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173,33 €/tonn
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10kg pelletikotid 1,85 €/kott
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Lääne-Viru Arenduskes-
kuse tunnuskirja „Sä-
deinimene“ pälvis täna-
vu naiskodukaitse eest-
vedaja Anneli Mikiver. 
Naine rääkis Kuulutaja-
le, millega ta täpsemalt 
tegeleb ning mis teda 
naiskodukaitse juures 
köidab.

Liisi Kanna

Sädeinimese tunnuskirjale 
esitas Anneli kandidaadiks 
Naiskodukaitse Viru ringkon-
na Väike-Maarja jaoskond, 
mille juhiks naine on.
Arenduskeskusele saadetud 
ettepanekus seisab: „Anneli 
Mikiver on näidanud ennast 
aastaid järjepidevalt parimast 
küljest ja andnud märkimis-
väärse panuse ühiskonda. Ta 
on elavdanud olulisel määral 
Lääne-Virumaa kogukonna 
elu, edendanud vabatahtlik-
ku tööd kogukonnas, korral-
danud mitmeid naiskodu-
kaitse- ja heategevusüritusi 
ning kaasanud ettevõtmistes-
se olulisel määral piirkonna 
era- ja avalikku sektorit.“
Anneli enda jaoks on aktiivne 
vabatahtlik tegevus igapäeva 
osa. „Teen neid asju lihtsalt 
sellepärast, et mulle meeldib. 
Kui keegi kuskil on hädas, siis 
ma torman appi, vahest isegi 
natuke liiga kiiresti,“ muigas 
naine. „See on elustiil - mulle 
meeldib naiskodukaitses ol-
la.“
Liikmeks astus Anneli juba 
kuus aastat tagasi, esialgu 
Rakvere jaoskonda. „Ega ma 
alguses ei mõelnud, mida 
täpselt seal tegema hakkan, 
see kõik on nii kasvanud. 
Mingil hetkel olin juba jaos-

Anneli Mikiver: ära vingu, vaid tegutse

Sädeinimene Anneli Mikiver on naiskodukaitses tegutsenud 
kuus aastat. 

Foto: Kaidy Aljama

konna aseesinaine ja siis esi-
naine,“ jutustas ta.
Suure jaoskonna juhtimine 
aga ei sobinud Annelile. „Ini-
mesi oli palju ja nad olid nii 
passiivsed. Ma ei saanud sealt 
seda, mida oleksin pidanud,“ 
meenutas ta ning rääkis, et 
siis tekkiski mõte Väi-
ke-Maarja jaoskond taasasu-
tada.
„Seda oli enne ka üritatud, 
aga ju ei olnud siis õige aeg. 
Meie käisime reaalselt mööda 
küla ringi ja otsisime inimesi. 
Kolme kuuga saime vajaliku 
arvu, 11 täis.“

Metsa mõnud
Lisaks jaoskonna juhtimisele 
kuulub Anneli naiskodukaits-
jate spordigruppi, tegeleb 
toitlustuse ja formeerimise-
ga. „Mulle meeldib end mat-
kadel proovile panna, et kui 
palju füüsis ja närv vastu 
peab. Eriti oluline ja põnev 
on seejuures meeskonnatöö: 

meeskond on nii tugev, kui 
on tema nõrgim lüli,“ kordas 
naine teada-tuntud ütelust.
Anneli tõdes, et loomulikult 
tuleb vahel laiskus peale. „Ko-
dust, mugavuse mullist välja 
ronimine on ikka raske. Aga 
kui jõuad juba näiteks metsa 
ja seal on nii lahe seltskond, 
siis on tegelikult hea meel. 
Mõnus on istuda telgis, kus 
ahi õdusalt praksub. Kõik 
need jutud, mis seal räägitak-
se ja naljad, mida tehakse, on 
hoopis teistmoodi,“ jutustas 
Anneli. Ta leiab, et kui kooli-
tuselt saad kaasa kasvõi ühe 
targa mõtte või hea idee, siis 
on see juba korda läinud.
Tegelikult ei seisne aga nais-
kodukaitse üksnes metsas 
püssidega täristamises ja 
söögi tegemises. Seal arenda-
takse endid väga erinevates 
valdkondades, vastavalt isik-
likele huvidele, muuhulgas 
korraldatakse koolitusi teiste-
le ja panustatakse heatege-

vusse.

Naiskodukaitse 
muudab mõtlemist
„Kui ütlen, et olen naiskodu-
kaitses, siis on tavaline reakt-
sioon - mida te seal teete?,“ 
rääkis Anneli ja lisas, et tema 
üheks eesmärgiks on ka nais-
kodukaitsjate tutvustamine.
Aga mida siis naiskodukaits-
jaks olemine inimesele an-
nab? „See muudab mõtle-
mist. Inimene hakkab näge-
ma asju teise nurga alt ja 
muutub avatumaks. Ta ei ela 
enam oma mullis, kus läheb 
peale tööd koju, paneb ukse 
kinni, istub arvutisse ning 
hakkab kiruma valitsust ja 
kõiki teisi. Ei ole vaja vingu-
da, kui saab ise midagi ära te-
ha,“ selgitas naiskodukaitsja.
Annelit innustas ühiskonda 
panustama see, kui talle kee-
rulisel perioodil abikäsi ula-
tati. „Kui mu poeg jäi haigeks, 
tuli appi lastefond. See andis 
tõuke, et ei tohi koju kükita-
ma ja vinguma jääda. Kui 
sind aidatakse, siis tuleb mi-
dagi vastu anda. Teha kasvõi 
otsekorraldus, et iga kuu lä-
heks väike summa heatege-
vusse. Vastavalt oma võime-
tele tuleb aidata ja midagi 
muuta,“ sõnas naiskodu-
kaitsja.
Ka kohaliku elu arengust ül-
diselt rääkides nentis Anneli, 
et parim viis probleemide la-
hendamiseks on istuda mõt-
tekaaslastega maha ja aruta-
da – mida on vaja ja mida 
saab selle jaoks teha. „Alati 
annab midagi välja mõelda.“
Ka tegevuste puudumise üle 
väljaspool linnu ei tasuks nii 
palju viriseda. „Palju on seltse 
ja ettevõtmisi, iseasi, kas ini-
mesed viitsivad seda märga-
ta.“

Aitajad väärivad kiitust
Viimane nädal on möödunud tublide inimeste tunnusta-
mise taktis.
Kodanikupäeva aumärgiga pärjati 15 tublit ja hoolivat 
eestimaalast, kes edendavad kodanikukasvatust või tee-
vad vabatahtlikku tööd oma kogukonnas. Aasta kodani-
ku tiitli pälvis Arvamusfestivali ellukutsuja Kersti Liiva.
Tunnustust said ka vaprad kaasmaalased, kes enda üm-
ber toimunut märganud ja sekkunud. 19 inimest tänati 
kodanikujulguse aumärgiga. Teiste hulgas tunnustati ka 
viit julget last, kes aitasid tabada koolist arvuti varasta-
nud mehe.
Meiegi maakonnas seati pjedestaalile inimesed, kes elu-
olu parandamisse panustanud. 
Lääne-Virumaa Tervisenõukogu tõstis esile terviseeden-
dajaid ning maakonna aasta terviseedendaja tiitli sai 
Margit Lichtfeldt. Lääne-Viru Maavalitsus tunnustas 
noortevaldkonna silmapaistvaid tähti. Aasta noorsoo-
töötajaks noortekeskuses osutus Mari-Liis Küüsmaa ja 
noorsootöötajaks koolis valiti Evelin Rikma.
Lääne-Viru Arenduskeskuse tunnuskirja „Sädeorganisat-
sioon“ pälvis MTÜ Johanna ja „Sädeinimese“ tiitli sai 
Anneli Mikiver, kelle tegemistest ka tänasest Kuulutajast 
pikemalt lugeda saate (lk 2). Naine ise ütles, et kui keegi 
abi vajab, siis ruttab ta vahel liigagi kiiresti appi.
Jõulueelsel ajal võiksime kõik pöörata suuremat tähele-
panu hädasolijatele endi ümber. Igaüks, kel jaksu on, 
võiks teha oma väikese heateo. Olgu selleks siis toidupa-
kikese kinkimine Toidupangale, väike annetus pühi jõu-
luvoodis veetvate laste heaoluks või lihtsalt hea sõna ja 
abistava käega kaasmaalase toetamine.
Ei võta ju tükki küljest veidi oma vaba aega panustada ja 
näiteks mõne heategevusürituse korraldamisel kaasa 
lüüa. Jõulueelne periood on oma panuse andmiseks, ja 
võib-olla ka heategevuspisiku külge saamiseks, suurepä-
rane aeg. Aktiivsed inimesed ühendavad pühade eel sa-
geli jõud ja loovad meile kõigile rohkelt võimalusi, kui-
das toredatest ja vajalikest ettevõtmistest osa võtta. Leid-
ke see aeg ja võimalus ning muutke kellegi jõulud ilusa-
maks.

Kaunist advendiaega!

Kuulutaja
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Tänavu toimus Helsingis 
Mardilaat juba 33. kor-
da. Igal aastal tõstetak-
se laadal esiplaanile 
mõni Eesti piirkond, et 
seda soomlastele põh-
jalikumalt tutvustada. 
Üle pika aja oli taas Vi-
rumaa kord.

Katrin Kivi

Virumaad esindasid Lääne- ja 
Ida-Virumaa maavalitsus 
ning 28 ettevõtet mõlemast 
maakonnast. Kokku oli laadal 
kauplejaid 125, kahe päeva 
jooksul külastas seda 14 000 
inimest.

Pätsi toodang 
müüs hästi
Kõige enam hakkas laadam-
elus silma ja kõrva Rakvere 
pagarifirma Päts, kellele maa-
vanem Marko Torm ka ise ap-
pi läks, hõigates kahe päeva 
vältel laadalisi „kakku“ ost-
ma. Samal ajal lükkas Pätsi 
eestvedaja Heiki Hallik paga-
ritoodetega täidetud kastid 
vahekäiku ja müüs, ise rõõ-
mus ja lustlik, oma toodan-
gut. Uudistajate järjekord pü-
sis viimase laadapäeva tunni-
ni. 
Pätsi juhatuse liige Heiki Hal-
lik rääkis, et ettevõte kaalus 
osalemist pikalt. „Ühtepidi 
on Helsingi siinsamas,“ kom-
menteeris ta. „Turg on suur, 
kuid ka konkurents tihe. Laa-
dal osalemine on väikese et-
tevõtte jaoks kallis, kuid ma 
olen rahul, et läksime. Kauba 
müüsime maha, tooraine 
hinna saime tagasi ja natuke 

Lääne-Viru maavanem müüs Mardilaadal leiba

vorstiraha ka.“
Eelkõige aga mindi sinna 
kontakte looma. „Jah, ühe 
paljulubava kontakti me tõe-
poolest saime,“ kinnitas Hal-
lik ja ütles, et kuu aja jooksul 
selgub, kas asjast ka asja saab. 
„Praegu analüüsime.“
„Annan enda meeskonnale 
osalemise eest 10 punkti,“ 
hindas Pätsi peremees. „Meie 
maavanemale aga annaksin 
12 punkti. Arvan, et selliseid 
maavanemaid, kes nii aktiiv-
selt ja südamega asja ajavad, 
on vähe.“
„See pole koht, kus olla taga-
sihoidlik,“ kommenteeris 
meeskonnatööd maavanem 
Marko Torm. „Miks me mui-
du siia tulime? Meil on vaja 
silma paista ja kaupa tuleb 
julgelt pakkuda. Mul on alati 
nii kahju toidukaupmeestest, 
kes peavad pärast ebaõnnes-
tunud müügipäeva toidu liht-

salt ära viskama.“

Estofiilide 
kogunemispaik
Sündmusega jäi rahule ka 
korraldaja, Tuglase seltsi liige 
ja kirjanik Tapio Mäkeläinen. 
„Mardilaat on pidevas muu-
tumises,“ selgitas ta. „Tõusu-
teel on siin elavate eestlaste 
huvi laada vastu. Mardilaat 
ongi estofiilide kohtumis-
paik, kuhu tullakse kord aas-
tas suhtlema ja kontakte loo-
ma.“
Mida aga arvas estofiil Mäke-
läinen sellest, et eestlased 
peavad osalustasu liiga kõr-
geks ja sahistatakse, et pro-
jekt on oma elu juba ära ela-
nud? „Väga mitmed firmad 
tulevad ikka uuesti ja uuesti, 
nii et ilmselt ei ole kallis,“ ar-
vas Mäkeläinen ja selgitas, et 
Mardilaadal kauplemise hin-
nad on võrreldes Soome sa-

masuguste üritustega üsna 
madalad. „Mardilaat toimub 
Kaablitehases (Kaapelitehas), 
mis on Helsingi linna oma, 
mitte erakapitali käes. Näi-
teks Helsingi Messikeskuse 
hinnad on palju kõrgemad.“
„Järgmise aasta laada kand-
vaks teemaks on Eesti 100 – 
Soome 100,“ valgustas Mäke-
läinen tulevikuplaane. „Taha-
me järjest enam kaasata Soo-
mes elavaid eestlasi. Soovin, 
et nad tunneksid, et see on 
nende pidu.“
„Just kohtusin Jõgeva maava-
nemaga,“ jätkas ta. „Arutasi-
me, et näiteks ülejärgmisel 
aastal võiks olla Jõgeva ja Tar-
tu kord end tutvustada.“
Mäkeläinen oma meeskon-
naga ei jää aga sugugi loorbe-
ritele puhkama: alates det-
sembrist võetakse vastu juba 
järgmise Mardilaada müüjate 
registreerimisi. 

„Täitsa tore üritus, olen oma kuulsuse tipul, mul on kontsert-
turnee Helsingis, neli kontserti päevas,“ aasis lustlikult Bonzo, 
kes oli Mardilaada esinejaterohke kultuuriprogrammi peaesi-
neja.
Virumaalt musitseerisid veel noortebänd Fantaasia, Kont-
rabänd ja meeskoor Kaevur. Tantsunumbriga esinesid Tarvan-
pää tantsijad. Temppeliaukio kirikus andsid kontserdi kontra-
tenor Ivo Posti ja orelist Mart Siimer.
Juuresoleval fotol esineb Bonzo Mardipäevalaada eel (18.11.) 
Eesti Suursaatkonnas toimunud EASi korraldatud ärisemina-
ril, kus kohtusid Eesti ja Soome ettevõtjad ja ametnikud 
eesmärgiga hoida ja luua suhteid.

Foto: Ain Liiva

Unique Hotelsi Grupi müügidirektor Silver Aste oli samuti 
sündmuste käiguga rahul. „Otsest müüki oli vähe, kuid infot 
jagasime palju,“ kommenteeris ta. „Seda, kui palju otsest kasu 
saime, on veel vara hinnata. Meil oli väljas konkreetne soodus-
pakkumine, millele praegu veel tagasiside pole. Küll aga oli üks 
üsna konkreetne pulma pidamise soov. Üleüldiselt oli Mardi-
laadal emotsioon aga väga positiivne, suuresti tänu maavane-
male, kes on superaktiivne ja sõbralik inimene. Tänud talle 
kindlasti meie poolt!“ 
Fotol Silver Aste (vasakul) ja kolleeg Art Peep Mardilaadal 
Vihula mõisa esindamas.

Foto: Ain Liiva

Mardilaata korraldab Tuglase Selts EASi Turismiarenduskeskuse ning Lääne- ja Ida-Virumaa 
asutuste ja organisatsioonidega.
Mardilaada esimese päeva hakul vasakult Lääne-Viru Maavalituse arenguosakonna peaspet-
sialist Mari Knjazev, Mardilaada korraldaja Tapio Mäkeläinen, Lääne-Viru maavanem Marko 
Torm, VIROLi tegevjuht Sven Hõbemägi.

Foto: Katrin Kivi



Kuulutaja reede, 25. november 20164 UUDISED

Tallinnas pandi oktoob-
ris ja novembris toime 
rida multimeediasead-
mete varguseid. Kaht-
lustatavatena võeti vahi 
alla kaks Leedu koda-
nikku.

Kaius Mölder

Põhja prefektuuri varavastas-
te kuritegude talituse tööta-
jad pidasid Tallinnas kinni 
kaks Leedu kodanikku, 20aas-
tase ja 21aastase mehe, keda 
kahtlustatakse sõidukitest 
multimeediaseadmete var-
gustes. Talituse juhi Toomas 
Jervsoni sõnul tabati mehed 
3. novembril otse teolt koos 
asitõenditega. 
Kiirreageerijate poolt kinni 
peetud isikute kasutuses ol-
nud Ford Focuse tagaistmel 
vedelesid ilmselt varastatud 
multimeediaseadmed. Samu-
ti nägid tunnistajad sama sõi-
dukit piirkonnas, kus vargu-
sed toime pandi.
„Hetkel on meestele esitatud 
kahtlustus seitsmes kuriteoe-
pisoodis, ent neid võib veelgi 
lisanduda. Ühe vargusepisoo-
di kahju võib jääda 1500 euro 
kanti, vargustega tekitatud 
kogukahju selgub aga menet-
luse käigus,“ rääkis Jervson.
Kahtlustatavad on varasemalt 
ka Leedus varguste eest kri-
minaalkorras karistatud. Me-
hed võeti prokuratuuri taot-
lusel vahi alla, et nad uurimi-
se ajal Eestist lahkuda ei 
saaks.
Jervsoni sõnul ei eitanud me-
hed varguste toimepanemist 
ning menetluse käigus avas-
tati Tallinnas asuv peidik, 
kust leiti sõidukitest varasta-
tud multimeediakeskuseid.

Freesitud teelõigul 
tuleb hoogu pidada
Juba mõnda aega on Tal-
linna-Narva maantee Lää-
ne-Virumaal Aaspere kan-
dis üles freesitud, kiiruse-
piirang 70 km/h.
Mõnda aega tagasi halve-
nenud ilmaolud ja maha 
sadanud lumi raskendasid 
antud teelõigul liiklemist 
oluliselt. Libedus mõjutas 
auto juhitavust, ohtlikkust 
lisasid ka teravad teeääred. 
Kuidas selline olukord tek-
kis?
“Teeremont jäigi pooleli 
maha sadanud lume tõt-
tu,“ sõnas Maanteeameti 
ida regiooni ehitusvald-
konna juht Anti Palmi. „Ka-
sutame objektil küll katte-
pinna eelneva kuumuta-
misega asfalteerimise teh-
noloogiat, kuid selline ko-
gus lund ning temperatuu-
ri langus panid meie tööd 
siiski seisma. Eelmisel nä-
dalal läks ilm pehmemaks 
ning nädala alguses alusta-
ti taas asfalteerimisega. Kui 
kõik sujub hästi, siis peaks 
töö valmima selle nädala 
teises pooles. Märg teekate 
võib natuke pärssida veel 
kattemärgistuse tegemist, 
kuid vähemalt kate saab 
kindlasti enne päris talve 
tulekut maha,” selgitas Pal-
mi.

Tekst ja foto: Kaius Mölder

Politsei tehnikapark täienes
Teisipäeva hommikul andis USA suursaadik James D. Mel-
ville Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Va-
herile üle ligikaudu 100 000 euro väärtuses seadmeid, mis 
aitavad piirivalvuritel ja eriüksustel inimesi tuvastada ning 
sõidukeid kontrollida.
Nende seas on viis öövaatlusseadet ja viis termokaamerat 
ning kolm suuremat seadmete komplekti, mille abil saavad 
piiripunkti töötajad või erioperatsiooni läbiviijad hõlpsami-
ni sõidukeid ning haagiseid läbi otsida.
Sarnaseid seadmed on PPAs kasutusel ka praegu, ent saat-
konna soetatud seadmetest on piiri kaitsmisel palju abi ja 
seda eeskätt Euroopa Liidu eesistumise ootuses. Kurjategi-
jad kasutavad üha kaasaegsemat tehnikat, mistõttu tuleb 
politseil pidevalt oma tehnikaparki täiendada, et ajaga sam-
mu pidada.
Elmar Vaheri sõnul on tegemist projektiga, mis kestnud ju-
ba mõned aastad ja mille käigus saadakse pidevalt lisavar-
ustust. „Põhiline tehnika valik on seotud infotehnoloogiaga, 
et näha, mida vastane piiril teeb. Ameerika Ühendriikidel 
on väga selged programmid, mille osas nad abi annavad ja 
see oli ühine kokkulepe, milliseid lisavahendeid PPA hetkel 
vajab,“ lausus peadirektor.
Kuna abi korras saadud seadmed on tehnika viimane sõna, 
siis on politseinikel toimunud kokkusaamisi USA kollee-
gidega ja läbi viidud ühistreeninguid, et vaatlusseadmeid 
veelgi tõhusamalt kasutada. „Paar kuud tagasi oli suur rah-
vusvaheline eriüksuste ühisõppus Athos, millel osalesid ka 
ameeriklased, kellega koos harjutati. Samuti tutvuti relvas-
tuse ja tehnikaga,“ ütles Vaher.
Saadud seadmete hulgas on ka piirikontrolli kontrollkohver, 
mille tehnika aitab avastada sõidukites ja haagistes olevaid 
peidikuid, mida võidakse kasutada illegaalse migratsiooni 
teostamisel. Täna on analoogne kohver kasutuses Luhamaa 
piiripunktis.
Käesoleva aasta kümne kuuga on PPA töötajad pidanud 
kinni 217 ebaseaduslikku piiriületajat, mida on möödunud 
aasta sama perioodiga võrreldes 52 võrra rohkem.
Kümne kuu seisuga on ametnikud katkestanud üheksa sal-
akaubavedaja tee, mullu sama ajaga oli neid tabatud 15.

Kaius Mölder

Vargad tabati teolt

Vargad tabati valmis pandud kraamiga otse teolt. 
Foto: PPA

Vargused toimusid lainetena. 
Esmalt varastati oktoobris 
seitsmel ööl erinevates Tallin-
na piirkondades.
Ohvriks langesid peamiselt 
Volkswageni gruppi kuuluvad 
sõidukid. Samuti tuvastasid 
uurijad, et kõik vargused olid 
toime pandud sarnase käe-
kirjaga - sõidukitel lõigati 
klaasid välja ning eelistati 
üksnes tehase paigaldatud 
signalisatsiooniga autosid, 
millel ust avamata alarm töö-
le ei hakka.
„Seadmed võeti masinatest 
välja ettevaatlikult, neid kah-
justamata. Multimeediasead-
metel pidi säilima kauban-
duslik välimus, et neid oleks 
hiljem võimalik realiseerida,” 
lisas Jervson.
Novembri alguses toimus tei-
ne varguste seeria, kuid siis 
oli politseinikele juba selge, 
et neid panevad toime kurja-
tegijad väljastpoolt Eestit. 
„Oli ilmselge, et tegemist tel-
limustööga ning Eestis poleks 
sellisele kogusele multimee-
diaseadmetele turgu,” rääkis 

Jervson.
Analüüsi tulemusena jäi sõe-
lale Leedu, kuna sealsed kuri-
tegelikud grupeeringud on 
spetsialiseerunud varastatud 
sõidukite ümberehitamisele 
ja hilisemale realiseerimisele. 
Koostöös naaberriikide kol-
leegidega jõuti meesteni, kes 
nende varguste taga olla või-
vad. „Mehi jälgiti ja tabati ot-
se teolt koos varastatud kraa-
miga. Sellised professionaal-
sed vargad ei jäta endast ma-
ha mitte mingeid jälgi, nad 
ööbivad autos, ei võta auto-
maatidest sularaha ning ei lii-
gu turvakaamerate vaateväl-
jas. Samuti on neil kaasas va-
jalik kogus kütust, et mitte 
minna bensiinijaama tanki-
ma,” täpsustas Jervson.
Politsei paneb inimeste süda-
mele, et kui keegi näeb mingit 
kahtlast tegevust või kahtla-
seid masinaid, siis tuleks sel-
lest kohe teatada hädaabi-
numbrile, sest iga väiksemgi 
vihje võib kuritegude lahen-
damisel suureks abiks olla.
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Pruuni kulla kaevanda-
mine on läbi aja toimu-
nud Ida-Virumaal, üks 
kaevandus asub aga ka 
meie maakonnas – Ub-
jas. Maardlaid jätkub 
Lääne-Virumaal mujalgi 
ning tulevikus ei ole vä-
listatud ka rohkemate 
kaevanduste avamine.

Liisi Kanna

Sõmeru vallavanem Peep Vas-
siljev rääkis Kuulutajale, et 
kuigi põlevkivi ikka Ida-Viru-
maal kaevandatud, avastati 
pruun kuld tegelikult esma-
kordselt Eestis Lääne-Viru-
maal Sõmeru vallas Kohala 
mõisa mail juba 1789. aastal.
Aktiivne kaevandamine sai 
aga alguse sada aastat tagasi 
Ida-Virumaal. Daatumit tä-
histati möödunud nädalal 
Jõhvi Kontserdimajas konve-
rentsil „Põlevkivi 100+“, kus 
arutleti valdkonna tuleviku 
üle.

Põlevkivi 100+
Pikemalt oli konverentsil jut-
tu põlevkivi kaevandamise 
maksustamisest. „Oleme tä-
nase süsteemi osas olnud 
kriitilised. Põhjenduste leid-
misega ei ole vaeva nähtud,“ 
rääkis Viru Keemia Grupp ASi 
juhatuse esimees Ahti As-
mann. „Maksusüsteemi ees-
märk ei ole eelarve täitmine, 
vaid energiapoliitika eesmär-
kide toetamine.“
Nendeks eesmärkideks on 
iseseisva energiatootmise jät-
kumine, kõrgema hinna akt-
septeerimine energia n-ö ro-
helisemaks muutumiseks ja 
keskkonnamõjude vähenda-
mine.

Põlevkivikonverentsil rõhutati teadustegevuse olulisust

Jõhvi Kontserdimajas toimunud konverentsil „Põlevkivi 100+“ räägiti muuhulgas maksusüstee-
mist. Pildil (vasakult): moderaator Hardi Murula, Margus Vals, Marko Pomerants, Ahti Asmann, 
Marti Hääl, Kalev Kallemets.

Foto: Liisi Kanna

Esimees rõhutas, et keskkon-
namõjud eksisteerivad kind-
lasti, kuid nende alusuurin-
gud on puudulikud. Lisaks 
nentis Asmann, et maksuraha 
ei kasutata Ida-Virumaa kesk-
konna projektideks. Tasu, 
mille riik kaevandamiste 
pealt saab, läheb mööda Ees-
tit laiali.
Samale aspektile juhtis tee-
mat kommenteerides tähele-
panu ka Peep Vassiljev: „Viru-
maal võiks olla eraldi fond, 
kust saaks raha taotleda liht-
samas vormis. Muidugi on ka 
mujal vaja keskkonnaprob-
leeme lahendada, aga siin on 
maapõuele otsest kahju teh-
tud.“
Konverentsil pöörati suurt tä-
helepanu ka põlevkivi väärin-
damise võimalustele ning 
teadustegevuse olulisusele.
„Teaduse rahastamine ener-
gia valdkonnas on selgelt 
ebapiisav,“ rõhutas Majan-
dus- ja Kommunikatsiooni-
ministeeriumi nõunik Kalev 
Kallemets. Ta lisas, et selleks 
oleks vaja uut mehhanismi, 
sarnaselt varasematele Eu-
roopa Liidu rahadele. „Oleme 

iseseisev riik ja ei saa ainult 
ELi rahadel ratsutada, peame 
ise vahendid tekitama.“
Ahti Asmann nentis, et ette-
võtted on uusi ideid täis, aga 
nende teostamiseks oleks va-
ja rohkem uuringuid. „Praegu 
on tunne, et puudub tõlk in-
fotehnoloogide ja tööstuse 
inimeste vahel.“
Antud teema juures rõhutas 
ka Sõmeru vallavanem, et põ-
levkivi puhul peaksid kasu-
tusviisid olema läbimõeldud 
ja ettepoole vaatavad. „Põlev-
kivi on taastumatu ressurss. 
Lisaks jätame väga suure osa 
põlevkivi kasutamata kaevan-
dustehnoloogiate tõttu. Olu-
line on efektiivne ja ratsio-
naalne kasutamine,“ nentis 
Vassiljev. „Läbi teaduspotent-
siaali tuleks mõelda, kuidas 
põlevkivi väärindada, enne-
kõike keemiatööstuse näol. 
Oleks vaja tootearendust.“

Põlevkivi 
Lääne-Virumaal
Rääkides põlevkivi tulevikust 
ei saa üle ega ümber Lää-
ne-Virumaast. Pruuni kulda 
leidub Narva jõest kuni Loksa 

ja Tapani välja. „Ametlik põ-
levkivimaardla ulatub Aaspe-
reni, Tapa ja Loksa alad on re-
servvarud,“ sõnas Vassiljev 
ning rõhutas, et paremad põ-
levkivimaardlad hakkavad lä-
hiaastakümnetel ammendu-
ma ja töösturite pilk pöördub 
Lääne-Virumaa poole.
Vassiljev rääkis, et meie maa-
konnas on põlevkivi kiht pal-
ju õhem kui Ida-Virumaal. Li-
saks on meie põlevkivi kütte-
väärtus üle pooleteise korra 
madalam. Kui kaevandamise-
ga siia jõutaks, tuleks sama 
koguse kätte saamiseks teha 
seda palju suuremal alal. 
„Lääne-Virumaa häda on ka 
see, et põlevkivi asub maa-
pinnale niivõrd lähedal. Kae-
vandamised toimuksid sel ju-
hul kõik lahtisel karjääri mee-
todil,“ selgitas vallavanem.
Pärast kaevandamist ei ole 
maaga aga enam midagi pea-
le hakata, parimal juhul see 
tasandatakse ja metsastatak-
se.
„Lääne-Virumaal on hästi vil-
jakas põllumaa, boniteet on 
väga kõrge. Kas oleme valmis 
selle ohverdama põlevkivi 

jaoks?“ püstitas Vassiljev küsi-
muse.
„Jämedalt öeldes võib ühel 
ruutmeetril olevast põlevki-
vist saada 128 liitrit õli. Põld 
aga toidab meie inimesi veel 
tuhandeid aastaid,“ sedastas 
ta ning lisas, et maakonna 
inimesed peavad olema val-
mis oma põllumaad ja elu-
keskkonda kaitsma.

Olukord Sõmeru vallas
Sõmeru valla aladel avati esi-
mene põlevkivikaevandus 
1920. aastal Ubjas. Praegugi 
on meie maakonna ainsaks 
kaevanduskohaks just Ubja 
karjäär, mis avati 2004. aastal.
Ubjas kaevandab Kunda Nor-
dic Tsement ning vallavane-
ma sõnul teeb ettevõte seda 
isegi vähem, kui lubatud, sest 
kasutatakse mõistlikult ka al-
ternatiivkütuseid. Lisaks ka-
sutab Kunda Nordic sellist 
tehnoloogiat, kus sisuliselt 
kogu põlevkivi ressurss välja-
takse.
Sõmeru vallas asub aga muid-
ki maavarasid, mistõttu seab 
maapõue seadus sealsetele 
tegevustele väga karmid pii-
rid.
„Midagi ei saa ehitada Kesk-
konnaministeeriumiga koos-
kõlastamata. 85 protsenti val-
la territooriumist on kaetud 
riiklike loodusvaradega: lub-
jakivi, põlevkivi, fosforiit,“ 
täpsustas Vassiljev.
Vallavanem rääkis ka, et uues 
maapõue seaduses on välja 
toodud komplekskaevanda-
mise mõiste, mis annab põ-
levkivi kaevandamisel võima-
luse kaevandada ka samas 
paigas olevat fosforiiti. Ka siin 
ei ole aga teaduse areng veel 
piisavalt kaugele jõudnud. 
„Esinevad väga tõsised kesk-
konnaprobleemid – kuidas 
seda teha? Selliseid tehnoloo-
giaid veel ei ole.“

Algasid valdade 
liitumise 
rahvaküsitlused
Rägavere, Laekvere ja Vinni 
vallas on haldusreform 
jõudnud niikaugele, et ku-
ni 27. novembrini viiakse 
valdades läbi rahvaküsitlu-
sed elanike arvamuse väl-
jaselgitamiseks Rägavere, 
Laekvere  ja Vinni valdade 
kavandatava liitumise koh-
ta.
Rahvaküsitlused toimuvad 
valdade suuremates kes-
kustes. Küsitluses osalejal 
tuleb küsitluslehel vastata 
küsimusele: „Kas toetate 
Rägavere valla ja Laekvere 
valla liitumist Vinni valla-
ga?“.
Pärast liitumist suureneb 
Vinni valla elanike arv 
7100ni ning territoorium 
1013 km²-ni.
Samal ajal kestab ka Halja-
la valla ja Vihula valla ühi-
nemise teemaline rahva-
küsitlus. 
Kuulutaja ilmumise het-
keks on Haljala elanikel 
võimalik oma hääl teata-
vaks teha 25. novembril 
Haljala vallamajas raama-
tukogus kell 9-17 ja 27. no-
vembril Haljala rahvama-
jas kell 9-17.
Vihula valla elanikel on vii-
mane võimalus hääl anda 
25. novembril vallavalitu-
ses.
Elektrooniliselt oli võima-
lik hääletada kuni 24. no-
vembrini.
Valla esindajad panevad 
kodanikele südamele, et 
küsitluses osalemiseks on 
vajalik kindlasti kaasa võt-
ta kehtiv isikut tõendav do-
kument.

Katrin Kivi

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

•  W o r c l y  O Ü  o t s i b 
kipsvaheseinte tegijaid. Töö 
Soomes. Info tel 5278 191, 
worcly@gmail.com, www.
worcly.ee

•  P a k k u d a  t ö ö d 
ehituspuusepale, töö Soomes. 
Palk kokkuleppel. Tööle saab 
hakata järgmisest nädalast. 
Lisainfo 527 8191, worcly@
gmail.com

• Seoses ettevõtte laienemisega 
pakkuda tööd 6 ehitusmehele. 
Palk kokkuleppel. Asjaga kiire! 
Tel +372 5533 835

• Lady-A Ilusalong otsib juuksurit 
ja ripsmetehnikut. Tel 5554 6045, 
Anna

• Ilustuudio Mariell otsib 
oma meeskonda ilutegijaid 
-  j u m e s t a j a ,  j u u k s u r, 
ripsmetehnik. Tel 5685 9988

• Pakkuda tööd saemeestele. Tel 
5332 3639

• Vajan saemeest. Rakverest või 
lähiümbrusest. Minu varustus. 
Soovitav B-kat. juhiluba. Tel 5673 
5648

• KÜ pakub tööd majahoidjale. 
Info telefonil 5559 8745 või e-mail 
tuleviku10a@gmail.com

• VJ GRUPP OÜ annab tööd 
hakke autojuhile. Tel 506 7437

• Autojuht-abitööline (B-kat.) 
saab tööd. Tel 5610 7502

• Tamsalu EPT AS võtab tööle 
treiali universaal treipingile ja 
metalltoodete tehnilise joonestaja. 
Täpsem info telefonil 513 2235

• AS Võhu Vein võtab tööle 
liinitöölisi. Vajalik hea füüsiline 
vastupidavus, kohusetunne, 
tahe teha tööd. Ettevõte pakub 
transporti  Rakverest.  Tööle 
astumine niipea kui võimalik. 
Saada oma CV: in-fo@vohuvein.
ee või helista telefonil: 32 43 232

• Vajangu seafarm võtab tööle 
farmitöölis e .  Transpordi 
võimalus Rakverest. Väljaõpe 
kohapeal. Info E-R tel 5348 9538

KOOLITUS

PAKUN TÖÖD

• Vajan abi keemias (10 klass). Tel 
5332 8728

Iga aastaga saab hoiu-laenuühistute 
tegevus järjest rohkem tuntuks ning 
kogub populaarsust kohalike  elanike seas. 
Selles pole midagi imelikku, kuna aastate 
jooksul on paljud ise kogenud ja näinud  
antud finants organisatsiooni stabiilsust, 
kui meie hoiustajad saavad hoiuste eest 
mitu korda kõrgemat intressi kui pakuvad 
juhtivad pangad. Paljude inimeste jaoks 
on pangavälised finantsteenused , mida 
pakuvad kohalikud eesti ettevõtted nagu 
hoiu-laenuühistud, on suhteliselt uus 
nähtus. Kuid nõudlus tekitab pakkumise ja 
näiteks munitsipaalpanga tekkimine tõestab 
taaskord teatud vaakumi olemasolu sektoris, 
kus rahavoogusid juhivad jätkuvalt välismaa 
kommertspangad. Selle sektori intensiivne 
areng on põhjustatud eelkõige inimeste 
soovist ise hallata oma vara, see avaldab 
positiivset mõju nii kohalikele ettevõtetele 
kui ka Eesti majandusele tervikuna.
Nendele, kes esmakordselt puutuvad kokku 
hoiu-laenuühistutesse investeerimisega, 
soovime  üle korrata tähtsaimad momendid.

Kuidas on tagatud hoiused?

Kõik hoiustena kaasatud rahalised 
vahendid paigutatakse laenudesse, mis 
on tagatud kinnisvara hüpoteegiga. 
Samal ajal pööratakse erilist tähelepanu 
laenuvõtja tagatiste ja maksevõime 
hindamisele, see on rahvusvaheline tava 
ja aitab vähendada võimalikke riske. Sellist 
laenuväljastamise moodust võib pidada 
piisavalt usaldusväärseks ja turvaliseks nii 
fi nantseerimist pakkuvale  ühingule kui ka 
selle investoritele, kelleks antud juhul on 
hoiustajad.

Millise summaga võib alustada kogumist?

Kogumist võite alustada isegi väikese 
rahasummaga. Tähtajalise hoiuse lepingu 
võib sõlmida summaga alates 500 eurost, 
kogumishoiuse alates 300 eurost ja 
pensionihoiuse alates lausa 20 eurost. 
Siiski, tasub arvestada sellega, et hoiuse 
summast ja hoiustamise perioodist sõltub 
intressimäär: mida suurem summa ja pikem 
periood, seda tasuvam protsent.

Kui kaua Te olete tegutsenud ja milliseid 
on ühistu majandusnäitajad?

P õ h j a - E e s t i  H o i u - l a e n u ü h i s t u  o n 
registreeritud 2013. aastal. Ühistu loomise 
hetkel oli nii juhatusel kui ka töötajatel 
juba varasemalt  üle  6-aastane kogemus 
fi nantssektoris. 3 tegevusaasta jooksul on 
meie hoiustajad kokku teeninud intressi 
rohkem kui 200 000 eurot ning mitte ükski 
laenuleping ei ole laenuandjale kahjumlik.

Kes on Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu 
omanik? Kes on selle asutajad?

Hoiu- laenuühistutel ei ole ühtset omanikku, 
vaid on asutajad. Põhja-Eesti Hoiu-
laenuühistul on 43 asutajat, nende hulgas 
eraisikud ja ettevõtted. Need on inimesed, 
kellel on pikaajaline kogemus ja kes omavad 
sissetulekuid teistes tegevusvaldkondades, 
nagu näiteks tööstus, ehitus, puidutöötlus, 
konsultatsiooni- ja fi nantsteenused.

Kuidas Teil  on v õimalik pakkuda 
teistest hoiu-laenuühistutest kõrgemat 
hoiuseintressi?

Jah, tõepoolest, praegu me pakume intressi 
tasemel  8% aastas. Kuid see intressimäär ei 
ole fi kseeritud ja sõltub mitmest tingimusest: 
lepingu tüübist, perioodist, summast, 
intressi väljamaksete sagedusest jne. 
Kõige kasulikumad lepingud on pikemate 
perioodidega ja intressi väljamaksetega 
mitte sagedamini, kui üks kord aastas.

Kas on olemas  liitumistasu või lepingutasu, 
kui ma tahan saada teie kliendiks ja 
sõlmida hoiustamise lepingu?

Jah, selleks, et sõlmida leping, tuleb saada 
hoiu-laenuühistu liikmeks ja tasuda 
sisseastumismaks 6 eurot, ning samuti 
osanikumaks 30 eurot. See on ühekordne 
tasu,  mistahes perioodil ised tasud 
puuduvad. Sealjuures, iga klient saab täiesti 
tasuta sõlmida mitu lepingut, kuna lepingu 
sõlmimise tasu ei ole. Ühistust lahkumise 
soovi korral 30 euro suurune osanikumaks 
tagastatakse.

Kes võib saada hoiu-laenuühistu liikmeks?

Ühistu liikmeks võib saada nii füüsiline kui 
ka juriidiline isik.

Milline on hoiu-laenuühistu tulevane 
arengukava?

Üks lootustandvamaid tegevusalasid 
o n  k o o s t ö ö  k o ha l i k e  e t t e v õ t e t e ga. 
Väikeettevõtted seisavad tihti silmitsi 
finantseerimisvõimaluste nappusega. 
Selline olukord toob kaasa ettevõtete 
aeglasema arengu ja konkurentsieelise 
kaotuse sise- ja eksporditurgudel.

S a m u t i  l a i e n d a s i m e  p a k u t a v a t e 
laenutoodete valikut. Käesoleval aastal 
hakkasime pakkuma  autoliisingut ja laenu 
transpordivahendi tagatisel, need  on 
osutunud perspektiivikateks suundadeks. 
Antud segmendis pakub Põhja-Eesti Hoiu-
laenuühistu (www.eestihoius.ee) ühte 
soodsamat paketti laenuturul.

Kuidas on võimalik saada teie kliendiks?

Selleks, et saada meie kliendiks, on vajalik 
esitada Ühistusse liikmeks astumise taotlus  
kas interneti teel www.eestihoius.ee või teha 
seda  meie kontoris, tasuda sisseastumistasu 
6 eurot ja minimaalne panus osakapitali 30 
eurot  ning sõlmida leping. Kõik dokumendid 
on võimalik täita korraga meie kontoris, 
aadressil Ahtri tn 12, Tallinn. Küsimuste 
korral palun  helistage telefoninumbril 6 
230 230.

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu

www.eestihoius.ee

Tel. 6 230 230

Ahtri 12, Tallinn

Säästuhoiused kuni 8% aastas
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JURIST ANNAB NÕU
Lugeja küsib: Tegeleme et-
tevõttes ühe töölõigu auto-
matiseerimisega. Mida 
peaks tööandjana selle 
muudatuse ja töökeskkon-
naga seoses arvestama?

Vastab Mari-Liis Ivask, 
Tööinspektsiooni töö-
keskkonna konsultant.
Tegemist on muutusega 
töökeskkonnas, mis tähen-
dab, et üle tuleb hinnata 
töökeskkonnaga seotud 
ohud ning viia läbi uus ris-
kianalüüs.
Töö automatiseerimisega 
muutub tihti töö inimese 
jaoks füüsiliselt kerge-
maks, kuid masinatega 
seoses võib kaasneda uusi 
ohte.
Pärast uute ohtude välja-
selgitamist tuleb tööandjal 
mõelda ka nende ohtude 
vähendamisele ja vältimi-
sele. Kui masina kasutami-
seks on vajalik luua uus 
töökoht, tuleb arvesse võt-
ta, et see oleks tööle asuva-
le inimesele sobilik.
Kuna töötajad puutuvad 
kokku uue tööprotsessi, 
uute masinate ja uue töö-
keskkonnaga, siis tuleb 
neid enne tööle asumist ju-
hendada ja õpetada. Paljud 
tööõnnetused juhtuvad 
just nende töötajatega, kel-
lel puudub teadmine ja 
eelnev kogemus, kuidas 
konkreetset tööd ohutult 
teha.
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Rakvere kristlike kogu-
duste eestvedamisel 
toimuvad 27. novembrist 
3. detsembrini Rakvere 
üheksandad kirikupäe-
vad, mis seekord kanna-
vad nime “Julge olek”.

Maris Marko

Rakvere kirikupäevad on ikka 
leidlikke nimesid kandnud, 
näiteks “Usk varna”, “Te-
gu-Sõna” või “Vali usk”. Sõna-
mäng annab võimalusi erine-
vaks tõlgenduseks. Tänavu on 
märksõnadeks julgeolek ja 
julge olemine.
Mida täpsemalt silmas pee-
takse, selgitas Karmeli kogu-
duse pastor Gunnar Kotiesen: 
„Julgeoleku teema on praegu 
muidugi pidevalt üleval, aga 
see nimi ei sündinud ei Uk-
rainast ega Trumpist. 
Kui mõtlesime, mis võiks olla 
inimeste üks suuremaid sise-
misi vajadusi, siis see võiks 
olla just positiivne julge ole-
mine, julgus, mis ei tule teiste 
arvelt ega ole teiste väärtusi 
rõhuv.”
Julgeolekust selle sõna üldise-
mas tähenduses tuleb kiriku-
päevadel siiski samuti juttu. 
Koostöös Rakvere Kolledzhi 
Hõbeakadeemiaga toimub 2. 
detsembril kell 12 kolledzhi 
aulas David Vseviovi loeng 
“Julge olek/julgeolek”.

Kirikupäevad keskenduvad julge olemisele

Lihavaba jõululaud meelitas mullu ligi palju huvilisi. 
Foto: Laura Herm

Enamik kirikupäevade sünd-
musi puudutavad aga enne-
kõike julge olemist. „Alusta-
me 27. novembril koguduste 
ühise jumalateenistusega 
Kolmainu kirikus. Igal aastal 
on avajumalateenistusel kõ-
nelenud üks Eesti kirikujuhti-
dest ja seekord on kohal Eesti 
Kristliku Nelipühi Kiriku juht 
Alur Õunpuu. Lastel on samal 
ajal võimalik meisterdada 
jõuluteemalisi asju,” rääkis 
Kotiesen. Teenistust ilmesta-
vad muusikud Adventkogu-
dusest. Pühapäeval kell 17 
osalevad kirikupäevalised 
traditsioonilisel advendi-

küünla süütamisel Rakvere 
keskväljakul.
“Eelmisel aastal sai eriti head 
vastukaja üritus “Lihavaba 
jõululaud”, tänavu toimub 
see 30. novembril kell 18 
Kroonikeskuses, kus saab nii 
maitsta lihavabasid toite, kui 
ka nende retsepte küsida. 
Eestvedajad on seal tublid 
Adventkoguduse inimesed,” 
kiitis Gunnar Kotiesen. Tai-
metoitlus on Eestis üha po-
pulaarsemaks muutunud, nii 
et tõenäoliselt saadab ka tä-
navu seda ettevõtmist suur 
edu.
Reformatsiooni 500. aasta-

päeva tähistamise raames 
jõuab 1. detsembril Rakveres-
se teemakohane näitus, mida 
eksponeeritakse linnavalitsu-
se ruumides. Näituse avami-
sel kell 18 kõneleb selle koos-
taja Thomas-Andres Põder. 
Reformatsioonist võib soovi 
korral vestelda ka 2. detsemb-
ri õhtul bussijaama tagusel 
promenaadil, kus alates kella 
19st pakutakse õuekohvi.
Kirikupäevad pakuvad ka 
noortele ja lastele suunatud 
üritusi. 2. detsembri õhtul 
kell 18.30 oodatakse noori 
Karmeli kirikusse, kus toimub 
noortekas “Pöördes noored”. 

“See on muusika, mängude ja 
hea seltskonnaga sisustatud 
õhtu, mille valmistavad ette 
meie koguduse noored,” täp-
sustas Kotiesen.
3. detsembril kell 13 on Kar-
melisse oodatud lapsed. “Ava-
tud on lõbusa ja lastepärase 
programmiga POP lastekoh-
vik.” Pühapäeval kell 12 toi-
mub Adventkoguduses laste 
laulustuudio.
Rakvere kirikupäevadest on 
võimalik osa saada ka toast 
lahkumata, sest 3. detsembril 
on eetris kahetunnine raa-
dioprogramm Pereraadio lai-
nepikkustel. Kella 13st alga-
vas programmis käsitletakse 
julgeolekut mitmes erinevas 
kontekstis, alates peresuhe-
test, mis peaksid olema ini-
mese sisemise julge olemise 
alustala, ja lõpetades riikliku 
julgeolekuga.
Kultuuriprogrammi pakub 
laupäeva õhtul Metodisti ko-
guduses toimuv Iisraeli õhtu, 
kus loengu peab Peeter Võsu, 
musitseerib Margit Prantsus 
ja Iisraeli tantse esitab stuu-
dio “Loov impulss”. Kohaletu-
lijatel on võimalik ka laule ja 
tantse õppida.
Kirikupäevadele paneb punk-
ti pühapäeval kell 14 algav 
kontsert Kolmainu kirikus, 
kus esinevad kammerkoor 
Solare ja Tallinna Kammer-
koor.

Sagadi metsamuuseu-
mis saab kaeda 
kuuseehteid
RMK Sagadi metsamuu-
seumi näitusesaalis on 
avatud näitus jõulu- ja 
nääriehetest 20. sajandil. 
Väljas on üle 500 ehte, mis 
pärit kollektsionäär Marika 
Ploomani kogust.
„Näha võib läbilõiget 20. 
sajandi kuuseehetest, nii 
klaasist, helmestest kui 
papjeemašeest. Väljas on 
palju erikujulisi ehteid: 
puuviljad-köögiviljad, kä-
bid, loomad-linnud, muin-
asjututegelased jne. Kõige 
vanemateks kaunistusteks 
näitusel on tsaariaegsed 
paberist inglikujukesed,“ 
kirjeldas RMK Sagadi met-
sakeskuse juhataja Krista 
Keedus.
„Jõulupuu traditsioon jõu-
dis Eestisse 15. sajandil, 
umbes samast ajast on tea-
da esimesed andmed Saga-
di mõisa kohta,“ ütles Kee-
dus. „Siis olid kaunistuseks 
paberist keeratud roosid; 
edaspidi kaunistati kuuski 
maiustuste, õunte ja ise-
tehtud ehetega.“
Tänapäevased kuuseehted 
pärinevad aga alles 19. sa-
jandist ning Eestisse jõud-
sid need 20. sajandi algus- 
aastatel Saksa- ja Vene-
maalt. Õrnu ja kauneid 
klaasehteid tootis esimesel 
iseseisvusajal ka mõni ko-
halik klaasikoda, massili-
seks tööstuslikuks valmis-
tamiseks läks aga 1970nda-
tel aastatel. Toona oli tegu 
nääriehetega, kuusele ri-
putati nii kosmonautide, 
viisnurkade kui tööriistade 
kujukesi.
Marika Ploomann on arva-
tavasti suurim jõulu- ja 
nääriehete kollektsionäär 
Eestis. Kogumisega alustas 
ta juba 15 aasta eest ning 
kollektsioon täieneb igal 
aastal. Õrnu klaasehteid 
koguma inspireeris Mari-
kat juhtum lapsepõlvest, 
kus verandal seisnud suur 
ja uhke kuusepuu oli üm-
ber kukkunud ning peres 
põlvest põlve pärandatud 
jõuluehted kildudeks pu-
runenud. „Helkiv killupuru 
oli kõik, mis karudest, ora-
vatest, lindudest alles oli 
jäänud. Eluks ajaks jäi see 
hinge,“ ütles Marika.
Kauneid ja hapraid ehteid 
võib RMK Sagadi metsa-
muuseumis näha 15. jaa-
nuarini iga päev kelll 10 - 
16.

Kuulutaja
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Rakvere teatri väikeses 
saalis saab eeloleval 
pühapäeval näha Tallin-
na Tantsuteatri eten-
dust DI, mille autor ja 
üks kahest tantsijast on 
endine rakverlane Raho 
Aadla.

Maris Marko

DI autor, lavastaja ja koreo-
graaf on Raho Aadla, kes pä-
rast üldhariduse omandamist 
Rakveres jätkas oma kooli-
teed Viljandis. Aadla lõpetas 
cum laude Kultuuriakadee-
mia tantsukunsti eriala ning 
praegu õpib ta EMTA Lava-
kunstikooli füüsilise teatri 
magistrantuuris. Tantsueten-
duses DI Aadla laval koos 
oma Lõuna-Eestist pärit koo-
livenna Joonas Tageliga.

Raho, kuidas DI sündis?
DI kontseptsioon – mina ja 
Joonas koos laval tantsimas – 
oli minus juba kolm aastat 
sees pakitsenud. Pärast TÜ 

Viljandi Kultuuriakadeemia 
tantsukunsti eriala lõpeta-
mist viisid teed meid Joona-
sega lahku, kuid kindel tead-
mine ja tahe tulevasest due-
tist ei kustunud. 
Pärast lõpetamist juhtusime 
alati uue aasta esimest trenni 
koos Kultuuriakadeemiasse 
tegema ning iga kord jõudsi-
me ka lavastuse teemadeni. 
Mul on väga hea meel, et and-
sime endale ja teistele aega 
küpseda, mistõttu oli praegu-
ses hetkes DI tulek täiesti loo-
mulik loometee kulg.
Läinud kevadel jagasin jalu-
tuskäigul Heili Lindepuuga 
(Tallinna Tantsuteater) oma 
soovi kahe mehe duetti lavas-
tada. Heili haaras ideest kohe 
kinni ja sel viisil kogu prot-
sess liikuma hakkaski. Proovi-
dega alustasime augustis Vil-
jandis. Esimestel nädalatel 
lõime kogu koreograafilise 
materjali ning edasi tegelesi-
me juba tehnilise täpsustami-
se ja liikumise sujuvuse saa-
vutamisega.

Millest etendus räägib?
DI baas-idee tekkis minu ja 

Tantsuetenduses DI saab näha noorte tantsijate imelist kehavalitsemist. 
Foto: Heigo Teder.

Tantsuetenduses DI loovad inimesed jumalikkust

Jõulukuu esimesel päe-
val avab Rakveres uk-
sed Bueno Vista Sofa 
Club, mille eesmärgiks 
on rikastada Rakvere 
kultuuriruumi. Avaüritu-
sel kingivad külalistele 
elamusi Esteetika- ja 
Tantsukooli tüdrukud ja 
muusikud Emili, Alex 
ning Bonzo. Õhtut juhib 
klubi eestvedaja ja Rak-
vere Teatri näitleja 
Eduard Salmistu.

Katrin Kivi

Eduard Salmistu rääkis, et ku-
na selline nähtus nagu klubi 
Rakveres puudub, siis ta ei 
näe põhjust, miks mitte proo-

vida. „Huvitav kogu asja juu-
res on see, et kellegi teise idee 
sai justkui minu südameas-
jaks,“ arvas Salmistu. „Olen 
seda meelt, et kui midagi te-
ha, siis tuleb seda teha süda-
mega. Tuleb tahta. Tuleb pa-
nustada. Tuleb uskuda. Eel-
kõige tuleb aga leida need ini-
mesed, kes on sinuga sama 
meelt ja mõtlevad sama moo-
di. Mul on vedanud, olen 
need inimesed üles leidnud. 
Mis sest kõigest saab? Eks aeg 
näitab.“
Bueno Vista Sofa Clubi eest-
vedaja leiab, et soovijad võik-
sid saada oma vaba aega kul-
tuuriliselt mitmekülgselt si-
sustada. „Soovin, et Rakvere 
linna kultuuriruum ei piir-
duks ainult teatrimäega, kus 
ma ju isegi enamuse oma 
ajast töö tõttu veedan. Taha-
me klubis pakkuda meeleolu-
kaid dzhässiõhtuid, monoe-

Rakvere Teatri näitleja teeb kultuuriklubi

Fotol klubi eestvedaja Eduard Salmistu (vasakult) ja muusikud Alex, Emili ning Bonzo. 
Foto Katrin Kivi

tendusi, salongiõhtuid, 
stand-upi jms. Ruumi ja head 
atmosfääri silmas pidades 
usun, et saan siin teatrikohvi-
kule konkurentsi pakkuda.“

„Vaheldus tuleb alati kasuks,“ 
jätkas näitleja. „Loomulikult 
ei piirdu meie ettevõtmine ai-
nult sellega. Kuna asja eestve-
dajate ring on piisavalt lai, 

siis leidub majale rakendust 
ka muudes valdkondades- 
koolitused, kokkutulekud, 
sünnipäevad ja juubelid, asu-
tuste peod. Miks mitte ka kor-

ralikud peoõhtud linnarahva-
le, et hea bändi saatel jalga 
keerutada? Kõlab hästi, aga ei 
maksa ka eufooriasse sattuda. 
Klubi tegevus on siiski üritus-
te põhine, ega ole tegu mingi 
järjekordse lokaali avamisega. 
Seega, jälgige reklaami.“
Salmistu selgitas, et klubi ei 
ole loodud kinniseks organi-
satsiooniks. „Meie klubi uk-
sed on avatud kõigile, kes ta-
havad oma ideedega algust 
teha, aga puudub ruum,“ kin-
nitas ta. „Oleme ka alles sipu-
pükstes ja kui keegi tahab se-
da algatust toetada, võiks 
meiega ühendust võtta.“
Bueno Vista Sofa Club asub 
Rakveres Tartu 61. Avasünd-
museks avatakse uksed 1. 
detsembril kell 19. Lisainfot 
leiab ka Facebookist bueno-
vistasofaclub märksõna alt.

Joonase vahelisest teineteist 
pidevalt motiveerivast ja pa-
remaks tantsijaks tõusmist 
innustavast sõprussuhtest, 
mis Viljandi õpingute ajal 
sündis.
Etendus räägib paremaks 

saamisest, iseenda tänasest 
minast kõrgemale tõusmi-
sest. See käsitleb inimese 
jõudmist oma jumaliku po-
tentsiaali täieliku avaldumi-
seni. Või siis õigemini teekon-
da selle suunas. See tung ei 

lase meil seista ja annab tõu-
ke liikumiseks.

Kuidas iseloomustate eten-
duse liikumislaadi?
Me anname raskust, me kan-
name keha. Aeglustame ja 

kiirendame. Peatume, et taas 
edasi liikuda. Meie kehadesse 
on seotud katkematu laine-
tus. Mõõdukas ja pidev edasi 
viiv suund hoiab meid tasa-
kaalus ja annab impulsi mil-
legi poole liikuda. Me keeru-
tame püsti ja pikali. Liugleme 
sujuvalt läbi põranda, et siis 
taas kahel jalal samme seada. 
Me oleme sama, kuid siiski 
erinev.

Millised on praegu teie side-
med Rakverega?
Rakveres käin aeg-ajalt oma 
vanas näiteringis Rakvere 
Linnanoorte Näitetrupis lii-
kumistunde andmas. Suhe on 
endiselt väga südamlik. Iga 
kord kui Teatri peatuses bussi 
pealt maha astun, kõlavad 
hinges möödunud aja mäles-
tused. Rakvere on alati väga 
soe ja kodune. Siin jääb minu 
jaoks aeg justkui seisma. Saan 
rahulikult Teatri kohvikus is-
tuda, Vallimäel ja tammikus 
ringi jalutada ja heade sõpra-
dega koos aega veeta. Minu 
jaoks on Rakvere külastamine 
puhkus, tuusikreis nostalgias-
se.
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29 900 € 119 m²

28 000 € 56,2 m²

62 m², V k22 000 €

79 000 € 99 m²

139 000 € 138 m²

161 m²160 000 €

29 900 €

Andrus     527 1011

48 m², III k 8 000 €

30 000 € 163 m² 18 000 €

69 000 € 80 m²

908 m²

• Kinnistu 1,87ha, 3 tuba, abiruumid
• Saun, 2 kuuri, laut, kelder, garaaž
• Männimets, hea juurdepääs

MÜÜA MAAMAJA
SAARA KÜLAS VINNI VALLAS

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
KÜTI TN RAKVERES

• 2 magamistuba eraldi
• Päikese poole avatud köök-elutuba
• WC ja vannituba koos, hindamisakt

SOODNE HIND!

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
KIIGE TN VINNIS

MÜÜA MAJA
AIA TN RAKVERES

• Kinnistu 587 m², 2 korrust 
• Garaaž, abiruumid, kelder
• Eramajade piirkond

MÜÜA MAJA
MEREKALDAL JÕESUUS

• Kinnistu 2,3 ha, 6 tuba, salvkaev
• Suur abihoone, vool 3x25A
• Väga heas seisukorras

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

MÜÜA MAJA
VAHTRA PST RAKVERES

MÜÜA ILUS MAAKODU
KIVA KÜLAS HALJALA V

• Kinnistu 12,16 ha, abihooned
• 2 magamistuba, avatud elutuba
• Kinnistut läbib Vainupea jõgi

MÜÜA MAJA
MÄNNIOJA RAKVEREST 9KM

• Kinnistu 1,8 ha, elekter, kaev
• Elamu, kuur, saun
• Põllukivist vundament

62,3 m², I k
MÜÜA 3-TOALINE KORTER 

MÄE TN KUNDAS
• Läbi maja planeering
• Rõdu, mööbel hinnas
• Maja otsaseinad soojustatud

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

17 900 € 89 m²
MÜÜA MAJA 

HÕBEDA KÜLAS KADRINA V.
• 3 tuba, kinnistu 5000 m²
• Kuur/laut, kelder, kaev
• Vajab remonti

MÜÜA ELAMUMAA
VÕSUL VIHULA VALLAS

• Kõrghaljastus
• 100% elamumaa
• Soodne hind

Andrus     527 1011

Andrus     527 1011 Andrus     527 1011

Andrus     527 1011 Andrus     527 1011

Andrus     527 1011 Andrus     527 1011

Andrus     527 1011 Andrus     527 1011

Andrus     527 1011 Andrus     527 1011

www.arcovara.ee/rakvere  
|
  

INGRID REBANE
 

5341 5637

Kutseline hindaja
Ingrid.Rebane@arcovara.ee

SWEDBANKI KLIENDILE HINDAMINE -20%

Telli hindamine!

Laada 14, Rakvere   Tel 324 0888

Soovime osta 3-toalist korterit Rakveres.
Tel 527 1011

MÜÜA KINNISTU 8,6 HA MAAD
TOOMAHANSU EIPRI KÜLAS

• Hoonete alune pind 529 m²
• Väga privaatne asukoht
• Hea juurdepääs

Turu plats 5, II korrus, Rakvere
322 3601

rakvere@uusmaa.ee

UUS MAA RAKVERE BÜROO

Margus Punane
Tegevjuht
Kutseline maakler
504 9998

Triinu Heinluht
Hindaja, Maakler
5391 0678

Taivi Kask
Kutseline maakler
5567 1233

Tõnu Kuhi
Kutseline hindaja
502 2114

Nele Aart
Kutseline maakler
5697 5217

KORTER IIDSES PALKMAJAS
RAKVERES PIKK 42a

3 tuba, 61 m², 1/2, WC, dušš, kuur

17 990 € UUS HIND!

Margus Punane, 504 9998

AVAR RÕDUDEGA KORTER
KADRINAS KALEVIPOJA TN

4 tuba, 80,5 m², 3/3, seisukord hea

31 500 € UUS!

SUURE TALVEAIAGA UNISTUSTE KODU
RAKVERES TARTU 47

5 tuba, 330 m², saun, piljardisaal

119 900 € UUS HIND!

Nele Aart, 5697 5217

LINNAMAJA METSA ÄÄRES
RAKVERES VAHTRA PST 41

Kinnistu 578 m², maja 140,9 m², uus katus ja aknad

7 990 € UUS!

AHIKÜTE, MADALAD KULUD
KADILAS PÄRNA 9

2 tuba, 44,5 m², 1/2, seisukord hea, ahiküte, dušš
Margus Punane, 504 9998

AVAR KODU HALJALAS
RAKVERE MNT 23

Kinnistu 1,1 ha, elamu 291 m², 6 tuba, abihooned

78 990 € UUS HIND! 

HUBANE AHIKÜTTEGA KORTER 
RAKVERES PIKK 57

2 tuba, korrus 1/2, 43,1 m², renoveeritud

SUURE KRUNDIGA KINNISTU
RAKVERES PÕHJA 5

Kinnistu 1198 m², elamu 113,1 m², 4 tuba

Margus Punane,  504 9998

Margus Punane,  504 9998

31 900 € UUS HIND!

Taivi Kask, 5567 1233

75 000 € UUS!

Taivi Kask, 5567 1233

85 000 €  

Taivi Kask, 5567 1233

MAJAKE MERE LÄHEDAL
PIHLASPEA KÜLAS SAARE

Kinnistu 1800 m², elamu 70 m², kamin, saun

84 990 € UUS!

KODU RAKVERES
VALLIMÄEL TÕUSU 11

Kinnistu 1 364 m², 6 tuba, 198 m²

89 000 €

Margus Punane,  504 9998

Nele Aart, 5697 5217

UNISTUSTE AIAGA KODU, JÄRVE KALDAL
VETIKU JÄRVE 21

Kinnistu 1 877 m², 3 tuba, 107 m²

110 000 €

KODU RAKVERE LINNAS
PIIRI 15

Kinnistu 760 m², 6 tuba, 183 m²

75 000 €

Nele Aart, 5697 5217

Nele Aart, 5697 5217

KOHTLAJÄRVE, IIDLA, MALEVA 23
alates 30 m2 II korrusel

RAKVERE KESKLINN, VILDE 6A
25,7 m2 ja 24,4 m2, II korrus

TAPA, JAAMA 1

28 m2 0 korrus
9 m2 I korrus
58,1 m2 II korrus

KOSE, KODU 2

17 m2  I korrus

Küsi ajutist müügipinda
(nt. jõulukuused) erinevatesse 

asukohtadesse!

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

kuulutused.kuulutaja.ee

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

• Ostan  2-3toalise ahiküttega 
korteri Rakvere linnas. Tel 518 7979

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

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

• Soovin osta Rakvere linnas korterit 
otse omanikult, hind kuni 20 000 €. 
Tel 5664 1656

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Üürile anda tuba ühele eramajas. 
120 €. Tel 5662 1987

• Anda üürile korter. Tel 5836 1490

• Üürile anda 1toaline k.m korter 
Rakveres. Tel 554 3604

• Üürile anda 1- ja 2toaline korter 
Tapa linnas. Tel 5110 478

• Üürile anda 2toaline korter Tapa 
kesklinnas, I korrus. Üür 200 € kuus. 
Tel 503 4972, info@ko.ee

• Anda üürile 3toaline korralik 
ahiküttega möbleeritud korter 
Lepnal. Hind 200 € + maksud. Tel 
5372 5862

• Üürile anda 4toaline korter 
Haljalas. 100 €/kuu. Info tel 5188 770

• 4-30 töömeest saavad öömaja Rak-
vere kesklinnas. Korralik elamine. 
Tel 5164 685

• www.toonklaas.ee

• Müüa töökorras MAZ ja Kamaz 
kallurid ja Ford Transit kaubik. Tel 
5853 2450

•  M ü ü a  t õ s t u k  M T Z 
diiselmootoriga. Kandevõime 5 
tonni. Hind 5000 €. Tel 558 0588

• Müüa Dacia Logan 2005. a. Heas 
sõidukorras. Üv 2017.09. Kaasa 
ka naelrehvid velgedel.  Hind 
kokkuleppel. Tel 5664 8311

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Müüa keskküttega 1toaline korter 
Tamsalus. Tel 5680 1956

• Müüa 1toaline korter Kundas otse 
omanikult. Odavalt. Tel 5340 5688

• Müüa Tapa linnas keskküttega 
2toaline korter. Hind 4500 €. Tel 
5697 5317

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

• Müüa soodsalt ahiküttega 3toaline 
korter (61,5 m2) Ulvis. Tel 523 0625. 
Tule vaatama ja paku oma hind!

• Müüa 3toaline puuküttega korter 
Tudus. Heas korras. Info tel 5893 
3966, 5678 9916

• Müüa Mäetagusel Tamme tn 12 
2toaline korter. 3/3 korrusel, osalise 
mööbliga, aknad vahetatud, toad 
vajavad väikest remonti, vannituba 
remonditud. Tel 5559 9826

• Müüa 3toaline korter Sõmerul, otse 
omanikult. Vajab kapitaalremonti. 
Hind 16 000 €. Tel 5332 0971

•  Mü ü a  3 t o a l i n e  k o r ra l i k 
keskküttega korter Laekvere 
alevikus. Pildid kv.ee. Hind 
7800 €. Tel 5821 5045, albenz@
hotmail.com

• Müüa Kundas Kasemäe tn 19 
3toaline mugav. korter (I korrus). 
Hind 9000 €. Tel 5645 1242

• Müüa 4toaline korter Haljalas. 
Hi n d  k o k ku l e p p e l .  O s a l i s e l t 
renoveeritud. Info tel 501 4081

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

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

• Müüa maja  kõrvalhoonetega 
(garaaž ja panipaik, puukuur) 
L-Viru, Kunda ääres, korralik, 2 
korrust, krunt 1,33 ha. Tel 5646 6933

• Müüa1 ha elamumaad Avispeal. 
Tel 502 0614

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

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

•  O s t a n  s õ i d u a u t o  Z A Z - 9 6 5 
(maanteemuhk), ka uusi varuosi. 
Tel 5687 5845

• Ostan Suzuki Alto kuni 1992.a. Tel 
5199 1609

• Ostan VA Zide uusi plekke, 
uksi, tulesid, stangesid, uusi 
veneaegseid rehve. Tel 515 7395

•  S oovin osta  Honda Civ icu 
kärukonksu. Tel 5565 4047

• Soovin osta 2 kasut. korralikku 
naastrehvi 195/65R15, VW Golf 2 
süüteluku ja starteri. Tel 5649 1828

Tel 5164 685

rendipinnad@hot.ee

MÜÜA VÕI ANDA 
RENDILE 

RAKVERES KUKE TN 3

CAROLA ÖÖKLUBI/
SAUN

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

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

AUTODIAGNOSTIKA

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

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

www.autoelekter.ee

UUED JA 
KASUTATUD 

TALVEREHVID
E-R 9-16
Muul ajal 

kokkuleppel.
Tallinn-Narva mnt 

95.km
Tel 5568 4683

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

• Otsin 1toalist korterit. Tel 5380 
1817

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

• Ostan otse omanikult 2-3toalise 
korteri  Rakvere linnas. Korter 
võib vajada remonti  või  ol la 
kommunaalvõlaga. Tehing kiire 
ning raha kohe kätte. Tel 518 7979

• Soovin osta otse omanikult 2toalise 
korteri II või III korrusele hinnaga 
kuni 30 000 € Rakvere kesklinna. Tel 
5668 3595

•  Ostan Rakveres  kor ras  või 
remontivajava korteri, hind kuni 
27 000 €. Tel 5683 8310

• Ostan talu või maamaja Lääne-
Virumaal. Tel 5687 5845

• Ostan garaaži Rakveres <1000 €. 
Tel 5550 0588

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

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

• Müüa Ford Focus Turnier 1,6i 
03/2005. a uuem kere, 74 kW bensiin, 
helehall met, konditsioneer, kesklukk 
puldist, 2xel.aknad, talverehvidel, 
väga korralik, ökonoomne, kehtiv 
ülevaatus  03/2017,  soodsalt ! 
Rakvere, tel 5903 7780

• Müüa Honda Civic I 66 kW, beež, 
bensiin, kesklukk, ls 75 000, 1999.a, 
ülevaatus kehtib. Hind kokkuleppel. 
Tel 5691 7543

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

• Müüa Opel Astra 1,4 1999. a 
tumepunane sedaan ja Opel Astra 
1,6 tumesinine 2001. a universaal. 
Autod on heas korras. Tel 5377 1504

• Müüa Opel Vectra Elegance 1,8i 
01/2002. a 92 kW tumehall met, 
bensiin, sedaan, kliima, kesklukk, 
püsikiirusehoidja, 2xel.aknad, 
sametsalong, roosteta, mõlkideta, 
korralik, talverehvidel, kehtiv 
ülevaatus 2017, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

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

• Müüa VW Passat Variant 
B4 1996. a 1,9 TDi, ülevaatus 
08.2017. a. Hind 550 €. Tel 5552 
7229

• Müüa Volvo 850/LS 1995. a 2,0 
93 kW bensiin, tumeroheline. Tel 
5566 7209

• Müüa Volvo S40 1.9TDI 10/2002. 
a 75 kW turbodiisel, tumehall 
m e t ,  s e d aa n ,  k o n d i t s i o n e e r, 
püsikiirusehoidja, 2xel.aknad, 
kesklukk puldist, stereo, veokonks, 
valuvelgedel ja talverehvidel, 
läbinud tehn.ülevaatuse, kehtib 
10/2017, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

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

• Soodsalt müüa Toyota valuveljed 
koos naelrehvidega (100x100, 
14 tolli  ja rehvid 170/70R14), 
h a a k e k o n k s  Ž i g u l i  0 6 ,  u u s 
nukkvõlli komplekt. Tel 5588 429

• Müüa vähekasutatud rehvid M+S 
(nael) 165/70R13. Odavalt. Tel 
324 1801

•  M ü ü a  s o o d s a l t  k o r r a l i k e 
kasutatud 14- ja 15tolliseid nael- 
ja lamellrehve. Samas ka plekk- ja 
valuvelgi. Tel 501 2306

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

• Müüa mootorsaan Buraan koos 
al.saaniga. Tel 518 9518

•  A k u d  m u r u t r a k t o r i l e , 
rollerile, mootorratastele, ATV-
le. Rägavere tee 38, Agroparts OÜ. 
Tel 32 58 970, 5260 545 • Toonime autoklaase Rakveres. 

Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

TEENUSED

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

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

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

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353
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VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

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

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

• Paigaldame kliendi soetatud 
õ h k s o o j u s p u m p a s i d  j a 
konditsioneere. Tel 503 1157

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

• Korstnapühkimis- ja pottsepatee-
nus. Tel 522 1165

•  Kü t t e s a l o n g  O Ü  p a k u b 
pottsepateenust. Tel 558 6786, 
e-mail kyttesalong@gmail.com. 
Jaama pst. 5 Rakvere

• Müüri- ja pottsepatööd. Tel 5398 
2904

Tel+372 5629 2880 

mertaxgrupp@gmail.com

TEOSTAME ERINEVAID 

KATUSE ning PLEKITÖID

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

• Teostame fekaaliveoteenust 
j a  k a n a l i s a t s i o o n i k a e v u d e 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus. 
Külmunud trasside sulatus. Feka-
Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 5381 
9930

• Vee- ja kanalisatsioonitorus-
tike (sise ja välis) ehitus, septi-
kute paigaldus. San.tehnilised 
tööd. Info 5373 4876

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

• Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. Rõngaste 
vahetamine. Tel 557 4792

• San.tehnilised tööd, veemõõtjate 
vahetus, boilerid, WC-potid jms. 
Tel 5830 7593

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine
- teemantpuurimine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Pakume multilift kasti 
renditeenust. 
Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

k l l f k

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeerimine
* välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaaditööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi renoveerimis-
tööd
* lumelükkamine, katuste pu-
hastamine
* septikute ja mahutite pai-
galdus
Tel 5191 2784, info@armitec.ee
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TAKSOTEENUS
Tel 53 03 04 15

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

KOLITAKSO 

Ebavajalike esemete 

äravedu 

ja kolimine

Tel 504 3246
kolitakso@mail.ee

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Erinevad elektritööd pädevusega 
elektrikult. Tel 5890 2983

• Ehitus-remonditö ö d nii 
e r a m u t e s  k u i  k o r t e r i t e s . 
Si s e v i i m i s t l u s,  v a n n i t o a d , 
soojustus, voodrivahetus ja 
san.tehnilised tööd. Hinnad 
mõistlikud. Info 5373 4876

• Ehitus- ja remonditööd. Majade, 
ku u r i d e,  rõ d u d e,  t e r ra s s i d e, 
pesuruumide, saunade ehitus, 
s i s e v i i m i s t l u s ,  p l a a t i m i n e , 
parketipaigaldus, tapeetimine, 
värvimine. Tel 504 5560

•  Te o s t a m e  r e m o n d i -  j a 
üldehitustöid. Lisaks erinevaid 
kivitöid. Tel 5907 4912

•  E l a m u s i s e s e d  e h i t u s -  j a 
remonditööd Rakveres. Tel 5604 
1424

•  E h i t u s t ö ö d ,  r e m o n t  j a 
renoveerimine. Tel 5646 0674

• Teostame eramute, korterite 
ehitus- ja remonttöid. Tehtud 
töödele garantii. Tel 5394 6666

•  V a n n i t u b a d e  r e m o n t , 
plaatimistööd. Tel 5670 9080

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

• Klaaskuul-, klaasipuru- ja 
liivapritsi teenus. Tel 5373 3408

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

• Võsalõikamine. Tel 5670 9080

• Lammutustööd. Info 5330 5970

JTM PARTNER 
15 aastat kogemust

* Profi ilplekk

* Ühenduskohtadeta vih-

maveesüsteemid

* Plekikantimistööd

* Fassaaditööd
         Materjalid 

otse 
tootjatelt

Tel 5670 2280

jtm.tootmine@gmail.com

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

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

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

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

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

•  Teleskooplaaduri rent koos 
juhiga 35 €/h +km. Laadur on 
Manitou ML625, tõstekõrgus 6m 
ja maks. tõstekaal 2,5t, olemas on 
735L kulp ja kahvlid. Asukoht on 
Uhtna alevik, pakun teenust Rakvere 
ümber ja Rakveres. Tel 5199 7202

• Pottsepp. 12a kogemust. www.
tulekolle.ee. Tel 5551 9113

•  A d r a n u s  O Ü  t e e b 
korstnapühkimistöid, paigaldab 
moodulkorstnaid ja kaminaid. 
Peamine tööpiirkond on Lääne- ja 
Ida-Virumaa, vajadusel pakume 
teenust üle Eesti. Tel 5555 3737
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WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

• Arvutite soodne hooldus, veebi-
lehtede loomine. Tel 5552 6897

• Mobiiltelefonide, tahvelarvutite 
ekraanide vahetus. Kuulutus ei 
aegu! Lisainfo +372 5679 2881

• T V- ja sat.seadmete müük, 
paigaldus. 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

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

• 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

Kuulutused nüüd nähtaval ka lehel kuulutused.kuulutaja.ee. Vaata järgi!

Novembris arvutite 

tolmuhooldus 

-50 % 
Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere
 Tel 322 4534

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

•  P e h m e  m ö ö b l i  r e m o n t  ja 
veoteenus kaubabussiga. Tel 322 
7822, 506 1547

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

• Saen-lõhun küttepuid. Tel 5343 
6875

•  S o o d s a l t  m ü ü a  k o d u -  j a 
t ö ö s t u s õ m b l u s m a s i n a d . 
Universaalid, sik-sak, salapiste, 
overlokid jt. Samuti käärid, kääride 
teritus, tarvikud. Osad kõikidele 
masinatele. Priit, tel 5588 429, 324 
5085

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

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

• Ansambel peole  al.  190 € + 
õhtujuhtimine. Võib ka eraldi. Tel 
5190 1697

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

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

•  Te e n  k o rd a  Te i e  e t t e v õ t t e 
raamatupidamise. Tel 505 1176

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

(ka korteriühistutele)

ELAMUAUDIT OÜ

KORTERIÜHISTUTE 
NÕUSTAMINE HOONE 
RENOVEERIMISEKS

KredEx’i tehniline konsultant

energiaauditid

energiamärgised

termopildistamine

Tel: 5098 440
urmas@elamuaudit.ee

Olimar Finance OÜ

RAAMATUPIDAMISTEENUSE 

OSUTAMINE 

ÄRIÜHINGUTELE, 

MITTETULUNDUS

ÜHINGUTELE 

JA KORTERIÜHISTUTELE. 

Info tel 5345 5756

E-mail 

olimarfi nance@gmail.com

facebook.com/teks  ilipuhastus

Teostame 

pehme mööbli ja vaipade 

keemilist puhastust 

teie kodus!

Rakveres ja lähiümbruses!
 Info 5853 4560 või 5827 1622

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

• Müüa odavalt tumba, diivanilaud 
(kirss), sektsioonmoodulkapp 
(kirss), söögilaud ja 6 tooli (kirss),  
televiisorilaud (kirss), kirjutuslaud 
( k i r s s ) ,  e l e k t r i r a d i a a t o r i d , 
suusasaapad, rulluisud, jalgratas 
(noorte), puidust lamamistool.  Tel 
5104 147
•  M ü ü a  t ä i s p u i d u s t 
s ö ö g i t o a k o m p l e k t  ( k a s k ) , 
nurgadiivan-voodi, nurgadiivan, 
magamistoa mööblit ja korralikud 
vaibad ning muud pudi-padi. Tel 
5559 3019

• Kaarkasvuhoonete hinnasula 
(3x4; 3x6; 3x8m). Hind alates 350 
€, transpordi võimalus. Info ja 
tellimine. Tel 5673 0411

• Müüa soodsalt kasutatud elutoa 
s e kt s i o o n  Võ r o ,  r i i d e k a p p , 
köögikapid. Tel 5673 2162

• Müüa kangaspuud, kerilauad ja 
hobuserakmed. Tel 5398 1891

• Anderi Äris Rakveres Pikk tn 6 
müüme vana mööblit, valgusteid, 
vaipu, portselani, maale ja vi-
nüülplaate. E-R 10-17.30, L 10-14. 
www.facebook.com/anderipood, 
tel 5664 4436

KODU

• Külmastuudio OÜ paigaldab 
ja müüb kvaliteetseid Fujitsu 
õhksoojuspumpasid ja õhk-
vesi küttesüsteeme üle Eesti. 
Küsi personaalset pakkumist. 
Kylmastuudio.ee, +372  5891 4957 
Järelmaksu võimalus
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LOOMAD

TEATED

METS

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakvere Laada 14.  Müügil 
palju huvitavat ja vajalikku – 
jõulukaupa, retrokaupa, käsitöö 
esemeid. Tel 5801 3951

• O lete oodatud  juuksuriss e 
Rakveresse Laada tn 14. Reg. tel 
5620 3174, Alli

• Küti Saeveskis saematerjal, vood-
ri- ning põrandalaud, palgi saa-
gimise teenus al. 16 €/tm ja neli-
kanthööveldus. Info tööpäevadel 
kell 8.30 – 17.00 telefonil 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

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

EHITUS

• Müüa saksa lambakoera kutsikad. 
Tel 5866 3155

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Ära anda nunnud kassipojad. Tel 
5845 5248

• Ära anda imeilus siiam. Tel 5833 
0153

•  P a k u n  o d a v a l t  i s a s e i d 
hiidküülikuid. Samas pakun Vene 
siniseid kassipoegi. Tel 5364 0283

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

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

• Kirjutan PRI-a ja KIK-i projekte. 
e-post: margus.paas@hot.ee, telefon 
5331 2587. Koduleht: www.mpaas.
ee.

• Pakun tühje munakarpe ja koori. 
Tel 5833 0153

• Müüa kollased kõrvitsad 0,50 €/
tk. Tel 5667 3426

• Müüa lambaid, lambaliha. Tel 
514 3787

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

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

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohale toomisega. Info tel 5351 7414

PÕLLUMAJANDUS

•  Mü ü m e  R a k v e r e s  k u i v i 
küttepuid 40L võrgus (lepp). 
Ühe koti hind 2 €. Kvaliteetne puu 
ja kiire teenindus. Tel 5567 5755

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

KÜTTEPUUD

• Ostan traktorile T-25, T-40 sobivad 
haakeriistad (adra, kultivaatori, 
palgihaaratsi, lumesaha, järelkäru, 
randaali jne). Tel 5687 5845

•  O s t a n  M T Z - 5 2 ,  M T Z - 8 2 
korralikud esi- ja tagarehvid. 
Tel 5687 5845

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Ehitusliku saematerjali 
müük Väike-Maarjas. 
Puidust kaubaaluste 
müük ja tootmine. 

Transpordi võimalus.
Info 5150258

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa

Rakveres Rägavere teel 
(endine Puumarket)

5783 8999

KÜTTEPUID JA 
KAUAPÕLEVAT 

PUITBRIKETTI (kask)

Hea metsaomanik!

• kasvava metsa raieõigust 
• metsamaterjali
• metsa- ja põllumaad

head hinda, kvaliteetset 
metsa ülestöötamise ja 
veoteenust

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

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

OSTAME:

PAKUME:

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

kuulutused.kuulutaja.ee

Avatud E-R 10-17.30, L 10–14, 
P suletud. Laada 37, II korrus

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

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

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

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

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

• Ostan eestikeelseid CD-plaate. 
Tel 5687 5845

• Ostan vanavara majapidamise 
l i kv i d e e r i m i s e l  -  ku m m u t i , 
ümmarguse laua, toole ja muid 
esemeid kila-kolani. Tel 5031 849

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

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

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

• Ostan  vanu vinüülplaate ja 
valikuliselt raamatuid. Tel 503 9650

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

• Teamwood OÜ. Puitmaterjali 
laomüük. Terrassilaud, hind 
al. 0,35 €/jm; välisvooder, hind 
al. 4 €/m2; sisevooder, hind al. 
4 €/m2; küttepelletpremium, 
hind 172 €/alus (960 kg), 2,88 €/
kott (16 kg); kütteklotsid, hind 1 
€/kott, 30 €/m3. Asume Sondas 
Sepa 18a. Info telefonil 5306 7722 
või sale@teamwoodtimber.com

•  Ostan metsakinnistu Lääne-
Virumaal. Võib pakkuda ka raiutud 
kinnistuid. Tel 5562 2919

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

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

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

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

• AS Rakvere Metsamajand müüb 
soodsalt puitbriketti Kunderi 30. 
Tel 326 0850

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

• Kuivad küttepuud: kask 40 eurot 
ruum, lepp 35 eurot.  Pakkuda ka 
kaminapuid 40L võrkudes: lepp 2 
eurot, kask 3 eurot. Tel 5087430

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

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

• Müüa küttepuid kuivi ja märgi, 
võrgus ja lahtiselt. Tel 504 6111

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa saetud-lõhutud küttepuid. 
Tel 5192 4320
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VANAVARA

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

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

• www.toonklaas.ee

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

• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 900 
1727. 24H. Hind 1.09 /min või TELLI 
ENNUSTUS h. 0,75 /min. www.
ennustus.ee

• Müüa kvaliteetsed KUULDEAPA-
RAADID. Hind 20 €. Tel 5013393

• Tervendaja-sensitiivi vastuvõtt 
R a k v e r e s .  Va s t u v õ t u l e  a j a 
broneerimine 5679 0181

MUUD

Nädalalehte

ERETON GRUPP OÜ

KVALITEETSED 

* tööriided 

(otse Saksamaalt)

* tööjalanõud

* töökindad

* töökaistevahendid

* keevitusmaterjalid

* lihv- ja lõikekettad

* määrded

* pesukeemia

Tsentrumi III korrus 

Koidula tn 1. 

Kontakt tel 553 4936. 

eretongrupp@gmail.com

NB! Palume ette helistada!

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA 
   LEILISAUN
* Grilliruum
* Võimalik rentida 
peoruum erinevateks 
tähtpäevadeks 
(kuni 20 inimest)

R 14-16 naised 
    17-22 mehed
Info tel 516 5591

Saun avatud veel 
18. ja 25. novembril

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

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

Ja palju-palju muud. 

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

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

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

Tule trenni!

ZUMBA - kulutame 
kaloreid tantsides

Esmaspäev 
* kell 18 Sõmeru vallamajas
* kell 19.20 Rakvere Rahvamajas
Kolmapäev 
* kell 19.30 kunda Spordikeskuses

TONING - tugevdame 
lihaskorsetti

Pühapäev 
* kell 12 Kunda Spordikeskuses

Info 5341 9372

• Ostan autode katalüsaatoreid. Tel 
5646 6933

• Pendlimees Sassi teenused: 
tervislik voodi-, töö-, õppimiskoht. 
Tervislik toidusedel, vitamiini- ja 
ravimitest. Energeetiline- kaitse ja 
raviasendid jpm. Teenus on tasuta! 
alderbrunfeld@gmail.com, tel 502 
4534

• Müüa vähe kasutatud praktiliselt 
uus lumepuhur. Asub Rakveres. 
Samas müüa soodsalt  Nissan 
Primera (vajab vähest remonti). 
Tel 5565 4047

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

* ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Seisuga 24. november 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8 - 16

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

Mugulsibul kg 1,50

Roheline sibul kg 6,00

Petersell kg 8,00

Punapeet kg 0,80

Küüslauk kg 10,00

Hapukapsas kg 1,20

Värske kapsas kg 0,40

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Must rõigas kg 1,20

Kõrvits kg 0,80

Jõhvikad liiter 4,00

Õunad kg 0,50 1,00

Kuivatatud õunad kg 8,00

Marin. kurk purk 1L 1,50 3L 3,00

Marin. kõrvits 0,5L 1,00

Paradiisi õuna-
kompott

0,5L 1,50

Sarapuupähklid kg 4,00 5,00

Kreeka pähklid kg 4,00 10,00

Seemned lindudele kg 1,20 1,50

R ö s t i t u d  m a a -
pähklid

kg 5,00

Mesi 700g 5,00

Suir 200g 7,00

Toorpiim T, N, L 
10st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

Turul veel müügil:
* käsitöö - soojad kudumid, kalmuseaded

* tööstuskaup - riided ja jalanõud
* igal laupäeval saunavihad ja luuad

HINNAD RAKVERE TURUL

* AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSK!

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED
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Sisesta
kuulutuse tekst

kuulutused.kuulutaja.ee

Saada
kuulutuse tekst

kuulutus@kuulutaja.ee

Helista
32 25 093

Tule 
toimetusse

Tobia küla, 

Rakvere vald 

(OG Elektra peahoone)

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 vastutab 
kuulutuse andja.

• Kuulutaja ei avalda 
võlanõude ja lehe mainet 
kahjustavaid kuulutusi.
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saab tellida Omniva  postkontorist!

Tiraaž 16 000

Mõistlik tarbimine 
aitab vähendada jäätmete hulka
Novembri viimane nädal kannab juba mitmendat aastat 
üleeuroopalise jäätmetekke vähendamise nädala nime
„Kaubad ei saa poest ostmata jääda – inimene vajab toitu, ka riideid 
ja mööblit on teinekord tarvis, kuid ostud peaks läbi mõtlema. 
Tooted tuleb kindlasti lõpuni kasutada, kasutuskõlbmatuks 
muutunud esemetele proovida leida uus funktsioon ning kui vana 
diivan enam koju ei sobi, siis ühe vana võib olla teise uus,“ ütles 
Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek.
Jäätmetekke vähendamise nädalal keskendutakse kolmele osale 
– vähendamine, korduskasutus ning ringlussevõtt. Esimene 
neist tähendab väiksema hulga ressursside kasutamist ning 
üleüldist jäätmete vältimist. Korduskasutuse all mõeldakse juba 
toodetud eseme või selle osade uuesti kasutamist algsel või 
sarnasel eesmärgil. Ringlussevõtu all peetakse silmas jäätmete 
töötlemist selliselt, et jäätmete materjalist saab uus toode, näiteks 
vanapaberist uue paberi tootmist, klaasijäätmetest pudelite või 
ka ehitusmaterjalide tootmist, biojäätmetest kvaliteetse komposti 
tootmist jne.
Nädala raames ehitavad Eesti Kunstiakadeemia Jätkusuutliku 
Disaini Laboris osalevad tudengid ajutise installatsiooni „Suur 
prügimüür“.
Müür koosneb 20 jäätmetest tehtud kuubikust, mille 
kogupikkuseks on 11 meetrit – sellises hulgas jäätmeid tekib 
kümne inimese kodumajapidamises igal aastal ehk üks inimene 
tekitab aasta jooksul kahe kuubiku jagu prügi. Kui samasugune 
tarbimine jätkub, siis saaksime kolme aastaga ehitada Eesti ümber 
2,4 meetri kõrguse prügist müüri.

Kuulutaja

„Suur prügimüür“
Foto: Eva Sepping
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Maakonna Kossuliigat 
ehk sisuliselt Lääne-Vi-
rumaa meistrivõistlusi 
juhib pärast viit mängu 
võistkond Kadrina Ka-
rud.

Aivar Ojaperv

Sama kooslus osales ka Eesti 
meistrivõistluste tugevuselt 
teises liigas (sponsori nime 
järgi Saku II liiga), kus tugeva-
koosseisulisest alagrupist ot-
se edasipääsuks jäi kriipsuke 
puudu – nn surnud ring eelis-
tas Narva meeskonda. Aga 
sealgi pole veel hooaeg läbi.

Kes või mis 
need Karud on?
„Tõsisemalt tegeleme asjaga 
teist aastat,” lausus Karude 
eestvedaja ja peatreener Rai-
vo Tribuntsov. „Mullu saime 
maakonnaliigas veel kõik 
mängud tappa, tänavu on ju-
ba nina natuke vee peal.”
Raivo Tribuntsov on maakon-
nas tuntud spordimees ja 
mitte ainult selle pärast, et 
poeg Ralf kuulub Eesti abso-
luutsesse ujumistippu. Ta ise 
mahtus ühel hooajal Tarva 
pingiotsale, oli seal mõnda 
aega abitreener. 
Vähem teatakse tema treene-
ritööst Rakvere Spordikoolis, 
Haljalas ja nüüd Kadrinas. 
Kusjuures teeb ta seda hobi 
korras ja oma eraettevõtluse 
kõrvalt.
„Haljalas pidin hakkama otsi 
kokku tõmbama, sest poisse 
lihtsalt ei jätku enam,” mainis 
ta. „Kohalik gümnaasium ot-
sustati sulgeda ja see andis 
kohe tunda. Väikesi poisse 

Kadrina Karud – uus täpike 
maakonna korvpallikaardil

Kadrina Karud Rapla vastu mängima. 
Foto: Ain Liiva

treenin siiski veel ka Haljalas 
edasi.”
„Kuna aga mulle hullult 
meeldib noorte korvpalluri-
tega tegeleda – see on minu 
moodus igapäevamuredest 
lahti saada -, siis hakkasin ot-
sima uut väljundit ja selleks 
sai Kadrina,” lisas ta.
Aga miks just Kadrina? „Esi-
teks on Kadrina kõva hari-
duskeskus ja haridust olen 
ma alati tähtsaks pidanud. 
Korvpall ei salli rumalaid ini-
mesi. Teiseks on Kadrinas 
kõik olemas – korralik spordi-
kompleks, treeningtingimu-
sed, mõistlik suhtumine ja 
õpilaskodu.”

Albaanlane 
ja prantslane
Õpilaskodu olemasolu ongi 
üks osa Karude n-ö äriplaa-
nist. „Miks ei võiks Kadrina 
olla tulevikus midagi Auden-
tese taolist?” arutles Tribunt-
sov. „Ja kui veelgi laiemalt 

mõelda, siis miks peavad kõik 
andekad Eesti poisid minema 
välismaale korvpallimängu 
õppima? Meil on ju siin Eestis 
ka väga häid noortetreene-
reid! Siinsamas Lääne-Viru-
maalgi: pole mingit põhjust 
näiteks Rego, Raami, Putkode 
või Jalaka trennist oma laps 
välismaale saata.”
Teatud mõttes on Kadrina 
Karud oma tulevikuplaani 
hakanud juba ellu viima. Ni-
melt elavad-õpivad-treenivad 
Kadrinas kaks üsna eksootili-
se taustaga poissi – 16aastane 
albaanlane Enes Kita ja te-
mast aasta vanem prantsla-
sest mulatt Faustin-Louis-Sa-
muel Maurel.
„Mul on üks tuttav eestlasest 
treener Prantsusmaal, tema 
kaudu need poisid siia sattu-
sid,” märkis Tribuntsov. 
„Korvpallimängus on neil 
veel palju õppida, aga muidu 
on nad väga tublid ja  süm-
paatsed.”

Mõlemal noorel on Kadrinas 
tugipere ja nad õpivad kohali-
kus gümnaasiumis. Mis oma-
korda tähendab, et nad on pi-
danud eesti keele selgeks saa-
ma.
Korvpallis on rohkem edasi 
jõudnud mängujuhi posit-
sioonil mängiv Enes Kita. Ta 
käib regulaarselt Karude eest 
platsil ja on omavanuste Al-
baania koondises põhitegija.
Faustin Maureli võimetest 
pole veel täit pilti, sest hooaeg 
algas kahekuise kipsiga. „Ta 
on krobeline, aga kui jooks-
ma-põrgatama hakkab, teeb 
ta seda kaks korda kiiremini 
kui meie poisid,” mainis Rai-
vo Tribuntsov. „Ta on siin vä-
ga hästi kohanenud. Näiteks 
selgus, et ta on tubli puhkpil-
limängija – paneb kohalikus 
orkestris nii et mürtsub.”

Tahab toota järelkasvu
Mingit oma projekti „lasteai-
alastest meistriliiga meeskon-
nani” Raivo Tribuntsov püsti 
panna ei kavatse. Kadrina Ka-
rud mängivad maakonnalii-
gat ja Eesti II liigat vaid sel-
leks, et noortele mängukoge-
must anda. Tõsi – neis sarja-
des lööb siiski kaasa ka paar 
vanemat mängumeest, teiste 
hulgas Raivo poeg Raimond 
Tribuntsov ja kohalikud Kad-
rina poisid Martin Murumägi 
ning Uku Kams.
„Ei, mingit püramiidi-teemat 
ma arendama ei hakka,” kin-
nitas ta. „Meil on Tarvas 
meistri- ja Tamsalu esiliigas. 
Mul oleks hea meel, kui mõni 
Kadrinast välja kasvanud 
poiss nendes võistkondades 
tegija oleks. Minule meeldib 
poistega tegeleda ja kutid on 
ka minuga leppinud.”
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Olgu  sõnad l ihtsad ja  soojad,
sulle  tänase  õnne toojad.
Olgu  sul alati  tugevat närvi,
silmade  soojust ja  rõõmude värvi.
Südamel jõudu  ja  mõtetel lendu,
eluteel astudes hoogu  ja  indu!

ärvi.
ndu,
u!

Kallis, Riina!

Õnnitleme 

sünnipäeva 

puhul!

Kuulutaja toimetus

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot, kella 23ni sissepääs tasuta!
26. novembril mängib muusikat igale maitsele DJ 
Kalle Allik
3. detsembril keerutab parimaid hitte DJ Mark Kita-
jev (Hit FM)

Rakvere Teater
25.11. kl 19 8 armastavat naist s. maja (lav. Eili Neu-
haus)
25.11. kl 19 Somnambuul v. maja (lav. Sulev Keedus)
26.11. kl 22 Number Ö kontsert s. maja kohvikus

Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
verekeskus ootab nii uusi kui 
ka püsidoonoreid verd loovu-
tama 29. novembril kella 10-
14 Rakvere Kultuurikeskuses 
toimuvale doonoripäevale.
Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
verekeskuse doonorluse 
arendusjuht Ülo Lomp juhib 
tähelepanu, et johtuvalt haig-
late tellimustest, vajavad 
täiendamist kõigi veregruppi-
de verevarud: „Loovutades 
verd, saame olla kindlad, et 
Eestis on piisavad varud 
päästmaks kõikide abivajaja-
te elud.“
Hingedekuul tuleb verekes-
kus Rakverre suisa kolmandat 
korda, 1. novembril oldi kul-

tuurikeskuses ning 15. no-
vembril Rakvere ametikoolis, 
kahel doonoripäeval loovutas 
verd 107 virumaalast ning ve-
revarud täienesid ligi 50 liitri 
verega.
Doonoriks sobib terve, puha-
nud ja söönud ning vähemalt 
50 kg kaaluv 18-60 aastane 
inimene, kes on Eesti Vabarii-
gi kodanik või elanud Eestis 
elamisloa alusel üle ühe aas-
ta. Verekeskus julgustab doo-
noreid verd loovutama regu-
laarselt, kolm-neli korda aas-
tas. Minimaalne kahe vere-
loovutamise vaheline aeg 
peab olema 60 päeva, naistel 
soovituslikult 90 päeva.
Iga vereloovutus aitab vähe-

malt kolme patsienti. Doono-
rite verd kasutatakse operat-
sioonidel, sünnitustel, pat-
sientide raviks verejooksu, 
raske trauma, aneemia, leu-
keemia, vähi- ja maksahai-
guste, põletuste ning paljude 
teiste haiguste puhul.
Eesti haiglates tehakse vere-
ülekanne ligi 19 000 patsien-
dile aastas.
Lisainfot saab verekeskuse 
kodulehelt www.verekeskus.
ee ning Facebooki fännilehelt 
„Doonorid ja Sõbrad“.

Kuulutaja

Keskraamatukogus 
näeb Islandi 
jõulutrolle
Lääne-Virumaa keskraa-
matukogus on aasta lõ-
puni üleval näitus Islandi 
jõulutrollidest.
Näitusel olevad trollid on 
valmistanud Kristín Si-
gurðardóttir, kes elab Kir-
de-Islandil ja töötab abi-
õpetajana. Trollide val-
mistamisel on kasutatud 
kohalikku materjali.
Islandi jõuluperiood, mis 
algab 23. detsembril ja lõ-
peb 6. jaanuaril, on põ-
nev segu religioossetest 
tavadest ja traditsioonili-
sest folkloorist. Nagu ka 
paljudes teistes riikides, 
tähistatakse Islandil jõule 
hea toidu ja kingitustega.
Kui enamikus riikides kü-
lastab perekondi jõuluva-
na, siis Islandi lastel on 
hoopis 13 jõulutrolli (Yule 
Lads), kes külastavad 
neid kolmeteistkümnel 
päeval enne jõule. Hea-
dele lastele jätavad hir-
mutavad trollid küll kin-
gitusi, kuid halbadele 
mädanevaid kartuleid.
Islandi jõulutrollid põlv-
nevad trollidest ning nen-
de algupäraseks rolliks oli 
laste hirmutamine. Nad 
on Islandi ühtede kõige 
hirmsamate koletiste po-
jad. 1746. aastal keelati 
Islandil ära koletiste ja 
jõulutrollidega laste hir-
mutamine.
Näitust vahendab Põhja-
maade Ministrite Nõuko-
gu esindus Eestis.

Kuulutaja

Rakverelasi oodatakse doonoripäevale

„Veel“ toob kuulajateni kümme esiettekannet
29. novembril kell 19 toimub Tallinna metodisti kirikus uue 
eesti koorimuusika kontsert „Veel“. Ettekandele tuleb 17 heli-
loojalt 24 teost, millest 10 kõlavad kontserdisaalis esmakord-
selt. Kontserti korraldab Eesti Kooriühing, kunstilised juhid on 
Ingrid Kõrvits ja Kaspar Mänd.
Kontserdi nimilugu on Robert Jürjendali uudisteos „Veel“, mille 
tekst on küll seotud merega, aga jätab oma kujundite tõttu va-
baduse erinevateks tõlgendusteks.

Kuulutaja
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Tel 53 409 428
www.omaporsas.ee

Oma Põrsa lihapoed Tallinnas

Tabasalus Klooga mnt 5a
Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Sealiha
Seahakkliha

2,20
2,35

al /kg
/kg

€

€

Avamishinnad Oma Põrsa Vaala Keskuse lihapoes:

Rakveres SUPERHEAD
päevapakkumised!

Avatud
10-21

Avatud
P-N 10-20
R-L 10-00

Rakveres peolaua tellimise võimalus

Telefoni teel ka toitude
ettetellimise võimalus

TAPA MÖÖBLIHALLIDES Turu 1 ja Turu 4

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

Tel 32 71 533

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

Kaunid kardina- ja jõulukangad
kodukaunistamiseks ja
põnevad rõivakangad

Uus valik laiu voodipesukangaid
SOODSA HINNAGA

KAUPLUSES
Oleme avatud

E-R kella 10-18

L kella 10-15

Tel 55515607

Info ning tellimine:

Janek Jefimov 51 59 890, janek@tmenergy.ee

Müüa

KRUUSA

Liivaku karjäärist
Asukoht: Roosna küla, Ambla vald,

Järva maakond

Purustatud kruus 0-32

Looduslik kruus

4,5 €/t

2,5 €/t

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

TEHNOÜLEVAATUS
• sõidu ja veoautod

haagised
-

•
• traktorid
• sõidumeerikute

taatlemine (eelregistreerimisega)

Lepna tee 1, Rakvere, Egesten OÜ
Tel 5559 5857, 5348 8919, 325 8924

Juveeliäris Candra

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

Ostes kolm ehet,
saate odavaimast

Kampaania kestab
28.-30. november

-50%
Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere
Karja 59

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

Tel
5690 3120

Avamishind 20€
35€
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