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Olles olukorras, kus Teie lähedane ei saa enam hakkama ilma
kõrvalise abita ning lähedased elavad kaugel või on hõivatud
töö ja perega selliselt, et ei olda võimelised osutama vajalikku
abi ja hooldust oma memmele ja taadile, siis pakub

andes neile võimaluse olla edasi oma koduses ja
harjumuspärases keskkonnas, pakkudes teenust
kodumajapidamise korrastamisel, isikuabi,
abi saatmisel, poes sisseostude tegemisel.
Aitame Teie eakatel pikemalt toime tulla
igapäevaeluga, andes rohkem vabadust lähedastele.

Teenust osutame vastavalt kliendi soovile, kas tunnipõhiselt või
E-R 8 tundi päevas, Lääne-Virumaal. Hea alternatiiv hooldekodule !

Selleks, et saaksime osutada just Teile vajalikku abi, saatke kiri info@makoabi.ee
või helistage E-R 9.00 – 16.00, tel. 56999436. Asume Lääne-Virumaal, Tapal.
Koduleht www.makoabi.ee Teenus ja hind kujunevad vastavalt Teie soovitud
vajadustele ja omavahelistele kokkulepetele.

Rakvere Kütteladu müüb:
* PUITBRIKETT

* SAEPURUGRAANUL

* KIVISÜSI

* PAKITUD KAMINAPUUD

(ümmargune, kandiline)

(6 ja 8 mm)

(kask, lepp)

TEL 32 51 101
www.algaveod.ee

Narva tn 17, Rakvere E-R 8.30-17.30, L 9-14

rakvere@stik.ee

www.stik.ee

   Stik Autoremont

  Diagnostika ja elektritööd
  Alarmide ja lisaseadmete paigaldus
  Generaatorite ja starterite remont
  Lisasoenduste diagnoosimine ja remont

AUTODIAGNOSTIKAKESKUS

STIK Rakvere

Vabaduse tn 12, Rakvere

Tel +372 322 3855

Mob +372 520 5245

NB! MEIL ON OLEMAS KA

ORGINAAL DIAGNOSTIKA SEADMED 
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Ehkki Põhjamaade ettevõ-
tete seas on levinud ja popu-
laarne ökomärgis „Luik“ ja 
Euroopa Liidul on oma öko-
märgis „Lilleke“, ei ole Eesti 
ettevõtted neid just suure en-
tusiasmiga kasutusele võtnud.

Ka tarbijad ei tunne märgi-
seid – ilmselt seetõttu, et seda 
on vaid vähestel Eesti toode-
tel. Samas – kuna tarbijapool-
ne nõudlus keskkonnasõbra-
like toodete järele on olnud 
madal, pole olnud ka ettevõt-
jatel motivatsiooni märgise 
saamiseks vajalikke kulutusi 
teha. Nokk kinni, saba lahti.

Eesti tarbijate seas on roh-
kem tuntud märgised, mis 
eristavad kohalikku toitu või 
mahedalt kasvatatud toorai-
net. Kuid keskkonnateadlik 
saab olla ka trükipaberit, 
mööblit, värve, salvrätte, ko-
dukeemiat ja koguni majutus-
teenuseid valides. Lillekese 
ongi Eestis kasutusele võtnud 
vaid seitse ja luigemärgise 13 
ettevõtet. Samas on näiteks 
Põhjamaades märgise oma-
mine ettevõttele prestiiži kü-
simus ja ka teadliku tarbija 
valikute üheks aluseks.

Ökomärgis kinnitab, et te-
gemist on keskkonnasõbrali-
ku toote või teenusega – see 
tähendab, et sellise toote 
keskkonnamõju, sh mõju ini-
mese tervisele, kogu olelus-
ringi ajal – alates toorme 
tootmisest kuni jäätmete 
käitlemiseni – on väiksem kui 
teistel sarnastel toodetel.

Keskkonnaministeeriumi 
keskkonnakorralduse osa-
konna juhataja Kaupo Hein-
ma sõnul on igal inimesel 
võimalus oma igapäevaste va-
likute abil keskkonda hoida. 

Novembri eelviimane nädal 
on kuulutatud üleeuroopali-
seks jäätmetekke vähendami-
se nädalaks (European Week 
for Waste Reduction). Selle 
raames kutsutakse inimesi 
üles jäätmeteket vältima ning 
ressursse säästlikult kasuta-

ma.
Nädala eesmärk on teadlik-

kuse tõstmine jäätmetekke 
vähendamise osas. Sel aastal 
on fookuses korduskasutus, 
parandamine ja ümberdisai-
nimine ehk „Korduskasuta ja 
paranda – anna esemele uus 

elu“.
Ettevõtmises löövad kaasa 

erinevad organisatsioonid, 
haridusasutused, ettevõtted, 
eraisikud ning ametiasutused 
üle Euroopa. Kokku saab 
teoks üle 4000 ettevõtmise. 
Lisainfot osalejate ning avali-

ke ürituste kohta leiate Eestis 
nädalat koordineeriva Kesk-
konnaministeeriumi kodule-
heküljelt.
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Veel on võimalus esitada 
kandidaate keskkonnateo 
selgitamiseks

30. novembrini saab esitada kandidaate selle aasta kesk-
konnateo ning keskkonnasõbraliku ettevõtte tiitlile. Aasta 
keskkonnatunnustuste konkursile oodatakse osalema eraisi-
kuid, ettevõtteid ja organisatsioone, kes on viimasel aastal 
aidanud oma tegudega kaasa elukeskkonna paremaks muut-
misele.

„Üles tuleb anda nii suured kui väikesed teod, sest tihtilu-
gu võib just väike tegu muuta suurt pilti. Soovime tun-
nustada neid, kes on leidnud uudse lahenduse mõnele kesk-
konnaprobleemile või sidunud majanduskasvu keskkonna-
hoiuga,“ kutsub keskkonnaminister Siim Kiisler eestlasi üles 
konkursile kandidaate esitama.

Keskkonnateo kategooriasse saavad kandidaate esitada 
kõik – teo autor, koostööpartnerid või lihtsalt tähelepaneli-
kud Eesti inimesed, kellele oluline tegu silma on jäänud. 
Parima 2017. aasta keskkonnateo väljaselgitamisel saavad 
kaasa rääkida kõik, sest esitatud teod lähevad avalikule 
hääletusele Keskkonnatunnustuste portaali. Võitjale on 
Keskkonnaministeerium välja pannud 5000 eurot.

Keskkonnateo konkurss toimub alates 2004. aastast ning 
selle aja jooksul on esitatud sadu häid projekte. Eelmisel aas-
tal pälvis võidu Peeter Hermik puisniitude taastamisega ja 
hooldamisega Matsalu rahvuspargi aladele.

Keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursile oodatakse osa-
lema kõiki organisatsioone, kes on oma tegevuses silmas pi-
danud ka keskkonna heaolu – panustanud keskkonnasaaste 
vähendamisse ja keskkonnahoiu suurendamisse.

„Eesti ettevõtted oskavad vägagi edukalt mõelda uusi in-
novaatilisi keskkonnasõbralikke lahendusi välja, mis nad sa-
maaegselt ka oma ala tegijaiks teeb,“ lisas keskkonnaminis-
ter. 

Mullu noppis keskkonnasõbraliku konkursi toote/
teenuse kategooria võidu ja üldvõidu Starship Technolo-
gies. Protsessi kategooria võitis Lennuliiklusteeninduse AS, 
keskkonnajuhtimissüsteemide kategoorias osutus parimaks 
Ensto Ensek AS.

Ettevõtted saavad ka tänavu kandideerida kolmes kate-
goorias ning üldvõitja saab Keskkonnainvesteeringute Kes-
kuse toel 35 000 euro piires veelgi parandada oma organi-
satsiooni keskkonnasõbralikkust. Samuti on Eesti konkursi 
võitjatel ja tunnustatutel võimalus pääseda osalema ka Eu-
roopa keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursile (European 
Business Award for the Environment), mis leiab aset 2018. 
aastal.

Lisainfot kandideerimise kohta leiate aadressilt www.kes-
kkonnatunnustused.ee.
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Käimas on jäätmetekke vähendamise nädal

Vaid käputäis ettevõtteid on soetanud 
keskkonnasäästlikkust tõendava ökomärgise

EUROOPA LIIDU MÄRGIS 
EHK „LILLEKE“
AS Eskaro
Akzo Nobel Baltics AS
AS Kroonpress 
AS ESTKO
Mayeri Industries AS
Ten Roses OÜ
Idest-CHEM OÜ
Lisainfo: www.keskkonnaa-
gentuur.ee
PÕHJAMAADE 
LUIGEMÄRGIS
TNC components OÜ
Aktaprint AS
AS Ecoprint 
AS Pajo 
Kroonpress AS 
Printall AS 
Reusner AS 
Victor Stationary OÜ 
Bong Eesti OÜ 
AS Tikkurila 
Horizon Tissue OÜ 
Mayeri Industries AS
Bed Factory Sweden OÜ
Lisainfo: www.norden.ee

„Lõpuks otsustab siiski tarbi-
ja, kuivõrd ta suunab tootjaid 
rohkem oma tegevuse, toode-
te ning teenustega kaasnevale 
mõjule tähelepanu pöörama. 
Seega on elamisväärne kesk-
kond iga inimese kätes ja läbi 
oma igapäevaste ostuotsuste 
ja valikute on võimalik ka et-
tevõtjaid mõjutada,“ ütles ta.

„Iga elanik planeedil Maa 
mõjutab oma tegevusega 
keskkonda. Enamikule on 

tuttav ökoloogilise jalajälje 
mõiste, millega iseloomusta-
takse keskkonnale avaldatud 
tegevuse mõju. Kuid see rää-
gib sellest, mis meist maha 
jääb. Vähemalt sama oluline 
on aga keskenduda ka prae-
gusele momendile – kuidas 
saan keskkonnale kaasa aidata 
just nüüd, oma igapäevastes 
valikutes,“ jätkas ta.

„Kui see kõik tundub kauge 
ja abstraktne, siis tasub mõel-

da enda kehale, mis on meile 
kõigile kõige lähemal. Meie 
tervis sõltub paljuski nendest 
toodetest, millega igapäeva-
selt kokku puutume. Mida 
vähem on nendes kemikaale, 
seda väiksem on ka nende 
risk meie tervisele. Ökomär-
gisega toodete valimine aitab 
hoida nii keskkonda kui ka 
meie tervist,“ lisas Heinma.

Valdo Jahilo,

EESTIS ON 
ÖKOMÄRGISED 
JÄRGMISTEL 
ETTEVÕTETEL

Foto: Keskkonnaagentuur
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Mahukad ettevalmis-
tustööd Rakveres 
Tallinna tn 5 asuvas 
hoones, kus varem te-
gutses linnavalitsus, 
on lõppenud ning tä-
na avab SA Virumaa 
Muuseumid seal 
Rehbinderi Maja.

Liisi Kanna

Rakvere linnavalitsuse ja 
Kultuuriministeeriumi ühiste 
kavatsuste kokkuleppe alusel 
eraldas ministeerium SAle 
Virumaa Muuseumid raha, 
mille toel ostis sihtasutus ära 
linnavalitsuse vana maja. „180 
tuhat eurot eraldas Kultuuri-
ministeerium meile ostusum-
maks, linnavalitsus omakorda 
pidi selle raha jätma seem-
neks Pärdi keskuse ehitami-
seks,“ täpsustas SA Virumaa 
Muuseumid juhatuse esimees 
Ants Leemets kokkuleppe si-
su.

Muuseumi juht märkis, et 
Rehbinderi Maja ettevalmis-
tamine algas pärast hoone 
üleandmist linnavalitsuse 
poolt selle aasta aprillis. 
„Hoone seisund oli väga halb 
– elektrisüsteemid aegunud, 
tuletõrjesignalisatsioon sa-
muti. Põrandatelt eemaldasi-

Avatakse Rehbinderi Maja

Sel laupäeval on 
avamise puhul Rehbin-
deri Majaga tutvumine 

huvilistele tasuta. Külas-
tajaid oodatakse kell 11, 

12 ja 13. Kõik külastused 
on giididega, kes anna-
vad ülevaate majast ja 

näitustest.

me tohutu „kultuurikihi“ ja 
tõime enamus tubades välja 
seal all olnud laudpõrandad,“ 
loetles ta tehtud töid. „Lisaks 
veel näituse ettevalmistus-
tööd, mis on mahukad.“

Leemets nentis, et hoone 
korrastamise kulud ei ole veel 
kõik koos, kuid summa on 
hinnanguliselt 120 tuhat eu-
rot. Täpsem number saab sel-
geks jaanuaris.

„Peale Rehbinderi maja oli 
seal kinnistul lisaks vana prit-
sikuur, kuhu rajasime eriük-

suse lasketiiru Politseimuu-
seumi tarvis,“ lisas muuseumi 
juht täpsustuseks.

Kui eriüksuste lasketiir 
ning muuseumi õueala avati 
juba augusti alguses, siis 
Rehbinderi maja sel nädalalõ-
pul. Täna toimub kutsetega 
avapidu, kuid juba homme 
avatakse uksed ka külastajate-
le.

Rehbinderi Majas saab tut-
vuda püsinäitustega, kus on 
välja pandud unikaalsed eks-
ponaadid, mida seni avalikus 

ekspositsioonis ei näidatud – 
16. sajandi gooti kapp, 2700 
aastat vana pronksmõõk, 18. 
sajandi Ilumäe kabeli vapi-
vitraažid ja palju muud.

Lisaks on üleval kaks ajutist 
näitust. Näitus „Kuidas toita 
ära 9,5 miljardit inimest ja 
võtta kaalus alla?“ käsitleb 
planeedi Maa olukorda, kus 
rahvastik kasvab ja ressurssi-
de olukord järjest halveneb. 
Teisest küljest räägib näitus 
ülekaalulisusest, e-ainetest ja 
tulevikutoidust.

Teine ajutine näitus 
„Meie, robotid“ kajastab ro-
bootika ajalugu, robotitega 
seotud võimalusi ja nende 
kasutamisest tulenevaid oh-
tusid. Lisaks näidatakse 
reaalseid roboteid koduma-
japidamises, meelelahutuses, 
jõustruktuurides, sõjanduses 
ning tööstuses.

SA Virumaa Muuseumid 
on ka esimene muuseum 
Eestis, mille ekspositsiooni 
osaks on humanoidrobot 
Pepper, kes suhtleb külasta-
jatega, teenindab neid, suu-
dab tantsida ja on valmis te-
gema selfisid.

Tuleviku osas märkis Ants 
Leemets, et edaspidi planee-
ritakse näitusi toetavaid 
loenguid ja haridusprog-
ramme. „Usun, et Rehbin-
deri Maja pakub rõõmu nii 
suurtele kui väikestele.“

Maja nimetati tema 
esimese omaniku 

Krahv Gustav Dietrich 
von Rehbinderi järgi. 

Hoone on ehitatud 
1793. aastal varaklas-

sitsistlikus stiilis 
aadlielamuks. 

Foto: SA Virumaa Muuseumid

Haldusreformiga 
muutus üle poole 
miljoni aadressi

Haldusreformiga said 
paljud aadressid uue kuju 
ning nüüd on Maa-ameti 
keskses aadressiandmete 
süsteemis kõik aadressid 
uuendatud. Kui võtta ar-
vesse suuremat ja väikse-
mat laadi muudatused, va-
jasid süsteemis Eesti 1,2 
miljonist aadressist muut-
mist peaaegu pooled – 
kokku tuli muuta umbes 
555 000 aadressi, neist ligi 
300 000 on elukoha ja töö-
koha aadressid. Muudatu-
sed puudutavad eelkõige 
neid piirkondi, kus toimu-
sid omavalitsuste liitmised.

„Haldusreformiga kaas-
nenud aadresside muuda-
tused on Maa-ameti aad-
ressiandmete süsteemis 
tehtud. Sõltusime selles 
töös kohalike omavalitsus-
te valimistulemuste välja-
kuulutamisest. Muudatu-
sed levivad lähiajal aadres-
siandmete süsteemist teis-
tesse andmekogudesse – ka 
rahvastikuregistrisse, äri-
registrisse, kinnistusraa-
matusse ja ehitisregistrisse. 
Tavakodanikud ise ei pea 
siin midagi tegema,“ ütles 
Maa-ameti aadressiandme-
te osakonnajuhataja Mall 
Kivisalu.
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RAKVERE • NIINE 4A • E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718

MÖÖBLITOOTJATE LAO
TÜHJENDUSMÜÜK!

 86*205*34 132*206*3689€

 150*200*60 RIIDEKAPP 

125€ 80*80*205 115€

PARIMAD PAKKUMISED! LAI VALIK ESIKUID!

285€
LIHTNE JA MUGAV 
JÄRELMAKS! KASUTA 
VÕIMALUST!

79€299€ mõõdud: 230*140*80,m/k 200*125

289€ 139€217*92*78,m/k 190*140

KAMPAANIAHINNAD KEHTIVAD

01.11 KUNI 30.11.2017
 VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB!

mõõdud: 160*200

115*185
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Esmaspäeval külastas Eesti 
suursaadik NATO juures 
Kyllike Sillaste-Elling koos 
kolleegidega Prantsusmaalt, 
Taanist ja Ühendkuningrii-
gist Tapal paiknevaid liitlas-
vägesid. Suursaadiku sõnul 
esindavad külalised meile 
olulisi liitlasi, kellega ühes-
koos hoiame Euroopa turva-
lisust.

„Ennekõike näitab liitlaste 
visiit Eestisse ühiste eesmär-
kide nimel töötamist, milleks 

on heidutus ja kaitsehoiakute 
tugevdamine, terrorismivas-
tane võitlus, NATO ja Euroo-
pa Liidu koostöö ning NATO 
ja Venemaa suhted,“ märkis 
Sillaste-Elling.

Suursaadiku sõnul lisavad 
visiidile olulisust ühised ette-
valmistused suvel Brüsselis 
toimuvaks NATO tippkohtu-
miseks. „Juulis Brüsselis toi-
muva tippkohtumise peatee-
mad on osaliselt veel lahtised. 
Pean oluliseks, et saame koos 

oma tähtsate liitlastega juba 
varakult kohtumiseks valmis-
tuda,“ ütles Sillaste-Elling.

Hommikul külastasid suur-
saadikud kaitseväelinnakut 
Tapal, seejärel toimus kohtu-
mine välisministeeriumi po-
liitikadirektori Paul Teesalu 
ning riigikogu väliskomisjoni 
esimehe Marko Mihkelsoni-
ga. Edasi liikusid suursaadi-
kud Rahvusvahelisse Kait-
seuuringute Keskusesse ning 
sellele järgnes kohtumine Va-

bariigi Presidendi Kersti Kal-
julaidiga.

Prantsusmaa NATO esin-
dusest külastas Eestit suur-
saadik Helene Duchene, Taa-
ni NATO esindusest suursaa-
dik Michael Zilmer Johns ja 
Ühendkuningriigi NATO 
esindusest suursaadik Sarah 
Macintosh.
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Rakveres kohtusid vigastatud 
kaitseväelased

Möödunud nädalavahetusel korraldati vigastatud kaitse-
väelastele ja nende peredele Rakveres talvepäevad, kus põ-
hirõhk oli ühisel ajaviitmisel ning tulevikuplaanide aruta-
misel.

Rakvere Aqva spaas toimunud perepäevadel osales kokku 
17 perekonda. Lisaks spa-puhkusele külastati ühiselt ka 
Rakvere Teatri etendust ning arutleti järgmise aasta Võit-
matute mängudeks valmistumise teemadel.

„Oleme väga rahul, et saime taas nii palju peresid ühiselt 
kokku tuua. Sellised üritused on vigastatud võitlejatele ja 
nende peredele hea võimalus omavahel kogemusi ja mõt-
teid vahetada ning samas ka järgmiseks aastaks tegevusplaa-
ne seada,“ ütles talvepäevade korraldaja Leili Villem.

Vigastatud kaitseväelaste perede kokkusaamised toimu-
vad üldjuhul kahel korral aastas – suvel ja talvel. Korralda-
jaks on Kaitseväe toetuse väejuhatuse toetusteenuste kes-
kus, mille peamisteks ülesanneteks on kaitseväe veteranipo-
liitika juhtimine, meetmete elluviimise koordineerimine ja 
läbiviimine, kaitseväe sotsiaal-, psühholoogia- ning usulise 
valdkonna juhtimine, koordineerimine ja teenuste pakku-
mine ning kaitseväes teenistuskohustuste täitmise tõttu vi-
gastatute või haigestunute taastusravi ja rehabilitatsiooni 
korraldamine ja teostamine.
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Lääne-Virumaa ja Vest-Agderi 
koostöö jätkub

Norra nädala raames toimus Vihula mõisas seminar, mille 
teemaks olid Eesti-Norra maakondade sõprussuhted, koos-
töövõimalused ning mõlemas riigis toimuvad reformid.

Norrat on ees ootamas valdade ühinemine aastal 2020 ja 
nad olid väga huvitatud, kuidas Eesti on ühinemisega hak-
kama saanud ning milliseid samme peale valimisi ette võe-
takse. Erilise tähelepanu all olid noored – koostöö koolide ja 
kutsekoolidega. Suuliselt lepiti kokku, et ka edaspidine 
koostöö maakondade vahel jätkub, kirjalik leping allkirjas-
tatakse kevadel 2018.

Norra poolt osalesid Vest-Agderi maakonna poliitikud 
eesotsas riiginõukogu esimehe Terje Dammaniga (pildil 
keskel). Eesti poolt osalesid seminaril endine Lääne-Viru-
maa maavanem ja praegune Viru-Nigula vallavanem Einar 
Vallbaum (pildil vasakul), Haljala vallavanem Leo Aadel ja 
Lääne-Viru Omavalitsuste liidu tegevjuht Sven Hõbemägi 
(pildil paremal).
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Elron annab teada, et alates 
10. detsembrist hakkavad 
kehtima uued rongipiletite 
hinnad. Samast kuupäevast li-
sandub edelasuunale Valdeku 
peatus.

„Rongipiletite hinnad tõu-
sevad keskmiselt 5 protsenti. 
Enamasti tähendab see, et pi-
letihinnale lisandub 10–20 
senti, loomulikult jäävad keh-
tima ka Elroni poolt pakuta-
vad soodustused sõidukaardi-
ga ja internetist ostmisel,“ sel-
gitas Elroni müügi- ja aren-
dusjuht Ronnie Kongo. 
„Kindlasti ei tähenda see, et 
hinnad muutuvad igal pool 
ühte moodi – mõnel pool on 
hinnatõus suurem, kuid on ka 
hindu, mis ei muutu.“

Kongo nentis, et hinnatõu-
sul on mitmeid põhjuseid. 
„Ühelt poolt lisanduvad välju-
mised – oleme seadnud ees-
märgi igal aastal sõiduplaani 

Algab Päästeameti tuleohu-
tuskampaania, mis on suuna-
tud peamiselt kortermaja ela-
nikele. Kortermaja elanikud 
on omavahel tihedalt seotud. 
Kui naabril uputab, siis upu-
tab ka teistel ja kui naabril 
puudub suitsuandur, siis on 
see ohuks kõikidele majaela-
nikele.

16. novembri seisuga on 
tules hukkunud 34 inimest, 
neist 15 kortermajades. Kor-
termajades on toimunud 253 

tulekahju, neist 97 Tallinnas 
ja 55 Ida-Virumaal.

„Iga põlengu tõttu saab 
kahjustada kellegi vara, ini-
meste tervis või kaotab keegi 
oma elu,“ sõnas Päästeameti 
ennetustöö osakonna juhataja 
Indrek Ints. Kortermaja tule-
õnnetuste ennetamises on 
igaühe panus oluline, nii ma-
jaelanike kui korteriühistute 
oma. „Selleks, et põleng kii-
resti avastada, peab igas ko-
dus olema töökorras suitsu-

andur,“ lisas Ints.
Peeter Lauring on staažikas 

ühistu esimees, kelle hallata 
on Tapa linnas 17 korteri-
ühistut 572 korteriga. Ühistu 
koosolekutel on tema sõnul 
tuleohutusteemadest juttu 
siis, kui midagi on juhtunud, 
oluline on aga arutada neid 
küsimusi enne, kui midagi 
juhtub. „Tunnen muret vana-
de ja üksi elavate inimeste pä-
rast, kes kindlasti vajavad 
rohkem tuge,“ rääkis Lauring.

Päästeamet kutsub korter-
majade elanikke üles veendu-
ma, et kõikides korterites on 
paigaldatud töökorras suitsu-
andur. Kiirematele ühistutele 
on preemiaks tasuta tulekus-
tuti, mis paigaldatakse maja 
trepikotta. Täpsemat infot 
kampaania ning oma korteri-
ühistu registreerimise kohta 
saab aadressilt www.kodutu-
leohutuks.ee.

Kuulutaja

Päästeamet: suitsuandurita korterid ohustavad kõiki majaelanikke

10. detsembrist muutuvad rongisõidu hinnad

reisijate vajadustest lähtuvalt 
tihendada. Seekord lisame 
täiendava väljumise Valga lii-
nile ning kauaoodatud eksp-
ressrongi Narva liinile. Üht-
lasi mõjutavad meid oluliselt 
taristu kasutustasu tõus, ron-
gide läbisõidu kasvust tulene-
vad suuremad hooldus- ja re-
mondikulud, samuti kütuse- 

ning tööjõukulud.“
10. detsembrist lisatakse 

edelasuunale Männiku asu-
misse uus Valdeku peatus, 
mis annab senistele rongirei-
sijatele täiendava võimaluse 
liikuda edasi Nõmme ja Mus-
tamäe suunal. Samuti saavad 
edaspidi ka Männiku elani-
kud sõita kesklinna mugavalt 

rongiga. Uus peatus hakkab 
olema edelasuunal viimane 
Tallinna linna sees olev pea-
tus, mistõttu on ka I ja II 
tsooni piir edaspidi Liiva pea-
tuse asemel Valdekus ning 
Liiva peatus nihkub I tsooni.

Et ühtlustada tsoonipiiride 
kaugusi Tallinnast, muutuvad 
mõnevõrra ka teiste tsoonide 
piirid – Edelasuuna IV tsooni 
piir hakkab edaspidi olema 
Keava peatuse asemel Raplas 
ning Idasuuna IV ja V tsooni 
piir Nelijärve asemel Aegvii-
dus. Selliselt saab I–IV tsooni 
piletiga sõita Tallinnast ligi-
kaudu sama kaugele nii ida-, 
edela- kui ka läänesuunal.

10. detsembrist kehtima 
hakkavad uued hinnad ja 
tsoonikaart on leitavad Elroni 
kodulehelt elron.ee/piletid/
piletite-hinnad/.

Kuulutaja

Tapa linnakut külastasid kõrged külalised

Suursaadikud Tapa linnakuga 
tutvumas. Kyllike Sillaste-Elling 

keskel mustas, temast vasakul Sarah 
Macintosh ning paremal Helene 

Duchene ja Michael Zilmer Johns. 
Foto: Eesti Kaitsevägi / rms Hardi Liuhka

Foto: Viru-Nigula vallavalitsus
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Erametsakeskus kiitis 
heaks 2,36 miljoni 
euro väärtuses taot-
lusi metsahoolduse 
rahastamiseks, Lää-
ne-Virumaa metsa-
omanikud saavad 
toetusraha kokku 
250 tuhat eurot.

Liisi Kanna

SA Erametsakeskuse kom-
munikatsioonijuht Kertu 
Kekk märkis, et kokku küsiti 
metsaala arengu ja metsade 
elujõulisuse parandamise in-
vesteeringutoetust 2017. aas-
ta voorus 2,72 miljonit eurot.

„Taotluste hindamisel 
kontrolliti nende vastavust 
määruses esitatud nõuetele. 
Enim esinenud veaks oli keh-
tivate inventeerimisandmete 
puudumine. Toetuse taotle-
miseks peavad need andmed 
olemas olema,“ selgitas ta.

„Kuna esmajärjekorras toe-
tati tormikahjustuste likvi-
deerimist, ei jätkunud toetus-
raha metsapuude taimehaigu-
se ja –kahjustuse vastase tõr-
jevahendi soetamise ja kasu-
tamise, metsatulekahjude en-
netamise ning lõkke- ja õppe-
puhkekoha rajamiseks esita-
tud taotluste rahuldamiseks,“ 
lisas ta.

Toetust määrati kokku 2,36 

Lääne-Virumaa metsaomanikud olid toetuse küsimisel aktiivsed

miljonit eurot ning suurima 
kaaluga tegevused olid noore 
metsa hooldamine, mida toe-
tatakse 1,377 miljoniga ning 
tormikahjustuse kõrvaldami-
ne ja kahjustatud metsa taas-
tamine, milleks antakse 0,9 
miljonit eurot. Kekk märkis, 
et väiksemas mahus, kokku 
umbes 80 tuhande euroga, 
toetatakse puude laasimist, 
ulukikahjustuste ennetamist 

ning seadmete ja tarvikute 
soetamist.

Tormikahjustuste kõrval-
damiseks ja kahjustatud met-
sa taastamiseks oli esialgu eel-
arves ette nähtud 700 tuhat 
eurot, toetust taotleti aga vei-
di üle miljoni euro. 2016. aas-
ta juulis Lõuna-Eestit räsinud 
tormi põhjustatud suureula-
tuslike kahjustuste tõttu suu-
rendas maaeluminister toetu-

se eelarvet 900 tuhande euro-
ni. Enim investeeritigi tormi-
kahjustuste kõrvaldamisse 
Lõuna-Eesti maakondades, 
eesotsas Valgamaaga.

Toetuse taotlemisel näita-
sid suurt aktiivsust üles ka 
meie maakonna metsaomani-
kud. „Lääne-Virumaalt küsiti 
toetust kokku 329 tuhat eu-
rot, toetust määrati 112 met-
saomanikule kogusummas 

250 tuhat eurot,“ tõi kommu-
nikatsioonijuht esile.

„Tormikahjustuse kõrval-
damiseks ja kahjustatud metsa 
taastamiseks määrati toetust 
118 tuhat eurot, ülejäänud 
summa moodustas noore 
metsa hooldamiseks, uluki-
kahjustuste ennetamiseks ja 
seadmete soetamiseks maks-
tav toetus. Hooldusraieid ku-
ni 30 aastases metsas planee-
ritakse Lääne-Virumaal teha 
828 hektaril,“ lisas ta. Noore 
metsa hooldamist toetatakse 
mahukalt ka Pärnu-, Põlva-, 
Jõgeva- ja Ida-Viru maakon-
nas.

Kekk avaldas heameelt, et 
Lääne-Viru metsaomanikud 
on valmis oma metsa kasvata-
misse investeerima ning ka-
sutavad selleks aktiivselt toe-
tusvõimalusi. „Lääne-Viru-
maal abistasid metsaomanik-
ke toetuste taotlemisel Rak-
vere Metsaühistu ning metsa-
ühistu Viru-Lemmu Metsa-
selts. Nende kaudu küsis toe-
tust ligi kaks kolmandikku 
seal raha taotlenud metsa-
omanikest,“ märkis ta.

Toetusraha kättesaamiseks 
peab metsaomanik Erametsa-
keskusele ise või läbi metsa-
ühistu esitama maksetaotluse. 
Tööde tegemiseks on metsa-
omanikel olenevalt taotlemi-
se viisist aega aasta kuni 18 
kuud. Järgmine võimalus 
metsahoolduseks toetust kü-
sida on 2018. aasta juunikuus.

Tormikahjustuse kõrvaldamiseks ja 
kahjustatud metsa taastamiseks antakse 
0,9 miljonit eurot. Fotol 2016. aasta 
tormikahjud Valgamaa erametsas. 
Foto: SA Erametsakeskus

Eesti kanamunad 
on fiproniilivabad

Seoses Euroopa kanamu-
nadest leitud pestitsiidi 
fiproniiliga tellis Veteri-
naar- ja Toiduamet labo-
rianalüüsid võimaliku 
fiproniili sisalduse kohta 
viieteistkümne kodumaise 
munatootja, sealhulgas 
seitsme mahefarmeri kana-
munade osas. Mitte ühest-
ki proovist keelatud pestit-
siidi fiproniili ega ka teisi 
keelatud aineid ei tuvasta-
tud.

Lisaks võeti proove ühe 
suurettevõtte kanalihast 
ning ka sealt fiproniili ei 
leitud. Munadest ja kanali-
hast võeti kokku 22 proo-
vi. Septembris ja oktoobris 
kontrollis Veterinaar- ja 
Toiduamet 30 suuremat 
linnufarmi tuvastamaks, 
kas kanadel on esinenud 
kanalesta ning milliseid 
pestitsiide on nende tõr-
jeks kasutatud. Selgus, et 
Eesti lindlates keelatud ai-
neid parasiitide tõrjeks ei 
kasutata.

Belgia teavitas suvel Eu-
roopa komisjoni, et on 
leidnud pestitsiidiga fipro-
niil saastunud kanamune. 
Fiproniili kasutati ebasea-
duslikult kanalestade tõr-
jeks munakanadel.

Kuulutaja
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-22%
KÕIK VAJALIK
K-RAUTAST

Soodustus ei laiene juba allahinnatud toodetele ning kodumasinatele ja nende tarvikutele.

WWW.K-RAUTA.EE
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VAJAD TÖÖD? OTSID TÖÖTAJAT?
PARIM VÕIMALUS SELLEKS ON AVALDADA

 KUULUTUS KUULUTAJAS
TIRAAŽ ON 16 000 NING KÕIK KUULUTUSED ON 

NÄHTAVAD KA INTERNETIS.
VÕTA ÜHENDUST

322 5093
KUULUTUS@KUULUTAJA.EE

TÖÖ/KOOLITUS/TASUB TEADA

PAKUN TÖÖD

PAKUME TÖÖD 
HAKKEVEOKI 
JUHTIDELE. 

Info tel 506 7437

• Pakkuda tööd abitöölisele Hal-
jalas. Tel 504 0123

• Vajatakse kogemustega oskus-
likku ehitusmeest. Tel 5680 1956

• Vajangu seafarm võtab tööle 
valvuri. Tel 5348 9538

• Rakvere mööblivabrik võtab 
tööle pingitöölisi. Tel 5809 9389, 
503 7632   või tulla Näituse tn. 10 
Rakvere

• Seoses töömahu suurenemi-
sega võtame tööle ehituspuu-
seppasid Soome. Tel 5278191

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

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

• Voyage OÜ võtab tööle bussijuhi. 
Tel 509 2583

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

• Sõiduautode avariiremondiga 
tegelev ettevõtte Heimarus OÜ 
otsib Kadrina töökotta AUTO-
MAALRIT. Tel 552 1733

• Põllumajanduse ja lihaveise-
kasvatusega tegelev ettevõte Lää-
ne-Virumaal pakub tööd trakto-
ristile ja traktorist-farmitöölise-
le. Tel 504 2073

• Pensionär Rakverest pakub tööd 
üksikule naisele kodukoristajana, 
toiduvalmistajana kaks korda 
nädalas väikese tasuga. KIIRE!!! 
Tel 554 6490 

• Aasia restoran Bamboo Gar-
den Rakveres pakub tööd köögi 
abitöötajale. Töö vahetustega ja 
graafi ku alusel. Palun saada CV: 
bamboogarden@hot.ee või helis-
ta. Tel 5354 4464

• Võetakse tööle klienditeeninda-
ja rõivakauplusesse Evitra, Tapa 
Pikk 6A. CV saata: evixer@hot.ee. 
Tel 511 7039

• Tapal asuv söögikoht otsib oma 
meeskonda kokka ja klienditee-
nindajat. CV saata: jcgrilltapa@
gmail.com või helista. Tel 5364 
3695

E. Vilde 6a

Kanditeerimiseks saada CV
katisoome@gmail.com
Lisainfo 554 7151 Kati

OTSIB:
- ripsmetehnikut
- 2 massööri
- jumestajat

Milline päikseline ilm ja soe 
tuul – ilmast rääkida armasta-
vale eestlastele kohe reisimul-
jetele mõeldes miskipärast 
esimeste asjade seas pähetur-
gatav mõte. Tegelikkus oli 
muidugi hoopis põnevam ja 
mitmekesiseid elamusi pak-
kuv.

Sattusin Prantsusmaale ok-
toobrikuu teises pooles kol-
me õpilasega: Lauraga, kes 
õpib pagariks, Siimuga, kes 
saab kokaks, ja Kristjaniga, 
kes on tulevane automaaler. 
Õpirände korraldas meile 
kõigile Rakvere Ametikool 
Erasmus+ programmi raa-
mes.

Kohale jõudsime Prantsus-
maale Valance´i pühapäeval. 
See linnake jäi nädalaks ajaks 
minu ööbimiskohaks ja asus 
maaliliste mägede vahel, ee-
mal paistsid viinapuuistandu-
sed ja arhitektuur pani pead 
pöörama mitmel pool. Koha-
peal oli meie kontaktisik 
Prantsusmaal meid juba ron-
gijaamas tervitamas.

Esmaspäeva hommikul 
asusime kõigepealt avastama 
õpilaste praktikabaase Va-

lance´is. Kuigi pagaritööko-
da, kus hakkas praktiseerima 
Laura, nägi välja ajahambale 
allajäänuna, olid selles valmi-
vad tooted imelised. Sobilik 
oleks vist kõrvutada ütlusega: 
ära hinda raamatut kaane jär-
gi! Kristjani praktikakoht oli 
tuntud autotootja Renault fi-
liaalis – koht tundus suur, 
kaasaegne ja väga hea paik 
praktikaks. Siim asus prakti-
kandiks restorani. Liigutav 
oli see, et meie kooli õpilane, 
kes sooritas seal praktika kaks 
aastat tagasi, oli kokal meeles 
väga tubli õpilasena ning ta 
uuris tema praeguse käekäigu 
kohta.

Mina olin nädala õppimas 
koolis CFMDA Liv-
ron-sur-Drome’i linnakeses. 
Selle koolituskeskuse kooli-
maja näis pisut iganenud ning 
ainus kaasaegsem hoone oli 
just selle kooli õpperestoran. 
Kõik kohalikud õpilased ja 
õpetajad olid viisakad. Pigem 
näisid prantslased tagasihoid-
likud, kuid suur osa selles 
võis olla ka keelebarjääril. 
Minu hirm selle ees, et üks-
teisest ei saada aru, ei osutu-

nud siiski põhjendatuks. Ta-
he, Google ja käed aitasid sel-
lele kenasti kaasa ning kõik 
sujus ladusalt.

Päevad möödusid koos 
kooli õpilastega praktiseeri-
des ning vaadeldes – mitmeid 
asju sain oma elus proovida 
esimest korda teha: lehttai-
nast, trühvleid, erinevaid 
prantsuse roogasid. Sain kätte 
ka kukliveeratamise nipi, mis 
mul siiani veel vajaka oli jää-
nud. Jälgisin põnevusega, 
kuidas igal õpilasel oli isiklik 
kohver väiketööriistadega. 
Koolis valmistatud tooteid sai 
kaasa osta ning õpilased tegid 
seda meelsasti.

Pisut jahmatav oli näha nel-
jandal päeval külastatud deli-
katesside valmistamise osa-
konda. Eesti kokakoolides 
õpetatavat ja elementaarseid 
hügieenivõtteid eirati seal 
täielikult – seal toimuvat saab 
lausa ristsaasteks nimetada. 
Pinnal, kus varem lõigati liha, 
tükeldati hiljem õunu õuna-
koogi tarbeks. Seapea puhas-
tamine koolimajas eestlaste 
rahvustoite arvestades nii ül-
latav polnud, küll aga kooli-

restoranis serveeritud toores 
lambaliha.

Näis, et hügieen ei ole seal 
nii kõrges hinnas kui meil – 
mõni pind käidi siuhti lapiga 
üle ja oligi valmis juba selleks, 
et uusi komponente vastu 
võtta. Eestis ollakse hügieeni-
nõuete suhtes vägagi nõudli-
kud ning järelvalve on tuge-
vam.

Koolikultuuris paistis silma 
meie koolidest erinev metoo-
dika – õpetaja tööpind asus 
ruumi keskel ning kogu toi-
duvalmistamise protsess võe-
ti üheskoos läbi õpetaja ju-
hendamisel. Õpetaja seletas 
iga tööetappi ning siis tuli sa-
ma teha õpilastel. Nii jätkus 
tegevus, kuni toidud valmis 
said. Kui keegi jäi hätta, sele-
tas õpetaja vajadusel perso-
naalselt. Keegi ei toksinud 
oma nutitelefoni ega asunud 
uisa-päisa tegutsema. Õpeta-
jast peeti lugu ning ta oli heas 
mõttes autoriteediks oma 
õpilastele. Kõik koolis koha-
tud õpetajad olid meessoost. 
Võibolla on väitel „mehed on 
paremad kokad“ väike tõepõ-
hi all? Või vähemalt prants-

Parlez-vous Anglais?
(Kas sa räägid inglise keelt? – tõlk.)

laste jaoks.
Koht, mis meiesuguseid ko-

kandussõpru ahhetama pani, 
oli selle linnakese kokandus-
tarvikuid ja muud seesugust 
kraami müüv kauplus. Seal 
veetsime mitmel päeval tun-
de! Selles kaupluses täitus ühe 
minu õpilase unistus, mis 
siinkohal jääb küll saladuseks. 
Rahaliselt tundus see esma-
pilgul ehk suur väljaminek, 
seetõttu küsis õpilane mult 
üllatunult, kas ma teda ei ta-
kistagi. Miks?! Hea on mõel-
da, et kellegi unistus korrali-
kust töövahendist täitus – 
miks peaks seda takistama. 
Küllap tekivad sel noorel õp-
puril juba uued unistused ja 
soov nendeni pürgida.

Minagi ei pidanud vastu 
kaupluses leiduvatele ahvat-
lustele ja ostsin erinevaid tar-
vikuid. Lisaks soetasin koolile 
kasutamiseks ühe veidra asja-
puu, tutvustamaks prantsuse 
restoranikultuuri. Kui meil 
pühitakse restoranis saiapuru 
näiteks salvrätiga, siis prants-
lastel on selle jaoks spetsiaal-
ne metallist seadeldis. 

Kõige suuremaks õnnestu-
miseks õpirände puhul pean 
enda kohanemist võõra keele 
ja kultuuriga ilma prantsuse 
keele oskuseta. Rõõm on ka 
uutest ideedest ja inspirat-
sioonist, mida reis küllalda-
selt pakkus oma kodukoolis 
kasutamiseks. Kõige rohkem 
on mul kahju vast sellest, et 
õpiränne kestis õpetaja jaoks 
vaid nädala. Kas kasutaksin 
sellist võimalust veel? Kahtle-
mata, uued riigid juba oota-
vad avastamist, et seal oman-
datud toidukultuuri ja toidu-
valmistamist oma õpilastele 
Rakvere Ametikoolis edasi 
anda.

Eda Vallimäe,
Rakvere Ametikooli koka 

eriala õpetaja
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Kes saab hakkama materjali sorteerimise, vastuvõt-
misega ja sisseladumisega. Kui on vajadus, siis ka
puidumaterjali kiletamisega ja komplekteerimisega.

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

Kui sulle sobivad meie lubadused, siis hakkame 
koos tööle!

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

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

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

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

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

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

OTSIB PUIDUTÖÖLISTAS THERMORY

Excellence in Wood

Thermory Thermory Thermorydesign THERMORY.COM

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

Toodame Skandinaavia disainiga
pehmemööblit ja sisustame igal aastal üle

saja tuhande kodu Skandinaavias, Venemaal
ja mujal tõelise kodutundega.

Meie oleme

Ootame oma meeskonda kohusetundlikku ja töötahtelist

TOOTMISTÖÖTAJAT

Lisainfo ja kandideerimine:

Liliana Suvorova
personalispetsialist,

personal@bellus.com
5305 8544

Tööülesanded:

• Pehmemööbli valmistamine kvaliteetselt 
ja tööohutusnõudeid järgides

• Tööga seotud väljaõppes ja täiendõppes 
osalemine

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

Nõuded kandidaadile:

• Tahtmine töötada tootmises ning teha 
oma tööd hästi

• Hea tervis ja füüsiline vorm
• Kohusetundlikkus ja korrektsus

Sobivale kandidaadile pakume:

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

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

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Töö asukoht: Rakvere mnt 23A, Haljala alevik, 
Lääne-Virumaa

GRILLTOODETE
MAITSESTAJAKS

KOKAKS
Tööaeg: E-R 05.00-14.00

Tööaeg: E-R 07.00-17.00

Töötamine vahetustega E-P

Töötada saab päevases (08.00-18.00)
või öises vahetuses (16.00-04.00)

TULE SÖÖKLASSE

KANDIDEERI PAGARITSEHHI

ÄKKI SOBID SUITSUTUSTSEHHI

VIILUTAJAKS
VÕI HOOPIS KULINAARIATSEHHI

KORISTAJAKS

Kandideeri juba täna!
Töökoht: Tobia küla, Rakvere vald.

Lisainfo: Toivo Murakas, personalijuht, 53 340 040,
personal@ogelektra.ee. www.ogelektra.ee

Võimalik töötada osalise tööajaga
1 nädal tööl 1 vaba
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TERVIS

KEHATÜÜBIDKEHATÜÜBID
--Sven HõbemägiSven Hõbemägi III OSAIII OSA

Algasend

Lõppasend

Kehatüüpide viimases loos 
peatun pikemalt ektomorfidel 
ehk „õlekõrtel“ – väga kõhnad 
inimesed. Ektomorf on täielik 
vastand endomorfile ehk 
paksukesele, seda eriti vi-
suaalselt. Ektomorf on üldju-
hul väga sale, suisa kõhnuke, 
ning tema õlad ja puusad on 
peaaegu võrdselt kitsad, käed 
ja õlad väga peenikesed – 
sealt ka kehatüübi nimetus 
„õlekõrs“.

Rasvaprotsent on selle ke-
hatüübiga inimestel hästi ma-
dal, seda just tänu kiirele ai-
nevahetusele: nende orga-
nism kasutab lühikese ajaga 
väga palju energiat. Ektomor-
fid on enamasti ka üsnagi 
painduvad, mis tagab neile 
hea liikuvuse. Neil on noore-
na sportimist alustades suu-
red eeldused saada näiteks 
iluvõimlejaks.

Keha muutmine on sellel 
kehatüübil kõige raskem, see 
nõuab veel rohkem planeeri-
mist kui teistel kehatüüpidel. 
Kui soovitakse lihaselisemaks 
ja proportsionaalsemaks saa-
da, tuleb toitumist ja treenin-
gut äärmiselt järjepidevald 
jälgida.

Lihastreening 
on hea abimees

Selle kehatüübiga inimestel 
on sageli probleeme rühiga 
(nõrk luustik), seega tulevad 
kasuks mitmesugused rühi-
harjutused ja jõusaalitree-
ning. Just jõusaalitreening on 
see, mida ektomorfid peaksid 
lihasmassi kasvatamiseks te-
gema suure innu ja järjekind-
lusega. Tihti antakse liiga 
kergesti alla, sest muutused 
on visad tulema.

Treeningul peaksid ekto-
morfse kehatüübiga inimesed 
pingutama raskustega suhte-
liselt maksimaalselt, kuid läh-
tuda tuleks ikkagi oma tase-
mest: kui oled päris algaja, siis 
on ennekõike eesmärk saada 
selgeks harjutuste sooritami-
se tehnika ning pärast algaja 
perioodi saab juba kasutada 
ka suuremaid raskusi. Koor-
mustega liiale minnes varit-
seb harjutajat ületreeningu 
ning vigastuste oht. Et ekto-
morfi piht on juba suhteliselt 
sale, siis tuleks treeningul 
suuremat tähelepanu pöörata 
just jalgade ja õlavöö treeni-
misele.

Jõusaalitreeningut võiks te-
ha kolm-neli korda nädalas, 
tuleks jälgida, et treeningute 
vahele jääks piisavalt puh-
kust. Jõusaalile lisandugu 
kindlasti aeroobne treening, 
mis on aga ektomorfile kõige 
meelelähedasem, sest keha on 
suhteliselt kerge ning tänu 
heale painduvusele on liikuda 
lihtne.

Aeroobset treeningut 
tee mõõdukalt

Aeroobsed treeningud ei 
tohiks olla väga pikad ega ka 
liialt intensiivsed. Pulssi pole 
vaja väga kõrgele ajada, 
mõistlik oleks jääda vahemik-
ku 50-70 protsenti maksi-
maalsest pulsisagedusest 
(saad kergelt rääkida, aga mit-
te laulda).

Sellest kõrgema pulsiga 
treenides kiireneb niigi kiire 
ainevahetus veelgi. Tulemu-
seks on energiakao suurene-
mine, juhul kui kaloraaž on 
juba niigi negatiivne või toi-
duga saadav energia on võrd-

ne kulutustega, viib see keha-
kaalu alanemiseni. Kui toitu-
misele tähelepanu ei pöörata 
(k.a pärast treeningut), siis 
võib tekkida kataboolne sei-
sund ehk maakeeli öeldes: üks 
lihas hakkab teist sööma, et 
vajalikku energiat saada.

Kogu treening tulekski üles 
ehitada enamasti jõusaalitree-
ningule: kahe kuni nelja jõu-
saalitreeningu korra vahele 
sättida kergemaid aeroobseid 
treeninguid, näiteks kerge 
tempoga kõnd, ujumine, 
jooksmine, suusatamine.

Toitumine
Kui toitumisest kõnelda, 

siis saavad ektomorfse keha-
tüübiga inimesed süüa peaae-
gu kõike, ilma, et nende ke-
hakuju rasvapolstri kasvami-
se tõttu muutuks. Probleem-
seks piirkonnaks võib aga 
osutuda niinimetatud pääs-
terõngas, mis kõhu ümber 

tekkida võib. Kõige suurem 
viga tehakse tavaliselt sellega, 
et hakatakse pidama ränka 
dieeti, mille tagajärjel kaotab 
ektomorf ka lihasmassi.

Kahjuks langevad selle ke-
hatüübiga inimesed sageli ka 
halbade toitumusharjumuste 
ohvriks: teades, et nad võivad 
kõike süüa, pingutavad nad 
rämpstoiduga üle. Unustatak-
se, et valed toitumisharjumu-
sed kahjustavad ka siseorga-
neid. Toitumises tasuks ka 
neil rõhku panna söögi kvali-
teedile. Üldine juhis toitumi-
se osas on tegelikult kõigile 
kehatüüpidele sama – teada 
on tarvis oma eesmärki ja 
palju selle poole liikumiseks 
peaksid toiduga energiat saa-
ma ning kulutama.

Kuula keha häält
Kolm põhilist kehatüüpi – 

endomorf, mesomorf ja ekto-
morf –  said üldjoontes tut-

vustatud. Nüüd tuleks igaühel 
katsetada ning jälgida, millise 
kehatüübi poole ta kaldub, et 
saaks neid teadmisi rakenda-
da treeningutel ja toitumisel 
oma keha kujundamiseks.

Nagu teemakäsitluse algu-

ses mainitud, leidub puhtaid 
kehatüüpe vähe. Tasub kuu-
lata oma keha häält ning pi-
dada nõu treeneriga.

Alates 30. novembrist hak-
kab kord kuus kuu viimasel 
neljapäeval kell 16-18 Biore 
Tervisestuudios vastu võtma 
nõelarviarst dr Mihkel Veski-
mägi, kes on eeskätt spetsiali-
seerunud nõelaravi abil võit-
lusele ebameeldivate sõltu-
vustega, nagu suitsetamine, 
alkoholism, liigsöömine ning 
arvutimängu-, kasiino- ja nu-
tisõltuvus.

Kõige suurem on patsienti-
de huvi suitsetamisest loobu-
mise vastu. Nõelravi on üks 
traditsioonilise Hiina medit-
siini raviviise. Hiina meditsii-
ni kohaselt on suits kuum 
mürk.

Dr Mihkel Veskimägi sõnul 
on raviprotseduur lihtne ja 
erilisi kannatusi patsientidele 
ei põhjusta. „Nõelte torkami-
se moment on tunda ja mõnel 
inimesel on kaalukontrolliga 

seotud punkt tundlikum, aga 
erilisi ebamugavusi raviga ei 
kaasne,“ selgitas ta.

Vastavatesse punktidesse 
kõrvas pannakse kolm püsi-
nõela, see võtab aega kuni 
viis minutit. Need pööravad 
aju tagasi sõltuvusele eelne-
nud, näiteks suitsetamiseel-
sesse seisundisse. Arstil on 
abinõu ka neile, kes pelgavad, 
et suitsetamisest vabanedes 
hakkavad tekkima lisakilod – 
üks nõel pannakse lisaks, see 
kontrollib, et inimene ei hak-
kaks suitsust loobudes üle-
määra sööma.

Doktor selgitas, et nõelad 
jäävad kõrva (peal on plaas-
ter) seniks, kuni kõrva aktiiv-
sed punktid neid kinni hoia-
vad. Patsiendid on väga eri-
nevad ja protsessi kestust 
prognoosida üsna võimatu. 
Ühel inimesel võtab see aega 

Rakveres pakutakse sõltuvustest loobumiseks nõelravi

mõne nädala, teisel mõne 
tunni, aga kolmandal mitu 
kuud. Suitsetamise jätab ma-
ha 90-95 protsenti nendest, 

kes seda meetodit kasutavad.
Kui võrrelda traditsiooni-

list Hiina meetodit suitseta-
misvastaste plaastrite kasuta-

misega, siis räägib Veskimägi 
hinnangul plaastrite kahjuks 
asjaolu, et psühholoogiliselt 
on inimesel kergem suitseta-
misest loobuda päevapealt, 
nagu see nõelravi puhul toi-
mub. Plaastritega jändamine 
tähendab doktori sõnul sisuli-
selt koera saba jupikaupa lõi-
kamist.

Nõelraviarst toonitas, et 
protseduuri õnnestumiseks 
peab loobumine olema ini-
mese enda kindel soov ning 
sõltuvus välja kujunenud.

Protseduurile ei sobi minna 
näljasena ega ka pärast rohket 
söömist. Nõelravi ajal on soo-
vitatav järgida ravitoitumise 
põhimõtteid. Üleväsimuse 
korral peaks enne ravile mi-
nekut leidma pisut aega taas-
tumiseks, sest ka protseduur 
ise väsitab mõnevõrra.

Nõelraviseansile minnes 

peab eemaldama kõrvast 
kuldehted, ka valgest kullast 
ning kulda ei tohiks kanda 
kõrva piirkonnas seni, kuni 
nõelad on kõrvas (umbes 
kolm nädalat). Soovitav ei ole 
raviaja vältel tarbida alkoholi 
või muid mõnuaineid, mis 
võiksid kuidagi kahjustada 
ravi mõju. Kui olete harjunud 
hommikuti kohvi jooma, siis 
soovitatakse ajutiselt ka selle 
tarbimine lõpetada, kuna 
võib harjumusest tulenedes 
viia „libedale teele.“

Lisa- ja vastuvõtule regist-
reerimise infot leiate interne-
tileheküljelt nikostopp.com, 
facebook.com/n6elravi ja 
Biore Tervisestuudio lehte-
delt.

Risto Kukk

Ravis kasutatav nõel. 
Foto: erakogu

TOITUMISSOOVITUSED EKTOMORFILE:
• söö põhitoidukordade vahele kergeid 

vahepalasid (jogurt, müsli);
• jälgi, et menüüs oleks piisavalt valke, 

mida organism vajab lihaste ülesehitu-
seks (kala, kana, lahjem liha, piimatoo-
ted);

• pea meeles, et tuleks süüa väiksemates 
kogustes, aga sagedamini;

• jälgi, et saaksid toiduga piisavalt ras-
vu, süsivesikuid ja valke, et keha oleks 
pidevalt varustatud energiaga.

NÄDALAHARJUTUS

ÕLAKEHITUSED KANGIGA
Mõju: trapetslihase ülaosa.
Sooritamine: võta kangist umbes õlgade laiuselt 
kinni ning tõsta see õlgade abil otse üles nii, 
et käed oleksid kogu harjutuse sooritamise aja 
sirged ja kang liiguks jalgade lähedalt ning lase 
õlad uuesti alla.
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TASUB TEADA

TÄNA MAAILMAS

375 aastat tagasi, 24. 
novembril 1642. aas-
tal said eurooplased 
esmakordselt teada 
suure saare olemas-
olust, mis asub 36 
aastat varem avasta-
tud Austraalia lähis-
tel. Tänapäeval kan-
nab see saar Tasmaa-
nia nime selle esma- 
avastaja, Hollandi 
meresõitja Abel Tas-
mani järgi.

Allan Espenberg

1640. aastate alguseks olid 
hollandlased teadlikud Aust-
raalia paljudest erinevatest 
osadest, kuid endiselt polnud 
selge, kas see maatükk kuju-
tab endast uut mandrit või on 
tegemist veel avastamata 
hiiglasliku lõunamandri ühe 
osaga. Aasias ja Aafrikas tollal 
tegutsenud Madalmaade 
Ida-India Kompaniid huvitas 
seegi, kas avastatud maadest 
on ka midagi tulu lõigata ja 
kas neid saab kasutada kau-
banduslikel eesmärkidel.

Esmaavastaja aborigee-
ne ei näinud

Vastust nendele küsimuste-
le loodeti saada Hollandi 
Ida-India Kompanii kindral-
kuberneri Antonio van Die-
meni (1593-1645) poolt orga-
niseeritud ekspeditsioonist, 
mille juhiks määrati vapper 
meremees Abel Tasman 
(1603-1659). Legend räägib, 
et kuberner Antonio van Die-
men püüdis sel moel saata 
Tasmani kindlasse surma, et 
takistada tema abielu oma 
tütrega. Tollel ajal oli Vaikse 
ookeani vetes sõitmine era-
kordselt ohtlik, kuid Tasman 
ei hukkunud, vaid suutis hoo-
pis oma nime igaveseks aja-
lukku jäädvustada.

Tasman asus kahe väikse 
laeva – Heemskercki ja Zee-

1642: eurooplased jõudsid Tasmaaniasse

haeniga – ning sajakonna me-
remehega teele 14. augustil 
1642. aastal Batavia linnast 
(Indoneesia praegune pealinn 
Jakarta). Ta võttis kursi Vaik-
se ookeani lõuna- ja idavetes-
se, kus tolleaegsete geograafi-
de arvates võis paikneda 
müütiline ja erakordselt rikas 
lõunamanner.

Tasman ei kohanud mingit 
mandrit ja alles 24. novembril 
märgati Zeehaeni pardalt 
maismaad ning hästi kõrget 
kallast. See oli Tasmaania 
edelarannik. Millise paigani 
Tasman täpsemalt jõudis, on 
keeruline välja selgitada, sest 
17. sajandi kartograafi Nico-
laes Visscheri ja Tasmani eks-
peditsioonis osalenud Isaack 
Gilsemansi maakaardid eri-
nevad teineteisest väga oluli-
sel määral. Tasmaania geo-
graafide oletuse kohaselt nägi 
Tasman mägist rannikut 
põhja pool Macquarie lahte. 
Tasman nimetas uue maatüki 
ekspeditsiooni rahastaja auks 
Antonio van Diemeni maaks 
(Anthoonij van Diemens-

landt). Hiljem lühendasid 
inglased saare nime Van Die-
meni maaks.

Ekspeditsiooni liikmed käi-
sid maismaal, millest Abel 
Tasman on oma meenutustes 
ka kirjutanud. Nii märkis ta, 
et meremehed kogusid hulga-
liselt taimi, millest paljusid 
polnud eurooplased varem 
näinud ja mis polnud ilmsel-
gelt inimeste poolt istutatud. 
„Need taimed olid jumalalt,” 
kirjutas Tasman. Veel mainis 
ta, et nähti ka paljusid ojasid, 
kuid nendeni oli keeruline 
pääseda, mistõttu õnnestus 
veega täita vaid mõni pudel.

Tasmani meremehed kuul-
sid ka mingeid hääli, mis 
meenutasid vilepillimängu, 
kuid ühtki inimest ei märga-
tud. Avastati ka suuri puid, 
millelt koor oli maha rebitud 
ja väiksed astmed sisse uuris-
tatud, et paremini puu otsa 
linnupesadeni ronida. Mere-
meestel ei õnnestunud koh-
tuda küll Tasmaania abori-
geenidega, kuid nad tegid 
olulise botaanilise avastuse: 

aromaatse vaiguga kõrged ja 
võimsad puud osutusid üheks 
eukalüptiliigiks. Ka loomade-
ga ei puutunud hollandlased 
kokku, kuigi märgati erine-
vaid loomajälgi ja ekskre-
mente.

Kulda ja hõbedat 
peeti väärtusetuks

Tasman ei saanud aru, kas 
tema poolt nähtud maa on 
saar või Austraalia lõunaots. 
Nii peeti Van Diemeni maad 
veel enam kui poolteist sajan-
dit poolsaareks ning alles 18. 
sajandi lõpus, kui esmakord-
selt läbiti Austraaliat ja Tas-
maaniat eraldav Bassi väin, 
oli selge, et tegemist on saare-
ga. Aga 1856. aastal nimetati 
saar selle esimese euroopla-
sest avastaja auks ametlikult 
ümber Tasmaaniaks.

Kuigi Tasman avastas suu-
re maatüki, polnud sellest tol-
ku midagi. Saart iseloomusta-
sid külm kliima, tugevad tuu-
led, metsik loodus, ohtlikud 
loomad ja taimed, palju sün-
geid kaljusid ja mitte mingi-

suguseid varandusi. Kui mõni 
aeg pärast Tasmani ekspedit-
siooni demonstreeriti Tas-
maania kohalikele elanikele 
kuld- ja hõbeesemeid, siis ei 
reageerinud pärismaalased 
neile kuidagi, millest järeldati, 
et väärismetalle saarel ei ole. 
Aborigeenide arvates ei olnud 
kullal ja hõbedal mitte mingi-
sugust väärtust. Loomulikult 
polnud kohalikel ka mingit 
ettekujutust rahast.

Pärast Tasmaania avasta-
mist siirdus Tasman edasi ot-
sima uusi ja rikkaid maid. Ta 
seilas kagusse ja peatselt jõu-
diski esimese eurooplasena 
13. detsembril 1642 Uus-Me-
remaale, kus kohtuti esma-
kordselt kohalike elanike ehk 
maooridega. Sõbralikult ala-
nud kohtumine lõppes aga 
traagiliselt, sest maoorid 
muutsid äkitselt oma suhtu-
mist tulijatesse, ründasid hol-
landlasi ja tapsid neli mad-
rust. Arvatakse, et mereme-
hed solvasid mingil moel pä-
rismaalasi, kes ei jäänud võl-
gu ja tõmbasid hollandlastel 
kõrid läbi. Nördinud Tasman 
nimetas kurva sündmuse ajel 
selle koha Mõrvarite laheks 
(Moordenaarsbaai; tänapäe-
val Golden Bay laht).

Veel jõudis Tasman sel me-
rereisil avastada Tonga ja 
Fidži saared. Kui Uus-Mere-
maal läks hollandlastel hal-
vasti, siis tongalased suhtusid 
neisse väga südamlikult. Tas-
man viibis Tonga saartel üh-
tekokku 11 päeva ja kuigi ta ei 
osanud kohalikku keelt, tut-
vus põhjalikult tongalaste 
eluolu ja tööde-tegemistega. 
Seejärel mindi uuesti merele 
ja 15. juunil 1643. aastal jõu-
dis ekspeditsioon pärast küm-
nekuulist reisi tagasi Bata-
viasse.

Kaasajal kuulub Tasmaania 
saar koos mitmesaja pisisaa-
rega Austraalia koosseisu, ol-
les viimase lõunapoolseim 
osariik ja asudes Austraaliast 
umbes 250 kilomeetri kaugu-
sel.

Abel Tasman nimetas 
uue maatüki ekspedit-
siooni rahastaja auks 
Antonio van Diemeni 

maaks. 1856. aastal 
nimetati saar selle 

esimese eurooplasest 
avastaja auks ametlikult 

ümber Tasmaaniaks. 
Allikas: Google maps

Keskkonnaamet avas 
Eesti suuremaid 
kaitsealasid 
ühendava kodulehe

Äsja avatud kodulehelt 
www.kaitsealad.ee leiab tea-
vet Eesti rahvusparkide ja 
olulisemate kaitsealade kait-
sekorra, loodusväärtuste ja 
külastusvõimaluste kohta.

„Meie unikaalse looduse 
hoidmiseks on Eestis võetud 
kaitse alla 18,7 protsenti 
maismaast ja 26 protsenti 
veealast. Kuna Eesti loodus-
kaitsesüsteem on juba enam 
kui saja-aastane ja selle pika 
arengu jooksul muutunud 
küllaltki keerukaks, soovisi-
me uue kodulehega koondada 
olulisema looduskaitsealase 
teabe ühte portaali ja selgitada 
seda nii kohalikule kui ka kü-
lastajale võimalikult arusaa-
davalt,“ lausus Kaja Lotman, 
Keskkonnaameti looduskaitse 
nõunik.

Kodulehe esialgses etapis 
on avatud Eesti rahvusparki-
de ja viie olulisema kaitseala – 
Alam-Pedja looduskaitseala, 
Endla looduskaitseala, Haanja 
looduspark, Otepää loodus-
park, Viidumäe looduskaitse-
ala – lehed. Valiku aluseks on 
kaitsealadel toimuvate avalike 
ürituste rohkus, külastus-
koormus ja kohalike elanike 
osalus kaitsealaga seotud te-
gemistes.

Kodulehelt leiab infot kait-
sealade sündmuste kohta ja 
saab ka ise teada anda oma 
korraldatud sündmusest kait-
sealal. Samuti saab kodulehe 
kaudu vahendada kaitsealade 
kauneid looduspilte ning tut-
vuda kohalike vaatamisväär-
sustega. Kodulehe põhiosad 
on tõlgitud ka inglise ja vene 
keelde.

„Meie soov on, et uus ko-
duleht tihendaks kaitsealade 
kogukondade, huvigruppide, 
külastajate ning looduskaitse-
ametnike vahelist koostööd. 
Loodame, et selgemaks saa-
vad põhjused, miks üks või 
teine ala on võetud kaitse alla 
ning kuidas erinevad osapoo-
led saavad kaasa aidata sealse-
te väärtuste hoidmisele,“ sel-
gitas Lotman.

Kuulutaja
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MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
LASTEAIA, LEPNA

• klaasitud rõdu, avar köök

• Toad eraldi, hea seisukord

• Õhksoojuspump, madalad kulud

32 000 €

527 1011252 m², II k

19 900 €

  51 m², II k

35 000 €

• 3 tuba, köök, saun eraldi

• Vesi, kanal. trass kinnistu piiril

• Kinnistu suurus 853 m² 

MÜÜA MAJA 
VOORE TN, NÄPI KÜLA

527 1011

527 1011

45 m², II k

43 000 €

527 1011 74,3 m²

MÜÜA REHIELAMU 
VANA-PAJU, KARITSA KÜLA
• Ehituse aeg 1903

• 2 tuba ja köök, rehiahi

• Kinnistu 1,1 ha, puurkaev

39 000 €

527 1011  81 m²

• 4 tuba, köök, WC, sahver

• Abihoones garaaž ja saun

• Kinnistu 2590 m2

MÜÜA MAJA 
KOIDU TN, KUNDA

21 000 €

527 1011 107 m²

MÜÜA ILUS MAAKODU 

ARUKSE KÜLA, LAEKVERE VALD

• Elumaja, puukuur, abihoone-saun

• Hoovis tiik

• Kinnistu 1,56 m², naabrivalve

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
HEINA 12, RAKVERE

• Toad eraldi, heas seisukorras

• WC ja dušš, õhksoojuspump

• Madalad kulud

PAKKUMISED KEHTIVAD KUNI NOVEMBRI KUU LÕPUNI  
Lisainfo tel 5624 4605 

MÜÜA

3-toaline korter
 Aseri alevikus, 65 m2

Lisainfo www.kv.ee/2984034  

3 korterit ühes majas Aseri, 
Pargi 2, 47,8 m2, 

lähedal tiik ja meri. 
Lisainfo www.kv.ee/2983693   

Korter Kolga-Aablas, 
75 m2, meri 500m, 2-toaline 

I korrusel rõduga. 
Lisainfo www.kv.ee/2983717

Maja Tootsi alevikus, 
krunt 3117 m2, maja pind 

228 m2, 5 tuba. 
Lisainfo www.kv.ee/2984570

Vana talu koht Unukse 
külas, Viru-Nigula vald. 

Krunt 5464 m2
Lisainfo www.kv.ee/2984564

Maja Aseris, Rahva 4. 
3 korrust, krunt 4664 m2, maja 

773 m2, lähedal tiik ja meri. 
Lisainfo www.kv.ee/2984733

Maja Aseri alevikus. 
Krunt 1606 m2, 

lähedal meri ja tiik.  
Lisainfo www.kv.ee/2984561

Suvila Kalvi külas. 
Krunt 2 ha, maja 75 m2, 

kõrvalhooned.
Lisainfo www.kv.ee/2984618

Talukoht Türi vallas. 
Krunt 7000 m2, hooned, 

kaev, kelder.
Lisainfo www.kv.ee/2984742

Maja Aseri vallas. 
Lähedal meri. Krunt 

5544 m2, kõrvalhooned. 
Lisainfo www.kv.ee/2984762

Elamumaa Mahu külas. 
Krunt 1 ha. Mereni 2 km.

Lisainfo www.kv.ee/2984626

Elamumaa Tõrmas. 
Krunt 1,1 ha.

Lisainfo www.kv.ee/2984791

Hind 2500 €

Hind 20 000 €

Hind 4500 €

Hind 5000 €

Hind 5900 €

Hind 15 000 € Hind 24 500 €

Hind 16 000 €

Hind 17 000 €

Hind 13 500 €

Hind 40 000 €

Hind 4000 €

KINNISVARA

KODU RAKVERE KESKLINNAS!
LAADA TN 4, RAKVERE

Korrus 1/5, 3-tuba, 61,5 m2. 

39 800 € HEA HIND!

Nele Lauk, 56975217

MÕNUS KORRAS KODU!   
RAKVERE, LEMBITU 2. 

3 tuba, 59,7 m², 2/5, avatud planeering, rõdu.

49 990 €

Margus Punane, 504 9998

29 990 € UUS HIND!

AHIKÜTE JA LINNAVAADE!   
RAKVERE, PIKK 55. 

2 tuba, 43,3 m², 2/2, dush, kamin.
Margus Punane, 504 9998

PRIVAATNE TALUKOHT, SUUR KINNISTU!
KADRINA V. VAIATU KÜLA. 

Kinnistu 9,8 ha², elamu 88 m², 3 tuba, 
veranda, majandushoone.     

52 990 €

Margus Punane, 504 9998

MAJA METSAVEEREL!   
HALJALA V, AASPERE 

Kinnistu 1,9 ha, maja 62 m², 
uued aknad, wc, dush.

24 990 € UUS HIND!

Margus Punane, 504 9998

MADALAD KULUD JA SOE TUBA!
TÖÖSTUSE 3, RAKVERE. UUS!

Korrus 2/2, 2 tuba, 40,1m2, ahiküte.

 37 000 €

Nele Aart, 56975217

Korrus 1/4, 2 tuba, 40,5 m2.

SOE JA PÄIKESE POOLNE KODU!
KÜTI 16, RAKVERE. UUS!

30 000€

Nele Aart, 5697 5217

VAADE KESKVÄLJAKULE!
F.G ADOFFI 2, RAKVERE

Korrus 5/5, 2-tuba, 49,9 m2.

37 900 €

Nele Lauk, 56975217

UUS MAJA OJA 
ÄÄRES! 
RAKVERE V, 
PAATNA. UUS!

Kinnistu 1,17 ha, 

5 tuba, 133,8 m², 

maaküte, saun. 

135 990 €

Margus Punane, 
504 9998

• Müüa 1toaline uueväärne korter 
Kundas, 1/5 korrus. Hind 10 000 €. 
Tel 5196 1234

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

• Anda Rakvere kesklinnas puu-
küttega 2toaline korter inime-
sele, kes saab hakkama koeraga. 
Tel 5897 5526

• Müüa Essu külas, Pargi tänaval 
2toaline remonti vajav korter. Korte-
ris on vahetatud välisuks ja osaliselt 
aknad. Majas on toimiv korteriühis-
tu. Tel 5557 2056

• Müüa Tapa linnas 2toaline 
korter, II korrus, möbleeritud, 
sobib hästi pensionärile või ka 
üürile andmiseks (üüritulu 130 €/
kuu). Hind 11 500 €, saab tingida. 
Tel 511 0478

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

• Müüa 3toaline korter kesklinnas. 
Tel 5568 7187

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

• Müüa 3toaline ahjuküttega korter 
Rakvere kesklinna lähedal, on ole-
mas kuur ja kelder. Ühendatud linna 
vee- ja kanalisatsiooniga, vann, wc, 
boiler. Tel 505 4386

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

• Müüa renoveeritud maja Lää-
ne-Virumaal Hulja alevikus Re-
basemäe 2. Tel 5567 1072, 554 
3734

• Müüa Rakveres ½ elamust. Tel 
5358 6829 

• Müüa suurem vanem elamu (kaks 
korrust, täiskelder) Rakvere piiril. 
Tel 507 4958 

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

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

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

• Noor pere ostab 1-2toalise korteri 
Rakvere linnas. Tel 5358 6061
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info@est-land.ee
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REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

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

tel 508 9216

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899

Auto eelsoojendi müük, 
paigaldus, remont

Autoelektroonika remont , 
e lektr i tööd

Diagnost ika

Autovalveseadmed

Haakekonksude müük 
ja paigaldus

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 11, Rakvere

Tel 505 2065

REHVITÖÖD
ALATES 20 € JOOKS

AUTOREMONT 
24 € TUND 

HELISTA 516 4415
EKSVAZ OÜ
HALJALA, 

RAKVERE MNT 5
WWW.EKSVAZ.EE

REHVITÖÖD
ALATES 20 € JOOKS

AUTOREMONT 
24 € TUND 

HELISTA 516 4415
EKSVAZ OÜ
HALJALA,

RAKVERE MNT 5
WWW.EKSVAZ.EE

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

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

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

• Ostan 1-2toalise korteri Rakkes. 
Tel 5669 3339

• Ostan maja Lääne-Virumaale. Tel 
506 9683

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

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

• Vahetada või müüa 2toaline 
kõigi mugavustega korter Kun-
das muu kinnisvara vastu. www.
kv.ee/2890337. Tel 5550 0588

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

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

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

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

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

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

• Anda üürile kõigi mugavustega 
möbleeritud 1toaline korter Rakvere 
kesklinnas. Tel 502 9052

• Anda üürile 1toaline mugavustega 
korter Jaama tänaval Rakveres. Üüri 
hind 170 € + kommunaalmaksud. 
Tel 527 0058

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

• Anda üürile 1toaline kõigi mu-
gavustega möbleeritud korter Rak-
vere Kungla tänaval. Üür 170 € + 
kommunaalkulud, alates 15.12. Tel 
5554 0476

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

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

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

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

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

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

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

• Üürile anda 2toaline korter Rakve-
res. Tel 5595 7242

• Anda üürile 2toaline renoveeritud 
ja möbleeritud korter Kundas. Hind 
200 €/kuu. Tel 5196 1234

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

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

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

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

• www.toonklaas.ee

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

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

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

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

• Müüa Ford Mondeo 1996. a, sõidu-
korras, ülevaatus kehtib, hind 400 €. 
Tel 5808 4311

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

• Müüa Honda Accord 2000. a, 
bensiin, ülevaatus 11/2018. Tel 
5196 1234

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

• Müüa Opel Vectra CD 1,8i 05/2000. 
a, 85kW, punane, laugpära, kon-
ditsioneer, kesklukk puldist, 2 x 
el.aknad, veokonks, korralik, läbi-
nud tehnilise ülevaatuse 05/2018, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Peugeot 406, universaal 
2001. a, 1,8i, 81 kW, kehtiv ülevaatus, 
kindlustus. Hind 800 €. Tel 5660 3550

• Müüa soodsalt Renault Trafi c 1,9 
diisel, 60 kW, 07/2004. Läbisõit on 
342 500 km ja kaubik on punast vär-
vi. Lähiajal remonditud veermikku ja 
olnud ainult üks omanik. Hind 3200 
€. Tel 5569 1556

• Müüa Suzuki Swift va. 11/2007. 
a, 4x4, 1.3 l, manuaal, bensiin, hall 
metallik, sn. 163 000 km. ÜV kuni 
07/2019. Soodushind 3000 €. Tel 
5363 7623

• Müüa Toyota Corolla 2003. a, hall, 
bensiin, manuaal, läbisõit 70000km, 
auto on väga hästi hoitud ja öko-
noomne. Tel 509 2275

• Müüa Volkswagen Bora  1,6i 
05/2004. a, 77kW, bensiin, hõbeda-
ne, sedaan, konditsioneer, 4 x el.ak-
nad, kesklukk puldist, tume salong, 
roosteta, mõlkideta, korralik, öko-
noomne, talverehvidel, soodsalt! Ra

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 04/2005. a, 74kW, turbo-
diisel, kuldne metallik, universaal, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 4 x 
el.aknad, veokonks, talverehvidel, 
roosteta, mõlkideta, äsja läbinud 

tehn.ülevaatuse 04/2018, superö-
konoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

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

• Müüa Volvo V70, 2003. a, Diisel, 
120kw, Summum, rikkalik varustus, 
sinine metallik, 240 000 km. Heas 
korras, kehtiv TÜV. Tel 5805 6822

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

• Müüa heas korras Škoda Fabia 
2003. a 1.4, 74 kW, bensiin, sedaan, 
hõbe metallik. Tel 517 4193

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

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

• Müüa naelrehvid 4 tk plekkvelge-
dega, korralikud, 175/70 R13 4x100. 
Tel 5667 8638

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

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

• Ostan autoromusid. Tel 5558 5956

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

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

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Autoplekitööd parima kvaliteedi ja 
hinnasuhtega. Tel 508 6455

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

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

• Puksiir-ja veoteenus. Tel 5558 
5956
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JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

E,K,R 9-17

Tel 523 3869
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

• vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 

ehitus (sise- ja välis)

• septikute ja 
biosüsteemsete mahutite 

paigaldus

• san.tehnilised tööd. 

Hinnad soodsad. 

Info 5373 4876

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

KAUBA JA TREILERVEOD
Kandevõime 15 t, kraana,

kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

TORUTÖÖD
Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

ENKI RL OÜ

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

• Veo-ja kolimisteenus. Tel 506 1547

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

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

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

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

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

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

• Reisijate vedu 17-50kohalise bus-
siga. Tel 5032269

• Kolime iga ilmaga igale poole. 
Tel 502 3789

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

FEKAALIVEDU

• Lammutustöö. Transportteenus. 
Tel 56856320

• Teostame lammutustöid. Tel 
5330 5970

• Ettevõte teostab ehitustöid 
ideest võtmed kätte meetodil. 
Tel 5662 6483

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

• Teostame lamekatuste ja viilka-
tuste ehitustöid ning ka katuste 
remonttöid. www.melsen.ee, tel 
58455717

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

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

• Teeme ehitus- ja remondi-
töid ning vannitubade remon-
ti. Aitame teid sisekujundusel. 
www.kenriko.ee Tel 508 3305

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

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

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

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

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

• Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5685 6320

• Soojustan-ja polsterdan uksi. Tel 
5646 8055

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Elektritööd pädevusega elektri-
kult. Tel 5821 6625

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

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

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

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

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

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

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

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

• Metallitööd: treimine, keevitus jne. 
Tel 5032269

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

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija  ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487 Vaiko

• Korstnapühkija- ja pottsepatee-
nused. Tel 522 1165

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785
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 LASERPRINTERITE 
TOONERIKASSETTIDE 

TÄITMINE

Pikk 51, Rakvere
Kontoritarvik OÜ, tel 5648 6766

Epopõrandad,
polüuretaan- 
ja akrüülmass 
pinnakatted. 

Paigaldus ja hooldus. 

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

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

sül

OHTLIKE 
PUUDE 

LANGETAMINE
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 58228154

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

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

Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame detaile 
paatidele, autodele 

mootorratastele, trepi 
käsipuid ning piirdeid jne 

vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5341 3351, 5306 0060

Rakmettrans

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

 

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

Omame kogemust antud valdkonnas üle 10 aasta. 

Kontaktid: 513 4182 ja 5354 4606 

                    Tekoflex1@gmail.com 

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

 

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

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

SUUR SOODUSMÜÜK ALANUD!

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

KODU

OST

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLIKAUPLUSSE 
SAABUS MÜÜGILE 
PALJU ISKU, ASKU, 

MASKU UUT 
ja kasutatud mööblit, 
diivaneid, nurgadii-

vaneid, puit-ja metall-
voodid, söögilauad, 

kušetid, puit 
riidekapid. 

Lai valik kummuteid 
ja palju huvitavat. 

Olemas transport.

Oleme avatud 

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

Tel 506 9814

• Puu-ja võsalõikamine. Tel 5670 
9080

• Ansambel alates 200 €, õhtujuht. 
Tel 51901697

• Felix Bänd, parim ja soodne. Tel 
5559 3419

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

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

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

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

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

• Kodumasinate  remont  ja 
paigaldus (külmkappide, pesu-
masinate, nõudepesumasinate, 
mikrolaineahjude jne.) Teenus 
võimalik ka kodukutsel. Tel 5648 
7258

• Viljapuude –ja hekkide hooldus-
lõikus. Tel 514 3787

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

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

• Jõuluvana unustas vitsakimbu 
maha, kingikoti aga peitis tulles 
selja taha. Kui sinagi tahad, et 
jõuludel tuleks jõulutaat sinu 
koju ja muudaks teie pere jõulud 
meeldivaks, siis see on just sinu-
le. Pakume jõuluvana teenust. 
Broneeri juba varakult. Tel 5627 
0848

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

• Palun aidake mind, vajan laenu 
tagatise vastu 5 aastaks summas 
15 000 €. Maja tagatiseks, maja hind 
45 000 €. Tel 5648 8945

• Võtan laenu Rakveres kinnisvara 
tagatisel. Tel 502 5069

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

• Müüa gaasiballoon (16,4kg-EU). 
Gaasi sees ca 50-60%. Tel 5196 1234

• Müüa raamatusari „Raviomadu-
sed“ (piimal, banaanil, sidrunil jt). 
Kokku 17 raamatut. Tel 5699 6594 

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

• Müüa uus diivanvoodi (kasutama-
ta), mõõdud 150x82 mm. Hind 315 €, 
asub Rakveres. Tel 5660 0758

• Müüa diivanvoodi ja tugitool-
voodi, pehme ilus ja korralik. Hind 
kokkuleppel, soodne. Tel 5817 4022

• Müüa PVC aknad, uued, laius 
1365, kõrgus 1270, 3 x klaaspa-
kett, 2 tk. Väljast tume tamm, 
seest iiri tamm, rehau profi il, roto 
sulus, u arv 1,0. Tel 505 6590

• Müüa tsementplaate 5 x 50cm x 
100cm, 17 tk, soodsalt ja kasevihad. 
Tel 5349 9628

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

• Müün võimsa kreissae. Hind 100 
€. Tel 327 0326, 5347 8042

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

EHITUS

VANAVARA

LOOMAD

TEATED

METS

PÕLLUMAJANDUS

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

TALVINE 
TÜHJENDUSMÜÜK

MOPEEDID, ROLLERID, ATVD

*Laste ATV-krossikad, 
kiiver (55 €) tasuta kaasa  
*mopeed 795 € 
(järelmaksuga 26,30€/kuus)

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

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

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

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

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

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

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

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

• Oü Puider müüb kuivi lepa küt-
teklotse 40L võrkkottides. Hind 1,5 
€. Alates 30 kotist Rakvere piires 
transport tasuta. Samas müüa ka 
küttepindu. Info 10.00-12.00 es-
masp, kolmap, reedeti. Tel 322 4929

• Müüme 3m leppa. Tel 5012 905

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

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

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

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

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

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

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

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

• Metsa väljavedu MTZ-82-ga. Tel 
514 6788

• Müüa toidukartulit “Agria”, “Lau-
ra”, “Leyla”. Asukoht Aasperes. Trans-
pordi võimalus. Tel 5565 1553

• Müüa toidukartulit „Laura“, asu-
me 3 km Rakverest. Tel 5334 5348

• Müüa mahedalt kasvatatud toidu-
kartulit „Maret“, „Reet“ ja „Ando“. 
Tel 504 6887

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Müüa traktor T-25, ader, lattnii-
duk , Jumz ekskavaator.  Tel 5345 
7458

LISAINFO KODULEHEL:
www.technoland.ee

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

PVC KAARHALLID , 

NC TELESKOOPLAADURID

NC SILOHAMMUSTAJAD

LÄGA PUMBAD JA - SEGAJAD

BOBMAN FARMIMASINAD

Tel 53 457 458

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

• Soodsalt kaukaasia -ja saksalam-
bakoera kutsikad. Tel 5833 0153

• Müüa taksikutsikad. Tel 5897 
5526

• Müüa noored kitsed, lambad ja 
talle liha. Tel 514 3787

• Tuhkrupojad. Hind 50 €. Tel 5878 
2304

• Odavalt vene sinised kassipojad. 
Tel 5845 5248

• Võtan hoida Teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

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

• 11. november Rakveres Võidu 86 
majast ära jooksnud oranži-mus-
ta-valgekirju emane pikakarvaline 
(üks ninapool must) vana kass. 
Endine kodu Hulja lähedal Saukse 
külas. Teateid ootan tel 5656 6600

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

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

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

• Taaskasutuskauplus Maa-
ra Rakveres Laada 14. Müügil 
jõulukaupa ja käsitöö esemeid 
jõuluvana kingikotti. 

• Elektritarvete kaupluses Rak-
veres Lai tn 3A “Piibelehe Koh-
vik” ruumides pakkumisel sügi-
seselt soodsa hinnaga LED-pro-
žektorid. Olete oodatud kaubaga 
tutvuma! www.elektritarbed.ee

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

kuulutus@kuulutaja.ee

Helista
32 25 093

Tule 
toimetusse

Tobia küla, 

Rakvere vald 

E - R 9-17 

Eraisikute reakuulutusi 
võetakse vastu ka Rak-

veres Vilde 6a asuvas 
Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. 
Kauplus avatud 

iga päev 10-22

Loe kuulutusi ka 

kuulutaja.ee

KÜ Aseri Kooli 1 avaldab 
kaastunnet abikaasa Valentinale, 

tütrele, pojale  ja lähedastele 

ADEL PEUŠI

surma puhul.

JURIST ANNAB NÕU
Külmhoidla 

Matusetarbed
Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

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

Hinnad turul 23. nov 2017
Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

NIMETUS KOGUS HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,40 0,50

Petersell kg 10,00

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 5,00 8,00

Porrulauk kg 3,00

Mugulsibul kg 1,50

Tomat kg 3,00 3,50

Roheline tomat kg 1,50

Värske kapsas kg 0,40

Hapukapsas kg 1,50

Porgand kg 0,80 1,00

Kaalikas kg 0,80 1,00

Punapeet kg 0,80 1,00

Mustrõigas kg 1,50

Küüslauk kg 8,00 10,00

Kõrvits kg 1,00

Kibepipar kg 10,00

Jõhvikad liiter 4,00

Õunad kg 1,00 1,50

Kuivatatud õunad kg 8,00

Metspähklid kg 4,50

Kreeka pähklid kg 4,50 5,00

Maapähklid kg 4,50

Seemned lindudele 5kg kott 5,00

Mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

Toorpiim T, L kella 10st liiter 0,67

Turul veel müügil:
* käsitöö - soojad kududmid, kalmuseaded

* tööstuskaup - riided ja jalanõud
* igal laupäeval saunavihad

AVATUD KÖÖGIVILJA KIOSKID!

Laupäeval, 25. novembril turul 
SAAREMAA LAMBAVILLAST LÕNGA müük!

HINNAD RAKVERE TURUL

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

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

MUU

Seiskus süda, 
vaikis valu, 
taevastelt vaid rahu palu…

Siiras kaastunne Evi Laitile elukaaslase 
ARVO

kaotuse puhul. 

Elektra tagastuslao kollektiiv

• Inglise keele vestluse kiirkursus 
20 tundi algajatele ja taas alustajate-
le, Koidula Tsentrumis alates T 28.11 
kella 18.00-19.30. Hind 50 €, sisaldab 
õppematerjale. Tel 5566 1419

• www.toonklaas.ee

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

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

• N Õ U A N D E L I I N 
tel 900 5020. Kui elumure vaevab 
ja vajad hingeabi, anname soovi-
tusi. Vastame eraelu, tööd ja ter-
vist puudutavatele küsimustele. 
Kõne hind 0,97 eurot/min. 

Veerand Eesti noortest saadab 
endast alastipilte

Küsitlusfirma Norstat oktoobris läbiviidud küsitlusest sel-
gub, et Eesti noored elavad internetis vilgast elu – saadavad 
agaralt alastipilte, kasutavad kohtingurakendusi ning posti-
tavad või helistavad piduse peaga ja pärast kahetsevad.

Küsitluse kohaselt on eagruppidest kõige enam saatnud 
alastipilte 16–24-aastased noored – 26 protsenti. 25–34-aas-
tastest on seda teinud 12 protsenti. Suurema tõenäosusega 
saadavad endast isiklikke pilte vene keelt kõnelevad noored 
ning naised.

Tele2 klienditeenindusdirektori Sirli Seliovi sõnul tasub 
privaatseid sõnumeid saates säilitada kriitikameel. „Kui 
suhe peaks inetult lõppema, siis võib sellisest materjalist 
saada kergelt kättemaksu või väljapressimise vahend,” ütles 
Seliov ja soovitas kindlasti mitte saata pilte näiteks interne-
tituttavale, keda hästi ei tunta.

„Privaatsete piltide ja sõnumite saatmiseks on tegelikult 
ka äpid, mis turvalisust tõstavad, näiteks Confide. Läbi äpi 
saadetud sõnumid on krüpteeritud, neid ei saa edasi saata 
ega salvestada ning need kustuvad pärast lugemist,” rääkis 
Seliov.

Eksperdi sõnul on teine suur andmelekke oht häkkeri 
ohvriks langemine või telefoni kaotamine. „Uuringust sel-
gub, et 38 protsenti inimestest ei lukusta isegi oma telefoni 
ekraani ning seadme kaotuse puhul näevad kõik selle sisu,” 
hoiatas Seliov.

Oluline nutiseadmetega seotud riskikäitumine on ka eba-
kainena tehtud telefonikõned või saadetud sõnumid ja sot-
siaalmeedia postitused. Kuni 24aastastest noortest on helis-
tanud või saatnud sõnumeid ja pärast kahetsenud 35 prot-
senti ning 25–34-aastastest tervelt 44 protsenti.

Seliovi sõnul võivad internetti postitatud pildid või kom-
mentaarid sinna aastateks ringlema jääda. „Kõige kindlam 
on pidusena postitusi mitte teha, aga kel selleks soodumus, 
siis on ka alkolukuna toimivad äpid. Näiteks Drunk Lock ja 
Drunk Mode võimaldavad sõnumite saatmise kindlaks pe-
rioodiks kinni keerata,” ütles Seliov.

Tele2 tellitud tarbijakäitumise uuringust selgub, et 31 
protsenti 16–24 ning ka 25–34-aastastest on kasutanud 
kaaslase leidmiseks kohtinguäppe. 36 protsenti 16–24-aas-
tastest on oma kaaslase jätnud maha telefonikõne või sõnu-
mi teel. 25–34-aastastest oli seda teinud 26 protsenti.

Tarbijakäitumise uuring viidi läbi interneti teel ning kü-
sitlus toimus 2017. aasta oktoobris. Küsitluses osales kokku 
500 internetikasutajat, kelle vanus oli vähemalt 16 eluaastat.

Kuulutaja

Lugeja küsib: Minu ettevõte on ühel ehitusel peatöövõtja. 
Peatöövõtjana pean määrama ehitusplatsile tööde tegemise 
ajaks koordinaatori, kes peab korraldama ja koordineerima 
tööohutusalast tegevust, regulaarseid üldkontrolle ning jäl-
gima, et kõigil oleksid ohule vastavad isikukaitsevahendid. 
Kui koordinaator oma kohustust ei täida, siis kes vastutab 
alltöövõtja töötaja tööõnnetuse korral?

Vastab Indrek Avi, Tööinspektsiooni töökeskkonna kon-
sultant.

Iga tööõnnetuse juhtum on erinev ning vastuse annab 
töötervishoiu ja tööohutuse seadus ning selle alusel keh-
testatud õigusaktid. Ehituse tegevusalal on nõuded kehtes-
tatud Vabariigi Valitsuse määrusega „Töötervishoiu ja töö- 
ohutuse nõuded ehituses“.

Määrus ütleb, et koordinaatori määramine ei vabasta ehi-
tusettevõtjat ega ehitise omanikku nende kohustuste täit-
misega seotud vastutusest ning peatöövõtja vastutab selle 
eest, et ehitustöö ei ohustaks ehitusplatsil töötavaid ega sel-
le mõjupiirkonnas olevaid isikuid.

Seega võivad kõik tööõnnetusega seotud füüsilised ja ju-
riidilised isikud vastutada neile seaduse, määruse või et-
tevõtte sisemise korraldusega pandud kohustuste täitmise 
või täitmata jätmise eest. Tööõnnetuseni viinud põhjus-
likud seosed selgitab uurimine. Kui tööõnnetust uurib 
tööinspektor, selgitab tema välja juhtumi asjaolud ja põhju-
sed ning töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmise eest 
vastutavad isikud.
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Järgmisel nädalava-
hetusel peetakse 
Kadrina kandis ja 
Rakveres jõuluvana-
de konverentsi – näha 
saab lustakat rong-
käiku, avatud on lii-
kuv postkontor jõu-
lusoovide saatmiseks 
ning jõulutaadid jaga-
vad advendituld.

Liisi Kanna

Eestimaa Jõuluvanade 
Ühenduse korraldatav Üle-
maaline Jõuluvanade konve-
rents toimub sel aastal juba 
17. korda. Koos toredate abi-
listega tänavust üritust koor-
dineeriv jõulutaat Anti, kes 
kannab ka tiitlit „Aasta jõulu-
vana 2009“, rääkis, et ettevõt-
mine sai omal ajal alguse Pär-
nust. „Jõulutaat Ärni koos 
taat Erni ja jõulumemm Tin-
nuga olid ühenduse sünni 
juures,“ sõnas ta.

Jõuluvana Anti ise päris esi-
mesel konverentsil ei osale-
nud, kuid sealt edasi on tal 
vaid üks aasta vahele jäänud. 
„Aastaid peetigi seda Pärnus, 
aga kui üks üritus koguaeg 
ühes ja samas kohas toimub, 
siis hakkab rahva huvi vaibu-
ma,“ selgitas jõulumees, miks 
nüüd igal aastal uues paigas 
kohtutakse.

Kogunetud on näiteks Tar-
tus, Paides, Jõhvis, Vana-Võ-
rumaal, Haapsalus, aga ka 
Saaremaal ja Vormsis. Eelmi-
sel aastal toimus konverents 
Valgas, kuhu taadid saabusid 
rongiga. „Perroon oli nii pak-
sult inimesi täis, et me ei saa-
nud rongist välja,“ jutustas 
jõulumees.

Jõulutaadid kogunevad sedapuhku Lääne-Virumaal

Kuidas saab päkapikust jõuluvana?
Jõuluvana Anti: „Mõned päkapikud kohe kasva-

vadki palju pikemaks kui tavaliselt ja kuna 
nemad enam päkapikkude elamisse ära ei mahu, 
siis hakkavadki nad jõuluvanade koolis vähehaa-

val tarkusi omandama. Õpingud kestavad vä-
ga-väga kaua, enne, kui ühest pikaks sirgunud 

päkapikust saab tore ja tubli jõulumees.“

Eestimaa Jõuluvanade 
Ühenduse saadikud 
andsid oma plaanist 17. 
Ülemaaline Jõuluvanade 
konverents Kadrinas ja 
Rakveres korraldada 
teada kevadel, kui 
külastasid Kadrina 
lasteaia Sipsik olümpia-
mänge. Jõuluvanade, 
Kadrina valla ja Rakvere 
linna paari meetri 
pikkusel paberil olev 
konverentsikokkulepe, 
mis toob detsembri 
alguses Lääne-Virumaale 
punakuued nii Eestist 
kui Põhjalast, kinnitati 
meetripikkust pliiatsit 
kasutades priskete 
allkirjadega. 

Foto: Kadrina Vallaveeb

Jõuluvana Anti meenutas, 
et algusaastail oli konverents 
kolmepäevane, kuid taatidel 
on esimese advendi aegu väga 
kiire ja seepärast on üritus 
veidi lühemaks muutunud. 
„Jõulutaadid peavad ju üle 
maa jõudma advendiküünlad 
süüdata,“ märkis jõulumees, 
lisades, et advendituli viiakse 
ka konverentsi toimumiskoh-
tadesse.

Taat Anti leiab, et ettevõt-
mine on väga oluline, eriti 
laste joaks, kes seda alati piki-
silmi ootavad. „Meil on tore 
tava käia koos lastekodudes, 
kui vähegi jõuame, et neilegi 
jõulurõõmu viia,“ lisas ta. 
„Aega kipub tihtilugu väheks 
jääma, aga kui kõik üheskoos 
ei jõua minna, siis osad meist 
kindlasti. Kingita ei tahaks 
kedagi jätta,“ toonitas ta, 
tuues seejuures esile ka huvi-
tava fakti, „ja mitte ainult, 

Eestimaa Jõuluvanade Ühen-
dus on ka vaderiks ühele 
grööni muskusveisele Tallin-
na loomaaias.“

Tänavuse konverentsi 

jooksul külastavad jõulume-
hed muuhulgas lasteaedu 
Kadrinas, Vohnjas ja Huljal 
ning kohtuvad lastega nii 
Kadrina Huvikeskuses kui 

Aqvas.
Mõlemad päevad algavad 

meeleoluka rongkäiguga. 
Jõulumees Anti ütles, et oo-
data on vähemalt 30 jõulutaa-
ti, enim on konverentsil aga 
kohal olnud koguni 67 jõulu-
meest. Lisaks võtavad rong-
käigust osa ka jõulumemmed 
ning päkapikud ja päkaplikad. 
„Liigutakse dekoreeritud sõi-
dukitega, seal võib kohata 
lausa ratastega kelkusid, kuna 
lumeoludega on meil nii, na-
gu on,“ rääkis taat muhedalt.

„Meiega on koguaeg kaasas 
ka suur liikuv postkontor, kus 
jõuluvanad laste kirju vastu 
võtavad,“ lisas ta ning andis 
nõu, „kiri tuleks enne kodus 
valmis kirjutada, siis saavad 
emmed-issid üle ka vaadata, 
et kiri ikka ilma vigadeta 
oleks.“

Raamatuesitlus ootab huvilisi
Teisipäeval kell 17.30 toimub Lääne-Viru Keskraamatu-

kogus Kersti Loite raamatu „Virumaa rahvarõivad“ esitlus
„Virumaa rahvarõivad“ on ajaloolise Virumaa 11 kihel-

konna (Haljala, Kadrina, Rakvere, Simuna, Viru-Jaagupi, 
Viru-Nigula, Väike-Maarja, Iisaku, Jõhvi, Lüganuse ja Vai-
vara) rahvarõivaste valmistamise ja kasutamise esimene 
ülevaateraamat, mis rajaneb raamatu autori Kersti Loite 
magistritööl.

Raamat käsitleb detailselt iga kihelkonna rõivaste eripära-
sid ja varieeruvust, traditsioone ning kasutamist ja koondab 
informatsiooni säilinud esemete paiknemisest Eesti muu-
seumikogudes.

Raamat on illustreeritud rikkaliku fotomaterjaliga, lisa-
väärtust annavad Kadi Pajupuu joonistused. Raamat sisal-
dab hulgaliselt konkreetseid juhiseid, mustri- ja lõikeskee-
me rahvarõivakomplektide valmistamiseks.

Kuulutaja

Veel on võimalus 
kaeda Austria 
kunstnike näitust

Viimast nädalat saab Rak-
vere Teatri suure saali 
fuajees kaeda Salzburgi lii-
dumaa kunstnike näituse 
„Salzburg: visioonid“.

Austria kaasaegse maali-, 
graafika- ja fotonäitusel on 
oma töödega esindatud 21 
Austria kunstnikku. Näha 
saab pilte linna ajaloo, geo-
graafia, kultuuri, muusika ja 
kirjanduse vaatenurgast. 
Näitust kureerivad Peter 
Rieder, Regina Rieder ja 
Karin Puchinger, toetavad ja 
vahendavad Eestisse Salz-
burgi liidumaa Kunstnike 
Liit art-bv-Berchtoldvilla 
ning Austria Suursaatkond 
Eestis. Näitus valmis Salz-
burgi Austria koosseisu 
kuulumise 200. aastapäe-
vaks.

Salzburgi Kunstnike Liidu 
art-bv Berchtoldvilla ees-
märk on tutvustada oma lii-
dumaa ja linna kunstnike 
töid ning korraldada kunsti-
vahetust riikide vahel. Eesti 
kunstnikest on Salzburgis 
eksponeerinud oma töid 
Andres Tolts ja Mare Vint, 
Rait Prääts ja Sirje Eelma, 
Marje Üksine, Mare Mikof, 
Tiiu Kirsipuu, Riho Hütt, 
Kelli Valk, Kalli Kalde jt.

Praegune Salzburgi kunst-
nike grupinäitus on jätk 
nende varasematele näitus-
tele Eestis „Salzburgi kunsti-
maastikud“ (2005, 2006) 
ning „Salzburg Art Mix“ 
(2008).

Näitus on pühendatud 
Eesti ja Austria diplomaati-
liste sidemete taastamise 25., 
Austria liidumaa Salzburgi 
Austria koosseisu kuulumise 
200. ning Eesti iseseisvuse 
100. aastapäevale.

Kuulutaja
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13. novembril avati Paide 
Kultuurikeskuses Ly Menovi 
loodusfotode näitus, mis on 
pühendatud sel sügisel raske 
haiguse järel meie seast lah-
kunud fotograafi mälestusele 
ja jääb avatuks aasta lõpuni.

Esmakordselt jõuavad laie-
ma avalikkuse ette tema suu-
repärased fotod, mille tipuks 
on müstiliselt mõjuvad, tae-
vast õhupallikondlist pildista-
tud panoraamfotod. Nende 
seas on ka fotograafi austajate 
hulgas kõige enam hinnatud 
pilt valgesse udusse mattunud 
Järvamaa metsadest koos 
Peetri kiriku torniga.

Ly Menovi piltidel on kuju-

tatud hetked, mis seotud te-
ma töö ja hobidega — Kuma 
raadio ettevõtmised, lange-
varjurite maailm, spordiüri-
tused, kuulsad muusikud la-
val ja fotograafi viimaste aas-
tate lemmikteema loodus. Ol-
les väljaõppinud fotograaf, 
salvestas ta kahe aastakümne 
jooksul tuhandetele piltidele 
unikaalseid hetki.

Näituse seadis kokku välja-
paneku algataja Dmitri Kot-
juh, kes valis fotod arvukatest 
failidest välja ja seadis ned 
kontrasteeruvatesse paarides-
se, mis omakorda on seintele 
paigutatud nii, et teekond läbi 
väikeste talviste detailide viib 

kevadesse ja lõpuks kahe suu-
re muinasjutulise panoraami-
ni.

Ly Menov õppis fotograa-
fiks ning ka tema esimene 
töökoht oli uudisteagentuuris 
ETA. Seejärel viis elutee teda 
Paidesse, kus ta asus tegutse-
ma Kuma raadio saatejuhina. 
Hiljem lisandus töö kujunda-
jana ning pildistamine jäi talle 
sealtpeale hobiks. Ly Menovi 
fotonäitus on tema piltniku-
ande austajate ja arvukate 
sõprade järelhüüe varalahku-
nud toredale inimesele ja hea-
le raadiotegijale.

Kuulutaja

Ly Menovi fotonäitus 
Paide Kultuurikeskuses 
mälestab varalahkunud 
andekat fotograafi  

Foto: Ly Menovi fotonäituselt.

O KÕRTS
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Kella 23ni sissepääs tasuta!
25. november toob ülimenukad hitid teieni DJ Alvar Orula

TAMSALU KULTUURIMAJA
10. detsembril algusega kell 13 toimub Tamsalu Kultuuri-
majas maakondlik pidupäev „Aeg algab …”. Esinevad 
Tamsalu isetegevuslased.
Käsitöö ja keraamika müük, õnneloos, Oriflame toodete 
müük, näitus
Tantsumuusika – Ansambel Dolores
Osalusest teatada teisipäeviti telefonil 3245013
Osalustasu 3 eurot
Vajadusel info telefonil 5278162

RAKVERE TEATER
24.11. kl 19 Lendas üle käopesa  s. maja (lav. Eili Neuhaus)
24.11. kl 19 Ükssarvikute farm v. maja (lav. Urmas Len-
nuk)
30.11. kl 19 Lendas üle käopesa s. maja (lav. Eili Neuhaus)

BIORE
30. november sõltuvuse vastased nõelad, M. Veskimägi vas-
tuvõtt, reg www.nikostopp.ee
7. november kell 17.30 Ensüümid meie elus ja toidus ehk 
elus toidus. Hind 5 eurot, Ivar Leiten, ensüümid soodustu-
sega miinus 20 protsenti
7. ja 14. detsember tervisliku seisundi testimine, loodustera-
peut Eve Heinmetsa vastuvõtt
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kiropraktik-osteopaadi Artur 
Grigorjani vastuvõtt 
Info ja reg 5017960 Laada5, Rakveres

RAKVERE KULTUURISÜNDMUSED
Novembris näitus „Minu näoga on midagi teisiti“ Art Cafés, 
näomaalinguteemaliste väljaprintide autoriks Merlin Kont 
Kiviõlist
6. november - 1. detsember Salzburgi liidumaa kunstnike 
näitus „Salzburg: visioonid“ Rakvere Teatris
7. november - 8. detsember klaasinäitus „Sa näed, aga ei 
mürista” Rakvere Galeriis
13. november - 13. jaanuar näitus „Eesti Näitlejate Liit 100. 
Näitleja portree“ Teatrikinos
24. november kell 22 Marek Sadama ja Martin Trudnikovi 
kontsert Buena Vista Sofa Clubis
25. november kell 15 XVI Jaan Paku nim Noorte Muusiku-
te Päevad. Kammeransamblite festival. Esinevad ansamblid 
Tartu H. Elleri nim Muusikakoolist, Paldiski, Tallinna ja 
Rakvere muusikakoolidest, Ahtme Kunstide Koolist, Kad-
rina Kunstide Koolist ning Tallinna Muusikakeskkoolist 
Rakvere Gümnaasiumi saalis
25. november kell 18.30 XVI Jaan Paku nim. Noorte Muu-
sikute Päevad. Kammeransamblite festival. Eliitkontsert. 
Esinevad Tallinna Muusikakeskkooli gümnasistide an-
samblid Rakvere Gümnaasiumi saalis
25. november kell 19 Talveõhtu legendid Rakveres: Termi-
naator, Shanon, 5miinust live, 
Rakvere Spordihallis
25. november kell 22 Ismo Haavisto (Soome) kontsert Bue-
na Vista Sofa Clubis
26. november kell 12. 30 XVI Jaan Paku nim. Noorte Muu-
sikute Päevad. Kammeransamblite festival. Lõppkontsert ja 
autasustamine Rakvere Gümnaasiumi saalis
26. november kell 18 Rakvere Linnaorkestri 25. sünnipäeva 
kontsert Rakvere Gümnaasiumi aulas
28. november kell 17.30 raamatuesitlus: Kersti Loite „Viru-
maa rahvarõivad“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
30. november kell 17.30 kohtumine Mart Kadastikuga Lää-
ne-Virumaa Keskraamatukogus
30. november kell 19 Peeter Volkonski, Onu Bella ja 
Waxxers muusikaline kirjandusõhtu Buena Vista Sofa Clu-
bis
3. detsember kell 15-17 jõululaat Keskväljakul
3. detsember kell 17 Rakvere jõulupuu avamine Keskvälja-
kul
6. detsember kell 16-18 talve alguse heategevuslaat Rohuaia 
lasteaias
6. detsember kell 19 Ariadne + Martti jõuluõhtu kontsert 
Teatrikohvikus
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

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

snitsleid, kotlete ja lihalõikeid
Vaala Keskuse lihapood avatud ka pühapäeviti

Vaala Keskuse ja Pika tn lihapoes
Oma Põrsa sünnipäeva puhul

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

Müügil rikkalik valik heas korras
kasutatud mootorsaage,

võsalõikureid, ja murutraktoreid
Husqvarna, Jonsered j.t.

Soodsate hindadega müügil uued
STIGA saed, lumepuhurid,

lumesahad ja lumeketid (STIGA ja
ALPINA murutraktoritele) ning
talviselt soodsate hindadega
murutraktorid, muruniidukid,

trimmerid, hekilõikurid ja
akutooted.

Vaata ka lisa www.saed.ee
Asume Rakvere vald Sireli tee 3

(Tapa teeristis)

Tel 503 7729, 322 4174

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

www.facebook.com/EhituseABC

24.-26. november

Kõik
kaubad
*Kampaania tingimused: www.ehituseabc.ee -20%

*vä
he

m
al
t Nüüd ka 

e-poes!

E. Vilde 6a

Juuksurisalong
T-R  9-18
L 10-15
P suletud

Info ja broneerimine
554 7151 Kati

J

L 

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

A, A1, A2, AM, BE, C, CE koolitusega võib alustada
igal ajal Rakveres ja Jõhvis

B-kat 29.11 ja 11.12
B-kat e-õpe 07.12 ja 11.01

Esmaabi koolitus 22.12
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

• algab 6.01.2018 kell 10.00

• algab 11.12.2017 kell 18.00

• algab 16.03.2018 kell 18.00

• algab 7.12.2017 kell 18.00

• algab 6.02.2018 kell 18.00

• rent eksamiks

Veoauto- ja bussijuhi ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria koolitus

B-kategooria koolitus

T-kategooria sõiduki

(35 ja 70h)

(buss)

(traktor)

(traktor)

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

TALLINNA tn 49, Rakvere
Tel 322 0404, info@rehvimees.ee

www.rehvimees.ee

ÜLISUUR VALIK
TALVEREHVE

hinnad kuni
-40%

LAI VALIK REHVE, VELGI NING PAIGALDUS

www.k-kummid.ee

Rakvere
Tõrma Tööstusküla

tel: 324 4090

OÜ KK-RIDEEN

K- KUMMID

Valuvelje sirutus
ja keevitus!

REHVID -40%
Lai valik uusi ja vähe kasutatud TALVEREHVE ning velgi!

Meilt ostetud rehvidel PAIGALDUS TASUTA!

kuni

EGESTEN OÜ

Seoses teeninduspinna lisandumisega OTSIME oma meeskonda:

• TÖÖKOJA MEISTER
• AUTOREMONDI-LUKKSEPP
• AUTOELEKTRIK
• KEEVITAJA-LUKKSEPP
• REHVIMEISTER-LUKKSEPP

Saada CV aadressile personal@egesten.ee

või helista telefonil 5165094.
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