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„SÜSTIME SEINAD SOOJAKS“  ja
tuulepidavaks TERMOVAHUGA.

Soojustuskonsultatsioon ja
Thermi termograafia.

Rakvere Kütteladu müüb:

145 €/tonn 1,50€

135€ 1,40€

155€ 2,50€al

* PUITBRIKETT ÜMMARGUNE

,

* PUITBRIKETT KANDILINE

,

* SAEPURUGRAANUL 8mm

,

10 kg/pakk

0,96t 10 kg/pakk

0,975t 15 kg/pakk
TEL 32 51 101

www.algaveod.eeNarva tn 17, Rakvere E-R 8.30-17.30, L 9-14, P-suletud

* Hinnad kehtivad kuni 28.02

   Külasta meid RINGTEE 4, Rakvere     ◆

-40%
 Saksa TCM  kodu- ja

garderoobikaubad

Kliendikaardi soodustus ei lisandu.
Soodustus ei laiene juba allahinnatud toodetele. 

Kampaaniaperiood 10.02.-15.02.2017

SÕBRAPÄEVA ALLAHINDLUS!
www.magaziin.ee

E-R 9-19 L 9-16 P 10-15

Ideest teostuseni!

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

Koduleht: www.küttesalong.ee

PELLETITE MÜÜK

Järelmaksu
võimalus!

• Emailitud pliidikestad
Plekist ahjukestad
Eritellimusel pliidi-
kubud ja muud
plekitööd

•
•
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Tartu rahu aastapäeval 
avas Naiskodukaitse Vi-
ru ringkond Lääne-Viru-
maa keskraamatukogus 
fotonäituse „Naiskodu-
kaitse 90“. Ürituse küla-
lisesinejaks oli vaba-
dusvõitleja ja metsa-
vend Ruuben Lambur, 
kes oma läbielamistest 
mälestussaaga kokku 
pannud.

Ülle Kask

Naiskodukaitse Viru ringkon-
na esinaine Inna Läll rääkis, 
et organisatsioon loodi 2. det-
sembril, 1927. aastal Kaitselii-
du ülema käskkirjaga. „Tollal 
polnud riigikaitse mitte ainult 
meeste ja ajateenijate, vaid 
kõikide kodanike kohustus ja 
Kaitseliit kaasas sellesse ka 
naised.”
Naiskodukaitse oli oma aja 
kohta väga edumeelne orga-
nisatsioon. Sellesse kuulumi-
ne oli prestiizhne ja soovijate 
liikmeks võtmist kaaluti põh-
jalikult. Enamuse liikmeskon-
nast moodustasid vastutus-
tundlikud haritud naised: ta-
luperenaised, õpetajad ja 
kontoriametnikud.
Enne Teist maailmasõda kuu-

Naiskodukaitse avas juubelinäituse

lus Naiskodukaitse ridadesse 
pea 17 tuhat liiget üle Eesti. 
Juhtkond koosnes eranditult 
Eesti ühiskonnas tuntud ja 
tunnustatud naistest. Peami-
sed tegevusvaldkonnad olid 
majandus, toitlustus, sani-
taartöö ja propaganda.

„Praegugi on need tegevused 
üldjoontes olemas, ainult ni-
metused on väheke muutu-
nud,” märkis Inna Läll. Nais-
kodukaitse erialagrupid on 
toitlustus-, spordi-, side- ja 
staabi-, meditsiini-, kultuuri-, 
avalike suhete ja noortejuhti-

de grupp. 
Viru ringkonna esinaine se-
dastas, et käesoleval ajal lei-
dub harivat ja väljenduste-
rohket tegevust igale naisele. 
„Meil saab baasväljaõppe, 
kuid militaarses tegevuses ja 
Kaitseliidu õppustel võivad 

osaleda need, kes soovivad.”
Organisatsiooni 90. sünni-
päevaks avatud fotonäitus 
kannab sõnumit, et Naisko-
dukaitse katab ühtlase ja ti-
heneva turvavaibana kogu 
Eesti riigi. Meie linnades ja 
külades elavad inimesed os-

Tänavu saab taasasutatud Naiskodukaitse 
Viru ringkond 20 aastaseks. Pildil Viru ring-
konna liikmed, esinaine Inna Läll (vasakult esi-
mene) ja vabadusvõitleja Ruuben Lambur 
(vasakult teine). 

Foto: Kristel Kitsing

kavad ise erinevates olukor-
dades toime tulla ja elukesk-
konna turvalisust korraldada.
Naiskodukaitse näituse ava-
misel esines külalisena met-
savend Ruuben Lambur. 
Mees rääkis, et ta arreteeriti 
peale haavatasaamist 1947. 
aastal ja oli sunnitud 18 aas-
tat Gulagi vangilaagrites veet-
ma. Alles 1965. aastal pääses 
Lambur paljude teiste poliit-
vangidega vabadusse. Lam-
bur kirjutas oma läbielamis-
test ja mälestustest raamatu 
pealkirjaga „Alutaguse saaga”.
„Kuna juttu oli Kaitseliidust ja 
Naiskodukaitsest, siis lisaksin 
siinkohal, et olen sama vana 
kui Naiskodukaitse,” lausus 
vitaalne vanahärra. „Olin 
noorena noorkotkas ja kan-
nan tänagi Kaitseliidu piletit 
taskus. Tartu rahulepingu 
päeval panin ausambamäele 
pärja, rahvast oli palju ja rõõ-
mu tegi, et õpetajad oma õpi-
lastega olid tseremooniale 
tulnud.”
Organisatsiooni tegevust ka-
jastavad fotonäitused avas 
Naiskodukaitse kõigis maa-
kondades. Lääne-Virumaa 
Keskraamatukokku saab näi-
tust kaema minna 21. veeb-
ruarini. Tegemist on rändnäi-
tusega, mis septembrikuuni 
suuremates asulates ringleb.
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MÕNE REAGA

Rakvere Linnavolikogu 
otsustas erakorralisel 
istungil tagada esmata-
sandi tervisekeskuse 
ehituseks omafinant-
seeringu kuni 760 tuhat 
eurot.

Liisi Kanna

Rakvere linn taotles struk-
tuurtoetuse meetmest raha 
esmatasandi tervisekeskuse 
ehitamiseks. Tänaseks on 
eelprojektid üle vaadatud 
ning kõik, peale kahe mit-
tekvalifitseerunud taotluse, 
said jaatava vastuse. Seejuu-
res jäi kõigis taotlustes kokku 
küsitud summa alla sellest 
summast - umbes 80 miljo-
nist - mis jaotada oli.

Toetus 1,3 miljonit
„Saime eelprojektile tõttöelda 
ühe positiivsema hinnangu 
vabariigis,“ rääkis Rakvere 
linnapea Mihkel Juhkami. 
„Sellega määrati ära ka rahas-
tamise maht. Suurusjärgus 
1,3 miljonit on summa, mille 
osas on rahastamise eelotsus 
tehtud.“
Projekt läheb eeldatavalt kok-
ku maksma kaks miljonit eu-
rot, umbes 65 protsenti sel-
lest tuleks eurorahadest ning 
35 protsenti oleks linna pa-
nus.
Rakvere abilinnapea Rainer 
Miltopi sõnul on omafinant-
seering 760 tuhat eurot väike-
se varuga, et hiljem mõninga-
se summamuutuse tõttu taas 
volikogu kokku kutsuma ei 

Maakonda tulevad 
uued päästeautod
2017. aastal saab Päästeamet toetust uute masinate ostmi-
seks. „Uued päästeautod soetatakse Euroopa Ühtekuulu-
vusfondi abiga,“ kommenteeris Lääne-Virumaa päästepiir-
konna juhataja Jaak Kirsipuu. „Plaanikohaselt tuleb kolm 
põhiautot, kaks paakautot ja kaks paakkonteinerit.“
Tapale ja Rakverre tulevad nii uus põhiauto kui paakkontei-
ner, Väike-Maarjasse põhi- ja paakauto. Uue paakauto saab 
ka Kunda. Paakkonteinerid saabuvad juba 28. veebruaril.

Foto ja tekst Liisi Kanna

Tapal algab taas kaasava eelarve hääletus
Tapa valla elanikud saavad kolmandat aastat pakkuda välja 
ideid ning seejärel hääletades otsustada, mille jaoks nad 
sooviksid kasutada kuni 20 000 eurot valla eelarvest.
Ettepanekuid saab esitada 20. veebruarist 5. märtsini pa-
berkandjal vallavalitsuse kantseleisse, vallavalitsuse e-posti 
aadressil ja elektroonilises infosüsteemis www.volis.ee
Hääletus toimu ajavahemikus 27. märtsist 5. aprillini elekt-
rooniliselt Tapa valla kodulehel.
Ettepanekuid saab teha igaüks, olenemata sellest, kas ta on 
Tapa valla kodanik või mitte. Rahvahääletusel võib osaleda 
iga vähemalt 16aastane isik, kelle elukoht hääletuse ajal on 
rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas.
Enim hääli saanud ideedest on varem paigaldatud Tapa lin-
nastaadionile välitrenazhöörid ja rajatud Tapa discgolfi 
park.

Kuulutaja

Rakvere astus tervisekeskuse 
loomisele sammu lähemale

peaks. Praeguseks arvestusli-
kuks summaks on veidi üle 
726 tuhande euro. Otsuse, kas 
omafinantseering leitakse 
eelarvest või võetakse laenu, 
teeb tulevikus siiski volikogu. 
Võimekus laenu võtta on lin-
najuhtide sõnul olemas.
Tegelikult on aga võimalik, et 

linn peab keskuse ehituseks 
maksma isegi vähem. Juhka-
mi nentis, et projekti lõplik 
maksumus selgub pärast 
hangete läbiviimist. Kui lõplik 
maksumus jääb väiksemaks, 
siis üldjuhul peaks väikse-
maks jääma just linna panus-
tatav osa.

Miltopi sõnul võeti kalkulat-
siooni aluseks, et tulevane 
keskus peaks olema liginulle-
nergiahoone. „Kuna 2019. 
aastast hakkame niikuinii 
kõiki avalikke hooneid selli-
selt projekteerima, siis ei ole 
mõistlik ka tervisekeskust va-
nade nõuete järgi teha.“ Ar-
vutustes lähtuti Targa maja ja 
Rohuaia lasteaia ehitushin-
dadest.
Juhkami rääkis, et paar näda-
lat tagasi käidi Rahandusmi-
nisteeriumist linna tegevusi 
seoses tervisekeskusega üle 
vaatamas ning probleeme ei 
tohiks tekkida. Puudu oli üks-
nes omafinantseeringu kinni-
tus. Taotluse esitamise täht-
aeg on 8. märts.

Arhitektuurikonkurss
Paralleelselt lõpliku rahastus-
taotluse ettevalmistamisega 
on juba käimas ka ideekon-
kurss. „Vastavalt Rakvere lin-
na üldplaneeringule kuulub 
sellise mahuga hoone ehita-
mine kesklinnas igal juhul ar-
hitektuurikonkursi alla,“ sel-
gitas linnapea ning lisas, et 
zhüriisse kuulub ka perearsti-
de esindaja. Konkursi tähtaeg 
on 4. aprill.
Lõplik rahastamise otsus al-
les tuleb. Juhkami rääkis, et 
küsis ka täiendavalt üle, kas 
projektidega võib edasi liiku-
da. Kui mingisugust lisaprob-
leemi esile ei kerki, siis põhi-
mõtteliselt on otsus tehtud.
Lääne-Virumaalt taotleti raha 
esmatasandi tervisekeskuse 
ehitamiseks ka Tapale, Kadri-
nasse ja Väike-Maarjasse ning 
kõik taotlused kvalifitseeru-
sid.

Rakvere linnapea Mihkel Juhkami 
nentis, et esmatasandi tervisekeskuse 
eelprojektile saadi väga positiivne 
hinnang. 

Foto: arhiiv/ Liisi Kanna

Jaak Kirsipuu
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MUST KROONIKA

Viimane nädal on Tapa sõja-
väelinnakus möödunud väga 
tegusalt: saabus uus sõjateh-
nika, algas õppus ning käidi 
rännakul.
Esmaspäeval saabus Tapale 
üle 50 ühiku Ameerika 
Ühendriikide sõjatehnikat, 
sealhulgas neli tanki Abrams 
M1A2 ning 15 jalaväe lahin-
gumasinat Bradley.
Saabunud tehnikat hakkab 
kasutama Tapal paiknev 
Ameerika Ühendriikide maa-
väe 4. jalaväediviisi 68. soo-
musrügemendi 1. pataljoni 
C-kompanii. Kompaniiülema 
kapten Edward Bachari sõnul 
on üksuse saabumine hästi 
ettevalmistatud ning nende 
tehnikat saab näha ka eelseis-
val Vabariigi aastapäeva pa-
raadil, kirjutab Kaitseväe ko-
duleht.
Saabunud kompanii vahetab 
välja alates möödunud aasta 
septembrist Tapal paiknenud 
USA 503. ratsaväerügemendi 
õhudessantkompanii, mis 
suundub nädala lõpus tagasi 
oma alalisse baasi Itaalias.
Üksuse paiknemine Eestis on 
osa 2014. aastal käivitunud 
Ameerika Ühendriikide ope-
ratsioonist Atlantic Resolve 
Kirde-Euroopas, mille ees-
märgiks on NATO julgeoleku-
meetmete tugevdamine.
Euroopas läbiviidava väljaõp-
pe üks osa on üksuse 
manöövrivabaduse ja liikuvu-
se demonstreerimine, samuti 
teevad Ühendriikide sõdurid 
siin läbi taktikalisi harjutusi 
nii iseseisvalt kui koos 1. jala-
väebrigaadi üksustega.
Tankide saabumise kõrval vii-
sid teisipäevast neljapäevani 
Scoutspataljoni ja veel Eestis 
viibiva USA 503. ratsaväerü-
gemendi kaitseväelased läbi 

PÕLENGUD
8. veebruaril kell 8.17 tuli väljakutse Rakverre Kastani puies-
teele, kus oli süttinud pool aastat tühjana seisnud kahekor-
ruseline puidust eramaja. Päästjate kohale jõudes oli maja 
suitsu täis ning näha oli ka leeke, inimesi majas ei olnud. 
Suitsusukeldumise käigus leidsid päästjad esimeselt korru-
selt kaks tulekollet, mis kell 9.02 likvideeriti, ning jätkati tu-
lekollete otsimisega. Maja seinad olid väljast silikaatvoodri-
ga ning seest saepuruga täidetud, mistõttu tuli levis seinte 
sees aina edasi. Päästjad avasid kustutamiseks katusekonst-
ruktsioone ning kell 13.54 saadi tule levikule piir peale. Tu-
lekollete leidmiseks ja kustutamiseks lammutasid päästjad 
seinu ning tulekahju likvideeriti kell 18.36. Tulekahju tekke-
põhjus on selgitamisel.
7. veebruaril kell 19.09 tuli väljakutse Rakverre Jaama puies-
teele, kus põles hoone lähedal asuv sõiduauto. Põleng loka-
liseeriti kell 19.19 ning auto kustutati lõplikult kell 19.50.
3. veebruaril kell 8.10 tuli väljakutse Sõmeru valda Ubja kül-
la Silmu teele, kus teate kohaselt immitses esimese korruse 
korteri aknast suitsu. Päästjate kohale jõudes oli koridor ja 
korter paksu suitsu täis. Korterist välja toodud kahe mehe 
elu meedikutel päästa ei õnnestunud. Põleng lokaliseeriti 
kell 8.43 ning likvideeriti kell 9.46. Sündmuskohale kutsuti 
ka politsei. Samas korteris oli põleng ka 22. jaanuaril, mille 
tagajärjel muutus korter elamiskõlbmatuks. Elanikele otsiti 
asenduspinnad ning ülejäänud majale tegid päästjad kodu-
nõustamist. Korterist oli elekter välja lülitatud. Tulekahju 
tekkepõhjuse selgitab uurimine.

LIIKLUSÕNNETUSED
6. veebruaril kella 7.20 paiku toimus liiklusõnnetus Tapa 
vallas Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt 151. kilomeetril, kus 
25aastane mees kaldus sõiduautoga Toyota Avensis vastas-
suunavööndisse. Sõiduk põrkas kokku vastutuleva sõiduau-
toga VW Passat, mida juhtis 25aastane naine. Kokkupõrke 
tagajärjel paiskus VW Passat paremale teelt välja ja sõiduki 
juht toimetati Rakvere Haiglasse.
6. veebruaril kella 15.20 paiku toimus liiklusõnnetus Tapa 
linnas Üleviste ja Eha tänava ristmikul, kus juhtimisõiguse-
ta 26aastane mees sooritas sõiduautoga Citroen C5 ristmi-
kul parempööret ja sõitis otsa sõidutee serval kõndinud 
67aastasele mehele. Jalakäija toimetati Rakvere Haiglasse.

VARGUS
6. veebruaril teatati, et Vinni vallas Aruvälja külas asuvast 
talu aidast varastati mootorsaag Stihl. Kahju on 650 eurot.

RÖÖVIMINE
5. veebruaril tungisid 20aastane ja 36aastane mees Rakveres 
Võidu tänaval kallale kahele mehele vanuses 20 ja 26 elu-
aastat ning võtsid ära viimaste mobiiltelefonid. Politsei pi-
das mehed kahtlustatavatena kinni.

Tapale saabusid USA tankid

Saabunud tehnikat hakkab kasutama Tapal 
paiknev Ameerika Ühendriikide maaväe 4. 
jalaväediviisi 68. soomusrügemendi 1. pataljo-
ni C-kompanii. 

Foto: reamees Karl Johanson

rännaku Talveretk. 53kilo-
meetrisel jalgsirännakul Voka 
asulast Narva osales üle 200 
kaitseväelase. Eesmärgiks oli 
harjutada koostööd ning tut-
vustada oma tegevust Kir-
de-Eesti kooliõpilastele.
Ameerika Ühendriikide kom-
panii rühmaülema leitnant 
Winston Boldti ütles pressi-
teate vahendusel, et rännaku 
üheks eesmärgiks on harjuta-
da tegutsemist Eesti talvistes 
oludes, kuid ühtlasi näitavad 
ameeriklased sel moel pü-
hendumust oma liitlastele.
„Teeme koostööd eestlastega 
ning täidame siin koos tegut-
sedes erinevaid ülesandeid. 
Tahame sellega Eesti rahvale 
näidata, et oleme liitlastena 
pühendunud,“ sõnas leitnant 

Boldt.
Rännakuga paralleelselt peeti 
6.–9. veebruarini õppust Red 
Knight, kus oli kokku ligi 350 
osalejat neljast riigist: Eestist, 
Lätist, Leedust ja Taanist.
„Tegemist on osaõppusega 
Taani diviisi õppusteseerias, 
mille eesmärk on treenida 
brigaadide staape lahingukä-
su väljatöötamises,“ kom-
menteeris Kuulutajale 1. jala-
väebrigaadi teabeohvitser, 
reamees Sander Mändoja. 
„Red Knight on rahvusvaheli-
ne õppus ning hea võimalus 
1. jalaväebrigaadi staabile 
harjutada koostööd meie liit-
lastega inglise keelses kesk-
konnas. Taani diviis juhib ka 
eeloleval suvel Lõuna-Eestis 
toimuvat õppust Saber Knig-

ht.“
Lisaks korraldas kolmapäeval 
Õhutõrjepataljon keskpolü-
gonil lahinglaskmised õhu-
tõrjesuurtükkidest.
Kevadtalvel ootab ees teisigi 
õppuseid. „Suurematest võiks 
mainida õppust Talvelaager, 
mis toimub 27. veebruarist 5. 
märtsini. Seal osalevad 1. ja-
laväebrigaadi üksused, sh 
Scoutspataljon, Kaitseliit 
ning USA soomusüksus,“ 
loetles Mändoja. „Mais toi-
mub Ida- ja Lääne-Virumaal 
Kevadtorm 2017, kus osaleb 
ka aprillis saabuv Ühendku-
ningriigi juhitud lahin-
gugrupp.“

Kuulutaja
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Lääne-Viru Omavalitsus-
te Liidu (VIROL) projekt 
sai Euroopa Sotsiaal-
fondist üle 290 tuhande 
euro toetust. Tänu selle-
le hakkavad aprillist 
maakonnas tööle 15 tu-
gitöötajat.

Liisi Kanna

Sügisel esitas VIROL Euroopa 
Sotsiaalfondi meetmesse 
„Tööturul osalemist toetavad 
hoolekandeteenused“ projek-
ti „Erivajadustega inimeste 
tugiteenuse parendamine 
Lääne-Virumaal“. Projekti 
kogumaksumuseks on veidi 
üle 375 600 euro ning toetust 
küsiti 291 000 euro mahus.
Rahastamisotsused selgusid 
jaanuari lõpus. „Projekt sai 
toetuse täies mahus, nii nagu 
soovisime,“ rõõmustas sügi-
sel projekti konsulteerinud 
tänane Rakvere sotsiaalosa-
konna juhtaja Kersti 
Suun-Deket. Kohalike oma-
valitsuste (KOV) omaosalu-
seks jäi 84 611 eurot, nagu 
algselt plaanitud. See teeb 
veidi üle 5 600 euro omavalit-

Tugitöötajad hakkavad 
erivajadustega inimesi tööle aitama

suse kohta.
Tugitöötajast olid huvitatud 
kõik KOVid peale Rägavere, 
see-eest saab Rakvere linn 
võimaluse palgata kaks ini-
mest.
VIROLi tegevjuht Sven Hõbe-
mägi nentis, et taotlemise 
protsess kulges ladusalt. 
„Kaks korda esitati järelepäri-
mine, aga need oli pigem nö 
kosmeetilised täiendused.“
Kokku sai toetust 12 projekti. 
„Liite oli esitajate hulgas 

kolm. Selliseid projekte, kus 
kaasatud nii suur osa maa-
konnast, rohkem aga ei ol-
nud,“ täpsustas tegevjuht.

Koordinaatori konkurss
„Tugitöötajate leidmisega te-
gelevad omavalitsused ise ja 
töötajad jäävad nende palga-
le tähtajalise lepinguga kuni 
31. jaanuarini 2019. Paljud 
omavalitsused on juba haka-
nud mõtlema tugitöötajate 
otsimise peale,“ kommentee-

ris Suun-Deket. „Otsus rahas-
tamise kohta tuli alles jaa-
nuari keskel ja seetõttu lük-
kus kogu tegevuskava kaks 
kuud edasi, seega projekt kes-
tab 1. märtsist 2017 kuni 28. 
veebruarini 2019.“
Suun-Deketi sõnul peaksid 
tugitöötajad alustama 1. ap-
rillist ning nende otsingud ei 
ole veel päriselt alanud. Küll 
aga on täie hooga käimas 
konkurss leidmaks koordi-
naatorit, kes peaks tööd alus-

tama 1. märtsist.
Koordinaatori ametikoha 
konkursi kuulutas välja VI-
ROL. „Teisipäeval toimuvad 
vestlused,“ rääkis Hõbemägi. 
„Avaldusi laekus vaid kolm, 
kaks jäid sõelale.“
Koordinaatori ülesanneteks 
on aruandluse esitamine, tu-
gitöötajatega suhtlemine ja 
nende nõustamine jne.

Tugitöötajate ülesanded
KOVid saavad ise otsustada, 
kas kasutavad tugiisiku- või 
koduhooldusteenust. „Kodu-
hooldaja toetab täiskasvanud 
erivajadustega inimest kodus, 
et lähedased saaksid tööle 
minna. Käib apteegis, poes 
jne. Tugiisik võtab aga piltli-
kult öeldes inimese käekõrva-
le ja aitab tal tööd leida, käib 
temaga näiteks töötukassas,“ 
selgitas Hõbemägi erinevust. 
„Omavalitsus saab vastavalt 
vajadusele neid tegevusi 
kombineerida.“
Üks tugitöötaja jõuab tegele-
da keskmiselt kuue kuni 
kümne inimesega. „Kahe aas-
taga peaksime jõudma selle-
ni, et 120 inimest saaksid toe-
tatud,“ tõi tegevdirektor välja 
loodetava tulemi.

PPA alustas 
teavitussüsteemi 
pilootprojektiga
Alates sellest nädalast saa-
dab Politsei- ja Piirivalvea-
met teavituse nendele 
ID-kaardi kasutajatele, kel-
le dokumendi kehtivusaeg 
peagi lõppeb.
PPA identiteedi ja staatuste 
büroo peaekspert Marit 
Abram sõnas, et ettepane-
kuid taolise teavitussüstee-
mi loomiseks on doku-
mendi kasutajad PPAle tei-
nud korduvalt ning töö sel-
le nimel jõudis lõpule selle 
nädala alguses, mil esime-
sed teavitused teele läksid.
„Hetkel on tegemist piloot-
projektiga, mille raames 
saadetakse meeldetuletus 
vaid ID-kaardi kehtivusaja 
lõppemise kohta,“ ütles 
Abram. „Tulevikus plaani-
me samalaadse teavituse 
kasutusele võtta ka teiste 
dokumendiliikide puhul.“
Teavitus saadetakse ini-
mestele 90 päeva enne 
ID-kaardi kehtivusaja lõp-
pu, see peaks andma piisa-
valt aega reageerimiseks, 
kuna uut dokumenti soovi-
tab PPA taotlema hakata 
vähemalt 30 päeva enne 
vana kehtetuks muutu-
mist.
Meeldetuletus ID-kaardi 
aegumistähtaja lähenemi-
sest saadetakse dokumen-
di kasutaja eesti.ee elekt-
ronpostiaadressile.

Kuulutaja
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Ligi paarkümmend aas-
tat autoklaasidega te-
gelenud ettevõtja Rai-
ner Järvelt, kes 2008. 
aastal asutas Viru 
Toonklaas OÜ, on võime-
line vahetama ka kõige 
uuemate autode klaase. 
Kaameratega klaaside 
puhul on vajalik ka ka-
libreerimine - selle tar-
vis soetas ettevõte Hel-
la Gutmann CSC sead-
me.

Katrin Kivi

Ilmselt ei üllata enam kedagi 
tõsiasi, et uued autod on täis 
peenelektroonikat. Rainer 
Järvelt kinnitas, et sama lugu 
on ka autoklaasiga. „Klaas 
pole enam ammu lihtsalt 
klaas, selle küljes on 
rohkelt elektrooni-
kat, mis kogub sõi-
du jaoks vajalikku 
infot,“ selgitas ta. 
„Tänapäeva autod 
pargivad ise, vahe-
tavad sõidutulesid 
vastavalt vajadusele ja 
ka pidurdavad, kui teele 
tekib takistus.“
„Klaasivahetusega võib kaa-
merasilm nihkuda,“ avas Jär-
velt klaasivahetamisega seo-

tud ohtude tagamaid. „Piisab 
väga väikesest mõõtmisveast, 
et juhtuks õnnetus. Selle väl-
timiseks on vaja kaamerad 
kindlasti kalibreerida.“
„Väga oluline on küsida ka 
töid teostanud meistrilt 
raport, mis kinnitab, et see 
töö on tõesti sooritatud,“ pa-
ni Järvelt kaameratega autoo-
manikele südamele ja rääkis, 
et maailmas on juba kohtulu-
gusid, mille puhul seda 
raportit vaja läinud.

Kogemus aastast 1999
Ega Järvelti jutule pole asja 
vaid uute autode omanikel. 
Viru Toonklaas toonib autode 
ja majade aknaklaase. Tooni-
mistöödest kogu ettevõtmine 
alguse saigi. „Ettevõtte laien-
damiseks ja arendamiseks li-
sasime teenuste hulka ka au-
toklaaside paigaldus- ja pa-
randustööd,“ rääkis ta. 

Nii toonkilede kui ka klaa-
side maailm on kirju. 

„Akende toonimi-
seks leidub praegu 
väga palju võima-
lusi. Turule on tul-
nud näiteks ener-

giakiled, mis suvel 
hoiavad päikese kuu-

muse ja talvel külma 
eest.“

„Ma olen teadlikult vältinud 
minemast „madala hinna“ 
teed, sest odavamalt saab te-
ha vaid materjali arvelt. Odav 

Eesti Korteriühistute Liidu Vi-
rumaa foorumil tõdeti, et 
Rakvere võib olla üks esimes-
test Eesti linnadest, kus ena-
mus majadest renoveeritud 
saavad.
SA KredExi eluaseme ja ener-
giatõhususe divisjoni juht 
Triin Reinsalu märkis, et Viru-
maa ja Rakvere korteriühistu-
te aktiivsus väärib esiletõst-
mist. Lisaks nentis ta, et Rak-
veres on palju kasutatud just 
innovatiivseid ja energiatõ-
husaid lahendusi soosivat 
toetust.
Foorumil tuli kõne alla ka as-
jaolu, et lähiaastatel lõppevad 
selleks eraldatud toetussum-
mad ning riik peaks tagama, 
et renoveerimise toetamine 
jätkuks katkematult.
Eesti Korteriühistute Liidu ju-
hatuse esimehe Andres Jaadla 
sõnul sai Rakvere eelmisel 
aastal mitmed majad valmis 

Kalibreerimata juhiabisüsteem on ohtlik

Turvali-
sust peetak-

se autotööstu-
ses praegu kõige 

tähtsamaks 
teguriks.

materjal koorub ja pleegib 
paari aastaga, aga klient ei 
mäleta, et tahtis odavat. Talle 
jääb meelde, et sai halva asja. 
Minu jaoks on kvaliteet alati 
tähtis olnud, äsja nägin autot, 
mille klaasid toonisin kahek-
sa aastat tagasi. Hea oli vaa-
data, nagu alles oleks teh-
tud.“
Ka klaasivahetuses lähtub 
Järvelt samast põhimõttest. 
„Oleme Viru Toonklaasiga Se-

kurit Partneri, maailma suu-
rima autoklaaside tootja, kva-
liteedi märki kandev ettevõte. 
See tähendab, et oleme koos-
töösse palju investeerinud, 
käinud koolitustel ja täitnud 
teatud nõudeid. Sekurit Part-
neri kaubamärki kandva ette-
võtte puhul võite olla kindel, 
et nende klaasipaigaldajatel 
on alati vahetu juurdepääs 
globaalsele teadmiskogule.“
Ettevõtja sõnul on konku-

rentsi küll, kuid ta ei tunneta 
seda väga teravalt. „Klaa-
sitoonijaid ja vahetajaid on 
tõesti siin ja seal. Mind nad 
aga ei sega, mul on klientuur, 
kes hindab minu pikaaegset 
kogemust. Pealegi olen esi-
mene maakonnas, kes suu-
dab pakkuda täislahendust. 
Minu jaoks on tähtis kliendi 
rahulolu ja leiame lahenduse 
ka hinnatundlikule kliendi-
le.“

Fotol on näha Audi kaamera kalib-
reerimist. Rainer Järvelti sõnul on 
iga automargi jaoks eraldi stend.
Foto: Viru Toonklaas OÜ

Rakvere korteriühistud on 
Eesti renoveerimisaktiivsuse tipus

ning liidu andmetel valmis-
tub renoveerimiseks veel 13 
maja. „Rakvere võib tõesti ol-
la esimene linn Eestis, kus 
kõik või vähemalt enamus 
maju lähiajal korda saavad,“ 
lisas Jaadla.
Foorumil astusid üles mit-

med ühistujuhid, kes eelmi-
sel aastal renoveerimist kor-
raldasid. Praktilisi kogemusi 
jagasid Peeter Lauring, Karen 
Kangur, Piret Vares jt.
Energiaaudiitor Aare Vaba-
mägi andis põhjaliku ülevaa-
de küttekuludest Rakvere 

ühistutes enne ja pärast reno-
veerimist, põhjendas prakti-
liste näidete alusel renoveeri-
mise tasuvust.
Rakke vallavanem Andrus 
Blok tõi esile omavalitsuse 
rolli ühistute moodustamisel 
2018. aastal jõustuva seaduse 
valguses.
Rakkes on valla aktiivsel eest-
vedamisel viimase poole aas-
ta jooksul asutatud ühistud 
juba enamikes korruselamu-
tes. „Valla toe ja initsiatiivita 
ei oleks seda sündinud,“ lisas 
Blok ning kutsus üles teisigi 
omavalitsusi aitama kaasa 
ühistute loomisele.
Lisaks tutvustas Swedbank 
renoveerimise finantseeri-
misvõimalusi. Eesti Audiitor-
kogu esindaja andis ülevaate 
uuesti jõustunud revisjoni lä-
biviimise juhendist.

Kuulutaja
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• Pakutakse tööd autoremon-
dilukksepale Rakveres. Kon-
takttelefon 529 1938

• Võtame oma meeskonda 
müügikonsultandi, kes valdab 
eesti ja vene keelt. Sobib ka (üli)
õpilasele. kristo@k-kummid.ee

• OÜ Incassor pakub tööd 
müügiassistent - klienditee-
nindajale. CV koos palgasoo-
viga saata marika@incassor24.
ee. Tel 5851 3121

• Vajame hooldajat vanemale 
prouale Rakveres. Mõni tund 
päevas. Soovitavalt naispen-
sionär. Tel 5613 7046

• Kundas vaja inimest, kel 
omad tööriistad kaasas ja aitab 
korterisse köögimööbli ülesse 
panna ja mõningast mööblit 
ülesse V korrusele viia. Tel 552 
7196

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

• Viru Halud OÜ pakub tööd 
lintsaeraami operaatorile. 
Asukoht Rakvere. Info 555 60 
240

•  R a u m  O Ü  o t s i b  o m a 
kollektiivi aiamajade pakkijat 
ja puiduseadme operaatorit, 
töö vahetustega. Asukoht 
Rakvere Tootmise tn 6. Tel 515 
6342

• Otsin 2-3 ehitusmeest. Võib 
olla OÜ. Tel 5668 5343

PAKUN TÖÖD
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• Kutsume teid veebruaris 
algavatele hispaania keele 
kursustele. Tunnid toimuvad 
neljapäeviti Rakvere Kultuuri-
keskuse ruumides (Kreutzwal-
di 2, Rakvere). Info ja regist-
reerimine a.s.wesman@gmail.
com

• Inglise keel algajatele ja 
taasalustajate vestluse kiir-
kursus Koidula 1, Tsentrumis 
alates T 21.02 kell 18-19.30 (20 
tundi, võimalus jätkata). Hind 
50 €, sisaldab õppematerjale. 
Tel 5566 1419

• Naispensionär otsib tööd. Tel 
5808 5260

• Koristaja otsib tööd Rakveres. 
Tel 5639 9498

Lugeja küsib: Soovin töölt ära minna. Mil-
lised on töötaja võimalused töösuhte lõ-
petamiseks?

Vastab Tööinspektsiooni nõustamisjurist 
Andrei Polovnjov.
Esimene võimalus töösuhte lõpetamiseks 
on tööandjaga kokkuleppele jõuda. Selleks 
tuleks teha tööandjale vastav ettepanek 
ning kui ta on nõus, saab töösuhte poolte 
kokkuleppel lõpetada.
Töölepingu seadus ei eelda küll poolte 
kokkuleppe vormistamist, kuid hilisemate 
vaidluste vältimiseks tuleks see vormista-
da kirjalikus või kirjalikku taasesitamist 
võimaldavas vormis, näiteks e-kirja või 
SMSiga.
Kui tööandja kokkuleppega nõus pole, 
võib töötaja ühepoolselt töösuhte üles öel-
da. Seda saab teha korraliselt või erakorra-
liselt.
Töötaja võib tähtajatu töölepingu igal ajal 
korraliselt üles öelda. Tähtajalise lepingu 
puhul saab töösuhte korraliselt üles öelda 
üksnes katseajal ja siis, kui tähtajaline le-
ping on sõlmitud kellegi asendamiseks. 
Oma lahkumise põhjust töötaja avaldama 
ei pea.
Töölepingu korraline ülesütlemine eeldab 
etteteatamist vähemalt 30 kalendripäeva, 
katseajal 15 päeva. Kui töötaja tähtaega-
dest kinni ei pea, võib tööandja nõuda hü-
vitist vähem etteteatatud aja tõttu tekki-
nud kahju eest.
Töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks 
peab töötaja tõendama mõjuva põhjuse 
olemasolu. Seadusandja on siinkohal 
mõelnud eelkõige tööandja kohustuste 
olulist rikkumist, näiteks töötasuga viivita-

mine, ebaväärikas kohtlemine jmt. Mõju-
vad on ka isiklikud põhjused, mis ei või-
malda tööd jätkata.
Kui töötaja ütleb töösuhte üles tööandja 
kohustuste rikkumise tõttu, peab ta vii-
mast enne hoiatama. Lepingu ülesütlemi-
se isiklikeks põhjusteks võivad olla näiteks 
halb tervis või perekondlikud kohustused. 
Töövaidluste praktika näitab, et üldjuhul 
pole erakorraliseks põhjuseks elukoha või 
töökoha muutus.
Töötaja võib lepingu erakorraliselt üles 
öelda üksnes mõistliku aja jooksul pärast 
selle põhjuseks olevate asjaolude teada-
saamist. Kui ta seda ei tee, võib tööandja 
eeldada, et töötaja on rikkumisega nõus-
tunud ning valmis oma kohustusi tööle-
pingu alusel täitma.
Töölepingu erakorralise ülesütlemise aval-
duses peab töötaja välja tooma ülesütle-
mise aluse ja olema valmis mõjuva põhju-
se olemasolu tõendama. Erakorralisest 
ülesütlemisest ei ole töötaja kohustatud 
tööandjale ette teatama, kui seda ei ole 
mõlemapoolseid huve arvestades mõistlik 
eeldada.
Nii korralise kui ka erakorralise ülesütle-
mise puhul tuleb järgida vorminõuet. Üle-
sütlemisavaldus peab olema tehtud kirja-
likku taasesitamist võimaldavas vormis. 
Vorminõuet rikkudes on töölepingu üles-
ütlemine tühine. Seega, et töösuhe lõp-
peks, tuleb pooltel jõuda kokkuleppele või 
peab töötaja tegema avalduse.

Lugeja küsib: Ostsime et-
tevõttele uue höövelmasi-
na ning maaletooja korral-
das meie töötajale masina 
kasutamise koolituse. Kas 
ettevõte peab viima läbi li-
sajuhendamise ja võtma 
selle kohta allkirja?

Vastab Rein Reisberg, 
Tööinspektsiooni töö-
keskkonna konsultant.
Töötaja juhendamise ja 
väljaõppe peab tagama 
tööandja. Tööle asuda ei 
tohi lubada inimesel, kel 
puuduvad vajalikud eriala-
teadmised ja –oskused 
ning töötervishoiu- ja 
tööohutusalased teadmi-
sed.
Mil moel tööandja tagab, 
et uuel masinal tööleasujal 
oleks piisavad oskused ja 
teadmised, sõltub nii uue 
masina kasutamise keeru-
kusest kui ka võimalustest 
saada väljaõpet väljaspool 
ettevõtet.
Kui masina müüja pakub 
kasutajale väljaõpet, on 
mõistlik see võimalus ära 
kasutada. Müüjad ei pea 
sellist koolitust korralda-
ma, kuid sageli tehakse se-
da siiski. On ju valmistaja 
esindajad kõige paremini 
kursis, kuidas kasutada 
masinat nii, et ohus ei 
oleks masin ise ega selle 
kasutaja.
Lisaks müüja juures läbi-
tud koolitusele peab aga ka 
tööandja korraldama välja-
õppe ja koostama ohutus-
juhendi.
Ohutusjuhendisse tuleb 
kirja panna nõuded, mis 
tulenevad töökeskkonnast, 
kuhu uus masin paigalda-
takse. Näiteks võivad sa-
mas ruumis liikuda auto-
tõstukid või kasutatakse 
seal tõsteseadmeid. Ohu-
tusjuhendis peavad olema 
käitumisjuhised, kuidas 
vähendada riske masinal 
töötajale. Ohutusjuhendi 
alusel tuleb korraldada 
masina kasutajale juhen-
damine ning see kirjalikult 
registreerida.

JURIST ANNAB NÕU
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Lapseootus on eriline pe-
riood naise elus, kuid sageli 
kaasnevad sellega vaevused, 
sest rasedus lisab organismile 
suure koormuse. Selle tule-
musel toimuvad muudatu-
sed, tekib kaalutõus, esineb 
seljavalusid. Raseduse pe-
rioodil on äärmiselt oluline 
end nii vaimselt kui füüsiliselt 
hästi 
tunda.
Sageli 
küsi-
takse, 
kas va-
rem aktiivselt trenni teinud 
naine võib beebiootel olles 
treeningutega jätkata? Sellele, 
ning teistele rasedana treeni-
mist puudutavatele küsimus-
tele täna vastangi. Lisaks esi-
tan näidiskava, mida saab 
sooritada nii kodus kui spor-
diklubis.

Rasedus ei ole haigus
Rasedust ei saa võrrelda hai-
gusega, seda tuleks defineeri-
da kui naise füsioloogilist sei-
sundit. Seejuures esineb olu-
lisi nüansse, mida treeningu-
te planeerimisel ja harjutuste 
valikul arvestada tuleks. Ole-
nemata sellest, kas treenisid 
raseduse eel või mitte, tuleks 
enne alustamist pidada nõu 
oma arstiga. Treeningprog-
rammi osas peaks konsultee-
rima treeneriga.

Rasedusaegse
treeningu eesmärgid
Raseda treeningu põhiees-

märk ei tohi olla oma soori-
tusvõime parandamine, enda 
arendamine ja uute eesmär-
kide seadmine, vaid eelkõige 
treeningtaseme hoidmine.
Kehaline aktiivsus parandab 
vereringet ja seedimist, aitab 
ära hoida liigset kaalutõusu, 
leevendab seljavalusid ja rü-
hivigu. Samuti on rasedus-

aegne 
tree-
ning 
abiks 
sünni-
tami-

sel, näiteks toetavad heas 
toonuses kõhu-, selja- ja 
vaagnapõhjalihased emakat.

Treening
Aktiivne treenija võib trenni-
ga jätkata ka raseduse ajal, ju-
hul, kui arst ei ole seda keela-
nud. Kui käisid enne näiteks 
kolm korda nädalas aeroobi-
kas, võid sellega edasi tegele-
da. Kavade ülesehitused võik-
sid aga olla lihtsamad, peak-
sid saama treeningutel ise 
koormust valida.
Vältima peaks suurt põrutust 
tekitavaid treeninguid ning 
neid, mille ajal läheb pulss 
väga üles või on traumaoht. 
Välistatud on poksitreenin-
gud, pallimängualad, ratsuta-
mine jmt. Tegevuste hulka 
võiks kuuluda kõnd, vesi-
aeroobika, pilates, jooga, uju-
mine ning kergemad jõusaa-
litreeningud. Raseduse lõpu-
poole võiks rohkem harrasta-
da rasedate võimlemist ja 

ujumist, mis aitab leevenda-
da seljavalusid.
Naised, kes pole enne trenni 
teinud, peaksid olema ette-
vaatlikud raseduse esimesel 
kolmandikul, mil lootemuna 
on veel nõrgalt kinnitunud ja 
platsenta ei ole täielikult väl-
jaarenenud.

Jälgi pulssi
Kui eelnevates kirjutistes rää-
kisime pulsi mõõtmise oluli-
susest koormuse määramisel, 
siis raseduse ajal on see veelgi 
tähtsam. Lähtuda võiks põhi-
mõttest, et kõike, mida tun-
ned sina, tunneb ka beebi.
Kui pulss tõuseb liiga kõrgele 
ja hingata on raske, siis sama 
tunneb ka sinu sees olev väi-
ke „treenija”. Treening liiga 
kõrge pulsiga võib kahjustada 
loote arengut ning sellepärast 
ei tohiks pulss tõusta üle 
anaeroobse läve. Üldjuhul ei 
tohiks pulsisagedus tõusta 
üle 140 löögi minutis, see 
võib aga inimeseti erineda. 
Ennekõike tuleks jälgida ene-
setunnet ning seda, et ei te-
kiks suurt hapnikupuudust.
Pikemad treeningud tasuks 
jagada osadeks. Näiteks pä-
rast 20 minutit kiirkõndi 
võiks viis minutit puhata ning 
seejärel teha järgmised 15-20 
minutit.
Kui tunned raskustunnet 
kõhus või tekib üldine halb 
enesetunne, tuleb kohe koor-
must vähemaks võtta.

Rasedana trenni -   
         kas ja kuidas?

Kui sa ei kuulu riskirühma ning arst 
ei ole treeninguid ära keelanud, võid 
raseduse ajal trenni tegemist jätkata, 

kuid mõningate mööndustega.

Mida jälgida?
Hoia kinni kolmeosalisest ülesehitusest: soojendus, treeningu 
põhiosa, venitused.
Tee tavapärasest pikem soojendus. Kui varem tegid näiteks 
enne jõusaalitreeningut 10 minutit soojendust, siis nüüd võik-
sid teha 20 minutit.
Treeni regulaarselt kaks kuni kolm korda nädalas.
Ära võrdle oma suutlikust treeningkaaslastega.
Joo treeningu ajal piisavalt vedelikku, korraga vähem, aga 
tihedamini.
Ära tee pikki trenne liiga kuumas ja väga umbses ruumis, see 
võib olla lootele ohtlik.
Väldi järske kehaasendi muutusi, näiteks selili asendist kiiresti 
püstitõusmist.
Jälgi enesetunnet! Kui tunned ennast treeningul halvasti või 
teatud harjutused põhjustavad ebamugavustunnet, lõpeta 
kohe treenimine ja pea nõu arsti või treeneriga.

9. harjutus - toengpõlvituses vastasjala ja –käe tõstmine 
vaheldumisi, mõlemale poolele 20 tõstet, kaks seeriat

Lihastreeningu puhul:
Väldi harjutusi, mis venitavad või survestavad liigselt kõhtu.
Ära hoia harjutuste ajal hinge kinni, hinga sujuvalt.
Harjutusi, mida tegid enne seistes, tee istudes ning harjutusi, 
mida tegid enne lamades, soorita kaldpingil.
Soorita harjutusi rahulikult ja aeglases tempos ning asendi-
tes, kus sa ei tunne ennast ebamugavalt.
Lisaraskusi ei pea ilmtingimata kasutama, sest kehakaalu 
tõus lisab niigi koormust. Väldi suuri raskusi!

NÄIDISTREENINGKAVA RASEDALE
Kavas toodud harjutusi võiks sooritada 
ülepäeviti, kaks kuni kolm korda näda-
las.
Soorita harjutusi rahulikult ja aeglases 
tempos, hinga sujuvalt ning väldi hinge 
kinnipidamist. Vajadusel võid kasutada 
raskustena hantleid või veepudeleid.
Enne harjutusi tee 15 minutit soojendust, 

näiteks sõites veloergomeetril või kõndi-
des.
Puhka iga seeria vahel umbes üks minut 
ning harjutuste vahel umbes poolteist mi-
nutit.
Lõpeta staatiliste venitustega 15-20 se-
kundit lihasgrupi kohta. Hoidu ebamu-
gavust põhjustavatest venitustest.

1. harjutus- kükid, käed ees, puusal või käes väike-
sed raskused, õlgadest laiem haare, 20 kükki, kaks 
seeriat

4. harjutus - tõmbed hantlitega ettekallutatult, 15 
tõmmet, kaks seeriat

2. harjutus - puusatõsted põrandal, 
15 tõstet, kaks seeriat

3. harjutus - toengpõlvituses kätekõ-
verdused, 15 kõverdust, kaks seeriat

5. harjutus - lendamine hantlitega istudes, 
15 korda, kaks seeriat

6. harjutus - küünarvarre sirutus taha 
hantliga, mõlemale poolele 15 sirutust, 
kaks seeriat

7. harjutus - biitsepstõs-
ted hantlitega istudes, 
15 tõstet, kaks seeriat8. harjutus - kerekallutused 

hantliga, mõlemale poolele 
20 kallutust, kaks seeriat

Algasend Algasend

Algasend Algasend

Algasend Algasend

Algasend

Algasend

Algasend

Lõppasend

Lõppasend

Lõppasend

Lõppasend

Lõppasend Lõppasend

Lõppasend

Lõppasend

Lõppasend

Fotodel Mirjam Pooland
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Seljaprobleemidega ini-
mestele pakub Rakve-
res ravivõimalusi Ange-
lic Alternatiivravi. Paar 
aastat tegutsenud ette-
võtte põhiteenusteks on 
kiropraktika, osteopaa-
tia ja massaažid.

Liisi Kanna

„Kiropraktika on enamikele 
tuntud ravivõimalus”, rääkis 
Angelic Alternatiivravi juha-
taja ja looja Angela Ojaäär, 
kes ka ise sellest meetodist 
minevikus abi sai. Enda selja-
probleemide tõttu tekkiski tal 
idee luua ettevõtte, pakku-
maks ka teistele sarnaste mu-
rede korral alternatiivseid ra-
vivõimalusi.
Kiropraktikast räägitakse aina 
enam ning turule tuleb üha 
uusi tegijaid. Igal spetsialistil 
on aga omad ravimeetodid ja 
-võtted, mis omandatud eri-
nevates koolkondades. „Nii, 
nagu peaksime leidma endale 
meelepärase juuksuri, rätse-
pa või massööri, tuleks leida 
ka sobiv kiropraktik, keda 
saame usaldada,“ arvas ette-
võtte juhataja.

Kontrolli olulisus
Angelic Alternatiivravis võtab 

Massaaž aitab haigusi ennetada

Angela Ojaäär. 
Foto: erakogu

seljahädadega kliente vastu 
kiropraktik ja osteopaat Artur 
Grigorjan, kes Rakveres seda 
tööd pea kaheksa aastat tei-
nud. Grigorjan omandas kut-
se Saksamaal, Euroopa ühe 
kuulsaima meister-kiroprak-
tiku Robert Grötzingeri juu-
res.
Püsikliendid külastavad kiro-
praktikut nö profülaktika 
mõttes korra kuus. Tõsisema-

te probleemidega inimestel 
on regulaarne rühi kontrolli-
mine ja korrigeerimine abiks 
saavutatud ravitulemuste säi-
litamisel.
Igaüks peaks aegajalt lüli-
sammaste olukorda kontrolli-
ma. „Eriti tuleks hoolt kanda 
laste seljatervise eest,“ rõhu-
tas Ojaäär. „Koolikotid on ras-
ked ning tundides suurem 
osa ajast istutakse, seepärast 

esineb lastel tihti rühihäireid, 
mis süvenedes hakkavad sel-
javalu tekitama. Aegsasti tu-
vastatud rühiprobleeme on 
lihtsam korrigeerida.“

Massaaž kui teraapia
Selja tervise heaolu jaoks 
saab inimene palju ise ära te-
ha. Oluline on võimelda ja 
mõõdukalt liikuda. Angelic 
Alternatiivravis pakutakse ka 

mitmeid massaazhiteenuseid 
– massaazh on haigusi enne-
tava mõjuga.
„Massaazh kui teraapia on 
üks parimaid võimalusi oma 
tervist ja immuunsüsteemi 
korras hoida. Massaazhi käi-
gus lihastele ja kudedele loo-
dud surve aitab verel liikuda 
läbi ummistunud piirkonda-
de. Selle tulemusel paraneb 
vereringlus kõigis keha kude-
des ning paranevad keha 
funktsioonid,“ selgitas 
Ojaäär.
Paljudel esineb kehaasendi 
pingeid, mis väljenduvad sa-
geli kaela-, õla- või seljavalu-
na. Massaazhiteraapia abil on 
võimalik neid pingeid leeven-
dada ning jõuda valu põhju-
seni.
Ettevõtet juhtides tekkis tal 
endalgi huvi massaazhi õppi-
mise vastu. Ta läbis vastavad 
kursused ning pakub nüüd 
üld-, näo-, pea-, ja õlavööt-
memassaazhi.

„Nägu on organismi peegel. 
Survestades näos erinevaid 
punkte, mõjutab see terve or-
ganismi tööd ja energia liiku-
mist,“ nentis Ojaäär.
Angelic Alternatiivravi kollek-
tiivi kuulub ka massöör Pille 
Puusta, kellelt on võimalik 
tellida rootsi- ja lastemas-
saazhi, idamaiseid mas-
saazhe, tsooni- ja refleksote-
raapiat.
Hiljuti meeskonda lisandu-
nud 14aastase tööstaazhiga 
massaazhiterapeut Arina Gri-
gorjan pakub lisaks ravimas-
saazhile nõelmagnet- ja 
elektriravi ning lümfidre-
naazhi.
„Lümfimassaazhi kasutatak-
se näiteks alajäsemete veeni-
laiendite, lümfiteede ahene-
misest tingitud ja rasedus-
aegsete tursete leevendami-
seks, samuti ulatuslike ope-
ratsioonide ning traumajärg-
sel perioodil,“ loetles juhata-
ja.

Meie oskame Sind aidata

Ei näe 
peenes kirjas

teksti 
lugeda?

Broneeri aeg: 324 0301 I info@silmatervis.ee

Eesti Nägemistervisekeskus

www.silmatervis.ee

Laada 29, Rakvere

T–R 10–18 I L 10–14
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• Müüa 1toaline mugavustega 
korter Rakveres. Tel 551 7090

• Müüa korter. Info 523 0428

• Müüa 1toaline keskküttega 
korter Tamsalus. Tel 5680 1956

• Müüa 1toaline korter Tapa 
linnas, uued aknad ja turvauks. 
Hind 8 800 €. Tel 511 0478

• Müüa Laekvere alevikus heas 
korras 2toaline ahiküttega kor-
ter. Info 5353 7711

• Müüa 2toaline renoveeritud 
korter Kundas. Hind 8 500 €. 
Tel 502 5069

• Müüa 2toaline korter Kundas 
Pargi tn 4. Hind kokkuleppel. Tel 
5890 9712

• Müüa 3toaline möbleeritud 
korter Tamsalus. Tamsalust saab 
9 korda päevas tunnise rongisõi-
duga Tallinnasse või Tartusse. 
Kui Sa ei saa hetkel osta korterit 
suurde linna, siis ehk sobib mõ-
neks ajaks eluks hädavajalikuga 
sisustatud korter väikelinnas. 
Lasteaed mõne sammu kaugu-
sel, kauplus ja kool lähedal. Kor-
teril on uued aknad ja rõduuks, 
välisuks metallist. Hind 9 900 €. 
Tel 528 5834

• Müüa heas seisukorras maja 
Tapa linnas, 3 tuba, kesklinna 
lähedal. Hind 40 000 €. Täpsem 
info tel 5697 5317

• Müüa vanem maja L-Virumaal 
Haljala alevikus, suur krunt. Kii-
re! Tel 5664 3580

• Müüa Rakverest 3 km kaugusel 
Kõ r g e mä e  kü l a s  ki n n i s t u 
(2490 m2).  Katastritunnus 
66204:002:0264.  Kinnistul 
elekter, pooleliolev vundament. 
Kaasa elamu projekt. Hind 8 500 
€. Tel 5800 5601

• Kinnisvaramaakler võtab 
müüki teie korteri, maja või 
maa. Tel 5664 2161

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

• Ostan otse omanikult 2-3toa-
lise korteri Rakvere linnas. Võib 
olla ahiküttega ning remonti 
vajav. Sobivuse korral raha kohe 
kätte! Tel 518 7979

• Ostan vanema maja või korteri 
Rakveres või laopinna. Tel 5031 
849

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

• Ostan 2-5toalise korteri 
Rakveres, võib vajada kap.
remonti. Hind kuni 40 000 €. 
Tel 5839 3713

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

• Soovime osta järelmaksuga 
korteri või maja maal. Tel 514 
7591

• Ostan remontivajavat kinnis-
vara Rakveres (korter, maja, 
garaaž). Tel 5550 0588

• Ostan Rakveres või Haljalas 
remonti vajava korteri. Hea pak-
kumise korral raha kohe kätte. 
Info tel 518 8770

• Noor pere ostab maja 
Rakveres või lähiümbruses 
(kuni 3 km eemal). Võib 
vajada remonti, võib olla 
ehitusjärgus. Hind kuni 40 
000 €. Tel 5839 3713

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

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

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

• Otse omanikult anda üürile 
Rakvere vanalinnas 1toaline 
ahiküttega väike ilus osaliselt 
möbleeritud korter, ca 30 m2. 
Korteris soe vesi boileriga, va-
jadusel vannitoas põrandaküte. 
Olemas pesumasin, külmkapp, 
võimalik mööbel. Kuur hoovis. 
Hind kuus 150 € + kom. + elekter. 
Lepingu sõlmimisel vajalik 1 kuu 
ettemaks + tagatisraha (kokku 
300 €). Tel 5664 9966

• Anda üürile või müüa 2toaline 
k.m. korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 5558 7544

• Üürile anda avatud köögiga 
väga armas ja hubane, koos 
sisustusega (k.a. el.pliit, külmik, 
pesuma-sin) 2toaline elektriküt-
tega korter Rakvere kesklinnas. 
Hind 230 €. Tel 5365 5867

• Anda üürile täielikult möblee-
ritud ja remonditud 2toaline 
korter Kundas. Hind 130 €/kuus. 
Tel 502 5069

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

• Anda üürile 3toaline korter 
Lepnal. Heas korras. Möbleeri-
tud. Ahiküte, III korrus. Hind 200 
€ + kom. Tel 5372 5862

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

• www.toonklaas.ee

• Akud murutraktorile, roller-
ile, mootorratastele, ATV-le ja 
igale poole mujale. Rägavere 
tee 38, Agroparts OÜ. Tel 32 
58 970, 5260 545

• Müüa Honda CRV. Tel 5300 
1751

• Müüa Ford Focus 2005. a 
1,6TD (2 800 €), Ford Mondeo 
2006. a 2,0 TD (2 800 €). Autod 
heas korras, võimalus vahetada 
odavama sõiduautoga. Tel 502 
4288

• Müüa heas korras Mazda Pre-
macy 2001. a 2,0 diisel. Hind 950 
€. Lisainfo 5676 8285

• Müüa Nissan Note 1,6 liitrit 
2008. a, spid. 40 000 km. Talvel 
sõitnud vähe. Kaasa suvereh-
vid valuvelgedel, talverehvid 
plekkvelgedel. Hind 5 000 €. Tel 
5615 7301

• Müüa Opel Astra 1,6 2001. a 
bensiin. Auto on heas korras. 
Rooste puudub. Tel 517 4193

• Müüa Peugeot 406 2001. a, 
1.8, hõbedane, sedaan (85 kW, 
bensiin, heas korras, ül kuni 
11.2017). Hind 800 €. Tel 514 
3161

• Müüa võrr Riga 11. 150 €. Tel 
5192 8284

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

Tel 5164 685

rendipinnad@hot.ee

MÜÜA VÕI ANDA 
RENDILE 

RAKVERES KUKE TN 3

CAROLA ÖÖKLUBI/
SAUN

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

•  Müüa Rakveres  äripind 
195,0 m2, sobib osaliselt ka 
elamiseks. Maksmisel variandid, 
ka järelmaks ja vahetus, koostöö. 
Tel 522 5706

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

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

• Ostan autosid  kiirmüügi 
hinnaga. Tel 5629 1114

• Ostan vanema mootorratta, 
võib vajada remonti. Tel 5657 
2760

• Ostan teie seisma jäänud või 
sõitva auto. Võib pakkuda igas 
seisukorras autosid. Tel 5614 
7177

• Ostan auto, ei pea olema 
ülv, aga peab olema korralik. 
Eriti oodatud BMW, Audi, Ford 
Sierra, Ford Scorpio, VAZ, Niva. 
Pakkuda võib kõiki marke. Hind 
700 €. Tel 5809 6086

OST

• Üksik noormees soovib üürida 
1-2toalist korterit Rakveres või 
lähiümbruses kuni 5km kaugu-
sel. Suitsu ei tee ja koduloomi 
pole. Vaatan läbi kõik pakku-
mised. Korteri hind võiks jääda 
kuni 200 €/kuu. Tel 5836 9120

• Perekond soovib üürida Rakve-
res 3toalist ahiküttega korterit. 
Asjaga kiire! Tel 5568 7391

• Üürin 2toalise korteri Rakve-
res. Tel 518 1971

• Soovin üürida 1-2toalise 
ahiküttega korteri Rakveres. 
Tel 5808 1220

• Soovin üürida kiiremas korras 
pikemaks ajaks 3-4toalise kor-
teri Kundas. Tel 505 6147

• Pere soovib üürida korterit 
Rakveres. Eelistatud 3toalist. Tel 
5620 6988

• Soovime üürida Rakveres 
3-4toalist mugavustega elamist 
pikaks ajaks (võib ka ahiküttega). 
Üür kuni 220 € + kom. Sobiks 
osaliselt möbleeritud (köök, 
pesumasin, riidekapp). Toad 
eraldi ja kinnine köök. On 2 last 
ja lemmikloom (kass). Oleks 
sissekirjutus võimalus. Ühes 
korteris oleme elanud 4,7a 
(omanik paneb korteri müüki). 
Tel 5557 7828 ja 5837 9616

OST

AUTODIAGNOSTIKA

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

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

www.autoelekter.ee

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

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

• Vahetada 3toaline heas 
korras korter Sõmerul maja 
vastu Rakvere lähiümbruses. 
Tel 5300 7728

• Vahetada 2toaline ja 1toaline 
keskküttega korter Kundas ühe 
elamispinna vastu või korterid 
müüa. Tel 518 9064

• Müüa renoveerimisjärgus 
maja Näpil Kuuse tn 7. Tel 
505 4575

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

• Müüa krunt Rakvere linna piiril 
Ussimäel (1200 m2). Hind 10 000 
€. Tel 5390 7849

• Müüa M-106 1972. a, ilma dok. 
Hind 650 €. Tel 5192 8284

• Starterite ja generaatorite 
remont. Uued ja vahetusfon-
di generaatorid ja starterid. 
Kiire tarne. Tel 526 0545

527 1011

527 1011

MÜÜA MAJA
VAHTRA PST RAKVERE

MÜÜA MAJA
LINDA TN TAPA

74,7 m²

2492 m²

MÜÜA ELAMUMAA
PIIRA VINNI VALD

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
SÕMERUL

  48,7 m² 527 1011

29 800 €

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
KUNGLA TN

  48 m² 527 1011

37 000 €

76 000 €

  99 m² 527 1011

17 600 €

19 000 €

Kuuluta 
Kuulutajas!

Saada kuulutuse tekst kuulutus@kuulutaja.ee,

sisesta kuulutus beevis kuulutused.kuulutaja.ee
või helista 32 25 093.

Eraisikute reakuulutusi võetakse vastu 

Grossi Toidukaupade kaupluses Joogid (Vilde 6a, Rakvere)

iga päev 10-22
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Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 511 9569, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 
Hyundai Santa Fe, 02/2005a. 
2.0(92kw), diisel automaat, 4x4, 
must met. Sn: 185 065km. Hind: 
3990.-

Peugeot Bipper, 05/2013a. 
1.4(54kw), bensiin, manuaal, 
valge. Sn: 67 370km. Hind: 5390.-

P e u g e o t  3 0 8 ,  0 5 / 2 0 1 2 a . 
1.6(68kw), diisel, manuaal, pruun 
met. Sn: 145 065km. Hind: 6490.-

P e u g e o t  2 0 8 ,  0 9 / 2 0 1 2 a . 
1.2(60kw), bensiin, manuaal, 
sinine met. Sn: 67 500km. Hind: 
6490.-

Audi A4 Avant, 04.2007a. 3.0 
(171kw), diisel, automaat, sinine 
met. Sn: 120 450km. Hind: 6790.-

P e u g e o t  3 0 0 8 ,  1 0 / 2 0 1 1 a . 
1.6(88kw), bensiin, manuaal, 
halle met. Sn: 134 865km. Hind: 
7790.-

Peugeot 308 Access, 10/2014a. 
1.2(60kw), bensiin, manuaal, 
valge. Sn: 26 165km. Hind: 8990.-

Nissan Qashqai Visia, 08/2013a. 
1.6(86kw), bensiin, manuaal, 
hõbedane met. Sn: 112 470km. 
Hind: 10 690.-

Renault Kangoo, 07/2014a. 
1.5(81kw), diisel, manuaal, hõ-
bedane met. Sn: 95 600km. Hind: 
10 890.-

Peugeot 308 Access, 10/2014a. 
1.2(60kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 30 000km. Hind: 10 990.-

R e n a u l t  C a p t u r  I n t e n s e , 
07/2013a. 0.9(66kw), bensiin, 
manuaal, oranž met. Sn: 14 
200km. Hind: 11 290.-

Peugeot 308 Access, 12/2014a. 
1.2(60kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 23 260km. Hind: 11 490.-

R e n a u l t  T r a f i c  6 - k o h t a , 
09/2012a. 2.0(66kw), diisel, ma-
nuaal, kaubik, valge. Sn: 114 
400km. Hind: 12 990.-

Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 
1.2(85kw), valge met. bensiin, 
manuaal. Sn: 9070km. Hind: 
13 990.-

Nissan Murano Tekna, 01/2012a. 
2.5(140kw), diisel, automaat, 
must met. Sn: 176 540km. Hind: 
15 490.-

Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 7240km. Hind: 16 200.-

N i s s a n  Q a s h q a i  Te k n a , 
09/2014a. 1.2(85kw), bensiin, 
manuaal, lilla met. Sn: 67 367km. 
Hind: 16 290.-

Nissan Pulsar Acenta Connect, 
06/2016a. 1.2(85kw), bensiin, 
automaat, hall met. Sn: 3200km. 
Hind 17 990.-

N i s s a n  Q a s h q a i  Te k n a , 
06/2016a. 1.2(85kw), bensiin, 
manuaal, must met. Sn: 6320km. 
Hind: 19 290.-

R e n a u l t  K a d j a r  I n t e n s , 
07/2015a. 1.2(96kw), bensiin, 
manuaal, pruun met. Sn: 18 
300km. Hind: 19 900.- 

Nissan Qashqai N-Tec, 10/2016a. 
1.6(120kw), bensiin, manuaal,  
hall met. Sn: 6000km. Hind: 21 
830.-

Nissan X-Trail Acenta 4x4, 
10/2016a. 1.6(96kw), diisel, 
manuaal, hõbedane met. Sn: 
2200km. Hind: 28 620.- 

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

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 quattro     3,6i/4,2i/aut    89
ALFA ROMEO 33/164  3,0i       83-94
BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i          94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe          92-95
BMW E38         4,0i aut.              95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46  car/coupe   1,9i/2,0T         -05

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

KEHALA AUTOLAMMUTUS

OSTAME AUTOSID tel 509 6714 (kustutame registrist)

MÜÜME VARUOSI tel 325 1725, 505 9420, rakett@hot.ee

LAOSEIS www.rakett.ee

Sünnipäevakuul 
veebruaris 

KÕIK VARUOSAD -20%

E–R 9–18

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

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

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

• Transport Ford Transiti kau-
bikuga. Tel 521 5849

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

•  Kolimis- ja transport-
teenus. Kiire! Mugav! Säästad 
aega! Tel 5646 7038

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

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

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

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

•  Ve o t e e n u s  k a u b i k u g a 
nädalavahetustel. Tel 5849 0039

•  Te o s t a m e  k a e v e -  j a 
giljotinitöid. Saame hakkame 
ka kõige pehmematel pinnastel. 
Info tel 5552 4478 ja 518 7146

TEENUSED

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

FEKAALIVEDU

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

SINULE 
TAKSOTEENUS

Tel 53 03 04 15

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

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

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

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

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

• SAT-TV Tricolor paigaldus. Tel 
5664 6055

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

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

(ka korteriühistutele)
Kuulutused

 veebis: 
www.kuulutaja.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

• Ehitus- ja remonditööd, 
toru- ja san.tehnilised tööd, 
siseviimistlustööd, plaatimine, 
tapeetimine, värvimine, parke-
tipaigaldus. Tel 518 7979

• Saen-lõhun küttepuid. Tel 
5343 6875

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

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

T-N 9-17 • R 12-17

Tel 528 9665
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

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

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

• 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

TORUTÖÖD

- külmunud torude sulatus
- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine
- teemantpuurimine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

• Santehnilised tööd.

• Sise-, välis-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 

ehitus. 

• Septikute, imbsüstee-

mide, mahutite müük ja 

paigaldus.

• Teemantpuurimine.

Info: tel 508 9375• Müün, paigaldan  ja re-
mondin õhksoojuspump-
asid ja konditsioneere. Tel 
5024 944

• Õhukonditsioneeride ja 
soojuspumpade siseosa 
keemiline pesu. Siseseadme 
soojusvaheti ja ventilaatori 
läbipesu, iga 4 -5 aasta tagant, 
annab 15 - 20% kokkuhoidu. 
Hind 50 €. Tel 5343 5668, 
www.rmati.ee

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

• 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

•  S a n . t e h n i l i s e d  t ö ö d  ja 
el.boilerite puhastus. Tel 5664 
6055

• San.tehnilised tööd, kae-
vetööd väikeekskavaatoriga. 
Tel 511 9972

• San.tehnilised tööd. Tel 5332 
4749

* 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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Ehitus-remonditööd nii 
eramutes kui korterites. 
Vannitoad, siseviimistlus, 
soojustus, voodrivahe-tus, 
san.tehnilised tööd. Hinnad 
mõistlikud. Info 5373 4876

• Teostame remondi- ja ül-
dehitustöid! Lisaks erinevaid 
kivitöid. Tel 5907 4912

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

• Katuse-, vihmaveesüsteemi-
de- ja fassaaditööd. Info 5688 
3837

• Ehitus- ja remonditööd. Maja-
de, kuuride, rõdude, terrasside, 
pesuruumide, saunade ehi-
tus, siseviimistlus, plaatimine, 
parketipaigaldus, tapeetimine, 
värvimine. Tel 504 5560

• Teostan üldehitustöid. Ka-
tused, fassaadid, plaatimine, 
siseviimistlus jne. Tel. 5836 
0852, Meelis

• Teostame eramute, korterite 
e h i t u s-  ja  r e m o n tt ö i d . 
Tehtud töödele garantii. Tel 
5394 6666

• Elamusisesed  ehitus- ja 
remonditööd Rakveres. Tel 
5604 1424

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

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

• Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, küttesüstee-
mid. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

•Antiikkrohv, kindakrohv. Tel 
5897 9293, Ehmes OÜ

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

•  A D R A N U S  O Ü  t e e b 
k o r s t n a p ü h k i m i s t ö i d , 
paigaldab moodulkorstnaid, 
korstnahülsse ja kaminaid. 
Pakume ka pottsepa teenust ning 
korrastame Teie küttesüsteemi 
dokumentatsiooni, hangime 
vajalikud kooskõlastused. Kodu 
tuleohutuse kaardistamise 
teenus. Tel 5555 3737

• Ehitame palkehitisi ja puit-
karkasse (saunad, kuurid, pa-
viljonid). kasemaagrupp@gmail.
com, tel 526 3784

• Sooda-, klaaskuuli- ja 
liivapritsiteenus. Tel 5373 
3408

• Teostame lammutustöid. Tel 
5330 5970

Mootorsaag STIHL MS 170

Jaama pst 11, Rakvere 
32 55 332

Pikk 25, Väike-Maarja
www.forestplus.ee

• Töömaht 30,1 cm³
• Võimsus 1,2 kW
• Juhtplaat 30 cm
• Kaal 4,1 kg

179 €

Ideaalne mootorsaag 
koduseks kasutuseks nii 
küttepuude saagimisel 

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

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

• Ansambel, õhtujuhtimine. Tel 
5190 1697

• Tantsumuusika ühemehebän-
dilt igale eale. Õhtu juhtimine. 
Tel 514 9885

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

kuulutused.kuulutaja.ee

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

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

• Valmistan uksi-aknaid. Tel 
5349 6065

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

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

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

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

• Ostan töökorras puulõhkuja. 
Võib olla ka oma valmistatud 
koonusvindiga. Tel 5356 4816

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

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

OST

• Müüa odavalt tumba, diivani-
laud (kirss), sektsioonmoodul-
kapp (kirss), söögilaud ja 6 tooli 
(kirss),  televiisorilaud (kirss), 
kirjutuslaud (kirss), elektrira-
diaatorid, suusasaapad, rullui-
sud, jalgratas (noorte), puidust 
lamamistool.  Tel 5104 147

• Müüa trenažöör, uus Raleigh 
Cross X Fitness elektrooniline 
sammulugeja ja taimer. Hind 100 
€. Tel 5234 887

• Müüa köögimööbel (valge), 
kapplaud ja TV-alus. Kiire! Tel 
5333 3276

• Müüa dušikabiin. Hind 200 
€. Tel 5450 5198

• Müüa käsitsi kootud so-
kid-kindad. 10 €/tk. Umbes 200 
paari mõlemat. Tel 5645 1242

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres Laada 14 müügil 
palju kasulikku – el.boiler 
(100L, vertikaal) 56 €

• Müüa lahtikäiv diivanvoodi. 
Tel 5333 3276

KODU

JALGRATTAD 

Naistele laias värvi ja suuruse 
valikus - 1 käik (175 €), 3 käiku 
(225 €).
Lastele lai mudelivalik, hind 
alates 75 €.
Lamel- ja naelrehvid rataste-
le 26 ja 28''

Rollerid, mopeedid, ATV-d, 
krossikad, enduuro - 
varuosad, remont.
* uus mopeedi mootor 245€. 
50CC, 72CC, 110 CC, 4T, 4 
käiku
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

VINTSID - 12 000 HD - 370 €, 
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

UUS Mopeed hind - 795 € 

(järelmaksuga 26,30€/kuus)

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%

PAULIINE RIIETE ÄRIS
LAADA 14

KOGU TALVEKAUP

20%

MÜÜGIL KA 

VANAAEGSED PEEGLID

• Ostan vanu 1970.-1990. a val-
mistatud Vene 1/43 mudelau-
tosid ja Norma mänguautosid. 
Tel 529 1288

• Ostan vanavara majapida-
mise likvideerimisel - kum-
muti, ümmarguse laua, toole, 
garaažiesemeid, alasi ja muid 
esemeid kila-kolani. Meeldiv 
teenindus! Tel 5031 849

• Ostan õlleankru. Tel 5616 5761

• Ostan soodsalt kasutatud 
köögimööblit, pakkuda võib 
ka muud sisustust. Tel 511 0478

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

• Ostan raamatutest vanaraua-
ni, vanarauast kila-kolani. Tel 
5808 1220

• Ostan Piibli aastast 1739 või 
Suure Piibli 1939. a. Paku ka 
teisi nahkköites raamatuid. Tel 
5665 5551

• Ostan vanu keeksi, juustu, 
kala, redise, põldmarja, draa-
koni piltidega lauanõusid ja 
vaase. Tel 5665 5551

• Müüme 3m leppa 16 €/
ruum. Tel 5608 8887

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

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

• 30cm kuivad küttepuud 40L 
võrkudes koos transpordiga. Tel 
517 1522

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

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

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

• Müüa saetud-lõhutud kütte-
puid. Tel 5192 4320

KÜTTEPUUD

LOOMAD

•  V õ t a n  h o i d a  t e i e 
lemmikloomi. Tel 5394 2814

• Ära anda kaks kassipoega. Tel 
5199 1609

KADUNUD

•  Kadunud väiks emat 
ka s v u  ko e r  R a kv e re s, 
reageerib nimele Jack. Koer 
on 5aastane valge kraega, 
beeži seljaga ja koheva 
sabaga. Koer on kadunud 
2015 aasta detsembrikuust. 
Leiust palun teada anda 
numbril 5815 0101. Koera 
leidjale 200 eurot vaevatasu

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

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

• Ära anda lammutusel tekki-
nud kütteks sobilikku puitma-
terjali, ristlõiked 50x150mm, 
100x100mm ja 25x100mm. Asu-
koht Kase tee 6, Aaspere küla, 
Haljala vald, Lääne Virumaa. Tel 
526 4845, Tõnis

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 
8848

• Roela Agro OÜ müüb saetud 
lõhutud küttepuid. Kask, lepp 
pikkusega 25-60 cm, hind koos 
transpordiga 27 €/laotud ruum. 
Tel 517 0260

• Müüa kuivi saetud-lõhutud 
küttepuid koos kohale toomi-
sega. Tel 5615 2941

• Müüa 3m küttepuud. Tel 504 
3326

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

Müüa

Rakveres Rägavere teel 
(endine Puumarket)

5783 8999

KÜTTEPUID JA 
KAUAPÕLEVAT 

PUITBRIKETTI (kask)

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

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

•  M ü ü a  e h i t u s l i k k u 
s a e m a t e r j a l i ,  v o o d r i - , 
põranda-, terrassilauda ja 
servamata lauda. Pikkused 3,0 
- 6 m. Voodrilaudade värvimine. 
Vedu üle Eesti tasuta. Tel 5282 
268

EHITUS

OST

• Puitmaterjali laomüük, 
terassilaud, hind al. 0,35€/
jm; välisvooder, hind al. 4€/
m2; sisevooder, hind al. 4€/
m2; küttepellet Premium, 
hind 172 €/alus (960kg), 2,88 
€/kott (16kg), kütteklotsid, 
h i n d  1 € / k o t t ,  3 0 € / m 3 . 
Suurematel kogustel hind 
kokkuleppel. Tel 5306 7722

• Ostan saematerjali kiirmüü-
gihinnaga. Turuhinnaga mitte 
pakkuda ja ostan asbest torusid. 
Tel 526 4115

Ettevõte müüb ja valmistab 
erinevates mõõtudes puidust 

KAUBAALUSEID.
Ehitusliku 

SAEMATERJALI müük.
Transpordi võimalus.

Info 515 0268
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TEATED

Sügav kaastunne 
Heljale ja Tiidule kalli 

KRISTIINA SOOPERE 

kaotuse puhul.
Majanaaber Svetlana 

tüdrukutega

On lahkununud meie vanataat 
LEONHARD JEGOR 

Leinavad omaksed. 
Ärasaatmine Tartu 
Krematooriumist 

10. veebruaril

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

•  Müüa  traktor MT Z 80, 
järelkäru, kartulirootor ja 
kopp. Tel 5558 5956

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

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

• Müüa lambaid, lambaliha. 
Tel 514 3787

•  Ta p a maja  mü ü b  e m i s e 
lihakehasid kohaletoomisega. 
Info tel. 53 517 414

PÕLLUMAJANDUS

METS

VANAVARA

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

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

•  Ostan vanu 1970.-1990. 
a  v a l m i s t at u d  Ve n e  1 / 4 3 
m u d e l a u t o s i d  j a  N o r m a 
mänguautosid. Tel 529 1288

TUTVUS

• 55a korralik mees tutvub 
saleda naisega. Elan eramajas. 
Tel 5348 9906

• www.toonklaas.ee

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

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

• Ostan kelguga puidufreespingi 
(Vene, võll 32 mm). Tel 5349 6065

• Hea inimene, kes leidis auto nr 
766BJD, annad ehk omanikule. 
Tel 523 6447

MUUD

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

• Spordisaal HC GYM Rakveres 
Laada tn 20, kolmandal korru-
sel. Tasuta parkimine maja ees 
ja sisehoovis. Jõusaal on pind-
alaga 400 m2. Lahtiolekuajad 
E-R 7-22, L-P 10-21. Hinnad: 
E-R 7-15 lastele 7-13 aastat 2 
€, täiskasvanutele 2,50 €; E-R 
15.01-22 lastele 7-13 aastat 2 €, 
täiskasvanutele 3 €; E-R 7-15 
lastele 14-16 aastat 2,50 €, E-R 
15.01-22 lastele 14-16 aastat 2,50 
€; 10-21 Nädalavahetustel lastele 
14-16 aastat ja täiskasvanutele 
2.50 €. Info 5661 2403

• Soovin tänada suurepärast 
teenindust Piret Aasavä-
li, Kadri Nõmmesalu, Tiiu 
Masing, Janne Tamm, Eleri 
Suviste, Valter Raid, Kiviõli 
Grossi Toidukaubad kau-
pluse „Kevade“ teeninda-
jaid. Lilli Jõepere

• Vajad tuge kogelusega toi-
metulekul? Kogelejate ene-
seabigrupp koguneb 1. märtsil 
kell 16 Rakvere Rajaleidja Kesku-
ses Tallinna mnt 21, II korrusel. 
Oodatud on noored alates 12. 
eluaastast. Info ja registreeru-
mine tel 510 1684 või kristiina.
nolvak@gmail.com

• Kollektsionääride kogunemi-
ne 12. veebruaril BVSC ruumi-
des. Kõik, kellel huvi midagi oma 
kogust või lihtsalt lakapealsest 
või panipaigast realiseerida ning 
millel on ajalooline hõng, olete 
oodatud omasugustega kokku 
saama - müüma, ostma, vahetama 
Tartu mnt. 61 Jahimeeste Seltsi 
majja pühapäeval, 12. veebruaril 
kell 11. On oodatud igaüks, kel 
midagi pakkuda või kes soovib 
lihtsalt infot saada vanavara kohta. 
Info 510 7541

• Pakkuda kasvavat võsa Kunda 
lähedal. Maht ca 320 tm. Kat.
tunnus 90202:001:0136. Tel 
5624 4605
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Sisesta
kuulutuse tekst

kuulutused.kuulutaja.ee

Saada
kuulutuse tekst

kuulutus@kuulutaja.ee

Helista
32 25 093

Tule 
toimetusse

Tobia küla, 

Rakvere vald 

E - R 9-17 

Eraisikute

reakuulutusi 

võetakse vastu ka 

Rakveres Vilde tänav 

6a asuvas 

Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. 

Kauplus avatud 

iga päev 10-22

• Kuulutaja toimetus ei 
vastuta 

kuulutuste sisu eest.
• Kuulutuse sisu õig-

suse eest vastutab 
kuulutuse andja.

• Kuulutaja ei avalda 
võlanõude ja lehe 

mainet kahjustavaid 
kuulutusi.

 
Müüa parketti 

 

Toodetud Lätis ja Saksamaal 
 

Tel. +3725043499 

• Ostan vanavarast kila-kolani. 
Kojukutsed, meeldiv teenindus! 
Tel 5031 849

•  O s t a n  N S V L  a e g s e i d 
postkaarte ja margikogu . 
Huvitun enne 1970. aastat 
väljalastud NSVL aegsetest ja 
vanematest postkaartidest, 
markidest ja märkidest. Tel 510 
7541

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

Kallid sõbrad! 
Avaldame kaastunnet 

Jaagule ja Ehale ema ja ämma 
EVI KADAJA 
surma puhul. 

Sirje, Lilja, Milvi, 
Liivi

Igale meist on antud aeg –
aeg tulla, olla ja minna…

Avaldame kaastunnet lähedastele 
JOHANNES-LEMBIT 

JÄRVELTI 
kaotuse puhul. 

Sirje-M. Õis perega

Avaldame südamlikku kaastunnet 
Maie Petrovitshile 

VENNA 

surma puhul. 

HKScan tootmisosakonna 
töökaaslased

Hüvasti jätta on nii raske ja valus, 
Sulle viipame veel.

Mälestus on hinge suurim haare…
Me kallis Niina laste ja lastelastega, 

sügav kaastunne kalli abikaasa,
isa ja vanaisa

LEMBIT LEEGI 
kaotuse puhul. 

Meenutama jääb 
Silvi

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Nädalalehte 

saab tellida 

Omniva 

postkontorist!

Tiraaž 16 000

Kuuluta online’s!
kuulutused.kuulutaja.ee

Kuulutuse tekst on võimalik sisestada ka 
veebikeskkonnas.

Kuulutus ilmub nii interne  s kui ka 
paberlehes. 
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Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

* ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turu köögivilja kioskis 9.02.2017. a:
Turg avatud: Laada 39 T-L 8 - 16

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

Petersell kg 10,00

Till kg 15,00

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 1,50

Punapeet kg 0,80

Küüslauk kg 10,00

Värske kapsas kg 0,40

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Jõhvikad liiter 3,00

Õunad kg 1,00

Kuivatatud õunad kg 8,00

Marin. kurk 3L 2,50

Marin. kõrvits 0,5L 1,00

Sarapuupähklid kg 4,00

Kreeka pähklid kg 4,00

Seemned lindudele kg 1,00 1,20

Suir 200g 7,00

Mesi 700g 5,00

Turul veel müügil:

Värske räim ja kilu
Toorpiim T, N, L kella 10st

HINNAD RAKVERE TURUL

Õ

K

*
SAAREMAA LÕNGAMÜÜJA ON 

TURUL 18. VEEBRUARIL!

5 7 1
7 3

3 9 2
6 2 9

9 4 8 2
1 6 4

6 1 2
2 7

7 5 6 8

1 7 6
9 8 2 3
2 5 9

8 4 9 5
6 7 8

4 7 6 1
4 3 2 6
8 9 5 3

5 1 9

Kunderi Seltsi aiahooli-
kud õppisid Maia Simki-
ni eestvedamisel ajata-
ma sibullilli, et Eesti Va-
bariigi aastapäeval, 
naistepäeval või lihavõt-
tepühade ajal õiteilu 
nautida.

Ülle Kask

Sõmeru valla keskkonnaspet-
sialist ja Juhan Kunderi Seltsi 
aiakujunduse kursuse juhen-
daja Maia Simkin korraldas 
Sõmeru keskusehoones si-
bullillede ajatamise kursuse.
„Kevad pole enam kaugel ja 
aeg on ärgata talveunest,” ter-
vitas entusiastlik naine rohe-
näppe peatselt algava aian-
dushooaja puhul. „Seemnete 
külviaeg läheneb, aga õiteilu 
saame juba päris varakult 
nautida tänu sibullillede aja-
tamisele,” ütles ta.
Simkin rääkis, et on tegele-
nud sibullillede ajatamisega 
seitse aastat ja tal on selles 
vallas paras kogemustepagas. 
Oluline on tagada lillesibula-
tele kolme kuu vältel parajalt 
külm ja kuiv säilituskoht ning 
mitte unustada neid seejärel 
õigel ajal soojuse-valguse kät-
te tuua.
Juhendajal oli kursuslaste 
jaoks kaasa võtnud mitu 
suurt kilekotitäit sammalt ja 
laotas selle töölauale hunni-
kutesse. Igaüks võis võtta kas 
kolme või viie pesa jagu sam-
malt, vastavalt sellele, kui pal-
ju keegi kaasavõetud taldri-
kule või vaagnale tulpe „kül-

Aiahoolikud „külvasid” tulbi-
sibulaid samblast pesadesse

Kuidas ajatada tulbisibulaid?
Asetage sibulad marli või hõre-
dast riidest kotiga tavalise külm-
kapi alumisse sahtlisse ja hoidke 
seal 12 nädalat.
Seejärel istutage need ühe kuni 
kolme kaupa potti nii, et sibula 
tipp jääb mulla pinnale. Kastke 
korralikult.
Asetage potid toas aknalauale 
või selle lähedusse.

Ajatamine on agrotehniline võ-
tete kompleks, mis sunnib taimed 
või nende organid (sibul, mu-
gul, risoom) kasvama ja õitsema 
sundpuhkefaasi ajal. Erinevaid 
termotöötlusi kasutades on või-
malik saada paljude sibullillede 
õisi septembrist aprillini. Ajata-
mist võimaldab sibullille elutsükli 
eripära.
Selleks, et tulbid õitseksid, pea-
vad nad läbima teatud pikkusega 
külmaperioodi. Peenral kasvades 
toimub see loomulikul viisil. Sü-
gisel või talvel õitsemiseks tuleb 
külmaperiood läbida kunstlikult.

Talude ja põllumajandustoot-
miste registreerimine tänavu-
sele avatud talude päevale al-
gab 1. märtsil ja kestab 1. 
maini.
„Üle-eestiline avatud talude 
päev on kujunenud maaelu 
tähtsündmuseks, mis on leid-
nud koha Eesti inimeste sü-
dames,” ütles maaeluminis-
ter Tarmo Tamm. „Ettevõtmi-
ne pakub kord aastas ainu-
laadse võimaluse külastada 
talusid ja põllumajandustoot-
misi ning näha, kuidas val-
mib kodumaine toit. Avatud 
talude päev aitab ka hoida ja 
tugevdada Eesti inimeste si-
det maaelu ja põllumajandu-
sega.”
Külastajad saavad avatud ta-
lude päeval näha nii suuri 
farme kui ka väiksemaid talu-
sid, põnevat põllumajandus-
tehnikat, erinevaid loomi ja 
taimi. Kohapeal saab maitsta 
ehedat talutoitu ja osta kaasa 
kohalikke tooteid. Igal talul 
on oma programm, milles 

näidatakse talu eripärasid.
Esimene avatud talude päev 
toimus 2015. aastal, kui oma 
uksed avas külastajatele 147 
talu ja põllumajandustoot-
mist ning taludesse tehti ligi-
kaudu 45 000 külastust. 2016. 
aastal osales 234 talu ja tehti 
ligikaudu 85 000 külastust.
2017. aasta avatud talude 
päeva korraldavad Maaelu-
ministeerium, Maamajandu-
se Infokeskus, Eesti Põllu-
meeste Keskliit, Eestimaa Ta-
lupidajate Keskliit ja Eesti 
Põllumajandus-Kaubandus-
koda.
Korraldamisse on kaasatud 
ka kohalikud LEADER tege-
vusgrupid ja Eesti Külaliiku-
mine Kodukant, kelle vaba-
tahtlikud koordinaatorid ai-
tavad põllumajandustoot-
mistel ja taludel avatud talu-
de päevaks valmistuda.

Kuulutaja

Kolmas avatud talude päev toimub 23. juulil

vata” tahtis.
Tulpidele pesa ehitamine al-
gas sambla vormimisega. Pa-
raja suurusega kausjas pesa 
tõmmati tavalise niidiga mitu 
korda kokku, et see laiali ei 
vajuks. Simkin õpetas, et pesa 
põhja võib natuke mulda 
panna ja siis tulbisibul sisse 
istutada.
Kes tahtis, võis pesadesse 
peenikesed bambuskepid 
torgata. „Kepikeste külge 
saab hiljem temaatilisi kau-

nistusi lisada. Kui ajatada tul-
pe lihavõttepühadeks, võib 
sinna näiteks pisikesi tibusid 
kinnitada,” jagas naine näpu-
näiteid.
Simkin selgitas, et sibulad 
võib panna ka mulda täis pot-
tidesse, jättes ülemine sibula-
pool mullaga katmata. Peale 
sibulate sooja ruumi toomist 
ja kastmisega alustamist ku-
lub õide puhkemiseni kolm 
nädalat. „Uskuge või ei, aga 
need hakkavad õitsema,” tea-

vitas juhendaja rõõmsalt.
Mõdriku Iluaia perenaine 
Anita Keivabu varustas aia-
hoolikuid tulbisibulatega. 
Anita selgitas, et tema sibulad 
on seisnud heades hoiutingi-
mustes, külmas ja kuivas, 
ning sobivad nii ajatamiseks 
kui ka aiamulda panekuks. 
Teatavasti võib tulbisibulat 
istutada ka talvel, kui maa on 
sula.

Aiahoolikud ehitavad 
tulpidele samblast pesasid. 

Foto: Ülle Kask
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KUHU MINNA
Eakate klubi Hämarik
Pidu toimub laupäeval, 11. veebruaril algusega kell 12 
Rakvere Rahvamaja keldrisaalis.

Gustavi Maja
16. veebruaril kell 18.30 Katri Ristali loeng-töötuba „Nai-
se teine süda”
13. veebruaril kell 10.15 beebide võimlemine.
14. veebruaril alustab ue ajastu huviring lastele.
Shindo venitustunnid Rakveres ja Tapal
Info tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Rakvere Teater
10.02. kl 19 Somnambuul v. maja (lav. Sulev Keedus)
15.02. kl 11-14.30 noorteosalusseminar „Räägi minuga!” 
s. maja TASUTA
15.02. kl 19 Kuhu küll kõik lilled jäid? v. maja (lav. Eili 
Neuhaus)
16.02. kl 19 Astuge edasi! s. maja (lav. Erki Aule)

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 5 eurot
11. veebruaril retrokuninganna Nancy live, pidu soojen-
dab ja jahutab DJ Margus Teetsov (Hit FM)

Biore Tervisestuudio Rakveres
10. ja 24. veebruaril kaaniteraapia, V.Kudrjavtsevi vastu-
võtt
14. veebruaril jalalaba uuring/ortopeedi vastuvõtt - sise-
taldade määramine, võimalusel individuaalsed tallatoed
9. ja 16. veebruaril tervise test, mineraalide ja vitamiini-
de vajaduse määramine, Eve Heinmets
20. veebruaril kell 18 dr Bachi õieteraapia õpituba „Kui-
das vabaneda himudest, paanikahoogudest“, juhendab 
Dana Milko
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti seljaabi-kiropraktiku A.
Grigorjani vastuvõtt
Info ja registreerimine Laada 5, tel 501 7960
28. veebruaril kell 17 tervendaja Volli Rakveres - terven-
damisest ja Volli maarohtudest. Volli vastuvõtt Biores kell 
12 - 16.30, registreerimine tel 501 7960, Rakvere, Laada 5

Andrus Albrecht, rahva 
seas tuntud kui Bonzo, 
on kokku kogunud pari-
ma omaloomingu ja 
plaanib seda esitleda 
märtsis üle-eestilisel 
kontsertuuril. Ettevõt-
mine koosneb viieteist-
kümnest ülesastumi-
sest ja kannab intrigee-
rivat pealkirja „Ma olin 
Bonzo.“

Katrin Kivi

Plaadi ja kontserdi pealkirja 
kommenteerimispalvele vas-
tas Albrecht, et seda võibki 
võtta nii nagu kirjas - Bonzo 
aeg on läbi saanud. „Otsusta-
sin märtsituuriga ühele ajae-
tapile oma elus joone alla 
tõmmata,“ ütles ta. „Jätan 
Bonzoga hüvasti, saanuna 
selleks inspiratsiooni Juhan 
Viidingult ja tema üllitatud 
luulekogult „Ma olin Jüri 
Üdi“.“

Traagikat pole
„Tinglikult võib öelda, et olen 
sooritanud alter ego mõrva,“ 
muigas ta ja selgitas lustlikult, 
et Bonzo kuulub nüüd kuul-
sasse 27ste klubisse. See tä-
hendab, et Bonzo lõpetab 
27aastaselt - just nii kaua on 
Albrecht sellist lavanime ka-
sutanud-  nii nagu paljud 
maailma andekad lauljad: Ja-
nis Joplin, Jimi Hendrix, Jim 
Morrison, Kurt Cobain, Amy 
Winehouse.
„Kindlasti pole vaja arvata, et 
olen jäänud haigeks või hak-
kan surema,“ kinnitas muu-
sik. „Mingit traagikat selle ni-
me loo taga peidus pole. Tun-
nen ennast paremini kui ei 
kunagi varem. Ja kes tõesti ta-
hab, võib mind rahulikult 
Bonzoks edasi kutsuda, ma ei 
solvu.“
Albrecht meenutas, et 
Bonzoks hakkas teda kutsu-
ma toonane Rakvere Teatri 
helimees Elmar Sats, kes lei-

dis, et ta mängib trummi na-
gu John Bonzo Bonham Led 
Zeppelinist. Nimi jäigi külge, 
Albrecht oli sel ajal 17aasta-
ne.
„Pean ütlema, et ma ei tunne-
ta endas enam Bonzot,“ tun-
nistas laulja. „Minu jaoks on 
Bonzo mees, kel sigarillo suu-
nurgas ja viskiklaas ees, ta 
musitseerib suitsuses lokaa-
lis. Mina aga olen juba mõn-
da aega teinud järjest tervisli-
kemaid ja kainemaid vali-
kuid.“
Albrecht leidis, et ilmselt ala-
teadlikult on ta matkinud tei-
si muusikuid. „Seega olen ka 
muusikalises plaanis soovi-
nud olla keegi teine: kõlada 
näiteks nagu Tom Waits, Bob 
Dylan või Riho Sibul,“ märkis 
ta. „Olen laenanud stiile ja 
maneere, jätnud need endale, 
kaotades samal ajal oma näo. 
Bonzo maski taga on küll tur-

valine, kuid nüüd olen edasi 
arenenud ja valmis saama 
iseendaks.“
„Järjest enam soovin olla sin-
ger song writer tüüpi artist,“ 
märkis ta.  „Soov muusikat ot-
sast lõpuni ise luua ja esitada 
järjest kasvab - nii tundub 
mulle enda ja ka publiku suh-
tes ausam olevat.“

Viimane plaat
Märtsikuusse planeeritud 
kontserttuuri tarvis annab 
Albrecht välja ka samanimeli-
se kogumiku. See on Andrus 
Albrechti jaoks esimene 
plaat, Bonzo jaoks aga kahek-
sas.
Kogumik võtab valikuliselt 
kokku laulud, mis sündisid 
ajavahemikul 2003-2016. Just 
2003. aastal alustas Andrus 
Albrecht 30aastasena esimesi 
laulukirjutamiskatsetusi.
Albrecht arvab, et see plaat 

võibki jääda viimaseks. „Mul-
le tundub, et inimesed, sar-
naselt minu endaga, ei kuula 
enam nii väga plaate. Uue-
mates autodes ja sülearvuti-
tel puudub plaadi kuulamise 
võimalus sootuks.“
Seega on muusik otsustanud 
teha väikese partii, mis on 
saadaval vaid neil loetud 
kontsertidel märtsikuus.
Kontserttuur algab 3. märtsil 
Pärnust ja lõpeb 1. aprillil 
Hiiumaal. Lääne-Virumaal 
saab kontserdist osa 17. märt-
sil Vihula mõisas ja 31. märt-
sil Rakveres Buena Vista Sofa 
Clubis. Lisaks saab artistiga 
kohutada Tartus, Toilas, Pai-
des, Raplas, Haapsalus, Sa-
kus, Kuressaares, Nõmmel, 
Tallinnas, Viljandis, Laitse 
Graniitvillas. Piletid on saa-
davad Piletilevist ja kohapeal.

Andrus Albrecht 
jätab Bonzoga hüvasti

Sisesta oma 
kuulutus
kuulutuste
portaalist.
Portaalist 
sisestatud
kuulutused
ilmuvad ka 
ajalehes.

ku
u

lu
tu

sed
.ku

u
lu

taja.ee



Kuulutaja reede, 10. veebruar 2017 19VABA AEG

Surmakohvik sai alguse 
jaanuaris Rakvere Teat-
rikohvikus, mil Harri 
Kingo juhatas sisse 
viieosalise loengute 
sarja. Sarja keskne tee-
ma on surm. 15. veeb-
ruaril kell 18 antakse 
teatepulk üle järgmise-
le külalisele, kelleks on 
seda korda palutud 
psühholoog Mart Laisk.

Katrin Kivi

Loengusarja eestvedajaks on 
läänevirulane Riho Kokk, kes 
nimetab end kogemusnõus-
tajaks. Surmakohviku idee sai 
ta suvel Paides toimunud ar-
vamusfestivalil, nüüd on mõ-
te saamas reaalsuseks. Kuni 
maikuuni on huvitatuil või-
malik arutleda jututeemadel, 

mis otseselt või kaudselt seo-
tud surmaga.
„Esimene seminar läks igati 
korda,“ kinnitas Kokk. „Meil 
oli üle 30 kuulaja, mis on esi-
mese korra kohta väga hästi. 
Samas on ka arenguruumi.“
„Sel korral on aga esinejaks 
Tartu Ülikoolis psühho-
loog-nõustaja kutse omanda-
nud Märt Laisk,“ rääkis Kokk.
„Seminarisarja üheks teema-
osaks on väärikas vananemi-
ne,“ tutvustas sündmuse el-
lukutsuja. „See teema on lä-
biv sarja lõpuni, mida iga esi-
neja oma vaatekohast lahkab. 
Märt Laisk näiteks arutleb 
haletsuse (haleduse) teema-
del.“
Seekordsel seminaril pakub 
Märt Laisk mõtisklemiseks 
küsimusi, et kas elu ikka vä-
listab surma või on surm alati 
meiega kaasas? Ehk oleme 
hoopis ruum sünni ja surma 
vahel, kandes endas korraga 
nii elu kui surma?

Surmakohvik saab peatselt jätku
Haledus on kutse tagasi 
alghõllandusse. See on 
ka kõikide depressioo-
nide käivitav motiiv, mis 
võib meid, kui elusolen-
deid „kahandada“ kuni 
surmani välja, kutsudes 
esile enesetapu. Haledus 
ongi elusa viis surnud 
olla. Kui me ei julge ei 
elada ega surra, siis 
kuhtume haleduse sooja 
üsasse. Olles ise hale, 
suuname oma energiaga 
sinna ka oma lähedasi. 
See on  tuntud ka ener-
giavampiirluse nime all. 
Haledus on kurjuse kõige 
salakavalam vorm, sest 
ei kutsu meis esile vas-
tuseisu, vaid vastupidi, 
hoopis soovi kaasa min-
na. Pettes ära isegi enese 
alalhoiu instinkti.

„Haledus on surm elususes,“ 
on Laisk öelnud. „Ennast või 
teist haletsedes pidurdame 
elu energia voolu. Kui hale-
dus ületab kriitilise taseme, 
saabub ka päris surm - elusus 

annab alla ja lahkub. Inimene 
sooritab enesetapu.“
Järgnevad vestlusõhtud toi-
muvad 15. märtsil, 12. aprillil 
ja 10. mail. Infot esinejate ja 
teemade kohta leiab Face-

bookist märksõna alt „Surma-
kohvik“ või Rakvere Teatri-
kohviku internetilehelt.
Osaluspanus ühe seminari 
kohta on 8 eurot, mis kogu-
takse kokku kohapeal.
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala keskuses

100% Eesti sealihast
värske sealiha, kotletid, snitslid

uus lihapood

Seahakkliha

Sealiha al

2,09
2,19

/kg
/kg

€

€

UUS! Oma Põrsa konserv sealihast 1,75 /tk€

Avatud: E - R 9-18, L 9-15

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

Saabaste
hinnad all!

* RIEKER

* CAPRICE

* TAMARIS

* AALTONEN

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a

Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L P

- 9-16

, suletud

Juveeliäris Candra

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

Sõbrapäevani!
Ostes kaks ehet, saad -20%
Ostes kolm ehet, saad -30%

teksapood!

Rakvere Tsentrum, Koidula 1, ll korrus, tel 322 3965

teksad, T-särgid, topid pluusid jpm,

Kõik
TALVEKAUBAD

-50%

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

Otsime C-, E-kategooria autojuhte
liinile Göteborg-Oslo. Kasuks tuleb ADR

tunnistuse omamine. Vajalik inglise keele oskus
suhtlustasemel. Täpsem info telefonil 528 0869.

Egesten Transport OÜ

Kroonikeskuses

E-R 9.00-19.00 • L 9.00-16.00 • P 10.00-15.00

TEL 3227363

Ainult 10-16 veebruar

Soojuspumpade remont ja hooldus!
Tel 56 789 000, 58 177 000

Soojuspumpade salong Fr. R. Kreutzwaldi 22 a, Rakvere

ÕHK-ÕHK
soojuspumbad
alates 560 €,

järelmaks
alates 17,01 €

ÕHK-VESI
soojuspumbad
alates 3200 €,

järelmaks
alates 97,21 €

Ära
külmeta,

küta
soodsalt!

ÕHK-ÕHK

ÕHK-VESI


	kul1002001
	kul1002002
	kul1002003
	kul1002004
	kul1002005
	kul1002006
	kul1002007
	kul1002008
	kul1002009
	kul1002010
	kul1002011
	kul1002012
	kul1002013
	kul1002014
	kul1002015
	kul1002016
	kul1002017
	kul1002018
	kul1002019
	kul1002020

