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Interneti teel levivad pettu-
sed koguvad järjest hoogu, 
nende ohvriks võib langeda 
täiesti pahaaimamatu koda-
nik, kellelt on varastatud 
identiteet või kes teeb „lin-
nukese“ valesse kohta süü-
tuna näivas olukorras.

Kuidas end netipättide eest 
kaitsta? Küsimustele vastab 
Riigi Infosüsteemi Ameti 
(RIA) infoturbe ekspert An-
to Veldre (pildil).

Hiljuti ilmnes, et netikurja-
tegijad üritasid järele teha 
maksuameti lehekülge, et 
inimestelt raha välja petta 
(anti lubadus, et maksua-
met kannab inimesele just 
kui raha tagasi, aga selleks 
olevat vaja teada krediit-
kaardi numbreid – toim.). 
Kui tõsine oli see juhtum?
No juba leheküljel kasutatud 
keelepruugi järgi oli aru saa-
da, et tegemist ei olnud väga 
tõsiselt võetava prooviga, 
aga samas oli pilt päris mak-
suameti moodi, maksuame-
tist olid failid alla laaditud, 
värvid olid samad ja mitte 
väga kaugele mõtleva inime-
se võis see ära petta küll ning 
võis ta tõesti sisestada sinna 
oma isikuandmed või kre-
diitkaardi numbrid.

Kas sellise lehe avastamine 
meie inforuumis on tavapä-
rane? Väga tihti ei tule ju et-
te, et keegi üritab mingit le-
hekülge kopeerida?
Uudised niisugustest kurite-
gudest alati pressi ei jõuagi, 
mina mäletan selliseid skee-
me juba kümne aasta tagu-
sest ajast. On üritatud teha 

Netipettuste eest
tuleb end ise kaitsta

pankade võltsitud netilehe-
külgi, samuti firmade omi 
jne. Lisaks on veel libatöö-
kuulutuste leheküljed, kus 
võetakse mingi firma kujun-
dus, vahetatakse nimesildid 
ära ja üritatakse inimesi töö-
le meelitada – „tööks“ on te-
gelikult suurte (kuritegelike) 
rahasummade vahendami-
ne.

Kui palju kurja sellise lehe-
küljega teha saab?
Arvan, et iga inimene peab 
võtma natuke vaba aega ja 
otsima internetist üles lehe-
külje Scam 419. Seal on üles 
loetletud põhilised pettuses-
keemid. Enamasti põhine-
vad need identiteedipettus-
tel: see tähendab, et sulle 
kirjutab su sõber, sa arvad, 
et see on tema, aga tegelikult 
on see keegi, kes on tema 
konto selleks ajaks üle võt-
nud. Või välimuselt origi-
naaliga sarnane veebisait, 
kuhu on lisatud arvutiviirus 
– ühesõnaga on neid võima-
lusi väga palju. Mängitakse 
selle peale, et inimesele tun-
dub, et kõik on nagu õige. 
Külastatavate lehekülgede 
aadresse ei tasu võtta arvuti 
mälust, vaid aadress tasub 
trükkida otsinguribale - siis 

sattub inimene kindlasti õi-
gele leheküljele.

Mida siis inimene peaks te-
gema, kui avastab mingit 
laadi internetipettuse?
Maksuameti looga oli asi 
lihtne. Võimalus on ju alati 
helistada maksuametisse ja 
küsida, kas see on ikka teie 
veebileht ja mis ajast te kre-
diitkaardi peale raha tagasi 
kannate, ja nii paljud tegid-
ki. Samas võib ju alati nõu 
küsida mõne tuttava IT-ini-
mese käest. Ega siis raha eest 
ära jookse, kui see tõepoo-
lest teile kuulub.
Pettused lähevad üha pare-
maks ja meie (RIA) üritame 
need saidid nii kiiresti kui 
võimalik maha võtta. Kui 
Eestis saab selliseid asju ma-
ha võtta hetkega, siis teiste 
riikidega võib kuluda mõni 
päev. Eesti küberkultuur on 
suhteliselt korralik.

Kuidas on lood meiliaadres-
side ülevõtmisega?
Inimestel on väga palju kon-
tosid erinevates teenuste 
serverites, olgu siis Face-
book, Twitter, Instagram jne. 
Mugavusest ei viitsi me sin-
na pahatihti panna erine-
vaid kasutajanimesid ja pa-
roole. Aga juhtub see, kui te 
ka üheainsa korra kasutate 
võõrast arvutit sisselogimi-
seks ja selles arvutis on vii-
rus, mis parooli ära korjab, 
siis võetakse teie identiteet 
üle igal pool ja korraga. 
Raudreegel on, et ei tohi 
panna ühesuguseid paroole 
igale kontole.

Mari Mölder

Kelmide kirjaoskus 
paraneb, eestlaste 
oma kahaneb
Tänases Kuulutajas on juttu netikelmidest, kes kasutavad 
ära inimeste tähelepanematust ja lihtsameelsust ning peta-
vad neilt üsna labaste trikkidega raha välja.
Tuleb tunnistada, et aastatega on netikelmide „kirjaoskus“ 
paranenud. Kui veel mõni aeg tagasi viitas petukirjale selle 
äärmiselt algeline ja konarlik eesti keel (tõlgitud tõlkeroboti 
abil, näiteks Google Translatoriga), siis tänases lehes kirjel-
datud juhul peab lugeja omama juba teatud keelevaistu, et 
pettus ära tunda. Ilmselt on kelmid aru saanud, et ilma „in-
vesteeringuta“ enam äri ajada ei saa ja on palganud teateid 
koostama mõne eesti keelt emakeelena valdava inimese.
Samal ajal on eestlaste ja kelmide eesti keele oskus teinetei-
sele lähenemas. Kui teistest oli juba juttu, siis esimeste koh-
ta saab öelda, et emakeelne sõnavara järjest kahaneb ja 
oma mõtteid ei suudeta enam arusaadavalt väljendada. 
Kas tehakse seda siis äärmiselt kantseliitlikult (ametnikud) 
või eesti-inglise segakeeles, kus emakeelsed sünonüümid 
pea puuduvad.
Mängisin jõulude ajal oma lähedastega, noorte inimestega, 
„Aliast“ – teate küll seda sõnaseletamise mängu. Oma täie-
likuks hämminguks sain teada, et ülikoolis ajakirjandust 
õppiv noormees ei tea, mida tähendab sõna „rähklema“ ja 
üks neiu kuulis esimest korda sõna „sibi“. Ja mis veel kum-
malisem – kaks noormeest seletasid teineteisele selle 
„rähklema“ ära küll, aga hoopis isevärki moel: „üks vana-
aegne sõna, vanaema kasutab, mingi seos on „laisklemise-
ga“.
No ei ole ju rähklemine laisklemine, aga nemad, näed, said 
teineteisest aru.
Liikumise aasta meil oli, muusikaasta on, väga sooviks, et 
järgmine oleks keeleaasta. Kelmide pärast ma ei muretse, 
neid ajab õppima hädavajadus, aga noorte eestlaste ja eesti 
keele nimel tasuks pingutada küll. Muidu juhtub nii, et veel 
minugi elu ajal ei saa mu noor kaasmaalane enam aru, mi-
da räägin ja kirjutan ning vastupidi.

Aivar Ojaperv
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Tegemist on vana petuskee-
miga, mis viimasel ajal on 
hakanud taas plahvatusli-
kult levima – arvutikasutaja 
postkasti jõuab e-kiri, kus 
talle tuttav inimene saadab 
abipalve ja palub kiireloo-
mulist laenu. Tegelikult on 
abipaluja meilikonto kaa-
perdatud ja tal pole endal 
õrna aimugi, et tema nimel 
laenu palutakse.

Olen hädas,
palun 1000 eurot
Pekka Laidinen langes kuri-
teo ohvriks ilmselt esmas-
päeva hommikul. „Telefoni 
jõudis sõnum, kus Gmaili 
kontole ligi pääsemiseks pa-
luti sisestada kood,“ rääkis 
ta „Ma sisestasin oma koodi, 
kuid kontot kasutada enam 
ei saanud. Ma ei tea, kas kaa-

Kurjategijad kaaperdasid laua-
tennisetreeneri meiliaadressi

perdamine toimus sel hetkel 
või pisut varem, kui ma ise 
sain ühelt tuttavalt „abipal-
ve“, mille ma ettevaatama-
tusest avasin.“
Kuulutaja postkasti jõudis 
Pekka Laidineni „abipalve“ 
esmaspäeval kell 9.13. Kiri 
ise oli järgmine (kirjaviis 
muutmata): „Loodetavasti 
jõuab see kiri teieni õigeaeg-
selt. Käisin reisil Newcastle, 
Suurbritannia, ning reisi käi-
gus varastati mu dokumen-
did, sealhulgas pass ja kre-
diitkaart, mis olid minu ko-
tis. Saatkond oli nõus abista-
ma minu lennu organiseeri-
misega ilma passita, minu 
kanda jäi piletikulu ja hotelli 
arve. Paraku ei ole mul või-
malik aga kontole ligi pääse-
da ilma pangakaardita ning 
pank ei ole suuteline nii kii-
resti uut kaarti väljastama, et 
ma lennule jõuaksin ja ho-
telliarve tasutud saaksin. 
Antud olukorras olen sunni-

tud paluma lühiajalist laenu, 
mille saan tagasi maksta nii-
pea kui koju tagasi jõuan. 
Vajan summat mis oleks 
1000 Euro, et katta oma ku-
lud. Kui oleks võimalik raha 
saata Western union kaudu, 
siis see oleks kõige parem. 
Vabandan ebamugavuse pä-
rast, aga mul on vaja jõuda 
järgmisele lennule ja igasu-
gune abi on teretulnud. Kui 
on võimalik aidata, siis saa-
dan oma konto andmed.“

Pättide kiri
tuli valele kontaktile
Pekka Laidinen on tore ja 
tubli mees, keda hädas kind-
lasti aitaksime, kuid Kuulu-
tajale on ta vaid kirjatuttav, 
kes saadab kaastöid oma 
õpilaste tulemustest, ja see-
pärast poleks ta meile kohe 
kindlasti sellise sisuga kirja 
saatnud. Ilmselt ei oska aga 
petturid vahet teha, milline 
kontaktidesse märgitud mei-

liaadress kuulub Pekka sõb-
rale ja milline lihtsalt koos-
tööpartnerile.
„Sain esmaspäeval päris mi-
tu kõnet oma tuttavatelt, kes 
kõik teatasid mulle mu kaa-
perdatud kontost,“ tõdes as-
jaosaline. „Õnneks sain 
kontrolli oma konto üle ta-
gasi, ainult kõik varasemad 
kirjad läksid kaotsi. Loodan 
väga, et inimesed tabasid 
ära, et tegemist on petukirja-
ga, ega saatnud kurjategija-
tele seda summat, mida nad 
küsisid.“
Kui sarnane pettus 2010.-
2011. aastal levima hakkas, 
oli see kirjutatud väga viga-
ses eesti keeles ja ohvriks 
langes tõesti vaid väga liht-
sameelne inimene. Aastate-
ga on aga pätid õppinud ja 
kirja koostamiseks ei kasuta-
ta enam Google Translatori 
abi, vaid see on nii hästi-hal-
vasti, kui osati, kokku pan-
dud kellegi keelevaldaja 
poolt.
Sellise kirja saamisel tasub 
kindlasti oma tuttavaga tele-
foni teel ühendust võtta – ta 
ei pruugi oma konto kaaper-
damisest veel teadlik olla; 
samuti saate oma kõrvaga 
veenduda, kas sõber on päri-
selt hädas või mitte.

Netikurjategijate ohv-
riks langes lõppeva nä-
dala alguses Lääne-Vi-
rumaa noorte lauaten-
nisetreener Pekka Lai-
dinen, kes just kui 
kaotas Inglismaal oma 
dokumendid ja küsis 
sõpradelt 1000 eurot 
laenu.

Aivar Ojaperv
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Politsei hoiatab suveniirraha 
pakkuvate kelmide eest
Rakveres on viimastel nädalatel makstud kolmel korral 
100eurose suveniirrahaga. Kannatanud avastasid pettuse 
hilisemal rahatähe uurimisel. 
Esimene teade suveniirraha kohta tuli möödunud aasta lõ-
pul, kui Rakvere turul ostsid kaks meest kaks purki mett. 
Müüja ei kontrollinud 100eurost rahakupüüri ja märkas al-
les hiljem, et rahal on venekeelsed kirjad peal.
Samamoodi ei olnud taksojuhid tähelepanelikud, kui osu-
tasid 1. ja 2. jaanuaril taksoteenust, mille eest neile maksti 
100eurose rahatähega.
„Kõik kolm kannatanud märkasid alles hiljem, et rahaku-
püüri nii ühele kui teisele poolele oli venekeelses heledas 
kirjas kirjutatud, et tegemist on suveniirrahaga, mis pole 
kasutatav maksevahendina,“ ütles Rakvere politseijaoskon-
na ennetus- ja menetlustalituse juht Joel Alla. Ta lisas, et te-
gemist oli ilmselt koopiamasina alt läbi käinud suveniirra-
haga, mille paljundamisega erilist vaeva ei nähtud. „Raha-
tähte vastu valgust vaadates on näha, et kirjad ja mustriser-
vad ei kattu. Samuti on puudu seerianumber ning holo-
gramm,“ lisas Alla. 
Politsei soovitab alati olla väga tähelepanelik raha käitlemi-
sel, eriti kui tegemist on väga suurte kupüüridega. Kui raha 
kontrollimiseks vajalikke seadmeid pole, siis raha ehtsust 
saab eelkõige tuvastada katsudes ja jälgides vajalikke turva-
elemente. Võimalusel teatage valerahajuhtumist koheselt 
politseid.
Möödunud aastal registreeriti Virumaal 13 juhtumit (idas 
11 ja läänes 2), kus üritati maksta või maksti suveniirraha-
ga.

Kuulutaja
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Seni eraldas riik 78 senti päe-
vas vaid põhikooliõpilaste 
(„tasuta“) toitlustamiseks, 
alates 1. jaanuarist laieneb 
sama ka gümnasistidele. Rii-
gi retoorika on kõlanud, et 
tegemist on „tasuta koolilõu-
naga“, kuid tegelikult on see 
vaid pool tõde: 78 sendi eest 
lõunasöögiks lihtsalt ei piisa. 
Portsjoni reaalne hind on 
sõltuvalt toitlustajast ja koo-
list erinev, Lääne-Virumaal 
jääb see vahemikku 1.20-
1.40, ning edasine sõltub ju-
ba omavalitsusest: kas lei-
takse puudujääv summa val-
la-linna eelarvest või jäetak-
se see lastevanemate kanda.
Juba on tekkinud rida jabu-
raid olukordi. Näiteks Jõge-
vamaa Gümnaasiumis on ja-
gatud lapsed sikkudeks-lam-
masteks: Jõgeva vald laste 
lõunasööki omalt poolt ei 
toeta ja valda sisse kirjutatud 
lapse vanem peab tasuma 
vahesummana 52 senti toi-
dupäeva eest; Kasepää vald 
toetab oma laste lõunasööki 
osaliselt ja vanemal tuleb 
maksta 20 senti päevas; Pa-
jusi valda sisse kirjutatud 
lapsed saavad aga lõunasöö-
gi tasuta.
Tartu linna jaoks tuli aga 

Lääne-Virumaal
on tasuta koolilõuna tõepoolest tasuta
Alates sellest aastast saavad lisaks põhikooliõpi-
lastele tasuta koolilõunat ka gümnasistid. Kuigi 
valitsuskoalitsioon reklaamib seda sammu kui 
riigi panust, tuleb omavalitsustel lubaduse täit-
miseks omast eelarvest juurde maksta. Mõnel 
pool nii ei tehta ja „tasuta lõuna“ ei olegi täies 
ulatuses tasuta, kuid Lääne-Virumaal saavad 
kõik gümnaasiumiõpilased tõepoolest tasuta 
lõunasöögi, kui nad seda soovivad.

Aivar Ojaperv

gümnaasiumiõpilaste tasuta 
toitlustamine „ootamatult“ 
ja kui uskuda TV-le intervjuu 
andnud ametniku selgitusi, 
siis linna eelarvesse ei osa-
tud vajaminevat vahesum-
mat planeerida ning praegu 
alles mõeldakse, kuidas käi-
tuda. Konks on veel ka selles, 
et riigi eraldatav 78 senti on 
sihtotstarbeline ja seda 
muuks otstarbeks kui kooli-
lõunaks kasutada ei tohi – 
kui lastevanemad ei soostu 
vahesummat kinni maksma 
ja omavalitsus ka mitte, siis 
kuidas edasi: Pool praadi? 
Toitlustada üle päeva?

Mõnes vallas
juba varem tasuta
Lääne-Viru gümnaasiume 
haldavad omavalitsused on 
õnneks suutnud oma eelar-
vest vajalikud vahendid leida 
ja tasuta koolitoit on kõigile 
gümnaasiumiõpilastele tõe-
poolest tasuta. Puuduva va-
hesumma maksavad lin-
nad-vallad kinni ja nagu sel-
gub, polegi see raha nii ul-
meliselt suur: gümnasistide 
toitlustamiseks peab näiteks 
Tapa vald kulutama umbes 
8000 lisaeurot aastas, Kunda 
linn 2500, Väike-Maarja 

4000-5000 eurot jne. Arves-
tades omavalitsuste eelarve-
te suurusi, on asi seega roh-
kem tahtmises kui vahendite 
puuduses.
Rakvere linna eelarves lisa-
kulu esialgu ei kajastu, kuid 
volikogu võttis eelmise aasta 
lõpus vastu põhimõttelise 
otsuse gümnasistide toitlus-
tamiseks vajaliku vahesum-
ma kinnimaksmiseks ja ku-
lutuse täpse suuruse selgu-
misel kajastub see lisaeelar-
ves. Linnapea Mihkel Juhka-
mi mainis, et linna koolis 
käivate n-ö võõraste laste 
kohta esitatakse nende elu-
kohajärgsele omavalitsusele 
vastav arve, kuid samas pol-
nud ta kindel, kas seda soos-
tutakse ka maksma. „Aga 
kindlasti ei hakka me lapsi 
lahterdama, süüa saavad 
kõik,“ lubas ta.
Tapa kahes gümnaasiumis 

maksab koolilõuna 1.20, see-
ga peab vald igale õpilasele 
juurde maksma 42 senti päe-
vas. „Me olime sellega arves-
tanud, eelarves on raha ole-
mas,“ kinnitas vallavanem 
Alari Kirt. 
Tegelikult kompenseeris Ta-
pa vald juba varem gümna-
sistide koolitoidu maksumu-
sest 60 senti päevas, seega 
tänu riigipoolsele 78 sendile 
koormus eelarvele isegi vä-
heneb.
Tapa valla koolides toitlusta-
takse tasuta kõiki lapsi, sõl-
tumata nende elukohast.
Kunda Gümnaasiumis mak-
sab toidukord 1.26, vahe-
summa maksab linn oma 
eelarvest kinni. „Rääkisime 
toitlustajaga tekkiva olukor-
ra juba oktoobris läbi,“ lau-
sus linnapea Jüri Landberg. 
„Linn maksab kinni linnas 
elavate laste lõuna, mujalt 

tulnute kohta esitab toitlus-
taja arve elukohajärgsele 
omavalitsusele.“
Vinni-Pajusti Gümnaasiumis 
oli lõunasöök kõikidele las-
tele juba varem tasuta ja se-
da sõltumata lapse eluko-
hast, seega väheneb ka neil 
tänu riigi 78 sendile koor-
mus eelarvele.
Tasuta sööki said kõik lapsed 
juba eelmisel aastal ka Halja-
la Gümnaasiumis. „Riigi toe-
tus on teretulnud,“ lausus 
vallavanem Leo Aadel. „Aga 
vald oma panust ei vähenda 
– vabanenud vahendite ar-
velt saame alates sellest aas-
tast 1.-3. klassi õpilastele 
pakkuda tasuta hommiku-
putru.“

Pole see raha
nii suur midagi
Väike-Maarja vallavanem 
Indrek Kesküla ütles, et kuigi 
valla eelarve pole veel kinni-
tatud, on vastu võetud põhi-
mõtteline otsus vahesumma 
kinnimaksmiseks. Kõikidele 
õpilastele.
Kadrina Keskkoolis maksab 
toidupäev 1.25. „Tegime uu-
ringu, kas kõik gümnasistid 
tahavad tasuta sööki, sest oli 
kahtlus, et mõned loobu-
vad,“ rääkis vallavanem 
Erich Petrovits. „Soovijaid oli 
aga 80 protsenti ja me ei ha-
kanud enam pilli lõhki aja-
ma: portsjoneid tuleb sama 
palju kui õpilasi. Tasuta saa-
vad süüa kõik lapsed.“
Sama ka Tamsalus – vald 
maksab vaheraha kõigile las-
tele kinni, elukoha järgi va-
het tegema ei hakata.
Tamsalu vald peab gümna-
sistide arvelt aastas juurde 
maksma umbes 3300 eurot. 
„Eks see omaette „hiiliv re-
volutsioon“ ole, omavalit-
sustele pannakse kulutusi 
vaikselt muudkui juurde, aga 
arvestades eelarve üldmahtu 
ja tõsiasja, et laps peab süüa 
saama, siis pole see raha nii 
suur midagi, et seda eralda-
da ei saaks,“ võttis Uudeberg 
teema kokku.

MUST KROONIKA

8. jaanuaril kell 0.03 sai häi-
rekeskus teate, et Tapal Val-
ve tänaval on tulekahju väl-
jaspool hooneid. Põles kee-
vitustööde tagajärjel sütti-
nud saepuru. Läheduses 
asus hoone. Põleng kustu-
tati ning keegi kannatada ei 
saanud.

7. jaanuari õhtul kella 19.10 
ajal sai häirekeskus teate, et 
Tapal Kalda tänaval asuva 
maja korstnast on näha lee-
ki. Kohale saabunud tule-
tõrjujad kontrollisid maja 
ning korstna. Kustutamist 
vaja ei olnud, sest korstnas 
olnud tahm põles ära ning 
tuli kustus iseenesest. Keegi 
kannatada ei saanud. 

4. jaanuaril kell 12.42 teata-
ti häirekeskusele liiklusõn-
netusest Haljala vallas Li-
hulõpe külas, kus sõiduau-
to oli teelt välja sõitnud ja 
rullunud üle katuse. Inime-
sed vigastada ei saanud. 
Sündmuskohale sõitsid 
Rakvere päästekomando 
päästjad, kes kõrvaldasid 
sõiduauto süttimisohu.

3. jaanuaril kell 21.16 teata-
ti häirekeskusele tulekah-
just Vinni vallas Mäetaguse 
külas Pihlaka talus. Päästja-
te saabudes põles viilkatu-
sega elumaja mõõtmetega 
7x16 meetrit lahtise leegiga. 
Tuli oli saanud alguse hoo-
nes asuvast saunast ning oli 
levinud esimese korruse tu-
badesse ning katusealuses-
se ehitatud tubadesse. Tu-
lekahjule pandi piir kella 
23.04ks ning kustutati lõp-
likult kella 23.56ks. Tulekol-
lete likvideerimiseks tuli 
päästjatel avada katuse- ja 
seinakonstruktsioone. Ini-
mesed vigastada ei saanud. 
Sündmuskohal töötasid 
päästjad Rakvere, Väi-
ke-Maarja, Tapa ja Kunda 
päästekomandost, vaba-
tahtlikud päästjad Roela ja 
Kadrina komandost, opera-
tiivkorrapidaja ning kiirabi. 
4. jaanuaril kell 3.42 teatati 
häirekeskusele, et maja on 
uuesti põlema süttinud .

Kuulutaja
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• Kunderi Seltsi Rahvakooli 
k u r s u s e d :  i n g l i s e  k e e l e 
algkursus (A1.1) - algus 24.03, 
lõbusad rollimängud inglise 
keeles - algus 6.04, “Edukaks 
läbirääkijaks” (ingl. keeles) - 
algus 23.03, soome keel (A1.1) 
- algus 2.02 ja soome keel (A1.2) 
- algus 19.01, hispaania keel 
- algus 22. 01, aiakujundus - 
algus 4.03, genealoogia - algus 
11.04, aiaplaanide koostamine 
- märts-aprill. Täpsem info www.
kunderiselts.eu. Kirjapanek 
kunderi.rahvakool@mail.ee või 
32 40 651 alates kella 11-st

KOOLITUS

• Inglise keel algtase 
(al E 12. 01)

• Inglise keel kesktase 
(al K 14.01)

KIIRKURSUSED 
(20 tundi)

Koidula tn 1 
(Tsentrumi IV k) 

kella 18.30 – 20.00         
Reg 5566 1419

• Hispaania keel algtase 
(al N 29. 01)

• Soome keel algtase 
(al T 13. 01)
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VAJAD TÖÖD? 
OTSID TÖÖTAJAT? 

Parim võimalus selleks
on 

avaldada kuulutus
Kuulutajas.

Tiraazh 15 000 ning kõik 
kuulutused nähtavad ka 

interne  s
www.kuulutaja.ee

Võta ühendust 322 5090
reklaam@kuulutaja.ee

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• Vajatakse lapsehoidjat 3a 
poisile. Venekeelne. Elame 
Rakveres. Tel 5836 5675
• 3 väikese lapsega pere otsib 
pensionärist lapsehoidjat/
koduabilist kahel tööpäeval 
nädalas. Tasu 2,5 €/h. Oma 
maja, asukoht Rakvere. Info: 
5544 347, Taavi
•  Va j a t a k s e  h o o l d a j a t 
naisterahvale E-R 1 tund 
hommikuti Rakveres. Tel 5564 
5109
• Sämmi Grill Haljalas pakub 
t ö ö d  k o h u s e t u n d l i k u l e 
majahoidjale ja  kokale . 
Täpsem info tel +372 5226 225 
või sammigrill@hot.ee
• Matsu talu külalistemaja 
otsib oma kollektiivi kokka-
perenaist .  Töökoht asub 
Sahargu külas Tudulinna vallas 
Ida-Virumaal. Helistada tel 563 
57449, www.matsutalu.eu
• Pakun tööd taksojuhile. Tel 
5192 0899
• Võtan tööle taksojuhi. Tel 
5154 639
• Üldehitusega tegelev firma 
pakub tööd ehitustöölisele. 
Objektid üle Eesti.Info tel 5463 
7464
• Ettevõte otsib ekskavaatori 
p e a l e  v õ s a g i l j o t i i n i l e 
kogemustega juhti. CV saata 
baltictimberenergy@gmail.
com. Tel 5104 510
• Firma pakub tööd C-, E-kat. 
autojuhile. Tel 5108 820
• Lääne-Virumaal vajatakse 
lüpsjat ja karjakut-traktoristi, 
torusselüps. Palk hea ja õigel 
ajal. Elamiseks kohapeal maja 
või korter. Tel 5699 0533

• Trendmaster OÜ otsib oma 
kollektiivi kogemustega 
sisetööde tegijaid. Pakume 
stabiilset töökeskkonda ja 
konkurentsivõimelist palka. 
Kandideerimissoovi korral 
saata CV koos kirjeldusega 
varasema töökogemuse 
kohta. Kasuks tuleb erialane 
haridus. janis@trendmaster.
ee

• Otsin kodust tööd. Kiire! Tel 
5360 5145, Ludmilla

• 45a naine otsib tööd. Sobib 
töö kl 8-17 Rakveres. Tel 5894 
7157
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Nii staazhikad näitlejad na-
gu Eduard Salmistu, kes tä-
histab sel kuul oma 53. sün-
nipäeva, oma rolle ja lavas-
tusi enam ei loe. „Alguses ik-
ka lugesin,“ tunnistas Sal-
mistu, „aga siis lõin käega. 
Ühest tööst järgmisesse, nii 
see repertuaariteatris käib. 
Ei pea ma mingit arvestust 
ega arhiivi.“
Väga tihti Salmistu oma näit-
lejakarjäärile tagasi ei vaata. 
Eelmisel aastal täitus tal 30 
aastat Rakvere teatris, siis ik-
ka paluti meenutada. „Kui 
keegi küsib, mis need oluli-
sed rollid on olnud, siis ütled 
paar tükki ära ja alles jupp 
aega hiljem mõtled, et palju 
olulisemad asjad jäid ütle-
mata.“
Seekord tulid Salmistul esi-
mesena pähe Raivo Trassi la-
vastatud „Oh meid mere te-
rida...“ ehk tema esimene 
tükk Rakvere teatris ning 
mullu esietendunud „Viima-
se öö õigus“, mille lavastas 
samuti Trass. „Sinna vahele 
mahub veel palju: „Teod pa-
hupidi“, „Päikesehelk“, Mo-
liere’i roll „Vagameeste van-
denõus“. Enamasti ma teen 
lihtsalt oma tööd. Mõnikord 
tuleb ikka ka midagi sellist, 
mis mind käivitab, erutab, 
aga seda on vähe. Aga siis, 
kui sa tõeliselt käivitud, siis 
on see ka tõeliselt hea tun-
ne.“

Lemmikud läbi aastate
Tähendusrikkad rollid ei ole 
Salmistu elu jooksul muutu-
nud. „Nende järjekord ja ise-
gi tähendus võib muutuda, 
aga kõige olulisemad on nad 

„Neid rolle pole palju olnud 
ja mõnes mõttes on teise 
trupi või ühekordse projekti-
ga töötamine minu jaoks 
puhkuseks,“ märkis Salmis-
tu, kes tegelikkuses armas-
tab puhata hoopis Prangli 
saarel. „Päriselt puhkan ma 
trimmerdades ja parme kül-
jest pekstes, askeldades. Kui 
siis järgmised paar vaba päe-
va tulevad, saan minna ja 
lihtsalt merd vaadata.“
Sajas lavastuses näitlemise 
kõrval on Salmistul ette näi-
data ka paar tükki lavastaja-
na. See karjäär on ilmselt al-
les algusjärgus, sest lavasta-
mine on Salmistu sõnul tore. 
„See pole midagi sellist, mil-
lega ma vehkida tahaksin. 
See on lihtsalt teistmoodi 
põnev asi. Kunagi oli teatris 
näitejuhi amet, mida enam 
pole, ja näitejuhi oskused on 
mul olemas. Lavastamine on 
siit samm edasi,“ rääkis Sal-
mistu, öeldes, et paar asja, 
mida tahaks lavastada, on tal 
ootel. Üks neist jõuab lavale 
2016. aasta suvel.

Salmistu 100 lavastust

30 aastaga ujedast noorukist tegude meheks. Vasakpoolsel pildil on lavastuste juubilar oma esimeses rollis Rakveres alles koha sisse võtnud ja vaatab unista-
va pilguga kaugusesse. Parempoolne pilt praegusest lavastusest “Algused” aga näitab, et tegemist on nüüd juba küll ja enam. Jõudu-jaksu edaspidiseks! 

ikka,“ tõdes näitleja.
Täna mängib Eduard Sal-
mistu seitsmes lavastuses, 
neist üks on väljaspool ko-
duteatrit. Lemmik nende 
seast on „Viimase öö õigus“. 
„See puudutab mind ennast 
ka, ma ei oska öeldagi, mis-
pidi. Kogu see teema läheb 
mulle korda. Ka proovipe-
riood oli väga positiivne ja 
sai pidevalt õiges suunas lii-
gutud,“ põhjendas Salmistu.
„100. lavastus oli lihtsalt to-
re, lustlik, sümpaatne tege-
mine,“ meenutas Salmistu 
„Lumehelbekest“, muiates, 
et lasteetendus juubelilavas-
tusena on omamoodi kõne-
kas fakt.
Pikaajaline lava- ja elukoge-
mus on Eduard Salmistust 
kujundanud näitleja, kes ta-
hab ise oma rolli vormida ja 
lahendada, mitte ei oota la-
vastaja ettekirjutusi. „Ma ei 
usu, et ma noorena sama-
moodi mõtlesin. Enne ma 
ikka ootasin lavastaja nõu-
andeid, kuni sinnamaani, et 
„tee minuga midagi“. Nüüd 
ei taha ma muidugi lavasta-

jale vastu töötada, see on ik-
ka koostöö.“
Lemmiklavastaja nimetami-
ne on natuke lihtsam kui 
lemmikrolli meenutamine. 
„Ma võin praegu ainult Tras-
si esile tõsta, sest hea sõbra 
ja kolleegi Suumani ma jätan 
kõrvale. Me oleme nii kaua 
koos töötanud ja garderoobi 
jaganud, et hakkame juba 
ühte moodi mõtlema ja 
maailma nägema. Aga Tras-
siga üle aastakümnete uues-
ti kokku saada oli väga värs-
kendav. Kui ta mu siia võttis, 
oli ta mu õpetaja, sest ega 
näitejaks ei saada koolis, ik-
ka teatris.“

Erinevad ajastud
Rakvere teatrisse tuli Eduard 
Salmistu 1984. aastal koos 
mitme kursusekaaslasega la-
vakunstikateedri 11. lennust. 
Peanäitejuht oli siis Raivo 
Trass. Samas kutsus noor-
näitleja Salmistut peagi nõu-
kogude armee ja nii jäi tema 
Trassi periood sootuks lühi-
keseks. Järgmine teatrijuht 
oli Madis Kalmet. „Selle aja 

kohta ei oskagi midagi öelda. 
Siis ei olnud palju tööd, re-
pertuaaris oli vähem tükke. 
„Õitsev meri“ jääb sinna pe-
rioodi.“
Kalmeti järel tuli peanäiteju-
hiks Arvi Mägi, suuri muu-
datusi ei toimunud. „Vaikne 
aeg. Suuman tegutses ühe 
seltskonnaga, sellest jäin ma 
üldiselt kõrvale,“ meenutas 
Salmistu. 
Need polnud head aastad ei 
temale ega teatrile. Olid liht-
salt sellised ajad. Rakvere 
teatrist räägiti ennekõike kui 
lagunevast hoonest, sisu 
vastu oli huvi leigem. Peeter 
Jalakas võttis teatri üle 1994. 
aastal, kui teater oli tõelises 
madalseisus. 
„Tollest perioodist tuleb kõi-
gepealt meelde „Seitse ven-
da“. Komöödiaga „Minu nai-
ne on valetaja“ teenisime 
omale palgaraha.“ 
Uus aeg ja liikumine helge-
ma tuleviku suunas sai hoo 
sisse 1996. aastal, kui teatris 
algas „kaduviku aeg“. Rakve-
resse tuli hulk noori lava-
kooli 17. lennust, teatrit hak-

kasid juhtima Üllar Saare-
mäe ja Indrek Saar. „Kuni 
selle ajani oli kõik lauget spi-
raali mööda allamäge läi-
nud. Muidugi, kui Jalakat 
poleks olnud, siis poleks se-
da teatrit täna olemas. Aga 
Saaremäega hakkas asi sa-
mamoodi tasapisi ülesmäge 
minema. Maja sai uue ilme, 
trupp kasvas sisemiselt, 
muutus kuidagi täiskasva-
nulikumaks.“
Oma karjääri kõige õnnetu-
ma rollina tõi Salmistu välja 
reporteri osa lavastuses 
„Tambu Elle, ma tahan sinu-
ga rääkida“. „Kõige ebaõn-
nestunum tükk oli „Türgi 
hobuse muna“, see oleks 
küll võinud tegemata olla,“ 
arvas Salmistu.

Väljaspool koduteatrit
Eespool kõneks olnud sada 
lavastust on kõik Rakvere 
teatri repertuaarist. Lisaks 
nendele on Eduard Salmistu 
osalenud mõnes suveprojek-
tis ning hetkel mängib ta Va-
na Baskini teatri lavastuses 
„Südamesõbrad“. 

Käesoleva aasta augustis 
saab Kunda mõisas lavaküp-
seks spetsiaalselt Virumaa 
Rahvaülikooli juubeliks kir-
jutatud lavastus „Maili. Viru-
maa Rahvaülikooli lugu“. 
Kuna etenduse osaliste hulk 
on päris suur ning koosneb 
peamiselt vabatahtlikest 
harrastajatest, koguvad Viru-
maa Rahvaülikooli Selts ja 
Ranna-Viru Rahvateater 
täiendust oma kostüümilao-
le.
Eriti oodatud on kõikvõima-
likud ennesõjaaegsed või 
nendega sarnased riietuse-
semed ja ajastutruud akses-
suaarid. Neid võib pakkuda 

ka laenuks.
Eriti on oodatud meesteves-
tid (soovitavalt ülikonnaves-
tid), kõrge värvliga ülikonna-
püksid (vanaisadeaegsed), 
pintsakud, kaabud, soni-
mütsid, portfellid, kirsad, 
saapad (ka nõukogude sõja-
väe aegadest).
Naiste garderoobist on tere-
tulnud ennesõjaaegsed 
pluusid, seelikud, jakid vms 
esemed, n-ö vanaemade la-
kaga põlled, kübarad.
Viruma Rahvaülikooli Seltsi 
juhatuse esimehe Kaido Ves-
ki sõnul on proovisaalis olev 
näitemäng olemuselt ajaloo-
line fiktsioon nukra alatooni, 

kuid rõõmsa pealispinnaga 
vabaõhulavastus, mis kõne-
leb aastatel 1925-1940 Kun-
da mõisas tegutsenud esi-
mesest nn maa tüüpi rahva-
ülikoolist.
„Selle tegelased on enami-
kus küll reaalselt eksisteeri-
nud, kuid tegevus kätkeb en-
das n-ö näitemängu näite-
mängus – ülevaadet kooli te-
gevusest, tolle aja inimeste 
omavahelisi suhteid, ajaloo-
list aktsenti ning ääretult 
kaunist armastuslugu,“ lisas 
Veski.
Etenduse lavastaja on Tiit Al-
te, peaosalisteks Carmen 
Mikiver, Tarvo Sõmer, Mar-

gus Mankin, Kaido Veski, Tea 
Parts ja Tauno Küngas. Li-
saks löövad lavastuses kaasa 
harrastusnäitlejad üle terve 
Eesti ning rahvatantsijad, 
-muusikud ja laulukoorid Vi-
rumaalt. Etendust mängi-
takse neljal korral, ajavahe-
mikul 5.-8. augustini Kunda 
mõisas.
Ühendust saab seltsiga aad-
ressil selts@selts.ee või tele-
fonitsi numbril +372 5656 
7467.
Kindlasti tasub silma peal 
hoida ka seltsi veebilehel 
aadressil www.selts.ee

Kuulutaja

Suvine juubelilavastus vajab kostüümiabi

Foto: SA Virumaa Muuseumid.

Virumaa Rahvaülikooli õpilased ja õpetajad kooli ees. 

Eduard Salmistut tabas 
näitlejateel järjekord-
ne loominguline juu-
bel: lasteetendus „Lu-
mehelbeke“ oli tema 
jaoks 100. lavastus ko-
duteatris. Rolle on ol-
nud märksa rohkem.

Maris Marko

Fotod: Rakvere Teater/Heigo Teder



Kuulutaja reede, 9. jaanuar 2015 9Teater

Vene teatri ning ka 20. sajan-
di alguse kirjanduse kolm 
suurkuju – Maša, Irina ning 
Olga -  on teinud järjekordse 
ajahüppe ning ilmutavad 
end jälle Eesti teatri laval kes 
teab kui mitmendat korda.
Klassikanäidend, mille juur-
de lavastajad ajast aega ikka 
tagasi pöörduvad, on Andres 
Noormetsa käsitluses esma-
pilgul peaaegu et pea peale 
pööratud – õed teevad joo-
gat, söövad mandariine ning 
naudivad viirukilõhna, dok-
tor Tšebutõkin aga suitsetab 
vesipiipu ning kargab Adida-
se dressis ringi. Just pea peal 
seistes paisatakse ka esma-
kordselt õhku mõte sõita 
Moskvasse!
Ehkki lavastuse väliskest vii-
tab justkui kõigele muule 
peale autoritruuduse - ida-
maine atmosfäär, tšehhovli-
ke kammitsetud tunnete 
asemel välja paisatud kirg ja 
iha ning õndsa mõttetöö 
asemel füüsilised mängud -, 
on Tšehhov jäänud kõige sel-
le intensiivsuse ning iha-
lis-kehalise sagina sisse alles. 
Romantilise ajaloolise klant-
spildi asemel näidatakse kol-
me pöörast noort neidu, kes 
otsivad elu mõtet ning hin-
gematvat armastust. 
Rakvere Teatri uuslavastus 
jõuab aga kiirelt kaugemale 
kui väline innovaatilisus 

ning tõestab, et näidend ja 
lavastus kõnetavad ka 21. sa-
jandi publikut. Lavastaja on 
Tšehhovi sõnad korduvalt 
tagurpidi keeranud ning 
õdede õhkamised hoopis 
irooniavõtmes lahendanud, 
mis omakorda toob need 
ajalooraami asetatud tegela-
sed meile lähemale.
Need on päris, elus inimesed 
– oma totruses, absurdsuses 
ja melanhoolias. Kurbnalja-
ka lavastuse keskmes on tea-
dagi kes, need on kolm õde – 
naiivsed ja kapriissed, väike-
sed tujukad lapsed oma suu-
rilma mängude keskel. 
Rakvere teatri kolm näitle-
jannat on lavastuse kese ja 
tugevus. Vanima õe Olga rol-

lis Marin Mägi-Efert on kol-
mest tasakaalukaim. Ta on 
õdedest võib-olla et ainsana 
piisavalt elu näinud, sellest 
väsinud, ent samas ka leppi-
nud. Marin Mägi-Efert män-
gib vanima, õpetajannast õe 
erakordselt mõistetavaks – 
tema raskused, väsimus ja 
hetketi välja purskuvad itsi-
tamised on inimlikud, vaik-
sed kurbusehetked tekitavad 
empaatiat.
Vastupidiselt Olgale on An-
neli Rahkema kehastatud 
Maša jõuline, tormakas ning 
keevaline naine. Turtsakas 
ning seda kõigile demonst-
reeriv keskmine õde ei saa, ei 
jaksa, ei taha. Rahkema rolli 
(või tegelikult rolle) iseloo-

mustab jäägitu ning piiri 
peal balansseeriv intensiiv-
sus, ka domineerivus. See on 
näitlejanna tugevus ning oht 
üheskoos. Tšehhovi konteks-
tis mõjub säärane ürgnaise-
lik tegelaskuju aga värsken-
davalt. 
Saara Kadaka mängitud noo-
ruke Irina on see, kes teeb la-
vastuse käigus kõige suure-
ma muutuse. Alguse naiivne 
ning lapselikult rõõmus noo-
rim õde särab, olles samal 
ajal nii puhas ja puutumatu. 
Seda kummastavamalt mõ-
juvad tema ehteestlaslikud 
mõtisklused töö ning selle 
vajalikkuse üle – kust sellised 
mõtted? Lavastuse lõpuks on 
temagi suureks kasvanud 
ning siiruse taha on tekki-
nud sügavus, elu mõistmine.
Andres Noormetsa lavastu-
ses on kõike palju ja ülevoo-
lavalt, ent naeru ja kilkamise 
taga pole sõnad ja teod õõn-
sad või tühised. Tšehhovi 
enda jaoks komöödiana kir-
jutatud näidend on lavasta-
tud küll huumorivõtmes, ent 
seda kõike vaadates tekib 
ühel hetkel tundmus – nae-
rad ja imestad küll järge-
mööda, aga tegelikult jõuab 
tasapisi sealt vahelt kohale 
ka see, mis vigurduste taha 
varjatud. 

Triinu Sikk

Kihistavad lapsed ihkavad ka Moskvasse!
TEATRIARVUSTUS

Koos aastanumbri vahetusega on teatritel kena komme 
avaldada näitleja, kes möödunud kalendriaastal mängis 
kaasa kõige suuremal arvul etendustes. Rakvere Teatris sai 
suurima numbri kokku Ülle Lichtfeldt, kel mängis 121 
etenduses. Kui uusimas lavastuses „Maalermeister” näeme 
teda malbe beibena, etendub märtsis uuslavastus, kus Ülle 
mängib maailmakuulsat lauljat Maria Callast. 

Tõnu Lilleorg 

Töökaim näitleja on Ülle Lichtfeldt

Birgit Landberg toob Rakverre lastelavastuse

Marin Mägi-Efert, Anneli Rahkema ja Saara Kadak hoiavad 
õdedena üksteist suure maailma mängude keskel. Foto: Andres Keil

Birgit Landberg. Foto: Kristo Veinberg

Rakvere Teatri suures saalis 
näeb 4. veebruaril Endla 
Teatri lavastust „Kaunitar ja 
koletis“, mille tegijate seas 
on kaks Rakverest pärit teat-
ritudengit: Birgit Landberg 
lavastas ja Lauri Mäesepp 
astub üles näitlejana.

Birgit, oled Viljandi kultuu-
riakadeemia viimase kursu-
se lavastajatudeng, kuidas 
said lavastama suurde pro-
fiteatrisse?
Kutse tuli Kaljult (akadeemia 
õppejõud Kalju Komissarov 
– T.L), kes oli siis Endla kuns-
tiline juht, et kas keegi meie 
kursuse neljast lavastajatu-
dengist oleks huvitatud an-
tud materjali lavastama ja 
nii see läks.

„Kaunitar ja koletis“ on tun-
tud muinaslugu, kuidas 
sündis nüüdne dramatisee-
ring?
Me Triinuga (Endla drama-
turg Triin Ojalo – T.L.) kahe-
kesi istusime suvel kohviku-
tes ja rääkisime, mis seal 
võiks olla ning Triinu kirjutas 
selle põhjal dramatiseerin-
gu.
Tead, tegelikult meie ver-
sioon põhineb ju vanadel 
rahvamuinasjuttudel, kus 
tähtis ei ole see, millised me 
välja näeme, vaid hoopis 

see, kes me seestpoolt ole-
me. 

Kui kole muutub ilusaks ja 
vastupidi, siis kas see on 
lapsvaatajale põnev ja õpet-
lik?
Mulle tundub, et see temaa-
tika, mis on ilus, kes on ilus 
ja kust algab koledus, on ik-
kagi eaülene. Usun, et see on 
neile ka oluline. Kui ma käi-
sin vaatamas esimest kolme 
etendust, siis kuulsin, kuidas 

emad on tulnud koos lastega 
teatrisse ja laps mõtleb ak-
tiivselt kaasa. Kui lastel on, 
kellega arutada, siis nad ta-
havad arutada. Siis nad saa-
vad ikkagi väga hästi sellest 
aru, miks koletis on alguses 
kuri, kuigi on tegelikult hea. 
See laste kaasamõtlemine on 
olnud mulle väga suur ülla-
tus, ehk ma enne alahinda-
sin seda võimalust. Lastele 
mängimisel ongi see, et enne 
sa ei saa ühtegi vastust, kui 

lapsed saalis on, et kas sa 
oled mõelnud õigesti, leid-
nud õige lahenduse. Aga ül-
diselt on vist nii, et kui mul 
on lõbus, siis on ka lastel lõ-
bus. 

Esietendus Endlas oli enne 
jõule, kas oled saanud juba 
tagasisidet, mis täiskasva-
nutele selles lavastuses ko-
hale ja korda läks?
Ma tean, et on poetatud pi-
saraid. Ikkagi need teemad, 
nagu ilusaks saamine või 
tõeline armastus mõjuvad ka 
täiskasvanutele. Aga eks see 
lugu on nii või naa eaülene. 
Kui võtta kõik tegevused osa-
deks lahti, siis kõik  mingis 
mõttes läbivad sellise ülemi-
neku, metamorfoosi. See 
muutumine puudutab meid 
kõiki.

Nii et ootad kõiki lavalugu 
vaatama nii kahele Rakvere 
etendusele kui 3. veebruaril 
Jõhvi?
Ma ootan kõiki, ma olen alati 
üritanud kutsuda täiskasva-
nuid, lapsi emade ja isadega, 
siis on lastel kohe küsida kel-
leltki asjade kohta, mis juh-
tuvad.
Loe täispikka intervjuud 
Kuulutaja veebist!

Tõnu Lilleorg

Lahendust otsivad Kati Ong, Ahti Puudersell ja Kaili Viidas.
Foto: Priit Grepp

EDUARD SALMISTU (Rakvere Teater), RAIVO RÜÜTEL, 
MARIKA KOROLEV, KATRIN VALKNA, ALLAN KRESS ja ALICE KIRSIPUU

Lavastaja EERO SPRIIT, Kunstnik JAAK VAUS

VANA BASKINI TEATER

24. jaanuar kell 19.00

RAKVERE TEATRIS

Piletid müügil Piletilevis, Piletimaailmas ja kohapeal.
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Tegelik ringkonnamandaadi 
saajate arv on siiski pigem 
neli, sest kui mõni erakonda-
dest piisavat ülekaalu ei saa-
vuta, läheb üks mandaat n-ö 
rändama ja Riigikogu koht 
antakse välja üleriigilise vali-
mistulemuse põhjal. Isikuli-
selt kuulub see sellisel juhul 
poliitikule, kes on kõrgel ko-
hal erakonna üleriigilises 
pingereas, kuid kel ringkon-
namandaati saada ei õnnes-
tu.
Ringkonnamandaadi kvoo-
diks eelmistel parlamendi-
valimistel oli 5676 häält, see 
arv sõltub valimas käinud 
inimeste hulgast.
Alates sellest nädalast küsib 
Kuulutaja erakondade esin-
dajatelt, millisteks peavad 
nad oma võimalusi eeloleva-
tel valimistel, millisteks hin-
davad konkurentide šansse 
ja mida arvavad Reformiera-
konnast, kes seadis Lää-

IRL loodab kahte mandaati
Eelolevatel Riigikogu 
valimistel on Lääne-Vi-
ru valimisringkonnast 
saadaval 5 mandaati 
ehk siin kandideeriva-
test poliitikutest pää-
seb otse parlamenti 
maksimaalselt viis saa-
dikut.

Aivar Ojaperv

ne-Virumaa kandidaatide 
esinumbriteks poliitikud väl-
jastpoolt meie maakonda. 
Esimesena saab sõna Isamaa 
ja Res Publica Liit.

Pomerants: Reformi-
erakond on Lääne-Vi-
rus nõrk
IRLi esinumber Lääne-Viru-
maal, Riigikogu liige Marko 
Pomerants ütles, et nende 
eesmärk on saada Lääne-Vi-
ru ringkonnast kaks man-
daati. „Meil on tugev nimeki-
ri ja töökad kandidaadid. Sa-
japrotsendiliselt lääneviru-
kad,“ ütles ta. „Arvan, et 
ringkonnamandaadi saavad 
ka sotsid ja Reformierakond 
ning ongi kogu lugu. Siret 
Kotka (Keskerakonna esi-
number, kõrgel kohal ka üle-
riigilises nimekirjas – toim.) 
saab Riigikogusse, aga kas 
ringkonnamandaadiga, sel-
les pole ma kindel. Tradit-
siooniline võimalus on ka 
see, et iga erakond saab ühe 
mandaadi.“
Erinevalt ülejäänud suure-
matest erakondadest saatis 
Reformierakond Lääne-Vi-
rumaale esinumbritena kan-
dideerima inimesed pealin-
nast - Valdo Randpere ja Sig-
ne Kivi. Mida arvab Pome-
rants oma konkurentide sel-
lisest käitumisest?
„See näitab Reformierakon-

na nõrkust Lääne-Virumaal. 
Mis ei tähenda, et nad siit 
mandaati ei saa, sest Refor-
mierakonnal on mingil sele-
tamatul põhjusel toetajas-
kond suur.“
„Randpere on järgmisel kor-
ral enda geograafilise hari-
mise mõttes võib olla näiteks 
Lääne-Eestis,“ lisas Pome-
rants aasides. Tõsi see on: 
eelmistel valimistel kandi-
deeris tallinlane Randpere 
hoopis Lõuna-Eestis, nüüd 
siis meil. 
„Aga Lääne-Viru rahvamaja-
des ilmselt kuuleb veebrua-
ris tema laulu. Tal on iga nel-
ja aasta tagant üks talvetuur 
kusagil Eestimaa nurgas. Sig-
ne Kivit võib vähemasti su-
veläänevirulaseks pidada. 
Ükski erakond peale IRLi ei 
saa hakkama nii, et ta väljast 
kedagi siia ei too. Keskera-
konna ametlikku nimekirja 
pole veel näinud, aga ega 

neilgi midagi hõisata ole.“
Enda kui kandidaadi plus-
siks pidas Pomerants asja-
olu, et ta on elupõline lääne-
virulane, kes elab Rakveres ja 
käib Tallinnas istungitel, 
mitte ei külasta Tallinnast 
aeg-ajalt oma valimisring-
konda.
„Mul on tänaseks päevaks 
suur poliitiline kogemus ja 
suudan esindada Eestit ka 
väljaspool tema piire. Mul on 
olulistes asjades kindlad sei-
sukohad, oskan neid põh-
jendada ja ei jäta midagi väl-
ja ütlemata seetõttu, et äkki 
kellelegi ei meeldi. Olen 50 
aastat vana, aga aktiivne nii 
oma töös, vabatahtlikes te-
gemistes kui ka oma tervise 
eest seismisel.“

Kas Juhkami läheks 
Riigikokku?
IRLi nimekirjas kandideeri-
vad Lääne-Virumaal lisaks 

Pomerantsile endine maava-
nem ja ettevõtja Einar Vall-
baum, Rakvere linnapea 
Mihkel Juhkami, Lääne-Viru 
rakenduskõrgkooli rektor 
Helle Noorväli, Rakvere 
haigla juhataja Ain Suurkaev, 
Rakvere Ametikooli endine 
direktor ja praegu Ida-Viru 
Kutsehariduskeskust juhatav 
Hannes Mets ning vaimulik, 
EELK Rakvere Kolmainu ko-
guduse õpetaja Tauno Toom-
puu.
Vallbaumile on IRL juba kol-
mas erakond, kus kandidee-
rida – varem on ta Riigiko-
gusse pürginud nii Keskera-
konna kui ka Reformiera-
konna ridades. Eelmiste vali-
miste järel pääsenuks ta 
asendusliikmena ka Riigi-
kokku, kuid (ilmselt Refor-
mierakonna survel) loovutas 
ta selle koha Paul-Eerik 
Rummole ja jätkas maavane-
ma ametis.
„Usun, et Einar hakkab tege-
ma kõva kampaaniat, sest 
tema ambitsioon on jätku-
valt Riigikogu,“ lausus üks 
konkureeriva erakonna esin-
daja.
Mis saab aga siis, kui valituks 
osutub Rakvere linnapea 
Mihkel Juhkami? Varem on 
korra juba Riigikogu lävel 
seisnud, kui sai asendusliik-
mena võimaluse parlamen-
dis kaasa lüüa pool (või veidi 

vähem) ettenähtud ajast, 
kuid toona ta loobus, eelista-
des linnavolikogu esimehe 
ametit.
„Esinumbrina muidugi loo-
dan mandaati kõigepealt en-
dale taotleda, aga tunnen 
kuklas teiste kaaskandidaati-
de hingamist,“ kommentee-
ris Pomerants.
„Kui Mihkel mandaadi saab, 
on ta kindlasti konkreetsem 
kui Urmas Paet oma Euro-
parlamenti mineku otsusta-
misel.“
Juhkami ei hakanud vastates 
kassi-hiirt mängima. Ta üt-
les, et Riigikogu pole tema 
esmane eesmärk, kuid kui 
võimalus avaneb, on ta val-
mis sinna ka minema.
„Üks asi on selge: kavatsen 
ka lähikuudel linnapeana 
oma põhitööd teha ja selle 
kõrvalt ilmselgelt valimis-
kampaaniaks aega ei jää,“ 
selgitas ta. „Samas on valimi-
sed mõneti korvpalli moodi 
meeskonnamäng, kus igaüks 
peab oma punktid (hääled) 
ära tegema. Kui neid saab 
olema sedavõrd palju, et IRL 
saab Lääne-Virust kaks koh-
ta ning mina olen nende ka-
he hulka valitud, siis tulebki 
seda võtta kui siitkandi ini-
meste ootusi ja hinnanguid 
minu tegemistele. Küllap on 
Toompeal ka Rakveres ela-
vaid saadikuid vaja.“
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Spordiajakirjanik Indrek 
Schwede ütles, et tema peas 
sündis idee kirjutada jalgpal-
lur Mart Poomist elulooraa-
mat juba 20 aastat tagasi ja 
nüüd on see teoks saanud.
Mart Poom pidas kogu jalg-
pallurikarjääri jooksul päevi-
kut, kuhu ta pani iga päev 
kirja treeningud ja mängud. 
Paralleelselt spordiga kirjel-
dab ta raamatus avameelselt 
ka oma isiklikus elus toimu-
nud muutusi, erinevaid 
meeleolusid, hingeseisun-
deid. Samuti leiab sellest 
eneseanalüüsi, kuidas olla 
24/7 profisportlane ja ar-
mastav abikaasa.

Tipphetked Inglismaal
Raamatu eessõnas ütleb 
Poom, et „Minu lugu“ on do-
kumentaaljutustus ühest ta-
valisest Mustamäe poisist, 
kel oli väga suur saavutus- ja 
tunnustusvajadus ning kes ei 
saanud toetuda suurele ta-
lendile, sest seda tal polnud. 

Mart Poomi noorsportlase piibel

Aga treenida ei keelanud 
keegi, aga tagasilöögid luba-
sid mõõta tahtmise suurust 
ning kukkumised sundisid 
ikka ja jälle püsti tõusma.
Elulooraamatut tutvustades 
rääkis Mart Poom, et tema 
tipphetked spordis jäävad 
Inglismaa perioodi. Derby 
Countyga allkirjastas Poom 
lepingu 25. märtsil 1997 ja 
peagi tunnistati ta selles klu-
bis hooaja parimaks mängi-
jaks. „ Need olid õnnelikud ja 
edukad aastad, kui mängisin 
Derby Countys ja Sunderlan-
dis,“ ütles Poom. „Et end 
kehtestada võõral maal, 
peab iga päev andma endast 
sada protsenti. Ei tohi kaota-
da usku ega minna trenni, 
pea aralt kõrvade vahel. Hil-
jem Arsenalis sain vähe 
mängida, aga nautisin seda 
lühikest aega väga.“
Poom kõneles, et kui elus 
peab valima, kas tippsport 
või kõrgkool, saab mõlemaid 
ühildada, õppides näiteks 

kaugõppes. Tema pidi kõrg-
kooli paraku pooleli jätma, 
kuna õpinguid ja jalgpalli 
polnud võimalik füüsiliselt 
ega logistiliselt sobitada. 
Kui Indrek Schwede küsis, 
kas Poom põeb haridustee 
poolelijäämise pärast  – Mar-
di õde on muuseas doktori-
kraadiga! -, vastas Poom ei-

tavalt. Tema on leidnud oma 
kiindumuse jalgpallis ja 
edaspidises elus näeb ta end 
seotuna oma jalgpallikooli 
ning treeneriametiga. Juba 
Inglismaal alustas ta treene-
riõpinguid.

Ei pea olema Poom
Mart Poom rääkis, et treene-

rina on tema põhimõte see, 
et kui tullakse kokku, tehak-
se kõike hästi ega raisata ae-
ga.
„On selge vahe, mida nõuan 
meestelt või mida poistelt. 
Noortega ei tohi olla niisama 
karm, vaid neid peab innus-
tama ja tunnustama, siis ei 
kao neil motivatsioon anda 

endast maksimum.“
Küsimusele, kas tema jalg-
pallikoolis sirgub uus Mart 
Poom, vastas kuuel korral 
Eesti parimaks jalgpalluriks 
pärjatud korüfee: „Ei pea 
olema Mart Poom. Igaüks 
võib inspiratsiooni leida. On 
mitmeid andekaid poisse. 
Nimesid nimetamata olen 
ajanud mõnele välja võima-
luse minna testimisele Ing-
lismaale. Ja minu koolist läks 
eelmisel aastal kümme pois-
si Eesti meistriliigadesse 
mängima.“
„Igaühe tee on erinev, elus 
on tõusud ja mõõnad,“ lisas 
ta. „Aga oma elu suurimaks 
saavutuseks lisaks jalgpallu-
rikarjäärile pean seda, et mul 
on kolm poega ja armastav 
abikaasa.“
Järjekorras seistes ning raa-
matule suurelt sportlaselt 
pühendust ja autogrammi 
oodates said kõik soovijad 
lahkelt naeratava Mart Poo-
miga koos pilti teha. Nii mõ-
nigi väike poiss jäädvustati 
fotole koos oma iidoliga, kel-
le elulooraamatust saavad 
eeskuju ja innustust paljud 
noored, kes jalgpallitrennis 
juba käivad või sinna esi-
mest korda ema-isa käekõr-
val lähevad.

Mart Poomi elulooraamatut „Minu lugu“, mis en-
ne jõule raamatupoodidesse jõudis, on juba ni-
metatud noorsportlase piibliks. Tiraazh (9000 
eksemplari) on otsakorral ja müügirekordid 
löödud. Müügitulu annetab Poom oma jalgpalli-
koolile Nõmme United.

Ülle Kask

Mart Poom autogramme jagamas. Foto: Ülle Kask
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Müüa Vinnis, Kiige 3, remonditud 
2-toaline korter, 5-korrusel. Köögi-
mööbel hinna sees, soe korter, uus 
elektrisüsteem. HIND 14500 EUR. He-
lista 5530227 Eino

Müüa Rakvere kesklinnas Vilde 14 äri-
hoone kompleksi kuuluv mansardkor-
rusega väike puidust 2 korruseline 
maja, mis on kaetud pikaajaliste rent-
nikega, Asukoht hea nähtavusega ko-
has, vaade bussijaamast otsaseinale, 
kus kogu maja reklaamid näha. Maja 
on sobiv ka väikeärina näiteks elami-
ne ülakorrusel ja äri allkorrusel. HIND 
130000 EUR. Helista 53331805 Olev

Üürile anda äriruumid Rakvere, Räga-
vere 35, suuruses 12m2, ja 50m2. 
Maja asub kergelt leitavas asukohas 
ja on heade parkimis ngimustega. 
Hoonel on kinnine sisehoov. Ruumi-
des on remont tehtud, soovi korral 
jääb mööbel sisse. HINNAD: 12m2 60 
EUR ja 50m2 150 EUR. Helista 
5233830 Lisete

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

Müüa Vana-Vinnis endine talukoht 
looduskaunis kohas, maatulundus-
maa, sobib elamu ehituseks. Krundil 
elektri liitumine, kü epuid umbes 
500m3. Krundi suurus 6,1 ha. HIND 
16000 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa maatulundusmaa Rakvere ring-
tee ääres, Taaravainu külas. Lähedu-
ses Bauhof. Sobib arenduseks. Krundi 
suurus 15,5 ha. HIND 80000 EUR. He-
lista 5530227 Eino

Müüa korter Pargi 1, Essu keskuses, 
pargi kõrval. Korter on avatud köögi-
ga, mööbel jääb sisse, renoveeritud 
2010a. Ühistrepikoda remondi järgus. 
HIND 12700 EUR. Helista 5233830 Li-
sete

Müüa Pajus s, Linnu 9, 3toaline avara 
planeeringuga korter esimesel korru-
sel. Korteris on alustatud remondiga. 
On alustatud maja renoveerimisega, 
aknad vahetatud. HIND 15700 EUR. 
Helista 5063921 Galli

Müüa renoveeritud 3toaline rõduga 
korter Sõmerul Astri tänaval, loodusli-
kult kaunis kohas. Korter on väga 
heas korras ja asub teisel korrusel. 
Korteris on 2 panipaika ja korteri juur-
de kuulub ka keldriboks. HIND 29900 
EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa ilus umbes aasta aega tagasi 
renoveeritud 2toaline korter viiendal 
korrusel Rakveres Võidu 84. Korteril 
on aknad vahetatud, paigaldatud 2 
seina kappi. Korterisse jääb sisse köö-
gimööbel. Korter on soe ja madalate 
kommunaalkuludega. HIND 31000 
EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa korter Kundas, Mäe 20. Korteril 
3 tuba, osa aknaid vahetatud. Korter 
asub maja keskel, viiendal korrusel ja 
on keskmises seisukorras. HIND 
10000 EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa privaatses asukohas, Rakvere 
kesklinna lähedal Silla 6a ridaelamu-
boks. Elamus on 5-tuba, oma küte, 
keskküte, õhksoojuspump ja elektri-
küte. Toimiv ühistu, elamul on mada-
lad kommunaalkulud. Hoones puitpõ-
randad, mööbel jääb soovi korral sis-
se, 2 tuale ruumi, saun, eraldi seisev 
garaaz ja puukuur, kinnistul on oma 
väikese aiaga hoov ja terass. HIND 
79000 EUR. Helista 5530227 Eino

Olev Rohumäe
kutseline maakler 
Tel 5333 1805
olev@virumaainvest.ee

Head pakkumised Kroonikeskuse I korrusel
Telefon 327 0670   info@virumaainvest.ee   www.virumaainvest.ee

Galli Wölfert
maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Eino Vaher
maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA (MAJA, 
KORTER, PÕLD, METS JM).

LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE UUELT KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

MÜÜA MAA

ÄRIPIND

MÜÜA MAJAD

•  Mü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
Tapa ja Tamsalu linnas ning 
vallas erinevas seisukorras 
n i n g  e r i n e v a  s u u r u s e g a 
1-4toalised korterid ning 
majad. Täpsem info: mob 5110 
478 või 322 0106, e-post: urmas.
saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara 
AS. Aitan teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, võtan 
müüki teie korteri või maja, 
kinnisvaraalane konsultatsioon 
tasuta.

• Müüa väike korter Tallinnas 
Kopli 81. 5/5, mööbel, vann + WC 
renoveeritud. Hind 22 500 €. Tel 
5551 8067, Roza. Krediidiabi

• Müüa Tallinnas Puhangu 10 
väike korter (16 m2), renoveeritud 
kööginurk, 4/5. Hind 23 500 €. Tel 
5551 8067

• Müüa Tallinnas Akadeemia 
tee 46 väike korter (16 m2), 4/5, 
renoveeritud. Hind 28 000 €. Tel 
5551 8067, Roza

• Müüa Tallinnas Sõle 18 väike 
korter (16 m2), renoveeritud. Hind 
23 000 €. Tel 5551 8067, Roza

• Müüa Tallinnas Tööstuse 89 
1toaline renoveeritud ilus korter. 
1/4, 30 m2. Hind 40 000 €. Tel 5551 
8067, Roza

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

• Müüa 1toaline korter Vinnis. 
kõigi mugavustega, suur rõdu, 
WC ja vannituba eraldi. Tel 
5038 032

• Müüa kap.remonti vajav 
1toaline korter Kunda linnas 
Pargi tn. Korteril uued aknad. 
Korteril ei ole kommunaalvõlga. 
Hind 1200 €. Tel 522 9233

• Müüa soodsalt Kundas 1toaline 
korter Koidu 73, V korrus, 32 m2, 
hind 1800 € ja 3toaline korter 
Ehitajate 3, II korrus, 73 m2, hind 
4200 €. Ei ole kommunaalvõlga. 
Tel 5152 663

• Müüa 1toaline rõduga korter (43 
m2)  Rakkes. Info 5675 0239

• Müüa Tamsalus Ääsi 8 1toaline 
renoveeritud  korter (31 m2). 
Hind 3500 €, tingi! Võtmed kätte 
notaritehingu päeval. Tel 5551 
8067, Roza

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

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

• Müüa Tallinnas Kopli 100c 

• Ostan või võtan üürile 2-3toalise 
korteri Pikal tänaval Rakveres. 
Kõik pakkumised oodatud. Tel 56 
837 141

2toaline korter (38 m2). 2/5, vajab 
san.remonti, Sirbi peatuse juures 
(hruštš). Hind 38 000 €. Tel 5551 
8067, Roza

• Müüa 2toaline möbleeritud 
korter Tapa kesklinnas, Turu 
tn. 3. Korter  asub maja  teisel 
korrusel,  planeering läbi 
maja, rõduga. Korteris uus 
külmakapp, pliit, pesumasin, 
uus köögimööbel ( kapid ). 
Majas on väga hästi toimiv 
ühistu, maja on soojustatud, 
lähedal Kaubanduskeskus, 
maja vastas Kultuurikeksus. 
Korter on kohe elamiseks  
kõlblik, renoveeritud .  Müük 
toimub otse omanikult.  Hind 
13 500 €. Tel 5248 339

•  Müüa Tamsalus  2 t o a l i n e 
ahiküttega  korter. 2/2, vajab 
remonti, madalad kom.kulud – 16 
€, kuur, kelder. Hind 2950 €. Tel 
5551 8067, Roza

• Müüa Tapa kesklinnas Pikk tn 
8 3toaline korter (57,5 m2, I k.). 
Otse omanikult. Hind 6700 €. Kii-
re! Tel 5363 9060

• Müüa 3toaline korter Tapal.  
Прадаëтса 3-комнатая квартира 
в Тапа. Kõigi mugavustega, uksed-
aknad vahetatud, kõik teenused 
lähedal  –  postkontor,  kool, 
lasteaed, bussi- ja raudteejaam. 
Hind 7550 €. Tel 5840 9350 

• Müüa 3toaline keskküttega 
korter Tamsalus. Tel 5836 4549

• Müüa 4toaline keskküttega 
korter Rakvere vallas Veltsi külas. 
Mööbli võimalus. Otse omanikult. 
Hind 14 000 €. Tel 5800 2141

•  M ü ü a  m a j a  R a k v e r e s 
Ta r t u  4 5 a .  Võ i m a l i k u d 
vahetusvariandid. Tel 5098 251

• Müüa  maja  Ida-Virumaal 
Lüganuse vald, Põllu 11 koos 
krundiga (2 ha), kõrvalhoone. Tel 
5551 6572

•  M ü ü a  H a l j a l a s  U u e l  t n 
elamumaa,  koht soodne, el. 
krundil. Tel 5690 2628

• Müüa garaaž. Tel 5185 968

• Müüa kanaliga garaaž. Tel 5185 
968

KINNISVARA
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OÜ KK-Rideen

Tel 51 64 685

rendipinnad@hot.ee

VAATA VEEL KA TEISI 

MEIE PAKKUMISI 

CITY24.EE

Rentida Tallinna mnt 25, Haljala, 
3 KÕRVUTI KAARHALLI
Üldpind: 1 650 m². Hind 1 815 
eurot

Rentida TÕRMA TÖÖSTUS-
KÜLA, Tõrma küla
Üldpind: 300 m². 
Hind 750 UUS HIND!

Müüa või rentida
Lille põik 18, Rakvere
Üldpind: 1 000 m², krundi suurus: 
2 800 m². Hind 235 000 eurot

Müüa Tallinna mnt. 25, Haljala 
alevik. Üldpind: 4 900 m², krundi 
suurus: 52 900 m². Hind 560 000 
UUS HIND!

Müüa Mädapea tee 2, Rakvere
Üldpind: 120 m², krundi suurus: 600 
m². Hind 19 000 UUS HIND!

Müüa Tallinna mnt. 2, Haljala
Üldpind: 400 m² , krundi suurus: 
763 m². Hind 49 000 UUS HIND!

Müüa Räägu tn. 9, Rakvere
Üldpind: 290 m², Krundi suurus: 
761 m². Hind 160 000 eurot

Müüa Tallinna tn. 49, Rakvere
Üldpind: 450 m², krundi suurus: 1 
300 m². Hind 275 000 eurot

Rentida Lille põik 18, Rakvere
Üldpind: 450 m². Hind 800 eurot

Rentida Tallinna mnt 25, Haljala, 
METALLITÖÖKODA
Üldpind: 1 750 m².
Hind 2 800 eurot

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

• Naine üürib soodsalt 1toalise 
elamispinna Rakveres. Tel 5916 
4071

• Pere soovib üürida 3-4toalist 
korterit Rakveres või Sõmerul. 
Tel 5342 6290

• Anda üürile tuba ja köök 
eramajas korralike elukommetega 
õpilasele. Tel 5561 1125

• Anda üürile 1toaline möbleeritud 
mugavustega korter Sõmerul (I k., 
31 m2, keskküte). Üür 120 € + kom.
maksud. Tel 5015 466

• Anda üürile renoveeritud 
2 t o a l i n e  k o r t e r  R a k v e r e 
kesklinnas. Üür 220 € + kom. 
kulud. Info 5011 478

• Anda üürile 2toaline ahiküttega 
korter Rakveres. Tel 5322 6337

• Üürile anda 2 toaline keskküttega 
korter Tapa linnas,  soodsalt. Tel 
5185 246

• Üürile anda 2toaline korter 
Tapal Valve tn, 2/2, 41 m2, ahiküte, 
mööbel, dušš, parkimine tasuta. 
Hind kokkuleppel. Tel 5551 8067, 
Roza

• Anda üürile 3toaline korter 
Kundas. Tel 5667 0309

• Anda rendile 3toaline korter 
Tallinna tn 71, Rakvere. Ahiküte, 
boiler, WC, dušš. Tel 5100 276

• Anda üürile 3toaline korter 
Kundas. Tel 5667 0309

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

•  Võ t a n  r e n d i l e  p õ l l u m a a 
Vahakulmu, Saiakopli, piilu, 
karkuse ja Naistevälja külas. Tel 
5363 9209

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID  

Tel 516 4685

• Müüa või rentida äripind (80 m2) 
ja kinnistu (1100 m2) Rakveres 
Rägavere tee 3. Tel 5284 330

• Anda rendile äripind Rakvere 
kesklinnas (80 m2). Sobib ka 
kahele. Tel 5636 4032

• Müüa toimiv puidutöökoda 
Näpil.Tel 5021 919

ÄRIPINNAD

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

• Soovin osta otse omanikult 
2-3toalise ahi- ja keskküttega 
korteri. Piirkonnad Vinni, Pajusti, 
Sõmeru, Hulja, Rakvere  ja Lepna. 
Sobivuse korral kiire tehing. Võib 
vajada kapitaalset remonti. Olen 
kursis kv.ee ja city24 hindadega. 
Tel 5624 4605, mebelland@gmail.
com

• Ostan mõistliku hinnaga väikese 
majakese või osa majast, eraldi 
sissekäiguga al. korrusel. Helistada 
tel 5834 2924

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car     1,8i             98
AUDI S4/A4       4,2 i             06
AUDI A3          1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI -00
AUDI A8                          3,7I/aut                  97
AUDI 80/90/Q/coupe                           84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/quattro                94 
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 quattro     3,6i/4,2i/aut    89

ALFA ROMEO 33/164  3,0i       83-94

BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut       86
BMW E34      520i/518i           94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe            92-95
BMW E38         4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46        2,0TD          -05
BMW E46 coupe   I,9i                       00

CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,3i aut.        -97
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD     97

CITROEN XSARA 5ust  1,4                 00
CITROEN C2                     1,0i                       06
CITROEN C3                    03
CITROEN C5    2,0HDI                   -04

DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ    0,8i             99

FIAT TIPO       1,7D        88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i       95-98
FIAT PUNTO       1,2i             -05
FIAT MAREA sed/car                            96

FORD TRANSIT     2,0TD           02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO             93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      98
FORD ESCORT /ORION   91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA              84-95
FORD FOCUS                                               -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i       90
FORD COURIER     1,3i                -99

HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut       -98

HYUNDAI ACCENT 3 ust 1,3i          00
HYUNDAI PONY sed/3ust 1,5/1,3        93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA         -97
HYUNDAI GETZ     1,4                        08

KIA CARNIVAL  2,9TD/aut                   99
LANDROVER FREELANDER  1,8i           97

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

MAZDA B2500                0 6
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i    85-95
MAZDA 323F      1,6i/1,5i    92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car              -02
MAZDA XEDOS 6    2,0V6          92-94
MAZDA 6 sed     2,0                    02

MB CLK                   97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car          93-00
MB E-klass                                                  97
MITSUBISHI PAJERO                      -97
MITSUBISHI GALANT                                   -00
MITSUBISHI LANCER sed/car        85-00
MITSUBISHI COLT                        88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust           97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                    -07

NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i   95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                 01
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                   -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i    86-95

OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i       02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I           92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
OPEL SINTRA        2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD        89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA            2,0 TD                          99
UUS! OPEL MERIVA           1,6 i                      05 

PEUGEOT 405/205/306/309        83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER    2,5TD               99
PEUGEOT 206 3ust  1,1                 99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi       05
PEUGEOT 107 5 ust 1,0i                       06
PEUGEOT PARTNER   1,9D                  -04

PORSCHE 924     2,0         82/85

RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0     85-98
RENAULT SAFRANE  2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD   96-99
REANULT THALIA      1,4                    -04

ROVER 620/416     1,6i/2,0i    93-00

SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car    2,0i/aut               99

SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 

SUBARU LEGACY    2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94

SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                    06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95
UUS! SEAT LEON               1,6i                      02

SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00

TOYOTA CARINA E/car 1,6i       92-97
TOYOTA COROLLA 3ust 1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA    2,4i              95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO       1,0i                       06

VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO       1,4D      81-99
VW POLO Classic    1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                  92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6          98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed     1,6i         98

VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -00
VOLVO S70/V70     2,5i           -00
UUS! VOLVO S80/V80  2,5TDi        99

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  TREILERI RENT

 Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.hot.ee/rannel 
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• www.toonklaas.ee

• Müüa Ford Focus 1,8TDi 74 
kW, universaal 2003.a. Ülevaatus 
ja kindlustus 2015. Talverehvid 
ja suverehvid velgedel. Auto väga 
heas korras, hind mõistlik. Tel 
5028 156

• Müüa Opel Zafira 2,0TDi 
2002.  aasta,  must  metall ik, 
mahtuniversaal, 7 kohta, rikkalik 
lisavarustus, ökonoomne. Sõiduk 
väga heas korras, omab ülevaatust 
08.2015. HInd soodne. Tel 5079 
984

• Opel Astra N-Joy 2,0DTI 2002.a. 
7 4 k W ,  h õ b e d a n e  m e t a l l i k , 
luukpära, 5 ust, turbodiisel, 
konditsioneer, kesklukk+sign. 
p u l d i s t ,  p ü s i k i i r u s e h o i d ja, 
naastrehvidel, kehtiv ülevaatus 
03/2015, heas tehnilises korras, 
ökonoomne, soodsalt, Rakvere. 
Tel 51 57 747

• Müüa Peugeot Expert 2,0HDi 
80  kW 2004.a.  9  is tekohta, 
konditsioneer, talve- ja suverehvid. 
Auto uuena ostetud Eestist. Tel 
5028 156

• Müüa Toyota Corolla 2004. a 
2,0TDi, universaal (3500 €), Ford 
Focus 2033.a 1,8TDi luukpära 
(2500 €), võim. vahetada odavama 
sõiduauto vastu. Tel 5024 288

• Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 2002.a 74kW, turbodiisel, 
u n i v e r s a a l ,  t u m e s i n i n e , 
kesklukk+sign. puldist, 4xel.
aknad, kehtiv 07/2015 ülevaatus, 
uutel naastrehvidel, tume salong, 
veokonks,  v.heas tehnil ises 
korras, roosteta, mõlkideta ning 
ökonoomne, soodsalt, Rakvere. 
Tel 51 57 747

• Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 2004.a. 74kW, turbodiisel, 
universaal, hõbedane metallik, 
kesklukk+sign. puldist, 4xel.
aknad, tume salong,  kehtiv 
ülevaatus 06/2015, veokonks, 
v.heas tehnilises korras, roosteta, 
ökonoomne, soodsalt, Rakvere. 
Tel 51 57 747

• Motopood ostab jalgrattaid, ATV-
sid, mopeede, sääreväristaja - 
selle mootori. Tel 5648 6638

•  Ostan VA Z i  (võib  vajada 
remonti). Tel 5628 8562

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

SÕIDUKID

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

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

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

www.wiruauto.ee 
Peugeot 206 CC, 12/2003, 
1.6(80kw), bensiin, automaat, kab-
riolett, sinine. Sn: 106 036km. Hind: 
2490.-

Chrysler Grand Voyager, 02/2002a. 
diisel, manuaal, sinine met. 7 kohta, 
Sn: 249 885km. Hind: 2990.-

Peugeot 607, 07/2005a. 2.7 (150kw), 
diisel, automaat, must met. Sn: 
186 100km. Hind: 4490.-

Renault Master, 09/2004a. 2.5 
(73kw), kaubik, punane. Sn: 
110 725km. Hind: 4490.-

Mitsubishi Outlander, 06/2007a. 
2.0(100kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 114 420km. Hind: 6490.-

Renault Trafic, 01/2007a. 1.9(74kw), 
diisel, manuaal, 6 kohta, kaubik, kol-
lane. Sn: 200 650km. Hind: 6490.-

Renault Trafic Kombi, 9 kohta, 
01/2008a. 2.0(84kw), diisel, manuaal, 
hall met. Sn: 271 340km. Hind: 
6990.-

Nissan Qashqai Visia, 09/2008a. 1.5 
(78kw), diisel, manuaal, hall met. Sn: 
208 735km. Hind: 6990.- 

Renault Koleos, 11/2008a. 2.0 
(110kw), diisel, automaat, hall met. 
Sn: 206 620km. Hind: 7990.-

Nissan Pathfinder, 06/2005a. 
2,5(128kw), diisel, manuaal, hall met. 
Sn: 280 435km. Hind: 7990.-

Chrysler Sebring, 02/2010a. 2.7 
(137kw), bensiin, automaat, sinine 
met. Sn: 105 894km. Hind: 8490.-

Skoda Octavia, 04/2011a. 1.2(77kw), 
bensiin, manuaal, punane met. Sn: 
122 915km. Hind: 8990.-

Nissan Qashqai, 10/2008a. 
2.0(104kw), bensiin, manuaal, beež 
met. Sn: 83 165km. Hind: 8990.-

Nissan Qashqai Acenta, 10/2007a. 
2.0(104kw), bensiin, CVT, beež met. 
Sn: 176 055km. Hind: 8990.-

Dacia Duster, 05/2011a. 1.6(77kw), 
universaal, bensiin, manuaal, nelikve-
du, must met. Sn: 26 430km. Hind: 
8990.-

Audi A4 Avant, 04/2007a. 
3.0(171kw), diisel ,automaat, tumesi-
nine met. Sn: 115 985km. Hind: 
9490.-

Nissan Juke Visia, 02/2011a. 
1.6(86kw), bensiin, manuaal, hõbeda-
ne met. Sn: 49 170km. Hind: 9990.-

Nissan Juke, 11/2011a. 1.6(86kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
27 725km. Hind: 10 250.-

Nissan Juke Acenta Connect, 
04/2011a. 1.6(86kw), bensiin, ma-
nuaal, tumesinine met. Sn: 96 150km. 
Hind: 10 690.-

Nissan NP300, 06/2011a. 2.5 (98kw), 
diisel, manuaal, roheline. Sn: 
94 429km. Hind: 11 490.-

Renault Megane, 06/2012a. 
1.6(81kw), bensiin, manuaal, univer-
saal, hõbedane met. Sn: 22 945km. 
Hind 11 990.-

Peugeot 508 Allure, 05/2011a. 
2.0(120kw), diisel, automaat, tu-
mepruun met. Sn: 194 875km. Hind: 
12 490.-

Nissan Navara Double Cab, 
11/2008a. 2.5(126kw), diisel, auto-
maat, sinine met. Sn: 177 490km. 
Hind: 12 490.-

Peugeot 4007, 02/2012a. 2.4(125kw), 
bensiin, automaat, pruun met. Sn: 
95 080km. Hind 14 990.-

Nissan Murano Tekna, 11/2013a. 
2.5(140kw), diisel, automaat, must 
met. Sn: 9500km. Hind: 35 900.-
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• Metsaväljavedu MTZ-82-ga. 
Vajadusel koos lõikusega. Info: 
51 46 788

•  T e e m e  m e t s a r a i e t , 
metsaväljavedu ja metsavedu. 
Tel 5365 3504

• Saeabi24. Saega lõikamine ja 
tükeldamine. Info saeabi24@
gmail.com. Tegevuspiirkond 
Tapa. Tel 5148 661

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

•Elektritööd. Tel 5349 5632

• Teeme ehitus- ja remonditöid. 
Tel 5612 3743

• Ehitus-remonttööd. Tel 5157 
386

•Ehitus, remont ja siseviimistlus 
eraisikutele ja fi rmadele. Tel 5045 
560

•  Ehitusf ir ma teeb kõiki 
e h i t u s t ö i d .  W C - d e  j a 
p e s u r u u m i d e,  k o r t e r i t e , 
eramute remont- ja ehitustööd. 
Tel 5349 1627

• Katus epaigaldus  (kivi , 
plekk, eterniit), fassaaditööd, 
üldehitus, remonditööd, 
katustelt lume ko-ristus. Tel 
5380 9667

•Fie Mart Nestor ehitab uusi ja 
renoveerib vanu hooneid. Tel 
5646 0674

• Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

• Väiksem ehitus fi rma teeb kõiki 
ehitustöid. Korterite, eramute, 
äriruumide remont- ja ehitustööd. 
Tel 5349 1627

• Teostan erinevaid ehitus- 
j a  r e m o n t t ö i d .  1 1 a a s t a n e 
töökogemus. Vajadusel abistan 
materjali transpordiga. Tel  5378 
4333

• Ehitus- ja pottsepatööd. www.
tulekolle.ee, tel 5551 9113

• Sisetööd, põrandate ja seinte 
ehitus, plaatimine. Tel 5552 
8487

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

• Boilerite puhastus, mööbli 
k o k k u p a n e k ,  p a r a n d u s , 
lumetööd. Tel 5185 968

• Teostame alumiiniumi, 
roostevaba terase ja musta 
metalli keevitustöid. Tel 5814 
9350

• Puksiirabi.  Veoteenus ed. 
A u t o a b i .  S õ i d u a u t o d e 
diagnostika ja remont.  Visa 
Transport OÜ. Tel 52 06 306, www.
puksiir.eu

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

•  A u t o k l a a s i d e  p a i g a l d u s 
Tamsalus. Tel 522 2511

TEENUSED •  Autoklaaside müük ja 
paigaldus. Tel 325 5505

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 53324749

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 
7593

• San.tehnilised ja torutööd. Tel 
5157 386

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

• Plaatimine + torutööd. Tel 
5695 4670

• Ahjud, pliidid, kaminad, 
antiikkrohv. Tel 5552 8487, 
Vaiko

• Pottsepatööd, plaatimine ja 
muud ehitus-remonttööd. Tel 
5606 9271

•  Ve o t e e n u s  Fo rd  T ra n s i t i 
kaubikuga (pikk, täiskõrge). Tel 
508 2415

• Transporditeenus kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel 5535 938

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

•  O s u t a n  t e e n u s t 
kaubaveobussiga. Tel 554 6353

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

• Reisijate vedu 16-, 40-, 49- 
ja 8kohaliste bussidega.  Ka 
vabariigist välja. Kuulutus ei aegu! 
Tel 503 2269

•  Ve o t e e n u s  Fo rd  T ra n s i t i 
kaubikuga (furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, 
tagaluuk, 750 kg). Tel 5557 8804

• Transporditeenus multilift 
k a l l u r i g a  ( m a h a k ä i v a d , 
vahetatavad kastid - 6, 13 ja 25 
m2). Tel 506 3296, 324 5761

•  T r a n s p o r t  Fo rd  T ra n s i t i 
kaubikuga 0,35 eurot/km. Tel 
5682 1552

•  T r a n s p o r t  Fo rd  T ra n s i t i 
kaubikuga. Tel 521 5849

• Teostan transporttöid üle Eesti 
ja ka Lätis mahuka kaubikuga 
Fiat Ducatoga (pikkus 3,5 m, 
laius 1,85 m ja kõrgus 1,8 m). 
Kandevõime 2 tonni. Võimalik 
ka haagise kasutamine. Hinnad 
kokkuleppel. Tel 5196 2928

• Veo- ja tõsteteenus. Rakso 
Transport OÜ. Tel 5667 5947. www.
rakso.ee

• Veoteenus (kandevõime 13,8 
tonni, madel, kraana tõstevõime 
5,4 tonni). 0,85 €/km. Tel 5682 
7009

• Prügiveoteenus, multilift kallur 
+ mahakäivad vahetatavad 
kastid. Tel 502 6761, 553 6188, 
324 0707

• Kallurauto-, poolhaagisauto- 
(tent, platvorm), metsaveoauto-, 
väikekaubiku-, buldooseri- (T-

130, TD-75), kopplaaduritööd. 
Treimis-, keevitustööd (gaas, 
elekter,  CO,  metal l i lõikus), 
teraviljavedu. Kohaletulemise 
võimalus. Kuulutus ei aegu! Tel 
503 2269

• Rakkekaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5574 792

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
tühjendamist. Feka-Ekspress 
OÜ Tel 5194 4298

•Teen pehme mööbli remonti, 
veo võimalus. Rakvere Vee 21a. Tel 
32 27 822, 5061 547

• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

• Janelle OÜ pakub Rakveres Vase 
tn 1a õmblusteenuseid: rõivaste 
parandamine (ka töörõivad), 
rõivaste pikkuse kohendamine, 
detailide lisamine, kodutekstiili 
õmblemine ja muud õmblustee-
nus e d.  Võimalus ka tel l ida 
tikkimisteenust. Tellimustööde 
vastuvõtt T-R 10-13 ja 15-17, L 10-
15. Töö kiire ja hinnad soodsad. 
Rõivaste pisiremont ka ootetööna. 
Info 5016 883 või FB: Janelle 
õmblus- ja tikkimisteenused.

•  T V-antennid,  digi-,  SAT-
T V k o m p l e k t i d .  M ü ü k 
(liisingu võimalus). Paigaldus. 
Konsultatsioon. Garantii. Tel 
515 2235, 325 2179 OÜ Mart Tali 
Kaubandus

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
A s u m e  Ko i d u l a  1 ,  R a kv e re 
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

• Raamatupidamisteenus fi rmale, 
KÜ-le, MTÜ-le. Hind kokkuleppel. 
Tel 5567 0709

•  K o o s t a n ,  k o r r a s t a n 
tööohutusalaseid dokumente. 
Tel 5560 2804

• Pulgainternetist tüdinud? 
Linna parim pakkumine!!! 
Interneti püsiühendus + 
telepilt täiesti hullumeelse 
hinnaga al. 5 eurost. Levib 
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

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

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

• Õhtujuht: estraad, juubelid 
jne. Tel 5535 885

• Õhtujuht koos ansambliga teie 
üritusele al. 190 €. Tel 5190 1697

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid
Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika

• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont

• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine

• esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899
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* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi
     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 5699 7000, 5650 0368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus
• Põrandate vahatamine
• Igapäevane koristus
• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

* Koduelektroonika remont
Kontoritehnika  Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorus-
tike survepesu ning ummistuste 
likvideerimine, settepaakide 
tühjendamine ja puhastamine, 
kanalistasioonipumplate puhas-
tamine, imbkaevude ja torustiku 
pesu, välistrasside veega täitmine 
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või 
1 ¼´´ sisekeermega ühendus). 
Fekaali, liiva, muda imemine ja 
transport. Sulatame jäätunud ka-
nalisatsioonitrasse.
Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

Tel 322 0847, 510 6645 
E-post solvering.info@gmail.com

SOLVERING OÜ

KODU
•  Mü ü a  k o r r a l i k  l a h t i k ä i v 
söögilaud (pruuni värvi). Hind 
supersoodne. Tel 5079 984

• Müüa korralik elutoadiivan 
(3-kohaline). Hästi hoitud. Hind 
supersoodne. Tel 5079 984

• Müüa kasutatud väga heas 
korras elektriradiaatorid (Airelec, 
Atlantic), meeste/noorte uus 
sügistalvejope DE PUTA MADRE 
(S) , hamstripuur, metallgaraaž, 
värava sepishinged, söögilaud 
+ toolid, diivanilaud (kirss), 
nurgadiivan + tumba (beež). Tel 
5104 147

• Müüa endise Eesti  aegne 
tõukekelk. Tel 5305 3227

• Müüa üheinimesekušett (10 €). 
Tel 5833 0153

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%• Ostan Pioneerpliidi küttekeha. 
Tel 5844 7898

• Ostetakse õhksoojuspump 
koos paigaldamisega eramajja. 
Hinnapakkumine teha tel 5815 
2893

• Ostan töölaua, kruustangid, 
alasi, saunaahju, pliidiplaadi, 
praeahju, õlleankru. Tel 5031 849

•  O s t a n  v a n u  e e s t i -  j a 
nõukogudeaegseid mänguasju. 
Tel 5079 984

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

• Ostan vanu vene mudeleid. 
Tel 5463 7570

• Ostan vanu postkaarte, fotosid, 
L a n g e b ra u n i  t o i d u n õ u s i d , 
hõbelusikaid, maale. Samuti võib 
ka muud vanakraami pakkuda. Tel 
5665 5551

• Ostan  veneaegset tehnilist 
kirjandust (raamatud autodest, 
traktoritest jne). Tel 5039 650

• Ostan vana Vene s õjaväe 
elektroonikat. Tel 5673 8790

• Ostame hõbedat ja kulda 
igasugusel kujul. Kuld alates 17 €/
gr. Hansa Antiik Pikk tn 7 Rakveres. 
Tel 32 405 42

• Ostan heas säilivuses  Eesti 
krooni paberraha. Eesti Panga 
kurss+10%. Tel 5043 349

• Antiigiäri Rakvere kesklinnas 
ostab kuld- ja hõbeesemeid, 
m ü n t e ,  h a m b a ku l d a .  Ku l d 
alates 17 €/gr. Laada tn 14 (vana 
turuhoone). Tel 5067 819, 32 30 
702

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

• Ostan parima hinna eest märgi-, 
postkaardi- ja mündikogusid. Tel 
502 9782
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•  M ü ü a  k ü t t e p u i d  j a 
k a m i n a p u i d  ( e r i n e v a d 
p u u l i i g i d ,  p i k k u s e d ) . 
Kohaletoomisega. Tel 514 3328

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

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

• Müüa küttepuid (kask, lepp ja 
metsakuiv). Hind 32 €/ruum. Tel 
5365 3504

•  M ü ü a  k ü t t e k l o t s e  j a 
kaminapuid. Vedu tasuta. Tel 
523 8503

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

• Kõrge kütteväärtusega lehise 
puitbrikett otse tootjalt hinnaga 
alates 150 €/tonn. Olemas ka 
transpordi võimalus. Küsige lisa 
numbrilt 53476878 või e-maililt: 
marek@wellmax.ee

• Самый теплотворный брикет 
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

• Müüa uued halumasinad 
Taanist ja Saksast. Elektri- ja 
bensiinimootoriga. Hinnad 
alates 2250 €+km. Samuti 
pakume ka muud metsa ja aia 
hoolsusega seotud tehnikat. 
Info Rakveres: Tel 5453 8053 või 
aivar@profi le.ee, www.profi le.
ee või www.mets24.ee

KÜTTEPUUD

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

•  M ü ü a  s a e t u d - l õ h u t u d 
küttepuud. Tel 5192 4320

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 5148 
848

• Müüa kuivad pliidipuud 
(lepp) 40L võrgus. Hind 2 €/
kott. Tel 5567 5755 Transp. 
tasuta

•  Ku i v a d  p l i i d i p u u d  ( 2 5  - 
30cm), segapuit, pakitud 40L 
võrkkottidesse. Hind 2 € kott. 
Transport. Tel 5012 326

• Müüa küttepuud, hind soodne, 
helista ja küsi lisa tel 5363 9209

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

MÜÜA 

LÕHUTUD 
KÜTTEPUID 

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

• Ostame 3m küttepuud. Tel 
5365 3504

• Müüa saematerjali, voodri- ja 
põrandalauda. Tel 5089 215, 
www.toomonu.ee

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Ära anda tasuta kassipoeg ja 
kass. Tel 528 4987

• Ära anda hundikoera kutsikas. 
Tel 5833 0153

•  M ü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
t a l u s e a l i h a .  V a j a d u s e l 
tükeldamine. Info tel 5059 151 või 
5354 3002

• Müüa kartulit “Gala”, “Laura”. 
Tel 5141 338. Vedu

•  Mü ü a  p o r g a n d i t ,  p e e t i , 
hapenduskapsast. Tel 5807 9555

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega. Info 
tel 5351 7414 või5059 151

• Müüa  otra,  nisu ja jahu . 
Vajadusel transport. Tel 5200 783

• Müüa kartulit, porgandit, peeti 
söödaks. Tel 5807 9555

• Müüa küülikuliha. Info 5547 194

• Müüa hiidküülikuid aretamiseks. 
Neli liini. Tel 5810 0485

• Firma ostab metsamaterjali. Tel 
5365 3504

• Ostame kasvavat metsa ja 
raieõigust. Tel 5365 3504

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

•  O s t a n  m a j a p i d a m i s e 
likvideerimisel jäänud esemeid 
kila-kolani. Tel 5031 849

• Ostame lauahõbedat proovidega 
84, 800, 875, 916, 925. Laada 14 
(vana turuhoone). Tel 5067 819, 
32 30 702

•  O s t a n  v a n u  E e s t i -  j a 
nõukogudeaegseid mänguasju. 
Tel 5079 984

• Ostan vanu märke, silte, 
embleeme. Pakkuda võib kõike! 
Tel 5079 984

• Hotellide soodsad pakkumised: 
www.majutus.ee

• Jurist tel: GSM: +372 50 34 352

• Õigusabi. 5063690, jaana@
clo.ee. Inimlikud hinnad. 
Konsultatsioon ka vene keeles

• www.toonklaas.ee

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

•  A L U M I I N I U M I S T 
KATUSEREDELID. Õhtuti tel 
5289 418

• Soodsatel tingimustel anda 
rendile kutselisele kalurile Lääne-
Virumaal püügivahendid: 2 tk 
3m ääremõrda, 2 õngejada ja 8 
nakkevõrku. Tel 5624 4605

•  O s t a n  m a j a p i d a m i s e 
likvideerimisel jäänud esemeid 
kila-kolani. Tel 5031 849

• Müüa Giorgio Armani Si ja 
Versace Eros. Tel 5876 7704

• Müüa Taro kaardid. Tel 5810 
0485

• Ostame söödaotra. Tasume 
kohe, veovõimalus. Tel 5118 
848

• Ostan MT Z-82 tö ökorras 
esisilla. Võib pakkuda ka tervet 
traktorit varuosadeks. Tel 5698 
0689

• Ostan T-25 kõiki osi. Tel 5558 
5956

PÕLLUMAJANDUS

TEATED

EHITUS

METS

LOOMAD

VANAVARA

MUUD

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

maalt ja merelt, talust ja 
mõisast, keldrist ja pööningult, 
toast ja aidast, külast ja linnast: 
kapid, kummutid, toolid, lauad, 

puhvetid, peeglid, kirj.lauad, 
kunstiteosed (maalid, graafi ka 

jm) kirjandus, postkaardid, 
fotod, albumid, hõbeesemed, 
toidunõud, lühtrid, õlilambid, 

küünlajalad, kohviveskid, 
margapuud, seinakellad, 
õmbl.masinad, pudelid, 

sõjatemaatika (kiivrid, pandlad, 
mõõgad, aumärgid, vormid), 

pildiraamid, mänguasjad, 
mündid, märgid, paberraha 
jpm. Valikuliselt ostame ka 

nõuk.aegset kraami. 
RAHA KOHE. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

KOJUKUTSED on kõikides 
GROSSI kaupluste 

asupiirkondades 
üle Eesti TASUTA. 

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

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, graafi ka), 

fotod, postkaardid, kuld- ja 
hõbeesemeid, mündid, märgid, 

paberraha, sõjatemaatika 
(kiivrid, mõõgad, pandlad, 

vormid) jpm. 
Valikuliselt ostame ka 

nõukogudeaegset kraami. 
Tühjendusostud majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 

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

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435
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TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

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

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Ootamatult lahkunud kaaslast

JAAK KUSTAVSONI

mälestavad ning jagavad lähedaste 
leina Kadrina mälusportlased

Me südameis Sa ikka elad, 
jääd mõtteis meie keskele...

Unustamatut hella ja kallist ema 

EDA KUGAPI

Meenutame ja mälestame 
10. surma-aastapäeval

tütred Maila, Svetlana, 
Kaire ja Gerli peredega

Kallist töökaaslast 

TIINA LILLEOJA 

mälestab kpl Kevad kollektiiv

Toredat naabrimeest 

LEOD 

mälestavad Pärja ja Marika

Kallis Mare perega, siiras kaastunne 
Sulle ema, ämma, vanaema ja 

vanavanaema 

TAMARA 
kaotuse puhul. 
Silvia ja Peeter

Meie südamlik kaastunne Marele 
perega ema, ämma, 

vanaema ja vanavanaema

TAMARA
kaotuse puhul.

Töökaaslased Bellusest

Mälestame kallist ema ja vanaema 

VALVE MAASIKUT 

11. I 1925 – 24. VII 2011 
90. sünniaastapäeval.

Poeg Toivo, lapselapsed 
Alexander ja Helen perega

Lein ei mahu sõnadesse,
jääb alati südamesse

Avaldame kaastunnet Arvo Merilale

VENNA

surma puhul.

Perekonnad 
Turban, Buntsel, Uustalu

Kord aeg kõik igavikku kannab 
ja lõpp on käidud eluteel, 

vaid mälestused elavad meis veel.
Avaldame sügavat kaastunnet 

Agole armsa 

EMA 

kaotuse puhul. 
Feka-Ekspress kollektiiv

Mälestame sügavas leinas 

TIINA LILLEOJA 

ja avaldame kaastunnet lahkunu 
omastele. 

OÜ Dakriin kollektiiv

Kallist vennapoega ja tädipoja poega 

JÜRI VAALU’ 

mälestavad Aino, Astra
ja Irma peredega.

Siiras kaastunne poegadele
peredega

www.kuulutaja.ee

Virumaa Varjupaik palub abi:

Varjupaik palub abi
kasside kvaliteettoidu näol

Kontakttelefon 5309 0510
virumaa@varjupaik.ee 

Lennuki 17, Rakveres
 Virumaa Varjupaigas 

ootavad kodu:

Kontakttelefon 5309 0510
Kasside infotelefon 516 2473 
virumaa@varjupaik.ee 
http://virumaa.varjupaik.ee

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

Liselle on 17.12.14a. leitud Son-
dast emane koer.

Kirsika on 10.12.14 omaniku kao-
tuse tõttu Jõgevamaalt varjupaika 
sattunud sõbralik emane keskmi-
ses vanuses koer. Kirsika on hea 
iseloomuga, sobib nii teiste loo-
madega kui ka lastega, armastab 
joosta ja hullata, seega sobib koju 
kus palju ruumi.

Printsess on umbes 6 kuune kii-
sutüdruk, alguses oli ta väga hä-
belik kui keegi uksest sisse astus, 
peitis ennast ruttu oma padja alla 
ja pigistas silmad kõvasti kinni, et 
keegi teda ei märkaks. Tänaseks 
on aru saanud, et on olemas ka 
häid inimesi ja nende pehmed 
paikäed on ka väga mõnusad. 
Saanud ussirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, steriliseeritud 
ja kasutab ilusti liivakasti.

Seila on kiisutüdruk sündinud 
29.08.14a.saanud ussirohtu, vakt-
sineeritud, mikrokiibistatud ja 
kasutab ilusti liivakasti.

Mäger on 2 aastane isane sõbralik 
kass, saanud ussirohtu, vaktsi-
neeritud, mikrokiibistatud, kast-
reeritud ja kasutab ilusti liivakas-
ti. Rakvere vallast Taaravainu kü-
last Lepna teelt leitud ja 13.11.14 
varjupaika toimetatud. Mägra 
uues kodus peaks olema võimalik 
teda toita spetsiaalse toiduga, ku-
na kiisul on seedimisega problee-
me ning vajab seetõttu kvaliteet-
toitu, et ta kõht ilusti korras oleks. 
Ka siin saab ta spetsiaalset sööki 

ning see paistab teda aitavat, see-
ga loodetavasti on mõnel inime-
sel võimalik seda talle lubada. 
Muidu aga on Mäger igati terve ja 
tore kiisu, ning muid terviseprob-
leeme tal ei ole.

Jõgeva - 06.01.15 Jõgeva linnast 
leitud emane umbes kolme kuu-
ne kutsikas. Kutsikas leiti koos 
oma õega Konsumi poe taara-
punktist.

Siil on umbes 6 kuune isane kass, 
saanud ussirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, kastreeritud ja 
kasutab ilusti liivakasti. Iseloo-
mult on Siil väga sõbralik, armas-
tab mängida ja sobib ka lastega ja 
teiste loomadega. 

Simon on umbes 5 kuune isane 
kassipoeg, saanud ussirohtu, 
vaktsineeritud, mikrokiibistatud, 
kastreeritud ja kasutab ilusti liiva-
kasti.

Mairo on armsa olemisega vahva 
umbes 1 aastane isane kass. Pere-
naiseta jäänud on Mairo vapralt 
vastu pidanud aga silmades siiski 
kurbus. Loodame, et leidub hea 
peremees või –naine, kes soovib 
Mairoga tutvust teha ja armasta-
vat kodu pakkuda. Saanud us-
sirohtu, vaktsineeritud, mikrokii-
bistatud, kastreeritud ja kasutab 
ilusti liivakasti.

Eleanora on 10 aastane emane 
kass, väga sõbralik, naudib täiel 
rinnal paitamist ja tähelepanu, ei 
torma ringi ja on rahuliku loomu-
ga. Saanud ussirohtu, vaktsineeri-
tud, mikrokiibistatud, steriliseeri-
tud ja kasutab ilusti liivakasti.

www.kuulutaja.ee
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www.moobliait.ee

Soodne järelmaks 12 kuuks! Intress ja sissemaks 0%

MÖÖBLIKLASSIKA
SAUEL
Pärnasalu 34

E- 10-R 19

L    10-16

PÄRNUS
Sillakeskus
Papiniidu 5

E-R 10-19, L 1610-

TARTUS
Vahi 5

E-R 10-19

L 10-16

NARVAS
KeskusTEMPO

Tallinna mnt 52

E-R 10-19, L 10-17

RAKVERES
Põhjakeskus

Tõrremäe

E-P 10-20
M Ö Ö B L I A I D A

KREDIIT
INTRESSITA JÄRELMAKS

KÕIK VANAMÖÖBEL

PALJUD TOOTED -40%

%

20. JAANUARINI-20
Kapike

Kapike

Kohviveski

Diivanilaud

Kapp

Sektsioon

Komplekt 3+1+1

Nagi
50x27 cm

Maal 56x70 cmAjalehehoidja

Vasest
serviis

Laud + 4 tooli

Antiikne diivanilaud

108.-
135.-

108.-
135.-

108.-
135.-

213.75

17.81

285.-

/kuu€

Järelmaks:

336.-

28.-

420.-

/kuu€

Järelmaks:

480.-

40.-

600.-

/kuu€

Järelmaks:

560.-

46.67

700.-

/kuu€

Järelmaks:

392.-

32.67

490.-

/kuu€

Järelmaks:

360.-

30.-

450.-

/kuu€

Järelmaks:

-25%

Veiniriiul TV-alus

TV-alus

72.-
90.-

24.-
30.-

36.-
45.-

36.-
45.-

36.-
45.-

48.-
60.-

45.-
60.-

60.-
75.-

84.-
105.-

Seinakell

90.-
150.-
-40%

-25%

Diivan Laud + 6 tooli

2 seinalampi

120.-
150.-
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Mis viirused põhjustavad 
kõhugrippi?
Viiruslik gastroenteriit ehk 
lühidalt ja maakeeli kõhug-
ripp on mao-sooletrakti äge 
haigus, mis väljendub äkki 
tekkinud sagedas oksenda-
mises, kõhulahtisuses, pala-
vikus, kõhuvaludes. Kaasub 
isutus, loidus, vähene uri-
neerimine - olenevalt sümp-
tomite raskusastmest. 
Kõhugripi tekitajaid on eri-
nevaid:  rota-, astro- , 
Norwalki ja adenoviirus. 
Rotaviirus on neist kõige 
tüüpilisem ja enam esinev, 
see põhjustab sageda oksen-
damise, kõhulahtisuse, pala-
viku ning sõltuvalt sümpto-
mite raskusastmest ka eris-
taadiumis vedelikupuuduse. 
Adenoviirus kulgeb kõhulah-
tisusena enamasti kergemalt 
ja on rohkem hingamisteede 
infektsioon, põhjustades tu-
geva nohu, rögase köha, mä-
dase silmapõletiku ja palavi-
ku.
Mõnikord võib sellega kaas-
neda ka kõhulahtisus ja ok-
sendamine. 
Norwalki viirus on pigem ok-
sendamishaigus, ilma või vä-
hese kõhulahtisuse ja/või 
palavikuga. 

Väidetavalt on kõhugripp 
väga elujõuline viirus? 
Kõhuviirus võib organismis 
peidus olla 2-4 päeva, kesta 
3-9 päeva ja olla nakkusoht-

Käes on nakkavate 
kõhuviiruste tippaeg

lik pärast paranemist veel 
2-3 päeva kuni 2 nädalat. 
Haigestumise kiirus on seo-
tud sellega, kui paljude vii-
rusosakestega inimene kok-
ku puutus.
Rotaviirused levivad kergesti 
inimeselt inimesele, välja-
heite või oksemassidega 
saastunud käte või esemete 
kaudu (mänguasjad, riided, 
ostukäru jne).
Nad on väga elujõulised, hai-
gustekitaja võib kätel püsida 
tunde, pindadel ja mänguas-
jadel päevi.
Katsed väidavad, et need vii-
rused suudavad üle elada 
külmumise, temperatuuri 
tõusu kuni 60 kraadini ja 
kloorilahuse.
Haigestumise järel kestab 
immuunsus vaid mõned 
kuud ja on viirusepõhine, 

mis tähendab, et see ei kaitse 
teiste viirustüvede eest. 
Kõhugripp levib aasta ringi, 
viimastel aastatel on rotavii-
ruse põdemist ka suvekuu-
del.

Kuidas ennast kaitsta?
Kätepesu seebiga vähendab 
haigestumist enam kui kol-
mandiku võrra.
Apteekides on kindlasti ole-
mas ka käte desinfitseerivad 
vahendid (Cutasept jne) - 
väikesed mugavad pudelid, 
millest võib kätele lahust pi-
hustada ja lasta siis õhu käes 
kuivada. 

Kuidas kõhuviiruseid ravi-
da?
Ravimeid nendele viirustele 
ei ole, haiguste ravi on 
sümptomaatiline, st palavi-
ku puhul tuleb anda palavi-
kualandajat jne. Antibiooti-
kumid kõhuviirustele ei mõ-
ju. 
Oluline on jälgida vedeliku-
bilanssi. Kõige olulisem näi-
taja on urineerimise sagedus 
ja kogused. Oksendamise, 
kõhulahtisuse ja ka palavi-
kuga kaotatud vedelik tuleb 
taastada, eriti oluline on see 
laste puhul. Selleks tuleb 
juua lonksuhaaval vähese 
suhkruga kummeliteed või 
lihtsalt vett. Kui on tugevad 
kõhuvalud ja gaasid, siis võib 
aidata Espumisan.
Lastel EI KASUTATA kõhu-
kinnisteid! 

Mida teha, kui peres on hai-
gestunud laps?
Kui laps on haige, siis tuleb 
kõigepealt ühendust võtta 
oma perearstiga. Arst peaks 
last vaatama vähemalt kol-
mandal haiguspäeval. Kui 
laps oksendab pidevalt, ta 
kõht on väga tugevasti lahti, 
ta ei söö ega joo ning urinee-
rib harva (vähem kui neli 
korda ööpäevas), tuleb abi 
otsida varem. Olenevalt lap-
se seisundist ja vanusest 
võib ta vajada jälgimist ja til-
kinfusiooni haiglatingimus-
tes. 
Tahan meelde tuletada, et 
oksendav ja kõhulahtisuses 
laps ega täiskasvanu EI SOBI 
KOLLEKTIIVI! Ka siis, kui ta 
tunneb end rahuldavalt ja tal 
ei ole palavikku, on ta ikkagi 
TÕSISEKS nakkusallikaks. 
Viirus võib väljaheitega eri-
tuda kuni 14 päeva, mistõttu 
ei tohiks last selle aja jooksul 
kollektiivi viia.

SOOVITUSED KÕHUVIIRUSE KORRAL

Kui haige (laps) ei söö, ei ole see probleem, kuid viirustega 
tõuseb organismi vedelikuvajadus.
Juua tuleb lonkshaaval kummeliteed ja vett. Joogiks sobib 
Värska, gaseerimata vesi, vähe magus tee, vähese suhkru-
sisaldusega mahlajoogid. Ei sobi magusad joogid, mah-
lad, kokakoola, jõujoogid. Võib imeda külma mahlajäätist, 
jääpulka.
Söögiks sobivad kuivikud, banaan, rosinad, röstsai, veega 
keedetud pudrud, mustikad. Alates teisest haiguspäevast 
võib lisada menüüsse veega keedetud kartuli- või riisi-
pudru, kuivikud, kodumaised küpsised, mustikajogurti ja 
rosinakisselli.

EI TOHI tarbida piima- ja lihasaaduseid ning puuvilju (v.a 
banaan).
Jälgige lapse urineerimist ja üldseisundit ehk aktiivsust! 
Viirus on eriti kurnav alla aastastele lastele või inimestele, 
kellel on kroonilised haigused.
Loid, nõrk ja kurnatud laps, kes ei urineeri nagu tavaliselt, 
vajab arsti konsultatsiooni!
Ravimitest piisab palavikuravimist (Paracetamol või Ibu-
profen), gaaside korral manustada Espumisani.

Apteekides on olemas vees lahustuvad pulbrid, mis taas-
tavad soolakao organismis. Igati head on Rehydroni pulb-
rid.
Peale põdemist võib teha piimhappebakteri kuuri (Ge-
filus, Enterol jne), et taastada normaalne soolemikrofloo-
ra. 

Oluline on käte hügieen, neid tuleb pesta korralikult ja de-
sinfitseerida vastava vahendiga.
Iga kõhulahtisus ja oksendamine ei pruugi olla kõhuvii-
rus! Kindlasti konsulteerige perearstiga.

Konsulteeri arstiga, kui:
*rohke vesivedel kõhulahtisus kestab üle paari päeva,
*laps oksendab üle ühe päeva suurtes kogustes,
*oksemassides või väljaheites on veri,
*laps urineerib palju harvem kui tavaliselt,
*laps ei ole mitte midagi joonud juba tunde,
*kui imik ei ole urineerinud 4-6, suurem laps 6–8 tundi,
*peale kõhuviiruse põdemist püsib kõhulahtisus üle kahe 
nädala.

Kõhuviirused, mille sümptomid on oksendami-
ne, palavik, kõhulahtisus ja –valu, kimbutavad 
olenemata vanusest kõiki inimesi. Kõhuviirus-
tesse haigestumine on sagenenud just viimastel 
kuudel. Levinud tõvest räägib Tallinna Laste-
haigla vastuvõtuosakonna juhataja Helke Nurm 
(pildil).

Anu Viita-Neuhaus
Tervise Arengu Instituudi (TAI) osalusel läbi viidud uurin-
gust selgub, et enamik Euroopa, sh Eesti lastest ei ole keha-
liselt piisavalt aktiivsed. 
Rahvusvaheliste soovituste järgi on lastele vaja vähemalt 60 
minutit mõõdukat kuni tugevat kehalist aktiivsust päevas. 
Eestis oli tervise säilitamiseks optimaalsel määral aktiivsed 
vaid 13 protsenti 2-10-aastastest tüdrukutest ning 27 prot-
senti poistest.
TAI on alates 2007. aastast osalenud üle-euroopalises laste 
terviseuuringus IDEFICS, milles uuriti üle 10 000 lapse ka-
heksast Euroopa riigist. Uuringu käigus mõõdeti ka laste 
kehalist aktiivsust, mille tulemustest ilmus hiljuti kokkuvõ-
te ajakirjas International Journal of Obesity.
„Kui soovitustele vastavalt (st vähemalt 60 minutit mõõdu-
kat kuni tugevat aktiivsust) käitus 13 protsenti uuringus 
osalenud Eesti tüdrukutest ja 27 protsenti poistest, siis ka 
teistes uuringus osalenud maades oli olukord samalaad-
ne,“ selgitas TAI teadur Kenn Konstabel. „Riigiti olid tüdru-
kutest vähemalt 60 minutit aktiivsed 2-15 protsenti ja pois-
test10-34. Aktiivseimad tüdrukud on Rootsis ja poisid Bel-
gias, kõige vähem aktiivsed on tüdrukud Küprosel ja poisid 
Itaalias.“

Kuulutaja

MÕNE REAGA

UURING:
Eesti laste kehaline aktiivsus ei ole 
piisav optimaalse tervise säilitamiseks

Lääne-Tallinna Keskhaigla
alustas uut aastat suitsuvabalt
Käesoleva aasta algusega muutus Lääne-Tallinna Keskhaigla 
suitsuvabaks haiglaks, keelustades nii haigla ruumides kui 
hoonetest 30 meetri raadiuses tubakatoodete (sh närimis- ja 
huuletubaka) kasutamise. Muudatus kehtib nii haigla tööta-
jatele, patsientidele, külastajatele kui ka rentnikele.
Haigla õendusjuht Aivi Kabur avaldas lootust, et ehk aitab 
„ebamugav“ regulatsioon positiivses suunas mõjutada ma-
jaga seotud inimeste suitsetamisharjumusi ka laiemas plaa-
nis. „Kuigi meie esmane eesmärk on muuta haigla ja selle 
territoorium suitsust priiks, nagu on ühele tervishoiuasutu-
sele kohane, siis pikas perspektiivis loodame suitsuvaba käi-
tumist juurutada ka üldisemalt meie personali ja patsientide 
seas,“ rääkis Kabur.
Kaburi sõnul on just tervishoiuasutuste töötajad need, kes 
peaksid näitama terviseteadliku käitumisega eeskuju. „Ei tu-
le kõne allagi, et inimene, kes räägib patsiendile tervise olu-
lisusest, läheb järgmisel hetkel nurga taha suitsu tegema ja 
rikub ise kõiki reegleid, mida on teistele õpetanud,“ selgitas 
õendusjuht, kes ise loobus suitsetamisest päevapealt kolm 
aastat tagasi.

Raepress
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10. ja 11. jaanuar kell 18:15
12. jaanuar kell 18:50

Komöödia
(Alla 12 a mittesoovitatav)

HECTORI
ÕNNEOTSINGUD

10. ja 11. jaanuar kell 15 ja 16:40.
12. jaanuar kell 15:30 ja 17:15

Animafilm
Perefilm

MESILANE MAIA

10. ja 11. jaanuar kell 20:30
12. jaanuar kell 21:05

Draama
(Alla 14 a keelatud)

PÄÄSTMINE

Lääne-Viru maavalitsus 
kutsub maakonna elanikke 
ning asutusi ja organisat-
sioone üles esitama kan-
didaate, keda autasustada 
Lääne-Virumaa kõrgeima 
tunnustuse – vapimärgiga.
Lääne-Viru maakonna va-
pimärk omistatakse 
inimesele, kes oma sil-
mapaistva töö ja tegevuse-
ga kultuuri, spordi, hari-
duse, sotsiaal- ja tervishoiu, 
majanduse, maaelu aren-
damise jm valdkonnas on 
oluliselt kaasa aidanud 
Lääne-Virumaa arengule. 
Samuti muude saavutuste 
eest, mis on toonud au ja 
tunnustust maakonnale. 
Kandidaat ei pea olema 
maakonna elanik.

Eelmise aasta viimasel päe-
val kuulutas Tamsalu valla-
valitsus koostöös Eesti Arhi-
tektide Liidu ja Riigikantse-
leiga välja maastikuarhitek-
tuuri võistluse, mille ees-
märgiks on leida ideekavand 
Tamsalu 100 tamme pargi 
rajamiseks. Sellest saab üht-
lasi EV 100 juubeliprogram-
mi raames toimuva projekti 
„Eesti 100 tamme“ esindus-
park. Park on kavas riigi toel 
välja ehitada vähemalt aas-
taks 2018.
Riigikantselei algatusel on 
Eesti Vabariigi 100. juube-
liaastaks plaanis rajada üle 
Eesti 100 tamme tammikuid 
– need on pargid, alleed või 
tammesalud, kus igaühes 
kasvab sada tamme. Esialgse 
kava kohaselt istutatakse 
igasse maakonda vähemalt 
üks tammik koolinoorte ja 
omavalitsuste koostöös. Sel-
leks on andnud nõusoleku 
igast maakonnast vähemalt 
üks kool ja omavalitsus. 
Tamsalu 100 tamme park on 
plaanis kujundada ja ehitada 
antud programmi esindus-

pargiks, see on ka esimene 
omataoliste seas. Tamsalu 
valiti esinduspargi kohana 
välja nii nimemaagia kui ka 
Eesti keskse asupaiga tõttu. 
Pargi rajab Tamsalu vallava-
litsus Riigikantselei toel.
Tamsalu 100 tamme pargi 
ideevõistlusel on oodatud 
osalema juriidilised isikud, 
kelle asukoht on Eesti, mõni 
muu Euroopa Liidu liikmes-
riik, muu Euroopa Majan-
duspiirkonna lepinguriik või 
Maailma Kaubandusorgani-
satsiooni riigihankelepingu-
ga (GPA) ühinenud riik, sa-
muti nimetatud isikutest 
moodustatud konsortsiumid 
(ühisosalejad). Ideekavandi 
esitamise tähtaeg on 10. 
märts 2015 kell 16.00. Võist-
lustulemused avalikustatak-
se 27. märtsil 2015.
Ideekavandis on muuhulgas 
palutud esile tuua pargi eri-
nevad aktiivsustsoonid ja 
kasutused, planeerida tee-
devõrk ja pinnakatted, hal-
jastus, valgustuselahendus, 
liiklus- ja parkimiskorraldus, 
juubelitammiku istutus-

plaan, pargis asuva Kukelos-
si varikatuse ja välilava ku-
jundus jm. Lisainfo ja täpse-
mad tingimused maastiku-
arhitektuurivõistlusel osale-
miseks leiab Riigihangete re-
gistrist viitenumbriga 
158527.
Võistlustöid hindab zhürii 
koosseisus Toomas Uude-
berg (Tamsalu Vallavalitsus), 
Riho Tell (Tamsalu Vallavalit-
sus), Kadri Klementi (arhi-
tekt, Eesti Arhitektide Liit), 
Oliver Alver (arhitekt, Eesti 
Arhitektide Liit), Merle Kar-
ro-Kalberg (maastikuarhi-
tekt, Eesti Arhitektide Liit, 
Eesti Maastikuarhitektide 
Liit). Asendusliikmed on 
Mati Tamm (Tamsalu Valla-
valitsus) ning Kalle Vellevoog 
(Eesti Arhitektide Liit).
Võistluse auhinnafondi suu-
rus on 6000 eurot, millest 
võitja saab 3000eurose, teine 
koht 2000eurose ning kol-
mas koht 1000eurose pree-
mia.

Kuulutaja

Kadrina vald jagab 
3900 eurot haridus-
stipendiumiteks
Tublide tudengite taotlusi 
oodatakse 15. jaanuarini.
Kadrina vallas jagatakse ju-
ba üheksandat aastat välja 
haridusstipendiumi, mida 
saavad taotleda tublid ko-
halikud üliõpilased ja õpi-
lased nii õppe- , uurimis- 
kui teadustööga tegele-
miseks. 2015. a stipendi-
umifondi suuruseks on 
3900 eurot.
Alates 2007. aastast välja 
antava Kadrina haridussti-
pendiumi on senini saanud 
34 noort inimest, peamiselt 
üliõpilast, kelle erialad 
ulatuvad geenitehnoloogi-
ast lasteaianduseni, sot-
siaaltööst bioloogiani.
Kadrina valla haridussti-
pendiumid määrab valla-
volikogu Eesti Vabariigi 
sünnipäevaks. Tublidele 
õppetulemustele lisaks on 
eriti hinnatud ja tunnustat-
av stipendiumi taotleja 
uurimis- või teadustegevus, 
mis käsitleb konkreetselt 
Kadrina valla temaatikat 
või millest võib tulevikus 
vallale kasu võrsuda.
Stipendiumi taotlemiseks 
tuleb Kadrina vallavolik-
ogule hiljemalt 15. jaanu-
ariks esitada põhjendatud 
taotlus, õppuri CV ja tema 
õppeasutuse soovitus. Do-
kumendid võib lähetada 
elektrooniliselt aadressile 
kadrina@kadrina.ee või 
saata postiga Rakvere tee 
14, Kadrina 45201, 
Lääne-Viru maakond.
Lisainfot saab telefonil 322 
5600 ning veebilehtedelt 
www.kadrina.ee ja https://
www.riigiteataja.ee/ak-
t/403072013006&leiaKehtiv 

Kuulutaja

„Rakvere linnavalitsusele on 
üsna mitmel korral tehtud 
ettepanek pikendada seda 
aega, mil meie keskväljakul 
on kuusk püsti ja särab,“ 
ütles linnapea Mihkel Juhka-
mi. „Küll on põhjuseks 
toodud soov näidata kuuske 
Eestisse n-ö vene jõuludeks 
saabuvatele turistidele, 
samuti on nii mõnigi endine 
rakverlane või külaline taas-
saabumas alles jaanuari kes-
kpaiku või veelgi hiljem.“
„Kaalusime seda teemat ka 
linnavalitsuse istungil ja 
leidsime, et väljas on pime, 
valgust ja rõõmu niigi vähe 
võitu, miks siis mitte lasta 

kuusel särada?“ jätkas ta. 
„Me ei võta ju ka linna täna-
vate äärseid puudekaunistu-
si niipea maha.“
Kui kaua oleks sobilik jõulu-
kaunistusi eksponeerida, et 
lugu ei muutuks naeru-
väärseks? „Abi saime 
Lääne-Virumaa Keskraama-
tukogu direktorilt Kaili 
Õunapuu-Seidelbergilt, kes 
toetudes rahvakalendrile 
kinnitas, et küünlapäevani 
(2. veebruarini) võib kuusk 
vabalt püsti olla,“ märkis 
Juhkami „Küünlapäev ehk 
küünlamaarjapäev oli mine-
vikus üks olulisemaid süda-
talve tähtpäevi. Sellega lõp-

pes kesktalve periood, algas 
kevade ootus ja ettevalm-
istus uueks tööajaks. Saartel, 
Lääne-Eestis ja paiguti ka 
mujal nimetati küünlapäeva 
viimaseks jõulupühaks.“
Seega otsustaski linn, et kes-
kväljaku kuusk seisab omal 
kohal vähemalt 2. veebruari-
ni. „Mulle isiklikult tundub, 
et nii võiks olla ka järgneva-
tel aastatel, mis iganes sorti 
või värki kuusepuu meil seal 
keskväljakul siis ka särab,“ 
leidis linnapea.

Aivar Ojaperv

MÕNE REAGA

Rakvere kuusk seisab veebruarini

Tamsallu rajatakse projekti
„Eesti 100 tamme“ esinduspark

Maakonna vapimärk 
ootab kandidaate

Kirjalikku taotlust koos põh-
jendusega oodatakse 
Lääne-Viru Maavalitsusele 
hiljemalt 30. jaanuariks 
aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, 
44314 Rakvere või e-posti 
aadressil info@laane-viru.

maavalitsus.ee.
Põhjenduses tuleb ära 
märkida, kellele ja mille eest 
vapimärki taotletakse ning 
taotleja kontaktandmed.
Lääne-Viru maakonna va-
pimärk on maakonna kõr-
geim tunnustus aastast 2005. 
Ettepaneku teenetemärgi 
andmise kohta esitab maa-
vanemale maavanema moo-
dustatud komisjon. 
Lääne-Viru maakonna va-
pimärgid antakse maavalit-
suse poolt üle Eesti vabariigi 
97. aastapäevale pühenda-
tud Lääne-Viru maavanem 
Marko Tormi pidulikul vas-
tuvõtul 22. veebruaril Haljala 
Rahvamajas.

Kuulutaja
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O Kõrts 
Jõe 3a, Võsu
Ürituste algus kell 22
Sissepääs tasuta!
10. jaanuaril mängib parimat retroklassikat DJ Margus 
Teetsov
17. jaanuaril reserveeritud

10 trummi
Reedel, 9. jaanuaril Rakvere Reggaebiidid DJ Partyman - 
sissepääs tasuta 
Laupäeval, 10.jaanuaril kell 23 Eneseimetlejate Klubi- sis-
sepääs 3 eurot

Ayurveda seminar
Kutsume osa võtma Ayurveda seminarist 17. jaanuaril kell 
10-15 Rägavere tee 35. Info MTÜ Valge Safiir Facebook’i le-
hel või telefonil 5346 3352.

Gustavi Maja
20. jaanuaril kell 18.30 alustab tervisliku toitumise kursus 
“Kevadele vastu kergemalt” Gustavi Majas Rakveres Pikk 
28. Täpsem info ja registreerumine: www.gustavimaja.eu, 
tel +372 553 5871 Ly.

Klubi Hämarik
Pensionäride klubi Hämarik pidu toimub 10. jaanuaril Rak-
vere rahvamajas

Lääne-Virumaa Puuetega
Inimeste Koja jaanuarikuu üritused
15. jaanuaril kell 12 juristi tasuta nõustamine (vajalik ette-
registreerimine)
19. jaanuaril kell 13 Afaasia Ühingu teabepäev Sotsiaalabi-
keskuses
20. jaanuaril kell 9 maniküür (vajalik etteregistreerimine)
21. jaanuaril kell 13 toimetulekuköök “Kiika kööki”( palume 
ette registreerida 19. jaanuariks), teema: “Kitsepiim ja kit-
sepiimast tooted”.
26. jaanuaril kell 13 Vaegkuuljate Ühingu teabepäev “Eluga 
hakkama saamisest koos kuulmispuudega - Kristi lugu”. 
Ootame uusi liikmeid.
NB! Teraapilised tegevused ja taidlusringid alustavad tööd 
niipea kui rahastus on selgunud!
Info: 32 42 023

Rakvere Teatri mängukava jaanuaris
09/15/31.01. kell 19 Maalermeister Rakvere Teatri suures 
majas (lav. Gerda Kordemets)
16.01. kell 19 Meie, mehed Rakvere Teatri suures majas (lav. 
Toomas Suuman)
17/30.01. kell 19 8 armastavat naist Rakvere Teatri suures 
majas (lav. Eili Neuhaus)
22/29.01 kell 19 Seitsmeteistkümnenda nuku suvi Rakvere 
Teatri suures majas (lav. Toomas Suuman)
23.01 kell 19 Armastus tööpostil Rakvere Teatri suures ma-
jas (lav. Peeter Tammearu)
08/15/31.01. kell 19 3 õde Rakvere Teatri väikses majas (lav. 
Andres Noormets)
09/29.01. kell 19 Leping Rakvere Teatri väikses majas (lav. 
Indrek Apinis)
16/23.01. kell 19 Oscar ja Roosamamma: Kirjad jumalale 
Rakvere Teatri väikses majas (lav. Üllar Saaremäe)
17.01. kell 19 Majahoidja Rakvere Teatri väikses majas (lav. 
Mati Unt)
21.01. kell 19 Kaasavaratu Rakvere Teatri väikses majas (lav. 
Elili Neuhaus)
22/27.01 kell 19 Viimase öö õigus Rakvere Teatri väikses 
majas (lav. Raivo Trass)
30.01. kell 19 Algused Rakvere Teatri väikses majas (lav. Nils 
Riess)
07.01. kell 19 Maalermeister Põltsamaa kultuurikeskuses 
(lav. Gerda Kordemets)
12.01. kell 19 8 armastavat naist Vene Teatri suures saalis 
(lav. Eili Neuhaus)
12.01. kell 19 Majahoidja Vene Teatri väikses saalis (lav. Mati 
Unt)
14.01. kell 19 Maalermeister Jõgeva kultuurikeskuses (lav. 
Gerda Kordemets)
14.01. kell 19 Elu ja kuidas sellega toime tulla Kose kultuuri-
keskuses (lav. Üllar Saaremäe)
16.01 kell 19 Armastus tööpostil Puhja seltsimajas (lav. Pee-
ter Tammearu)
19.01 kell 19 Uno Bossa Vanemuise väikses majas (lav. Har-
di Volmer)
20.01. kell 19 8 armastavat naist Viimsi huvikeskuses (lav. 
Eili Neuhaus)

KUHU MINNA
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Tel 5919 9330, 5340 9428
www.omaporsas.ee

SEALIHA

SEAHAKKLIHA

LAMBA- ja VASIKALIHA

(veerand siga)

Vajangu farmist

al /kg

/kg

2,40

1,95

€

€

Lihapood Pikk tn 11 Rakveres,
Nõmme turul ja

Mustamäe turul Tallinnas

Eestimaine liha otse farmerilt!

teksapood!

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

TEKSAD, T-särgid, topid pluused jpm,

TALVEKAUPADE
SUUR ALLAHINDLUS

HINNAD ALL

50 KUNI 70%

* Põllumajandusehitised
* Viimistlustööd
* Korterite remont
* Katuste ehitus
* Projekteerimine
* Ehituseelarvete

koostamine

* Üldehitus- ja remonditööd

AadeMart Ehitus OÜ

Lisainfo tel:
5187 131 (Janek)
5116 424 (Mart)
e-mail:
aademart@gmail.com

Rakvere Kroonikeskuses 9. ja 10. jaanuaril

OÜ SARGOMETS on tegutsenud

turul pea 15 aastat, kelle

põhitegevuseks on

metsamajandamine.

Ostame metsakinnistuid,

raieõigust ja

teostame metsaraie

kompleksteenust

(lõikus, väljavedu, transport).

Täpsem info ja pakkumised

oodatud tel. 511 5055

Koliauto
Telli: 55 000 87

e-kiri:

• Väikeveod Eesti linnades

Kolimine, tõstetöö ja montaaz

Ebavajaliku äravedu

Pakkematerjalide müük

info@koliauto.ee

www.koliauto.ee

•

•

•

TÖID TEOSTAVAD PARIMAD MEISTRID, TÄHTAJAD LÜHIKESED

•Parandame ehteid

Valmistame uusi

Graveerime

Prillide laserjootmine

•

•

•

Norax Koolituskeskus

(Kell 10.00)

(E, K kell 17.00)

(E-õppe võimalus)

(E, K kell 17.30)

(40 t)

(40 t)

VEOAUTOJUHI

AMETIKOOLITUSED

B-KAT AUTOKOOL

SOOME KEELE

ALGKOOLITUS

VENE KEELE

KOOLITUSED

Info ja registreerimine

tel 32 25 060, Rohuaia 6, Rakvere

või info@noraxkoolitus.ee;

www.noraxkoolitus.ee .

Tulumaksutagastus.

10. jaanuar

12. jaanuar

19. jaanuar

jaanuari II poolel
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