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Iga 6. sõit TASUTA

TEL17227
pensionärid
õpilased

sõjaväelased

-20%

Nr. 43 (837)

Vallajutud: Viru-Nigula
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Nüüd ka 6 kohaline!

HELISTA

1300
tel. 515 0068

november 2014

tasuta

www.k-kummid.ee

K-KUMMID
OÜ KK-RIDEEN

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!

HINNAD SOODSAD!
Meilt ostetud rehvidele PAIGALDUS TASUTA!
*

15

aastat
kogemusi

v.a tasakaalustamine

Igale kliendile
KOHVI TASUTA!

Tel 33 96 200 www.autoesindus.ee

SAMI voodi
90*200 88 €
120*200 104€
140*200 115€
160*200 126€
180*200 137€

Pruun ja valge

540€

Nurgadiivan Rooma

mööblisalong

Nurgadiivan-voodi Martti

310x210 (Medium)

325€

(erinevaid värve)

Vaala keskuses

600€

EESTIS TOODETUD MÖÖBEL!
NOVEMBRI LÕPUNI KÕIK

AKNAKATTED
-20% SOODSAMAD

hinnad alates

720€

28€
Diivan

+

tugitool Oxford

Diivani käetoe puidust kandik

Pocket Lux
508€

299€
TV alus 1800

Lastevoodi komplekt Basic

KERE-JA VÄRVIMISTÖÖD KAHJUKÄSITLUS/
Stik AS | Rakvere Vabaduse tn 12 | mob 53 285 480 | www.stik.ee

vedrumadratsid
2-poolne, paksus 20cm

80*200 118€
90*200 126€
120*200 151€
140*200 168€
160*200 185€
180*200 197€

Kõiki tooteid
on võimalik
soetada LIISI
JÄRELMAKSUGA!
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Arvamus

166 Lääne-Viru noort pääses
ettevõtlikkusideede ENTRUM
inkubatsiooniprogrammi

JUHTKIRI

Sel korral
ohutusest
Ma saan aru küll, et tänases Kuulutajas ilmuva pika tuleohutuse-teemalise intervjuuga on „feimi ja sulli“ (lugemiskordade ja kasumi toim.) teenimine raske, kuid palun
lugege see läbi. Samuti lugege läbi terviseleheküljel leiduv
tekst tööohutusest.
-

Kui te seda ei tee, siis kardan, et mõne aja möödudes on
meil mõni lugeja vähem. Tule- või tööõnnetuses hukkunu
arvelt. Tsiteerin intervjueeritavat JanekFlorenit: ..Küsimus
ei ole selles, kas tulekahju tekib, vaid millal. Tõenäosus, et
meie kõigiga juhtub tuleohuga seotud sündmus, on väga
suur. Ehk mitte tänaja homme, aga kunagi kindlasti."
Neid sõnu tuleb tõsiselt võtta. Kui õnnetus on käes, siis on
juba hilja. Kulunud tõde, millestkannatanul pole pahatih-

enam sooja

ega külma, kuid seda rohkem piinlevad allesjäänud:
liigasuitsuandur
igal
vähe,
töötanud,
eestlasi
kuionoleks
et oleks...
kuiaastalkümoleks evakui

ti

kuatsioon
Meid

läbi

mõeldud,

Kui

maksab tuleohutus, küsib meie

palju

Kuni 4. novembrini saidkõik
Lääne- ja Ida-Virumaa noored esitada Eesti Energia
koolinoorte ettevõtlikkusideede konkursile ENTRUM
oma ettevõtlikke ideid. Kokku esitasid noored 135
rimat,
ideed, mille
kes pääsevad
seast valis
ENTRUENTarenguja
inkubatsiooniMi
programmi
ideed edasi
arendama ja start-up'i käiviRUMi

peazhürii

kaastöötaja Anu

Viita-Neuhaus tuleohutusspetsialistilt Janek Florenilt, ja
viimane küsib retooriliselt vastu: mis vääringus hinda
soovite: inimeludes, rahas, kaotatud

ajas?

välja

tama. Lääne-Virumaalt

ses programmi

pää-

kõige

õpilasi (19). Kokku pääses

ENTRUMi inkubatsiooniprogrammi oma start-up'i
käivitama 166 Lääne-Virumaa noort 12
koolist.
„Kui

hooajaks

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

T1
■■

i.i.»

•

•

•

•

Väikeveod Eesti linnades
Kolimine, tõstetöö ja montaaž

inimesi üles ühes ENTRU-

Virumaa positiivset
energiat ja potentsiaali
tama. Üheks tõestuseks sellele ongi esitatud ideedearv
ning
õppida selgeks
nende teostamiseks vajalike
Miga

avas-

soov

oskusi," rääkis

SA

Entrumi

Saar.
..Ideed, mille peale noored
on

tulnud

mida ellu viia
valdkondlikult

ja

on

Eesti

m ajan

-

ning sel perioodil toimub
noortele üks kord kuus õpprioriteetseteks valdkondadeks küll energeetika, insepesessioon, kus oma ideid
neeria, info-ja kommunikatjärk-järgult edasi arendatakse ja ellu viiakse. Õpitakse
sioonitehnoloogia ja põlevkiviga seotud teemad, kuid tundma oma tiimi ning plaoodatud olid kõik ideed, mida aitavad kaasa Virumaa ja
kogu Eesti elu edendamisele. Ta lisas, et esitatud ideeEsimene õppesessioon inkudest kuus võtsid noored ka bantidele toimub juba sellel
ENTRUMi ettevõtlike ideede nädalavahetusel, 22.
pangast, mis sai tänavu just
Kuulutaja
selle eesmärgiga loodud.
vembril JõhviKontserdimaENTRUMi
inkubatsiooniprogramm kestab 4 kuud

MTÜ Lootusekiir

Vy

no-

Seenekas.OU

Imm

KLIENDIKAARDIGA
SOODUSTUSED!

Mk

MÜÜB

MISJONIPOOD (Rakvere Laada

WECKMAN
Taevalik katus
8a)
/

Müügil kasutatud asjad
Iga ostuga toetame Lääne-Virumaa

Pimedate Ühingut ja Vähiliitu

V\

LHK. EHITUS OU

Ehitustööd Lääne-Virumaal

KATUSE-, FASSAADIREMONDITÖÖD

*

Pakkumine kehtib novembri lõpuni
HAGARI PITSA
KAARDID UUTE VASTU!

VAHETAME KA VANAD

Väljaandja:

AveC Kirjastu se OÜ
Vilde 6a, Rakvere, 44310
Te lefo n 322 5090
to imetu s@kuu lu taja.ee
rekla a m @kuu lu taja .ee
www.kuulu ta ja .ee

f
’

J

Pe ato imetaja
Katrin Kivi 322 5090
katrin .kivi@kuu lu taja .ee

MATERJAL OTSE TOOTJALT
OSB plaadid

‘Eterniit katused

Kipsplaadid

*Pigikatused

Klaasvillad
Kivivillad

‘Kivikatused

Penoplast
Saematerjal

‘Penofassaad
‘Puitfassaadid
Kaarhallid

‘Kivipuruplaat

PROFIILPLEKID KATUSELE

PROJEKTEERIMISEST TEOSTUSENI
Asume Rakveres Nortsu tee 2, Jõhvis Lille 3
E-R 9.00-17.00

AKNAPLEKID

Avatud;

VIHMAVEESÜSTEEMID

L: 9.00-15.00

KATUSE TURVATARVIKUD

Tel: 51 27

MÜÜK JA PAIGALDUS

TEL: 5367 1555

SIIS SAAD ENDALE TASUTA

Viilhallid

(Rakvere Tallinna tn 18a)
Avatud E-R 10-17, L 10-15, P suletud

www.kullatibu.ee

JA KORTERI

KLIENDIKAARDI

cm
Kasepuu pikkused 30-60 cm
Hinnad alates 30 €/m3
Küttepuu võrgus:
lepp ja kask
Hinnad alates 1,90 €/tk

HEATEGEVUSPOOD

Tel 5567 7790

info@kullatibu.ee

KUI SINU OSTU SUMMA ÜLETAB
PÄTSI PITSAKOHVIKUS 10C,

Info tel 51910237

MTÜ LOOTUSEKIIR

41

jas.

Transport kokkuleppel.

Hoiame üksteist.
Aitame neid, kes vajavad abi.

Rakveres Laada

Sissepääs hoovi poolt.

neerima omaaega jaraha.

Ebavajaliku äravedu
Pakkematerjalide müük

www.koliauto.ee

Foto Kaspar Saaremets

ettevalmistusi hakkasime tegema, siis kutsusin dusest tervikuna olid tänavu

Saar. Lä htuvalt

r-" V:

E-R 9-17

kevadel Virumaa Koolinoored ENTRUM Virumaa avasõul.

me

soovivad,

Kolia

40, 50 ja 60 liitrit

UV-kindlad, erinevad värvid
OÜ Benexon
'J
Tel 523 8332, 523 8323 ■
Faks 433 3130
|
silver@benexon.ee
www.benexon.ee
j

uusi ehteid ja
vanad korda!

pa-

väga mitmekülgsed," lisas
väga mitmekü lgsed ,“ lisa s

fe-

pakkimiseks

rohkemRakvere Gümnaasiumi

tegevjuht Darja

Aivar Ojaperv

90

kaminapuude

Teeme kohapeal

oma

ohverdada

neid ja kümneid hingi tulele,veele, lohakusele, käegalöömisele. Tuleb tõdeda sedagi, et riik onõhuke ja päästeauto
ei pruugi enam iga tulekolde juurde õigel ajal jõuda. Hoidkem siis vähemalt ise ennast ja tehkem kõik, et õnnetuse
toimumisel oleksime selleks valmis.

i

Võrkkotid

P: Suletud

619,

51 51 640,

www.tootjateesindus.ee

52 52 699

Epost: ambaltic@gmail.com

Te ge vto imetaja
Aiva r Ojap e r v 322 5092
aivar@ku ulu ta ja .ee
Re klaam
TiiaPa ist
322 5093
tiia.p a ist@kuulu taja .ee
Kuulutuse d
Ka iri Kre is
322 5091
kairi.kreis@kuu lu taja.ee

Kujundus/külje ndus

Re nee Ko it
Marko Maa sik
re kla a m @kuu lutaja .ee
Ku u lu taja ilm u b reedeti.
Trükk: Prin tall AS
Trükia r v 15 000
To imetu s avatu d E-R 9.00-17.00
Ku ulu tusi sa ab toimetusse ed a stada ka
telefonil 322 5091 või e-po stiga
ku ulu tu s@kuulu ta ja .ee.
Ku ulutuste eest o n võim a lik tasu d a
p angaüleka n d ega. Ku ulutus ilmub
reed eses leh es, kui üleka nn e on jõ u d
n u dKu ulutaja p a nga arvele neljapä eva
kella 11.00
-

Kuulutaja toim etus ei vastuta kuulutuste
sisu eest.

Kuulutaja reede, 21. november 2014

Uudised

Tark Maja sai drooniga
kohale lennanud nurgakivi

Haljala vald premeerib valla

kultuuriinimesi

Üle aasta annab Haljala Vallavalitsus välja kultuuripreemia. Selle aasta kandidaate saab esitada kuni 1. detsembrini.
Haljala valla kultuuripreemia on rahaline (650 eurot) ja
sellega tunnustatakse kohalikus kultuurielus silma paistnud inimesi või kollektiive. Kultuuripreemia määratakse
isikule või isikute kollektiivile pikema ajavahemiku vältel
viljeldud loomingu kui terviku või loomingulise tegevuse
eest, millega on elavdatud valla kultuurielu või austatud

Ajad muutuvad. Kui ennevanasti pisteti nurgakivi

alla

käsitsi kirjutatud läkitus tulevastele

põlvedele,

siis

möödunud reedel toimunud

Rakvere TargaMaja nurgakivitseremoonia koosnes tea-

duse saavutuste demonst-

reerimisest, innovatsioonist

muust sellisest.
Eks tseremoonia korraldajad
ja leidsid sümboleid -

ja

otsisid

hakkab ju Rakveresse vana

pangamaja taha ehitatav
Targa Maja Kompetentsikeskus tegelema teadus- ja
arendustegevusega, keskuse
pea kõik
partneriteks
Eesti ülikoolid,onregionaalsed
ameti- ja rakenduskõrgkoolid, ettevõtted ning omavalitsused.
Aga loomulikult ei saa märkimata jätta, et „tarka majja“
kolib selle valmimisel ka
Rakvere Linnavalitsus ning
kohaliku maksumaksja taskust läheb hoonesse 1,5 miljonit eurot. Lisaks finantseerib ehitust EAS.
Nurgakivitseremoonia algas
drooni maandumisega järjest populaarsemaks muu-

Foto: Aivar Ojaperv

Kompetentsikeskuse juhatuse liige Kalle Karron peab kõnet, fotograafid imetlevad drooni.
Silindrisse läksid ajalehed, isikud. EASi juhatuse esiLinnavolikogu esimees Tookäibel olevad mündid, rekmees Hanno Tomberg kiitis, mas Varek oli veendunud, et
et maja müürid on kiirelt Targast Majast saab teatri,
laamkirjadega pastakad, nikerkinud,
mekaardid. Ning veel ka koetkaasEAS linnuse ja Aqva kõrval Rakplaanib ja lubas,
meetme
halviibinute grupipilt, aga abil ka edaspidi kompetentvere neljas sammas.
seda mitte paberkandjal, sikeskuseid toetada. Kompetentsikeskuse juhatuvaid digiformaadis fotoapaHoonearhitekt Oliver Alver se liige Kalle Karron kiitis
mainis, et Targa Maja proraadi mälukaardil. Kas tuleehitajaid ja pidas märkimisvased põlved, kui nad mingil jekteerimisprotsess kujunes väärseks asjaolu, et alltöö-

tema nime.
Kultuuripreemia kandidaate võivad esitada nii füüsilised
kui juriidilised isikud. Taotlus peaks olema kandidaadi
esitamise osas motiveeritud ja põhjendatud, lisada võib
mitmesugust materjali, mis kajastab nimetatud kandidaadi tegemisi ja toiminguid.
Kultuuripreemia taotlused vaatab läbi komisjon, kuhu
kuuluvad Haljala vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni liikmed, vallavalitsuse esindajad ning esindaja Lääne- Viru maavalitsusest.
Kas kandidaate on palju? „Hetkeseisuga veel mitte, eks
esitamine jääb ikka viimastele päevadele," kommenteeris
vallavanemLeo Aadel.
Varemalt on kultuuripreemia pälvinud Salme Heinla, Viivi
Voorand ja Voldemar Nagel, Harry Veidi, Tiiu Torpan, Asta
Samolberg ja Külli Heinla, Lembit Kirsipu, Henn Altmäe
ning viimati pälvis tunnustuse MTÜ Haljala Kultuuriselts
aastal 2012.

Katrin Kivi

uue

põhjusel

nurgakivi

peaks

üles leidma, seda enam ka
tuv lennumasin tõi kohale
avada või lugeda oskavad,
silindri, millesse asetati nuron juba iseasi.
Tseremoonial võtsid sõna
gakiviga seonduvad atribuudid. pea kõik asjasse puutuvad

tavapärasest pikemaks,

sest

võtjatena rakendatakse pal-

palju tuli ümber mõelda ja jusid maakonna ehitusettevõtteid.
ringi teha, kuid seda täiuslikum ja küpsem olevat lõplik
Aivar Ojaperv
versioon.

Pidevalt müügil rikkalik valik heas
korras kasutatud metsa-ja
aiatehnikat. Soodsate hindadega
müügil uus metsa-ja aiatehnika.
Asume Rakvere vallas Sireli tee 3 (Tapa teeristis)
Tel 5037 729

Paremaks

KÕIGE SOOJEMAD TALVESAAPAD!

enam minna ei saa!
jätkub!

*Ostad saapad art 13500

saadKINGITUSEKS

kaupa

SNICKERS Workwear jope

kuni

art 1188/2004 (jope väärtus 158

või

28.0 15

€)

art 13500
158

saapadJOPE
väärtus

€)

SAAD
1188/2004 PEALE!

kuni

kehtivad

SNICKERS Workwear
veekindel talvejope

20%

käibemasu

HIND138

art 1188/2004
Veekindel kangas.
Kaetud õmblused peavad vett kinni
(vastavad standardile EN 343).
Nutika asetusega funktsionaalsed taskud.
Pikendatud seljaosa.
Eelpainutatud varrukad tagavad vaba liikumise.
Helkurribad teevad sind nähatavaks ka pimedas.

Hin ad
TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN

Tel 654 9900 Faks 654 9901
TARTU

Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35 Aardla 114, Ringtee 37a

art

€

100% metallivabad, vastupidavad, mugavad ja ülisoojad talvesaapad on veekindlast täisnahast (kvaliteetne Itaalia nahk)
pealsete, aluminiseeritud vildiga kaetud
tekstiilsisu, THINSULATE® B600 külmaisolatsiooni ja Cold Barrier anatoomilise sisetallaga. Hea löögisummutusega antistaatili-

TAVAHIND 158 €

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

(jope

KAUBA

art 1350

*TASUTA!

sialdv

*Osta

COFRA Muspell
S3 CI WR HRO SRC talvesaapad

ja

3

ne PU/nitriil-välistald (Cold Defender hea
vastupidavus madalate temperatuuride
juures) talub õli ja mitmeid kemikaale. Kom–

posiitnina ja APT-torkekindla tekstiiltallaga
saabastel on tugevdused nina-ja kannaosas, lai liist (12 mondopointi) ning rullöösid
ja lukusti, mis lihtsustavad paelte sidumist.

e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee

RAKVERE

VILJANDI

JÕHVI

VÕRU

VALGA

NARVA

Pikk 2

Riia mnt 42a

Tartu mnt 30

Piiri 2

Vabaduse 39

Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2

4
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Tasub teada

Alternatiiv suitsetamisele: e-sigaret
E-sigarette ja nende
tarvikuid müüva Vapisto OÜ tegevjuht Kaisa

Pööra
aurustile tähelepanu

20 euroga,“ lausus Koddani-

õnnestunud, sest tahtmatult
tekib paralleel e-kirja, e-raha

pork.

Just aurustile soovitaskiKoddanipork tähelepanu pööra-

või mõne muu elektroonilise

värgiga. E-sigaret pole

mitte

virtuaalne, vaid ikka reaalne
vidin, kuid elektroonika on
„e“.
teatud
mõttes
selleskasutusel
külija
sellest
siis
ka
lisand
E-sigaret koosneb indikaa-

tornupuga „sigarist“, laetaja vahetatava sisuga aurustist, millesse tuleb
vast

akust

valViimaseid
ada „suitsetamisvedelik“.
on loendamatult

palju. Akuttuleb laadida,

avati Tartus.
Vapisto OÜ hakkas Rakveres

Aivar Ojaperv

e-sigarette müüma tänavu

Koddanipork on noor naine,
kuid tunnistab, et suitsetas
halvematel aegadel kuni paki

kampaania, mille ajal saab
komplekti kätte vähem kui

,

Koddanipork on sissejuhatuseks aus ning otsekohene. „E-sigaret ei
ole tervislik. See on
tervislikum kui tavaline sigaret, aga ma ei
kutsu mittesuitsetajaid
e-suitsetajaks hakkama. Pigem on e-sigaret
hea paadunud suitsetajale, kes tahab oma
halvast harjumusest vabaneda või seda tervisele natukenegi ohutumaks muuta,“ selgitas
ta.

sigarette päevas.

tavaliste sigarettide tõmbamine. “
„e-sigaret“
tunnistada,
Tuleb
on natukene
et nimi
eba-

sügisel, nende kauplus asub
Kroonikeskuses.
Ettevõte
pole turul uus tegija, neil on
müügikohti ka teistes Eesti

Neid ta-

linnades.

mas tervisele veel suurem
koorem.
„E-sigaret ei ole tervisele
-

pole
(jaohutum
ohutu,
ükski
see uuring
on vaid
erinetavasigaret,
kuigi

seni

kui

rustit mõne

aja

otsa hind jääb

pudelist,

..Tavaliselt jääb komplekti

on

11

märkis

,"

vasti

kallim

on

sageli

komplekt

maitsema

ta.

sisaldab:

on

on

mate komplektide aurusti
kvaliteetsem.11

au-

möödumisel

vahetadaühestjaka vedelikmille
saab
eurokanti, piisab

keskmisel „suitsetajal“ umbes nädalaks.
6

valt Eesti ajakirjanduses väi- Kaisa Koddanipork kinnitas,
Vapisto OÜ eeliseks üldidetust on neid tehtud juba
palju) midagi ohtlikku leidselt teravas konkurentsis on
nud,“ toonitas Kaisa Kodda- nende müüdavate toodete ja
nipork veel kord. „Siiski on tarvikute hind.
et

ta üle läinud
e-sigaretil mitu eelist: selles „Mõni edasimüüja müüb
E-sigareti eelised
e-sigaretile ja seda mitte töökäsul, vaid omal sooAga siiski: miks e-sigaret ja puudub tervisele väga ohtlik brändi,
on sageli kallim
ja
paljud
selgitas ta.
väärt,
mitte
tavaline?
Kas
e-sigaret
tõrv
veel
kemikaakui
asi
vil.
E-sigaretid jõudsid Eestisse pole lihtsalt üks eputamise lid, mida tavalises sigaretis „Julgen kinnitada, et meie
umbes kuus aastat tagasi, vahend või mänguasi? Siin- võib olla 4000 rohkem, see kaubal on hind ja kvaliteet
kuid esialgu tunti Tallinnas kirjutaja teab näiteks mitut ei haise ja kokkuvõttes tuleb tasakaalus.
11
valisi. Nüüd

vana

nagu
sisu,
ta.
Nende
mainiigavesti.
tud,
ta
..Aurusti
sisu
on vahetatav,
sest eikes-

hind suurusjärku 25 eurot. Kaisa
Koddaniporgi
tõttu võib
suits hakata
sõnul„haltaKallimad komplektid maksasub tavasigaretilte-suitsule
vad 50 eurot, mõne müüja üleminekulemõelda igas vajuures ka 60-70 eurot, aga nuses suitsetajal. ..Alati taalati tasub
neisvaadata,
kaks akut,
mida
mis sub müüjalt täiendavat infot
alalisele suitsetajale lausa küsida, 11 soovitas ta.
hädavajalik, samuti
kalli-

andja
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mis

11

ja

tegutsenud müügipunkti tegelast, kes pahvivad e-sivastu huvi vähe. Populaar- garetti ja käivad nurga taga
e-sigaretid
pood tavalist koni lisaks tõmbaseks aastal,
2012.
muutusid
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MUST KROONIKA
VARGUSED
18. novembril avastati, et
Sõmeru vallas Vaekülas
Jaama teel asuvast majast
on varastatud tahvelarvuti
väärtusega 288 eurot.
15. novembril varastati
Rakvere Vaala keskusest
naisele kuulunud käekott,
milles oli mobiiltelefon,
rahakott ja teised isiklikud
esemed. Kahju on 566 eurot.

ÄRANDAMISKATSE
LÕPPES PÕLENGUGA
19. novembri öösel murti
Kundas Kasemäe tänaval
garaazhi, kust üritati ärandada sõiduautot Hyundai.
Ärandamine ei õnnestunud,
oskamatu
hoopisvarga
põlema.
Kahju käitumise

tõttu

läks

auto

on

selgitamisel.

TAHMAPÕLENGUD
19. novembril kella 19.03
ajal teatati tulekahjust
Väike-Maarja alevikus Tare tänaval, kus teataja sõnul olid korstnast leegid
väljas. Päästjate esialgsel
hinnangul sai tulekahju
ummistunud
alguse
korstnast. Teine sarnane
sündmus leidis aset Kadrina vallas Uku külas kella
16.32 ajal. Päästjate kohale jõudes oli tahmapõleng
ise kustunud.

Kuulutaja

Uudised 5
MUST KROONIKA

Põhjakeskuses toimus
glamuurne ostu- ja müügipidu

Politsei otsib kadunud naist
Rakvere politsei palub
kodanike abi 60aastase Linda Halleri asukoha kindlakstegemisel. Linda lahkus 5.
novembril oma kodust Kundast ja ei ole
käesoleva ajani tagasi
tulnud. Tundemärgid:
160 cm pikk, keskmise
kehaehitusega, tumedate juustega. Seljas
oli naisel helekollane
jope, peas kirju kootud müts, jalas kulunud sinised teksased
ja botased. Kõigil, kel
on infot naise kohta,
helistada
palutakse
politsei telefonil 513
9088 või 110.

Läinud laupäeval toimus
Rakvere Põhjakeskuses glamuurne ostu- ja müügipidu
Buduaari turg LIVE.
,.Üritus kujunes väga rahvarohkeks ning meeleolukaks,' 4
rääkis Põhjakeskuse esinda-

ja Karin Kallam.

..Hommikul

kümnest kuni õhtupimeduseni toimus keskuse mõlemal korrusel vilgas kauplemine. Melu oli meeletu ning
rõõm ja rahulolu peegeldu-

sid nii müüjate kui ka ostjate
näol. Selle kõige eest täname
eelkõige Buduaari turu korraldajaid, aga ka kõiki kaasaaitajaid jakaasalööjaid."

Ka Buduaari esindajad jäid
üritusega rahule. ..Müüjate ja
ostjate huvi oli suur. Kauplejaid oli ligi 150 ja kuigi me ei

Sissetungija keeras korteri segamini

ole saanud veel kõikidelt ta-

gasisidet, võib öelda, et läks
hästi," kommenteeris Buduaar Meedia OÜ turundusjuht Märget Haug. ..Rakveres

Buduaari turg LIVE on välja
kasvanud Buduaari B-Turu
ostu-müügikeskkonnast
ga meeldiv ja lihtne, sest inimesed on abivalmis ja nõus bturg.ee. Sündmust on korandma endast rohkem, kui raldatud neli aastat, algul ainult Tallinnas, siis lisandus
oodatakse. Suur tänu kõikiTartu ning nüüd ka Rakveres.
dele abilistele ja eriti Põhjakeskuse naistele." „Mõte turgu laiendada oli
meil juba varem, aga kui
Kaubamärk Buduaar koondab enda alla samanimelise Põhjakeskus tegi ettepaneajakirja, on-line-ajakirja ja ku, siis oli ka mugav ja hea
asukohaga turukoht leitud.
ostu-müügi- keskkonna inLoodame juba kevadel Rakternetis.
ürituse korraldamine on vä-

18. novembril tungiti Tapal 1. Mai puiesteel korterisse, kus
aeti kõik esemed segamini. Hetkel on veel selgitamisel,
kas midagi ära ka varastati.
verre tagasi tulla,“ lisas Budaari esindaja Maret Haug.
Lisaks ostmisele ja müümisele
pakuti
publikule
moesõud, kus modellidena
astusid üles Rakvere Esteetika- ja Tantsukooli tüdrukud.
Kohal oli ka buduaaritaride
lemmik Zhenja Fokin.
Müügipidu leidis oma kulminatsiooniööklubis Mjau.

..1..ALDAR
Lilleoru Aldar Marketis 21-30.11
Jahutatud sealiha -25%
Seahakkliha 2,49 kg

Katrin Kivi

AITAME MUUTA SÜGISE HELGEMAKS!
KÜÜNLALATERN

h42cm

36-48h
3L

21.-23. november

Kõik

punane

valge

1L=1,20€

3,90

*Kampaania tingimused: www.ehituseabc.ee

www.facebook.com/EhituseABC

0,42

TALVEJOPE LAHTI PRO

2,59

LASTE KUMMIKUD
GRIZZLY

kaubad

-20%*vähemalt

PESUGEEL OCEAN

ÕLIKÜÜNAL

S-XXXL

29,00

22-37

11,90

RAKVERE
Ringtee 4
E-R 9-19
9-16
L
10-15
P

Pakkumine kehtib
kuni 30.11.2014

www.magaziin.ee
/magaziin
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Noored

Teaduslahing
lahing mõtlevale noorele
–

Teaduse osakaalu igapäevaelus on raske alahinnata. Kõik meid ümbritsev on teaduse abil loodud või siis sellega seletatav. 2015. aasta jaanuaris algav 7.-9. klassi õpilastele mõeldud võistluse Teaduslahing üheks eesmärgiks on panna
noori mõtlema väljakutsetele, mis nõuavad teadmisi, julgust katsetada ja head meeskonnatööd.

se“ vabatahtlikud on tänaseks päevaks läbi viinud juba
rohkem kui sajas koolis.
Asendustundide raames on
töötoad,
avatud
kus õpilased
teadmistele
võimaluse
kaise
käed külge panna.
Möödunud talveltekkis
„Elusa teaduse 11 vabatahtliidee, et võiks korraldada

leemistiku kohta.
15. mail kogunevad eelvoorude võitjad Tartusse Eesti
Maaülikooli, sest seal toivust.
mub Teaduslahingu 2015 suTeaduslahingusse oodatakse
perfinaal, kus lisaks teadoma teadmisi ja nutikust võimet nõudvaid võistlusümiste ja oskuste kontrollile
proovile panema 7.-9. klassi lesandeid. Eelvoorude käituleb osalejatel astuda ka lakolmeliikmelistes gus saavad osalejad kuulata valaudadele. Pika “võistlusõpilasi
Marko Maasik kooliõpilastele suunatud võistkondades.
ka populaarteaduslikke ette- raja" edukas läbimine ning
ürii karmid pilgud ja küsikandeid, millega eri valdMida teab tavaline koolinoor tust või internetist selgitusi teadmistevõistluse. ..Lahing saab olema pingeline, sest head teadmised ja kondade teadlased tutvustaloodusteadusest või teadlase otsides. Nõnda võib jäädagi Õppetööst
mused selgitavad välja Eesti
teaduslahingusse
vad lihtsas keeles oma tegeraudne loogika peavad osatublima ja parima meeskonigapäevaelust ja -tööst? Ilmmulje, justkui polekski teavõtjatel olema mitmes erivusvaldkondi ning põnevaid navaimuga teadushuvilise
ja
palgelises valdkonnas. Teauurimisteemasid ja -prob- võistkonna, kes ei jää hätta
selt vaid seda, mida koodus kui selline tavalise iniliprogrammi raames teaduse
ja Teadusagentuur
duslahingu ülesanded tulemese jaoks. Siiski kõigest
leeme. Iga maakonna edu- üheski (teadus)lahingus.
kohta õpetatud.
sellest sellest keerulisena näivast sustasid toetada teaduse po- vad teemadel, mille eest Ees- kaim võistkond pääseb 2015. Kuidas saab aga ettevõtmiaga piisab, et koolinoor terminikuhjaston võimalik pulariseerimise
riikliku kon- ti Maaülikool seisab alates aasta maikuus Eesti Maaüli- sest osa võtta?
saaks vaid nende teadmiste rääkida ka lihtsamalt. kursi
..Elusa teaduse" metsast, loodusest ja looma- koolis toimuvale lõppvõist- See on lihtne. Kui oled 7.-9.
dest lõpetades majanduse, lusele. klassi õpilane või õpetaja,
huvitava elukutNeli aastat tagasi lõid Eesti vabatahtlikeideed ning Teaalusel
se- ja karjäärivõimaluse suu- Maaülikooli aktiivsed dokto- duslahingu 2015 organisee- tehnika ja toiduga. Ehkki Nutikaimad saad alates 24. novembrist
selgitada pariprojekti „Elus tearegistreerida oma võistkonrimine sai hoo sisse. eesmärk on
kõigil osavõtjatel superfinaali
mad, ja
nas mõelda? Ilmseltmitte. randid
onparem
dus", mille peamiseks
meeskonnatöö
na Teaduslahingu maakondTeaduslahingu
eesmärgiks ring
Teadus elusamaks
on anda põhikooli vanema oskus," rääkis Eesti Maaüli- Finaali pääsenutele antakse likku eelvooru Teaduslahinmärgiks sai koolinoorte silTeadus ja teadlase töö võib maringi laiendamine, rääki- astme õpilastele võimalus kooli turundus- ja kõmmu - kuni finaali toimumiseni ae- gu koduleheküljel internetis.
esmapilgul hirmutavana
teadusest lihtsalt, huvi- panna ennast proovile tea- nikatsiooniosakonna juhata- ga uurimustööks, mille jook- Registreerimine on avatud
tunda. Püüdes lugeda ja tavalt ja “inimeste keeles". dusega seotud praktilistes
KairitPrits. sul tulebteaduslike meeto- kaks nädalat.
ditega kogudainfot oma Teaduslahing 2015 kodulemõista teaduslikke tekste, Enda arusaama teadusest ülesannetes, mis lisaks uutemaakonnaga seotud probhekülg:
avastad peagi, et lugemisest viiakse nii põhi- kuikeskdidega,
aega kulub
õpilasteni
kooli
mida „Elusa
teaduhttp://teaduslahing.emu.ee
rohkem
tele terminitele
sõnaraamakeerulisasendustunsaavad

lisaks

le teadmistele annavad osalejatele meeskonnatöö kogemuse ja arendavad nii analüüsioskust kui pingetalu-

osalejaid on loodetavalt palju, siis toimub võistlus kahes
etapis. 2015. aasta jaanuaris
saavad üle Eesti alguse maakondadesisesed eelvoorud,
list ja teoreetilist mõtlemis-

teoreetilistele

kus

tuleb

lahendada

prakti-

kel

Haridus-

-

rium

Kas

Teadusministeeot-

-

raames

selle

ees-

võimalik

võita

avaram

silma-

des

ja

4 teadüslahing
LiLiLJLilMMha

T

Teadüslahing

II

on võistlus koolinoortele,

mis toob õpilased põnevasse

LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE MAAILMA.

Osalema oodatakse 7.

\*

-

9. klasside

Registreerumine

REGISTREERI OMA VÕISTKOND,
SEST KOHTI ON PIIRATUD HULGAL!

kolmeliikmelisi

24. november

Lisainfo

ja

Korraldajad:

--FleJSUl
—

:

-

30. jaanuaril 2015

Maaülikoolis 15. mail 2015

registeerimiskeskkond:

http://teaduslahing.emu.ee

Toetajad:
www.emu.ee

®

8. detsember

KOHE!

Eelvoorud maakondades 26.

Superfinaal Eesti

-

võistkondi.

Eesti Maaülikool

laul"] Estonian University of Life Sciences

N

»
>vm

Haridus- ja
Teadusministeerium

SKU-

*w
N
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INGLISE KEELE
VESTLUSKURSUSED

KOOLITUS
•

Jalgpallitreeningud Rakveres

5-7a. lastele. Info 5567 7689
•

OTSIN TÖÖD
Võtan hoida lapse. Tel 5656 6918

•

Autojuht otsib tööd (B-, C-ja
T-kat.). Tel 5399 3559
•

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

O t s i t a k se l a p se h o id j a t

•

-

koduabilist pisikesele tüdrukule
vanuses 1,8 a Porkunis. Põhitöö
on lapse eest hoolitsemine,
ma g am i se
a j al
k o du
elementaarne kor rashoid ja
koristus. Söögitegemine ei kuulu
töökohustuste hulka. Töö on E-R
kella 9-17ni , erikokkuleppel
kauem. Palk kokkuleppel. Tel
5346 6235
•

Otsin Rakveres SOS-hoidjat

2aastasele poisile kui kerged
haigused vaevavad ja lasteaeda
minna ei saa. Tööajad E-R 7.3017 (mitte iga päev). Lisainfo
5623 5656

O t s i m e k o h use t u n d likk u
mehaanikut. OÜ Motorhaus,
www.motorhaus.ee. Tel 5698
•

6389
Autode puhastussalong pakub
tööd Tallinnas. Lisainfo 5690
•

4330
•

Tööd saab kogemustega

metsamees. Tel 5878 1513

West-Wind baar Kundas pakub

•

tööd baaridaamile ja abilisele.

Töö on reedeti ja laupäeviti
õhtul. Sobib hästi lisatööks.
CV saata epostile westender.
majutus@gmail.com. Tel 5647
9170
•

Põdra Pubi Kundas pakub tööd

kokale. Tel 5331 4343
Otsime head kohusetundlikku
puhtust armastavat ja pinget
taluvat eesti keelt kõnelevat
kokka Tapale. Tel 5660 5470
•

U SS
S ecur i t y E es t i
p a k u b h ooa j a l i s t t öö d
p ö ö rm e p u h a s t a j a t e l e
•

raudteel. Pöörmepuhastaja
p õ hiül esanne t e k s on
p öö rme t e p u h as t am i ne
l umes t vas t ava l t
lumetõrjeplaanile, et tagada

rongide ohutu ja stabiilne
liik um i ne . K asu k s t u l e b
eelnev töökogemus raudteel
ja B-kat juhiloa olemasolu.
Teenindatavad jaamad on

Tapa, Rakvere, Sonda, Kiviõli,
Kohtla, Jõhvi, Narva, Tamsalu,
Kiltsi. Lisainfo tel 5306 0946;
3363903, e-post : monika.
paavo@uss.ee

K a t e l a sae k aa t er o t s i b
tööjõudu. Info tel 5048 960 või
•

katelapuit@gmail.com

algajatele
taasalustajatele
edasijõudnutele
•

•

kõigil vajalikel teemadel
Koidula tn 1
(Tsentrumi IV k)
E ja K kell 18.30 20.00.
Reg 5566 1419
–

Töö /Koolitus
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Viru-Nigula vald

Vallajutud: Viru-Nigula
Viru-Nigula vald on
väike ja vaikne, elanike
arvult üks väiksemaid
Lääne-Viru omavalitsusi. Möödakäija sinna
niisama ei satu, kuigi
valla keskasulasse Viru-Nigulasse on Tallinna-Narva maanteelt
vaid napp kilomeeter.

Viru-Nigula vald
Pin d a la : 234,05 km
Elanikke: 1216

Aivar Ojaperv

(1.01.2014 seisuga)

Viru-Nigula sai Eesti meedi-

Keskus: Viru-Nigula

as kuulsaks siis, kui paar aastat tagasi muutus Padaorg

Vallavanem Ervins Veitsurs

„hädaoruks“ ja paljud Tallinna-Narva
maanteele
lumevangi ning külma kätte

jäänud inimesed toodi Viru-Nigulasse nina ja varbaid
Omavalitsus
soojendama.
pakkus katusealust ja korraldas kiiresti-kähku sooja tee,
supi ning võileivad. „Kohaliku poe ostsime purgisuppidest tühjaks,“ märkis vallavanem Ervins Veitsurs. Teehooldusmasinatele

osteti

kütet lõpuks ka vallakrediitkaardiga, kui paagid olid
tühjaks saanud.

Kuulsad kodanikud

Volikogu
Kreen.
kirjapilti „õ“ tähe.
ainult sisse kirjutatud. On
volikogu aseesimees. Annab
väikestele poistele meie
kossuspordihoonekeses
tunde
poisid on kangesti
õhinas. On isegi oma Tarva
musti poisse siia kohalike
lastega kohtuma toonud ja
meie lapsi Tarva mängudele
-

viinud."

„Pole meil siin viga midagi,"
leidis vallavanem Ervins Veitsurs. „01eme küll üks maaväiksemaid,
konna
kuid
elanike arv püsib meil stabiilsena viimase viie aasta
jooksul on see kõikunud
..miinus kolmest" „pluss
üheni".
Elanikke vähe ja samas territooriumit omajagu servast
kas sellserva oma 30 km
ine vald ei peaks mõlgutama
ühinemismõtteid? Tegelikult
-

1795-1815 pastori

mõlgutaski, oli tõsine plaan

täitsa kurja häält tegema,“
meenutas Veitsurs.

ametit ja tõi sel ajal eesti
keele kirjapilti „õ“ tähe. Viru-Nigula pastoraadi hoonel
on Masingule mälestustahvel ja alevikus tegutseb praegusel ajal Õ-Pood, mis oma
nime võttis teadagi millest.

ühinedaKunda linnaga, kuid
teise osapoole vastuseisu
tõttu ei läinud see läbi. „Teema on jätkuvalt õhus, Kundaga tahame koostööd teha,
plaanime praegugi ühise
arengukomisjoni moodustamist, kuid ma pole sugugi
kindel, et ühinemine nüüd

tud ja kogu transiitliiklus
käis Kunda kaudu, kohalikel poepidajad oli muidugi
hea meel, aga Viru-Nigula Kunda teele sõitsid raskeve-

okid sügavad rööpad sisse, 11
tõdes kohaliku volikogu esimees Olav Kreen.
Jakui Viru-Nigula kuulsatest
korvpalliklubi
inimestest rääkida,
omanik
siis ning
elab
vallas

ei

keegi

muu

kui

Tarva

peatreener Andres Sõber. „Ta

on meil

ju, 11

siin täitsa nähtav kukinnitas vallavanem Ve-

itsurs. „Elab abikaasa isako-

dus reaalselt, mitte pole

Olav

Fotod: Aivar Ojaperv

Sõbrast
kuulsam
veelgi
virunigulalane on aga muidugi keelemees Otto Wilhelm Masing, kes pidas seal

maanteel oli pikka aega sule-

esimees

Karge pärastlõuna Viru-Nigulas. Taamal paistvas kirikus tegutses pastorina Otto Wilhelm Masing, kes tõi eesti keele

Vallakanda kogu mainitu rahastamine õnneks ei jäänud.
„Maikuu lõpuks suutis riik
meile arved siiski tasuda,
kuigi vahepeal pidin juba

Viru-Nigula vaikne elurütm
oli häiritud veel sellel suvel,
kui Sämi sild Tallinna-Narva

²

aastatel

Elanike arv
püsib stabiilsena
Viru-Nigula valla koduleheküljel oleva nimekirja alusel
vallas
vaid
tegutseb
ettevõtet.
paarkümmend
Muidugi, sellised nimekirjad
detailideni
pole
kunagi
täpsed, kuid väike ja vaikne

on vald tõesti.
Samas on paar ettevõtet
tõeliselt suured tegijad näiteks Flexa Eesti AS või Imprest AS
mõlemad tegelevad puidu ja mööbliga.
-,

-

Põhikoolis, õpib 104 last,
maakooli kohta polegi
vähe
ka „parimatelgi
gadel" on kooli õpilaste
-

mis
nii
aearv

jäänud 120 kanti. Kool asub

mõisahoones, mis nõukogude ajal käest lasti ja on
nüüd omavalitsuse poolt kenasti korda tehtud. „Kui remondi tehtud saime, siis jäigi korralik väljanägemine
püsima," mainis Veitsurs. „Ei
tõuse ka lapse käsi ilusat asja
rikkuma. Kooli üle on tõesti
hea meel, minge käige ja
vaadake, millised laemaalingud seal näiteks on."
Mõni asi on Viru-Nigula vallast kadunud kah. Kahjuks
vist jäädavalt. Näiteks õllete-

has, mis tootis kesvamärga
veel selle sajandi esimesel
viiel aastalgi. ..Pärast pankrotti käisid hooned ja kinniskõik probleemid lahendaks.
tu mitme omaniku vahet,
Tegelikult saame me üsna osa neistolid vist ..tankistid",
edukalthakkama." aga praegune seis on kurb:
pärast tulekahju on vaid vaJärelkasvuga ei paista Viru-Nigulas muret olevat. remed püsti," tõdes vallavaElanike arv, nagu mainitud, nem.
on
stabiilne. RenoveeriMahu külas oli nõukogude
tud-remonditud lasteaias on ajal päris arvestatav ka54 kohta ja hetkel käib seal latööstus ja sadam, mida
55 last. „Usun, et ühe külastasid
ka
traalerid.
..ülearuse" lapse pärast meil ..Praegu on alles jäänud
probleeme ei teki," muigas mõni üksik rannakalur. Räävallavanem.
givad, et meiekandis on kala
Valla ainsas koolis. Vasta eriti väheks jäänud."

eest

Väikses vallas toimib ettevõtja-omavalitsusesuhe lihtsamalt
Lembit Metsis (fotol
paremal) veab oma
Lemar-Auto
OÜd
juba
üle
paarikümne aasta,
konkreetselt
saab
tema ettevõte 22.
sünnipäeva pidada
järgmise aasta jaan-

uaris.

Tegeletakse

New Hollandi trak-

torite müügi ja hooldusega
ning
kõikvõimaliku

teh-

nika
remondiga.
Koos omanikuga on
väikefirmas 6 töötajat, kuid teenust pakutakse üle Eesti,
sõites oma kahe diagnostikabussiga kas või põllule, et ära väsinud mootorile
hing taas sisse puhuda.
„01en kehv müügimees, aga siiamaani on töö ise kätte
jooksnud,*
1 tõdes Metsis. „Selliseid päevi, kus hommikul
pean mõtlema, mida meestele ette anda, on õnneks
vähe.“
„Mehed on mul tublid," jätkas ta. „Töö on selline, kus tuleb ajaga kaasas käia, aga samas oma peaga mõelda. Ma ei
saa ju kõigil neil kõrval seista ja näpuga näidata, et otsi viga siit või sealt. Seni oleme kõigi töödega, mille vastu
oleme võtnud, ikka hakkama ka saanud. Ning töid ja
töötegemise kohti on ikka päris kummalisi olnud: KUMU
augus olime tööl, sest ühe ekskavaatori mootor läks laiali;
sadamas remontisime Prangli liinilaeva mootorit imestasime veel, et miks kai peal nii palju rahvast, aga
laevnik oli lubanud, et kell 14 läheb laev liinile. Mis meil
siis üle jäi, tuli tähtajaks valmis saada."
Ettevõtja ja vald? Metsis: „Annaks jõudu, et Viru-Nigula
samalkursil püsiks ja et meid mõne suuregakokku ei pandaks."
Viru-Nigula vallavolikogu esimees Olav Kreen (fotol vasakul): „Väikses kohas on asjad tihedalt seotud. Meil on
sotsiaalne vastutus. Ettevõtjad ja kõik teisedki inimesed
on suutelisedkaasa rääkima."
Vallavanem Veitsurs: „Kui vallal on mingit pisiremonti vaja, korraks kraanat või tõstukit laenata, siis ma ei hakka
korraldama riigihanget, vaid küsin Metsise Lembitult või
Olav Kreenilt või kelleltki kolmandalt ja ta teeb asja „aitäh-

ära."
hi“

ma

Lembit Metsis: „Ega
siis annaks ega teeks midagi, kui
ja
pealikud
kuskil kauges
kontor
kontoris istuksid. Aga kui
muidugi annan, see
küsib,
Viru-Nigula renoveeritud lasteaias on 54 kohta, mis kõik on ka
ju
Ervins
meie
omaheaks
valla jaokska."
on
minu
Ervins Veitsurs.
Viru-Nigula vallavanem
siis

täidetud.
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Viru-Nigula

vallavolikogu

esimees Olav Kreen on põllumees, tema kaks põllumajandusfirmat Rabaveere Talu
ja Rabaveere Farm tegelevad
taimekasvatusega. Maad on
600 hektarit, aga inimtööjõudu kulub vähe
peale
peremehe enda veel kolm
inimest.
„Ma arvan, et Eestis jääb põllumajandusega tegeledes ellu küll,“ lausus Kreen. „Vaadake, kuhu me nõukogude
ajast oleme jõudnud: näiteks
-

piimatoodangult ühe lehma

kohta oleme Euroopas viie
esimese hulgas. Eesti põllumajandus on väga kiiresti
heale tasemele jõudnud."
Kreen on nii tegevpõllumees
kui ka ametnik ta on olnud
Põllumaj andus-Kaubanduskoja juhatuse liige, praegukuulub nõukogusse.
Linnavurlele on jäänud mulje, et põllumehel on alati midagi viga küll on liiga kuiv,
küll sajab palju vihma jne.
„Talumees ise püünele ja
kaamerate ette ei roni,“ vastas Kreen. „Ja kui õige talumees endale esimest korda
haamriga näpu pihta ei lööb,
siis kannatab ta valu ära. Kui
appi hüüab, siis peab valu
väga suur olema.
Pahatihti on püünele ronijad
kes kurtjad, kes enese eksponeerijad. Javõib ka nii ol-

-

et p ikast ainus
o n vä
jutustlause,
lja
kus

la

lõigatud

see

lõ igatud see a inu s lau se, ku s
ö eld i.
m id a gi
n ega tiivset
Põ lise p õllumeh e lo omu seks
on to o ta ja kõike teh a lo o
-

du sega
ko o skõla s,
mis
täh endab, et ku i tah ta , saab

h akka ma kü ll.“
„Rahul ei to hi kun a gi o lla ,
a ga ra hulolem a tus p eab olem a p o sitiivn e, see tuleb ka

-

n a liseerid a õigesse ko hta ,”
lisa s Kreen . “Siia m a an i o n
Viru -Nigu la va ld h akkama
saanud va atame ka s võ i se–

d a ku ida s elu olu võ rreld es
,

kü mn e a a sta ta gusega o n
m uutu nu d . Nä itaja on seegi,
et inimesed ei lä h e siit ära .
Kin dla sti on suure valla ü lal-

Lammasmäe Puhkekeskus
asub Eesti Saunateel
Viru-Nigula vallas asub
skus, mille omanik
Meelis Parijõgi on välja

käinud idee Eesti Saunatee algatamisest.

Tiia Paist
Just nii, nagu meil on juba
olemas näiteks Peipsiäärne
Sibulatee. Saunatee annab
võimaluse
tutvustada
eestlastele omast saunakultuuri, seal väärtustades vanu
traditsioone, aga pakub ka
uusi ja ootamatuid elamusi.
Meelis Parijõe sõnul on maaturismiettevõttele, mis soovib kuuluda Saunateele, kehtestatud rida kriteeriume. Alustades kuulumisest MTÜ
Eesti Maaturism liikmeskonda ning lõpetades heade
suunatavade tutvustamisega. Loomulikult kuulub sinna juurde külalislahke teenindus ja asjatundlik juhendamineparima saunaelamuse saamiseks. Ettevõte
peab kuvama oma kodulehel
infot Saunateele kuulumise
kohta.
LammasmäePuhkekeskuses
on saunatamiseks võimalusi
seinast seina. Traditsioonide
hindaja leiab näiteks
kappkerisega leilisauna. Ei
puudu ka aroomi-aurusaun,

ma jan duslikult

efektiivsem , aga ka s sa ab ikka kõ ike ra h as m õ õ ta
Võ ib-o lla m õõ d aks h oo p is
sotsiaal-m ajan du slikult?“
?

iga

Lammasmäel aeg maha.
Puhkekeskus asub Kunda jõe

suure

on

-

-

-

Foto: Lammasmäe Puhkekeskus

Ehitamisel on

uus

olme-

kaldal, siis pääseb saunadest hoone, kus on täidetud ka
kohe ka ennast vette karastama.

Majutus,
toitlustus ja peatselt
valmiv olmehoone

suvemaPalkmajakestes,
jades ning jahimajas kokku
saab ööbida veidi üle 100
inimese. Suvisel ajal võib vakasutusele võtta väga
kus elamuse rikastamiseks jadusel
suured
Lamon kasutusel jääkuubikud ja masmäe telkimisalad.
Puhkekeskus ongi
sool. Naiste jaoks on eriti attuntud selle poolest, et
raktiivne Eesti loodusest
pärit turvas. Turbamaskid suudab vastu võtta mitmesaja töötajaga ettevõtteid,
toidavad nahka ja mõi- mis
soovivad leida head
stagika lõbusad teha.
kohta suvepäevadeks ja firdi ko h ale va n ad suitsu saun
mapidudeks. Suur peomaja
a d.
Nende
sein ap a lgid
mahutab kolmsada inimest.
lõ h n ava d
sau
mõ nusa
Oskuslikult kokku pandud
n a h õn gu ja su itsu järele.
grupimenüüd võimaldavad
Suurematele grupp idele so
kiirelt toitlustada ka õuetbib veid i omaette a suv Kü ti
Menüüs
on
ingimustes.
sau n . Jää gri sa un a s mahub
kui ka
nii
muuhulgas
BBQ
õ htut veetm a kun i 25 sauna
hu vilist. Et La mm a sm äe grillitud toite.
-

p idamine

Lammasmäe Puhkekeskusesse tenniseväljak, mis on
leidnud aktiivset kasutust,
väga populaarsed on Maret
Ani tenniselaagrid.
Trosslaskumised ning paralleelköied üle jõe pakuvad lisaväärtust meeskonnamänsaab
gudes. Loodusrajal
aimu kobraste tihedatest
tööpäevadest tammide ehitamisel ning karu tegudest
sipelgapesas. Koos juhendajaga rajal liikumine sobib
hästi nooremale ning vanemalekooliastmele.
Kes tahab loodusretkele veel
veidi põnevust lisaks, võtab
kanuu ning püüab hakkama
saada Kunda jõe kärestikega.
Lasketiir elab oma elu kohaliku jahiseltsi käe all ning
ühtlasi saavad jahimehed
hustuslikud.
seal teha laskekatseid,mis
Püstkoda
eriti vajalik
talvekuudel, kui lapsed saavad lumetuubiga sõites seal
tuulevarjus käia. Püstkojas
peetud ka talviseid sünnipäevi.

Lammasmäe Puhkeke-

kõik invanõuded ja arvestatakse
erivajadustega
inimeste soovide või ettepanekutega.
Juba praegu tegeldakse Lam-

Lammasmäel.
Sedapuhku
peetakse 35. sünnipäeva.
Kokkutulek toob puhkekeskusesse üle viie tuhande
külalise. Tänavu on korraldusmeeskond rõhku pannud perekesksusele, luues lisaks kaubatänavale ja telkimisalale ka lasteaia. Peaesineja on ansambel Metsatöll.

sõnul

aasta

on

tagant

on

ko-

on

Parimad ettevõtmised korraldatakse ikka nende

inimeste abiga, kes sellel alal
kogemusi omavad.
Seepärast tasub kiigata Lamko gemu si
o mava d .
Seep ära st ta sub kiiga ta La m
ma sm ä e p uh kekesku se ko d
uleh ele, leida sealt õ iged
ko n taktid ning va ad ata om a
võ im a lu sed ja so ovid ko o s
sealse p ererahva ga üle.

masmäel aktiivselt ühe eeloleva suve suursündmuse
jahimeeste kokkutuleku korraldamisega. Meelis PariPuhkekeskuses on
olevat olulised lisaväärtused
jõe
tundub
juubeliüritusipeetakse
et Mõned aastad tagasi rajati
jahimeeste hea tava, just
-

kahe

-

-

see

Eesti vanim asulakoht
Kunda-Uhtna tee ääres Lammasmäel on tagasihoidlik künkake, kust on leitud Eesti vanim
asulakoht, mis omakorda on andnud nimeKunda kultuurile. Arheoloogilistel kaevamisel
on selgunud, et Kunda Lammasmäge katvas paeklibuses mullakihis on leide, mis pärinevad VIII-II aastatuhandest eKr. Tegemist on keskmise kiviaja küttide ja kalastajate asulagaOn tehtud kindlaks, et asulakoht asus kunagise järve saarel. Leitud luuesemeid kasutasid
kiviaja inimesed tööriistadenakalastamisel.
Väljakaevamiste käigus on Lammasmäelt saadud umbes 3800 leideset. Leitud on luust ja
kivist tööriistu: ahingu- ja nooleotsi, harpuune, kivikirveid ja -taibu. Lisaks on Lammasmäelt leitudka hulgaliselt loomal uid, eriti rohkelt põdra- jakopral uid, kuid ka koeraluid.

2015 AASTA
KALENDRID
PARIMA HINNAGA
MONO, TRIO JA
FOTOKALENDRID,
LAUAPEALSED JA
SEINA KALENDRID

August 2015

September
2014

Juuli2014
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NARVA tn 24, RAKVERE
Tel 56 223 123
info@agurtrykk.ee
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TULEOHUTUSES

on kõige ohtlikum

Tuleohtlikkus ja -ohutus on eluline teema. Rakveres tegutseva tuleohutusettevõtte Tuletark ekspert Janek Floren (pildil) ütleb, et nad räägivad
tuleohutusest lihtsalt, selgelt ja arusaadavalt. Palun võtame siis enda jaoks selle hetke ja loeme
artikli läbi. Et päästa iseenda ja teiste elu.

Anu Viita-Neuhaus
Mis on praegusel aastaajal
tulega seotud ohuteemad,
millele peab mõtlema iga inimene?
Kas korsten on pühitud, kas
elektri- ja kütteseadmed on
korras, kas suitsuanduri patarei on täis. kas tead.kuidas tu-

tada. Näiteks ei ladustata ma-

ja või töökoha hoone seina
ääres pappkaste, euroaluseid,

küttepuid jne, mis on ühe tõelise püromaani kaunis unenägu.
Kui soovida elada tuleohu-

muma selleks ettenähtud kohas.
Hoidke evakuatsiooniteed ja

vased tõed?
Need
on tõed,
mida sügise
Päästeamet aastast
aastasse
inimesi
palju
seda
oskab

väljapääsud alati vabad igasu-

gustest takistustest ja põlevmaterjalist! Nii võite tegelik-

lekahju korral tegutseda, ning

kas kodus on olemas evakuat-

oma elu jooksul.

siooniplaan?

võimalik teatud osas tulekahju teket jaselle tagajärgi enne-

ning suitsetamine peab toi-

kuses päästa rohkem inimelusid kui keskmine päästja kogu

Evakuatsioo-

niplaani koostamine võiks olla lõbus kogu pere tegevus,

veider kui see ka ei tundu, on

Mis on koduses majapidami-

kus istute laua taha ning koos

ses eriti tuleohtlik?
Kõige ohtlikum on majapida-

arutate läbi ja panete kirja,

mises inimene

kuidas keegi tegutseb tule-

jäänu on suhteliselt lihtsalt

kahju korral.
Õigusaktidega ei nõuta tule-

protsenti

ise.

kõik üle-

ennetatav. Te ei usu? Aga 90

tulekahjudest

on
inimtekkelised. Elektrilühiste

tult, siis mis on need igapäe-

saabudes, jõulude paiku ning
kordab. Viima-

jaanipäevadel

ne kustutab
elava

tule (siinkohal
tule), kütteseade tuleb

hoida puhas ja korras,
küta üle, kontrolli oma elektriseadmeid jne. Sisulist infot tuära

leohutult elamise kohta levitame ka meie oma Tuletarga
Facebookis ja kodulehel.
Majast

evakueerumine

-

kui

reaalselt?
Eestis ei ole sellist uuringut

kustutit, kuid meie soovitame
see endale koju soetada. Tulekustuti on 30-70eurone inves-

abil kontrollida elektrijuht-

kus tuleohutuse tase on kõrge.
majast läbi.
viidi
vastav uuring
sõnul
on põlevast
väl-

teering aastateks.

meid, teha vastavaid mõõdis-

jumiseks

Tööl tuleks pöörata tähelepanu eelkõige sellele, et tulekah-

tusi, kontrollida ühendusi.
Kütteseadme paigaldamisel
tuleb kasutada pottsepa abi,
paigaldades see läbimõeldud

ju üldse ei tekiks ning selle le-

vikuvõimalused oleksid piiratud
selleks tuleb põlevmaterjalid hoida kaugel süüteallikatest, kasutatavad töövahendid peaksid olema korras
-

vältimiseks

saab

spetsialisti

projekti alusel, järgides ohutuseeskirju jne. Seda nimekir-

ja võiks jätkata.
Isegi süütamiste puhul, nii

meie teada tehtud, kuid USAs,
Sealsete

tuleohutusekspertide

aega vaid minutit.
protsenti elanikkonnast
2

vas, et aega

62

18

on vähemalt

protsenti panustab

ar-

5

ja

lausa

jumiseks aega va id 2 m inu tit.
62 pro tsenti elanikko nna st arvas, et a ega o n vähem a lt 5 ja
18 pro tsenti p a nustab lau sa
10 m inutile. 69 p ro tsen ti las-

Köstri ja

kooliõpetaja Villem Normanni lugu
Tutvudes Tartus õppides eesti kirikuloos tuntud
inimeste elulugudega, paelus mind väga ühe Virumaalt pärit andeka mehe lugu. Taas kord pean
tunnistama, et tegemist on isikuga, kes on tegutsenud mitmes valdkonnas ja mis minu meelest
eriti tähelepanuväärne uurinud Simuna Katkuallikaga seotud pärimusmuistendeid. Nendest
tulebki tänases artiklis pikemalt juttu.
-

-

kodulooks ümber nimetas.

õpetamise meetodeid oligi

kasvatusalase töö kohta ja

Eriti tähelepanuväärne

lugude jutustamine. Lisaks

võttis aktiivselt sõna maa-

on,

et Villem Normann koostas
mitmeid kooliõpikuid. Tuntumad nendest olid „Uus
vennekele õppimise raamat", „Veike arvamise raamat 1“ ja „Veike arvamise
raamat II”, lisaks sellele veel
„Meie kanti
koolipidamisest
ja
kotulukku" ning
laste kasvatamisest lapseva..Õppetus

Karin Hansson

nematele õpetamiseks ning

Villem Normann sündis 16.
juulil 1812. aastal Rägavere
vallas Põlula mõisavalitseja
Jakob

Normanni

pojana.

Tööka isa kõrval toimetades
õppis poisike maaelu hindama ja väärtustama juba üsna
varases nooruses.

Uuris Simuna
kandi kodulugu
Alghariduse omandas ta
Põlulas, seejärel õppis Rakvere elementaarkoolis, hiljem Rakvere kreiskoolis. Juba
1 Baastase noorukina näitas
ta üles suurt huvi kohaliku

hariduselu edendamise vastu, uuris palju Põlula ja Simunaga seotud rahvajutte,
kogus ja töötles neid rahvale

rahva hariduse teemadel.
neljale Simuna allikaga seotud rahvajutule leiab raamaKodulooliste
uurimustega
tukesest veel kaks saksa keetegeles Normann kuni oma
lest eestipäraseks toimetaelu lõpuni. Kõige enam huvitud kunstmuistendit, mille tasid teda Simuna allikaga
keelelise poolega Normann seotud rahvapärimused, eriti
ise aktiivselt tegeles.
selle nimelugu. Ühe pärimuse kohaselt olla Katkuallikal
Loomingut
imet tegev tervendamisevõi-

säilinud väga vähe

juhatuseks". 1882. aastal asutas Normann
Neid õpikuid säilitati ja hoiti Simuna kiriku segakoori ja
meeskoori. Laulud õpetas ta
ka pärast Normanni
kooli õpetaja eksami ja tuli
kooridele ise selgeks.
Tänaseks päevaks
Virumaale tagasi, võttes vasneist kolm esimest tulekah- On kurb tõdeda, et Villem
tu Simuna Siimeoni ja Juuda jus hävinenud ja kahe järgNormanni
kirjanduslikust
mise saatus paraku teadma- loomingust on säilinud väga
koguduse köstri vastutusrikka ameti. Selle töö kõrvalt ta. vähe kirjalikke andmeid. Li1873. aastaks oliNormann saks muistendite raamatule
hakkas ta aktiivselt töötama
kooliõpetaja ja köstriameti
Simunast ilmus 1883. aastal
Simunaga seotud rahvapärimuste kallal ja uurima sealkõrvalt nii palju aega leid- tema sulest veel „Wäike
set kodulugu.
et Simunapärimus- Lauarahva raamatuke", mis
Ta asutas Simuna kihelkonmuistendid väikese vihikuna kiriklike tähtpäeva kombes„Veike raamat Simuna kotutiku tutvustamise kõrval sinakooli, kus köstriameti kõrvalt töötas õpetajana 52 aasloolistest juttudest" välja ansaldas nelja värsslugu lasteRahapuuduse tõttu oli le.
tat järjest. Lisaks rehkendamisele, turnimisele ja kateselle raamatukese tiraazh Lisaks õpikute koostamisele
kismusele õpetas ta koolis ka aga nõnda väike, et seda said tõlkis Normann saksa keelest
eesti
keelde
üle
vene ning saksa keelt ja lisas kasutada vaid ümberkaudsete koolide õpilased. kolmekümne vaimuliku raaõppekavasse aine, mis alguajamatu, avaldasartikleid
ses kandis nimetustkodune Normanni ükslevinumaid
kohalikus laste
kirjanduses
lugu, kuid mille hiljem siiski
suupärasemaks.
1836. aastal sooritas ta Tallinnas edukalt kihelkonna-

ma.
alal

nud,

da.

suron

me. Sealt saavat abi nii sil-

jutanud Normann enam midagi. Ta suri omas kodus 19.
veebruaril 1906. aastal ja on
maetud Simuna kalmistule.

Villem Normann

kirjutab
1882. aastal koduloolistest

uurimustest: „Minu tahe on,
et koolis käivad lapsed võiksid oma kodust ümbrust paremini tundma õppida, sest

kõik see tuleb neile vaid
ma- kui liigesehaiguste korral. Täiskuu ajal pidid abielhääks ja kasuks hilisemas
lumiseas piigad allika juurde elus. On ju kodu lapse alminema ja vette vaatama, et gõpetuse saamise alus. Pealesellelt siis oma tulevase peegi, mõistan mina nüüdpalju
gelpilti näha. Samast allikast paremini, miks mulle Simusaab alguse Pedja jõgi.
na ja selle ümbrus nii armsaks ning kalliks on saanud. “
1888. aastal hakkas Normann rohkem tegelema kohaliku kirikuloo uurimisega.
Oma mälestustes kirikuloolistest ja
sesks
uurimustest:
teadmiseks „võtnud
Kas ei
Simuna kihelkonna kooli juja
ei
saanud
ta
täheleSimuna
selle ümbruse
hatajana
panuta jättaka oma kodukohoolikamat uurimist? Siin
junii hüü kodukohalugu,
ha maalilise ümbruse kajasma seda oma paremates
tamist. Pärimus jutustab, et
unenägudeski ette
ta püüdnud Triigi-Avispea
võinud
külakooli õpilasele Karl Kranäha ja mis lastele enam
hele ettepaneku teha, et viihead meelt ei tee, kui vaid
rahvajutud nende oma komane Simuna kiriku paberile joonistaks, kuid asi jäi padukohast. “
raku soiku.
Oma elu lõpuperioodil ei kirole

mitte

mina

oma

kohu-

on

et

ei

Kuulutaja reede, 21. november 2014
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inimene ise
tevanematest eeldab pimesi,

Päästeametnikud

väga

mis vääringus hinda soovite:

et nende järeltulijad teavad,
kuidas tulekahjuolukorras tegutseda. Numbrid aga on ar-

õigesti ära tabanud, et lastele koolides ja lasteaedades

inimeludes, rahas, kaotatud
ajas? Kui aga soovite elada
tuleohutult ning seda, et midagi ei juhtuks, on keeruline
hinna osas vastata.
Igal aastal hävineb tulekahju
tagajärjel sadade tuhandete

mutud

-

tuleohutusest rääkides tuleb
see muuta põnevaks ja mänguliseks. Võib-olla peaks

52 protsendil kodu-

des pole tuleohutusest räägi-

mõtlema välja, kuidas seda
ka täiskasvanutele atraktiivseks muuta, sest
hirmutaminpaistab,
e ei toimi. Tule-et
targale tundub,rääkimiseks
et tuleohu- olulisem
jääda
rahulikuks.
olemas paremad viisid. Meie

tusest

proovinud.
Kuidas

muuta

tuleohutuse

teema inimeste jaoks oluliseks?

Kasutan laenatud mõttetera,
kuid sõnastan selle pisut üm-

ber: ..Küsimus ei ole selles, kas
tulekahju tekib, vaid millal!' 1
Tõenäosus, et meie kõigiga
juhtub tuleohuga seotud
sündmus, on väga suur. Ehk
mitte täna ja homme, aga kunagi kindlasti.
Tuleohutusele tuleks mõelda

nii: kas oleme valmis, kui tulekahju tekib just nüüd.

on

keludainult käsud, nig

tud, 70 protsendil pole aimugi, kuhu evakueeruda, ning 82
protsenti pole seda reaalselt

on

igatahes püüame

selle

muu-

ta lihtsaks, selgeks ja arusaadavaks.Muide, lapsed ja

noored teavad tuleohutusest

keskmiselt kordi

enam kui

on

olukorras, soetada tuld ennetavaid, avastavaid ja levi-

tagajärjel tulekahju juhtub,
kas olete kindel, et kindlus-

Kõigepealt

tuleb välja selgi-

tada tulekahju asukoht

suurus ning

ja

seejärel tegutse-

da vastavalt olukorrale ning

juba

Me

eelnevalt läbimõeldud

Pole
ühtuniversaalset

käitumisjuhendit,

deid pikka aega ja midagi ei

sõltub alati konkreetsest

juhtugi. Mis muidugi ei tävälja
seda,
henda
tulebki
et need nõuded
erakoroluli-

olemas

võib olla liiga hilja. Ohutus-

nõudedei tule ametnike sulest, vaid nende taga on sajad
nõ u ded ei tu le ametn ike su
lest, vaid nen d e ta ga on saja d

vaid

olukorrast, hoonest

see

pal-

ja

muust.

just

ralises situatsioonis. Kuid siis Kui

palju maksab

-

jud ja h ukkunu d in imesed .

■
■

\Mm Q00QMÖDC1QOS 0000
demcid Da aöfflaoos© maoosagjas
Rama

margariin

võiga

tus hüvitab kahju? Tuletarga
spetsialistide üle 20-aastane
Päästeametis
töökogemus

ei pruugi nii olla.
Tuleohutus maksab palju ja
ühtlasi väga vähe! Kui palju
maksavad inimesed igakui-

fnn

k

sele eluasemekindlustusele,
auto kasko eest või elukind-

tus?

selt 30-100 eurot. la seda sel-

o luko rra st, h oo n est ja pal-

leks, et taastataks juba hävi-

ju st m uu st.

nenud eluase, remonditaks
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KAOTATUD poja või ema elu
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Vš

tulekahjude uurijatena on

lustuse eest? Ilmselt keskmi-

Kui palju maksab tuleo hutus?
Kü siksin reto oriliselt vastu

kJ Jf

225g

korduvalt tõestanud, et see

tuleohu-

-

ja tu h an d ed reaa lsed tuleka h

ning tegutsema tulekahju-

vuste või tegemata jätmiste

võime rikkuda paljusid nõu-

alles

teha kind-

lustuse, koolitada oma inimesi tuleohutult käituma

mida?
Tulekahju korral
kõige

korral toi-

tegutsemismustrile.

Nende

maandamiseks

kut takistavaid seadmeid
jne. Aga kui teie enda tege-

tulekahju

peame olema selleks valmis.
Nii liikluses kui tuleohutuses

on
sus ebavajalikud.

võtted saavad oma riskide

tänased üle 40aastased.

Kuidas

n
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Kuulutaja reede, 21. november 2014

14 Kuulutused

(sobib ka maakoduks), kinnistu

KINNISVARA

AITAME MÜÜA
KINNISVARA LÄÄNE-VIRUMAAL

suurus 3 ha. Info tel 5110 478

M üü a soo d sa hi nn a g a
Tapa ja Tamsalu linnas ning
•

vallas er inevas seisukor ras

n i n g e r i n e v a suu r use g a
1 4 t oali s e d ko r t e r i d n i n g
-

Olev Rohumäe

kutseline maakler
Tel 5333 1805

olev@virumaainvest.ee

Galli Wölfert
maakler
Tel 506 3921

galli@virumaainvest.ee

majad. Täpsem info: mob 5110
478 või 322 0106, e-post: urmas.
saa rm e t s @ p i n d i . ee U rm as
Saarmets, Pindi Kinnisvara
A S. A i t a n t e i d k i nn i s v a r a
ostmisel ja müümisel, võtan
müüki teie korteri või maja,
kinnisvaraalane konsultatsioon

E ino Vaher
maakler
Tel 553 0227

eino@virumaainvest.ee

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE
MÜÜA KORTERID
ÜÜRILE ANDA

Urmas Saarmets

Helve Kesküla

maakler
Lääne-Virumaa/ Tallinn

511 6466

maakler/hindaja

511 0478

•

ahiküte ja kuivkäimla. Maja ümber

avar aed, kus kaev, puukuurid ja abihooned. Korteri omaniku poolt ehitatud ka saun (21 m2), mis seisab eraldi
krundi ääres. Sobiv koht aastaringseks elamiseks või suvekoduks. HIND

22000 EUR. Helista 53331805 Olev

Üürile anda äriruumid Rakvere, Räga-

vere 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 MAJAD

Müüa Pajus~s, Linnu 9, 3 toaline avara planeeringuga korter. Korteris on
alustatud remondiga. On alustatud

maja renoveerimisega, aknad vahetatud. HIND 15700 EUR.
Helista
5063921 Galli

Müüa mugav ja ilus 4-toaline korter

Haljala keskuses Tallinna mnt 20. Lä-

hedal bussipeatus, kool,

lasteaed,

kultuurimaja, kauplus, noortekeskus,

laste mänguväljak kohe maja taga.

HIND 26000 EUR. Helista 5063921
Galli

Müüa Rakvere kesklinnas Laada 4,
2-toaline rõduga korter. Korter on renoveeritud, aknad on vahetatud, majas toimiv korteriühistu. HIND 28500
EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa renoveeritud 3-toaline rõduga
korter Sõmerul, Astri 1, 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 kinnistu Haljala vallas, Pehka külas.
Kinnistul laudahoone (777,5 m2) ja haritavamaa. Krundi suurus 39,5ha. Elektriliitumine olemas. HIND 109000 EUR. Helista
5233830 Lisete

Müüa Rakverest 26km kaugusel Vinni vallas, Anguse külas talukompleks, kuhu kuuluvad elamu, kuur, laut, ait, saun ja kaev.
Krundi suurus 12000 m2. Elamu on rehielamu, kuhu on sisse ehitatud väike saun. Elamu on mansardkorrusega, kuid toad on teisel korrusel väljaehitamata. Kõik ehi~sed
on palkehitused. HIND 19000 EUR. Helista
53331805 Olev

Müüa privaatses asukohas, Rakvere kesklinna lähedal Silla 6a ridaelamuboks. Elamus on 5-tuba, oma küte, keskküte, õhksoojuspump ja elektriküte. Toimiv ühistu,
elamul on madalad kommunaalkulud. Hoones puitpõrandad, mööbel jääb soovi korral sisse, 2 tuale~ruumi, saun, eraldi seisev
garaaz ja puukuur, kinnistul on oma väikese
aiaga hoov ja terass. HIND 88000 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa privaatne maja Rakvere linna piiril
Rannapungerja mnt 4. Kvaliteetselt remonditud, majas on 4 tuba, suur köök koos
köögimööbliga, aias viljapuud, majas 2 pa-

nipaika, 2 tuale~. Kõrvalhoones saun, garaaz ja kelder, tuale~ ja suvetuba. Ümbrus

vaikne. Krundi suurus 2100 m2.
121000 EUR. Helista 5530227 Eino

HIND

•

Mare Aros

Anu Veldre

Merle Nagel

maakler

maakler

maakler/hindaja

528 8670

501 3658

58 003 648

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
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, Pargi 4, I k, üp 38,1 m2 H:
1275 € 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
Tamsalu, Vasara 7, üp 51,6 m2, II k.
H:13 100 € 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,
Ik 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
Rakvere, Lennuki 4 , IV k, üp 48,7
m2, H: 26 000 € tel.: 50 13 658 Anu
Rakvere, Karja 46, üp 61,5m2, II k,
rõdu H: 69 000 € tel: 51 16 466 Helve
Kunda, Kalda 16, II k, üp 62,5 m2,
kamin H: 8500 € 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: 3150 € KÜ võlg tel.: 50 13 658
Anu
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
+

+

+

Müüa Kungla 7, 2 toaline heas korras
soe korter 5-korrusel. Aknad ja uksed
vahetatud, korter maja keskel, trepikoda lukus, toimiv korteriühistu. Maja
kõrval lasteaed, lähedal mänguplats.
Linna keskus 5 minu~ jalutuskäigu
kaugusel. HIND 29500 EUR. Helista
58147077 Liidia

Müüa maja Rakveres, Vahtra 89, vajab remon~, palk ja täidissein (peal kivivooder),
ahjuküte, saun, 200 l boiler, linna vesi ja kanalisatsioon. Avar viljapuuaed, krunt 771
m2. Tänavad asfalteeritud. HIND 51500
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

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

+

Müüa 1toalinekorter Vinnis

(39 m2). Vannituba jaWC eraldi,

suur rõdu, õhksoojusküte, uued
aknad. Tel 5038 032
•

Rakvere, Ussimäe, Pagusoo 5, üp
79,8 m2, V k, kamin H: 43 000 € tel.: 50
13 658 Anu
Kunda, Koidu 83, üp 74,6 m2, III k H:
2400 € KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Koidu 83, üp 74,7m2, Vk H:
1800€+KÜvõlg tel: 5013658 Anu

•

•

m ill e ää res p oo l e li o l ev
s u v e m a ja , e l e kt r i l i i tu m i s e

võimalus krundi piiril. Rakvere
kesklinna 4 km, linna piirini 1,6
km. Tel 5229 233
Müüa garaaž Näpil, alt tühi,
elekter olemas. Tel 5157 395
•

Müüa 2toalinerenoveeritud, esimesel
korrusel paiknev, ahiküttega heas
korras möbleeritud
korter Tudu alevikus.
Olemas puukuur (aasta küttepuud)
ja aiamaa.
Kommunaalid minimaalsed!
Lisainfo: 53476299

Müüa 1toalinerõduga korter (43

m2) Rakkes. Tel 5675 0239

Ostan garaaži Rakveres. Tel
5558 8135
Ostan remonti vajava garaaži
Rakveres. Tel 5550 0588
•

Müüa Tapal Valve 24 1toaline
kõigi mugavustega korter. 1/5,
33 m2, rõdu. Kor ter müüakse
koos toa-ja köögimööbliga ja
tehnikaga. Tel 5551 8067. Roza
•

•

Ostan 1-2toalis e korteri
Rakveres hinnaga kuni 16 000
Tel 5171 522
•

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

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

Müüa 2toaline renoveeritud
korter Rakveres Kungla tn (avatud
köök, III k.). Otse omanikult. Tel
•

5698 7589

Müüa 2toaline korter Rakvere
kesklinnas Laada tänaval. Hind 21
000 Tel 5342 2880
•

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

Mare

Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, üp
93,4 m2 H: 22 000 € tel: 5800 36 48
Merle
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,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
Mare
Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2,
üp 61,6 m2, rah seisuk, H 15 900 € 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 €
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pikk 58, krunt 3193 m2, H: 20
000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pargi 15, krunt 2821 m2, H: 49
000 € 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
ÜÜRILE ANDA

2toal., Rakveres Kungla 6, 49,4 m2, I
k, mööbel H: 170 € kom.maksud tel:
50 13 658 Anu
+

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

Müüa Tõrma külas elamumaa

(1,26 ha). Läbi jookseb oja,

tasuta.
Müüa 1toaline ahiküttega korter
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja
kanal. sees. Uus vannituba! Hind
11 500 €. www.kenriko.ee, tel
5083 305

Müüa Peipsi ääres Kolkja külas 8-korteriga elamust esimesel korrusel renoveeritud 2-toaline korter. korteris

Müüa elamukrunt Käsmus. Tel
5568 6385
Müüa remonti vajav maja (100
m2) Lasilas koos 2,24 ha maaga.
Hind 30 000 €. Tel 5596 8282
•

€.

Müüa Rakvere kesklinnas Saue tn
13 väiksem 2toaline mugavustega
korter (40 m2). Hind 16 000 Tel
•

€.

€.

Ostan otse omanikult 1-2toalise
korteri Rakveres. Tel 5892 1902
•

S oov i n os t a renoveer i m i s t
vajava maamaja/talu maks. 20
•

km Rakverest. Pakkuda võib kõike!
Tel 5557 5171
S o ovin osta remonti vajava
korteri või maja Rakveres või selle
lähiümbruses. Soodsa pakkumise
korral raha kohe kätte! Tel 5457
•

5663 8946

6756

Müü a Sõ meru l 2 t oa li ne
keskküttega korter. Tehtud san.

Otsin klientidele 1-, 2-ja 3toalist
korterit Tapa linnas, maja Tapal
ja Kadrina vallas ning 2toalist
k es kkü tt e g a k o r t e r i t R a kv ere
l i nn a s. Kõ ik p a kku m i s e d o n
oodatud, tasuta konsultatsioon.
Ku i s o o v i t e m üü m a h a k a t a
enda kinnisvara, võtke eelnevalt
ühendust konsultatsiooniks tel.
5110 478 või urmas.saarmets@

•

Järelmaksu võimalus.
www.kv.ee/2416694. Tel 5624 4605

remont.
•

Müüa 2toaline korter Kundas

Pargi 6 14. Hind 7000 Tel 5609
3246, vene k., 5332 0991, eesti k.
–

€.

Müüa või anda üürile värskelt
remonditud 2toaline keskküttega
korter (48 m2) Tamsalus Sääsel.
Otse omanikult. Tel 5217 551
•

•

pindi.ee

Müüa remonti vajav 3toaline
korter L ennuki tänaval. Hind
kokkuleppel. Tel 5680 1956

OÜ Netcom
Baltic Kinnisvara

Müüa 3toaline rõduga korter
Rakveres Pagusoo 5 (1 korrus). Tel

ostab metsa ja

•

•

talumaid,

5662 9732

MüüaTamsalus Ääsi 17 3toaline
korter (4/5). Hind 3900 Tel 5551

metsaraiet.

•

€.

8067, Roza
Müüa 3toaline korter Tapa
kesklinnas. Tel 5110 478
Soodsalt müüa heas korras kõigi
mugavustega 3toaline korter
Tapal Ülevuste 7. Hind 7400 €. Tel
5840 9350
Müüa Tapa kesklinnas Pikk tn
8 3toaline korter (57,5 m2, I k.).
Otse omanikult. Hind 6700 €. Kiire! Tel 5363 9060
Müüa Kiviõlis Viru tn 21 väga ilus
3toaline korter (3/5). Rõdu. Tule
vaatama! Tel 5551 8067, Roza
Müüa 4 t oa l i n e keskkütte ga
korter Rakveres vallasVeltsi külas
otse omanikult. Hind 14 000 €,
tingi! Tel 5800 2142
Müü a H a l j a l as 4t oa l i ne
renoveeritudkorter. Tel 5568 6385
Müüa armas palkmajake ViruJaagupi alevis. Krunt 650 m2, otse

Hinnad väga head!

Tel 5666 0375

•

•

O Ü ESTEST PR
OSTAB
metsa-ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215

•

•

•

•

korterit Rakveres. Tel 5828 8021
Soovin üürida 1toalistkorterit
Rakveres või lähiümbruses.
Kiire! Tel 5695 7857
•

•

•

omanikult. Helista ja küsi lisa tel

5079 984
Müüa maja Viru-Jaagupis. Hind
18 000 €. Tel 5529 619
Müüa maja koos metsakinnistuga
Ulvis, Rägavere vallas, LääneVirumaal. Info telefonil 5393 5570
Müüa talumaja Tapa vallas
•

•

•

Soovin üürida 1toalist kõigi

mu g avus t e g a m öbl eer i tu d

S oov i n üü r id a 3 t oa li se
a h i kü tt e g a ko r t e r i v õ i m a j a
•

Rakveres või selle lähiümbruses
hilisema ostuvõimalusega. Tel
5621 9884
Üü r i l e a n d a 1 t o a li n e k õ i gi
mugavustega korter Sõmerul (I
korrus). Tel 5887 1954 või 5556
6905
•

•

Anda üürile 1toaline korter

Tapal. Tel 5110 478

Kuulutaja reede, 21. november 2014
Üürile anda 2toaline k.m korter
Rakveres Lennuki tn. Üür 120 €
kom.maksud. Ettemaks 250 €. Tel
5742 4103
•

+

Üürile anda või müüa 2toaline
ahiküttega korter Rakveres. 55
m2, tsentraalne veevarustus ja
•

kanalisatsioon, pesemisvõimalus
olemas. Toimiv ühistu, aiamaa
kasutamise võimalus ja väiksed
kommunaalkulud. Hind 25 000
või üür 150 €/kuus. Info telefonilt
€

5293 990
Üürile

anda 2toaline
ahiküttega korter L-Virumaal
Laekvere aleviku keskuses heas
teeninduspiirkonnas, I kor.,
aiamaa kasutamise võimalus,
sobilik ka pensionärile. Üür 65
Info tel 5073 918
Üürile anda 3toaline korter
Kundas. Tel 5667 0309, Vera
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Müü a varuosa d e k s: F or d
Transit ; Mondeo; Escort VW
Vento; Golf Passat Audi 2,5D,
Shkoda Felicia, VW Caddy 1,6 B
99.a, sõidukorras, ülev., valge. Tel
5558 5956
;

;

;

Müüa odavaltkasutatud suveja talverehve (13-15 tolli). Tel
•

5291 004
•Müüa Opeli valuveljed (4 ja 5
auguga, 4x100 ja 5x110). Tel 5174
193

•

€.

•

4-30 töömeest saavad öömaja

Rakvere kesklinnas. Korralik
elamine. Tel 5164 685

ÄRIPINNAD

ANDA
RENDILE
LAOPINDASID

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

94

AUDI V8 quattro

3,6i/4,2i/aut

ALFA ROMEO 33/164

3,0i

BMW E30
BMW E28
BMW E34

94
89
83-94

528/525i/524TDaut

83-90
86

94
86

520i/518i
628I

BMW E24
BMW E36 sed/compact/coupe
BMW E38
BMW E39
BMW E46

92-95
95
96-98

4,0i aut.
2,0/2,5TD/3,0TD
2,0TD

CITROEN XSARA 5ust

1,4
1,0i

00

I,9i

CHRYSLER CROSSF IRE

*

Ostame igasuguses tehnilises
s eisukorras auto sid, võtame
ARK-ist arvelt maha. Tel 5500 724
•

Ostan kaubiku Peug e ot või
Citroën al 2005.a, diisel, konks.
Tel 5226 509

Motopood ostab jalgrattaid, ATVsid, mopeede, sääreväristaja
selle mootori. Tel 5648 6638
Ostan VAZ ide uusi plekke,
i l uk i l p e Ve n e a e g s e i d uu s i
rehve. Tel 5157 395
Ostan autoromusid. Puksiir-ja
veoteenus. Tel 5558 5956
•

-

•

•

FIAT PUNTO
FIAT MAREA sed/car
FORD TRANS IT

2,5D/2,5TD

1,4

2,9TD/aut

•

85-00
88-96
97-00

-07
95-00
01
90
-02
86-95

1,7 TDi /1,6i
1,4i/1,6I

Korterite, eramute ehitus-ja
remonttööd. Tel 5394 6666
•

02

92

1,4i

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

PEUGEOT BOXER
PEUGEOT 206 3ust

Ta l v tu l e ku l . Vah e t a m e
6981
5194
Tel
p aran d ame t e i e k a t use ,
aknad, uksed. Teeme teiekodu
korda. Kolimine, eramute
e
h i t us r en o vee r i m i ne .
hinnad!
head
Helistage 5278 191 ja töö saab
tehtud

-97
-00

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

•

•

-99
93-00
97

OPEL OMEGA
1,8/2,0/3,0i/aut
OPEL OMEGA B sed/car
OPEL SINTRA
2,2i

•

•

92-94
02
97-04

3,0i

OPEL ASTRA/car
OPEL CORSA

,

85-95
92-98
-02

1,7D/2,0D/1,6i

OPEL ASTRA sed

•

•

99

2,0

NISSAN MAXIMA
NISSAN PR IMERA
NISSAN SUNNY

•

97
01
97
06

LANDROVER FREELANDER 1,8i
LADA 110/11
LEXUS LS400
4,0i
MAZDA B250
3ust/sed
1,5i/1,6i
MAZDA 323

MITSUBISHI OUTLANDER
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i
NISSAN ALMERA 5ust
1,8i/aut

•

,

93
-97
08

SONATA

MITSUBISHI COLT
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust

5290 161
Müüa hea hinnaga heas korras C
klassi Mercedes 96. a. Tel 5138 016
Müüa sõiduauto Nissan Almera,
kirsipunane, ls 154 000 km. Hind
400 €. Kiire! Tel 5360 5145
Müüa Opel Astra 1,6 2002. a.
Heas korras. Tel 5174 193
Müüa Opel Astra 1,6i 1998. a,
tumekirss metallik, 5 ust, luukpära,
uuem mudel. Sõiduk väga heas
korras, omab ülevaatust 09.2015.
Hind soodne. Tel 5079 984
Opel Astra Edition 1,6i 2001.a.
74 kW b ens ii n , se d aan k ere ,

•

90
-99
-98
00

2,2 turbo/2,2i
FORD PROBE GT
FORD COURIER
1,3i
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut
HYUNDAI ACCENT 3 ust 1,3i
HYUNDAI PONY sed/3ust 1,5/1,3

MITSUBISHI PAJERO
MITSUBISHI GALANT
MITSUBISHI LANCER sed/car

MüüaFord Focus 1989. a. Auto
on sõidukorras. Küsi hinda. Tel

T ee m e
m e t sa r a i e t
metsaväljavedu ja metsavedu.
Tel 5365 3504
Saen ja lõhun küttepuid. Tel
5343 6875, 5012 895
Viin Rakveres tasuta ära elektrij a g aas i p liidi p esumas i na
j a muu d vaname t a lli n i n g
autoakud. Kuulutus ei aegu! Tel
5803 3345
Teostame remondi-ja ehitustöid.
Plaatimine, tapeetimine ja muud
maalritööd. Tel 5187 979
Teeme ehitus-ja remonditöid
n i n g vanni tu b a d e remon t i .
A i t a m e t e i d s i s e ku jun d u s e l.
www.kenriko.ee, tel 5083 305

87-98
84-95
-99

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

•

TEENUSED

02
91-94
93-04

98
86-98

FORD F IESTA
FORD FOCUS

MAZDA 6 sed
MB CLK
MB 124/190

sõiduautode

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

96

2,0TD

MAZDA 323F
1,6i/1,5i
MAZDA 626 sed/5ust/car
MAZDA XEDOS 6
2,0V6

kompuutri keele vahetamine.
www.vdash.planet.ee Tel 5278
313

92
87/91
09
99

KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel
5052 465
•

89

-02
99
05

•

83-95
98

1,1

•

99
05
06
-04

Teeme ehitus-ja remonditöid.
Tel 5612 3743
•

•

2,0
PORSCHE 924
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0
RENAULT SAFRANE
2,1 D
REANULT MEGANE/5ust 1,6i/2,2TD

,

Opel Astra N-Joy 2,0DTI 2002.a.
74 k W , h õ b e d ane me t a llik ,
l uu kp ä ra 5 us t , t ur b o dii se l ,
•

,

konditsioneer, kesklukk+sign.
p uldi s t p ü s ikii ruse h o id j a ,
naastrehvidel, kehtiv ülevaatus
03/2015, heas tehnilises korras,
ökonoomne, soodushind, Rakvere.
Tel 5850 5151
Müüa Toyota Hilux 98.a. Tel

5344 3547

Müüa Volkswagen Golf 98. a
univer. 1,9TDI. Hind 1400 €. Tel
5892 1902
•

Volkswag en G olf 4 Variant
1,9TDI 2002. a 74 kW, turbodiisel,
un i versaa l
t umes i n i ne ,
kesklukk+sing. puldist, 4xel.aknad,
v. heas korras, kehtiv ülevaatus
07/2015, uutel naastrehvidel, väga
ökonoomne, soodsalt, Rakvere. Tel
5850 5151
Müüa Volvo V40 1,9D 2001. a,
Ford Focus 2003. a 1,8D, Ford
Mondeo 2003. a 2,0D. Autod otse
Hollandist, asuvad Haljala tee 5
müügiplatsil. Tel 5023 559
•

1,6i/2,0i

93-00

2,2TDI
2,0i/aut

SKODA FELICIA (5ust)

1,5
1,9TD

SKODA SUPERB

Er in e v a d VARU OSAD
Euroop a ja Ja a p a n i
a u t od e le
TREI LERI REN T
Ost a m e AU TOSI D
tel 326 1463, 558 3666,
504 3022
ww w.hot .ee/rannel
rannel@hot .ee
Tam salu m nt 1 Väike-Maarja

SUZUKI BALENO car/sed

1,6i/1,3i

95-00

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

P u k s ii r ab i Ve o t e e nu s e d .
Autoabi. Tel 52 06 306, www.
•

95
89

3,0i
1,0i
1,9SDI

~

~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~~~~~~ ~~ ~~

06
97
81-99
-01

88/86
92-97
98/99

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

VW PASSAT
1,8/1,8i 1,9TDi DOCH 81-95
VW PASSAT ed
98
1,6i
/

s

2,3/2,3i
2,5i/aut

86/90

1,8i/1,9 TDi

2,5i
2,5TDi

91

-00
-00
99

.

puksiir.eu

92-97
89

VW POLO
1,4D
VW POLO Class ic
1,4
VW GOLF II 1,8iGT/1,3/1,6TD aut

VOLVO 850/sed
VOLVO S40/V40

•

Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670
Ehitus-, viimistlus-ja rem.tööd
(elekter, plaatimised, värvimised,
torutööd). Tel 5045 560

-02

91-95
02

VOLVO S70/V70
UUS! VOLVO S80/V80

Siseviimistlus ja üldehitustööd,
vannitubade remont. Tel 5552
8487
•

95-00
06

1,6i

TOYOTA PREVIA
TOYOTA SUPRA
UUS! TOYOTA AYGO
VW CADDY

5646 0674

•

1,9TD

TOYOTA CAR INA E/car
TOYOTA COROLLA 3ust

•

~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~~~ ~ ~ ~~ ~ ~

97
94

UUS! SEAT LEON

VOLVO 740 sed/940

~ ~ ~~~~~~ ~~ ~

Fie Mart Nestor ehitab uusi ja
renoveerib vanu hooneid. Tel

97
03

2,0i
1,6i/1,8i/aut

SUBARU LEGACY
SUBARU IMPREZA car

~~~~~

-02
99

SEAT IB IZA
SEAT TOLEDO

•

,

1,4

ROVER 620/416

SEAT ALHAMBRA
SEAT CORDOBA

,

•

REANULT THALIA
SAAB 9-3 3 ust
SAAB 9-5 car

VÄI KE-M AARJA
AU TOLAM M U TU S

82/85
85-98
93
96-99
-04

Elektritööd. Tel 5349 5632

Teostan erinevaid elektritöid.
Tel 5243 553

99

2,5TD

UUS! PEUGEOT 307
2,0i/2,3HDi
PEUGEOT 107 5 ust 1,0i
PEUGEOT PARTNER 1,9D

hõbedanemet, konditsioneer, 2xel.
aknad, kehtiv ülevaatus 02/2015,
ö k onoomne , naas t re hv i d e l ,
k o rr a l i k a u t o s o o d u s h i n d !
Rakvere. Tel 5850 5151

velgede pritsimine ja värvimine

-05

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

KIA CARNIVAL

valuvelgede sirutamine,
keevitamine

*

88
95-98

1,2i

FORD TRANS IT
FORD MONDEO

HYUNDAI ELENTRA
HYUNDAI GETZ

kasutatud plekk ja valuveljed
*

94
99

1,7D
1,6i

FIAT TIPO
FIAT BRAVO 3 ust

*

03
-04

2,0HDI
DAEWOO NUBIA car
1,6i
DAEWOO MATIZ
0,8i

uued, taastatud

ja kasutatud rehvid

06

CITROEN C5

Ostan G AZ 21 e sisilla uusi
detaile, stange osi, kere plekke,
rehve ja GAZ 24 rehve. Pakkuda
uusi asju. Tel 5136 690

Sõmeru töökojas Põllu 3a

3,2i/sut

CITROEN C2
CITROEN C3

•

REHVIDE MÜÜK

-05
00

Müüa paat. Tel 5199 7910

www.toonklaas.ee
Volvo

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

-97
97

SÕIDUKID

•

00
1,9TDI/2,5 TDI -00
97
3,7I/aut
84-92

2,3i aut.
2,4/3,3/2,5TD

-

•

98

06

CHRYSLER VOYAGER
CHRYSLER VOYAGER

,

Tel 516 4685

1,8i

4,2 i
1,8 turbo

AUDI S4/A4
AUDI A3

BMW E46 coupe

•

Tõrma Tööstuskülas

AUTOLAMMUTUS
AUDI A4 sed/car

Müüakasutatud plekkveljed
(15 tolli) Mercedes, Saab, Volvo.
Tel 5291 004
•

•

•

KEHALA

•

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

Soodsad rehvitööd Tapal. Nelja
rehvi vahetus ainult 16
Auto
remont, diagnostika, elektritööd.
Tel 5599 2259
•

€.

~~~~~~ ~ ~~
~

~~ ~~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~~~ ~~~ ~ ~
~

~ ~ ~ ~~ ~~~~ ~~

Toonime autoklaase USA kilega
Solagard. Tel 522 2511
A u t o kl aas id e p a i g a ld us
Tamsalus. Tel 522 2511
•

~

~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~
~~

~ ~ ~~ ~~~~ ~~ ~

~~ ~~ ~~~ ~ ~~~~~~ ~ ~~ ~~~~ ~ ~

•

~~ ~ ~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~

A u t o kl aas i d e m üü k j a
paigaldus. Tel 325 5505
•

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA
VANEMAID AUTODE VARUOS I!

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

AUTODE OST

509 6714

L-Virumaa, Viru-Jaagupi

505 9420

Kehala Autolammutus
Puks iiriabi 24 h

Avatud E -R 9.00-18.0
*

Tel 322 5233

325 1725
502 8571

www.hot.ee/rakett

VÄLJASTAME AUTO ARVELT

MAHAVÕTMISE TÕENDI!
*

VARUOSADE SAATMINE

KULLERTEENUSEGA!

Toru- ja sanitaartehnilised
tööd. Tel 53324749

•

www.kuulutaja.ee
•

San.tehnilised tööd. Tel 5830

7593

16 Kuulutused
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Vesi, küte, kanalisatsioon.
Hooldus, remont, ehitus. Tel

T ra n s p o r d i t e e nu s mu l t i l i ft
k a ll ur i g a ( ma h a käi va d ,
vahetatavad kastid 6, 13 ja 25
m2). Tel 506 3296, 324 5761
Teostan kolimisteenust Ford
T rans i t i k au biku g a . Hi nna d
soodsad. Tel 5695 6535
T rans p or t F or d T rans i t i
kaubikuga 0,35 eurot/km. Tel
5682 1552
T rans p or t F or d T rans iti
kaubikuga. Tel 521 5849
Ve o ja t õ s t e t e e n u s . Raks o
Transport OÜ. Tel 5667 5947. www.
•

•

32 44 103, 5850 1276

-

Boilerite, kraanikausside,
WC-pottide, dušikabiinide,
veeautomaatide paigaldus jm
tööd. Tel 5680 3249
•

Müün, paigaldan ja remondin
õhk soo j us p um p as id j a
•

konditsioneere. Tel 502 4944

•

Teen kindakrohvi (korstnad,
soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee, tel 508 3305
Pottsepatööd. Tel 5851 9785
•

Pottsepatööd. Ahjud, pliidid,
kaminad, müürid. Tel 5552 8487,
•

Vaiko

OÜ Slepe teostab kvaliteetseid
p o tt s e p a t ö i d . E h it am e n i n g
remon di me a h j e
p lii t e
ka m in a i d ja t e i s i kü tt e ke h i
Hinnad mõistlikud. Tel 5016 112
•

,

,

.

(Andres)

•

K or t sna p ühki j a
ja
pottsepateenused. Tel 5221 165
Korstnapühkija, ummistuste
likvideerimine. Tel 5552 8487
Ahjud, kaminad, korstnad,
pliidid, müürid. Tel 5047 459
Korstnapühkja. Tel 5560 4046
-

•

•

•

Plaatimine

+

torutöö d. Tel

5695 4670
Ve o t e e nu s F o r d T r a n s i t i
kaubikuga (pikk, täiskõrge). Tel
•

•

•

•

Transport ja kolimine parima
hinnaga. Tel 5695 6535
Transporditeenus kaubikuga.
Hinnad soodsad! Tel 5535 938
•

•

KOLIMISTEENUS
fi rm a d e l e j a er a i s ik u t e l e
ü l e v a b a r i i g i . Te o s t a m e
k õ ik e m i s o n k o li m i s e g a
s e o tu d , j a see j uures
so o d sa te h in d a d e ga . Ala te s
p akkim is e s t ku n i kla ve r it e
jm . ra skete ese me teni välja .
Võ t a m e i e g a ü h e n d u s t ja
leiame ko o s teie p ro b leemile
p ar i ma l a h en d use . O Ü
Kolimised . TEL. 5649 3289 või
ka id o @ko lim is e d .e e , www.
ko lim ised .ee
•

O su t an

SOLVERING OÜ

rõdupiirdeid

Te l 5 11 0 2 8 6

PARI MAD HI NNAD!
WWW.VOODRILAUD.EE

Müügil:

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

S oo d sa l t m üü gil er i neva i d
õmblusmasinaid. Samuti käärid,
mootorid, rihmad jne. Remont
hooldus kõikidele masinatele.

•

-

Rohuaia 20-2, tel 32 45 085, 5588

Paigaldame ja müüme:

KATUSEI D
VI HMAVEESÜSTEEME
FASSAADE
PLEKI KANTI MI STÖÖD
Tel

+

KAARDID ENNUSTAVAD.

Tel 900 1727. 24H .
h .1,09 euro t/min võ i
TELLI ENNUSTUS

h . 0,75 euro t/min
www.ennustu s.ee

372 508 8497

tel/fax 325 1730
info@tpplekitood.ee

429, Priit

Pehme mööbli remont, veo
võimalus. Tel 32 27 822, 5061 547
Polsterdan uksi. Tel 5646 8055
•

•

Rakkekaevude puhastamine ja

P a k ume

•

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

remont. Tel 5574 792

•

vee

-

,

kanalisatsiooni, mahutite ja
gaasitorustiku paigaldust,
h oo ld us t remon t i j a
t eos t ame k eev i t us t öid .
Erinevad rauatööd mustast ja
rv metallist, rõdu piirded ka
poleeritud rv torust. Nimativ
OÜ 5348 7973

,

E-post solvering.info@gmail.com

Teostame fekaaliveoteenust

ja kanalisatsio onikaevude
tühjendamist. Feka-Ekspress
OÜ Tel 5194 4298

•

Paigaldame:
fassaadiplaate
sokliplaate

Tel 322 0847, 510 6645

+

Veoteenus Opel Vivaroga (2,6 x
1,6 x 1,35). Tel 5557 1997

508 2415

•

Pulgainternetist tüdinud?
L i nn a p a r i m p ak ku m i n e ! ! !
I n t erne t i p ü s iüh en d us
telepilt täiesti hullumeelse
hinnaga al. 5 eurost. L evib
linnas ja maal. Sobib kokku
Wifinet-i seadmete ja Elioni
digiboksidega. Ära muretse,
kui Sul aparaaturi ei ole, me
anname Sulle need tasuta!!!
Uuri lähemalt : http://www.
telestar.ee või helista tel 5552
5432

•

+

,

•

rakso.ee

•

(Kuulutaja majas).

oos t a n k o rr as t a n
tööohutusalaseid dokumente.
Tel 5560 2804
K

•

-

Veoteenus (kandevõime 13,8
tonni, madel, kraana tõstevõime
5,4 tonni). 0,85 €/km. Tel 5682
7009
Ve o t e e nu s vä ik e k a ll ur i g a
(kandevõime 1,5 tonni või 4 m3
küttepuid). Tel 5691 5810
Prügiveoteenus, multiliftkallur
ma h a käi va d va h e t a t ava d
kastid. Tel 502 6761, 553 6188,
324 0707
Kallurauto-, poolhaagisauto(tent, platvorm), metsaveoauto-,
väikekaubiku-, buldooseri-(T130, TD-75), kopplaaduritööd.
Treimis-, keevitustööd (gaas,
e l ek t e r, C O , m e t a l l i l õ i k u s ) ,
teraviljavedu. Kohaletulemise
võimalus. Kuulutus ei aegu! Tel
503 2269

RAAMATUPIDAMISTEENUS,
FIRMA ASUTAMINE
Vilde 6a Rakveres

5568 6385

•

•

•

•

•

•

•

K o g emus t e g a b i l . v .
raamatupidaja pakub teenust
kokkuleppelistel tingimustel. Tel

.

.

Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514

•

,

9885

Õhtujuht: juubelid, jõulupidu
jne. Tel 5535 885
•

t eenus t

kaubaveobussiga. Tel 554 6353
Veoteenus (kraanaga mudel,
6,2x2.35 KJ 7200). Tel 513 2021
•

L u m e l ükk a m i s t ee n us
Rakvere. Tel 5659 702
•

TV ja SAT.süsteemide müük,
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel
5340 7808, e-post: rts1@hot.ee
S ATT V-a n t e n n i d , d i g i
TVk om p l e k t id . Müük
(liisingu võimalus). Paigaldus.
Ko n s u l tat s i o o n Gara nt i i Te l
515 2235, 325 2179 OÜ Mart Tali
•

-

•

•

Reisijate ve du 16-, 40-, 49j a 8k o h a li s t e b uss id e g a K a
vabariigist välja. Kuulutus ei aegu!
Tel 503 2269
Ve o t e e nu s F o r d T r a n s i t i
kaubikuga (furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9,
tagaluuk, 750 kg). Tel 5557 8804
•

.

•

•

Veoteenus

(260x175x175). Hind

kokkuleppel. Tel 5061 547

-

.

,

.

Kaubandus
Arvutite kiire ja usaldusväärne
hooldus ja remont. Kasutatud
•

laua-ja sülearvutite ost ja müük.
Utiliseerime vana elektroonikat.
A sume K o i du l a 1 R a k v e r e
Tsentrumi II korrus. Helista juba
täna tel +372 5512053 või tule läbi.
Vaata ka www.hss.ee
Arvutite kiire remont Rakvere
kesklinnas. Kätte samal päeval.
Tel 5190 1697
regulimn.

Veoteenused kalluriga, multilift
kast, tõstetööd kraanaga (haarats,
konks). Tel 5294 855, 5211 439

.

•

ÜLIKIIRE

Interno Ehitus OÜ

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

6,50 eurost
Info ja tellimine 519 616 06

info@wifinet.ee
www.wifinet.ee

•

•

•

Üldehitustööd
Fassaaditööd
Korteri remonditööd
5026012

internoehitus@gmail.com

RAAMATUPIDAMISTEENUS

VÄIKEFIRMADELE
Tel (+372) 527 6062
genericoy@gmail.com

Kuulutaja reede, 21. november 2014
Ostan parima hinna eest märgi-,
postkaardi-ja mündikogusid. Tel
502 9782
O s t a m e h õ b e d a t j a ku l d a
i ga s u g u s e l ku ju l Ku l d a l at e s
17.00 €/gr. Hansa Antiik Pikk tn. 7
Rakveres, 324 0542
•

•

Eramute, elu ja
äriruumide suurpuhastus
Põran d ate va hatam in e
Igap ä evane koristu s
Voodite ja voodivaru stu se,
tekstiilmööbli j vaipade
süvapuhastus ja vahupesu
-

•

•

•

-

*

vahetu s.

Kvaliteetsed ka sutatu d
sülearvu tid
Ko du elektroo nika remont
Ko ntoriteh n ika Ho olduskesku s
Vild e 14, Rakvere, tel 322 4534

•

*

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
*

*

*

•

•

*

•

L 22. nov. 2014 kel l 9-13
RAK VERE TURUL
K ASUTATUD JOPEDE
JA K AMPSUNI TE MÜÜK

I nfo 5344 8932

Vinni v, Pajus~ Tel 502 7362

*

*

OÜ TENITO
Veoautode varuosad ja remont
Müüme erinevaid furgoone
Rehvitööd sõidu-ja veoautodele
ning traktoritele
Ostame veoautosid ja mootoreid

Müüa uued halumasinad
T aan i s t . El e k t r i
ja
bensiinimootoriga. Hinnad
.
a l a t es 2250 k m
I nfo
Rakveres : tel 5453 8053 või
mail: aivar@profile.ee, www.
profile.ee
•

-

KODU
T eos t ame remon di
ja
e hi t us t öid . Pl aa t i m i ne
•

-

*Sülearvutite
ekraanide

tapeetimine ja muud maalritööd.

Müü a kü tt e kl o t se j a
kaminapuid. Vedu tasuta. Tel
523 8503
Mü ü a l õ h u tu d kü t t e p u i d
me t sa k u i v k uus k ( 50 cm ) j a

Tel 5187 979

•

Müü a k orra lik l a h t ikäi v
söögilaud (pruuni värvi). Hind
supersoodne. Tel 5079 984
*

ARMITEC OÜ
kaevetööd ja

planeerimine*
välis vee-ja
kanalisatsioonitööd
elamute ja
mitteeluhoonete ehitus
fassaadi-ja katusetööd
üldehitustööd
tänavakivide paigaldus
vundamendi
renoveerimistööd
lumelükkamine, katuste
puhastamine
*

•

,

Müüa soodsalt esikumööbel,
d ii v a n il a u d , p õ ran d al am p
laelamp (Saksa), riiul. Tel 5698
9047

kask 40l võrkudes (2 €/võrk).
Ka väikesed kogused, transport
Rakvere ümbruses tasuta. Telefon
5873 2803

•

,

•

Müüa korralik elutoa diivan

Müüa lõhutudkuivi ja poolkuivi
küttepuid. Pikkused on mitmes
mõõdus! Tel 5631 6913 ja 5636

(3-kohaline). Hästi hoitud. Hind

•

supersoodne. Tel 5079 984

üü a

d ii v a nv oo d i
j a 2 t u g i t oo li ( k õ ik o n
p a n i p a ik a d e g a , v ä g a
korralikud, pruuni mustriga)
väga hea hinnaga. Tel 5852 8509

*

•

*

*

*

M

info@armitec.ee

AUTOREMONDITÖÖKODA

MÄNGUASJAPOOD

PÖIALPOISS

Müü a k orra lik a k or di on
Weltmeister (80 bassi), Itaalia
Firotti akordion (120 bassi) ja
soodsa hinnaga saks ofon. Tel
5814 2310
•

•

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

Müüa maalid. Tel 5398 1891

Mü ü a uu s õ h ks o o ju s p ump
Eurom WAC 11R. Hind 350 €. Tel
5209 960
•

Müüa täiesti uus pelletkamin
Viviana Plus (õhkküttesüsteem,
kütab ära orienteeruvalt 100
m2). Kaminal kehtiv garantii.
Hind 1250 €. Tel 5349 1377

•

diagnostika

õli müük ja vahetus
rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont
summutite remont ja vahetus
keretööd ja värvimine
esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899
•

•

из опилок лиственницы. От
производителя. Цена от 150 евро
за тонну. Возможна доставка.
Больше информации по телефону
53476878 или по электронной
почте marek@wellmax.ee

Kupongi
esitajale
kõik tooted

•

TEEME KOMBINEERITUD
SURVEPESUAUTOGA
JÄRGMISI TÖID:
Kanalisatsiooni-ja sadeveetorus-

tike survepesu ning ummistuste

TELLI TAKSO tel 1700

likvideerimine, settepaakide

tühjendamine ja puhastamine,
kanalistasioonipumplate puhastamine, imbkaevude ja torustiku

O s t an ma j a p i d am i se
likvideerimisel jäänud esemeid
kila-kolani. Tel 5031 849
O s t a n v a n u ees t i j a
nõukogudeaegseid mänguasju.
Tel 5079 984
Ostan töölaua, kruustangid,
alasi, saunaahju, pliidiplaadi,
•

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

CONTARO OÜ
www.contaro.ee

&

haagiste rent

Loe Kuulutajat
interne~s

www.kuulutaja.ee

Müü a

sae t u d lõh u t u d
-

küttepuud. Tel 5192 4320
Müüa kuivi küttepuid. Tel 5148
848
Müüa küttepuid (kask, lepp ja
metsakuiv). Hind 32 €/ruum. Tel
5365 3504
Müü a ku i vi kü tt e p u i d 4 0L
v õ r k u d es . Hi n d 1 , 80 / tk .
Laekveres. Tel 5690 3740
Mü ü a ku i v i kü tt e p u i d 4 0 L
v õ r kk o tt i d es 2
k o tt j a
•

KÜTTEPUUD

•

-

•

€

praeahju, õlleankru. Tel 5031 849

•

O s t a n v a nu Ve n e 1 / 4 3
mudelautosid. Tel 5463 7570

€

•

küttepuujääk 40L võrkkottides
Rakvere piires transport
1,70
tasuta. Tel 5905 3279
€.

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

M üü a k ü tt e p u i
k am i n a p u i d ( e r i n

d ja
e va d
p uu lii g i d , p ikk use d ) .
Kohaletoomisega. Tel 514 3328

•

•

-

Ostan korralikke suuski-saapaid,
saani kelgu. Tel 5031 849
•

•

Vanavarahuviline ostab hea

hinnaga Vene-aegseid kopikaid,
tsaariae gs eid münte, Saksaj a t saar i ae g se t p a b erra h a
Müüme
e r• ining
aierinevaid
d m ä rke furgoone
me d a l e id
n e vtraktoritele
ordeneid. Lisaks pakun tasuta
müntide, märkide hindamist.
Tulen ise kohale, aus kaup ja raha
kohe kätte! Tel 5590 6683
,

Autode, väikebusside

•

•

pesu, välistrasside veega täitmine

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

info@contaro.ee
Tel: +372 5282683

-10%

•

•

•

•

marek@wellmax.ee
Самый теплотворный брикет

SUUR VALIK,
SOODSAD HINNAD!

•

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
elektritööd

5652
OÜ Puider müüb kuivi lepa
kütteklots e 40L võrkkottides.
Hind 1,5 eurot. Alates 30 kotist
Rakvere piires transport tasuta.
S amas m üü a k a san g l e p a
küttepindasid. Info 10.00-12.00
esmasp, kolmap,reedeti tel 3224
929
Kõrge kütteväärtusega lehise
puitbrikett otse tootjalt hinnaga
alates 150 €/tonn. O lemas ka
transpordi võimalus. Küsige lisa
numbrilt 53476878 või e-maililt:
•

*

Tel 5191 2784

€

+

•

•

•

.

*

Kirby
puhastussüsteemiga

•

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

•

Arvutite ja p rin terite
kiirh o oldu s ning rem ont.
Tin di-ja tah m a
kassettide tä itmine.
Sülearvu tite ekraanide
*

a

Säästa oma
kallist aega
kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee
Tel 504 6542

17

Kuulutused

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

7508

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
•

•

•

Müüme

-

võrkkottidesse. Hind 2

€

kott.

Transport. Tel 5012 326
Müüa kuivi puid (lepp-kask).
40L võrk 1,70
Vedu tasuta. Tel
5784 1300
Müüa kuivi küttepuid. Tel 5819
1333
•

€.

•

Haljalas kuivi kase-

ja lepapuid (40liitrilises kotis).
Halgude pikkus 30 cm. Hind
lepal 2 kott ja kasel 2,30 kott.
Tel 505 1528
€

K u i va d p liidi p uu d ( 25
30cm), segapuit, pakitud 40L

•

€

•

Ostame 3m küttepuud. Tel 5365

3504

18 Kuulutused
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Müüa toidukartulit “Laura”.
Asume 3 km Rakverest. Tel 5334
5348

O s t an vanu m ä r k e tükeldamine.
s il t e
või
151
5059
tel
Info
embleeme. Pakkuda võib kõike!
Tel 5079 984

•

Müüa
KÜTTEPUID
ja
KLOTSE
Vinnis
5783 8999

•

•Müüa
"Gala”
toidukartulit

Müüa noored kuked. Tel 5148
848
•

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,

Müüa haned sümboolse hinna
eest. Tel 5341 2317

•

•

Müüa odavalt s õnnikut. Tel

5833 0153

Rohuaia 21
I korrusel

kunstiteosed (maalid, graafika

Ostan astelpaju marju. Tel 5575

jm) kirjandus, postkaardid,

132

fotod, albumid, hõbeesemed,

toidunõud, lühtrid, õlilambid,

küünlajalad, kohviveskid,
margapuud, seinakellad,
õmbl.masinad, pudelid,
sõjatemaatika (kiivrid, pandlad,
mõõgad, aumärgid, vormid),

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina-ja sileplekki

pildiraamid, mänguasjad,

mündid, märgid, paberraha

(kivi-, trapets-ja
laineline profiil)

jpm. Valikuliselt ostame ka

Saadaval

Tühjendusostud majapidamiste

nõuk.aegset kraami.
RAHA KOHE.

Hind al. 4 eurot m².
harja-ja viiluplekid.
Hind 3 eurot jm

likvideerimisel.
KOJUKUTSED on kõikides

GROSSI kaupluste

Tel 508 6435

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

LOOMAD
•

Võtan hoida teie lemmikloomi.

Tel 5394 2814
Ära anda õuekoerakutsikad. Tel
5279 907, http://www.hot.ee/janla
Pakun kahte kordumatult ilusat
kassipoega. Tel 5671 1123

METS

•

•

•

Firma ostab metsamaterjali. Tel

5365 3504
O s t a m e ka s v av a t m e t s a ja
raieõigust. Tel 5365 3504
•

Ära anda hiired koos puuriga.
Väga ilusad ja targad. Tel 5685
•

8009

*

Ära anda täiesti must kassipoeg.
Tel 5892 7966
•

väljavedu*
*

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

PÕLLUMAJANDUS
M üü a

t a l usea lih a

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

Müüa s öögikartulit “Laura”,
“Vinetta”, “Gala”, “Fontane”. Tel
•

5271 369, Urmas

•

MUUD

•

Mü ü a s ü mb o o l s e t a s u e es t
t oak oera k u t s ik a d ( s ü n d .
07.10.2014). Tel 5663 9715

•

Jurist tel: GSM: +372 50 34 352
Perejuuksur Rohuaia 21. Teeme
p üh a d e ee l en d k aun i ma k s ,
meestele hea ja kiire kogenud
meister. Tel 5342 5032, 3223 506
•

•

•

5354 3002

Hotellide soodsad pakkumised:

www.majutus.ee

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

•

soo d sa hi nn a g a
V a j a d use l
.
tükeldamine. Info tel 5059 151 või

TEATED
•

Tel 527 4255

S o ov i n o s t a v ä ike s e ko era
kutsikaid. Tel 5649 5026

•

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

autotransport.

Müüa Saksa hiidküülikuid. Tel
5305 3227
•

OSTAME KASVAVAT
METSA JA
RAI EÕI GUSI .
Met saraiet eenus
Tel 5354 1618
www .h a k e t .e e
•

-

Loe

Kuulutajat
interne~s

www.kuulutaja.ee

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

AL U MIINI U MI S T
KATUSE RE DE LID. Õhtuti tel
•

5289 418
Müü a 4 8 m käh ara d
j õ u l u k uuse d fi rma d e l e
omavalitsustele, koolidele,
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 fo j a
broneerimine tel 5043 673
-

,

Ostan seisma jäänud esemeid
vanast naelast kuni mööblini.

Tel 5079 984
O stan vanu eest i
ja
nõukogudeaegseid mänguasju.
Tel 5079 984
•

www.ennustus.ee

•

VANAVARA

-

TULE SAUNA!

MÜÜA
LÕHUTUD
KÜTTEPUID
(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA.

TEL 5695 5572
EHITUS

Valikuliselt ostame ka

Teostame remondi-ja ehitustöid.

•

Plaatimine, tapeetimine ja muud
maalritööd. Tel 5187 979

saematerjali, voodri-ja
p õrandalauda. Tel 5089 215,
•

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.

Müüa

www.toomonu.ee

MüüaVeluxkatuseaken (98x78),
pakendis. Hind soodne 300 Tel
5330 1975
•

€.

nõukogudeaegset kraami.
Tühjendusostud majapidamise
likvideerimisel.
RAHA KOHE!
KOJUKUTSED!
ANTIIGIÄRI LAADA 14

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

Kuke 3 Rakvere

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

*

*

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

IGA NÄDAL
MIDAGI UUT JA
PÕNEVAT!
E-R 12.00-19.00
L 10.00-16.00

puhvetid, peeglid, kirj.lauad,
•

Ero o tikap o od HOT LIPS
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Kuulutused
JURIST ANNAB NÕU

lapsehoolduspuhkust. Tööandjal

on

taja
pole
töötajale
puhkusetasu,
küsimus,
kuidasarvestada
kolm
aastat
tööl
käinud.
töökui

Vastab Tööinspektsiooni töösuhete nõustamistalituse
juhataja Anni Raigna.

Töölepingu seadus (edaspidi TLS) § 70 lg 1 kohaselt on
töötajal õigus saada TLS § 29 Ig-s 8 sätestatud korras arvutatud puhkusetasu. TLS § 29 lg 8 viitab omakorda Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009.a. määrusele nr 91 „Keskmise
töötasu maksmise tingimused ja kord” (edaspidi määrus
nr 91).
Puhkusetasu arvestamiseks tuleb kõigepealt välja arvutadakeskmine töötasu. Kui töö tegemisest keeldumise tõttu
ei ole töötajale rohkem kui kaheteistkümne kuu jooksul
töötasu makstud, korrigeeritakse töötaja töötasu keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuulkehtiva töötasu
indeksiga (määrus nr 91 § 2 lg 5). Indeksit arvutatakse
järgmiselt: keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke
kuu töötasu alammäär tuleb jagada lapsehoolduspuhkusele jäämise kuu töötasu alammääraga.
See tähendab, et keskmise töötasu arvutamiseks tuleb
töötaja lapsehoolduspuhkusele jäämisel kehtinud töötasu
korrutada saadud indeksiga.
Indekseerimist ei kasutata, kui töötasu on kollektiivlepingus kokku lepitud või see on suurem kui Statistikaameti
avaldatud viimasekvartali riigi keskmine brutokuupalk.
Seejärel tuleb välja arvestada kalendripäevatasu, kuna
puhkust antakse kalendripäevades. Antud juhul tuleks kalendripäevatasu arvutamiseks jagada saadud tulemus
(vajadusel indekseeritudkeskmine töötasu) töötasu arvutamise vajaduse tekke kuu kalendripäevade arvuga (määrus nr 91 § 4 lg 4).
Et välja arvestada, kui palju tuleks töötajale puhkusetasu
maksta, tuleks saadud
tulemus (kalendripäevatasu)
korpuhkuse
päevadega.
rutada
,

Näide. Töötaja

jäi

2012.

a

augustis lapsehoolduspuhkuse-

le

ning soovib nüüd lapsehoolduspuhkuse katkestada
ning 15. oktoobrist 2014 jääda 28-päevasele põhipuhkuTöötaja töölepingujärgne töötasu oli 2012. aastal 750
eurot, mis ole
Statistikaameti poolt avaldatud
viimase kvartali riigi keskmisest brutokuupalgast, samuti
ei reguleeri töötaja töösuhet kollektiivleping. Indeksi
ei regu leeri töötaja töö suh et ko llektiivlep ing. In deksi arvuta m iseks tu leks jaga da 2014. a kehtiv töötasu alamm ä är
(355 euro t) 2012. a kehtiva töö ta su alammä ära ga (290 eu
ro t) n in g tulemu seks on 1,22. Seejärel korru tatakse 2012. a
kehtinu d tööta su in d eksiga n ing tu lemu seks sa a m e 915
euro t. See on gi töö taja keskm ine tööta su puhku seta su arvestamise seisuga . Ku n a puhku seta su arvesta mise va ja
du s o li okto ob er, siis tuleb ja ga d a sa adu d tulemu s (915)
o kto o brikuu kalendrip ä eva d e arvu ga (31)
n ii saame
keskmise kalendrip äevata su , mis on an tud juhu l 29,52 eu
ro t. Ku na töötaja puhkab 28 kalendrip ä eva , siis tu leb
keskm in e kalendrip äevata su ko rru tad a 28-ga. Näites kirjeldatud tööta ja sa ab p uh ku setasu kokku (28*29,52=)
826,56 euro t.
sele.
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Lugeja küsib: Töötaja naasis lapsehoolduspuhkuselt lapse kolmeaastaseks saamisel ning soovib realiseerida oma
töölepingu seadusest tulenevat õigust kasutada põhipuh-
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Tallinna trammiliikluses

uus

ajastu

Rekonstrueeritud trammiliinil liikluse taasavamine on
oluline etapp linna trammiliikluse ja infrastruktuuri nüüdisajastamisel jakeskkonnasõbralikumaks muutmisel, ütles Tallinna linnapea Edgar Savisaar Raepressi vahendusel.
..Suur on ka meie ootus uute moodsate CAF Urbus trammide osas, neist esimene saabub juba vähem kui kuu aja
pärast," lisas linnapea neljapäeval toimunud 4. trammiliini taasavamisel.
Savisaar tõdes, et käesolev aasta on tallinlastele olnud 3.
ja 4. trammiliinirekonstrueerimistööde tõttu olnud keeruline, ent nüüdseks on suur töö tehtud ning trammid
võivad mööda uut rööbasteed sõitma hakata.
„Tänan kõiki osapooli, kes on trammiliini uuendamise
projektile õla alla pannud, eelkõige Eesti riiki saastekvootide eest ostetavate trammide eest jaKeskkonnaministeeriumi olulise toetuse eest 3. ja 4. trammiliini infrastruktuuri rekonstrueerimisse läbi Euroopa Ühtekuuluvusfondi vahendite," ütles Savisaar. ..Tallinna linn finantseerib
uute trammide liinile toomist kokku vähemalt 14 miljoni
euro ulatuses."
Tööde käigus uuendati rekonstrueeritud lõigul täielikult
trammiliini rööbastee, vahetati välja trammide toitmiseks
vajalik kontaktvõrk, rekonstrueeriti veoalajaamad ning
uuendati trammitee all olevad kommunikatsioonid. Lisaks trammiteede rekonstrueerimisele teostati Kommunaalameti tellimusel ning Tallinna linna rahastusel Pärnu
maantee ja Tondi tänava sõidutee ning ka kõnniteede
taastusremont, paigaldati uus tänavavalgustus ja teostati
Pärnu maantee viadukti kapitaalremont.
Uute trammide vastuvõtuks rekonstrueeriti ka Pärnu
maantee trammidepoo ning trammiliini läbimurre Majaka tänavalt üle Peterburi tee.
Tallinna trammiteede rekonstrueerimise suurprojekt jätkub järgmisel aastal trammitee rekonstrueerimisega Lubja tõusul ja Majaka tänaval ning Ülemiste tagasipöörderingi rajamisega. „See võimaldab 2015. aasta suve lõpuks
kõ ik Ta llin na tramm iliin id täies mahu s kä ivitad a,“ lau sus
lin n ap ea . „Järgm ise a a sta lõp uks on meil 16 uut trammi
kahekümnest ning kui 2016. aasta algul saabuvad veel ka
viimased neli uut trammi, teenindavad trammiliinenr 3 ja
4 täies mahu s uued tra m m id
Tallinna 3. ja 4 trammiliini uuendamise projekti kogumaksumus on 91 miljonit eurot.
.“

Kopli

liinidele laekus kaks pakkumist
Tallinnas asuvate Kopli liinide ostuks laekus Tallinna Linnavaraametisse tähtajaks kaks pakkumist, pakkumised tegid AS Pro Kapital Grupp ja OÜ FundEhitus.
Tallinna linna omandis oleva 82 kinnistu ehk Kopli liinide
ostu esimese etapi pakkumiste esitamise tähtaeg oli 18.
novembril. 82 kinnistut pandi enampakkumisele alghinnaga 1,5 miljonit eurot, kinnistud müüakse ühtse müügiobjektina kombineeritud pakkumise korras.

Müügi komisjon teeb reedel kvalifitseerimise otsuse ja
teavitab sellest kõiki pakkumisel osalejaid.
Eesmärk on leida Kopli liinide maa-alale arendaja, kes
ehitab välja sealse elamuala koos elamuala teenindamiseks vajaliku taristuga kanalisatsiooni- ja veetrassid, täspordiväljakud,
haljasalad
jms. Arendaja
peab alanavad,
ja välja ehitama
kavandama
ka avalikult
kasutatava
-

ranna

le

ran-

napromenaadi ja rannapargi ning
ja hoonete vahelisele alale spordi- ja mänguväljakud, koerte jalutusalad
jms.
Raepress

Avaldame kaastunnet
Aira Kossasile

Siiras kaastunne Maiale kalli abikaasa

MIHAIL JERMAKOVI
ISA ja VENNA

Kallist õde
kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

On lahkunud meie kallis
ASTALABOTKINIT
1. III 1929 16. XI 2014

kauaaegne majanaaber

–

MATUSETEENUSED

Turu personal ja müüjad
Lepna Tootmine OÜ

VIKTOR SULGIN

leinab sügavas kurbuses
õde Martha

Leinavad Võidu tn 38 elanikud

Kü lmh o idla
Ma tusetarb ed

Tran sp ortteen u sed

AARE ROHUMETS
Matusetalituse ko rra ld a ja -muu sik

Avaldame kaastunne Vladimir

Jermakovile
ISA
kaotuse puhul.

Ta llin n a 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h tel 516 4699
324 4473

JELD-WEN Eesti
töökaaslased

sügavat kaastunnet Anne
Lillemäele Kadrinast kalli Õe

Avaldame

TIINA
surma puhul.

Mare ja Rein Kadrinast

Südamlik kaastunne Airale kalli
ISA ja VENNA
kaotuse puhul.

Margit, Sveta, Küllike,
Ave ja Marta

www.kuulutaja.ee
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Kaljuronijad

Virumaa Diabeetikute Selts
24. novembril kell 14 viivad Diabeetikute Selts, Vaegkuuljate Ühing ja Parkinsoni Selts läbi ühise teabepäeva, kus
Kolmainu koguduse õpetaja T. Toompuu räägib hingedekuust, leinast ja kuidas leinaga toime tulla. Üritus toimub
Puuetega Inimeste Kojas, Lille 8 Rakvere

võistlesid
Rakveres

Schenker Liiga ja
Eesti MV

Eesti kaljuronimise karikasarja Rakvere etapil jagus põnevaid heitlusi ko-

Veet Mano üritused
Maailmakuulsa energeetilise tervendaja/selgeltnägija
Veet Mano jõulu-eri „Elu on suur asi”. 11-17. detsembrini
Rakveres, Tallinnas, Tartus, Haapsalus ja Pärnus. Jõululoos: 10 individuaalset seanssi ja 50 Veet Mano raamatut
(eesti keeles) tasuta; teistele raamatu soodustus.
Veet Mano seminar 16. detsembril kell 18-22 (konv. saal)
ja massaazhigrupp „Selg ja kael korda vees!” ning 17. detsembril kell 9-11, Rakvere AQVA Spa, Parkali 4. Lisaks ainulaadne
seminar+seljõulupakett: Veet Mano
jagrupp+ööbimine, www.aqvahotels.com.
Kohtade arv on piiratud kõikidel kursustel! Võimalus teha
eriline jõulukink! Endale või teisele. Piletid Piletilevis. Supersoodustus korraldajalt kuni 24. novembrini tel
56896670; veetmano.eu.
12.-13. detsembril Tallinnas maailmakuulsa energeetilise
tervendaja/selgeltnägija Veet Mano jõulu-eri „Elu on suur
a si” Veet Mano la ager. Piletid Piletilevis. Su p erso odne ko rraldajalt kuni 24. novembrini, tel 5689 6670; veetmano.eu.
14. detsembrilTartus maailmakuulsa energeetilise tervend a ja/ selgeltnä gija Veet Mano jõulu-eri „Elu on suur asi”
Veet Mano laager. Piletid Piletilevis. Supersoodne korraldajalt kuni 24. novembrini, tel 5689 6670; veetmano.eu.
11. detsembril Haapsalus ja 17. detsembril Pärnus maailmakuulsa energeetilise tervendaja/selgeltnägija Veet Mano jõulu-eri „Elu on suur asi” Veet Mano laager. Piletid Piletilevis. Supersoodne korraldajalt kuni 24. novembrini,
tel 5689 6670; veetmano.eu.

Rakvere teatritrupi KaRakTer etendused
26. n ovemb ril kell 19 “Koka iin” Rakvere Rah vamaja keldrisaalis. New-York, 1916. aasta, kaks inimest, mees ja naine
üürikorteris, kust nad on juba sisuliselt välja visatud, rahapuudus, mida naine proovib leevendada prostitutsiooni teel, kokaiinipuudus. Põnev suhtedraama möödunud
sajandi algusest kõlab tänapäevalgi väga aktuaalselt. Pilet
5 eurot.
27. novembrilkell 19“Kükloop” Rakvere Reaalgümnaasiumi aatriumis. Odüsseus on Trooja sõjast naastes jõudnud
tormivarju Sitsiiliasse, kus elutseb merejumal Poseidoni
poeg Polyphemos, kes on kükloop. Odüsseuse laevameesko n da ä h vard ab kuri sa atu s sa a d a kü klo o b i ro aks. Pilet 5
eurot, RRG õpilaspiletiga tasuta.
–

Rakvere Teatri mängukava novembris
27.11 kell 19 Seitsmeteistkümnenda nuku suvi Rakvere

Teatri suures majas (lav. Toomas Suuman)
21/22/28.11 kell 19 Maalermeister Rakvere Teatri suures
majas (lav. Gerda Kordemets)
25.11 kell 19 Leen ane´i kaunitar Rakvere Teatri väikses
majas (lav. Üllar Saaremäe)
27.11 kell 19 Viimase öö õigus Rakvere Teatri väikses ma-

jas (lav. Raivo Trass)
(lav. Ind21.11 kell 19Leping Rakvere Teatri väikses maj
rek Apinis)
26.11 kell 19 Oscar ja Roosamamma: Kirjad jumalale Rakvere Teatri väikses majas (lav. Üllar Saaremäe)
22.11 kell 19 Majahoidja Rakvere Teatri väikses majas (lav.
Mati Unt)
28.11 kell 19 Algused Rakvere Teatri väikses majas (lav.

as

Nils Riess)

Tapa käsipalluritel ei

õnnestunud punktiarvet kasvatada

Eesti käsipallimeistrivõistluste meeste meistriliigas koh-

tus SK Tapa
kondade

oma

tabelinaabri

mängus

Arukülaga.

Võrdsete võist-

tuli Tapal kahjuks vastu võtta kaotus

Tapa resultatiivsemateks olid Sander Annula
Koppelmann, Martin Adamson ja Rait Ageväravaga.
5
ni
„Teisel poolajal oli poistel suur tahtmine, aga tegime palju
27:30
7

(14:13).

ning

Mihkel

lihtvigu,

pihta,“

kui viskasime vastase väravavahile 17-18korda

ütles

juhendajaElmu Koppelmann

käsipalliliidu

pressiteenistusevahendusel.

Tabeliseis 7.
HC Kehra/Horizon Pulp&Paper
12, Põlva Serviti 12, Viljandi HC 10, HC Viimsi/Tööriistavooru

järel:

10,
4, Audentes 3, SK Tapa
punkt.
market
Aruküla
1
SK

4,

Valga

Käval

Aivar Ojaperv

Mängitud

1 Selver Tallinn
2 Pärnu Võrkpalliklubi
3 BIGPANK Tartu
4 TTÜ
5 RTU/Robežsardze
6 VK Biolars/Jelgava
7 Poliurs/Ozolneiki
8 Rakvere Võrkpalliklubi
9 ASK/Kuldiga
10 Järvamaa Võrkpalliklubi
11 Daugavpils Universitate
12 Danpower/Võru VK

9
7
7
8
7
7
8
7

8
6
7
7

Võidud

7
5 (1)
5
4 (2)
4 (2)
5
3
1 (1)
1 (1)
1 (1)
0
0

Kaotused

2
1
0 (2)
1 (1)
1
2
5
3 (2)
5 (1)
4
5 (2)
7

Geimid

Punkte

22:11
19:07
19:07
20:10
18:09
16:09
13:15

21
17
17
17
16
15
9
7
6
5
2
0

11:17
8:21
8:15
7:21
2:21

Rakvere Võrkpalliklubi
teenis kaks punkti
Schenkeri

võrkpalliliigas

võitis Rakvere VK möödunud

pühapäeval Jõhvis toimunud mängus Daugavpilsi
Universitate 3:2 (22:25 25:17
24:26 25:17 15:6) ja teenis
sellega tabelissekaks punkti.
Rauno
Tamme
kogus
üleplatsimängijana 21 punk-

ti, Aivar Silm lisas võitu 13,
Siarhei Taras 11 ning Kaupo
Kivisild ja Karlis Mesila võrdselt 9 punkti. Seejuures jäid
nii Tamme kui Taras 11
punktiga plusspoolele. Lääne-Virumaa esindus teenis

pallinguga 12 ja Daugavpils
4 punkti. Samuti oli Rakvere

esindus edukam rünnakul
(47%-41%) ja servi vastuvõtul (73%-55%).

Neljapäeval, 20. novembril
kohtus Rakvere VK TTÜga,
kuid mängu tulemus polnud
Kuulutaja
trükkimineku
ajaks teada.
Kuulutaja

Lääne-Virumaa Spordiliit
ootab sporditähtede nominente
Lääne-Virumaa
Spordiliit
kuulutas välja kandidaatide
esitamise Lääne-Viru 2014.
aasta spordiaktivisti, spordiveterani, võistkonna, noorsportlase, naissportlase ja
meessportlase tiitlile ning
kinnitas nende valimise korra.
Aasta parimate nominentideks saab esitada sportlasi,
kes elavad Lääne-Virumaal
ja esindavad meie maakonna spordiklubi.
Spordiklubid ja ajakirjanikud saavad nominente esitada kuni 14. detsembrini. Nominendid tuleb esitada koos
sportlase treeneri nime, tulemuste ja viidetega vastavate tulemuste protokollidele.

Noorsportlase ja spordiveteranide esitamisel tuleb märkida ka sünniaasta. Noorsportlaseks loetakse 1996 ja
hiljem sündinud sportlasi,
spordiveteranidel on vanuse
kriteeriumiks
kehtestatud
50+.
Aasta sportlaste valimine
toimub kolme küsitlusringi
tulemuste summeerimisel.
Küsitluse viide asub spordiliidu kodulehel www.lvsl.ee.
Küsitlusele saab vastata alates 18. detsembrist.
Spordihuvilised saavad oma
arvamust avaldada spordiliidukodulehel www.lvsl.ee või
saata arvamuse kirjalikult
spordiliidu e-postile info@
lvsl.ee. Valik tuleb teha hilje-

mait 29. detsembril kell 12.
Kirja teel vastuste saatmisel
tuleb lisada hääletaja nimi ja
telefoninumber.
Spordiorganisatsioonidel ja
ajakirjandusväljaannete! tuleb täidetud küsitlusleht saata e-postile info@lvsl.ee hiljemalt 29. detsembril kell 12.
Kõigi kolme küsitlusringi tulemused summeeritakse. Iga
küsitlusringi sisemisekokkuvõtte 5 paremat saavad
punkte vastava tabeli alusel.
Aasta parim selgub punktide
liitmise teel. Võrdsete lõplike
punktide korral otsustabkoha spordiajakirjanike poolt
pingereas.
kohtnende
antud paremus
või kõrgem

gas võitis Rakvere Tarvas
möödunud reedel
89:67

TLÜ/Kalevi.
Võitjate poolt viskas Brändis
Raley-Ross 19 punkti ja võttis 9 lauapalli. Mario Paiste
lisas 14 ning Sten-Timmu
Sokk 12 silma.
Jõhvi spordihallis kohtus
Tarvas teisipäeval karikavõistluste

veerandfinaalis

TYCO Raplaga ning pääses
võiduga 76:59 final-fouri.
Kohtumise esimene veerandaeg oli tasavägine Tarvas
juhtis kümne minuti järel
18:15. Teisel veerandajal jätkus mäng Rakvere vedamisel. Poolaja lõpuminutitel tegi Rakvere meeskond 12:2
vahespurdiga ja juhtis puhkepausile minnes 40:31.
Üleplatsimees oli Tarva ka-

oli Eesti kaljuronimise ka-

rikasarja 3. etapiks. Nii
naiste kui ka meeste medali võitjaid eraldasid ülinapid vahed.
Meeste 3.-4. koha duellis

olid vastamisi Sergei Bessonov Tallinna Kaljuronimisklubist ja Raido Viks
Ekstreempargist. Vaid 0,15
sekundise
paremusega
saavutas 3. koha Sergei
Bessonov. Meeste finaali
võitis Keit Nurga (Nelson/
TÜASK) Igor Lematsko
Kaljuroni(Tallinna
misklubi) ees 6,01 sekun-

dise paremusega.
Naiste finaali pääsesid
Marleen Eelma Nelsoni
klubist ja Julia Sorikova
Tallinna Kaljuronimisklubist. Duellis, kus mõlemal
rajal löödi aeg kinni sisuliselt korraga, tuli kohalikul
neiul tunnistada Julia So-

rikova 0,15 sekundist paremust. Kolmanda koha
sai JelenaTsisakova Tallinna kaljuronimisklubist.
Noormeestest võitis Karl

Romet Innos Nelsoni klubist, teine oli võistluste
noorim osaleja Urmo Nagel Nelsonist.
Neidude

parim oli Ave-

li-Marie Heinvee Ekstreempargist, teise koha
sai Mari-Liis Kirss Nelsonist. Kolmanda koha saavutas Ly Riks Nelsonist.

Vahur Leemets

Lääne Virumaa
ronijate kohad
Mehed:

1. Keit Nurga TÜASK/Nelson Rakvere
Naised:
2. Marleen Eelma Nelson

Rakvere
Noormehed
1. Karl Romet Innos Nelson Rakvere

2. Urmo Nagel Nelson
Kadrina
Neiud
2. Mari-Liis Kirss Nelson

Rakvere Tarvas pääses ka karikavõistlustel poolfinaali
Alexela Korvpalli Meistrilii-

gu võistluspäevaks.
15. novembril Rakvere
ronimisSpordikeskuse
seinal toimunud võistlus

suks 29 punkti visanud Brändis Raley-Ross. Teda toetasid
Sten-Timmu
15 ning
Mario Paiste 13 punktiga.
Rapla poolelt tõid Rait Keerles 20, Janar
12 ning
punkti.
Andre Pärn 1
Reedel, 21.novembril algusega kell 19 mängib Tarvas
meistriliiga arvestusse mineSokk

Soo

1

vas kohtumises

kodusaalis

TTÜga.

Tapa
3. Ly Riks Nelson Kadrina
4. Julia Zolnerovits Nelson
Tapa
5. Keitlin Meribel Mägi
Nelson Kadrina
6. Margo Mametova Nelson Tapa
7. Sille Nagel Nelson Kadrina

8. Marleen Trestip Nelson
Tapa
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Kõnede arv perearsti
nõuandeliinile on kasvanud

1,2 miljardil inimeselmaailmas eiole
võimalust käimlat
kasutada
19.

Kolmapäeval,
vembril

tähistati

Perearsti nõuandeliinile 1220 on sel aastal pöördutud ligi
15 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Keskmiselt helistatakse terviseküsimuste osas abi saamiseks nõuandeliinile 22 500 korda ühes kalendrikuus. Talveperioodil sagenevad kõned populaarsetest rahvusvahelistest puhkusekuurortidest.
Perearsti nõuandeliini 1220projektijuhi Külli Friedemanni sõnul on telefoni teel meditsiinialase nõu küsimine
aasta-aastalt populaarsemaks muutunud. “Flelistatakse
oma perearsti töövälisel ajal, kui viibitakse välismaal puhkusereisil, kui soovitakse anonüümset nõu küsida,” loetles
ta helistamise peamiseid põhjuseid. “Peamisteks kaebusteks on talvisel ajal külmetused, suvel putukate ja just eriti
puugihammustused, vanematel inimestel vererõhuprob-

nomaail-

mas rahvusvahelist tualettide päev. Meile on vetsus
käimine igapäevane toiming, aga puhta vee ja sanitaartingimuste

puudu-

mine on üks suuremaid
surmade ja haiguste põhjuseid maailmas.
Arengukoostöö Ümarlaua
(AKÜ)

poliitikaekspert

leemid. Väikelaste emadel on mitmeid küsimusi imikute

Anna Karolini sõnul mõtlevad eestlased arengukoostööst sageli kuitoidu
jagamisest

või koolide

ehitamisest.

“Tegelikult

inimeste elusid

mõjutab
ka midagi nii
hea kemps.
üks

mu

lihtsat kui
Eestis am-

minevikku

on

jäänud

probleemid
paljudes
taartingimused
väljakutriikides
tõsised või
naiste
sed,

näiteks

halvad

sani-

suremus sünnitamisel.”
1,2 miljarMaailmas
ei

21

ole

dil inimesel võimalik ka-

sutada käimlat, nad peavad asjal käima näiteks
põõsa taga või veekogu-

Lisaks ebamugavusele põhjustab korralike sades.

nitaartingimuste puudumine tõsiseid probleeme
ligi pooled arengumaade
-

Ohutusreeglid kehtivad kõigile, ka VIPidele, kes külastavad ehitusobjekti mõne sündmuse
ajal.

Foto: Aivar Ojaperv

elanikest kannatavad eri-

Aivar Ojaperv

elanikest ka nn atava d eri-

kõ h ula h tisu se juhtum itest

o n seo tud saa statud vee,
puu duliku

h ü gieen i ja sa
nita a rtin gimustega . Need
viivad h aud a umb es 1,5
-

miljo nit in im est a a sta s ja

4000 last p ä evas.
Kä im late p uu dum ine tekitab eriti suu ri pro b lee-

-

-

Õnnetus

tegelikult hüüab tulles
„Mõte on selles, et tööohutusinstruktaazh tuleb meelde alles siis, kui keegi midagi
ära murrab," rääkis Aesiri HF
esindaja Alek Lemkov. „Meie
märkmiku
abil
pakume
meeldetuletuse kas või iga
päev. Kui töötaja jätab märkmiku täitmata ja allkirja andon

tööandjalt
mata,
endale.
ta vastutuse
Kui juba
mõtlema, siis võtab

Tööohutuse ja töötervishoiuga tegelev OÜ Aesiri HF
on läänemaailmas laialt levinud ennetusformaadi maaletooja

-

kuidas jagada riske

tööandja ja töövõtja vahel
ning kuidas töötajad, eelkõige need, kelle ülesanded sagedasti muutuvad, saavad
ise läbi viia kiire riskianalüü-

me naistele. Ku ltuurilistel
p õ h ju stel ei to h i n a ised
palju d es maades a va likult
p õ llul p issil käia , ö ö sel üksi väljas kä imine teeb n a d
aga ha avatavaks seksu a alsetele rü nn akutele. Tü d
rukud ei sa a a ga kä ia ko o
lis, ku s ei o le vetsu sid .
Kõ ige ro hkem on ko rra likest sanitaartin gimu stest
puu du s Lõ una-Aa sia s (ligi
1,1 m iljard it) ja Sah ara -ta
gu ses Aafrika s (546 m iljo

ta, tuleb tööandjalt nõuda
puuduvaid kaitsevahendeid,
töökoha ohutumaks muutmist või muud asjakohast.

kaskaskõi

nevate h a igu ste kä es, m ida sa a ks enn etad a kä tep esu ja vetsu d e ehitam isega .
Arvatakse, et 88 p ro tsen ti

reisidel viibivad.

Töökeskkonna riskianalüüs
aitab vältida töötraumasid
Keskmine töötaja annab allkirja ja unustab
siis tööohutuse instruktaazhil kuuldu aastateks. Pahatihti juhtuvad tööõnnetused töötaja enda süül, aga samas kui tööandja oleks
talle ohuolukordi sagedamini meelde tuletanud, võinuks õnnetus
jääda toimumata.

si. Selleks on koostatud vastav küsimustik ja kaanetatud

need väikese taskumärkmiku vahele.
Uuele töökohale või objekti-

le asudes tuleb töötajal kulutada vaid paar-kolm minutit,
et vastata märkmikus leiduvatele küsimustele. Selline
tegevus kaardistab töökoha

ohutuse ning kui mõni küsimus jääb positiivse vastuse-

täidab

ja

märkmikus leidu-

vatele küsimustele vastab,
siis järelikult mõtleb kaasa."

Lemkovi sõnul kulub kiiresti

tehtav riskianalüüs ära eelkõige neile töötajaile, kelle
ülesanded tihti muutuvad.
..Ehitusmees võib päeva
jooksul

kolme-nelja
ülesannet," selgitas ta.
täita

lingutel varitseb üks oht,
kraanat troppides teine,
kraavi kaevates kolmas. Kui
Iga viimane
küsimustikku,
täidad
ohutu.
hakkad
kui
,

ikka

üks ehitusettevõtja peaks

sellised märkmikud kasutusele võtma ja tegelikult saadakse selle

vajadusest juba

sest mõistetav, meil veel paraku mitte."
Juba praegu on riskianalüüsi-märkmikule positiivse tagasiside andnud näiteks Eesti Ehitusettevõtjate Liit, Eesti
Keemiatööstuse Liit, Eesti
Personaliettevõtete Liit jt,
kes soovivad tutvustada nimetatud lahendust oma liik-

metele. Rakendatavat lahendust toetab ka International
Council of Chemical Association Responsible Care
programm.

Nõu küsitakse

enamasti seedetrakti

probleemide osas ja kuidas apteegist vajalikke ravimeid
küsida. Välismaalt helistades tuleb kasutada numbrit
+372 6304107.”
Efektiivse nõuande saamiseks soovitab perearsti nõuandeliini 1220 projektijuht enne kõne tegemist võimaluste
piires teha ettevalmistused enda või konsultatsiooni vajava isiku tervisliku seisundi hindamiseks. “Näiteks palaviku kahtlusel mõõta ära kehatemperatuur, vererõhu probleemide korral mõõta vererõhk. Kui on võetud ravimeid,
siis vaadata täpselt järele nende ravimite nimed ja tarvitatud kogused. Lisaks on hea võtta käeulatusse paber, kuhu
vajadusel märkmeid teha."
“Perearsti nõuandeliinilt 1220 saab infot edasiste tegevusjuhiste osas, tegu on siiski nõuandeliiniga ja olemasolevat
raviplaani siin ei muudeta. 87 protsenti kõnedest lõppevad koduse ravi juhistega, 7 protsenti soovitusega järgmisel päeval perearsti vastuvõtule minna, 6 protsenti soovitusega EMO-sse pöörduda ja kiirabi kutsumist soovitatakse väga harva umbes ühele inimesele ööpäevas,” tõi perearsti nõuandeliini projektijuht välja üldise helistamiste

statistika.

Ka tööandjad
soovivad ohutust
Töötaja võib ju aru saada, et
ohutusnõuded pole täidetud, aga kui tööandja saadab
ta oma nõudmistega „sinna
kohta" ja lubab järjekorrast
järgmise mehe palgata?
„Loomulikult on ka selliseid
tööandjaid, aga nende juu-

Alkoholi tõttu
sureb Eestis kaks inimest päevas

res ei maksagi töötada - lõpuks oled eluaegne invaliid
ja mis siis?" vastas Alek Lemkov. ..Tegelikult saab valdav
enamik tööandjaid oma vastutusest ja kohustustest aru.
Pigem tahab ka tööandja, et
töötajail oleks ohutu ning
turvaline."
Kõnealused märkmikud tu-

Alkoholi liigtarbimise tagajärjed on Josingu sõnul tervisekahjustused, õnnetused, majandusliku olukorra halvenemine, probleemid tööl ja kodus.,.Perekonna majanduslik
olukord halveneb ning tihti on kannatajateks abikaasa ja

sele võ tma ja tegeliku lt saa

levad

dakse selle vajadusest jub a
ka aru . Lä än emaailm as o n
selline riskian a lüü s iseene-

müügile nii kaubandusvõrku
kui neid hakatakse levitama
ka otse tööandjaile.

-

hooldamise kohta, millega ehk oma perearsti ei soovitagi
tülitada.”
Friedemann jätkas: “Talvisel ajal saame sageli kõnesid
Egiptusest, Marokost, Tuneesiast, kus eestlased puhkuse-

laiatarbekaubana

„Mida varem alkoholi tarbima hakatakse, seda tõenäolisem, et elu lõpetatakse Balti jaamas alkohoolikuna," vahendas Eesti Konjuktuuriinstituudi direktori Marje Josingu räägitut ajaleht Pealinn.
Josing tegi ettekande Tervise Arengu Instituudikonverentsil.

lapsed," ütles Josing.

Eelmisel aastal suri otseselt alkoholi süül 675 inimest.
„See on päris suur laipade rida. See on kaks laipa päevas
ning need kippusid olema mehed, kes hukkusid," tõi Josing välja julma statistika.
..Teine suur probleem on laste ja noortega, sest mida varem hakatakse alkoholi tarbima, seda tõenäolisem on, et
elu lõpetatakse Balti jaamas alkohoolikuna."
Kuulutaja

-

Ettevõtte juht,
kes Sa vajad:

-

nit).

Om a o lulisu se tõ ttu on
puhta vee-ja sanita artin
gimu ste p ara nd amin e ka
o sa riikid eva h elisest aren
guko o stöö d
p uudu vast
ko kku lep p est eh k a a statu
han de aren gueesm ärkidest.
Aren guko o stö ö raames on
14 a a sta ga ligip ääsu p u h
ta le veele sa anu d 2,1 miljard it in im est. Pea aegu sa
m a p alju (2 m iljard it) on
sa a nu d ka kemp su d .
-

-

-

-

-

Katrin Pärgmäe
Arengukoostöö Ümarlaua

kommunikatsioonijuht

�
�
�

*

O

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

A

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

*

as

J
Ä*

Diivan ELVI

/tellimisel/

Uus aadress:
Rakvere, Narva 24
www.edem.ee
Tel 5354 0214
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Kaitseingel minu õlal

Stephen Levi lavastuse „Kaitseingel minu õlal“ tõlkinud
Vello Janson on sedapuhku toonud lavalaudadelekomöödia kaunist

ja väga

tundlikuloomuga noorest daamist

Donnast, kes töötabraamatuillustraatorina.

Oma armastatud meesideaali tõttu on ta
nii sügavasse depressiooni, et on otsustanud sillalt alla hüpata
ja eluga lõpparve teha. Enne otsustavat
on ta joolangenud

sammu

nud

end

täiesti

pildituks.

Sellest hetkest muutub kõik. Mängu tuleb kaitseingel - üks
noormees,
käitumine,
tundmatu Vello
sõnad
Lavastaja
Janson,kelle
kunstnik
Jaak teadmised
Osadesja
Marika
Korolev, Tõnu Kilgas ja Venno Loosaar.
tõestavad

üha

enam,

et ta

tõepoolest

sobib

sellesse rolli.

Vaus.

Jõhvi Kontserdimaja soovitab:

vokaalansambel Amarcord
Saksamaalt

14. detsembril algusega kell 17 esineb Jõhvi Kontserdimajas vokaalansambel Amarcord Saksamaalt. Laval on viis
vokalisti, kes esindavad Saksamaa kõrgtasemelist vokaalkultuuri. Tihtilugu võrreldakse viisikut maailmakuulsa vokaalsekstetigaThe Kings Singers.
Kord melanhoolselt, kord rõõmsalt või pidulikult loovad
viis kunagist kuulsa Leipzigi Toomkoori poistekoori liiget
oma repertuaariga silla keskaegse muusikatraditsiooni ja
kaasaegsete kompositsioonide vahel. Amarcord võlub eelkõige oma väljendusrikkuse ning puhta ja täpse lauluga,
aga ka oma sümpaatse lavalolekuga.

Kuulutaja

Viktoriin „Kolme õe“ teemal

Rakvere Teatris jõuab Andres Noormetsa tõlgenduses lavale Anton Tšehhovi „3 õde“ draamaklassika tüvitekst
armastust otsivatest noortest naistest, kes on elu argipäeva kinni kleepunud.
Kuni 2. detsembriniesitab Rakvere Teater iga nädala teisipäeval 3 teemakohast küsimust, millele saab vastata Rakvere Teatri kodulehel asuva ankeedi kaudu või posti teel
aadressil 3 õde. Rakvere Teater, Kreutzwaldi 2a, Rakvere
44314. Kuulutajas ilmuvad samadküsimused reedel.
Vastus peab kohale jõudma küsimuse esitamise nädalale
järgneval esmaspäeval kella 18ks.
Esimesed 3 küsimust esitati 4. novembril, viimased avalikustatakse 2. detsembril, kokku on 5 vooru 15 küsimusegaNädala parim vastaja saab auhinnaks 2 vabapääset lavastusele „3 õde“. Kogu mängu parimale on peaauhinnaks
ööbimine kahele Tallinna viietärnihotellisKolm Õde koos
neljakäigulise õhtusöögi ja klaasi veiniga hotellirestoranis
Bordoo.
-

Eelmise nädala vastused
1. Tšehhovi kujundlikke väljendeid leiab lisaks jutustustele ja näidenditele palju ka tema kirjavahetusest. Eriti ohtralt kasutab ta erinevaid hellitusnimesid nagu ,,duusja".
„koeruke“, „hobuseke“, „mu hinge krokodill' 1 jne oma kirjades näitlejanna Olga Knipperile, kellest 1901. aastal sai
Tšehhovi abikaasa.
2. Tšehhovi eluajal kutsusid tema sõbrad antoonovkateks
kirjaniku arvukaid austajannasid, kes Jaltas tema kodu
ümbru ses jalu tam a s kä isid tän ap ä eva l ka nn ava d „anto o
novka“-tiitlit aga Tšeh h ovi , tea d a olevad armukesed , ked a
novka“-tiitlit aga Tšehhovi teadaolevad armukesed, keda
-

oli

eri

andmetel

30-40.

2013. aastal tõi lavastaja Oriza Hirata Jaapanis Osakas
lavale Tšehhovi näidendi „Kolm õde töötluse, mis kannab nime
õde. Android-versioon . Eriliseks teeb lavastusetõsiasi, et inimeste kõrval teevad selles
ka
3.

11

„Kolm

11

kaasa

kaks tehisintellekti
nat) kehastab

-

noorimat

õde

android Geminoid

F

Ikumit
ning

(Tšehhovi

üht

Iri-

teenijatest

18. n ovembri küsim used
1. Millin e seo s on Anton Tšeh h ovil ja Mo skva Ku n stiteatri
la va eesriidel?

o n m in u
2. Tä id a lün gad järgmises Tšeh h ovi tsita a dis:
sea d u slik ab ika a sa
a ga armuke.
armuke. Ku
ü
ks
d
äära
ra tüü
i
m
in
aga
Kui üks mind
tüütab, magan teisega . Selline eluviis o n võ ib olla ko rra tu
ku id see p ole igav ning p ealegi ei ka o ta ku mbki m in u reet„...

seaduslik

abikaasa,

-

...

,

likku se p ära st ab soluu tselt m itte m idagi.“
3. 1899. aastal kirju ta s Tšehh ov ühele sõ b ra le „Ma o len
nüü d m a rksist“. Ku igi Euroo p a ja Ven em aa seisid suurte

ühiskondlik-p oliitiliste muutu ste lävel, ei vih janu d Tšeh
h ov sellega om a p oliitilistele eelistustele. Millele kirja n ik
-

viita s?

Avinurme Puiduait pakub
omanäoliste ürituse korraldamist
Avinurme Puiduait, mis valmis viis aastat tagasi, pakub
tänasel päeval tegevust nii
täiskasvanutele kui ka lastele. Lisaks sellele toitlustust ja
ruumide kasutust. Mitmekülgsus selles ettevõttes on
selgesti äratuntav.
Puiduaida tegevjuht Eveli
Tooming on oma 19 tööaasta
jooksul olnud nii õpitubade
leiutaja ja käivitaja kui ka
ideede üks autoritest muude
toodete osas. Lisaks sellele
on ta puutunud kokku peokorraldusega nii suurtele kui
väikestele.
Tema sõnul on neile tähtis
pakkuda teenust nii, et üks
tegevus toetab teist. Kui ettevõte soovib pidada firmaüritust, siis eelkõige vajab ta
ruumi ja toitu, seejärel mõnd
huvitavat tegevust või õpituRõõm isetegemisest.
ba. Lisaks põikavad külalised
ka kauplusse, kus on sadade Eveli ise on lähemalt uurikaupa puidust ja laastust nud puidu ja metsa pärimust, millest kokku pandud
esemeid.
pakett sobib väga hästi jõuÕpitubade tegevusjuhendajad lähtuvad põhimõttest, et lueelsesse aega. Lisaks valmis pandud pidulauale saab
oma kogemuse edasi andmine on lihtsaim õpetamise õpitoas valmistada puidust
jõuluehteid. Samuti on võiviis. Parim näide on Eveli vanaema, kes 82aastasena ikka malus oma sõpradele või
veel laastukorvi punumise töökaaslastele tellida omanäolisi meeneid.
töötoas askeldab. Tema kindel veendumus on, et kõik Avinurme Puiduaida kodulehel on kirjas veel mitmed
laastukorvid, mis majast välõpitoad alates leiva küpsetaja lähevad, peavad olema vämisest kuni villimise ja seebi
ga ilusad ning hoolega tehtud. Tal ei ole vahet, kas valmistamiseni välja.
Kuna ettevõte asub suuregrupp tuleb parasjagu Inglismatest linnadest eemal, siis
maalt, Türgist või Jaapanist
lihtsalt läbi astuvat klienti
tema teeb oma tööd ikka sulaselges eesti keeles. See kõik oodates ettevõte end ära ei
majanda. Sellepärast avati
on nii ehe ja siiras, et eelkõijaemüügi suurendamiseks
ge kallistatakse ikka vanaveebipood, mis on interneema, kui majast lahkuma sätitakse. Ja mida rohkem on tist kergesti leitav ja igati
tal puiduaidas tööd, seda käepärane kasutada.
tervemana n in g va jalikuma
Tiia Paist
n a ta en d tu nneb.
-

-

Foto: AvinurmePuiduait

Avinurme
Puiduaida
omanik AS E. Strauss tähistas sel sügisel oma 20.
sünnipäeva. Tegemist on
pereettevõttega, kus tegutseb kaks põlvkonda.
Tähtsate otsuste vastuvõtmisel mängib rolli nii vanema generatsiooni elutarkus kui nooremate elujõud ja soov olla igati konkurentsivõimeline
ning
jätkusuutlik. Firma põhitoodang
eksporditakse
naaberriiki Soome, aga
tellimusi läheb ka Rootsi,
No rra Saksa m aale ja Jaa
p anisse. Ettevõ te p akub
töö d 24 töö tajale. Lisa töö
jõu o tsimisel teh akse
ko o stö öd Eesti Tö ötu ka ssaga . 2010. aa sta suvel
ava ti EASi „Turismito o te
aren d amise väikep ro jektid“meetm e raames Avinurm e Pu idu a it.
-

panisse.

Ettevõte

pakub

-

Avandi ja Sepp kuulutasid
välja “Rahva Tujurikkuja”
ETV tänavune vana-aastaõhtu programm üllatab uue
saatega “Rahva Tujurikkuja”.
““Rahva Tujurikkuja” on vana-aastaõhtu sketšisaade, nii
nagu ka “Tujurikkuja”. Ainult
et seda ei tee meie teile, vaid
teie meile," selgitas Märt
Avandi, üks “Tujurikkuja”
autoritest.
“Me oleme “Tujurikkujat”
teinud nüüd kuus aastat ja
iga detsembrikuu on minu
jaoks olnud metsikult närvesööv ning stressirohke. Ja
terve jaanuari pean ma lugema neid negatiivseid internetikommentaare. Nüüd on
meie kord kommenteerida,”
lisas “Tujurikkuja”
teine
alustala Ott Sepp.
Ühe sketši pikkus võib olla
kuni 4 minutit. Soovituslik
pikkus on 2-3 minutit. Juba

Avinurme on tuntud oma
tünnide ja laastukorvide
poolest. Asukohast ja loodusoludest tingituna on
piirkonnas sajandeid kestnud tugevad puutöö- ja
ettevõtlustraditsioonid,
mis tuginevad põlvest
põlve edasi antud oskusteadmistele. Avinurmes
tegutseb hetkel üle kümne
puiduettevõtte ning kohalikud seltsid tegelevad aktiivselt
traditsioonide
hoidmise ja edendamisega. Avinurme kui puutöökeskuse nime kinnistamiseks korraldatakse alates
aastast 2000 igal jaanipäeval Avinurme tünnilaata.

PETTSON JA FINDUS
VÄIKE TÜÜTUS,
SUUR SÕPRUS

-

23. novemberkell 14
Seiklus

(Perefilm)

PARIM OSA MINUST

varem avalikult veebis rip-

“Kindlasti saatke meile pa-

puvaid või televisioonis näidatud sketše esitada ei tasu,

rooliga kaitstud või n-ö kin-

materjal peab olema uus.
Rohkem reegleid on kirjas
aadressil www.etv.ee/rahvatujurikkuja. Sealt leiab ka
ankeedi, mis tuleb video esitajal ära täita, lisades lingi
oma videole. Tähtaeg on 15.
detsemberkell 12.

nine link, mida ei ole võimalik teistel avalikult vaadata.
Soovime, et kõik klipid oleksid uued ja seni avaldamata,” ütles ETV meelelahutustoimetuse juhataja Mart
Normet.

23. ja 24. november kell 16 ja 20:40
Draama
(Alla 12 a mittesoovitatav)

SILS MARIA PILVED
23. ja 24. november kell 18:15
Draama

(Alla 12a keelatud)

Kuulutaja

rakvereteater.ee
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30. november 19.00
RAKVERE TEATER

*

Piletid müügil Piletilevis,

Piletimaailmasja kohapeal.

MARIKA KOROLEV.
TÕNU KILGAS.
VENNO LOOSAAR
Lavastaja:

v.

VELLO JANSON

itsemgel

minu õlar

vMa baskini TEATER*

TALLINNA
:

I

:

KULTUURIVÄÄRTUSTE

23

Vaba aeg

29. novembril 2014. aastal kell 19:00
Rakvere Rahvamaja väikeses saalis

Kammermuusika
õhtu

4
AnjareUKrutoi Olesya Litnevski
(sopran)

24. novembril kell 12 Kunda tsemendimuuseumis kella

taaskäivitamine. Toimumas lühike kõnekoosolek ja ringkäik muuseumis. Külalistele pakutakse suppi ning kringlit. Sissepääs prii.
25. novembril kell 19 Kundas Saarepiiga kohvikus mälumänguturniiri uue hooaja esimene osavõistlus. Registreerimine kaido@veski.eu.
26. novembril kell 16 Kunda Ühisgümnaasiumis Vasta põhikooli ja Kunda Ühisgümnaasiumi ühine lühinäidendite
ko nku rss “Meie ja ko dulugu”
novembril

kell 13-18

Kundas

Põdra

pubis

heategevus-

29. n ovem bril kell 13-18 Ku n da s Põ dra p u b is hea tegevu sp ä ev Kund a väh ekindlu statu d p ered e laste to etu seks. Esin eva d Ku n d a h uvirin gid , lau lja d ja m uu sikud . Ko gume
kokku laste ja oks va jalikke riideid ko o litarb eid , m ä n gu asju jms. Samuti o n o o datud ra h alised annetu sed , mid a
saab teh a ko h ap eal. In fo tel 3225 205. Iga l tä istunnil uu s
,

p ro gramm ja esin ejad .
30. novem bril kell 18 Ku n d a linna keskvä ljaku l a dven diõhtu .
19. detsemb ril kell 10-16 Kunda linn a klubis jõululaat.
Müü jate registreerim in e tel 5562 0880.

KOMOODUTrATCR
3 50 38045

l 22.11

Ro hkem in fot www.kun d a linnaklub i.ee ja tel 3221 556.

Tapa Kultuurikoda

LAVAL SUVEHITT 2014 RAHVA LEMMI K
«

Kunda linna klubi

29.

klaveril>KseniaL0bežisvet, Magone Runka

Qlelgi S‘illo. Q(atm QCatisma, Cndtik Karge. Qlans Q/liUberg

KUHU MINNA

SHANON
MEGAHITTIDEGA: VARBAD LIIVAS, ANNA LOOTUST,
LÄBI PISARATE, TUHAT JA ÜKS ÖÖD JNE.

JÄÄTUNUD JÄLJED,

21. n ovembril kell 19 Eesti Ko n tserd i p ro gramm „Muu sika
Eestim a ale. Surm a laulud ja ta n tsud“. Pavlo Ba lakin (b ass)
ja Sten La ssm ann (klaver). Pilet 2 ja 3 euro t.
22. novem bril kell 14 la din a p aarista n tsu treen in g. Juh en
d a ja Evely Va igur . Veel on võ imalu s liitud a!
25. n ovem b ril kell 16 ja 20 Eesti m än gufilm „Ma a stik mitm e kuuga“. La vastaja Jaan To om ik. Alla 16 a . keela tu d.
28. ja 29. n ovemb ril Tap a valla m uu sikap äeva d „Viis h eli-

-

seb, sõn a l o n jõud“.
28. novembril kell 18:00 Tap a valla laste-ja n oo rteko ntsert
Tap a Kultuuriko jas.
30. novem bril esim en e a dvent. Kell 15 Tap a Jakob i kiriku s
ko n tsert „Helisev valgu s“. Kaun eim a id jõululaule esita va d
To om a s Kra ll, Stefania Aira An dra n ik Kech ek. Kell 16 Tap a
linn a keskvä ljaku l jõulura hu väljaku u lutam in e ja jõulu tu
le jagamine. Esin evad Tap a ku ltuuriko ja la ste ta n tsurü h
ad ku um a glögiga ko stitab
Tap a Gümn a asiumi p u h vet.
m
Gustavi
Maja

4

*

,

-

t.

*

*

Qjimstaja: Ggo Cndrik Q{erfle. kunstnik; Q{iina GJanhanen. (Maasika: $aak tfürissoa

i

i

Tamsalu Kultuurimajas (tel. 32-30968)
Haljala Rahvamajas (tel. 32-50444)

-

VIRUVALE

V

Kühm ka sai adusi ikud
Viru Valge kaunitarid

TÕMBAB KÄIMA

PARIMA PEO

Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga.
Alkohol võib kahjustada teie tervist.

D| TÕNU TIKS

Esimene tund pilet 5 €, hiljem 7 €
UKSED AVATAKSE 22.00. BÄND ALUSTAB

Gu sta vi Majas Rakveres Pikk 28 to imub 29. novembril kell
11 loen g “Mis võ i kes o n su hkru sõltuvu s”. Va jalik eeln ev
registreeru m in e e-p o st: info @gusta vim a ja.eu , tel +372 553
5871 Ly, www.gusta vim a ja.eu .

10 trummi

Rakvere Teatris (tel. 32-95444)
Algus kell 19

Gustavi Maja

La a d a 14, Rakvere
~

00.00

WWW.SONDAKORTS.FF.

Reed el, 21. n ovem bril etn oko n servid ja DJ Do n Erikson
Laup ä eval, 22. novem bril fanta a sia-live ja Ten Dru m s
Sissepääs

tasuta.

Party.

Sissep ä ä s ta su ta .

KATA KIIVA
KELDER

VIRMA

oio

o

www.katariina.ee

D

Uus ä la carte menüü
& >

m

tv

Süimipäeiudaudade omneeümim Ui 504 0320 mi (ze£de^/kUaüina.ee

:«■

i

Seljateraapia tunnid
Selja teraap ia tunnid kõ ikid ele, kes so ovivad selja va ludest
vab aned a ja o m a selja ja kõ hulih aseid tu gevd a d a . Tunnid
to im u va d Rakveres La ada 3a II korru se sa alis. Sissep ä ä s
h oovi p o olt. Reedeti kell 18 (abivah enditeks teraapiapallid) ja püh ap ä eviti kell 17 (abivah enditeks ku mm ilin did ).
Tunnid sob ivad kõ igile! Treen er Anne Tip n er-To rn info

f*

\t

a

,

<33
&

telefon il 5645 3219.

Alternatiivraviteenused

V\

jt-

1*4

(i

Õige rü h t o n h ea tervise vun d am ent! Ko genu d spetsialistid kes vald ava d mitmeid m a ssaazh iliike, p aku va d erine,

0

PiANTSUOHTUTE AutSLS
kell 21 00

22 nov

m

m

Üritu ste a lgu s kell 22
Sissep ä ä s kõ igile tasuta
22. n ovemb ril too b teien i ku um im a d ta n tsulo o d DJ Ailan
Kytt
29.11. Ohtralt 80 ja 90-ndaid DJ Jan is

-

Novembrikuus esmaspäeviti
kõhutäis 50% soodsani!

Jõ e 3a , Võ su

-■

Info ja tellimine 322 3943

tutvumishiiinad -20%

O Kõrts

K>

iO

V

vaid p ro tsed uure, mis a ita va d m a a n d a d a selja valu , p in get

n in g väsimu st. Peamised teen u sed lülisa mm ast ja liigeseid korrigeeriv m assa a zh (n äid u statu d: kaela selja ja
liigesva lud , selgro okõ veru sed (sko lio o s, kü fo o s, lord o o s),
p eavalu d, vä simu s, m ad al energiata se. Ravim eeto d üh en
-,

–

-

Sv;ins

D

o

d a b en d a s m itmesu gu seid m a ssaazh itehnikaid ja kiro p

-

raktika võ tteid), ra vim a ssa a zh , kla ssikalin e m assa a zh ,
sp ord ima ssaazh , lümfima ssaazh , reflekso teraap ia , tsellu
liidima ssaazh , laavakivi m assa a zh . Asuko ht: Lõun a p õ ik
1, Rakvere. In fo : 56 992 458.
-

Asume Rakveres Pikk In
AVATUD: l-\ 11-24 R. 11 01
•

Avatud: P-K 12-23 N 12-01 R-L 12-04 Tallinna tn. 8 Rakvere. Tel. 322 3907
www.virma.ee
•

11 20

Kuulutaja reede, 21. november 2014

24 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

KISUB JAHEDAKS?
Kvaliteetkliimast saad nüüd
soodsalt elamise soojaks.

Tel 5919 9330, 5340 9428

RakveresKreutzwaldi 22a
tel: 6863303, mob: 53053053, rakvere@kvaliteetkliima.ee

www.omaporsas.ee

TallinnasSuur-Sõjamäe 8A

Eestimaine liha otse farmerilt!

TartusTeguri 37A

tel: 6863306, mob: 53476476 tallinn@kvaliteetkliima.ee
,

tel: 6863166, mob: 5100568, tartu@kvaliteetkliima.ee

KANGAPOES
Parandame ehteid ja valmistame uusi

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

Uus suur valik

VIHMAVEERENNID ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID JA LISATARVIKUD

kardinakangaid
ja mööbliriideid

SEINA-JA KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA HOOLDESILLAD
NÕUSTAMINE, MÜÜK JA PAIGALDUS
RENNLUX OÜ

www.rennlux.eu
e-post: info@rennlux.eu
Tel: 5344 8787

Rakveres:

Tapal:

Avatud E-R 8-18, L 8-14
Tel 322 4780
Lepna tee 7, Rakvere vald

Avatud E-R 9-17, L 9-13
Tel 327 1124
Paide mnt 7i

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,

AadeMart Ehitus OÜ
*

*

*

mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

*

*

*

*

Põllumajandusehitised

Üldehitus-ja remonditööd
Viimistlustööd
Korterite remont
Katuste ehitus
Projekteerimine
Ehituseelarvete

TEHNOÜLEVAATUS
•
Teguri
Tartus

•

•

sõidu ja veoautod
haagised traktorid
37A

•

sõidumeerikute

taatlemine

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

aademart@gmail.com

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

