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K-KUMMID

tasuta

Ideest teostuseni!

www.k-kummid.ee

OÜ KK-RIDEEN

SOODUSHINDADEGA
õhk-õhk-, õhk-vesi-ja
maasoojuspumbad

Müügil uus partii väga korralikke, KASUTATUD TALVEREHVE!

4 rehvi ostjale kaasa kingitus

Väga suur valik uusi ja
kvaliteetseid, vähe kasutatud
TALVEREHVE 13”-21” ning VELGI!

Järelvõimmalaksuus!

HINNAD SOODSAD!
•

Meilt ostetud rehvidele PAIGALDUS TASUTA!
*

15

aastat
kogemusi

v.a tasakaalustamine
•

Igale kliendile
KOHVI TASUTA!

•

Pelletikaminad
Keskkütte paigaldus
Pelletite müük

PELLETITEMÜÜK

Jaama pst 25, Rakvere
Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com
Koduleht: www.küttesalong.ee

KERE-JA VÄRVIMISTÖÖD KAHJUKÄSITLUS/
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Arvamus

Viriseda saab alati,
aga lõpuks
jäämegi üksinda
Viru autoralli ärajäämine järgmisel aastal on halb uudis.
Mitte ainult rallisõpradele, vaid maakonna majandusele
tervikuna.
Räägitagu mis tahes a la kulutavad vaid bensiini, panevad enda ja pealtvaatajate elu ohtu, lõhuvad rajaäärsete
elanike iluaedu ja põllupeenraid
autoralli ei ole ainult
spordisündmus. Igasugune suurvõistlus, ja Viru autoralli
on, elavdab
sedakahtlemata
KoMõned
üldised arvutused.
Viru piirkonna
rallil on majanduselu.
viimastel aastatel
osalenud stabiilselt 60-70 võistluspaari. Kõik osavõtjad
-

-,

väga

tugevasti.

viibivad Lääne-Virumaal vähemalt neli päeva, mis tähen-

dab kolme ööbimiskorda. Igal ekipaazhil on kaasas saate tiim - mehaanikud, esindajad jne -, mis koosneb vähemalt neljast inimesest. Ka nemadööbivad ning söövad
pea nädal
aega.
Lääne-Virumaal
kulutavad,
raha nad selle ajal Lääne-Virumaal
seda on
Nad

ostavad

ju

väga

bensiini

ja

tarbivad

muid

teenuseid.

Kui

pal-

raske öelda, vastavaid uuringuid ju tehtud pole, aga

usun, et

ma

ei eksi suurusjärguga, kui pakun
eurot
inimese kohta. See teeb siis vähemalt65x5x1000=325 000
eurot.
Iga võistlusega käib kaasas rallifännide seltskond.Nende
u
sunsõltub võistlusest ja osalejate kuulsusest, aga taas vähulk
1000

,

ga üldine

malt

pakkumine:

Viru rallit vaatas läinud suvel vähe-

1000 mitte-läänevirulast. Suurem

osa

ajal

Lääne-Virumaal

ligi

400

000 eurot. See raha

vale. Jõgisoo seltsimaja tegevuses lööb kaasa juba kuues

nüüd maakondatulemata.

Paradoksaalne, kuid tõsi: antud võistluse korraldamise

pealt lõikasid kasu kõik peale korraldaja. Korraldaja,
konkreetsel juhul MTÜ Kehala, maksab aga omast taskust
peale. Sest võistlejate osavõtutasu ja piletitulu, mida ma
oma eelnevas arvutuses kulutatud raha hulka ei arvestanud, ei kata korralduskulusid.

ko nkreetsel juhul MTÜ Keh ala m aksab a ga o ma st ta skust
,

p eale. Sest võ istlejate osavõ tuta su ja piletitulu mid a m a
o ma eelneva s arvu tu ses kulu tatu d ra h a h ulka ei arvesta
nud , ei ka ta ko rra ldu skulu sid .
Oleks lo o mulik, ku i sellise üritu se ko rra ldamiseks p a n
n aks selja d kokku ja korra ldu skulusid a itaksid ka tta ka
m a juta ja d , to itlusta ja d ja muud e va ldko n da de esindajad
Paraku see Viru ra lliga nii ei o lnu d , ko gu kulu m aksis MTÜ
,

-

-

.

Keh a la su urto etaja Oleg Gro ss p raktiliselt om a st ta skust
kin n i. Või o lgem siiski täp sed : mõ ned väiksemad to eta
jad-spo n sorid võ istlusel siiski o lid ja siinko hal veelkord
-

-

sed tänu sõ nad n eilegi.
On ü sna mõ istetav, et ku i ko guko rra ldamise ja ra h astam ise „tänuks“ p ea d h iljem veel maid ja puid jagama (va ata
tänasest Ku uluta jast artiklit samal teemal), siis sa abki
m õ õ t tä is. Tõ ep o o lest: miks p eab ko rra ld ama ja veel süü d
-

la seks ka jää m a ?

ei ole seni neile inimestele
piisavalt tähelepanu pööranu d , jättes va stu tu se ko haliku ko guko nn a ja o m avalitsuste ka n d a . Kard an , et ilm a
riigi täiendava p anuseta
h akkab sära sädeinimeste
silm ad es tuhmum a .

riigi

on

-

,

Muidu gi o n

h ea ku i elad m etsa s ja a in saks h äirivaks h ä ä
leks o n lin nulau,l. Ku id lõp uks avasta d , et oled o ma m etsa
täiesti üksi jää nu d sest kõ ik to o ted -teenu sed o n läh iü m b
ru sest ära ko lin u d , ku n a p o le enam ta rb ijat ega ked agi. Ainult va iku s.
-

-

kaminapuude

'Ringiratastkäid ka sina,
otse Meie silme all.
Soovime su! jõudu jaksu,
soovime sul tervistpaksu,
soovime veel ühfe-teišt,
kuid eelkõige õnne neist.

Meine-OS
CpHPumaiz
IM

Õnnitleb

Puuetega Inimeste Maja pere

-

,

on

on

on

Teeme kohapeal

uusi ehteid ja
vanad korda!

-

Kui

või

-

nii

Tasub

analüüsida

ka

seda,

Liidu

mis

Tunetistagem

on

-

-

.

-
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E-R 9-17
Rakveres Laada 41
Sissepääs hoovi poolt.
Tel 5567 7790

info@kullatibu.ee
www.kullatibu.ee

–

,

-

oleme

üks

küla,

et

me

-

kuulu-

-

-

,

-

suunas.

-

-

,

,

-

-

-

-

Väljaandja:

AveC Kirjastu se OÜ
Vilde 6a, Rakvere, 44310
Telefo n 322 5090
toimetu s@kuulutaja .ee
rekla am @kuulu taja .ee
www.kuulu ta ja .ee
Pe ato imetaja
Ka trin Kivi 322

5090
ka trin .kivi@kuulu taja .ee
Tege vtoimetaja
Aivar Ojap er v 322 5092
aivar@kuulutaja .ee
Reklaam
Tiia Paist
322 5093
tiia .p a ist@kuulu taja .ee
Kuulutused
Ka iri Kre is
322 5091

kairi.kreis@kuulutaja .ee

-

,

Kujun dus/külje n dus

Re nee Ko it

BriEst So lutio n s Ltd
reklaam @kuulu ta ja .ee

25 planeeringu algatamine
Vihula Vallavalitsuse korraldusega nr 398, 14.10.2014
algatati Käsmu küla Ranna tee 25 (92201:014:0631,
elamumaa) kinnistu detailplaneering. Kinnistu suurus on
0,6 ha, planeeringuga ei kavandata üldplaneeringu
muutmist. Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu,
seatakse ehitusõigus elamuehituseks ning abihoonete
rajamiseks, lahendatakse liikluskorraldus, tehnovõrgud,
määratakse kitsendused ja looduskaitselised piirangud.
Käsmu küla Ranna

Vihula Vallavalitsus
teavitab järgmisest

kavandatavast
detailplaneeringust:
Eisma küla
Liivamäe kinnistu
Vihula
ja läbi ümbrus

vald

n

-

-

Aivar Ojaperv

i

Võrkkotid

-

-

–

pku

Ringiratastkäivad aastad

põlvkond: lapsed,

-

Iga tah es o n Lä äne-Virumaa üh est su u rüritu sest n üü d ilm a ja h u lga st ra h a st veel p ealeka ub a . Mõ n i inimene on
muidugi õn n elik: ei p õrista gi 60-70 autot tema akn a alt
m ö ö d a . Mõni teine nii õ nnelik p ole olen näiteks om a
kõrva ga ku u ln u d la u set „Ka hju et tänavune ra lli meie kü
la teedele ei jõudnu d , a asta varem sa i p ära st seda vä h em a lt tee ko rd a , sest korra ld a ja käis h ö öveld ama s.“

iii

kevad, suvi, sügis, talv.

ja

jääb

i

L rTT

kes alles
lub nii
kui omavalitsus- avastavad kaunist kodukan- Selleks, et küla elaks
kohustuste hulka. Võtme- ti. Seega on ra h vakultuuri
küsimuseks
siin mõistagi Erinevatel kohtumistel küla- h oidjate väärtu stamine h ä
töökohtadesäilitamine ja liikumise jarahvamajade
d a va jalik. Riik p eaks ko haliuute loomine, inimeste lii- liidritega olen jõudnud tõde- ke o mavalitsu si to etam a ela
kumisvõimaluste paranda- musele, etkaasaegsest selt- n ike arvu järgi n -ö p eara h a
see, et kool asuks sitegevusest on kujunenud p õhise kultuurito etu sega,
mine ja
kodu lähistel. omamoodi eestluse rah- mis võ im aldaks tõ sta ku lvuskultuuri selgroog, mille tuuritö ötajate p a lka sid p a
Vankrit lükkavad „külahullud“ kulminatsiooniks
laulunu sta d a kü la seltside tegeja tantsupidu. On hämmasvusse ning pakkuda enam
Paljud inimesed
jäänud tav, kui paljud inimesed korkindlustunnet ka neile ringiraskuste kiuste maaelule raldavad vabatahtlikkuse juhtidele, kes tegutsevad vabatahtlikkuse korras. Raha
truuks. Seda just rahulikuma korras kohalikku elu. Nad
ja turvalisema elukeskkonna
kohal talgutel, käivad huvikõrval on oluline ka seadusandluse muutmine. Miks
pärast, et hing oleks vabam ringides, laulavad ja tantsivad ja teevad kõik selleks, et mitte koondada vastavad reja lapsed kasvaksid linnakärast eemal, looduse keskel. laulu- ja tantsupeost saaks gulatsioonid rahvakultuuri
tõeliselt suur eesti rahva pisea du sesse, mille välja tööta
soovite, siis ka kodukodu. m in e ja kin nitamin e jääks
hatunde
teadmise pärast, et juba minu esivaneAastate jooksul on aidanud kü ll uue va litsuse ja riigiko
külaelu
edendada riik kui gu teha .
Kõiges
mad elasid siin.
selles
mängib sageli olulist rolli ka omavalitsused. Euroopa Tasub an alüü sida ka seda
struktuurivahendite kuidas seltsid või rahvamarahva-ja seltsimajade tegetoel on
korrastatud
renoveeritud
hoovus, laiemalt külaliikumine, neid,
külaplatse,
jad saaksid pakkuda erineviimastel aastatel soetatud keraamikaahjusid vaid teenuseid. Mitmes küpaljudes Eesti nurkades hoo või helitehnikat. Tõsi, omalas on loodud inimestele
mis o n viim astel a asta tel valitsused on üsna erineva võimalused kaugtööks. Mõned seltsimajad pakuvad
in nuku sega siin õ la alla p an
p alju des Eesti nurka des h o o
sisse saanud
laste päevahoiuteenust, vanu d . Lisaks p uu dub tän a n ä
Aktiivsed in im esed o n h a a
jadusel on kohal ka massöör
gemus, m is saab ed asi ja
ra n u d in itsiatiivi n ad ko osku id a s sä ilitada saavutatu .
või juuksur, on kohvikuid ja
tava d kü la ajalu gu , ehitava d Tunnista gem et viimaste
muu seume…
kü lap latse, ta a stava d seltsiaasta tel o n p äris p a lju in vesJõgisoo seltsimaja kunstirinm aju, viivad ellu pro jekte, teeritud ehitistesse ja in ven
gis alustanust on tänaseks
lo ova d uu si tra ditsio one. tari. Aga selleks, et ta ga d a saanud silmapaistev keraaNad o n h ea s m õttes külahulkü laelu jätkusuutliku s kü
mik. Noor andekas inimene
lu d kes suu d ava d ka teistes la seltside, seltsim a ja de, ra h
sai tuule tiibadesse tänu seltekitad a ko guko nn atunnet va m ajad e sisulin e ja elav telele, et talupojad otsustasid
o n va ja luu a sü s90 aastat tagasi luua seltsija luua emo tsioo n i, et m e gevu s
oleme üks kü la et me ku ulu
teem , mis a nn ab kin dlu smaja ja et taasiseseisvumism e ku h u gi ja tegutsem e seltun de neile sädeinim estele,
se järgselt taastas kohalik
leks, et elu oleks elamisväärkes lo ovad ja h o ia va d m aa
kogukond järj epidevuse.
sem . Na d o n inimesed kes
Oleme oma arvult väike rahp iirko n d ad es ra h vakultuuri.
vas, kuid meie kultuur on
p ü h en d a va d o ma vab a aja Pah a tihti ra u geb eestvedaja
sellele, et tõestad a et elu tel, kes on p ä eva sel a jal seo
suur. Oleme rahvas, kes on
m aal on võ im a lik. Ju st tä n u
tud om a p õhitö ö ga
jõud ennast vabaks laulnud. Et
Eesti küla elaks, tuleb paneile liigub vanker õ iges just va imuelu ja sisulise tesuunas.
nustada ka küla- ja seltsiliigevu se suun a m isel. Öötun
Üle Eesti tegu tseb arvuka lt didel võ ib kü ll kirju ta da pro
kumisse.
tub lisid ja tarm ukaid küla
jekte ja tegeleda ra a m atup iseltse. To on n ä iteks Harju
d a m isega , ku id m itte juh en
Karel Rüütli
d a d a h u vitegevust.
m aal asuva Jõ gisoo seltsim a
Riigikogu liige, SDE
Tunnista gem ka sed a et riik
ja, mille ko halikud talumete

r

OÜ Benexon
Tel 523 8332, 523 8323
Faks 433 3130
silver@benexon.ee
www.benexon.ee

ka

sellest selts-

konnast ei jäänud küll ööbima, aga raha kulutasid nad ikka. Pakkugem tagasihoidlikult 50 eurot inimese kohta.
Seega kulutati väga tagasihoidlike arvutuste kohaselt Viru
ralli

keid.

hed panid püsti 1925. aastal,
olles eelnevalt kogukonnalt
raha kogunud ja laenu võtnud. Ka täna kuulub see uhke seltsimaja kohalikule rah-

i

40, 50 ja 60 liitrit
UV-kindlad, erinevad värvid

vajab ka riigi panust

Eesti ühiskonna üheks tõsisemaks väljakutseteks on
võitlus ääremaastumise vastu, võitlus selle nimel, et elu
maal ei hääbuks ja et ka tühjaks jäänud külades hakkaksid taas toimetama inimesed, et sealtkostuks
Kohaliku
elu ja kohalike
laste kokilgukondade toetamine kuu-

i

pakkimiseks

rika seda,

he

ri

Seltsielu maal

JUHTKIRI

Vihula Vallavalitsus korraldab 1 1 .novembril 2014 algusega
kell 14.00 vallamaja II korruse saalis (Mere tn 6 Võsu),
Võsu aleviku Mere tn 16a kinnistu detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiiside tutvustamise ja arutelu.

tee

Vihula
vald

Planeeringumaterjalid on avalikustatud valla veebilehel:
http://www.vihula.ee/detailplaneeringud

Kuulu ta ja ilmub reedeti.
Trü kk: Prin tall AS
Trükiar v 15 000
To imetus avatu d E-R 9.00-17.00

%

Ku ulu tusi sa a b toimetusse ed a sta da ka
telefonil 322 5091 või e-p ostiga
ku ulu tu s@ku ulu taja .ee.
Ku ulu tuste eest o n võim alik tasu da
p an ga üleka n dega. Ku ulu tus ilmu b
reed eses leh es, ku i üleka nn e o n jõ u d
nu dKu ulu taja p an gaarvele nelja p ä eva
kella 11.00
-

Vihula
vald

Kuulutaja toim etus ei vastuta kuulutuste
sisu eest.

|
|

Kuulutaja reede, 31. oktoober 2014

Rakvere linn korrastab
katastriüksuste aadresse
ja seetõttu tuli muudatus
teha ka Rakvere Muusikakooli põhimääruses, kus
varasemalt
oli
kooli
aadressiks
Posti
6a.
Muusikakooli uus ja ametlik aadress on nüüd Jakobsoni 8.
Rakvere linnavolikogu algatas ametliku kohanime
määramine liikluspinnale,
mis on detailplaneeringu
alusel määratud teeservituudi alaks ning mis jääb
lj,
Arkna
Arkna
tee tee
lg,
Arkna tee
teeId,
Arkna
Arkna

tee

le, Arkna

tee

If,

ja Arkna tee In kinnistutele. Samas piirkonnas
on uusi aadresse antud

Toomas Vareku
kolmas tulemine
Rakvere linnavolikogu
valis alates 1. novembrist Lääne-Viru maavanemana tööle asuva
Marko Tormi asemele
esimeheks Toomas Vareku.

Aivar Ojaperv

Haljala tankla värske välimus.

maavanemana ja vastavalt seadusele ei saa ta sel
ajal
Torm,

nagu

tööle

kuuluda kohaliku

oma-

Rakvere

miskoondis Rakvere territooriumiga, mis praegus-

koalitsioonileppeleReformi-

eks

jagunenud paljudeks

kinnistuteks. Eelmainitud
aadresside põhjal on aga
õige

koha leidmine

raskendatud. Samas ei
soovi kinnistute omanikud,

et

rajataks

tööstuspiirkonda

avalikus kasutus-

olev tänav, sest territooriumil liiguvad
sõidukid, mis pole lubaes

too riu m il

liigu va d
sõ idukid mis p o le lub a
tu d a va liku s liikluses
tõ stu kid jms. Am etliku ko
hanime määra mise järel
tekib p iirko n d a kü ll uu s
tä n av, kuid see jääb su letu d territoo riu m ile ega
läh e avalikku ka su tusse.
„Ko h a n im e määra misega
ei ka asne m a aom a n ikule
lisako h ustu si ega –vastu
tu st, kü ll aga võ im ald ab
määra ta /ko rra sta d a
see
a a dresse n in g o lla ka artidel n äh tav,“ seisab lin
va stava
n avo likogu
seletu skirja s.
m ä äru se
„Samuti ei täh en d a erao
m an dis o levale territooriumile
ko h an im e
m äära mine selle muu
tum ist avalikult ka su tata
vaks linn aru u m iks ehk
tä n avaks.”
-

hanime

määramise

järel

–

-

-

-

-

-

-

Aivar Ojaperv

Haljala ristmiku vahetusläheduses käisid ehitustööd lisaks uute tegijatele ka Sevenoil EST OÜ Haljala tanklas.

valitsuse volikogusse ega olla loomulikult ka selle esi-

varemgi.
Tegemist
endise Toot-

linnavolikogu

Kapitaalselt on muutunud teenindushoone sisemus ja
laiendatud on parklat.
..Investeeringud ulatuvad sadadesse tuhandetesse eurodesse ning investeeringu tasuvusajaks on seitse aastat, 11
kommenteeris Sevenoil EST OÜ turundusjuht Aiki Tiisler.
Suuremahulisi ehitustöid ei võetud ette hirmust konkurentide ees. ..Haljala teenindusjaam vastab nüüd Premium 7 uuele kontseptsioonile, millega rõhume mugavu-

esi-

mehe koht kuulub vastavalt
erakonnale ja ega väga palju
mõistatamist polnud, kelle
nadesimehekandidaadiks

n-ö varupingilt
kogenud
poliitik
võtta

esitavad, kui

oli
Toomas Varek. Seda tehti.
Esimehe valimisest võttis
osa 18 saadikut ja salajasel
hääletusel sai ToomasVarek
18 poolthäält. „See on mijaoks märgilise tähendusega,11 oli Varek usalduse üle
hääled tulid ju ka opositsioonipoliitikutelt - silmnähtavalt rõõmus.„01en siiralt

sele ja hubasele sisemusele ning säravale välimusele, et

pakkuda lisateenuseid jaamakülastajatele," lisas Tiisler.
Konkurentsi Sevenoil EST OÜ ei karda. „Ma ei ole täheldanud, et meil oleks nüüd vähem kliente, kus Neste on avatud," rääkis tankla teenindaja ja selgitas, et nende klientidele on tähtis, et nendega suhtleks inimene. Sama meelt
oli ka ettevõtte turundusjuht Aiki Tiisler, kuid ta tunnistas,
et plaane tehes arvestavad nad tekkinudkonkurentsi.
Neljapäeva hommikul maksis Haljalas nii Nestes kui ka
Premium 7 tanklas bensiin 95 1,169 eurot liiter.

ka

ka

nu

-

tänulik.
11
..Kuimulle vastav ettepanek
tehti, siis natukene ikka
mõtlesin, 11
tõdes Varek.
..Olen ju
teisi mõtteid
ka

avaldanud

-

Katrin Kivi

Ettevõtte juht,
kes Sa vajad:

tahaksin pen-

see on

sionile jääda - ja
nüüd juba teist korda
murda. 11 (Esimene oli

sõna
siis,

kui Varek nõustus lühikeseks

Rakvere linnapeaks
- toim.)
toim .)
m
Pea gi ma avan ema ks sa a v
Marko To rm ü tles, et la hkub
Rakvere voliko gu st ka h etiste
tunnetega . „Mu l on h ea
m eel, et sain võ im alu se Rakvere a sja d es ka a sa rääkid a .
Ega m a ju tegeliku lt ku skile
ka o, jätkan lihtsalt teises
vo rm is,“ lausu s ta ja tunnisajaks

saama
saa a

–

tas sam a s

au sa lt,

et tem a

a mb itsio onid p o liitikas on
ko gu aeg o ln u d suurem a d

Foto: Katrin Kivi

Sevenoil EST OÜ
investeeris Haljala tanklasse

mees.

lm

on

3

MÕNE REAGA

asub mintd,

Rakvere
Muusikakool saab
uue aadressi

Uudised

Toomas Varek sai esimehe valimisel 18 häält 18 võimalikust,
mis näitab, et tema kandidatuuri pooldas ka opositsioon.
Foto: Aivar Ojaperv

kui kuulumine Rakvere linnavolikogusse.
Linnapea Mihkel Juhkami
kinkis Marko Tormile Rakvere linna lipuvärvides mastiviiru. .Juriidiliselt hakkad sa
maavanemana muuhulgas
ka meie tegevust kontrollima ning me ei saa sind keelata ja käskida 11 selgitas Juh-

kami. „Aga me kingime sulle
viiru ja teeme nüüd nii, et talitad oma südametunnistuse
järgi: kui ajad maavanemana
Rakvere asja, tõmbad oma
lipumasti Rakvere viiru üles,
siis me teame. Ja kui me tunneme, et sa ei aja Rakvere asja hästi, siis läheme ja tõmbame ise selle maha.“

�
�
�
�
�
�

O

töökeskkonna spetsialisti
töökeskkonna riskianalüüsi
töökeskkonna dokumentatsiooni loomist või
korrastamist ja kaasajastamist
töökeskkonna juhendeid ja juhendamist
instrueerimist
toimunud tööõnnetuse menetlemist

Usalda ettevõtte töökeskkonnariskid meile, aitame luua ja
parendada ennetussüsteemi, et vähendada tööõnnetuste arvu.
AESIRI HF OÜ 24h konsultatsioonid
telefon: +372 585 165 95, e-mail: info@take5safety.eu
-

TALVEREHVIDE PARIM PAKKUMINE!
Esikohale väärilised tingimused:
•

•

•

•

Rehvid -30%
10 väikest osamakset
Ei mingeid intresse ega lepingutasusid
0% krediidikulukuse määr

Narva tn 23D, Rakvere tel. 322 5530 hatauto.ee

NÄITEKS 4 REHVI

400 € / 10 kuud
40 € kuus

=
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Tapa Vikerkaare lasteaed
sai korraliku soojustuse
Tapal soojustati ning viimistleti lasteaiaVikerkaar välisseinad ning sokkel, kirjutab Tapa valla kodulehekülg. Ehitustööde vajaduse tingisid suured soojakaod ja hoone üsna
ilmetu välisfassaad.

Tööde käigus kaeti lasteaia välisseinad 150 mm soojustusmaterjaliga, viimistleti ja värviti rõõmsates värvitoonides.
Tööd on lõpetatud.
Tehtud töö aitab kokku hoida hoone soojusenergia pealt.
Lisaks on viimasel kolmel aastal märkimisväärselt kaasajastatud lasteaia Vikerkaar õueala. 2012. aasta suvel vabastati lasteaia õueala vanast ja väljakasvanud kõrghaljastusest, paigaldati siirdmuru ja uus välisvalgustus. 2013.
aastal demonteeriti vana ja linnakujunduslikus mõttes
ajale jalgu jäänud piirdeaed ning rajati uus keevispaneelkonstruktsioonist piire.
Käesoleva aasta suvel istutati aia äärde hekk, mis kasvades
kaunistab veelgi lasteaia õueala. Möödunud aasta suvel
teostati ka lastele mängimiseks mõeldud kolme varjualuse remont.
Järgnevatel aastatel asendatakse lasteaia hoonet ümbritsev asfalteeritud jalutustee kiviparketiga ning korrastatakse spordiväljak.

Kuulutaja

TAGAOTSITAV

Ida prefektuuri Rakvere
politseijaoskond otsib taga kohtuotsuse täitmisest
kõrvalehoiduvat 43aastast
Janno Vergit. Kohus on
mehe süüdi mõistnud
metsavarguses.
Politsei palub kõigil, kel
on infot mehe kohta, võtta
ühendust

110, 5346 0878 või 322
2755.

Lääne-Viru parimaks
ettevõtteks nimetati puitmajade
tootja Baltic Log Cabins

VARGUSED
27. oktoobril avastati, et
Rakveres Põhja tänaval on
eramaja hoovis asuvatesse kõrvalhoonetesse tungitud ja varastatud metallesemeid. Kahju on 5000

Ajaleht Äripäev autasustas teisipäeval Sillamäe kultuurikeskuses
Lääne- ja Ida-Virumaa
ettevõtteid ja ettevõtjaid, kes ajalehe koostatud kriteeriumide

eurot.

alusel osutusid möödunud majandusaasta parimateks.
Aivar Ojaperv
Lääne-Virumaalt
jõudsid
esikolmikusse Väike-Maarja
lähistel freesprussidest maju

tootev Baltic Log Cabins, Aqva Hotels OÜ ja Vergis elekt-

ri tarvikuid

ning juhtmekomplekte koostav Eswire;
Ida-Virust aga Eesti Energia
Kaevandused AS, Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS
ning Westaqua-Invest OÜ.

Freespuitmajad
Ebaverest

Krediidipanga Rakvere kontori
sünnipäeva puhul tähtajalise hoiuse
intress 1,5% aastas
Pakkumine kehtib kuni 30. novembrini vähemalt
3000-eurose hoiuse sõlmimiseks Krediidipanga
Rakvere kontoris Lai 18.

Baltic Log Cabins
on ajalehe
jõudnud

-

ka varem, kuid mitte esikohale.
Äripäev TOPi

on ettevõtte
soodne

..Saavutuse taga

püsivkasv

ja

majan-

duslik olukord," lausus firma
üks omanikest Eoin Murphy.
..Esikoht tuli

suure üllatuse-

na," lisas ta. Auhinda ta kohapeal ..Kahjukspolnud
nudki:
kätte muide ei üri-

saa-

tusel osalemiseks aega.“
Baltic Log Cabinsi tootmiskompleks asub Väike-Maarja
lähistel Ebavere külas. Ettevõttel on kasutada 3 hektarid
maad, millest hoonestatud
on 7000 ruutmeetrit. Suur
osa toodangust läheb eksporti: peamised partnerid on
Poola, Ungari, Iisrael, Suurbritannia jaKaug-Ida.
Lisaks
autasustamistseremooniale toimus Sillamäe
kultuurikeskuses ka ettevõtluseteemaline konverents,
kus muuhulgas kuulati Virumaa ettevõtete edulugusid.
Lääne-Viru ettevõtjaid esindas OG Elektra omanik Oleg
Gross.
„Ajaleht Äripäev on tubli, et
maakondadesse väljasõidu
ja edukate autasustamise
kohapeal traditsiooni taaselustas,“ lausus ta. ..Ettevõtja
on see, kes riigi majandust
üleval hoiab, ning muidugi
tahab ka tema, et teda tunnustataks. “
Ürituse formaadikohta esmakordselt olid Ida- ja Lääne-Viru ärimehed n-ö ühte
arvas aga
patta pandud
Gross, et järgmisel korral
võiks selle taas kummagi
maakonnakohta eraldi teha.
„Ida- ja Lääne-Viru ettevõtjaid ühendab siiski vaid sõna
Virum a a ,“ ü tles ta „va ldko n
niti on meie ärid aga väga
-

erinevad. Ida-Viru poolel domineerib suurtööstus ja suur
roll on Venemaa turul, meil
see nii pole. Seepärast on ka
sealsetel ning Lääne-Viru ettevõtjatel kokkupuutekohti
vähe. Sel korral läks meie
omavaheline keskustelu vägisi poliitikale ja Venemaale,
mina isiklikult eelistanuks
aga kuulata ettevõtjate edulugusid.“

Metoodika
tõstab esile arenejad
Ajaleht Äripäev kasutab oma
TOPi koostamiseks metoodikat, mille põhjal saadud tulemus ei pruugi kajastada ettevõtte tegelikku majandusseisusu. Pigem selguvad selle põhjal aasta jooksul enim
arenenud ettevõtted. „Näiteks on üheks kriteeriumiks
kasumi kasv,“ selgitas Oleg
Gross, põhimõtteliselt on
nii, et kui minu kasum oli
eelmisel aastal 10 miljonit ja
on sel aastal 10 miljonit, siis
TOPi tippu mul asja pole.
Küll aga on seda ettevõttel,
kes oli mullu miinuses, aga
sel aastalühe miljoniga plussis. Mida rohkem ületad enda tulemusi, seda Äripäeva
TOPi jaoks parem, kui oled
aga stabiilne, siis etteotsa ei
jõua.11

-

,

Tutvuge tingimustega www.krediidipank.ee, vajadusel pidage
nõu spetsialistiga või küsige lisainfot tel. 322 3072

©0
©

JÄ Krediidipank

lühinumbril

Ajalehe Äripäev TOPI väljakuulutamisel toimus ka väike seminar, kus Lääne-Viru ettevõtjaid
esindas Oleg Gross (vasakul).
Foto: Aivar Ojaperv

Raieliha alates
sea veerandkehad
Oleme avatud T-L, P ja E suletud

SS

502 3J?46

28. oktoobril varastati Vinni vallas Viru-Jaagupis
asuvalt kinnistult traataed
koos postidega. Kahju on
selgitamisel.

27. oktoobril varastati Sõvallast Muru külast
traktor Case registrimärgiga 1091TH. Traktori väär-

meru

tus on 60 000 eurot.

Ööl vastu 27. oktoobrit varastati Tapalt Sauna täna-

valt

prügikonteiner

18.

väär-

100 eurot.
oktoobril avastati, et

tusega

Vihula vallas Eisma külas
on tungitud tallu varastatud suruõhukompresja

sor,

tööriistu,pikendusju-

he, traktoriaku ning töö-

Kahju on täpsustamisel.

riistu.

vastu 26. oktoobrit lõhuti Rakkes Tammiku küÖöl

las

töökojal

aken

ja

varas-

tati tööriistu, soojapuhur
ning teisi esemeid. Kahju

ontäpsustamisel.
22. oktoobril teatati
seile,

polit-

et Tamsalu vallas

sisse murtu d ja vara statud
kõ ik väärtu slikud esem ed .
Esia lgn e ka h ju o n 10 000
euro t.

MEES SAI PUBIS PEKSA
25. oktoobri öösel rünnati
Rakveres Tallinna tänaval
tegutseva pubi WC eesruumis 33aastast meest.
Rünnaku tagajärjel sai
mees tervisekahjustuse.

VALERAHA
26. oktoobril avastati Rakveres Kreutzwaldi tänaval
tegutsevas ööklubis võltsimistunnustega 20eurone
rahatäht.
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KÕIK

HOBUST

UKSED

ÜHEST KOHAST

24. oktoobril kella 8.27
ajal aitasid päästjad Viru-Nigulas Kalikülas hovälja.
busesoost

TÖÖSTUSESSE,
KOJU JA
GARAAZI

SULETUD SIIBER PÕHJUSTAS VALEHÄIRE

26. oktoobrilkell 17.57 sai
Häirekeskus teate tulekahjust Väike-Maarjas Aasa tänaval. Sündmuskohale reageerisid päästemeeskonnad Väike-Maarja ja Rakvere päästekomandost ning vabatahtlikud päästjad Tamsalust.
Nelja minutiga sündmuskohale
jõudnud Väike-Maarja komando päästemeeskond sisenes suitsu täis korterisse ning selgitas välja, et küttekolde
siiber oli kinni, mis põhjustas suitsu leviku ruumidesse. Korteris inimesi
ei viibinud ning korteris
oli suitsuandur, mis rakendus ka tööle. Päästjad
tuletavad meelde: peale
kütmist tuleb veenduda,
materjal lõpuni põlenud
ja koldesse ei ole jäänud
hõõguvaid süsi, alles
võibsiibri sulgeda.
koldes

on

kogu

kütte-

see-

järel

PÕLES AIAMAJA
23. oktoobril kella 19.58
ajal kustutasid päästjad
Tapal Valve tänaval põlenud aiamaja.
SUITSUANDUR PÄÄSTIS
PURJUS MEHE
22. oktoobril kell 10.45
said päästjad väljakutse
Kadrina valda Hulja alevisse Kooli tänavale, kus
ühekordsest puitmajast
tuli suitsu. Päästjad tõid
majast välja keskealise
joobetunnustega mehe,
kes anti üle kiirabile. Majas põles madrats. Pääste tööjuhi esialgsel hinnangul on tulekahju tekkepõhjuseks hooletus suitsetamisel. Majas oli suitsuandur, mis rakendus ka
tööle japäästis mehe elu.

Kuulutaja

IJUS KAUP- rfORED
ElfANEWiSARGID
DRESSI.

Kvaliteetuks

*

ID

�

www.kvaliteetuks.ee

+372 53466235

info@kvaliteetuks.ee

Pidevalt müügil rikkalik valik heas
korras kasutatud metsa-ja
aiatehnikat. Soodsate hindadega
müügil uus metsa-ja aiatehnika.

Foto: päästeamet

Võsul põles hosteli katus
Kolmapäeval, 29. oktoobril
kell 14.07 teatati Häirekeskusele tulekahjust Võsu alevikus Lääne tänaval, kus põles
hosteli
katus.
Päästjate
sündmuskohale jõudes põles puidust kolmekorruselise

hoone katus 50 ruutmeetri
ulatuses. Hooneloli plekkkatus, mis raskendas väljastpoolt ligipääsu tulekoldele.
Päästjad kustutasid tulekahju kella 16.39ks.
Inimesed kannatada ei saa-

Asume Rakvere vallas Sireli tee 3 (Tapa teeristis)
Tel 5037 729

nud. Tulekahju sai alguse
katla korstna juurest, täpsemad asjaolud selgitab menetlus.

Telli: 55 000 87
e-kiri: info@koliauto.ee

Kuulutaja
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Kadrina medaliga õlu Tristvere kohvikus

•

St

•

•

eksklusiivõlled,
Õllenaut
kokku neli toodet.
Müügil on ka talveõlu nime-

seltskond on arvukas ja esinduslik: näiteks eelmisel korral andsid õlledele teiste seas
hinnangu ka maavanem Einar Vallbaum,degusteerimisel
Rakvere Haig-

ga Lumelausuja, mille etiket-

esindatud soomlased ja uk-

Kadrina Tristvere kohvikusse

jõudsid müügile pruulikoja

la

Ain

Suurkaev

toodangu

kodupruule,
ju

Teadaolevalt

oli

Kadrina

Saunaklubi korraldatud väikepruulijate õllede degusteerimine esmakordne Ees-

Sa-

siis järgmisel

TALVEREHVID!

juba ligi saja margini,
hooajalimillest küll
osa

on

eritellimusel valmistatud õlled.
sed

tis.
Saunaklubi presidendi Ülo
Kaisi kinnitusel kavatsetakse
degusteerimise tava jätkata.
Seda enam, et degusteerijate

või

Rakvere
tel 325 4230

108€

198€

120*200104€

MnRBERG

GBF Kummikeskus
Rägavere tee 42a

Aivar Ojaperv

90*200 88€

..�f

140*200115€

160*200126€
180*200137€
Toodetud Eestis
Pruunja valge

SISUSTUS

Vaala keskuses

Teie tee teevad
turvalisemaks

tub

SAMI voodi

UUS
mööblisalong

r

nende õllede sortiment ula-

esikoha kinnituseks üle klaa-

Pakkematerjalide müük

olid

korral tulebkonkurents
kindlasti veelgi tihedam, sest
aasta jooksul on Eestisse väikepruule juurde tekkinud ja

degusteerimise ja Lumelausuja pälvis seal tihedas
konkurentsis esikoha.
Õllenaudi omanikele anti
sikunstnik Riho Hüti valmistatud meene, mille kujutis
kanti ka Lumelausuja tänavutalvise partii etiketile.

jne.

Kolimine, tõstetöö ja montaaž
Ebavajaliku äravedu

www.koliauto.ee

rainlased.
Kui kõnealusel ettevõtmisel
osales oma toodanguga 3-4
väikepruuli ja teist sama pal-

ti ehib Kadrina Saunaklubi
poolt annetatud medal. Nimelt korraldas saunaklubi
möödunud talvel Kadrinas
väikeõlletootjate

juht

muti

Väikeveod Eesti linnades

■fefcv-

1

et

■-

1

PÄÄSTJAD AITASID

■

k.;

Reimari voodi

156€

prr

490€
Nurgadiivan

540€

Polo TT tugitool

I60x200cm

Pikendatav laste voodi

Pocket Lux

vedrumadratsid
2-poolne, paksus 20cm
80*200 118c
90*200 126c
120*200 151C

140*200 168c
160*200 185c
180*200 197c

Kõiki tooteid
on võimalik
soetada LIISI
JÄRELMAKSUGA!
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Norax Koolituskeskus

Rakvere õpilased panustavad
Tuleviku tänaval tulevikku

18. november
(T, N kell 17.00)
B-KAT AUTOKOOL
15. november (10.00)

Rakvere linna koolide õpilased istutavad 30.-31. oktoobril

Tuleviku tänavale tammesid. Tegemist on projekti,.Eesti
Vabariik 100“ ühe osaga. 2018. aastal rajatakse samasse
paika 100 tamme park. Istutamisel osalevad õpilased kõigist Rakvere linnakoolidest.

VEOAUTOJUHI

«Täiendkoolitus" (35

Cargobus avab Tapal pakipunkti

Õppegrupi täituvusel
novembris
IN6LISE KEELE
ALSKOOLITUS (0-tase)

Cargobus avab novembrist Tapa kesklinnas koostöös Tõnnikese lillepoega aadressil Pikk tn 10pakipunkti.
Huvi Cargobusi pakkide kullerteenuse vastu Tapal on järjest kasvanud. Tänu alanud koostööle on nüüd võimalus
saadetisi kätte saada ning teele panna taas ka Tapalt. Paki-

punkt on alternatiiviks uksest ukseni kullerteenusele, mida seni on kasutanud põhiliselt ärikliendid.
Cargobusiga on võimalik pakke saata või saada nii Eestis,
Baltikumis kui ka Euroopas. Eesti kõige kiirem Cargobus
Express pakiteenus toimib ühest esindusest teise esindus-

UUS ÕPILASTELEI

se saates.

tunni jooksul ning eriti kaugetesse piirkondadesse kuni 48

tunni jooksul.
Tapalt kuni 30kilose saadetise saatmine kas Cargobusi
esindusse või teise pakipunkti Eestis maksab 6 eurot (hinnad koos käibemaksuga), kuni 50kilone pakk 9 eurot ja
kuni lOOkilone 15 eurot. Saadetis võib koosneda mitmest

pakist. Kõik Cargobusiga saadetavad pakid on kindlustatud.
Tapa pakipunkt asub Pikal tänaval lillepoes, kus müüakse
laias valikus lilli, lilleseadeid ning postkaarte. Koostöö
kaudu soovitakse laiendada tapalastele pakutavaid teenu-

seid ning ühtlasi tuua kauplusesse uudistama ka neid,
kelle jalg sinna varem pole sattunud. Poekese lahke müüja
pakub võimalusel abi paki saatmisel ja jagabpakiteenuse
kohta täiendavat infot.
Koos Tapa pakipunktiga on Cargobusil üle Eesti 40 esindust või pakipunkti.
Äsja avati pakipunktid Keilas, Kosel, Tabasalus, Kallastes,
Kundas ja Muhus ning läbirääkimised on käimas veel mitme punkti avamiseks Harjumaal.
Pakkide arvu suurenedes on plaanis pakiteenus Tapal kiiremaks muuta, kuller hakkab sel juhul Tapat külastama tihedaminikui kord päevas, et kliendid saaksid rohkem kasutada Cargobusi kiirelt arenevaid paki teenuseid.

Novembris on Rakveres kolm
doonoripäeva
Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus ootab nii uusi kui

ka regulaarseid Lääne-Virumaa doonoreid novembrikuus
Rakveres verd loovutama kolmel korral.
Doonoripäevad toimuvad 4. novembril Rakvere kultuurikeskuses kell 10-14.30, 18. novembril Rakvere ametikoolis
kell 14-18 ning 25. novembril taas Rakvere kultuurikeskuses kell 10-14.30.
,.Tulime vastu Rakvere doonorite soovile ja katsetame novembris õhtuse doonoripäevaga. Loodetavasti saavad 18.
novembril osaleda kõik need vereloovutajad, kellele hommikused ajad eriti ei sobi. Ametikoolis oleme seetõttu, et
kultuurikeskuses on õhtuti ringitegevus,“ selgitas Regionaalhaigla verekeskuse arendusjuht Ülo Lomp.

010
•

Rakvere, Aia 16. Info ja registreerimine
tel. 51 52340 või tarmo@e-autokool.ee
www.e-autokool.ee

T-kategooria (traktor) koolitus algab 21.11 kell 18.00
Veoauto-, bussi- ja taksojuhtide ametikoolitus
(35 ja 70 tundi) algab 08.11 kell 10.00
C-ja CE-kategooria koolitus algab 10.11 kell 18.00
D-kategooria (buss) koolitus algab 19.11 kell 18.00
T-kategooria (traktor) sõiduki rent eksamiks
•

•

*

•

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!
Tel 53 451 061, 324 OS93, www.autosoit.ee

RAKVERES

TAMSALUS

OÜ Autosõit
B-kat 03.11
Ohutu sõidu kool
B-kat e-õpe 11.11 Ja 20.11
C-kat e-õpe 03.11 ja 24.11
Lõppastmekoolitus IGA NÄDAL!
CE-kat e-õpe 03.11 ja 24.11
I
)
Veoautojuhl 35 tunnine täiendkoolitus 15.11
Veoautojuhi kiirendatud ametikoolitus 70 tui
Esmaabi koolitus 28.11
B-kat 10.11

Foto: Aivar Ojaperv

Järgmisel aastal

ROBOOTTKARIN6
(4.-5. kl õpilastele)
7. november kell 15.00
Robotite ehitamine,
programmeerimine.
Ring on reedeti. Tasuline.
Info ja registreerimine
tel 32 25 060, Rohuaia 6,
Rakvere või
info@noraxkoolitus.ee;
www.noraxkoolitus.ee

Viru ralli ei toimu
Viru ralli trassi äärde
jäänud elanike kius ja
jonn viisid selleni, et

Virn autorallil korral-

danud MTÜ Kchala ei
esitanud Eesti Autospordi Liidule taot-

lust korraldada kõnealune võistlus ka järgmisel aastal.

Aivar Ojaperv

takse teatavasti ka avalikke
teid ning teed ei kulge mitte
ainult metsade vahel, vaid
läbivad ka asulaid. Kihutavad ralliautod kipuvad paratamatult kahjustama inimkätega rajatut: kus sõidetakse hoolitsetud mumkamarale, kus viljapõllule, kus rikub
lendu paisanud kivi aia või
kuuri värvkatte. Ralli korraldaja ülesandeks on vigastu-

Kehala kõik nõudmised täitkellelegi,
nud,
pum„Meid
sioonvõlgu ei olda

on maas.

kuid

korraldajate

motivat-

bad nagu kaevu - rallimeesraha on, las maksavad.
Lõpuks sai tõesti küllalt tel

milleks mulle seda kõike vaja

Kehala

MTÜ

kor-

poisid

vaeva, mingit
tasu selle eest ei saanud.
on?

raldasid, nägid
kerkisid

„tänu“

jamadele

Mis edasi saab? Kas
auajalugu?
ga on eelarvet koostades ka toralli on
arvestatud. „Meie toimetame edasi enda
„Paraku tekkisid meil külaelanikega probleemid," räämaadel Kehalas,“ lausus
ning sellekõrvaldada,
teed,loomulikult
sedsõidetud
tuleb
tal
taastada
ka
rööpasse

Nõudmised ületasid

kahjusid
Milles siis probleem? Autoralli kiiruskatseteks kasuta-

kis

Oleg

Gross.„01ime val-

mis kahjustused taastama ja
seda ka tegime, kuid
läks
võimatu nõudmiseks: üks
nägi, et naabrimehe aed teh-

Viru

siis

ti korda,

ja

tahtis enda

Gross.

rallit

„Täispikka

pole

agaainultKehalas

korraldavõimalik. Ei saa kinnitada, etmeie seltskond mitte
da

n-ö klassikalist Viru
- võib-olla

oma rallit ei korralda
kunagi

ka. Lõpuks ei olnud jutt kasvavad peale nooremad
asja
enam
kannatada saanud
as- mehed,
jade taastamisest,
vedama. Agaon
sellisel
valmis kujul
vaid lausa
nagu
uue ehitamiseks. Kohati läks dajasiiani
ei näe ma korralja suurtoetajana asjal
lausa väljapressimiseks, vaata et hakka veel kohut käi- enam mõtet.“
kes

ma."

Grossi kinnitusel on MTÜ

platsi
Väike-Maarja ja Simuna
jäätmejaam on aktiivses
kasutuses, kuid aastaid
puudus inimestel võimalus tuua jäätmejaamadesse majapidamises tekkivaid aia- ja haljastusjäätpuulehti.jäätmeid,
oksi jataimsete
Täneis platsid
navu

sügisel

mete

aga

valmisid

hoiustamiseks, pro-

jekt „Väike-Maarja valla
jäätmejaamade arenda-

mine" viidi elluKeskkonnainvesteeringute Kesku-

sest saadud toetuse abil.
Projekti kogumaksumus
616 eurot, millest

euKIKi panus oli
rot ja valla omaosalus
eurot. Ehitaja oli AS
Lasila Betoon.
oli

38

891

4725

Projekti käigus puhastati
võsast mõlema platsi
maa-ala, planeeriti, piirati
võrkaiaga ja paigaldati vä-

ravad.
Jäätmejaamadeskokku
kogutud

ära vorÜhe rekordi täpne

Läänevirulane Marek Vahula
ootab loodushuvilistelt tähelepanekuid, et nende põh-

rine käik kivilt kivile Juminda poolsaare läänerannas."
Toodud loetelu annab aimu,

kirjeldus

jal kokku panna üks põnev
raamat, kus leiavad kajasta-

milliseid sõnumeid Vahula

lauset pikk ja nii hea jutu-

ootab: tegemist ei pea ilmtingimata olema n-ö ametlikult fikseeritavate jakajastatavate rekorditega, vaid kõige inimliku ja huvitavaga,
mis loodusesse puutub.
„01en tulnud mõttele hakata
sarnaseid loodusest leitud
rekordeid koguma üle Eesti,
mille lõpptulemuseks võiks
olla teos „Meie loodusrekordid”,“ lisas Vahula. ..Seega,
kel on põnevaid loodusest

materjali

33

Lääne-Viru
loodusemees kogub rekordeid
mist nii loodust puudutavad
rekordid kui ka muud põnevad faktid.
..Postimehe Arteri eelmise
aasta jõulunumbris esitlesin
oma 25 loodusrekordit," rääkis Vahula. „Seal oli igasugust põnevat: küll 134 aastane ebapärlikarp, 32 aastat
puus püsinud hiireviu pesa,
maailma ilusaim metsisemäng Majakivil, Tkilomeet-

vallas valmis
kaks okste
ja kõduneva

üle

kaua

-

nüüd

..Tahad kõige paremat, aga
läheb nagu alati," võttis
võistluse suurtoetaja Oleg
Gross teema kokku. „Tänavuse Viru ralli korraldus sai
kiita võistlejatelt, EALi ametnikelt ja pealtvaatajatelt,
kuid hiljem tekkisid rajaäärsete elanikega komplikatsioonid ja nende lahendamine ületas lõpuks ka minu talutavuse piiri. Ütlen otse: kohati läks lausa väljapressimiseks.“

Väike-Maarja

sa hoiustamise

Võistluse
korralduskulud
mõistuse suureks
ikka peale maksad?
11
Tulevik ilmarallita

rekordeid,
leitudtähendada
üles

võiksned

Tapa pakipunkti külastab kuller üks kord tööpäeva jooksul. Pakkide pealekorjest alates jõuavad pakid suuremate
linnade esindustesse 3-6 tunni jooksul, mujale Eestisse 24

t)

mistada.

ja

võiks olla kuni 20
5

jooksuga, et võib otse raamatusse minna.“
Vahula
did

palub

loodusrekor-

vormistada doc või docx

failiformaadis

ja

saata

aia-

ja

haljastus-

lähevad taaskasutusse - oksad hakitakse
ja kasutatakse kütteks
jäätmed

lehed

kompostitakse.

ning

Huumusmulda kasutatakse Väike-Maarja avalikel

haljasaladel.

Kuulutaja
haljasaladel.

need

Kuulutaja

aadressile marek53@hot.ee.
„Kõik rekordid, mis on ka tegelikult rekordid, pääsevad

raamatusse," kinnitas

ta.

Aivar Ojaperv

Loe

Kuulutajat
interne~s

www.kuulutaja.ee
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KOOLITUS
KIIRKURSUSED

(20 tundi)

Hispaania keel algajatele ja
taasalustajatele (al N 6. XI)
•

•

Inglise keel kesktaseme

(al E 10. XI)
•

Soome keel algaseme

(al T 11. XI)
•

Inglise keel algtaseme

(al K 12. XI)

Koidula tn 1

(Tsentrumi IV k)

kella 18.30 20.00.
Reg 5566 1419
–

OTSIN TÖÖD
Elu suurte muutuste tõttu vajan
kiiresti tööd. Klienditeenindus
(keeleoskus eesti, saksa, vähem inglise
ja vene keel). Tel 5278 916
•

Võtan hoida kuni 3-aastase vahva
poisipõnni või väikese printsessi. Tel
5563 8232
Võtan hoida lapse. Tel 5670 1437
•

•

PAKUN TÖÖD
Vajan lapsehoidjat 3aastasele poisile.
Elame Rakveres Lennuki 1-44. Kiire!
Tel 5590 3127
•

Vajatakse koduabilist, kellele
meeldivad ka loomad. Elamine ja
söök meie poolt. Võib ka maalt.
•

Soovitav pensionär (naisterahvas).

Tel 5636 4032

Pakun tasuvat tööd trimmerdajatele
(kultuurhooldus). Vajadusel transport
ja töövahendid. Tel 5358 9037
Ehitusfirma otsib oma kollektiivi
autoremondi mehhaanikut.Soovitav
B-kat load. Info tel 5463 7464
Otsime kohusetundlikku
mehaanikut. OÜ Motorhaus, www.
motorhaus.ee. Tel 5698 6389
•

•

•

•

Otsime oma meeskonda

keevitajat (Kunda). Vajadusel
transport Rakverest. Tel 5062 604

Siberi Puidutöökoda OÜ pakub tööd
traktoristile, saematerjali järkajaleja
puitaluste koostajale. Info tel 5056 597
•Pakkuda tööd ehitajale Kundas. Tel
5062 604
AS Viru Õlu pakub tööd
•

•

tootmisliinioperaatorile ja
tõstukijuhile. Töö toimub vahetustes.
Ettevõte pakub tasuta transporti liinil
Rakvere-Haljala-Rakvere. CV saata

aadressil: wiru@wiru.ee või helistada
tel 32 95 000
Võtan tööle taksojuhi Rakveres. Tel
5154 639
Ettevõte pakub tööd C-,E-kategooria
autojuhile. Töö Eestija Euroopa vahel
kardinhaagisega. Info 5245 072
•

•

West-Wind baar Kundas pakub tööd
baaridaamile ja abilisele. Töö on
reedeti jalaupäeviti õhtul. Sobib hästi
lisatööks. CV saata epostile westender.
majutus@gmail.com. Tel 5647 9170
•

•

Põdra Pubi Kundas pakub tööd

kokale. Tel 5331 4343
Ararat

•

Grill võtab

tööle

klienditeenindaja. Töö vahetustega,
pikad tööpäevad. Tel 5557 1356,
araratgrill@hot.ee
Alfa24 Consulting OY pakub
tasuvat tööd rebasefarmis KeskSoomes. Vajamenahastushooajaks
kogenud töölisi. Sooviavaldus
koos CV-gasaata: alfa24oy@gmail.
com. Täpsem info: +358 4690 41748
•

Rakvere linnas asuv ilustuudio otsib
oma kollektiivi kogemustega juuksurit
ja küünetehnikut. Info tel 5560 6706
•

Töö /Koolitus

7
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Kunda linn

Kunda
Rahvaarv: 3341

Pin d ala: 10,01 km

²

Koole: 1
Lasteaedu: 1
Huvikoole: 1

Keskkonnalaagrid
Lontova

seikluspargis
MTÜ MR Lontova (Lontova seikluspark) viib alates
2014. aastast läbi keskkonnalaagreid, mille eesmärgiks on sisustada laste ja noorte vabaaega

Linnajutud: Kunda
Kui tänaselt Kunda linnatoorium on pea sama suur
pealt Jüri Landbergilt küsida, kui Rakverel, kuid elanikke
milline lause iseloomustab vähemalt viis korda vähem.
Kunda linna kõige rohkem, Tõsi, linna piiresse kuuluvad
siis saab vastuseks, üllaka tühermaad tiheasustuse
ja mere vahel, kuid see lisab
tus-üllatus: „Kunda on roheline linn!“
asjale vaid ilu.
Linnapea ei aja udujuttu. Pärast nõukogude võimu
Kes ei usu, mingu ise vaatalõppu hakkas Kunda elanike
likogu.
ma. Kunda on tõepoolest roarv kiiresti langema. Paaril
Aivar Ojaperv heline ja heakorrastatud viimasel aastal on see numEesti väikelinn. Loodus ja ber aga õnneks pidama jäänud. ..Tallinna tasuta ühistpinnavormid mängivad kaaVallajuttude sarja alustades Veel SOndatel oli Kunda kole sa: asub
mere ääres ja ransport „röövis“ meiltki nii
linn
ju
sai antud lubadus, et käime linn. Sõna otseses mõttes.
loodus pole sellele kohale mõnegi sissekirjutuse, kuid
Need, kes sinna sattusid,
läbi kõik Lääne-Viru omavatänavune aasta on juba paasetanud mitte kõrget panklitsused, välja arvatud Rakpöörasid otsa kiiresti ringi ja rannikut, vaid
“ mainis linnapea Landlasmaapind
rem,
ajakirjanlinn,
lootsid,
vere kui ülejäänud
millest piirkonJust tsement
et oli
tsemendilinna
mis linkub mere suunas astangute berg. ..Näiteks kolmapäevaldadest. na koledaks tegi.Kogu elu kaupa. Nii on Kunda ainus gi kirjutasime linna sisse
Koledast roheliseks pöörles Kunda tsemendite- Eesti linn, mis asub terrassi- kaks perekonda. Võrreldes
juhtubki, et üks ja aihase ümber, tehas andis ka del, ja nüüd, mil linnakujuneelmise aasta sama ajaga on
ja leiba, kuid tootmiseelanike arv hetkel „miinus
nus kord tuleb „vallajuttude“ tööd
ga kaasnenud saastamine
Ning tolmu
10“, kuid see ei ole enam
hurmavad.
on hakanud
sedapole
rõkoondpealkirja muuta ja nimattis terve linna halli tolprobleem. Meie rahvastik
metada
üheks puhuks mukihi alla ja väljend „kole Ja veel: Kunda
hõreda nooreneb, lapsi sünnib ja
linn“ oli igati kohane. asustusega linn. Tema terri- noored pered valivad elukoringi„linnajuttudeks“.
haks Kunda."
Miks noor pere peaks tahtma Kundasse kolida? ..Meie
linn on väga suure perspekkinnitas Landberg
tiiviga,"
o
enesekindlalt. „Meil on heal
järjel tööstus, oleme sõna otDV°
seses mõttes korralik tööstuslinn. Paljud meie ettevõtted on suunatud ekspordile.
Ning samas
Töökohti
laes. on,
suvel
on ka
on
aja ilus.
siin
vabaväga
veetmisekskui
Kes teha
nii ikka
o
ka töötegemise vallas."
Millalgi öOndatel oli Kundas
ÖXOXQ
käigus isegi kohalik linnaliinibuss, aga tänapäeval pole
C2
O (O O P
selle järele vajadust.„Bussiväga
ühendus Rakverega
hea ning maakonnaliini buss
teeb iga reisiga ka suure tiiru

Tänane vallajutt tuleb ainulaadne, sest nagu
pealkirjastki näha, on tegelikult tegemist linnajuhiga. Kui veel mõned aastad tagasi oli Lääne-Virumaal neli linna, siis pärast omavalitsuste
ühinemisi on Tapa ning Tamsalu vallasisesed
linnad; Kunda aga jätkuvalt omaette linn, mida
juhib linnapea ja kus seadusandjaks on linnavo-

duses

juttu

Nii

on

nagunii

rohkem

neil

rohkem

asja

pole.

see,

siis

dajad

hutama,

on

vaated

tõesti

enam ammu.

see

on

0

o

pole

vabu

kortereid, eriti
millehinnad

tahab,
-

selleletegemist

oxo

oxoxo

Q

EHITUS

www.miratex.ee

Mob: +372 58001103

on

jagub

Kunda linnas,“ mainis linnapea.

Tööstus
ületab teeninduse
Kui istuda maha Põdruse-Kunda maantee äärde,
siis loendab lühikese aja
jooksul uskumatult palju
suuri veoautosid. Kõigi sihiks on Kunda: kel on asja
otse sadamasse, kel sadamaga seotud laoplatsidele, kel
suurtesse
tööstusettevõtetesse. Tsemenditööstus on
linnas jätkuvalt A ja O Kunda Nordic Tsement on ka tä-

napäeval linna suurim töö-

andja. Kuid ega Estonian
Cell paljut maha jää, kuigi
tema kasutada olev territoorium jääb osaliselt Viru-Nigula valda. Samuti on Kundas mitu transpordiettevõtet, esindatud on metallitööstus (näiteks Kunrex), linna piiri lähedal tegutseb ehitusmaterjalide tootja Aeroc.
„Paljud Kunda ettevõtted on
seotud Nordic Tsemendi teenindamisega, aga monofunktsionaalne linn Kunda ei
ole, kaugel sellest,“ selgitas
Jüri Landberg. ..Nõukogude
ajal sai küll linna ja tsemenditehase vahele võrdusmärgi
panna, nüüd aga mitte. Vaatasin registrist järele

-

tulu-

maksu laekub linna eelarvesse 640 ettevõttest. Paljud
kundalased käivad küll ka
mujal tööl, aga ikkagi näitab
see number mitmekesisust.“

„Kui millegi üle kurta, siis on
see vähene teenindusasutuste arv,“ lisas ta. „Meil pole
linnas näiteks korralikku hotelli. Aga küll sellised asjad
ka tekivad, kui tööstus on
olemas. “

keskkonnahariduslike tegevustega märkamaks ja
hoolimaks loodusest ja
keskkonnast.
Laagrite läbiviimisel kasutatakse õuesõppeprogramme, mis põhinevad
aktiivõppemeetoditel.
Projekt on käivitatud
Keskkonnainvesteeringute Keskuse Keskkonnateadlikkuse programmi
abiga ning jätkub ka järgmistel aastatel.
Täpseni info laagrite koh-

ta revo.koha@gmail.com
tel.
53
606666.“
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Kunda linn
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Eksmaavanem
veab Lajose-impeeriumit
Pärast viieaastast maavanema ametiaja täitumist läks Einar Vallbaum tagasi Kundasse, sinna, kust ta tuli juhtima enda asutatud transpordifirmat Lajos ning selle kõrvale tekkinud
ELER Hydraulicut ja KLG Kolimistccnuscid. Ettevõtted on omavahel vähem või rohkem seotud, tagaselja kutsutakse neid ka „Lajose või
Vallbaumi impeeriumiks 44.
-

Aivar Ojaperv
AS Lajos sündis umbes samal ajal, kui Eesti Vabariik
taasiseseisvus. Tühjale kohale.
..Ekslikult arvatakse, et Lajos
on erastatud omaaegneKunda autobaas, aga see ei ole
nii." rääkis kõige kolme kõneks oleva firma suurosanik
Einar Vallbaum. ..Sõitsin ise
nõukogude aja lõpus autojuhina rahvusvahelisi vedusid,
tasin ühe Volvoga - see
sealt

idee

ja

kogemus.

Alus-

on

muide aia ääres alles, tahaks

korda teha ja näitamiseks

Praegu on ELER Hydraulikusse koondunud lisaks varuosade ja tarvikute müügile
ka veoautode ning mootorite
remont. Väike kavalus on ka

asjal juures: Lajoselt kui
transpordifirmalt ju remonditeenust osta ei tahetud, ikkagi konkurent. Aga ELER
Hydraulic on omaette üksus,

selle kaubamärgi juures käivad remondis ka teised vedajad."
Lisaks nimetatud töödele
komplekteeritakse

ELER

panna. Esimene auto Hydraulic us ka veoautode linäiteks panoli kohe rahvusvahelises savarustust
välja

-

veos,

peagi

soetatud teine

vedusid tegema."
Tänane Lajos on transpordihakkas Kundas kohalikke

nakse kokku väikseid kraanasid. ..Vastavalt kliendi soovile tellime vajalikud osad,
komplekteerime, katsetame
ja anname üle."
-

ja logistikafirma, mil harud
ka Rootsis ja Leedus. Eestis
baseerub ettevõttel umbes Ootamatult
40 autot, naaberriikides veel saadud firma
kümmekond lisaks. Samuti
teevad Lajosegakoostööd
paljud ühte autot omavad
kõige
FIEd. ..Logistika
see aeg on läbi, kui
sõitsid kusagile pärapõrgusse tühjana ja said alles tagasiteel koorma peale," rääkis
Vallbaum. ..Praegu püüame

on

alus

-

nii ajada, et kui Leedust
või Rootsist tuleb auto Kun-

asju

võ i Ro o tsist tu leb au to Ku n
d a sse h o o ldu sesse ja rem on

ti, siis on ka sellel reisil ko o

-

-

-

rem ka a sa s.“

Rem on di ja varu osa d e tõttu
tekkis La jose kõ rva le teine
firm a ELER Hydra ulic. „Au
top ark ka sva s su ureks, va ja
–

-

oli varuo sade lad u ,“ selgita s

Vallb a um . „Mõtteka s o li teha
juba kaks a sja ko rra ga ku i
on la du , siis o lgu ka kaup lu s.

vahelise haardega. ..Tänavu
olemekolinud üle 25 inimese Eestist USAsse, kaugeim
ots oli aga Brasiiliasse. Kuulume

kolimisfirmade

üle-

maailmsesse
võrgustikku:
ega me ise koos konteineriga
Brasiiliasse kaasa lähe, seal
tegeleb asjaga ikka teine ettevõte.

“

Kolimisteenust
pakutakse
uksest ukseni, või tegelikult
isegi toast toani. Kaup pakitakse vastavalt kliendi soovile kokku ja sihtkohas jälle

lahti ning tõstetakse sobivasse tuppa või kööki ka paika.
..Paljud kliendid ei soovi kogu oma maist vara enam uude elukohta kaasa võtta,“
Vallbaum,
mainis
tegeleme
jäerast
ka „ja seepätud asjade vahendamise
ning müügiga."
maha

Kohalikule

KLG

Kolimisteenustel samuti as..Eraisikud väga palju tööd
turule

on

anna,küll aga näiteks kaubanduskeskused: hiljuti avatud Ülemiste keskuse juurja.

ei

deehituse kolis

põhiliselt

just meie firma riiuleid ja
kaupa täis."
Kunda

mees

Einar Vallbaum
küll kõige
kolme firma enamusomaon

Omaette lugu on aga KLG
Kolimisteenustega

-

trans-

pordiäriga see just kui ei
haaku. Või siiski? ..Mõnes
mõttes haakub küll kolimiseks on vaja transporti ja see
-

ettevõtmine

teenust. Ettevõtte on rahvus-

annab

Lajose

autodele tööd," ütles Einar
Vallbaum.
Kuid sellele vaatamata on
KLG Kolimisteenused Vallbaumi jaoks siiski „leidlaps".

„Üks hea sõber küsis omal
ajal minult laenu," rääkis ta.
„Aasta pärast selgus, et tema
äridega on suuremad probesialgu võis karleemid,
kui
ja
maksta
võla
ta.
Ta
ei
suutnud saintemalt
võlga
tagasi

ko lme firm a en amuso ma
n ik, kuid o tseselt tegevjuh tim isega ta pra egu ei tegele.
„Ku i maavanem a ametist
-

priiks sa in , lep p isin kokku et
,

h akkan tegelem a kõ igi ko lme firma turu n duse, suh ete
ja rekla am iga,“ ü tles ta . „Ja
see jutt p ole p äris õige, et tu
-

lin Ku n d asse ta gasi. Ma o len

lih tsa lt n ii Ku n d a mees ja ko
h alik, ku i olla võib, m a p o le
ära olnud käisin vaid viis
a a stat Rakveres m aavalitsu
-

,

-

ses töö l.“

Einar Vallbaum ja tema lapsepõlve Jawa Lajose peakontoris.

katteks firma Kolimisteenused."
KLG

KLG Kolimisteenused

pakub,

*1

nagu nimigi ütleb, kolimis-

seikluspark

–

koduiik

SÜGISENE

Foto: Tiia Paist

|3ubi

tl

SEIKUM

LONTOVA SEIKLUSPARGIS

korralik kõljutätö

kotmöt toitu!
AVATUD
BLUCHERI

kohvik

Pidulik sündmus voi
JÕULUPIDU BLÜCHERI kohvikus

KUNDA Lontova 2
info@lontovaseikluspark.eu

TEL: 53 60 6666

www.lontovaseikluspark.eu

Avatud E-N 11.00-20.00
11.00-02.00
R

L

12.00-02.00

e-mail: ailore@hot.ee
Jaama 6, KUNDA
314
Mob:+372 53
343 Tel:+372 322 5205
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Radikaalne Margus Lepa
Margus Lepa on mees,
keda Jorh Adniel Kiirena tunneme filmidest “Kevade”, “Suvi” ja
“Sügis”. Samuti meenub Lepa kui koomik,
kes omal ajal tegi
estraadil koostööd
Raimo Aasaga. Aga kes
on Margus Lepa täna?
Katrin Kivi
90ndate lõpus loobus Margus Lepa näitlejatööst, mängides viimase rolli Salong
Teatris (MoliereT näidendis
“Naiste kool”).

Pärast seda pühendus ta raadiotööle, asudes Nõmme
Raadios tööle saatejuhi ja
toimetajana.
Muide, Nõmme Raadio reklaamlause on: ..Radikaalne
värk!“.

Margus Lepa, kes te olete?
Kunagi vastasin ühe intervjuu lõpus, et viimane mohikaanlane.
Selles kontekstis oli see ka
enam-vähem õige vastus
just omaduse mõttes. Aga
laiemas plaanis peaks tegu
olema kõiksusekilluga, mida
samasugused kõiksusekillud

0
l

arvavad Margus Lepa kujul

nägevat.
Kuidas

ja miks

-

RAKVERES JAAMA pst 19
Avatud E-L kell 10.00-19.00
RAKKES ORU tn 6
Avatud P-N kell 10.00-19.00

UUED JA KASUTATUD RIIDED
NIN6 JALATSID
11. novembrini kogu kaup 20% soodsam!

Iga päev midagi uut!
NB! Tasumine ainult sularahas!
Info tel 51910237

sattusite

NõmmeRaadiosse?
Ei mäletagi enam. Aga tulin,
hakkasin tegema, ja jäin ka
üksi, sest diskorid ja plaadimängitajad läksid oma teed.
Olen sügavalt veendunud, et
raadio on selleks, et sealt juttu tuleks, ja muusika mängimiseks on grammofon.
Elame hullul ajal. Hiina vanasõnagi ütleb, et kui tahad
kellelegi midagi tõsiselt halba soovida, siis soovi, et ta
elaks üleminekuajas. Meie
elame. Ja juba väga kaua.
Üks reform ajab teist taga ja
paremaks ei muutu midagi,
on ainult näiliselt „rohkem“.
Tänane üks euro on 15,65
kroonides ja mõnekümne
aasta tagune 156 rubla päris korralik kuupalk. Statistika järgi saab öelda, et vanasti pidid inimesed ühe euro
nimelkuu aega tööd tegema,
nüüd on meil raha palju
„rohkem“. Seda, et osta saab
sama palju kui vanasti, ei
ütle aga keegi. Nii on kümnete asjadega, mida on meil
nüüd „rohkem“, ka nn majanduskasvuga.
Nii kujuneski ajajooksul väl-

g)
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saneeriks Eesti riigi
ja vajadus liikuda nähtuste
põhjuste poole. Edasi tulid
juba

Hundiraamatud

ja

„juured“ on tavaliNähtuste
vate?
selt kaugel, aastaid kaugemal kui juba nähtavale ilmunud nähtus. Need on niisugused põhjus-tagajärg-seosed. Ja põhjus on paljudel
asjadel väga kaugel. Kunagi
sattusin kuskil jututoas suhtlema seltskonnaga, kes Jumalat vaata et isiklikult
tundsid, teadsid tema mõtteid ja tahtmisi. Kui kahtlesin,
etminusugused
Tegin siis
puust ja pumust.teatati,
naselt ette, kirjutasin matemaatiliselt: Jumal = Põhjus.

nema ja kust majanduskasvuks raha laenata. Ja sinna

tuleb keelustada tualettpaberi müük ja riiki sissetoo-

kõrvale muidugi

mine.

..näosaade

Vastuseks tuli solvunud vaiTeisalt oska inimesed

über alles“ ja mõne staarikese kintsupaljastus. Suvel
kuulasin riigiraadiot, seegi
oli nagu logopeedide aastaaruanne madala IQ-ga õpilaste erikoolis. See märkus võib
mõnele solvav tunduda, aga
niisugune käibefraaside korrutamine ja ..investeerimine
taristusse panustamisesse
laiapõhjalise kodanikekaasamise edendamiseks" ajab
ikka tigedaks küll. Kallutatud
pisikeste ja asenuudised,
suurekõnedefektidega

kuju.

Ja keegi ei tea, miks ei
võinud see olla lapsele tehtudnukuke.

andmist

Mida tähendab „radikaalne

bi.
Millisena näete Eesti meediamaastikku, mida sellest ar-

Otse küsimusele vastates:

raadiojaam 14 teie enda
jaoks?
Radix
ladina keeles juur

Maastikulaadset ma siin küll
näe, kaunikesti soine värk
imbub välja nii
pisikeste mullikestena kui
suurte purtsatustena. See on
peavool. Rumal, propagandistlik, tsenseeritud ja
igav. Arvan, et isegi
katk

„Siioni tarkade poliitiliselt
korrektsed protokollid 11 keelest tänapäevasemasse ja

,,tõlkisin 11need arhailisest

sain täiesti korraliku valitsemisõpiku. Muide,

uus

põhja
gib

palju

kui

ka põrgu-

Vanapagan 11 räämajandujumalast ja vanapa-

rohkem

on

ganlusest, aga ilmselt
paljudel ikka tugev mõtteksest

ramp jumala suhtes. Isegi
kui leiti kuskilt soost pisike

vana inimkujuke,
pandi kohe seletama, et see
ja

väga

oli muinaseestlaste jumala

on

ja juurte

suunas

see radikaalsus

liikumist

tähendabki.

on asjade vahelised seosed raskesti märgatavad.Öeldakse, et inimesed

Tavaliselt
jaotuvat

selle järgi kolmeks:
kes näevad; need, kes
näevad, kui näidata, ja need,
ei näe ka siis, kui näidatakse.
need,

ei

mõista

üldse

kus.

Jumala

ole-

ei

tihtipeale

mõista ka

põhjuse

manipulatsiooni lä-

duslugejad...

raske juhtum.

Millele soovitate meediatar-

bimisel tähelepanu pöörata?
Enamalt jaolt sellele, millest
lausa karjuvalt vaikitakse.
Tuleb näha meediamullide
taha, mitte pimesi uskuda,
vaid mõelda, kellele on selline „uudis“ kasulik. Tuleb
võrrelda ja mõelda, et kui
kirjutatakse:
„Tänu riigi rahaeraldistele
said pooled meie haiglad
alustada remonti ning kat-

kestasid patsientide vastuei näe meediamaastikku, võtu 11, kas siis lause ei jätku
näen vaid üksikuid särava- äkki sõnadega, et ..ülejäänud
maid välgatusi, mida hoolekaks kukkusid lihtsalt kokma

ei

ja

mate

te ei usu, hoidke see lugu alles ja lugege mõne aasta pärast uuesti. Ja lugege iga uue

soogaasi

see

möllaks, oleks meedias suur
arutlemine, kes peaks tagasi
kui

astuma, kes peaks edasi mi-

ga alla surutakse. Näiteks Te-

legram internetis, nemad
olid ja tublid. Nii tublid,

on

kui suudavad, sest neil on
„palgasoovieesmärk,
see tee
mitte
on raske.
MeeJa

on

väljakutse".

diasoo kõige jälgim külg
aga

et liiga paljud inienam ei mõtle, vaid

see,

mesed

tekkinud on .anonüümsete meediausklike"
usuvad:

liikumine. Ja
vastu mõistusega ei saa. Eesti Vabariigis
usu

meediau sklike“
Ja usu va stu m õ istusega ei saa . Eesti Vab ariigis

n ü ü m sete
liikumine.

kes

ku 11.

Kellele

ei meeldinud

siin sõna haigla, asendage
see kooli või hullumajaga,
tegemist ju pelgalt kujundiga.
Mis on teie jaoks meie ühiskonnas kõige olulisem valupunkt ja kuidas seda lahendada?
Valupunkt on Maslow’ püramiidist
möödavaatamine
väidetava riigi ülesehitamise
juures. See riik tuleb saneerida, nii enam edasi ei saa. Kui

%

seaduse puhul meie põhiseaduse preambulit, seda ei
saa meilt keegi võtta, ja
mõelge, kas vastuvõetud
seadus on ikka pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus
edus ja üldises kasus. Ja

mõelge omaette, kas meie
riiki juhivad patrioodid või
on tegu juba ennast paljastava sisevaenlasega, kelle peremees on kusagil kaugel.

Mis on inimeseks olemise
juures kõige tähtsam?

Võimalikult vähe jälgi jätta ja
märkamatult teistes edasi
elada.

Kas teete endiselt näitlejatööd?

Milline oli teie viimane projekt?

Näitlejatöö on üks huvitav sõna. Näitleja astub tegevuskohta, et hüpnotiseerida publikut, et sisendada inimestele mõtte- ja tundeseoseid, mida nad kunagi hiljem eneselegi märkamatult hakkavad ise
esitama. Ja ega näitleja nii müüdav ka ole, et raha
eest „tööd“ hakkab tegema. Kuigi, jah, seegi on võimalik ja eks sedagi tehakse, aga päris näitleja saab
sellest kohe aru, kui raha eest„litsi lüüakse' 1.
Projekte pole nagu teinudki, ikka tahaks ise hakkaaga viimati
„Naiste
ma saada,
olin laval
MoliereTtunnised
Tööpäeviti
Nõmme
Raadios.
vähemalt
saated eluolust, järjejutud ja
selline. Nende tegemiste peale vaadates tundub, et
ikka palju
näitleja mõttes hästi esitatuid
küll, aga
vaid paar-kolm.
koolis".

Samas

on

ju

käimas

„elukestev“

muu

samas

projekt

on

on

\

TURG

Uus ja vähekasutatud moe- ja ilukaup

u

■

s

r\

s

JS

15.11 KL 10-18

ASTRA

TUL£TURUL£ MÜÜMA!

AUTO, MIS RÄÄGIB ENDA EEST.

Saada kiri oma sooviga turg@buduaar.ee
Rohkem infot buduaariturg.ee

4

aastat
garantiid
120000 km

Usaldusväärne Opel Astra on suurepäraselt varustatud
ning nii hea hinnaga, etjärgmine käikon sõnadetagi
selge. Vaid 13 600 € eest. Kiirusta, sest autosid on

piiratud kogustes!

opel.ee

©turg <Buduoor

POHJAKESKUS

buduaar.ee

Kombineeritud kütusekulu 3,7 7,21/100 km, CO, heitmed keskmiselt 97-177 q/km
-

Wir leben Autos

JÕHVI Autoesindus (Lääne 1 B) Tel 33 96 200 www.autoesindus.ee
-
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Tapa valla kodanike „dessant“
22. oktoobril sisenes
Tapal Grossi poe taga

mees Eiki Nestor kohalole-

kukontrolli läbi viis, oli istungitesaalis 26 pead.
Kaua me rõdul istuda ei saanud, sest Siret Kotka ootas

seisnud bussi eakas

naisterahvas, kes tea-

tas, et tema on 1930.
aasta väljalase, järgmisel aastal saab 85,
elanud üle 5 rahareformi ja 9 valitsust,
aga Riigikokku läheb

meid

esimest korda.
Ülle Kask

veel kommi,”

ümbritsetud rohelisel pabe-

karjatas,

kõi-

Kuigi Riigikogu liikmed väidavad, et nad töötavad 24/7, oli seekordse infotunni ajal istungitesaalpraktiliselt tühi.
Fotod: Ülle Kask

teine: külaskäik Riigikogus-

se.

Õunakoorimisnuga

pääs

Kas

kellelgi

on

teada tasuta
ühistranspordi võimalikkusest või vajalikkusest Lääne-Virumaal, Eevi huvitus
..maapiima” müügi lubamisest, mina tahtsin teada, kuidas SiretKotka oleks hääle-

tanud kooseluseaduse vastuvõtmisel, kui ta istungil,

Kotka:

Mina oleksin vastu

hääletanud.

Olen
ril Siret Kotka kena näolapp inimestega kõnelenud jakui
teisel pool kiri: ..Tasuta kaks kolmandikku rahvast ei
ühistransport Lääne-Virusamasooliste koosmaale!“ poolda
elu, siisleianka mina, et selle
rääkis,
Kotka
et temast sai 1.
seaduse vastuvõtmisega kiiTuiksoo lahkumirustati.”
järelRiigikogu liige. Ta tainimesed, rahvas,
hab Riigikogus tööd teha, te- Minu
seltskond
arvates paljud saadikud
seda teha ei taha. Kotka Siis pakkus Siret Kotka
inimeelest tuleb inimesed ära
paljude

juulil

Ester

se

dokumente ja nime ning näo
vastavust eelnevalt koosta-

tud nimekirjale. Seejärel kästi ära anda metallesemed ja
Parlamendihoonesse sisse- panna kotid läbivalgustamivõttiskauem aega, kui sele. Eevil oli taskunuga kaaekskursioon ise kestis. Kõi- sas, ta kinnitas, et see „külmgepealt kontrolliti hoolikalt relv“ on õuna koorimiseks,
aga nii „relva“ kui ka võtmed

läks hoiule

tagasi.

mees tahtis

ja

rannaga raudtee ääres lehmi
laaditud, aga

lahkelt

hiljem

kus nimetatud eelnõu seaKompvekipaberite ühel küljel oli duseks sai, kohal oleks olKeskerakonna logodest nud.
“

1940.

täis

pakkus

naeratav Siret Kotka.

lestuste heietamist alustas ta
aasta küüditamisest,
kõneles, kuidas ta tollal sõb-

mesi

Keskerakonna

laud,
,.Võtke
tallistseinal
kroonlühtrid.
antiiksed
mastaapsed
peeglid
ja
laes
kris-

Minu kõrval istet võttes ütles, et tema nimi on Eevi ja
ärgu ma pangu tähele, kui ta
liiga palju räägib. Oma mä-

kuidasvarahommikuks
olid loomavagunid
gest sellest
inisiinkohal juttu
ei
tule, sest meie eesmärk oli

juba

fraktsiooni ruumides. Meid
juhatati läbi eestoa, kus diivanil istusid pisut kurikuulsad rahvasaadikud Urbo
Vaarmann ja Lauri Laasi, kes
hakkasid sisenejatele ajalehte Kesknädal jagama. Tagumises ruumis, koosolekusaalis, oli suur hele ümmargune

Seepärast kutsub värske rahvasaadik ka inimesi Riigikogusse külla.
„Et ma teil meelest ära ei läheks, annan teile oma visiitkaardi,” jätkas Kotka. „Võite
mulle alati helistada. Kui ma
midagi
kohe
vastata
küsida?”
ei saa,
Ükshelistan
vanem

pidi ta siiski andma politsei-

kõiki ka endine teletäht Enn

niku kätte hoiule.
Eesmaa.
Ja siis saabus kauaoodatud Algamas oli Riigikogu infohetk. Riigikogu liige Siret
kuulata ja neil peab olema
Kotka,
kes Tapakülla
vallarahva
kutsus, tund. Liikmetele mõeldud võimalussaadikul kas või
sel parlamenti
oli meile vastu tulnud. Ühel saalis istus vaid Lääne-Viru nabast kinni võtta, et pärida,
trepimademel tervitas meid esimene maavanem Lembit võ im alu s sa a dikul ka s võ i
Kaljuvee. Kellahelina peale
n ab a st kin n i võ tta , et p ärid a ,
Riigikogu
kohale.
tulid veel
Kuimõned
saadikud
esi- kuida s ta ra h va st esin d ab.
ma

ajalehekuulutuse

vahendu-

mestele veel kompvekke, ütles lõpusõnad ja lisas, et

nüüd oodatakse kõiki Kuku

klubisse lõunasöögile.
nüü d oo d atakse kõ iki Kuku
klub isse lõ un asöö gile.

UUS RISTSÕNARAAMAT ON
ILMUNUD!
106 lehekülge täis
populaarsemaid ristsõnu
läbi aegade.

KA
HÄSTI
SOBIB

JÕULUVANA

KINGIKOTTI.
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Riigikogusse
minna,aga kindlasti
küll
Soome
ostaks
ta endale
Raamattu (Piibli). Üks amet-

mesindusagronoomina.
Ükskord teatati Eevile, et te-

on usuvabadus,
talistlik igand

sealt

Toompea mäest alla astudes
toetus Eevi minu käsivarrele
ja rääkis, et töötas 26 aastat

nik

ütles,

et kuigi Eesti NSVs

on

ja

da premeeritakse tubli töö

eest välisreisiga. Pakuti Un-

gari, Poola või Soome reisi.
Eevi oli öelnud, et tahaks

usk kapiei saa

me

teid selliste kavatsustega vä-

lismaale lubada.
Kuku

klubis WC
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järjekorras

seistes naljatas Eevi, et käed
tuleb puhtaks pesta, et mitte
Ebola viirust saada.
Kõhud täis pugitud, suundusime Rahvarinde muuseumisse. Laulev

O
TOIDUKAUBAD

KAUPLUSTES

revolutsioon

oli paljudel meeles ja mõned
olid isegi Balti ketis kõrvuti
seisnud. Eevi ütles, et nüüdsel a'al on võim rahvast võõ-

randunud,
ammu pole enam
sellist ühtekuuluvustunnet
,

nagu 25 aastat

UUED IDDTED

tagasi. Pidin

temaga tahtmatult

nõustuRahvarinde muuseumis

ma.
jätsime Eeviga hüvasti
tänas mind selle eest,

ja

ta

et olin

rohkem
ENDA

JAOKS/

teda välja kannatanud.

Jaani kiriku poole sammudes meenusid Chalice i laulu

sõnad:
„Minu inimesed on head.

Ma ei usu, et Sa neid kõiki

peavad
lugu
tunnedjaja
tavad
vaevalt
endast
nad ükspuudub
siis,
ka
neil
kontakt Sinuga. Kuigi igaühel on
teistid

tunnevad.

Nad

mõis-

kui

enda asjad ajada,

on

neil

selles osa nad on minu inimesed ja minu rahvas
ja minu seltskond.”
Valitsuskoalitsioonis lahvajäätanud „roosa kriisini”
nud vähem kui
Rii-

kõigil

-

oli

gikogu

üks

päev,

valimisteni veidi roh-

kem kui neli kuud.
nud vä h em ku i üks p äev, Rii-

giko gu valim isten i veidi ro h

Riigikogusse pääsemine võttis rohkem aega kui külaskäik ise.

-

kem ku i neli kuu d .

Laada 18, Rakvere

A

m
n
toh

I
lõhnad, lõhnaveed, dusigeelld

d

E-R 9-18 Tel: 32 23 908
L 9-15
P 10-15,

kindad, mütsid

aluspesu
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-2098
sokid

Suur
valik!

Suur

talvesaapad
ja peokingad

flanellsärgid
NORD1C
A
suurused
kuni 5XL
*

Uus kaup!
valik kingi
ja saapaid

kuni

-SOS®

A

Uus
kaup!
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päevasärgid
ka suured
suurused

Uus
kaup!

Uus kaup!

oi:

.

il

i
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soodustus kehtib kuni 13.11.2014
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ENDALE
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Suura
valik!
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SAA PALJU HAID
SOODUSTUSI!
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16 Kuulutused

Kuulutaja reede, 31. oktoober 2014
Hind 37 000

KINNISVARA

AITAME MÜÜA
KINNISVARA LÄÄNE-VIRUMAAL

Mü ü a s o o d s a h i n na ga Ta p a
ja Ta m s a l u l i n na s n i n g v a l l a s
erinevas seisukorras ning erineva

•

•

vesi, kanalisatsioon ja elekter.

5110 478 või 322 0106, e-post :

Urmas Saarmets

Helve Kesküla

maakler
Lääne-Virumaa/ Tallinn

511 6466

olev@virumaainvest.ee

eino@virumaainvest.ee

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

maakler/hindaja

511 0478

urmas.saarmets@pindi.ee Urmas
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS.
A itan teid kinnisvara ostmisel
ja müümisel, võtan müüki teie
korteri või maja, kinnisvaraalane
konsultatsioon tasuta.

Eino Vaher
maakler
Tel 553 0227

galli@virumaainvest.ee

Müüa Kadrinas elamumaa (1317

Lepingud kõik sõlmitud. Valmis
ehitatud maja vundament, kaasa
maja projekt. Tel 5530 227

ning majad. Täpsem info: mob

Galli Wölfert
maakler
Tel 506 3921

Tel 5394 4558

m2). Kõrghaljastus, juurde toodud

suurusega 1-4toalised korterid

Olev Rohumäe
kutseline maakler
Tel 5333 1805

€.

•Müüa valmimisjärgus 1-3toalised
korterid Pagusool . Hind alates 790 €/
m2. Tel 5665 8776, Airike

ÜÜRILE ANDA

Müüa 1toaline ahiküttega korter
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal.
sees. Uus vannituba! Hind 11 500
www.kenriko.ee, tel 5083 305
Müüa või anda üürile 1toaline korter
Kundas Mäe tn 14. Tel 5220 305
Müüa 1toaline mugavustega korter
(43 m2) Rakkes. Tel 5675 0239
Müüa Tallinnas Pae 23a väikekorter
(16 m2). Väga ilus, renoveer itud,
2/5. Hind 26 500 €, käsiraha 5000 €,
krediidiabi. Olemas variandid. Tel 5551
8067, Roza
•

Müüa maja koos abihoonega
Tamsalus, Kandle 8 Hind 14 500 €.
Lisainfo tel 503 6006, Sven
•

€.

•

Anu Veldre

Mare Aros

Merle Nagel

maakler

maakler

maakler/hindaja

528 8670

501 3658

58 003 648

Rakvere, Ussimäe, Pagusoo 5, üp

Kunda, Koidu 42, üp 43,3 m2, II k,
rõdu H: 4300 € tel: 50 13 658, Anu
Kunda, Pargi 4, I k, üp 25,2 m2 H:
2500 € tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Lembitu pst 15, 27m2,I k H:
3900 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Hommiku pst, I k, 25 m2, ahiküte H: 1700 € tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kesk n 12 , üp 42,5 m2, I k,
rõdu H: 30 000 € tel: 51 16 466 Helve
Rakvere, Jaama tn. 19, I k. üp 36,6
m2, renov, H.21 700 €, tel 52 88 670
Mare
Rakvere, Võidu 74, I k., üp,. 34,3 m2,
renov, ahiküte H: 18 700 € tel. 52
88 670 Mare.
Rakvere, Laada 8, IV k. H: 35 000 €
tel: 52 88 670 Mare
Rakvere, Lennuki 4, üp 40m2, III k,
H: 14800 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Side 6, üp 36,6 m2, I k, H:
23 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Lai 1, IV k. üp 44,1 m2 H:
25 000 € tel 58 00 36 48 Merle UUS!
Kunda, Mäe 16, V k, üp 49,5 m2, rõdu H: 9 200 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Loode 4, II k, üp 40,8 m2, renoveeritud H: 6900 € tel.: 50 13 658
Anu
Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. H:
8500 € tel 52 88 670 Mare
Kunda, Aia 2, III k, üp 39,1 m2 H:
510 €
KÜ võlg 2000 € tel.: 50
13 658 Anu
Kunda, Pargi 4, I k, üp 38,1 m2 H:
1700 € KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Pargi 8, I k, üp 36,4 m2 H:
5500 € tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Kabala 1, 49 m2, H: 7900 € tel:
51 10 478 Urmas
Tapa, Valgejõe pst 8, 47,8 m2, H:
8500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Põllu 1, V k, 39 m2, H:9900 €
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Jaama tn, II k, 40,2 m2, ahiküte
H:8500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Roheline 20a, III k, 38,2 m2, H:
6800 € tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Ääsi tn 19, üp 49,1 m2, V
k, rõdu. H:3500 € tel: 51 16 466 Helve
Kadrina v, Männi tee, II k, üp 53,8
m2, H: 2500 € tel: 58 00 36 48 Merle
Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5 m2,
I k H: 7300 € tel: 51 16 466 Helve
+

+

Rakvere, Tallinna 16, üp 63 m2, II k
H: 32 500

€

tel: 52 88 670 Mare

Rakvere, Kunderi 2, üp 53 m2, II k.,
H: 8900 €. tel: 51 10 478 Urmas

, IV k, üp 48,7
m2, H: 26 000 tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Kalda 16, II k, üp 62,5 m2,

Rakvere, Lennuki 4
€

kamin H: 9500

€

tel.: 50 13 658 Anu

Kunda, Mäe 12, IV k, üp 56 m2 H:

1300
KÜ võlg 3800
tel.: 50
13 658 Anu
Kunda, Koidu 83, IV k, üp 61,1 m2
H: 4760 € KÜ võlg tel.: 50 13 658
Anu
Tamsalu, Ääsi 17, üp 65,7 m2, II k,
H: 7990 € tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu, Kesk 12, üp 67,5 m2, I k,
H: 9 000 € tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu, Ääsi tn 11, üp 62,5 m2, rõdu. H: 3500 € tel: 51 16 466 Helve
Kadrina, Kalevipoja 10, üp 66,2 m2,
V k, rõdu H: 15 000 € tel: 51 16 466
€

€

+

+

Helve

Vinni v, Kiige 3, I k, üp 63,5m2, H:
4500 € KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Ülesõidu tn 6, I k, 48m2,
H:3900 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pikk 6, üp 61 m2, II k, ahiküte
H: 7500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pikk tn 8, 57,5m2, H: 8500 €
tel: 51 10 478 Urmas
+

Kadrina v, Hulja al, Tõnismäe tee 19,
üp 79,2 m2, IV k H: 16 000 € tel.: 50
13 658 Anu
Sõmeru v, Näpi al, Näpi tee 6, üp
62,3 m2, II k, hea seisuk garaaž H:
25 900 € tel: 51 16 466 Helve
+

PINDI KINNISVARA

79,8 m2, V k, kamin H: 43 000 € tel.: 50
13 658 Anu
Kunda, Koidu 83, üp 74,6 m2, III k H:
3200 € KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Koidu 83, üp 74,7m2, Vk H:
2300€+KÜvõlg 2800 € tel: 5013658
Anu

Üürile anda 2-toaline möbleeritud korter
Rakveres, Vabaduse 78. Korter asub linna
ääres, looduskaunis keskkonnas, pood on
umbes 800 m kaugusel. Köök eraldi, puit
aknad, korter kohe vaba ja saab sisse kolida. Kommunaalkulud soodsad, suvel 35
eur ja talvel 90 eurot. Majal oma kü~esüsteem. HIND 180 EUR. Helista 5233830 Lise-

Müüa ilus umbes aasta aega tagasi renoveeritud 2toaline korter viiendal korrusel
Rakveres Võidu 84. Korteril on aknad vahetatud, paigaldatud 2 seina kappi. Korterisse
jääb sisse köögimööbel. Korter on soe ja
madalate
HIND
kommunaalkuludega.
34000 EUR. Helista 56814899 Kerly

•

•

Müüa 2toaline keskküttega korter
Rakveres Side tn 6. Tel 5110 478
•

te

+

Müüa 2toaline korter Rakveres
Lennuki tn, III k., üp 39 m2. Hind 15
900 €. Tel 5884 1397
•

Mü ü a 2 t oa l i ne ko r t er R akve re
kesklinnas Laada tänaval. Hind 21 000.
Tel 5342 2880
Müüa Sõmerul 2toaline keskküttega
korter. Soodushind kuu lõpuni 9500
Info www.kv.ee/2416694. Tel 5624 4605
Müüa ahiküttega 2toaline korter
(41 m2) Essus Haljala vallas. Korter
on keskmises seisukorras, vesi ja
kanalisatsioon on sees. Pesuruum
vajab sanitaarremonti. Info telefonil

Müüa remonti vajav maja (100 m2)
Lasilas koos 2,24 ha maaga. Hind 30
000 €. Tel 5596 8282
•

Müüa Tõrma külas elamumaa (1,26
ha). Läbi jookseb oja, mille ääres
pooleli olev suvemaja, elektriliitumise
v õ i m a l u s k r un d i p i i r i l . R a kv e r e
kesklinna 4 km, linna piirini 1,6 km.
•

Tel 5229 233

Müüa garaazh (alune tühi) Näpil.
Tel 5157 395
Mü ü a v õ i üü r i l e an d a garaaz h
Rakveres Ly poe taga. Tel 5386 6881
•

•

•

Rakvere, Näituse, üp 96,4 m2, maja

alumine korrus H: 65 000 € tel.: 50
13 658 Anu
Tamsalu v, Vajangu k, Kooli, üp 179
m2, krunt 1600 m2, paariselamu H: 19
000 € tel: 51 16 466 Helve

Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, üp
153,5 m2, krunt 1284 m2, H: 18 000
tel: 51 16 466 Helve

€

Rakvere, Veski, üp 168 m2, krunt 710
m2, 2k, 5 tuba. H:75 000 € tel:
5116 466 Helve
Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2,
krunt 1033 m2, H: 28 500 € tel: 52
88 670, Mare
Rakvere v, Eesküla k, üp 77 m2, krunt
4872 m2, H: 50 800 €, tel. 52 88 670

€.

Üürile anda äriruumid Rakvere, Rägavere
35, suuruses 12m2, 20m2 ja 50m2. Maja
asub kergelt leitavas asukohas ja on heade
parkimis~ngimustega. Hoonel on kinnine
sisehoov .Ruumides on remont tehtud,
soovi korral jääb mööbel sisse. HINNAD:
12m2 75 EUR; 20m2 80 EUR; 50m2 150
EUR. Helista 5233830 Lisete

Müüa Vinni vallas Pajus~ alevikus Linnu 7,
3-toaline keskmises seisukorras möbleeritud korter. Majas asub rahulikus piirkonnas, kauplus ja muud teenindusasutused
läheduses. Korter maja keskel, võib ehitada
mitmesugused kütmisviisid, gaas, elekter,
õhksoojuspump. HIND 10500 EUR. Helista
5530227 Eino

MÜÜA KORTERID

Müüa Rakvere kesklinnas Kungla 4 rõduga,
4-toaline korter. Piirkonnas kool, lasteaed,
kauplus lähedal, kesklinna ca 10 minu~ tee
käimist. Võimalus ka vahetada väiksema
korteri vastu. HIND 32000 EUR. Helista
53331805 Olev

Müüa Rakveres Adoffi2, hubane, soe ja
suurepärase vaatega 2-toaline korter südalinnas. Toimiv korteriühistu. Mööbel võib
sisse jääda. HIND 21900 EUR. Helista
5530227 Eino

MÜÜA MAJAD

Müüa 2toaline ahiküttega korter
Laekveres (II k., remonditud). Tel
5340 5688
•

Müüa 3toaline ahiküttega korter
Näpil. Tel 5556 3144

Müüa renoveeritud 3-toaline rõduga korter Sõmerul, Astri tänaval looduslikult kaunis kohas. Korter on väga heas korras. Korteris on 2 panipaika ja korteri juurde kuulub ka keldriboks. HIND 31600 EUR. Helista
5063921 Galli

Müüa Rakveres Sepa tänaval (Kü~ ja Kauba
tänava vahel) rahulikus piirkonnas renoveerimist alustatud elamu kõrval hoonega.
Maja ümber kõrghaljastus, viljapuu aed.
Koht privaatne. Krundi suurus 965 m².
HIND 29000 EUR. Helista 53331805 Olev

•

•

•

•

OÜ Netcom
Baltic Kinnisvara

,2
5/3,
12,
tn
Mäe
Kundas
38
m . ko r t e r
Mü ü a 3 t o a l i n e k mkorter
Sõmerul Astri tn (67,1 m2, II korrus,
toad eraldi, rõdu, õhksoojuspump).
Tel 5296 093, sirje008@hot.ee

ostab metsa ja

talumaid,

M ü ü a 3 t o al i n e k o r t e r Ta p a
kesklinnas. Tel 5110 478

metsaraiet.

•

Müüa 3toaline korter Moe alevikus
(II korrus, 67,8 m2). Soojuspump
keskkütte võimalus. Madalad kulud.
Normaalses korras. Hind kokkuleppel.
Tel 5667 2489
Müüa 3toaline remonti vajav korter
Jänedal. Aknad vahetatud. Esimene
korrus. Hind 13900 Tel 5262 267
•Müüa 3toaline väga ilusrenoveeritud
korter Kiviõlis. 3/5, hind 16 000 €. Tule
vaata, tingi! Tel 5551 8067, Roza
Müüa Haljalas 4toaline renoveeritud
korter. Tel 5568 6385
Müü a va l m i m i s j ä r g us

Hinnad väga head!

Tel 5666 0375

OÜ ESTEST PR
OSTAB

•

Rakveres, Vahtra 89, vajab retäidissein (peal kivivooder),
ahjuküte, saun, 200 l boiler, linna vesi ja kanalisatsioon. Avar viljapuuaed, krunt 771
m2. Tänavad asfalteeritud. HIND 51500
EUR. Helista 5530227 Eino
Müüa maja

mon~, palk

Müüa 2-toaline avara planeeringuga korter
Kunda kesklinnas, Kasemäe 14.. Avar köök,
dušširuumis põrandaküte. HIND 8000 EUR.
Helista 5063921 Galli

ja

MÜÜA ELAMUMAA

€.

•

ridaelamukorter Rakveres Tedre
tn 12. Hind alates 44 000 €. Tel 5665
8776, Airike
Müü a va l m i m i s j ä r g us eramu
Rakveres Linnuriigis. Hind 55 000
Tel 5665 8776, Airike
Müüa majaRakveres. Tel 5570 990
Müüa ar mas palkmajake Vir uJaagupi alevis. Krunt 650 m2, otse
omanikult. Helista ja küsi lisa tel
€.

•

•

Müüa mugav ja ilus 4-toaline korter Haljala
keskuses Tallinna mnt 20. Lähedal bussipeatus, kool, lasteaed, kultuurimaja, kauplus, noorte keskus, laste mänguväljak kohe
maja taga. HIND 27500 EUR. Helista
5063921 Galli

metsa-ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215

•

•

Vahendus Hindamine Korrashoid
K indlustus Juriidiline abi
Turu plats 3, Rakvere Tel: 32 77 100

Ostan remonti vajava garaaz hi
Rakveres. Tel 5550 0588
Ostan garaazhi Kundas. Tel 5579 457
Noor pere soovib osta elamiskõlbliku
maamaja või talukoha Rakverest 25
km. raadiuses (võib vajada remonti).
Ülehinnatud pakkumisi paluks mitte
teha! Pakkumised teha meilile mn26@
hot.ee või tel 5341 6064
Otsin klientidele 1-, 2-ja 3toalist
korterit Tapa linnas, maja Tapal ja
Kadrina vallas ning 1-või 2toalist
keskküttega korterit Rakvere linnas.
Kõik pakkumised on oodatud, tasuta
konsultatsioon. Kui soovite müüma
hakata enda kinnisvara, võtke eelnevalt
ühendust konsultatsiooniks tel. 5110
478 või urmas.saarmets@pindi.ee
Soovin ostaremonti vajavakorteri või
majaRakveres või selle lähiümbruses.
Soodsa pakkumise korral raha kohe
kätte! Tel 5457 6756

+

tel: 51 10 478 Urmas

kom.maksud tel:

•

•

Tapa,
000 €
Tapa,
000 €

2toal., Rakveres Kungla 6, 49,4 m2, I

Ostan garaazhiRakveres, võib vajada
remonti. Tel 5145 796

•

€

ÜÜRILE ANDA

•

•

Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2,
üp 61,6 m2, rah seisuk, H 15 900 € tel:
51 16 466 Helve
Rakvere v, Eesküla k, krunt 19437 m2,
üp 112,1 m2, kõrvalh, H 46 000 Tingi!

Pikk 58, krunt 3193 m2, H: 20
tel: 51 10 478 Urmas
Pargi 15, krunt 2821 m2, H: 49
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Koidu tn, k 911 m2, H: 46 000 €
tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kolde tn 7, krunt 1194 ha, üp
300m2, H: 39 000 € tel 5110478 Urmas
Vihula v, Võsu al, üp 39,9 m2, krunt
754 m2, suvila, H: 29 000 € tel: 58
0036 48 Merle

Ostan garaazhi Rakveres. Tel 5558
8135

•

Müüa 3toaline remonti vajav korter
Lennuki tänaval. Hind kokkuleppel.
Tel 5680 1956
•

Mare

+

Mü ü a o t s e o ma n iku l t 2 t o alin e
korter Kundas Mäe tn 12, 5/3, 38 m2,
dushiruum remonditud, uus san.
tehnika, info/pildid www.kv.ee, hind
4500 €. Tel 5563 5289
Müüa Tamsalus Kesk tn 2toaline
ahiküttega korter. 2/2, remont lõpuni
tegemata, madalad kom.maksud.
Hind 2950 €. Olemas ka teisekortereid.
Tel 5551 8067, Roza
•

Merle

k, mööbel H: 170 €
50 13 658 Anu

•

•

Mare

tel: 51 16 466 Helve
Vihula v, Annikvere k, üp 130 m2, krunt
2966 m2, eksklusiivne hoone! H:
79 000 € tel: 51 16 466 Helve
Laekvere v, Rahkla k, üp 66,9 m2,
krunt 5546 m2, saun H: 20 000 € tel: 58
00 36 48 Merle
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, üp
93,4 m2 H:22 000 € tel 58 00 36 48
Merle
Rägavere v, Põlula k, krunt 65068 m2,
üp 109,7 m2 H:45 000 € tel 5800 3648
Merle
Rakvere, J Kunderi, üp 112,8 m2, krunt
1068 m2,7 tuba H: 39 800 € tel: 58 00
36 48 Merle
Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 m2,
H: 25 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Vahakulmu k, krunt 1 ha, H: 13
000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Rägavere k, krunt 3 ha, H: 18
000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 ha, üp
117m2, H: 18 000 € tel 5110478 Urmas
Tapa, Koidu tn, k 911 m2, H: 46 000 €
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Õhtu pst, k 2750 m2, H: 29 000 €

€.

5854 1010, 5854 1145

Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, üp
93,4 m2 H: 22 000 € tel: 5800 36 48
Rägavere v,Mõedaka, krunt 2,83 ha,
H: 35 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Sõmeru v, Varudi-Vanaküla k, krunt
11 727 m2, üp 104,6 m2, kõrvalh, puurkaev, H: 16 000 € tel: 58 00 3648 Merle
Vinni v, Roela al, Allika tn, üp 80 m2,
krunt 2600 m2, H: 45 000 € tel: 51
16 466 Helve
Vihula v, Eisma k, üp 157,5 m2, krunt
2834 m2, suvila, H: 95 550 € tel: 58
0036 48 Merle
Vinni alevik, Metsa tn, krunt 3147m2,
üp 151,6 m2 H:97 000€ tel 5288 670

•

Müüa endine talukoht looduskaunis kohas
Vana-Vinnis, maatulundusmaa, sobib elamu ehituseks. Elektri liitumine, kü~epuid
umbes 500m3. Krunt 6,1 ha. HIND 16000
EUR. Helista 5530227 Eino

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA (MAJA,
KORTER, PÕLD, METS JM).
LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE UUELT KODULEHELT!
Head pakkumised Kroonikeskuse I korrusel
Telefon 327 0670 info@virumaainvest.ee www.virumaainvest.ee

5079 984

5570

Müüa talumaja Tapa vallas (sobib
ka maakoduks), kinnistu suurus 3 ha.
Info tel 5110 478
•

Müüa elamukrunt Käsmus. Tel
5568 6385
•

Müüa maa Karepa külas

Soovin üürida ahiküttega korterit
Rakveres. Tel 5562 4806
•

Soovin üür ida 1toalist korterit
Rakveres. Tel 5593 9814
•

Soovin üürida 2-3toalise korteri
Rakveres. Soovitatavalt ahiküttega.
Tel 5564 1837
Soovin üürida 1toalise möbleeritud
korteri Tapal. Tel 5594 3759
Üürile anda tuba korterist Kungla 7.
Tel 5848 1071
Anda üürile 1toaline korter Turu
plats 3 majas. Sobib ka kontoripinnaks.
Üür 250 €/kuus. Tel 5187 979
Üürile anda 1toaline möbleeritud
ahiküttega korter Rakveres, vesi ja
kanal. sees Tel 5270 058
•

•

Müüa maja Ulvis Rägavere vallas
Lääne-Virumaal. Info telefonil 5393
•

•

Korralik pere soovib pikemaks ajaks
üürida 2-või 3toalisekorteri Rakveres,
vesi sees. Tel 5562 5624
•

(3,7 ha).

•

•

•

Kuulutaja reede, 31. oktoober 2014
Anda üürile 1toaline k.m. korter
Rakveres Tuleviku 7a (I k.) üksikule
inimesele pikemaks ajaks. Tel 5554
6268
•

Ü ü r i l e an d a 1toa li ne k õi g i
mugavustega korter Sõmerul, uued
aknad ja uks. Tel 5887 1954
Anda üürile k.m. möbleeritud
2toaline korter Rakveres. Tel 5386
•

•

9780

Üürile anda 2toaline k.m korter
Rakveres Lennuki tn. Üür 120 € kom.
maksud. Ettemaks 250 €. Tel 5676 0018
Üürile anda 2toaline ahiküttega
korter L-Virumaal Laekvere aleviku
keskuses heas teeninduspiirkonnas, I
kor. dushshinurk, aiamaa kasutamise
võimalus, sobilikka pensionärile. Üür
65 €. Info tel 5073 918
Anda üürile 3toaline k.m korter
Rakveres Kungla tn. Hind 200 € kom.
maksud. Tel 5218 177
•

+

•

naastrehvidega 4x100, 175/65 R14
ja Opeli valuveljed suverehvidega

(5 auguga, 195/60R15). Tel 517 4193
Müü a soo d sa l t k orra lik u d
naastrehvid 185/70 R14. Tel 5566 9310
Müüa plekkveljed 15 tolli (4 tk, 5
auguga, sobib Opelile). Tel 5332 8048
Müüakasutatud naastrehvid 175/70
R13 velgedel (4 tk). Tel 5685 9776
Müüakasutatud plekkveljed (4 auku)
koos naastrehvidega 185/65 R14. Tel
•

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.
Tel 322 5233

•

•

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

•

*

5550 4235

*

•

•

+

Üürile anda k.m. korter. Tel 5836

•

1490
Anda rendile maamaja Laekvere
vallas Muugal Raja külas. Möbleeritud,
vesi-ja kanal. sees koos saunaga. Info
tel 5270 058
•

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

Vahetada 2 3toalist korterit maja
vastu Rakveres. Kompensatsiooni

*

O s t ame i gasu g uses t e hn ili ses
seisukorras autosid, võtame ARK-ist
arvelt maha. Tel 5500 724
Ostan autoromusid. Puksiir-ja
veoteenus. Tel 5558 5956
O s t a n Ve ne v õ r r i , K-1 2 5 1 7 5
mopeedi, jalgratta, nende osi. Tel
•

valuvelgede sirutamine,
keevitamine

•

•

uued, taastatud

ja kasutatud rehvid
kasutatud plekk ja valuveljed

*

velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14

tel 508 9216

ÄRIPINNAD

-

Tõrma Tööstuskülas

•

Motopood ostab jalgrattaid, ATVsid, mopeede, sääreväristaja selle
mootori. Tel 5648 6638
•

Ostan Vene maastikuauto VAZ 2121
Niva, ka rem. vajava. Tel 5841 5322

BMW E34
520i/518i
BMW E24
628I
BMW E36 sed/compact/coupe

94
86
92-95

3,6i/4,2i/aut
AUDI V8 quattro
89
3,0i
83-94
ALFA ROMEO 33/164
83-90
BMW E30
528/525i/524TDaut
BMW E28
86

BMW E38
BMW E39

2,0/2,5TD/3,0TD

BMW E46
BMW E46 coupe

I,9i

95

4,0i aut.

CHRYSLER VOYAGER
CHRYSLER VOYAGER
CITROEN XSARA 5ust

•

-04
94
99
88

2,0TD
2,5D/2,5TD

TÄITMINE
Auto elektroonika
remont ja elektritööd
Diagnostika
Autovalveseadmed
Autostereote ja
multimeedia paigaldus
*

*

*

*

Müüa Ford Transit 2,4D, 2005. a,

täiskõrge, tagavedu, kandevõime
1300 kg. Hind 3200 Tel 5836 5700
€.

Müüa Mazda 626 2,0 92. a, hatchback.
elektriaknad (4x), püsikiirusehoidja,
stereo, ABS, manuaal, katuseluuk,
udutuled, üv 2015. 10. Hind 440 Tel
•

€.

5597 5882

Müüa Mitsubishi Galant 1,8bensiin.
Odom.näit 129 000 km, talverehvid.
Hind kokkuleppel. Tel 5667 2489
Müüa sõiduauto Nissan Almera
1998. a. Hind kokkuleppel. Tel 5360
•

•

5145

Mü ü a O p e l A st ra 1 , 6 i 1 9 9 8 . a,
tumekirss metallik, 5 ust, luukpära,
uuem mudel. Sõiduk väga heas korras,
omabülevaatust 09.2015. Hind soodne.
Tel 5079 984
•

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere
tel 3223103

1,3/1,5i/aut

00
93

01

MAZDA B250
MAZDA 323 3ust/sed

06
85-95

1,5i/1,6i

92-98
-02

MAZDA XEDOS 6
MAZDA 6 sed

92-94
02

2,0V6
2,0

MB CLK
MB 124/190

88-96

97-00
-07

NISSAN PR IMERA
NISSAN SUNNY
OPEL ASTRA sed

95-00
01
90

1,7D/2,0D/1,6i
1,7TDi /1,6i
1,4i/1,6I
1,4i
1,8/2,0/3,0i/aut

OPEL ASTRA/car
OPEL CORSA

99
05
83-95

99
89
-02

98
99
99

2,5TD
1,1
2,0i/2,3HDi

UUS ! PEUGEOT 307
PEUGEOT 107 5 ust 1,0i
PEUGEOT PARTNER 1,9D

05
06
-04

2,0

PORSCHE 924

82/85

RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0
RENAULT SAFRANE
2,1 D
REANULT MEGANE/5ust 1,6i/2,2TD

85-98
93
96-99

-04
93-00
-02

1,4
REANULT THALIA
ROVER 620/416
1,6i/2,0i
SAAB 9-3 3 ust
2,2TDI
SAAB 9-5 car
2,0i/aut
SKODA FELICIA

(5ust)

SKODA SUPERB
SUBARU LEGACY
SUBARU IMPREZA car
SEAT ALHAMBRA
SEAT CORDOBA

03
97
94
1,6i/1,8i/aut
95-00
1,9TD

02
95-00
92-97

1,6i
1,6i/1,3i
1,6i
1,3 aut
2,4i
3,0i
1,0i

89
95
89
06

2,5i/aut
1,8i/1,9 TDi
2,5i

2,5TDi

91
-00

-00
99

AUTODE OST

509 6714
505 9420

5646 8055

325 1725
502 8571

www.hot.ee/rakett

VÄLJASTAME AUTO ARVELT
MAHAVÕTMISE TÕENDI!

*

0674

Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670
KCK T eeman t O Ü t eos t a b
teemantpuurimist, isolatsioonitöid,
väiksemaid ventilatsioonitöid ning
paigaldabvärskeõhuklappe. Kontakt
info@kckteemant.eu, tel 5174 192,
koduleht www.kckteemant.eu
Puksiirabi. Veoteenused. Autoabi.
Tel 52 06 306, www.puksiir.eu
•

•

Er in eva d VARU OSAD
Eu r oopa ja Jaa p a n i
a u t od e le
TREI LERI REN T
Osta m e AU TOSI D
t el 326 1463, 558 3666,
504 3022
www.hot .ee/rannel
rannel@hot .ee
Tam salu m nt 1 Väike-Maarja

•

Teen keevitustöid ettevõttetele ja
eraisikutele. Tel 5566 7202
•

•

VARUOSADE SAATMINE
KULLERTEENUSEGA!

Toonime autoklaase USA kilega

Solagard. Tel 522 2511

Autoklaaside paigaldus Tamsalus.
Tel 522 2511
•

Autoklaaside müük japaigaldus.
Tel 325 5505
•

Toru- ja sanitaartehnilised tööd.
Tel 53324749
•

•

San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593

Ve s i , kü t e , ka n al is a ts i o o n .
Hooldus, remont, ehitus. Tel 32
•

44 103, 5850 1276
•
o il er i te eramute
e
BKorterite,
k r a an i ehitusk a u ss id
ja
WC p ott id e , d us hik a bii n id e
veeautomaatide paigaldus jm tööd.
Tel 5680 3249
•

465

-

,

97

L-Virumaa ,Viru-Jaagupi
*

Müüa Toyota valuveljed (R16). Tel

•

Müün, paigaldan ja remondin
õhk soo j us p um p as id j a
konditsioneere. Tel 502 4944
•

-01
88/86
92-97
98/99

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

Avatud E-R 9.00-18.0

Fie Mar t Nestor ehitab uusi ja
renoveerib vanu hooneid. Tel 5646

81-99

VW PASSAT 1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH 81-95
1,6i
VW PASSAT sed
98
VOLVO 740 sed/940
86/90
2,3/2,3i

Puksiiriabi 24 h

Teeme ehitus-ja remonditöid. Tel
5612 3743

06
-02
91-95

Kehala Autolammutus

ehitus-ja

•

2,0i

VW GOLF III/car /VENTO
VW GOLF IV
1,4i/1,6

VOLVO S70/V70
UUS ! VOLVO S80/V80

VÄI KE-M AARJA
AU TOLAM M U TU S

97

1,4
VW GOLF II 1,8iGT/1,3/1,6TD aut

VOLVO 850/sed
VOLVO S40/V40

Korterite, eramute

99

1,5
1,9TD

SEAT IB IZA
SEAT TOLEDO

UUS ! SEAT LEON
SUZUKI BALENO car/sed
TOYOTA CARINA E/car
TOYOTA COROLLA 3ust

•

02
92
92

2,0 TD
OPEL ZAF IRA
UUS ! OPEL MERIVA
1,6 i
PEUGEOT 405/205/306/309
PEUGEOT 406 sed
1,8/1,9TD

OPEL VECTRA
1,6i/2,0i/1,7D/4WD
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD

Elektritööd. Tel 5349 5632
remonttööd. Tel 5394 6666

-02

87/91
09

PEUGEOT BOXER
PEUGEOT 206 3ust

•

86-95

OPEL OMEGA
OPEL OMEGA B sed/car
OPEL S INTRA
2,2i

KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052

465

97
-97
-00
85-00

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA

•

•

93-00

1,4D

+

5083 305

97-04
-99

1,9SDI

Müüa VW Multivan 95. a, ls 235
000 km, 1,9TD,kõiklisad webasto,
kaasa jooksnaelrehve. Sõidukorras,
ökonoomne. Tel 5145 796

•

97

1,6i/1,5i
MAZDA 323F
MAZDA 626 sed/5ust/car

VW POLO
VW POLO Classic

•

•

99
97

4,0i

LEXUS LS400

VW CADDY

•

Teostame remondi-ja ehitustöid.
Plaatimine, tapeetimine ja muud
maalritööd. Tel 5187 979
Teeme ehitus-ja remonditöid ning
vannitubade remonti. Aitame teid
sisekujundusel. www.kenriko.ee, tel

08

1,8i

Müüa Opel Astra Caravan 1994. a b.,
roheline, summuti vajab keevitamist.
Hind 250 €. Tel 5107 541

Müüa Opel Omega 94-95. a. Võimalik
ka varuosadeks, uued talve naelrehvid,
uued esituled. Tel 5695 4670
•Müüa VW Caddy 2008. a diisel,
au t o m a a t, p are m p o o l s e ro o l i g a .
Lisainfo -372 56 702 222

•

-97

LADA 110/11

TOYOTA PREVIA
TOYOTA SUPRA
UUS ! TOYOTA AYGO

•

Ta l v tu l e ku l . Va h e t a m e ,
parandame teie katuse, aknad,
uksed, ahjud, pliidid. Teeme teie
kodu korda. Kolimine, eramute
ehitus jarenoveerimine. Helistage
5278 191 ja töö saab tehtud

-98

HYUNDAI ELENTRA SONATA
HYUNDAI GETZ
1,4
2,9TD/aut
KIA CARNIVAL

Müüa Opel Astra 1,6 62 kW 2002. a
hõbedane met., 5 ust, v.h. korras. Tel
5174 193
•

vanametalli ning autoakud. Kuulutus
ei aegu! Tel 5803 3345

-99
90
-99

HYUNDAI ACCENT 3 ust 1,3i
HYUNDAI PONY sed/3ust 1,5/1,3

NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i
NISSAN ALMERA 5ust
1,8i/aut
NISSAN MAXIMA
3,0i

AUTO
KLIIMASEADMETE
REMONT JA

91-94

84-95

MITSUB ISHI OUTLANDER

•

Viin Rakveres tasuta ära elektri-ja
gaasipliidi, pesumasina ja muud

•

02

93-04
98
86-98
87-98

2,2 turbo/2,2i
1,3i

LANDROVER FREELANDER

Saen ja lõhun küttepuid. Tel 5343
6875, 5012 895
•

95-98
-05
96

1,2i

MITSUB ISHI COLT
MITSUB ISHI CAR ISMA sed/5ust

MüüaFord Mondeo 2005. universaal,
bensiin, manuaal, punane, 180000 km.
Väga heas korras. Tel 5667 7294

T eos t an v õ sa lõik us t öid
k run t id e l , k raav i p erve d e l ,
teeäärtel. Varustus ja transport
olemas. Hinnad kokkuleppel. Tel
5196 2938

00
06
03

MITSUB ISHI PAJERO
MITSUB ISHI GALANT
MITSUB ISHI LANCER sed/car

MüüaAudiA4,ls 170 000 km. Auto on
väga heas korras. Tel 5345 3355

97

1,4
1,0i

MB W202 C-klass/sed/car
MB E-klas

•

-97

2,4/3,3/2,5TD

HONDA CIVIC 3ust/sed

E-R 9-16.00
Väljaspool tööaega
eelneval kokkuleppel.
Tallinn-Narva mnt 94.km
Tel 5568 4683

Teeme metsaraiet, metsaväljavedu
ja metsavedu. Tel 5365 3504

•

3,2i/sut
2,3i aut.

CHRYSLER CROSSFIRE

FORD PROBE GT
FORD COURIER

KASUTATUD
TALVEREHVID

TEENUSED

96-98
-05
00

2,0TD

FORD FIESTA
FORD FOCUS

S õi duaut o de
õlivahetus

www.toonklaas.ee

•

84-92
94
94

FORD GALAXY
2,8i/aut.
FORD ESCORT /OR ION 91/00
FORD SCORP IO sed

•

SÕIDUKID
•

97

3,7I/aut

FORD TRANS IT
FORD MONDEO

Ostan VAZide uusi plekke, ilukilpe,
Vene-aegseid uusi rehve. Tel 5157 395

Tel 516 4685

98

AUDI 80 B4 avant/sed/quattro
AUDI 100 sed/avant

FORD TRANS IT

•

Info 5255 126

AUDI A6
AUDI A8
AUDI 80/90/Q/coupe

FIAT PUNTO
FIAT MAREA sed/car

-

ANDA
RENDI LE
LAOPI NDASI D

1,8i

06
4,2 i
00
1,8 turbo
1,9 TDI/2,5 TDI -00

AUDI S4/A4
AUDI A3

2,0HDI
CITROEN C5
1,6i
DAEWOO NUB IA car
DAEWOO MATIZ
0,8i
1,7D
FIAT TIPO
1,6i
FIAT BRAVO 3 ust

5031 849
Ostan autoromusid. Tel 5558 3686

Veermiku ja pidurite
hooldus ning remont

KEHALA

AUTOLAMMUTUS

AUDI A4 sed/car

CITROEN C2
CITROEN C3

•

võimalus. Tel 5372 5862

17

Kuulutused

Mü ü a O p eli p l e kkv el j e d ko o s

Te e n k i n d a k r o h vi ( k o r s t n a d ,
s o o jam üü r i d , s e i n a d j n e ) . w ww .
kenriko.ee, tel 508 3305
•

Pottsepatööd. Tel 5851 9785
P o tt s e p a t ö ö d . A h ju d p l i i d i d
kaminad, müürid. Tel 5552 8487,
•

•

,

,

Vaiko
ja
K or t sna p ühki m i s
pottsepateenused. Tel 5221 165
K ors tna p ühki j a , umm i s t us t e
likvideerimine. Tel 5552 8487
•

•

-

18 Kuulutused

Kuulutaja reede, 31. oktoober 2014

Parandan kolded, korstnad. Teen
uue korstnaotsa. Tel 5395 6740
•

Ahjud, kaminad, korstnad, pliidid,
müürid. Tel 5047 459
Korstnapühkja. Tel 5560 4046
Kortnad lõõrid talveks puhtaks
tuhaimuriga. Hind soodne. tel 5597
5882
•

•

•

-

Plaatimine torutööd. Tel 5695 4670
Veoteenus Ford Transiti kaubikuga
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415
+

•

•

T ra n s p o r t ja koli m i ne p a r i ma
hinnaga. Tel 5695 6535
Tr an s p o r d i t e e nu s k au b i ku g a .
Hinnad soodsad! Tel 5535 938
•

•

Arvutite kiire ja usaldusväärne
hooldus jaremont. Kasutatud laua-ja
•

•

•

EHITUS

5190 1697
K oos t an
k orras t an
tööohutusalaseid dokumente. Tel

•

•

EHITUSE PEATÖÖVÕTT

•

ELAMUTE EHITUS

,

5560 2804
•

P e h me m ööbli remon t veo
võimalus. Tel 32 27 822, 5061 547
Polsterdan uksi. Tel 5646 8055
•

,

•

•

Kogemustega bil.v. raamatupidaja
t e e nu s t k o k ku l e p p e l i s t e l
tingimustel. Tel 5568 6385
•

p a ku b

Pulgainternetist tüdinud? Linna
p a r i m p ak ku m i n e ! ! ! Int e r ne t i
püsiühendus
telepilt täiesti
hullumeelse hinnaga al. 5 eurost.
Levib linnas ja maal. Sobib kokku
Wi fi n e t-i s e a d m e t e j a E l i o n i
digiboksidega. Ära muretse, kui
Sul aparaaturi ei ole, me anname
Sulle need tasuta!!! Uuri lähemalt:
http://www.telestar.ee või helista
tel 5552 5432
•

+

Osutan teenust kaubaveobussiga.
Tel 554 6353
•

•

•

ÄRI-JA TÖÖSTUSHOONETE EHITUS
HOONETE
RENOVEERIMINE

ÜLIKIIRE

•

•

Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2x2.35

KJ 7200). Tel

Veoautode varuosad ja remont
Müüme erinevaid furgoone
Rehvitööd sõidu-ja veoautodele
ning traktoritele
Ostame veoautosid ja mootoreid
Vinni v, Pajus~ Tel 502 7362

•

•

Kvaliteetne raamatupidamisteenus!
Tel 5554 1191 www.websoft.ee

KOLIMISTEENU S firm a d e le
ja e r a i s ik u t e le ü le vab ar i i g i .
Te o s t a m e võimalus.
k õ ik e m
i s onei
Kohaletulemise
Kuulutus
ko limise ga se otud , ja se e juures
s o o d s a t e h i n d a d e g a . Al a te s
p a kkim isest ku ni kla ver ite jm .
r a s ke te e s eme t en i välja . Võ t a
me i e g a ü h en d us t j a l e i ame
ko o s t e ie p r oblee m ile p ar im a
lah en d u se. OÜ Ko limise d . TEL.
5649 3289 võ i kaido @ko lim ised .
ee, www.kolimised .ee

OÜ TENITO

sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime
vana elektroonikat. Asume Rägavere
tee 44 II korrusel. Helista juba täna tel
+372 5512 053 või tule läbi. Vaata ka
www.hss.ee
Ar vutite ki ire remont Rakvere
kesklinnas. Kätte samal päeval. Tel

•

OMANIKUJÄRELVALVE

•

PROJEKTIJUHTIMINE

•

DETAILPLANEERINGUD

INTERNET
Lääne-ja Ida Virumaal.
Levib maal ja linnas.
Kuumakse alates

Kõik tööd
projektist teostuseni!

6,50 eurost
Info ja tellimine 519 616 06
info@wifinet.ee

+372 501 7412
info@tarvaprojekt.ee
www.tarvaprojekt.ee

www.wifinet.ee

513 2021

R e i s i jat e v e d u 1 6 - , 4 0 , 4 9 ja
8kohaliste bussidega. Ka vabariigist
välja. Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269
•

-

-

*

-

•

Teostankolimisteenust Ford Transiti

6535

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

•

Tel 521 5849

MAHE tõmbab teie peo käima
igal pool, igal ajal ja iga ilmaga. Tel
509 7850
Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika
igale peole! Tel 5185 318
•

•

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

Teen graveeringuidklaaspindadele
pildid, nimed jne (kruusid, pokaalid
jpm). Tel 5851 5111

•

Veo- ja tõsteteenus. Rakso Transport
OÜ. Tel 5667 5947. www.rakso.ee
Veoteenus Opel Vivaroga (2,6 x 1,6 x

Tel 322 0847, 510 6645

•

1,35). Tel 5557 1997

Prügiveoteenus, multilift kallur

(Kuulutaja majas).

E-post solvering.info@gmail.com
+

SOLVERING OÜ

mahakäivad vahetatavad kastid. Tel
502 6761, 553 6188, 324 0707

K a ll urau to , p oo lh aa g i sau t o
(tent, platvorm), metsaveoauto-,
vä i ke k au b i ku b u l d o o s e r i ( T130 , TD 75 ) , k o pp l aa d ur i t ööd
Treimis-, keevitustööd (gaas, elekter,
CO, metallilõikus), teraviljavedu.
Kohaletulemise võimalus. Kuulutus ei
aegu! Tel 503 2269
•

*

Ko ntoriteh nika Ho old u skesku s

-

-

-

Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534

•

*

•

Pakume vee-, kanalisatsiooni,
ma h u tit e j a g aas it orus tik u
paigaldust, hooldust, remonti ja
teostame ke e vitustöid.Erin eva d
ra u a tö ö d mu stast ja rv metallist,
r õ d u p iird e d ka p o leer it u d r v
toru st. Nim a tiv OÜ 5348 7973
•

tike survepesu ning ummistuste
likvideerimine, settepaakide

ARMITEC OÜ
kaevetööd ja

maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ,
info 5381 9930

planeerimine*
välis vee-ja

kanalisatsioonitööd
elamute ja
mitteeluhoonete ehitus
fassaadi-ja katusetööd
üldehitustööd
tänavakivide paigaldus
vundamendi
renoveerimistööd
lumelükkamine, katuste

7808, e-post: rts1@hot.ee

S AT
TV antenn id d i g i jaraamatupidamine
TVk om p l e k t id . Müük ( lii s i n g u
võimalus). Paigaldus. Konsultatsioon.
Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 OÜ
Mart Tali Kaubandus
-

-

CONTARO OÜ
www.contaro.ee

info@contaro.ee
Tel: +372 5282683
Autode, v äikebusside

&

Tel +372 527 8191
worcly@gmail.com
www.worcly.ee

h aagiste rent

Tel 900 1727. 24H .
h .1,09 euro t/m in võ i

PARI MAD HI NNAD!

TELLI ENNUSTUS

KATUSEI D
VI HMAVEESÜSTEEME
FASSAADE
PLEKI KANTI MI STÖÖD

*

h . 0,75 euro t/min

*

www.ennu stu s.ee

*

,

Teraskatused al. 4 €/ m²
K ivikatused al. 6 €/ m²
Värvitud voordilaud al. 12 €/m²
Järelmaksuvõimalus.

KAARDID ENNUSTAVAD.

*

•

SÜGISKAMPAANIA

tühjendamine ja puhastamine,
kanalistasioonipumplate puhastamine, imbkaevude ja torustiku

*

T V-ja SAT. sü s t e e m i d e m ü ü k
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 5340

EHITUSFIRMA WORCLY OÜ
PAKUB KVALITEETSEID
EHITUS ~JA PAIGALDUS~
TEENUSEID.

Kanalisatsiooni-ja sadeveetorus-

nalisatsioonitrasse.
Veepaagi maht 6 m³, imupaagi

Teostame fekaalive oteenust
j a k ana li sa t s i oon ik aevu d e
tühjendamist. Feka-Ekspress OÜ

Rakkekaevude puhastamine ja
remont. Tel 5574 792

SURVEPESUAUTOGA
JÄRGMISI TÖID:

ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või
1 ¼´´ sisekeermega ühendus).
Fekaali, liiva, muda imemine ja
transport. Sulatame jäätunudka-

.

Tel 5194 4298

TEEME KOMBINEERITUD

pesu, välistrasside veega täitmine

-

,

-

•

*

•

RAAMATUPIDAMISTEENUS,
FIRMA ASUTAMINE
Vilde 6a Rakveres

•

*

-

V eo t ee n us v ä ik e k a ll u r i g a
(kandevõime 1,50 tonni või 4 m3
küttepuid. Tel 56915810

•

*

*

•

kaubikuga. Hinnad soodsad. Tel 5695

*

*

Veoteenus (260x175x175). Hind
kokkuleppel. Tel 5061 547
-

Arvutite ja prin terite
kiirh o o ld u s n in g remo n t.
Tin di-ja ta hma
ka ssettid e täitm in e.
Sülearvu tite ekra a n id e
va h etu s.
Kvaliteetsed ka sutatud
sülearvu tid
Kodu elektro on ika remo n t
*

•

Transporditeenusmultilift kalluriga
(mahakäivad, vahetatavad kastid 6,
13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 324 5761

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
*

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

*

puhastamine

-

RAAMATUPIDAMISTEENUS

VÄIKEFIRMADELE

Paigaldame ja müüme:

Tel

372 508 8497
tel/fax 325 1730
info@tpplekitood.ee
+

kõikidele

Tel 5191 2784

info@armitec.ee

Tel (+372) 527 6062
genericoy@gmail.com
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Kuulutused 19
O stan i g asu g ust k at ki st
kodutehnikat ja vanametalli, vanu
raamatuid, toidunõusid, mööblit.
Tel 5673 8790
•

Ostan merevaigust kaelakee ja
muid vanu ehteid (sõled, prossid,
ma n s e t i d j n e ) kä e ke lla s i d ja
palju muud. Maksan Teie soovitud
hinna. Alati aus asjaajamine ja
aitan ka hinnata. Tel 5872 5458
•

Taaskasutatud
rõivaste müügipunkt
“SI RTSUD”

,

Ostan seisma jäänud esemeid
vanast naelast kuni mööblini. Tel
5079 984
Vanavarahuviline ostab hea hinnaga
veneaegseidkopikaid, tsaariaegseid
m ü n t e S a k sa j a t saar i ae g se t
p a b erra h a er i neva id m ä r k e
medaleid, ordeneid. Lisaks pakun
tasuta müntide, märkide hindamist.
Tulen ise kohale, aus kaup ja raha kohe
•

Avatud Rakveres

-

Sireli tee 6

•

(Rakverest Kadrina suunas ca 200 m)

-

T, N, R 10.00-18.00
L, 10.00 15.00

,

,

,

-

P.S. Tasumine sularahas!

kätte! Tel 5590 6683
Ostan audio-videotehnikat, kulda
ja igasugust muud huvitavat kraami.
Raha kohe kätte! Tel 5556 7508
•

Ostan parima hinna eest märgi-,
postkaardi-ja mündikogusid. Tel
502 9782

KÜTTEPUUD

•

Müüa küttepuid lepp (33 ja 50 cm).
Kuulutus ei aegu! Tel 5695 1163
•

Ostamehõbedat jakulda igasugusel
kujul. Kuld alates 17.00 €/gr. Hansa
Antiik Pikk tn. 7 Rakveres, 324 0542
•

KODU
Teostame remondi-ja ehitustöid.
Plaatimine, tapeetimine ja muud
maalritööd. Tel 5187 979
•

Müüa küttepuid ja kaminapuid
(erinevad puuliigid, pikkused).
Kohaletoomisega. Tel 514 3328
•

söögilaud
(pruuni värvi). Hind supersoodne.
•

Müüa korralik lahtikäiv

Tel 5079 984
Müüa pruun talvine sulemantel
(nr 44, kapuutsil karusnahkne ääris,
hind 50 €), must riidest sügismantel
(nr 44, uus, hind 30 €) ja valge pikem
talvejope (nr 44, uus, hind 40 €). Tel

Müüa kuivad küttepuud (33-ja
50cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 m3)
transport Rakvere ümbruses tasuta.
Tel 5218 234
Müü a b r ik e tt i j a s ü tt
kohaletoomisega. Tel 503 2269
•

•

Paigaldame:
fassaadiplaate
sokliplaate
rõdupiirdeid

•

5521 119

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

•

Müüa hulgi kasutatud riideid.

Joped (2 kotti), kampsun (2 kotti),

Te l 5 11 0 2 8 6

teksad (1 kott), püksid (1 kott), laste
miks (1 kott), laste sokid (50 paari),
rinnahoidjaid (50 tk). Kokku 500 €.
Tel 5636 4032

€

€

1528
Mü üm e Hal ja l a s kü tt e p u i d .
Lehtpuu, transport, koorem 5 m3.
•

Müüa töökorraskahed kangasteljed
ja lõime-ja koematerjali. Tel 5353

WWW.VOODRILAUD.EE

•

Tel 5051 528

7711

Müügil:
Sise-ja välisvoodrilauad
Põranda ja terrassilauad
Kruntimine ja värvimine
Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!
Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Müü a v äh e k asu t a t u d
kodutehnikat Võidu 52 ( Võidu
Laenukontor). Tel 5556 7508
•

•

Müüa vannitoa sisustus, dushinurk

u ks e g a ( 8 0 x8 0 , vä h e k a s u tatu d ) ,

väike kapp, käsitrell, elektriline
käsilihvija. Tel 5349 5625
Müü a k orra lik e l u t oa diivan
( 3 k o h a l i n e ) . H s t i h o i tu d . Hi n d
supersoodne. Tel 5079 984
Müüa soodsalt televiisor Samsung
(ilus ja korralik, diagonaal 68 cm).
Hind 40 €. Tel 5817 4022
•

-

•

Müüa Philips mini Hi-Fi süsteem
F W C 2 20 ( mu u s i k ak e s ku s ) k o o s
kapiga. Lisaks pult. Tel 5259 775
•

Ostan tigutugitooli. Tel 5061 547
Ostan majapidamise likvideerimisel
jäänud esemeid kila-kolani. Tel 5031
•

•

Loe

Kuulutajat

849

interne~s

vanu eest i
ja
nõukogudeaegseid mänguasju. Tel
5079 984

www.kuulutaja.ee

•

O stan

-

MÄNGUASJAPOOD

PÖIALPOISS
.Rakvere Turu Kaubamaja,
Laada 16
.Tapa Kaubanduskeskus
Jaama tn 1

Müüa uued halumasinad Taanist.
E l e kt r i ja b e n s i i n i m o o t o r i ga.
Hinnad alates 2250+km €. Info
Rakveres: tel 5453 8053 või mail:
aivar@profile.ee, www.profile.ee
•

-

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3
SUUR VALIK,
SOODSAD HINNAD!

Kupongi
esitajale
kõik tooted

-10%

Kuivad küttepuud 40L võrkudes. Tel
5171 522
•

•

Müüa kütteklotse ja kaminapuid.

Vedu tasuta. Tel 523 8503
Müüa lõhutud küttepuid, metsakuiv
kuusk (50 cm) jakask 40l võrkudes (2 €/
võrk). Ka väikesed kogused, transport
Rakvere ümbruses tasuta. Telefon
•

5873 2803

Müüakuivad pliidipuud (25-30cm),
pakitud võrkkottidesse (40L), 2 €/kott.
•

Transport. Tel 5012 326
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küttepuid (kask, lepp ja
metsakuiv). Hind 32 €/r uum. Tel
•

Müüa

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina-ja sileplekki

5365 3504

Müüakuivi puid (lepp, kask) 40L võrk
1,50 €. Vedu tasuta. Tel 5671 8928
Müüa 2 a kuivanud hall lepp
4 0 l v õ r gu s, 3 0 c m, 2 , 0 0 € / v õrk ;
sanglepp ja kask 2,30 €/võrk.
•

(kivi-, trapets-ja
laineline profiil)
Hind al. 4 eurot m².
Saadaval
harja-ja viiluplekid.
Hind 3 eurot jm

•

Kohaletoomisvõimalus. Helistada Tel
5650 5874, Aimar
Müüa kuivi küttepuid 40L võrkudes
Laekveres. Hind 2 €/kott. Tel 5690 3740
•

•

Ostame tuhandeid
imelikke ja vähem imelikke
VANAAEGSEID ESEMEID
maalt ja merelt, talust ja
mõisast, keldrist ja pööningult,
toast ja aidast, külast ja linnast:

kapid, kummutid, toolid, lauad,
puhvetid, peeglid, kirj.lauad,
kunstiteosed (maalid, graafika
jm) kirjandus, postkaardid,

Tel 508 6435

fotod, albumid, hõbeesemed,
toidunõud, lühtrid, õlilambid,
küünlajalad, kohviveskid,
margapuud, seinakellad,
õmbl.masinad, pudelid,

Ostame 3m küttepuud. Tel 5365

3504

sõjatemaatika (kiivrid, pandlad,
mõõgad, aumärgid, vormid),
pildiraamid, mänguasjad,
mündid, märgid, paberraha
jpm. Valikuliselt ostame ka
nõuk.aegset kraami.
RAHA KOHE.
Tühjendusostudmajapidamiste

Müüa
KÜTTEPUID
ja
KLOTSE
Vinnis
5783 8999

likvideerimisel.
KOJUKUTSED on kõikides
GROSSI kaupluste

asupiirkondades

Firma ostab
PALKI,
PABERIPUUD ja
KÜTTEPUUD.
Tasu kohe!
Transport meilt.
Ostame ka
RAIEÕIGUST
(raielanke).
Teeme
METSARAIE
KOMPLEKSTEENUST:
saagimine

ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEERENNID

VIHMAVEESÜSTEEMID JA
LISATARVIKUD
SEINA-JA

väljavedu*

autotransport.

HOOLDESILLAD

METS

nõustamine, müük ja
paigaldus

•

Ostame kasvavat metsa jaraieõigust.

likvideerimisel.
RAHA KOHE!
KOJUKUTSED!

anda 2 isast kassipoega (1,5
kuused, pruun ja valge). Tel 5383
5414, õhtuti
Ära

Ära an d a 2 k uuse d õ ue k oera
kutsikad. Tel 5341 2821
•

TEATED

Tel 5354 1618

•

www .h a k e t .e e
•

•

Ostan seisma jäänud esemeid

-

5079 984

EHITUS

-

•

Müü a mus t a va l g e ki r j u d
Inglise kokkerspanjeli kutsikad.
Ku t s ik a t e l o n t õ up a b e r i d j a
suurepärane sugupuu, esivanemad
Inglismaalt, Soomest, Rootsist.
Kutsikad on kahekuused, lõbusad
ja tragid. Tel 5358 3557
•

Teostame remondi-ja ehitustöid.
Plaatimine, tapeetimine ja muud
maalritööd. Tel 5187 979
•

Müüa saematerjali, v o o dri-ja
põrandalauda. Tel 5089 215, www.
•

-

•

•

PÕLLUMAJANDUS
Müüa soodsa hinnaga talusealiha.
Info tel 5059 151 või 5354 3002
•

M üü a t o i d u , s ööd a j a
seemnesuurust kartulit “Gala”,
•

-

-

“Laura” Uhtnas, vedu. Tel 5141 338
Müüa toidukartulit „Arielle“,„Vineta“,
„Laura“ 30 senti /kg, vedu. Vahemetsa
talu. Tel 5202 036
Müüa söögikartulit “Laura”, “Vinetta”,
“Gala”, “Fontane”. Tel 5271 369, Urmas
•

•

www.kuulutaja.ee

ringteel? Õnnetuses kannatada saanud
helehall (hõbe) Peugeotile sõitis külje
pealt sisse tume Audi. Audi lahkus
kiirelt sündmuskohalt, millele järgnes
ka Peugeot, et süüdlane kätte saada.
Igasugune info antud sündmuse kohta
on teretulnud. Tel +372 5675 0048

KÜÜNED KORDA!

Müüa hiidküülikuid. Tel 5305 3227

Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel
5394 2814

Otsin tunnistajaidliiklusõnnetusele!
Kas keegi nägi pealt liiklusõnnetust,
mis toimus 16.10.2014 kuskil kell 12:15
Rakvere Gümnaasiumi juures oleval
•

TEEME

Ära andahelekollane kassipoeg. Tel
5833 0153
•

•

Kaotatud autovõtmed Ilu puiestee
4 8 vahelisel alal. Tel 5092 601
•

-

O s t an vanu ees ti
ja
nõukogudeaegseidmänguasju. Tel
5079 984
Ostan vanu märke, silte, embleeme.
Pakkuda võib kõike! Tel 5079 984
•

Jurist tel: GSM: +372 50 34 352
Taaskasutuskauplus Maara uuel
aadressil Rakveres Laada 14

VANAVARA
vanast naelast kuni mööblini. Tel

TEL 5695 5572

•

ANTIIGIÄRI LAADA 14
(vana turuhoone), RAKVERE.
Tel 323 0702, 506 7819

OSTAME KASVAVAT
METSA JA
RAI EÕI GUSI .
Met saraiet eenus

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA.

toomonu.ee
Müüa puitlaastplaat (22x1200x2600).
27 tk, tüki hind 15 €. Tel 5677 9340
Müüa puittalad (10x20 cm, 5,2 m
pikad). Tel 5346 6784

Valikuliselt ostame ka

nõukogudeaegset kraami.
Tühjendusostud majapidamise

Tel 5365 3504

LOOMAD

MÜÜA
LÕHUTUD
KÜTTEPUID

Tel 527 4255

Firma ostab metsamaterjali. Tel
5365 3504
•

Ren nlux OÜ
www.ren nlux.eu
info @rennlux.eu
5344 8787

Ostan käisekilbi, sellise nagu
pildil. Tel 5039 650
•

OSTAME
metsakinnistuid,
raieõigust ja
metsamaterjali.
Pakume metsaraieteenust.
Tel 5665 4087
info@pohjapuit.ee
Loe

20 €

Geellakk paigaldus
18 €
Ostan EW-aegse Kaitseliidu või
kaitseväe mütsi. Võib pakkuda ka
teisi vormimütse. Tel 5039 650

interne~s

Soovi kor r al võta
ühendust: 5267543
Loe
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Kuulutajat

www.kuulutaja.ee

Geelküünte paigaldus
30 €
Geelküünte hooldus

•

www.kuulutaja.ee

51a pikemat kasvu mees Rakverest
otsib kena rõ õmsameelset naist.
Sõnnitar sobiks. Tel 5614 2608
41a meeldiv korralik ja kombekas
noor mees tutvub 30 ringis saleda
naisega. Tel 5193 7402
•

•

MUUD
www.toonklaas.ee
KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 900
1727. 24H. Hind 1.09 /min või TELLI
ENNU S TU S h . 0 , 75 / m i n . www .
•

•

ennustus.ee
NÕUANDELIIN tel 900 5020. Kui
elumure vaevab ja vajad hingeabi,
anname soovitusi.Vastame eraelu,
t ö ö d ja t e r vi s t p u u dutava t e l e
küsimustele. Kõne hind 0,97 eurot/
min.
•

ALUMIINIUMI S T
KATUSEREDELID. Õhtuti tel 5289 418
•

Laenud kinnisvara tagatisel. Tel
5604 9687
•

Mü ü a h ö ö v e l s a a g j a j a h i p ü s s
vintraud 222 kl), ostja
loaga. Tel 5386 6881
•

•

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT
SORTI VANAVARA:
puhvetid, riidekapid,
raamatukapid, kummutid,
lauad, toolid, rätikunagid,
kohviveskid, margapuud,
samovarid, petroolilambid,
pudelid, portselan-ja
klaasnõud, seina-ja
taskukellad, kirjandus,
kunst (maalid, graafika),
fotod, postkaardid, kuld-ja
hõbeesemeid, mündid, märgid,
paberraha, sõjatemaatika
(kiivrid, mõõgad, pandlad,
vormid) jpm.

*

LUMETÕKKED JA

53a mat. kindlustatud sale mees
soovib tutvuda noorema nais ega.
KOOD 13
•

(sileraud 20 kl.,

*

KATUSEREDELID

•

üle Eesti TASUTA.
Antiigiäri Hansa Antiik
PIKK 7 RAKVERES.
Tel 324 0542, 528 2330

TUTVUS

interne~s

www.kuulutaja.ee

Müüa söögilaud ja 6 tooli (pun. puu,
€), kirjutuslaud (mänd, 60

hind 120

põranda puurmasin (Saksa, hind
350 €), puurmasina kruustangid
(hind 60 €), treipingi plaanseib,
treipingipadrun, 3mm roostevaba
plekki, nahaõmblusmasin Singer,
keevitustrafo (380 V). Tel 5174 186
€),

Müüa 4-8m käharad jõulukuused
firma d e l e , omava li t sus t e l e ,
k oo lid e l e , l as t eae d a d e l e j ne .
K o h a l e t oom i se g a . I n f o j a
broneerimine tel 5043 673
•
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Kuulutused / Tasub teada
Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas
ootavad kodu:

Ero otikap o o d HOT LIPS

annab lühiajalist pandita
väikelaenu
pensionäridele.

Puudub
lepingutasu.

IGA NÄDAL
MIDAGI UUT JA
PÕNEVAT!

Perearstisüsteemi
võimalused laienevad 2015. aastal

E-R 12.00-19.00
L 10.00-16.00

Rohuaia 21
I korrusel

Asume Rakveres
Tallinna tn 21-48
I korrus.
Oleme avatud
E-R 09.00-17.00
Tel 5811 2155
tarkalaen@gmail.com

Loe
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Reks
24.10.14 Halja la vallast
Aa sp ere mõ isa juurest leitud isa
ne keskmises suu ru ses ko er.
-

-

Tegemist on
finantsteenusega.
Tutvuda laenutingimustega.
Vajadusel konsulteerida
asjatundjaga.

Krediidi kulukuse
määr on 150% kuus.
10 eurot võtad 1 kuuks,
tagasi maksad 15 eurot

Piiksu o n 7 ku un e vah va ja lõbu s
isane ka ssip oeg .Iseloo mult on
vä ga mänguhim uline n ing män
gimiseks so b ib ta lle ü kskõ ik millised rip akile jä ä nu d a sja d . Arm astab inimese seltsi, p a itamist ja
üld se m eeldib, ku i keegi temaga
tegeleb. Saab läb i teiste kassidega
ja sob ib la stega perre. Saanu d u ssiro h tu
asti va
nida
ja
pai ken
saada.
On ktsin
algul
on eeritu
veidi d
istatudsüleskastreeritu
m
he ikrokiib
või
perenaise
istuks
ja dpaija
ka sutab ilusti liivakasti.25.05.14
leitu d Rakverest Tartu tänavalt
-

ära

Muki 23.10.2014 Järva Jaani valla st Järva Jaanist leitud isane sõb
ra lik ko er. Sobib inim esele kellel
o n tem aga aega tegeleda , ku na
va jab h a rju miseks veid a ega. So
bib la stega ku na eelmises ko d u s
veetis nen d ega palju a ega . Sob ida
võ ib ka teiste ko ertega , ku n a ise
tü li ei no ri ega kellelegi kalla le ei
lä h e. Sa anu d va jaliku d vaktsin eerim ised ja mikrokiib i.

ja

võtab

omaks,

siis

tõeline

-

-

TULE SAUNA!

-

Kuke 3 Rakvere

,

PUUKÜTTEGA
LEI LI SAUN
Grilliruum
Võimalik rentida
peoruum erinevateks
tähtpäevadeks
(kuni 20 inimest)
*

*

*

21

2015. aastast laienevad perearsti võimalused patsientide vajalikele uuringutele suunamisel. Lisaks luuakse perearstidele
eraldi teraapiafond, millega tekib perearstil võimalus suunata patsiendid ka mittekliiniliste spetsialistide teenustele.
Haigekassa juhi Tanel Rossi sõnul on üldarstiabi arendamise
eesmärk järjepidevalt tagada kindlustatutele kiiremad lahendused tervisemuredele ning võimaldada perearstidel
tõsta oma töö kvaliteeti, andes neilerohkem võimalusi paremate ravitulemuste saavutamiseks.
“Uuest aastast laienevad perearstide uuringufondi võimalused ning lisaks juba täna olemasolevale uuringu- ja tegevusfondile on perearstidele uuest aastast ette nähtud patsientide terapeutilistele teenustele suunamiseks eraldi teraapiafond” tutvustas haigekassa juht uusi esmatasandi arstiabi
võimalusi. “See tähendab, et perearst ei pea enam kasutama
eriarsti vahelülina patsiendi saatmiseks kliinilise psühholoogi ja logopeedi juurde."
Ross lisas: “Uuendusi on oodata ka e-konsultatsiooni kasutamise võimalustes. Senini said perearstid suunata patsiendi
e-konsultatsioonile uroloogi, endokrinoloogi, kopsuarsti,
reumatoloogi ja kõrva-nina-kurguarsti juurde. 2015. aastast
alates lisanduvad hematoloogi, neuroloogi ja pediaatri
e-konsultatsioonid."
Eesti Perearstide seltsi juht Diana Ingerainen märkis: “Mul
on tõesti hea meel, et e-konsultatsioon laieneb veel kolmele
teraapiafondi
ka, et teretulnud
erialale.”
Ta kinnitas juurde,
gepealt psühhiaatri
patsiendi
kes saaks on
edasi lisanta psühholoogi juurde, vaid saab seda otse teha. “
Kuulutaja
dumine:

“Uuest

aastast

ei

pea

perearst

saatma

patsienti

suunakõi-

Lu isa on 2 aastan e emane
ka ss,16.06.14 leitu d Haljala vallast. Iselo o mult on Luisa vä ga
sõbralik, tahab ka n gesti sü lle ro
nid a ja p ai sa a d a . On algul veidi
p elglik, en t kui harjub in im esega
ära ja võ ta b o m aks, siis on tõ eline
tub li sülekiisu sest
kes ainult p eremehe võ i p eren aise sü les istuks ja p ai
saaks. So b ib ka la stega nin g teiste
loo ma d ega . Luisa on saanud u ssiro
h tu vaktsin eeritud mikrokiiliivakasti.30.09.14
ilusti
kasutab
irja
r
bistatu d steriliseeritud ja ka su tab
ilusti liivaka sti.
-

varjupaigas
perre,
ka

lasteg

R 14-16 naised
17-22 mehed
I nfo tel 516 5591

Poiss
06.10.14 Tap a lin n a st leitud isane umbes p o oleteise a a sta
ne sõbralik ko er. Sobib h ä sti la stega , kun a eelmises keskko nn a s
veetis nendega p alju a ega . Sobib
hä sti m a ako ju , ku s p alju ru umi
joo sta ja mängida , n in g so b ib ka
em aste ko ertega , isastega eriti ei
lep i. Saanud vajalikud vaktsin eerim ised ja mikrokiib i.
-

-

kassipoeg,

isane

saanud

ussiroh-

Mariin a u mb es 2 aa stan e emane
sõbra lik ka ss, steriliseeritu d , vaktsineeritu d ja mikrokiibistatu d
nin g ka sutab ko rra likult liivaka sti.
-

MATUSETEENUSED
Kü lmho id la

Ma tusetarb ed
Tra n sp ortteen u sed

Lu mem ari on um b es 2 a a stane
em an e ka ss, so b ib idea a lselt ka
la stega p erre, sest ka varju p aiga s
o n laste su htes p oo leho id u üles
näid a n u d . Arm a stab vä ga m ä n gida ja iga su gu uu si a sju u u distad a .
ralik
vajab
harjumiseks
Sobib htu inimesele
veidktsin
aega.
kellelSoSa an ukoer.
d u ssiro
va
eeritud

m ikrokiib istatud , steriliseeritud
ja ka sutab ilusti liivakasti.30.09.14
Vin n i valla st Arukülast.

AARE ROHUMETS

-

Matu setalituse ko rra ld a ja-muu sik
Ta llin n a 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

-

24 h tel 516 4699
324 4473

Avaldame sügavat kaastunnet
perega kalli

Täna Sulle ei me soovida saa õnne,
täna hellalt kallistada Sindei saa,
täna vaikselt tuleme Su viimse

abikaasa ja ema

nukralt mõttes langetamepea.

Antsule ja Jaanusele

puhkepaiga juurde,

kaotuse puhul.

EIKI SVENTER
MTÜ Kunda Jahindusklubi

2. XI 1929 25. XII 2012
–

Mu stu on u mb es 7 ku une kiisu
tü druk, m eeldib hirm sasti p ai ja
siis tuleb sellist nurrup õrinat.
Mu stul o n ilus ja p ehm e ka suka s
nin g lo omu lt o n sõb ra lik ja õ rn a
ke! . Sa anu d ussirohtu , vaktsin eeritu d
mikrokiibistatud steriliseeritud ja ka su tab ilusti liivaka sti.25.05.14 leitud Rakvere lin n ast
Tartu tänavalt.
-

-

,

Mälestame noorpõlvesõbrannat

AILI TAMBERGI

Mälestame 85. sünniaastapäeval.
Abikaasa, tütar ja
tütrelapsed peredega

Südamlik kaastunne omastele.
Laine, Imbi

Avaldame kaastunnet Tiiu Vijale
elukaaslase

MART LAMBERTI

www.kuulutaja.ee

Bemm i on sü n d in u d 18.06.14a.
isane ka ssip o eg, saanu d u ssiroh
tu
vaktsin eeritud m ikrokiib ista
ilusti
kasutab
ja
seeritud
tänavalt.
Tartu
liivakastud jaka sutab ilu sti liivakasti.

surma

puhul.

Pavel, Tiia, Vilma ja Moonika

Paide 21.10.14a . leitud Paide vallast Tarbja külast isane, kiib iga
kass.
-

,

Varjupaik vajab abi kutsikate
konservide näol
Kontakttelefon 5309 0510
Kasside infotelefon 516 2473
virumaa@varjupaik.ee

Toeta meid!

Varjupaikade MTÜ
A/a 10220068203017
http://virumaa.varjupaik.ee selgitus Virumaa varjupaigale

Virumaa Varjupaik palub abi:
Varjupaik o otab abi kutsikate kon serv ja kuivto idu
näol, sam uti vajab patju, tekke, lin u ja muid esem eid
lo o madele alla pan ekuks
5309 0510
virumaa@varjupaik.ee

Ko n takttelefon
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22 Tasub teada

Minevik õpetab: aegumatust
kirjandusest läbi Friedrich
Robert Faehlmanni loomingu
Suurem osa eesti kirjandus- ja kultuuritegelastest on olnud edukad mitte ainult kirjanduspõllul, vaid panustanud ka ühiskonnaellu tervikuna. Tänases artiklisarja kaheksandas osas ei osanudki ma kuidagi otsusele
jõuda, kas arst, lektor,

südamespetsialist

Friedrich Robert
Faehlmann ise pidas
end rohkem doktoriks
või kirjanikuks. Tutvustada ja taasavastada
tasub tema loomingut
aga küll.
Karin Hansson
Friedrich Robert Faehlmann

ENTRUMi avamine Jõhvis.

Sajad Virumaa
noored genereerisid
ettevõtlikke ideid
Jõhvis algas suurejoonelise
ja inspireeriva avasõuga
noorteprogramm ENTRUM,

ettevõtluse erinevad sammud, alates idee genereerimisest, projekti kirjutami-

mis tegutseb sel hooajal Vi-

sest, rahastajate ja koostöö-

rumaal. Jõhvi kontserdimajja kogunes 400 koolinoort
Lääne- ja Ida-Virumaalt, kes
asuvad õppeaasta vältel
arendama ja ellu viima oma
esimesi ettevõtlikke ideid.
ENTRUMi tegevjuhi Darja
Saare sõnul aitavad noori
esimeste ettevõtlike sammude tegemisel Eesti ettevõtjad
ja oma ala professionaalid,
kes toetavad noori mentorirollis. „Koos kogenud mentorite
ja
inspireerivate

partnerite leidmisest kuni
teostamiseni välja.
Lisaks lihvivad noored oma
sotsiaalseid ja tehnilisi oskusi, laiendavad silmaringi
ning loovad terveks eluks kasuks tuleva kontaktvõrgustiku. Nelja tegutsemisaasta
jooksul on ENTRUM ette-

patroonidega genereeritakse
noorte esimesed ettevõtli-

kud ideed, mida hakatakse
ENTRUMi
inkubatsiooniprogrammis edasi arendama. Noori inspireerivad ja
juhendavad Eesti mitmed
tuntud ettevõtjad, loomeinimesed ja teadlased, kokku
osaleb programmis üle saja
mentori," tutvustas Saar.
Eesti
Energia
algatatud
viivad
noorteprogrammis
noored kogenud asjatundjate toel ellu iseenda leidlikud
ideed, läbides

aasta

jooksul

selle nimel, et homme oleks
Eestis rohkem ettevõtlikke
inimesi, kes asuvad hoidma
meie riiki ja annavad oma
panuse Eesti majandusse,* 1
sõnas Liive.
ENTRUM Virumaa hooaja
kõige ettevõtlikumad koolinoored selguvad 2015. aasta
maikuus. Traditsiooniliselt
annab tiitli üle Eesti Vabariigi president isiklikult. Lisaks
premeerib Eesti Energia

sündis
vana-aastaõhtul
1798. aastal Lääne-Virumaal
Ao mõisas eestlasest valitseja pojana. Pärast ema ootamatut
surma anti laps
mõisomaniku von Paykulli
perekonda kasvatada. Kirjandus- ja loodusteaduste
vastu hakkas Faehlmann huvi tundma juba varases nooruses.
Aastatel 1810-1814 õppis ta
Rakvere kreiskoolis, seejärel
Tartu Kubermangugümnaasiumis, mille lõpetas kiituskirjaga.
Õpingud jätkusid Tartu Ülikooli
arstiteaduskonnas.
Alates 1820. aastast hakkas
ta vabakuulajana käima filoloenloogiateaduskonnas
guid kuulamas, et paremini
õppida tundma nii eesti kui
ka saksa keelt.
Alates

1824. aastast töötas

Friedrich Robert Tartus arstina jarajas samaaegselt koostöös Tartu Ülikooliga teed
parematele kardioloogilistele uuringutele Eestis.
Peamiselt Friedrich Robert
Faehlmanni õhutusel loodi
1838. aastal Tartusse Õpetatud Eesti Selts ja ta oli mõned aastad ka selle esimees.

ENTRUMi kõige ettevõtliku-

August Georg Wilhelm Pezoldi õlimaal “Fr. R. Faehlmann”,
1833. a

heksa kunstmuistendit, mille Faehlmann eestlastele oskuslikult sobivaks mugandas
ja kogumikuna „Müütilised
muistendid" välja andis.
Need muistendid äratasid
Faehlmannis suuremat huvi
ka eesti rahvaluule kui teaduse vastu ja juba 1844. aastal ilmus uurimustöö pealkirjaga: „Eesti rahvaluule
seadustest ja seaduspärasusest soome-ugri rahvaste
loomingu läbi." Selles uurimustöös käsitles ta elavalt ja
väga oskuslikult nii soome-ugri kui eesti vanemate
muinasjuttude pärimust ja

Oma ühiskondlikes ettekannetes kaitses ta aktiivselt tastiili.
pälvimate koolinoorte
lurahvast ja nende õigust Faehlmanni vähesest looheale haridusele. Ta oli Eesti mingust hoolimata on tal vänud noori 3000 euro
stipendiumiga idee edasivarasema ajaloo tuline ausgagi keskne koht Eesti kirseks arendamiseks. taja ja sügaval südames suur jandus- ja ühiskonnaelus
Rahvusvaheliselt tunnusta- romantik.
tervikuna. Aastal 1849. iltud ja mitme tiitliga pärjatud Faehlmann oli üks eesti ee- mub temaltka üheksa vanas
Eesti Energia ettevõtlikkusipose idee algatajatest. Ta nivärsimõõdus kirjutatud luuarengu- melt uskus, et iga rahvus, ol- letust pealkirjaga „Ajatu kandeede konkurss
programm ENTRUM
gu ta siis nii suur või väike nel“. Need luuletused võ e2010. aastal Eesti Energia al- ku i tahes, p eab en d a s ka n d takse lugejaskonna poolt ka
takte, et nad leiaksid endas gatatud ning koostöös Mam a tugevat visa du st ja teo ta
hästi vastu.
ettevõtlikkuse pisiku ja hak- jandus- ja Kommunikatsioo- het, et end ast ma a ilmale Sama aasta novembris hakm ärku a n d a ja märga ta vaks
kaksid oma elu ise juhtima. niministeeriumiga ning Eeskab tohtrihärrast kirjanikule
„Mul
hea meel, et niipal- ti Kaubandus-Tööstuskojaga teh a
muret tegema järjest halvejud Virumaa noored astusid ellu viidav üleriigilinekonEm akeeles uuris ta a stmeva
nev tervis. Oma elu lõpupeoma esimese ettevõtliku kurss ja arenguprogramm. heldust, regivärsi stiili nin g rioodil ei kirjuta ta peaaegu
sammuja otsustasid osaleda
onsuunatud sõn a de tuletamist.
Oma
midagi.
kirjas
13-19aastastele koolinoorte1840-1842 ilm u sid Õpetatud Kreutzwaldile kurdab ta järnoorte ettevõtlikkuse
guprogrammis
Kuulutaja Eesti Seltsi to im etatu d ka
ENTRUM,
panus le.
mis
on Eesti Energia
jest süvenevat isutust ja
võtluse

maailma

tutvusta-

nudrohkem kui kahe tuhandele noorele, kes on ellu viinud üle 500 sotsiaalse ettevõtluse, tehnoloogia, öko- ja
loomemajanduse valdkonna
ideed.
Eesti Energia juhatuse esimehe Sandor Liive sõnul annab ENTRUM noortele inspiratsiooni, teadmisi ja kon-

tiitli

suuruse

ja

on

-

-

on

.

-

ENTRUM

aren-

-

Foto: internet

kõhuhädasid. Ta kirjutab
järgmiselt: „Mu kallis sõber
ja õpilane, sügis hakkab seda

saama,
korda
otsakorrale
kuid
minu
tervis
ei
näita
ikka
mingeid paranemiseveel

märke. Väga loodan, et kannad seda kõike südames,
millest

kirjades

me

siin eelnevates

oleme kõnelenud

ja

kannad talurahva parima
hariduse mõtteid jätkuvalt
oma südames." (E. Köhleri
toimetatud
Kreutzwaldikiri

le).

võib öelda, et
Faehlmanni tegevus avaldas
tugevat mõju 19. sajandi teiKokkuvõttes

se poole kirjanduse arengule
nuvääriv on seegi, et Faehlmann tõi muistenditega
eesti keelde hulgaliselt oseesti kultuuriloos. Tähelepa-

kussõnu

ja termineid, mida
kasutatakse tänapäevani

keelemurdes: näiteks sõnad jõgi, tuline, ronk
ja reinuvader.
Lisaks sellele jagas põhpõhjaeesti

jaeesti

ta

keelemurde omakorda saarte, lääne-, kesk- ja

idamurdeks.

Faehlmann lahkus igavikku
aprillil 1850. aastal ja
22.

on

maetud Tartusse. Maakivist

valmistaud hauakivil on kirtema lemmiklause: „Elu
jas tem a lem m iklau se: „Elu
o n ü ü rike, a a ted jääva d .“

jas
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Sport

Tapa B-klassi neiud
võitsid käsipallikarika
Kehras toimunud Eesti karikavõistlused tütarlaste Bvanuseklassi (sündinud 1998 ja
hiljem) käsipallis võitis SK
Tapa.

Treener Mare Nepsi juhendamisel mänginud võistkonda kuulusid Kadri Einmann,
Perit Võlli, Marjette Maie
Müntser, Kristel Külmallik,
Celica
Kadi
Sergienko,
Haavistu,
Kadak,
ovalova, Gerda
Staal,
Keili
Jete CaLisett Neerot, Mia-Marii Tedrekull,pälvisid
Torm,
Lisbeth Tapa
MarLisaks
neiud
kaks eriauhinda: Marjette
milla

leen

Shvetsova,
Milena Kon-

Karmaru

ja

Airi

Võsuri.

neiud aitas esikohale

33:9, Reval-Sport

võidu saanud Sõme-

Tapa

HC

19:34.

Üh e võidu sa anud Sõmeru -Pa dise oli viies.
Meeste m eistriliiga s ka otas
SK Tap a HC Viljan dile 19:34.
Ka otajate resu ltatiivseimad

Foto: käsipalliliit

olid Mihkel Koppelmann 6 ja
Sander Annula 5 tabamusegaTapa juhendaja Elmu Koppelmann: ..Viljandi tegi korraliku mängu ja nad ping-

utasid kõik 60 minutit. Nad
saavutasid võidu eeskätt tugeva kaitse pealt. Meie poolt
oli
nõrgemapoolne
aga
mäng. Poistel tahtmist jagus,
ent käed värisesid. Kui meie

poolelt kedagi kiita, siis Mihkel Koppelmanni ja väravavaht Margus Õuna.“

Aivar Ojaperv

MOBO jõudis Lääne-Virumaale
Mõedakul avati Lääne-Virumaa esimene mobiilioriendab

arendab
ühtlasi orienteerumisoskusi.
rajal
Mõedaku MOBO
on kaheksateist kontrollpunkti,
mille võib leida vastava nutiloogiahuviga

ning

Raja

läbimises

saab

ka

võistelda.

MOBO
ehk
mobiiliorienteerumine on Eestis välja mõeldud nutirakendus, mis on

sobiv

suurus

2048x1536pikslit).

va

minimaalne

teravus-

Pilte saab konkursile esitada kuni 4. novembrini, saates
to h i o lla mitmest p ildist ko kku p an du d. Ei to hi esitada ka
d igita alselt kokku kleeb itud p an oraam e. Filmile p ildista
tud võ i lõ igatud p an oraamid o n lub atu d.
Pilte saab ko nku rsile esitad a ku n i 4. novem brin i, saates
need meilia adressile kristel@lvsl.ee. Fo to d tuleb varu sta
d a auto ri n im e ja ko n takta n d m etega n in g p ea lkirjaga .
Saadetud töö d est valib~ü rii välja p arim a d fo to d , mille au
to reid p rem eeritakse Lä äne-Virumaa Sp ordiliidu , Põhja
kesku se ja Ku m a Fo to au h in d a d ega. Au h in n aka tegoo ria sse kuuluva d I-III ko h t ja p ubliku preem ia . Publiku lemmikuks o sutu b lehel h ttp ://www.faceb oo k.co m/p a p sjalap s
2014. aasta albumis h iljem alt 2. n ovembri sü d a ööks enim
“Meeldib” klikke kogunud fo to.
Fo to jah ile esitatu d fo to d e p uh u l hin natakse vä ljen du srikku st ja em o tsion a a lsu st, kun stilist ta set n in g h ead est p ildistamista va d est kin n ip id am ist. Ko m isjon il o n õ igu s ko n

kõigile,

kes

hindavad

-

-

-

-

operatsioonisüsteemidele,
kuid saadaval on ka paber-

sportliku
rada,
teerumise
eluviisi
mis tehnoühen-

telefonirakenduse abil.

dpi,

digitaalselt töödeldud,

-

!°.

Viljandile

SK

ei tohi olla

ühishetki.

digitaalselt kokku kleebitud panoraame. Filmile pildistatud või lõigatud panoraamid on lubatud.

Sõmeru-Padise ühend-

m-Padise oli viies.
Meeste meistriliigas kaotas

töid,
sportlikke

laste

tohi olla mitmest pildist kokku pandud. Ei tohi esitada ka

Lasnamäe 27:18 ja HC Kehra
Ühe

ja

esitada

tamine. Lubatud on pildi vähene lõikamine. Piltidel eiole
lubatud elementide kustutamine või asendamine. Piltei

veelReval-Sport Kopli

29:

või

kontrastsuse, heleduse ja värvikorrektsioon ning

SK

võistkonna

papside
ei

sioon soovitavalt min 180

Pildid

val-Sport Mustamäega mängiti viiki 14:14.
Tapa alis26:8,

Lääne-Virumaa Spordiliit ja Rakvere Põhjakeskus jahivad
kuni 4. novembrini sporditeemalisi fotosid, et rõhutada
isadepäeva eel isa rolli ning väärtustada isa ja laste koos
veedetud sportlikku ühisaega.
„Kiires elurütmis on oluline väärtustada seda aktiivset ja
sportlikku aega, mida pühendatakse oma lastele ja perekonnale. On ju maailma parim isa lapsele see, kellel on
alati lapse jaoks aega, kellega on lahekoos mängida ja kes
viitsib koos lapsega ka näiteks trenni teha,” sõnas fotojahi
„Paps ja laps” eestvedaja Kristel Kitsing.
Põhjakeskuse haldusjuht Karin Kallam lisas, et isaga koosveedetud aeg annab lapse arengule ja tema tuleviku kujundamisele tugeva vundamendi. ..Lapsepõlvel on isiksuseks kasvamisel tähtis roll ja õnneks on lastel imeline oskus võtta sellest eluetapist kaasa pigem positiivseid mälestusi. Loome neid vahvaid aktiivselt ühiselt veedetud
hetki juurde, et meil kõigil oleks tore tunda seda rõõmu ja
armastust, mis piltide peale on jäädvustatud.”
Sporditeemalisel fotojahil „Paps ja laps” võivad osaleda
kõik, kes tunnevad, et isa ja laste ühised sportlikud hetked
väärivad jäädvustamist. Oodatud on nii humoorikad,
armsad,
fotod,
tokonkurssidel.
autorerilised
tohib konkursile
kui ka ootamatult
esitada
kokku
lahendatud
kuni kolm
fotot.
mis
mis on osalenud
teistelfopeab
kvaliteediga,
Võistlusfoto
olema hea
et seda oleks
võimalik vähemalt A4 formaadis välja trükkida (resolutIga

suurem visatud väravate arv,
sest oma põhikonkurent Re-

tas

Lääne-Virumaa Spordiliit ja
Põhjakeskus jahivad fotosid

Konkursile

kogu turniiri parimaks
mängijaks ja Kadi Haavistu
parimaks väravavahiks.
Tapa

MÕNE REAGA

kajastavad

Maie Müntser tunnistati

23

kursilt
eem
a lda da9. töö
d m is eiRakvere
h a aku ko
nkursi teematoi-ga ,
andmine
toimub
novembril
Põhjakeskuses
ku s ei ole m ärgitu d osa leja korrektsed andmed ku s osaleja o n esita nu d valean dmeid või ku s avalikul h ä ä letamisel
,

kaardid ning raja võib läbida

on ka suta tud eb aausaid võ tteid.

tavapäraste orienteerumisvahenditega, see tähendab
kompassi ja elektroonilise

Ko nku rsi võ itjate väljaku ulu tam ine n in g auh in d a d e ülean d min e to imub 9. novembril Rakvere Põ hjakesku ses toimu va l isadep ä eval.

märkesüsteemi Sl-kaardiga.
Esimene MOBO rada avati 1.

jaanuaril 2012. aastal Keila
terviserajal ning veidi rohkem kui kahe ja poole aastaga on jõutud avada 68 MO-

pooled asurada, millest
BO taga.
Lääne-Virumaa
oli
ri
vad

Eestis,

ülejäänud

aga

pii-

vähestest Eesti maakondadest, kus MOBO rada seni

JK Tarvas sai valusa kaotuse

Eesti jalgpallimeistrivõistluste esiliigas kaotas JK Rakvere
Tarvas Nõmme Kalju II meeskonnale 1:2. 0:2 kaotusseisu
jäänud JKTarva ainsa värava lõi 89. minutil Joonas Ljash.
Vaatamata heitlikule hooajale säilis rakverlastel enne seda
kohtumist võimalus pääseda meistriliiga üleminekumängudele, kuivõrd tabeli tipus troonivad meistriliiga esinjuhendile
duste duubelrivistused,
kes vastavalt
meistriliitagas
tasavägine.
Pärnu Linnameeskond
eelmisel
nä-

sportlikke eluviise ja on hupuudus.
vitatud tehnoloogiast. MOFoto: Kristel Kitsing
dalavahetusel mängitud vooruga otsepääsme meistriliiBOga läbitakse orienteeruMõedaku
MOBO rada valmis gasse, kuid pääsu eest üleminekumängudele heitlus jätnud
mobiiliorienteerujate
unikaalne
Märke
QR-kood.
septembril koostöösRakmise püsiradu nii, et traditJK Tarval on veel selle koha saavutamiseks teotegemiseks tuleb telefoniga vahel.
vere
Orienteerumisklubi ja
sioonilised
abivahendid
on
reetiline
võimalus olemas. Samas on olemas ka teoreetiliMOBO
läbimiseks
pildistada QR-koodi jakinniraja
on
asendatud uute, tänapäevasEesti Terviseradade SAga.
tus, et orienteeruja on punkeelnevalt
laadida
telefovaja
langeda hoopis
te (nuti)seadmetega.
osport.ee
käinud,peetakse
tis
saadetakse
statistikat
serveni või tahvelarvutisse vastav
Kontrollpunktid
maastikul
gule ehk valikmängudele esiliiga B-tasandi meeskonnaga.
enim kontrollpunkte läbirakendus.
Mobiiliorienteeinfotahvliga,
ontähistatud
Tabeliseis
34 vooru järel: 1. Tallinna Flora
2. Tallinna
o
o
rt.ee p eetakse sta tistika t rumise rakendus on olemas
sp
Kristel Kitsing
kus on lühijuhend ja vastav
Levadia II65; Pärnu Linnameeskond 56; 4. Nõmme Kalen im ko ntro llpunkte läb ienamlevinud nutitelefonide
üks

gasse

tõusta

ei

saaja

n-ö

mitteduublite

vahel

on

tabeliseis

küll

19.

kub

risse.

Kodulehel

ning

ne võimalus

mobo.

madalamale üleminekumänII 74;

3.

II 54; 5. Viljandi Tulevik 50; 6. Rakvere JK Tarvas 46; 7.
Kiviõli Irbis 44; 8. FC Kuressaare 43; Vändra Vaprus 32;

ju

Rakvere VK teenis esimese võidu
Võrkpalli Schenkeri liigas sai
Rakvere Võrkpalliklubi esikonna
mese võidu, kui 3:0.
alistas 26.
Voor varem pidid rakverlaalla vanduma liiga uusoktoobril

sed

võõrsil

Võru

mees-

tulnukale Järvamaa Võrkpalliklubile 2:3.

9. novembril võõrustab Rakvere VK lätlaste RTU/Robezhsardze
meeskonda.
Kohtumine Rakvere Spordihallis algab kell 17.

Meeste esiliigas mängib 10
võistkonna hulgas tänavu
kaasa ka Tallinna Ülikool/
Rakvere VK. Seni on Lääne-Viru osalusega meeskond pidanud kuus kohtumist, millest on võidetud

9.

pooled. Viimati alistati Audentes/Noortekoondis 3:2 ja
kaotati samade numbritega
Paide/Türi/Väätsa võistkonnale.
Aivar Ojaperv

10. Tallinna Puuma 10.
Mängida on jäänud veel kaks vooru. 2. novembril kell 13
Võõrustab
Tarvas väga tähtsas mängus Vändra Vaprust
kaotus võib tähendada üleminekumänge B-tasandi
JK

-

võistkonnaga.

Viimases

voorus

kohtuvad rakverlased

võõrsil endale esiliiga võidu taganud Flora II meeskonnaga.
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Tervis

Puust ja punaseks:
arutleme puu- ja köögiviljade söömise müütide üle
Mees peab olema viljakas, kuulutas mõni aeg tagasi Tervise Arengu Instituut oma toitumiskampaanias. Taimsest toidust vaid sibulamugulat ja
sidrunit söövatele meestele tuleb meelde tuletada, et tegelikult tuleks iga päev süüa vähemalt 5

omastamiseks

Anu Viita-Neuhaus

(nt

-

ja

tidena,

suurendades

orga-

-

vere-

vajalikke

vajab

mitmekesises toidus, mis si- ja köögiviljadest?
saldab ka piisavalt puu- ja Süües liiga palju puu- jaköököögivilju, on
aineid givilju, saab kõht täis ning
kõik olemas. söömata jäävad toidud teisPäevase C-vitamiini (täiskas- test toidugruppidest. Puudu

peotäit puu- ja köögivilju.

Tervise Arengu Instituudi Puu- ja köögiviljades ei ole
toitumisekspert ja Tallinna midagi kasulikku?
Tehnikaülikooli toiduainete Puu- ja köögiviljad sisaldainstituudi dotsent Tagli Pitsi vad palju mineraalained, vitamiine, kiudaineid ja vett.
(pildil) räägib, miks on vajaNad annavad vähe energiat,
lik see portsjon oma taldrikust kõhtu saada.
kuid täidavad hästi kõhtu.
Samuti on puu- jaköögiviljaViis portsjonit puu- ja köödes fütotoitaineid
lükogivilja nii palju?
Tegelikult on viis portsjonit peen, karoteen). Puu- köögiviljades leiduvad ained toipuu- ja köögivilja minimaalmivad näiteks
antioksüdanvastupanuvõimet
ne kogus, mida peaks üks nismi
vainimene päevas
sööma. bade radikaalide toimele.
Neist kolm peaksid olema Fütotoitainete toime hakkab
ilmnema alates 500 gramköögivilja- ja kaks puuviljaÜks
on
portsjonid.
portsjon
mistpäevas. Puu- ja köögiumbes 100 grammi ehk üks viljades leiduvad ained toepeotäis.
tavadinimese immuunsüsArvesse lähevad kõik
nii teemi, aitavad alandada vere
koostises
värskelt söödud,
olevad viljad.
salatis Kui
kui kolesteroolitaset ning

need

vanu

vajadus

on

75

mg)

ko-

guse saamiseks piisab, kui

Foto: erakogu

list“, mis siis ikka juhtub?
Lisaks eespool nimetatud
omadustele on teatud vitamiine ja mineraalaineid
(näiteks C-vitamiin, kaalium, magneesium), mis esinevad enim just taimset pä-

ritolu
hesus

toidus.C-vitamiini vämõjutab

ennekõike

vastupidavust haigustele ja
stressile, kaaliumi ja mag-

on

neesiumi

väga vaja

lihas-

te, eriti südamelihasetöös.
Puuvilju võin veel süüa, aga
köögivilju

süüa

sellest valikust:

midagi

vähem kui pool paprikat, üks
keskmine apelsin, üks suurem kiivi, neli supilusikatäit
astelpajumarju, paar kibuvitsamarja.

Toidulisandid
üheks lamingil
henduseks
põhjusel ei saa toidust piisakoguses vitamiine ja mineraalaineid või
nende vajadus suurenenud. Miton

neile,

kes

vas

kel

on

mekesise toitumise

puhul

inimene toidulisandeid üldjuhul juurde ei
vaja.

Söön friikartuleid ja joon
mahla kas köögivilja- ja
-

ei taha üldse. Kas

panna endale näidiseks rõhku. Samuti on mõnedel olen siiski tervislikult toitu- puuviljaportsjonid on olepuu- ja puu- ja köögiviljades esine- nud? mas?
lauale 500
toitumissoovituste kosiis ei tundu see vatel ainetel antibakteriaal- Otstarbekam on süüa puu- Eesti
haselt ei loeta kartulit puused omadused.
kogus üldsegimitte hirmuvähem kui köögivilju,
köögiviljade hulka kuuluma
söö üldse „rohetav.
sest need on väiksema ener- vaks, vaid see asub tärkliserigiasuhkrusisaldusega.
ja kö ö givilja d e h ulka kuulu
Teine põhjus on nende vita- vaks, va id see asub tärkliserika

supis

või

mõne

muu

toidu

grammi

köögivilju,

vilju

ja

Kui

ei

ja

-

miinide

BENU

C* Apteek

BENU VITAMIINIDE SUPERPAKKUMINE!

OSTA ÜKS JA SAA TEINE

TASUTA!
BENU-'

BENU'- 1

võtab aega ning protsess
peaks olema mänguline ja
põnev. Näiteks võib valmistada vahvate nägudega võileibu, mida on kaunistatud

ge paremini, sest seal on tudel. Mahla või nektariga
nende koostis omavahel tavõid päevas asendada ühe
sakaalustatud,
ühendeid.
Näiteks
sisaldades
te- puuviljaportsjoni.
raviljades leiduv raud C-vitamiini jne.Tasakaalustatud ja Kas võin toituda ainult puu-

ja

mineraalainete si-

saldus. Kui C-vitamiini saa-

dakse rohkem puuviljadest,
siis teiste vitamiinide-mineüldjuraalainete poolest

on

hul

rikkamad

köögiviljad.

Vitamiine saab purgist, milleks jännata puu- ja köögi-

vilja igapäevase söömisega?
Toidust
vitamiinid ning imenduvad
mineraalained
kõi-

ka ste to itud e grupis n agu
leib ja muu d teravilja to o ted.
Friika rtu l o n tärklise-ja rasvarika s to iduaine, mis o n
küllalt en ergiarika s, kuid sisald ab väh e vitam iin e ja miMa h la dest
n era alaineid .
saab kü ll vitam iine ja ka min eraalaineid ku id vajaka
jääb kiud ain etest. Sellin e
m en üü so b ib vaid era n d juh
,

-

K

puu- ja köögiviljaviiludega.

Alla lOaastased lapsed tahaksid reeglina täpselt näha,
mida nad söövad. Neile on
hea pakkuda kooritud japulkadeks tükeldatud porganjääb kindlasti asendamatudit, kurki ja paprikat, seda
test rasvhapetest, mille parimaks allikaks on kalad. Kalasöövad nad meelsasti.
dest saame ka suurema osa Lase lastel teha ise oma valikuid, kuid suuna neid kaudvajalikust D-vitamiinist. Sapaku valida puu- ja
muti ei sisalda taimset päritselt
olu toit üldse inimorganismi köögivilju, mitte kartulikrõpse. Söömist annab ka huvitapoolt omastavat B12 vitamiini, ka on raske saada vajalikvaks teha, kui lubada neil
ku rauakogust. Problemaatisüüa sõrmedega, söögitikkuliseks võib kujuneda piisava de või -pulkadega. Suurem
puhul
Teismeliste
on nende isu,
kui valmistada
on kõige
koguse kaltsiumi saamine.
tähtsam jälgida, et tervisliPuuviljade liigne söömine kud vahepalad oleksid alati
teeb paksuks?
saadaval. Varu külmutus- ja
Puuviljad sisaldavad palju köögikappidesse tagavara
looduslikke suhkruid (sahning toimeta teismelise
haroosi, fruktoosi, glükoosi). vutilauale vaikselt puuviljaSeega on tõepoolest olemas vaagen või kausike porganoht, et kui näiteks õunahoodipulkadega.
ajal süüa mitu kilogrammi Jäärapäiselt kõiki puu- ja
õunu päevas, võib tarbida köögivilju vaid jäneste ning
liigselt energiat ning sellega lehmade toiduks pidavatele
kaasneda kaalutõus. Ennemeestele tuleks valmistada
peekõike aga sõltub kaalus juurtoite, kuhu aedviljad
devõtmine ikkagi saadud ja m eestele tu leks valmistad a
kulutatud energia suhtest. toite, ku hu aed vilja d on p eePaksuks teeb see, et inimeneks h akitun a sisse ära p eised, kes söövad vähe puu- ja detu d. Olu lin e on , et a ed vilju
köögivilju, kipuvad tarbima ei o leks võ im a lik to idu st
erald a d a n ii sa tub ka n eid lirohkem rasva- ja suhkrurikast toitu ning liigutavad vähatüki söömisel tah es-ta h the.
m ata su h u . Ja m eestega o n
sa mu ti ku i teism elistega
Mees ja lapsed ütlevad kohe, ku i keegi on p orga n di võ i
et see „silo“ söömine pole õ un ad ta ldrikule valmis viineile.
lutanud , siis telekat vaadates
liigu va d n eed märka matu lt
Laste puhul tuleb meeles pidada, et uuega harjumine ka kõ htu .
-

toitu

koos

nendega.

ar-

on

,

–

Pea oma isa silmas
Saada ta meie spetsialisti juurde silmakontrolli.

Meid külastanud isade ja vanaisade vahel loosime välja
BENU MULTIVITAMIINIDE JA MINERAALAINETE TABLETID N60

mõnusa õhtusöögi perele Bon Ami Cafe'sl*
Broneeri aeg:

tel 324 0301
info@silmatervis.ee

Eesti
Näqemistervise
keskus

@afe

BENU JUNIOR NÄRIMISTABLETID N30

PAKKUMINE KEHTIB KUPONGI ETTENÄITAMISEL
VIRUMAA JA TULEVIKU APTEEGIS KUNI 30.11.2014
VIRUMAA APTEEK
Laada 27, Rakvere
Tel. 322 3344
E-R 9-19
L-P 9-15
www.benu.ee

TULEVIKU APTEEK
Tuleviku 1, Rakvere

Tel. 3242749
E-R 8-18
L-P suletud

Tallinna tn 1, Rakvere
NEB! Broneerimisel kasuta kindlasti

märksõna ISA. Loosimine toimub

ekaardi väärtus 60€. Võitjat näed meie Facebooki lehelt;

Eesti Nägemistervisekeskus
@ 324 0301 @

silmatervis.ee

|

(§)

16. novembril,

facebook.COm/silmaterviS

Koidula 1, Rakvere
T-R 10-18

|

L 10 -15
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andnud 117 korda

Ester Jõgi on verd

Anu Viita-Neuhaus

2013. aastal loovutas verd 37
000 doonorit, kes tegid kok-

da,

ku 61 000 vereloovutust. Nai-

algu iga kahe kuu järel verd

si oli nende seas hinnanguliselt 54 protsenti, nende seas
ka Ester. Doonorlus läbib tema elu punase joonena ja
aktiivne vereloovutaja on ta
veel praegugi.
Arvud kinnitavad, et ta on
verd andnud 117 korda.
„Mõ tlesin , et ku i tervis lu
bab, annan viis aastat veel,
siis lõpetan ära,“ loodab Es-

loovutama."
Esimese korra erilisust ta ei
mäleta, küll aga meenuvad
inimesed,
talle andma
haiglas-ja
Rakveretunded
se. Protseduurist mäletan, et
mullepandi selga kaitseriietus, pähe mask ja jalga sokid,

-

ter.

Eriliselt eriliseks doonoriteks
teeb Estri veel asjaolu, et tema veri kuulub vähe levinud

gruppi, tema veri on 0 reesusnegatiivne.

Doonoriks sai juhuslikult
Estri doonoriajalugu saab alguse õitsvas nooruses ja juhuslikult. Kohalik velsker arvas, et naine sobib suurepäraselt vereandjaks. Nii jõuabki Ester kolme tilka verd andma teise inimese soovitusel,
kuid enda soovil ja tahtmisel.
..Olen doonor 1974. aastast,
kui esimest korda verd and-

suvi,

said auhinnad

need, kes olid verd andnud
kauem. Üks autasustamine
oli lausa Muuga tuulikus.“

hendas vereandmine ka

sus ja nii ma hakkasingi esi-

„01i

osas

mas

Siis, kui ajad olid teised,

ta. „Viru-Jaagupi velsker kut-

protseduur.

musid pidevalt doonorite
koosviibimised.
..Kohalik
velsker korraldas,
tegime
jutustasime,
kohvilaua,
muusika mängis.
Piduliku-

läksin

verd

täse-

et doonorid said meele-

head.on ..Kingitused
kodus mitu termost,"
olid uhmuigab ta. „DoonoritunnisPraegugi
tus
tähendas eelisjärjekorda
oli eriväljakutse.
võiks olla väike rahasumma,
ked,
mul

arsti

olen

serviise,

saanud

anti

juurde.Raha

ka, kui

Kingitused,

mida praegu

doonoritelepakutakse,

gatakse käsi

dekoti. Olen rahul," mainib

täitsa lõhki. Eks
minu

jaoks
relaskmisest"
Estri
eluSellest
päevast
alates
sai
„ve-

hullu."

viis.Tookordsed privileegid

toidutalongid

-

restoranis ei-

nestamiseks ja vabad päevad

olid head motivaatorid.

,.Mulle väga meeldis, et puh-

seeon kõige tervislikum. Talvel olen saanud sokke, kan-

ees ta ja kinnitab, et tore on ka

minestas üks inimene. Pärast vereandmist mõistsin, et
see ei ole midagi erilist ega

kusele sain doonorina viis

see üllatus, kui ikka tunnusja

meeles

peetakse.

seltskonnaga

tore-

sin, olin 20aastane,“ räägib

tatakse ja meeles p eetakse.
Au ja kiitu st on Ester n en d e
a a state jooksu l ko genud tub
listi. 2004. a a sta l an dis Eesti
Vab ariigi presid ent ka u aaeg-

teenetemärgi.

Medali

sa amisest sai Ester tea da aja
lehe ka u du . „Töö ta sin p o es,
o lin tööl, in im esed tulid ja
soovisid õ nn e. Nem a d lugesid enne, ku i ise tea d a sain ,“
jutu stab ta ja kin nitab, et
„au salt ö eldes p o le ma sed a
ord en it ka n dnud aga m õ niko rd võtan välja ja va atan .“
-

,

Põ hja-Eesti regio n aalhaigla juhataja Riin Kullaste:
„Vajame regulaarselt kõiki veregruppe. Naised võivad verd
loovutada iga 90 päeva järel, mehed iga 60 päeva järel. Püsidoonoriks peame neid doonoreid, kes loovutavad verd
vähemalt üks kord aastas. Julgustame doonoreid verd loovutama lausa kolm-neli korda aastas.
Doonorluse suurim pluss on teadmine, et inimene tegi
heateo. Kuigi inimene kulutab selleks isiklikku aega, on
doonorlus asendamatu tegevus, mis aitab päästa palju
elusid. Paljud doonoridloovutavad verd ka sel põhjusel, et
nad ise või nende lähedased on vajanud vereülekannet
või võib-olla vajavad nad tulevikus ka ise abi. See on võimalus midagi headkorda saata.“

või saadakse? „Mul on

see

jää-

asi hinge, mulle tun-

nud

gi,"vastab

Ester.

Ka
tema
tutvusringkonnas

Risti

hea

kõik mõelda
Kas doonoriks sünnitakse

XII MAAST!KUJ00KS
EBAVERES

len,

longid, mille eest sai Tallinna
tänava restoranis hästi eipeale

tihtipeale

Au

sele d o o norile Eesti Pun a se

tähendasid tihti-

toite sööma, kuid

dub, et pean käima jalähen„See ei ole
ja kiitust on Ester nende kohustuslik, kuid ma mõtaastate jooksul kogenud tubet saan ju minna, mul on
pärasthea
endal ka
listi. 2004.aastal andis Eesti Ester
arvab,
kõikolla."
inimesee ü llatu s, ku i ikka tu nn u ssed, kellel tervis hea, võiksid
tatakse

või kuus päeva lisa. Toiduta-

nestada,

ve-

on Doonorlusele
ma seda eivõiksid
tee."

praktilised. „Kruus, pastakas,
märk, viimasel ajal mesi -

ma ikka pelgasin,

-

sellest ikka ära ütleb?"
nendib Ester. tööd. Peaksin rauarikkaid

kes

nagu oleksin läinud operatsioonile. Rakvere Lihakom-

binaadist oli palju inimesi,
mehed rääkisid, et nüüd lõi-

mõtlen, et on nooremaid,
aga nüüd kutsusid jälle. Eks
ma pean minema. Üks hea
asi on ka see, et saan oma
tervist kontrollida. Ükskord
sain just seda kaudu teada,
et vererõhk on kõrge, ise ei
tunnetanud," räägib doonor,
kes on nende kümnete aastate jooksul on tagasi saadetud vaid korra hemoglobiinitase oli tookord madal.
Kas vereandmise päev muudab tavapärast eluolu? „Ei.
Enne seda ei söö ma rasvast
toitu,
ajada.püüan
samamoodi,läbi
Päevalkergemalt
ei
tee midagi erilist. Pärast
reandmist ei tee pingelist

2008. a asta l tun nu sta s ted a
sotsiaalm in ister, 2010. a a sta l
Vinn i vallavalitsus. Mis tun
-

see o n ? Uhke?
„Mis u hke tu nn e, m a o len

ne

h arju nu d do on oriks kä ima ,
teen sed a ka en d a p ä ra st
en esetunne on pära st verelo ovutu st nii h ea . Mul olid
-

meeletud p eava lud , p eale
sed a ka du sid ära . Pra egu
kä in harvem ini, sest m a

mpctct
Go
ans
äetsembrü
Mahe
ons
detsembrü
%Nl3

et

mõeldadoonorlusele.
ei
tea, miks inimesed verd ei
„Ma

anna.

Ega

see

REINPAUL

neile halba

tea Kas
m iks in imesed verd ei
heategija
suuremeelne

ann a . Ega see neile h alb a
tee,“ ü tleb ta .
Ka tema tutvu sringkonn a s
p o le teist sellist vereloovuta
jat. „Läh eda ste ja sõ b ra nn a
dega p o le sellel teem a l p ikem at juttu o ln u d , aga eks n ad
kiid ava d ikka , kü sivad , m itmes kord o li. Ku i d oo noriks

RÄNDKARIKALE

-

-

hakka sin kel e

võ tsin

ühes

2. novembril algusega kell 12.00

ka

Osavõtuks registreerimine kuni 1. nov e-mailile
reet@reinpaul.ee või kohapeal 2. nov kella 10.00-11.30
Maastikujooksul on 3 distantsi:
a. lühike 2,5 km
keskmine 5 km (1 suusaraja ring)
pikk 10km (2 suusaraja ringi koos 1 joogipunktiga)
Iga jooksja peab registreerimisel ära märkima,
missugusel distantsil ta osaleb

mõelnud

-

dat pidu,“ ütleb Ester ja

meenutab, et tollel ajal toi-

.Olen kül,

Ester Jõgi (60; pildil; foto: Tiia Paist) on doonor,
kellel vereloovutamises ei ole Lääne-Virumaal
vastast. Üllas naine, kes on saanud presidendilt
medali, kinnitab, et vereandmine on vajalik eelkõige tema enda jaoks. Siiski õilsust, missiooni,
saatust tundub sellises teguviisis olevat küll ja
rohkemgi veel.

kaksikven na kuid tem al kip
pu s olema hemo glob iinita se
kõ rge. Teised läh ed a sed p o le
sellest p id a nu d .“
-

,

Ka s

suurem eeln e h ea tegija

mõ nikord mängib ka m õttega , kes saab vere om a n ikuks?
„Olen m õelnud kü ll, kellele
see läh eb, ku id o n ö eldud , et

OODATUD ON KA
KEPI KÕNDIJAD!^

verest teh akse ra vimeid . Ega

nem a d ka tea , kellele,“ rää
gib särtsaka ja vajaliku kra a
mi an dja.

-

-

n

Osavõtt
TASUTA!

INFO
telefonil
52 94 245

ST jäägri Q§/nll

'

■

r

7
.

Lai 15, Rakvere. Tel 5696 6999, P-N 11-24, R-L 11-02.30
www.berliinitrahter.ee
petlüni QTraljter

L

*

Avatud iga päev 12:00-21:00

f

TERE TULEMAST!
Kontakt:
33 51 566, 51 63 192

info@jaagrigrill.ee

F %W Jt. 7o4Hu

KÕrtsialuse küla, Aseri vald,

Ida-Viru maakond
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Vaba aeg

Jõhvi Kontserdimaja kutsub:
Duo Kulno Malva ja Tõnis Kirsipu
Kolmapäeval, 5. novembril
algusega kell 17 saavad muusikasõbrad Jõhvi Kontserdimajas nautida suurepärast

mat põhjamaist helikeelt.
Regilaulud, torupillilood ja
uuem folkloor
olgu lugu
missugune, nad otsivad oma
-

kooslust, duot Kulno Malva - muusikas lihtsust, kuid isiTõnis Kirsipu.
kupära. Minimalismi, kuid
Akordion koos laulu ja kehavõimsust. Oma aastase tepillirütmiga kõlab juba nagu gutsemisaja jooksul on see
ansambel. Kui sinna lisada duo võitnud juba kaks Eesti
veel kaasakiskuvalt gruuviv pärimusmuusika maastikul
rütmimootor, annab kooslus olulist konkurssi.
Kulno Malva (akordion, laul,
välja juba suuremat sorti orkestri mõõdu. Kaks meest torupill, kehapill), keda tunViljandist, kes pillidega hea takse kui Svjata Vatra akormeelega mürgeldavad, kuid
dionisti, täna enam selles
kes ei põlga ära ka rahulikukoosseisus kaasa ei löö.

KUHU MINNA

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja novembrikuu üritused
3. novembril kell 13 Südamehaigete Ühingu üritus: ekskursioon „Liliina sse“, ko h vip aus „Ku rva kodu s“ (o ma o salu s)
3.-4. novembril kella 10-13 töötute tööklubi
5. novembril kell 9 maniküür (vajalik etteregistreerimine)
5. novembril kell 10 võimlemine
5. novembril kell 19 huvitava projekti presentatsioon, võimalus raha
teenimiseks
6. novembril kell 10 tantsuring
6. novembril kell 13.30 lauluring
7. novembril kell 10 tuleohutuse infopäev, kohtumine korstnapühkijaga
11. novembril kell 14 käeline tegevus, juhendab Malle Kaarmann
12. novembril kell 10 võimlemine
12. novembril kell 12 võrdse kohtlemise koolitus (ühingute juhtidele
juhatuse liikmed)
12. n ovembril kell 18 lo en g a llergia ja a stma ha igetele „Kuida s elada a llergia ja a stma h a igu stega?“. Lekto r a llergo lo o g Maie Laaniste
13. novembril kell 10 tantsuring
13. novembril kell 13.30 lauluring
14. novembril kell 10-13 töötute tööklubi
17. novembril kell 10-11 muusikateraapia (liikumine muusika rütmis)
18. novembril kell 9 maniküür, vajalik etteregistreerimine
18. novembril kell 10-13 töötute tööklubi
18. n ovembril kell 14 õ ietera ap ia: Dr.Bach i õlitilga d .Vita miinid h ingele.
Lektor Mare La eks
19. n ovembril kell 10 võim lem in e
19. n ovembril kell 13 to im etulekukö ök: “Kiika-kö öki“, kartu li-ja kõrvitsatoidud
20. n ovembril kell 10 tantsurin g
20. n ovem bril kell 12 tasuta nõ u stam in e, n õu stab jurist Alar Salu (vaja
lik ette registreerid a )
20. n ovembril kell 13.30 laulurin g
21. n ovembril kella 10-13 töö tute tööklubi
24. n ovembril kell 10 m u u sika teraap ia (liiku mine m uu sika rü tmis)
24. n ovembril kell 13 Va egkuulja te Ühin gu in fop ä ev.Hin ged eku u : „Lein
jaku id as lein a ga toim e tulla?“ Räägib Tauno To om p uu
n ovembril kell 9-13 töö tute töö klubi
26. n ovembril kell 10 võ im lem in e
26. n ovembril kell 13 Afaa sia Seltsi kõ n etreen ing So tsia a lab ikeskuses
28. n ovembril kell 9-13 töö tute töö klubi
29. novemb ril kell 12 ra h vu svahelise puuetega in im este päeva täh ista
m ine. Üritu s to imub Rakvere Am etiko olis. Om a osalus on 3 euro t, tasu
da ü h ingujuhi kä tte. Ko h tad e arv on p iira tud!
In fo : 32 42 023, 5342 9043

Mees on pillidega
sinasõber jubapoisikesepõlvest ja see
sõprus on aastatega aina kasvanud.
Nii pärimust, sõprade lugusid kui
omaloomingut on
kuulajateni jõudnud juba kahe
plaadi jagu.
Tõnis Kirsipu (perkussioon, kehapill)
on esimene kõrgkoolidiplomiga

VÄIKESE NICOLAS'
SUVEVAHEAEG
1. ja 2. november kell 14 ja 16
3. november kell 16
Seiklus

(Alla 6 a mittesoovitatav)

a

löökpillimängij
Kahe mehe kooslus kõlab kui orkester.
Eestis.
Loo kirjutamise hetkel on materjali kallal, mis peaks
poelettidele jõudma veebmehed hõivatud kontsertiruaris 2015.
dega Maailma MuusikamesKontsertkohtumine
salonsil Santiagos. Lisaks veel tagistiilis on uus formaat, kus
gasiteel üks kontsert Hamtoimub vestlus armastatud
burgis Saksamaal.
muusikuga
räägitakse
Koju tagasi jõudnud tegelemuusiku elutööst, põnevavad noored süvitsi plaadi-
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Info ja tellimine 322 3943
www.katariina.ee

TANTSUÕHTUTE AUGUS kell 21.00

I. novembril Cest la Vie
8. novembril ErgO
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Asume Rakveres, Pikk tn 3
AVATUD: E-A 11-24 R, L 11-01 P 11-20
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Avatud: P-K 12-23 N 12-01 R-L 12-04 Tallinna tn. 8 Rakvere. Tel. 322 3907
www.virma.ee

OKTOOBRIREVOLUTSIOONI

PARIM
ANSAMBEL NAPSITRALLID, PILET 5

1. 3. november kell 18 ja 20
9. ja 10. november kell 20:15
Thriller
(Alla 12 a keelatud)

-

D

-

JUHATAB BALTI

Kontserdielamust soovitab
Viljandi Pärismusmuusika
Ait.

’V’r

-

VÄGESID

EI. TOHI.
MAGAMA. JÄÄDA.

mulikult põimitakse see kõik
kauni muusika sisse.

KATARIIM
KELDER

dVIRMA^nf^v

-

0

test juhutmistest ning loo-

-

+

WleecJel.

Foto: Viljandi Pärismusmuusika Ait

•
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Vaba aeg 27
KUHU MINNA
O Kõrts
Jõ e 3a , Võ su
Üritu ste a lgu s kell 22.
Sissep ä ä s kõ igile tasuta !

1.n ovemb ril video disko DJ Margu s Ro o ts
8. n ovemb ril retro disco DJ Margu s Teetsov

Kunda linna klubi
31. okto ob ril kell 17.30 Kunda tsemendim uu seumis Kun

-

d a Vab atah tliku Tuletõrje Seltsi 100. aa stap äeva täh istamise sün dmu sed
1. n ovemb ril kell 16 Ku n d a linn a klubis Hin ge Ka ljun di
uu e ra am a tu “Kin nimüüritud aken” esitlu s. Ko h tumin e

auto riga jakirja stu se Cano p us kirja sta ja Tõ nu Lem b eriga
2. novembril kell 12 esin eva d Ku n da kiriku s Ku n d a n ä itet-

rupp ja ko o litea ter ka va ga “Vaikuse lä vel”. La va staja Na ta
lie Neigla
2. n ovemb ril kell 18 Ku n da linna klub is h in ged ep ä eva
ko n tsert. Esin eb Virum aa Kammerorkester, dirigent To ivo
-

Peä ske. Ta su ta .

9. n ovemb ril kell 13 Kun d a linna klub is isadepä eva p erep äev
Ro hkem in fot tel 3221556

ja www.kun dalinn aklu b i.ee

Buduaar Turg Live
15. novembril kella

10-18 Rakveres Põ h jakesku ses Bu

-

du a ar Turg Live. Müü gil uus ja väheka su tatud mo e-n in g
iluka up. Ku i soovid tulla turu le m ü üm a , sa a d a kiri o m a
so oviga turg@b u du a ar.ee võ i va ata täp sem a t in fot www.
b u du a ariturg.ee

Rahulolupesa õpituba
„Emotsioonid ja alateadvus“
6. novembril kell 18 Rahulolup esa s (Rakvere Pikk tn 7)
õp itub a „Emo tsio o n id ja alatea dvu s“. Juh en d a ja Ka trin
Lellep. Osalu sta su 10 euro t. Täp sem in fo www.sinu .ee

Ukraina tsirkus
2. novembril kell 15 Ukra in a tsirku s Rakvere Sp ord ikesku

-

ses. Pilet eelm ü ü gis ja ko h ap eal Rakvere Sp ord ikesku ses,
h in d 3 euro t. In fo 5236 539.

Rakvere Teatri mängukava novembris
06. 11 kell 19 8 arm a stavat naist Rakvere Tea tri suures ma
jas (la v. Eili Neu h au s)
07/ 14.11 kell 19 Uno Bo ssa Rakvere Tea tri suures m ajas
(la v. Hard i Vo lmer)
08/ 27.11 kell 19 Seitsmeteistkümn en d a n uku suvi Rakvere
Teatri suures m a jas (la v. To o ma s Suum a n )
13.11. kell 19 Meie, mehed Rakvere Teatri su ures m ajas
(la v. To o mas Suum an )
21/22/ 28.11. kell 19 Ma alermeister Rakvere Teatri suures
m ajas (la v. Gerda Ko rd em ets)
06/ 11.11. kell 19 Leegio n ärid Rakvere Teatri vä ikses m ajas
(la v. Madis Ka lmet)
07/ 25.11 kell 19 Leen ane´i ka u n itar Rakvere Tea tri väikses
m ajas (la v. Üllar Sa arem ä e)
08/ 12/27.11 kell 19 Viim a se öö õigu s Rakvere Teatri väikses m a jas (la v. Raivo Tra ss)
14/21.11. kell 19 Lep ing Rakvere Teatri vä ikses majas (la v.
In drek Ap in is)
20/ 26.11. kell 19 Oscar ja Ro osamamm a : Kirja d jumalale
Rakvere Teatri väikses m ajas (la v. Üllar Sa arem ä e)
22.11. kell 19 Ma jaho id ja Rakvere Tea tri väikses m a jas (la v.
Mati Un t)
-

Aeglaselt, rahulikult Lennuki- Kirjutus(muusikas)
mark
vahend

Laste-

Sugulane

kirjanik

Alp

Lind
saksa
keeles

Jo-le-mi

aste

Näitleja,
ees-

Inglise

Särk

nimega

Aafrika savannides „ENSV” Sidesõna Mujaltegelane
elutsev veislane
olek

keele
asesõna

uurijate

Tehiskeel

Ennäe!

Viga

Tõsiasi

Laminoor

Selts

Poola
lennufirma

Sidesõna

Dirigent,
en.

+

Laulja

Ahviline

n.

Laheni oli

Soome

mehenimi

Jõgi

Lauljatar

Pood

Relv
kõnek.-s

Rootsis

Näitleja

Siberis
Mehenimi
Jupiteri
kaaslane
Lühend

Poliitik

kirjal

"T

Tühijutt

Kuld

Pikk
vokaal

Küla
Virumaal
pealinn

Muusikariist

—r~
Tants

-

Loom
Kloostriülem
Roll
Rooma
1050

Noot
Selge,
puhas

Rooma
number

n

Naisenimi

Peruu

Lill

Ruteenium
Osariik
USA-s

Lapse-

vanem
Jõgi

“T“

Automark

Linn
USA-s

Oregoni
osariigis

Eesti
esimene

olümpia-

võitja

romaan

Ilmakaar

Näitleja

Lill

Lauljatar

Loodus-

Nitt

Asesõna

H. Wellsi

21. IX
1217
Lennukimark

Küsisõna

Ühte-

moodi
tähed
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28 Reklaam

Lihapood Pikk tn 11 Rakveres,
Nõmme turul ja
Mustamäe turul Tallinnas
SEALIHA al 2,40 €/kg
Vajangu farmist

(veerand siga)

SEAHAKKLIHA 2,60 /kg
LAMBA-ja VASIKALIHA
€

Hõbedast kaelaketid alates 5.50
sõrmused 5 eurost
ehteid

kõrvarõngad 3.50

Parandame

Täienenud valik
mööbliriideid ja
voodipesukangaid!
•

•

avatud
Oleme
10-18
kella
E-R

•

Tel 5919 9330, 5340 9428

Iga nädal uus kaup ja uued soodustused

väga suur valik kardinakangaid
rikkalik valik moodsaid ja
praktilisi rõivakangaid
fliisi, vatiini, tepitud voodreid
jopelukke, marlit ja vatiini

ning palju muud
õmbluseks vajalikku

www.omaporsas.ee

Eestimaine liha otse farmerilt!

MÜÜA
KÜTTEPUID

LHK. EHITUS OÜ

(lehtpuu)

TEL: 5367 1555

AadeMart Ehitus OÜ
*

*

*

*

*

*

*

NB! Hinnad head

Ehitustööd Lääne-Virumaal

Transpordi võimalus

KATUSE-, FASSAADI-

Helistada 8-17:00

JA KORTERI
REMONDITÖÖD

Põllumajandusehitised
Üldehitus-ja remonditööd
Viimistlustööd
Korterite remont
Katuste ehitus
Projekteerimine

Ehituseelarvete
koostamine

Lisainfo tel:
5187 131 (Janek)
5116 424 (Mart)
e-mail:

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,
hooldus, puhastus
Kortermajade ventilatsioonilahendused

aademart@gmail.com

Tere tulemast

tehnoülevaatusele
Karja
Karja

Piiri

Rakvere

Rägavere Ehituse Pae
tee

Päikese
88

www.a ulevaatus.ee-

Rägavere tee 44
Tel 322 3290
E-R 9.00-18.00
L 9.00-14.00

Asume Rakveres Nortsu tee 2, Jõhvis Lille 3

