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Arvamus

JUHTKIRI

7. aprillil toimub Rakvere 
Ametikoolis maakonna viies 
ideede laat, mida korraldab 
Lääne-Viru maavalitsus koos-
töös Europe Directi Lääne-Vi-
rumaa teabekeskuse, Lää-
ne-Viru arenduskeskuse, 
maakonna koolide, tehnika- 
ning tehnoloogiaringide ja 
mitme teise asutustega.
Korraldajad kutsuvad koole, 
organisatsioone ja huviklubi-
sid osalema loodusteaduste, 
tehnika- ja tehnoloogiaalaste 
töötubade ja väljapanekutega 
või teiste põnevate esitluste, 
leiutiste, infolaudadega. Väga 

oodatud on ka kõik õpilasfir-
mad oma tooteid tutvustama 
ja müüma.
Osalemissoovist saavad koo-
lid, noortekeskused, firmad, 
vabaühendused, noortegru-
pid või noored teavitada hil-
jemalt 20. veebruariks e-posti 
aadressile haridusosakond@
laane-viru.maavalitsus.ee. 
Sihtrühmaks on eelkõige II ja 
III kooliastme põhikooliõpi-
lased, kuid oodatud on kõik 
huvilised – nii väikesed kui 
suured.
Eelmisel aastal said noored 
proovida robotite ehitamist, 

leiutamist, 3D-joonestamist 
ja printimist. Tutvuti nii auto- 
kui ITvaldkonnaga, elektris-
keemidega, filminduse, toi-
dukunsti ja veeökoloogiaga. 
Kätt prooviti auto- ja lennu-
mudelitega ning robovõistlu-
se demorajal robotitega.
Lisaks olid esindatud mitme-
sugused laboratooriumid, 
kus sõlmiti sinasõprust loo-
dusteadustega, õpiti tegema 
parfüüme, täringuid, hõlju-
keid ning tehti katsetusi aju-
seadmetega.

Kuulutaja

Maavalitsus kutsub 
osalema ideede laadal

Ahaa Teadusteater tegi mullu ideede laadal põneva etenduse. 
Foto: Kristel Kitsing

Mida te sorgite inimese eraelus?
Ei ole ma kaugeltki mitte president Toomas Hendrik Ilvese 
fänn. Ka minu arvates on ta Eesti kõige nõrgem president läbi 
aegade, aga viimasel ajal olen ma temale kaasa tundnud ning 
oma kolleege meediast häbenenud.
Mida te sorgite presidendi eraelu kallal? Kelle asi see peaks 
olema, kellega president kokku elab, abiellub või lahutab? Sel 
nädalal hakkasid isegi mingid kirikutegelased juba sel teemal 
sõna võtma, veidi varem kippus meediasse musta pesu pese-
ma presidendi endine nõunik, kes seni paistis päris mõistliku 
naisterahvana, aga nüüd?
Jah, president on avaliku elu tegelane. Avaliku elu tegelane 
on ka tema kaasa, aga seda vaid siis, kui ta end ise sellena väl-
ja pakub.
Helle Meri ja Ingrid Rüütel hoidsid end varju, tegelesid oma 
asjadega, ja meedia jättis nad rahule. Evelin Ilves kippus ise 
püünele, vast isegi rohkem kui Toomas Hendrik, ja seetõttu 
oli meediamöll tema ümber arusaadav.
Aga Ieva Ilves? Millega tema on kõik selle ära teeninud? Ini-
mene hoiab madalat profiili, paistab silma tagasihoidlikkuse-
ga ja intervjuusid andma ei kipu. Kas mõnele ajakirjandus-
väljaandele ei mahu hinge, et neid eiratakse, ja seetõttu otsi-
takse kõmu muudest seikadest?
Mul puudub küll vastav statistika, aga sisetunne ütleb, et 
Toomas Hendriku sarvedest, lahutusest ja abielust on kirju-
tatud kordades rohkem kui tema poliitilistest saavutustest. 
See ei ole ju normaalne! 
Võib olla pole president tõesti nii karismaatiline kui tema 
eelkäijad ja ka puht „erialastelt“ oskustest jääb ta neile alla, 
kuid midagi on ta oma kahe ametiaja jooksul ometigi teinud. 
Ajanud muuhulgas ka Eesti asja.
Mis selles presidendi eraelus siis nii omapärast on, et selle 
kallal muudkui võtta ja võtta? Lahutamine ja abiellumine on 
täiesti tavalised asjad. Varsti on juba samasoolistegi abiellu-
mine tavaline värk, aga meie ei saa ikka veel ühest lätlannast 
üle…
Ma tõsiselt soovitan tolmukeerutajail peeglisse vaadata: enne 
kui järjekordselt presidendi magamistuppa tungite, avaldage 
enda elust üksikasjaline reportaazh. Ma tean, et paljudel juh-
tudel tuleks see palju värvikam kui Toomas Hendriku eraelu.
Nii vahel juhtub – ma poleks iial arvanud, et asun Toomas 
Hendrik Ilvest kaitsvale positsioonile, aga nüüd see juhtus. 
Tahtsin lihtsalt ka Kuulutaja lugejaile edasi öelda, mida Kuu-
lutaja, sealhulgas siis ka mina, inimeste eraelus sorkimisest 
arvab.

Aivar Ojaperv

Rakvere Rahvaaias alustati 
projekti „Rakvere Rahvaaia 
puistu dendroloogilisel hin-
nangul põhinevad korrastu-
stööd“ teise etapi töödega, 
mis tähendab kuivanud ning 
väheesteetiliste puude 
likvideerimist ja väärtuslike 
pargipuude hoolduslõikust.
Töid teostab Arborest OÜ ja 
finantseerib SA Keskkonnain-
vesteeringute Keskus.

Puude mahasaagimisel on 
aluseks 2015. aastal 
koostatud dendroloogiline 
hinnang.
Projekti lõpuks likvideeri-
takse puistust ohtlik, 
väheväärtuslik ja ebaesteet-
iline osa.

Aivar Ojaperv

Rahvaaia pargis saeti vanu puid

Rahvaaia park ja Rakvere teatri- ning rahvamaja.      Foto: arhiiv
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Eelmise aasta viimasel 
päeval lõppes Sotsiaalmi-
nisteeriumi ja omavalitsu-
se vahel sõlmitud elekt-
riautode tasuta kasutamise 
leping. Tänaseks on valdav 
osa Lääne-Viru omavalit-
susi sõlminud või sõlmimas 
lepingut, mille põhjal riik 
annab autod tasuta omava-
litsuste omandisse ja nen-
de kasutamine saab jätku-
da.

Aivar Ojaperv

Viis aastat tagasi jagas riik 
omavalitsustele sotsiaaltöö 
tegemiseks laiali 390 elekt-
riautot Mitsubishi i-MiEV. Nii 
mõnigi suhtus toona neisse 
autodesse skeptiliselt ja lei-
dis, et pika talvega Eestisse 
need ei sobi, kuid kuigi eks-
pluateerimise käigus ilmnes 
mitmeid puudusi, soovib val-
dav osa omavalitsusi autode 
kasutamist jätkata.

Linnas tipp-topp auto
Kuulutaja küsitles pea kõiki 
Lääne-Viru omavalitsusjuhte 
ja selgus, et vaid Kunda linn 
tagastab oma kahest autost 
ühe, kõik maakonna sotsiaal-
töötajate kasutuses olevad 
ülejäänud elektriautod jätka-
vad teenistust (andmed puu-

Talvel võib elektriautoga hätta jääda, sest ühe laadimiskorraga on läbisõit väike. 
Foto: Katrin Kivi

duvad Väike-Maarja valla 
kohta – toim.).
Miinusena tõid omavalitsus-
juhid välja asjaolu, mis niigi 
teada: talvel on elektriauto lä-
bisõit ühe laadimisega väike 
ja pahatihti tuleb läbisõitu 
suurendada mugavuse arvelt 
- kasutada ei saa salongikü-

tet. 
Plussiks on aga eelkõige sõi-
dukilomeetri soodne hind, 
samuti ka asjaolu, et elekt-
riautod saadi tasuta ja nende 
arvelt said või saavad omava-
litsused oma muud autoparki 
vähendada.
„Linna jaoks on elektriauto 

tipp-topp värk,“ kinnitas Rak-
vere linnapea Mihkel Juhka-
mi. „Meie oleme nendega vä-
ga rahul, kohe tõsiselt. Tallin-
nasse või Tartusse nendega ei 
sõida, aga selleks pole vaja-
dustki. Sotsiaaltöötajad saa-
vad linna vahel oma asjad ae-
tud, pikemate sõitude tarbeks 

on alles ka tavamootoriga 
väikebuss. Meie sotsiaaltöö-
tajad kasutavad elektriauto-
sid valdavalt koduteenidu-
seks, viies hooldust vajavatele 
inimestele toitu jne. Varem 
pidi seda pahatihti jalgsi te-
gema.“
Rakvere linn sai riigilt tasuta 9 
elektriautot ja soovib neid 
kõiki edasi kasutada. Üks au-
to vahetati välja, sest see hä-
vis tulekahjus. „Meil endil ku-
lusid polnud, auto oli kind-
lustatud ja see asendati,“ sel-
gitas linnapea.
„Probleem tekib pigem siis, 
kui ühel halval päeval need 
autod n-ö otsa saavad,“ jät-
kas Juhkami. „Kuidas edasi? 
Mingit transporti on sotsiaal-
töötajaile kindlasti tarvis, mi-
nimaalselt 4-5 autot, ja nende 
soetamine on kahtlemata ku-
lu. Aga eks selle probleemiga 
tuleb tegeleda siis, kui see 
käes.“
Vinni vald jätab alles kõik neli 
elektriautot. „Nende kasuta-
mine on igapidi kasulik ja 
soodus,“ kinnitas vallavanem 
Toomas Väinaste. „Eks nen-
dega vaid valla piires sõide-
takse ja minu teada pole teele 
jäädud.“

Pikkadeks 
sõitudeks ei sobi
Kadrina vallavanem Erich 
Petrovits polnud aga elekt-
riautost vaimustuses. „Kuna 

tasuta anti, siis võtsime selle 
auto vastu, aga see on ka 
kõik,“ rääkis ta. „Sõidab siis 
nii kaua kui sõidab – mingit 
remonti me küll sellele valla 
raha eest tegema ei hakka. 
Kadrina tingimustes see auto 
end ei õigustanud. Juba Rak-
veres käimine on paras ette-
võtmine. Meie sotsiaaltöötaja 
saaks oma seiklustest elekt-
riautoga pika loo jutustada. 
Seega: kestab kaua kestab ja 
seejärel läheb vanarauda.“
Vähene läbisõit on problee-
miks mujalgi. Ka Kunda loo-
bus ühest autost just sel põh-
jusel. „Kui käigud olid pike-
mad, siis eeldas see pikemat 
planeerimist,“ märkis linna-
pea Kaido Veski. „Teine auto, 
mida kasutab linna hoolde-
kodu, jääb siiski alles.“
Nagu mainitud, väheneb 
elektriauto läbisõit eriti tal-
vel. „Mina andsin välja käsk-
kirja, et talvekuudel võib 
meie sotsiaaltöötaja kasutada 
isiklikku sõiduautot ja kulud 
kompenseeritakse,“ lausus 
Laekvere vallavanem Aarne 
Laas. „Suvel leiab elektriauto 
taas kasutust, sest siis saab 
sellega asjad ilusti aetud.“
Alles jäävad ka kaks Haljala, 
üks Viru-Nigula, Rakke, 
Vihula ja Tapa ning kaks 
Tamsalu valla autot.
Rakvere, Sõmeru ja Rägavere 
vallaametnikud elektriauto-
sid ei kasutanud.

Lääne-Viru omavalitsused 
jätavad elektriautod endale



Kuulutaja reede, 15. jaanuar 20164 Uudised

MUST KROONIKA

Põhjani külmunud Kunda 
jõe alamjooksul on taas 
uputus ja Lontova linnaosa 
majapidamistes ähvardab 
vesi tungida inimkätega ra-
jatud hoonetesse.

Aivar Ojaperv

Üleujutused või uputused 
Kunda jõel pole sugugi harv 
nähtus. Kui külmakraade on 
piisavalt palju, külmub jõe 
kärestikuline, aga samas ma-
dal suudmeala põhjani läbi 
ning takistab peale voolava 
vee vaba läbipääsu. Kunda 
Lontova linnaosas tõuseb jõgi 
seetõttu üle kallaste ning ki-
pub tungima nii abihoone-
tesse kui ka elamutesse.
„Kui aus olla, siis linnavalitsu-
sel polegi selles olukorras 
suurt midagi teha,“ tõdes 
Kunda linnapea Kaido Veski. 
„Keskkonnaametnike seisu-
koht on selline, et enne ei tohi 
midagi ette võtta, kui vesi on 
juba tõusnud.“
Nimelt on Kunda jõe alam-
jooks ühtlasi kaitseala ja 
jõesängi ega selle sügavust 
seal muuta ei tohi. Kui jõgi 
hakkab uputama, siis kutsu-
takse appi Päästeameti spet-
sialistid ja nemad siis vasta-
valt olukorrale reageerivad: 
on olnud ka juhtumeid, kus 

LIBEDUSEGA KRAAVI
13. jaanuaril kella 22.40 paiku toimus liiklusõnnetus Vinni 
vallas Mõdriku külas Rakvere- Rannapungerja mnt 7,2. kilo-
meetril, kus 52aastane Liina sõitis sõiduautoga Toyota rist-
mikul teelt välja kraavi. Sõidukis viibinud 75aastane Linda 
toimetati kontrolliks Rakvere Haiglasse.

TULEKAHJUOHT KÜLMUNUD TORUDEST
12. jaanuaril kell 11.44 said päästjad väljakutse Laekvere val-
da Rohu külla, kus teate kohaselt tuli ühekordse puidust era-
maja keldrist suitsu. Inimesed olid majast väljunud. Kui Väi-
ke-Maarja päästekomando ning Simuna vabatahtlikud ko-
hale jõudsid, oli maja esimene korrus suitsu täis. Päästjad 
alustasid kustutustöödega. Tule kustutamiseks oli vaja avada 
maja põrand. Selgus, et süttinud oli veranda põranda alla 
paigaldatud veetoru soojenduskaabel. Põleng jõudis levida 
umbes kahele ruutmeetrile. Põleng kustutati kell 12.52ks. 
Majas puudus suitsuandur ja ka küttekolded olid kehvas sei-
sus ning korstnapühkija poolt kontrollimata. Kohapeal ol-
nud sotsiaaltöötajaga lepiti kokku, et maja elanikule organi-
seeritakse ajutine elamispind, kuni maja elamiseks ohutuks 
tegemiseni. 
11. jaanuaril kell 8.52 said päästjad väljakutse Vinni valda 
Roela alevikku, kus Järve tänaval olevas kortermajas tundsid 
elanikud suitsulõhna. Kohalesaabunud päästjad hakkasid 
välja selgitama, kust seda tuleb. Kontrolliti maja ning avasta-
ti, et üks kodanik oli keldris sulatanud veetorusid ning sellest 
oli torude ümber olev materjal (Makroflexi vaht) suitsema 
hakanud. Päästjad selgitasid kodanikule tema tegevuse oht-
likkust. Maja tuulutati.
9. jaanuaril kell 15.09 teatati häirekeskusele, et Tapal Võidu 
puiesteel põleb kahekordse puumaja sein, voodri vahelt tuli 
suitsu ning välissein on kuum. Sündmuskohale sõitsid 
päästjad Tapa päästekomandost. Selgus, et majaomanik oli 
soojendanud fööniga maja veetoru, mille tagajärjel võis süt-
tida maja välissein. Päästjad avasid seina konstruktsioonid 
ühe ruutmeetri ulatuses, põleng ei olnud edasi levinud. Sa-
muti kontrolliti soojuskaamera abil maja pööninguni üle, tu-
lekoldeid ei avastatud.

Kuulutaja

Kunda jõgi uputab jälle

Kunda jõgi on varemgi krõbeda külmaga üle kallaste ajanud. 
Arhiivifoto aastast 2010.

jõgi saadi normaalselt voola-
ma alles lõhkeaine abil.
„Rahvas nuriseb, et me vaid 
hindame olukorda ja uurime 
mõjusid ning kunagi ei jõua 
tulemuseni, kuid paraku ei 
saa ka midagi targemat teha,“ 
lausus Veski. „Osapooli on 
siin mitu ja raske on kellelegi 
näpuga näidata või vastuta-
ma panna. Vanemad inime-
sed räägivad, et jõgi on talviti 

ka varem üle kallaste ajanud. 
Jõel on kolm paisu, samuti 
kasutavad vett tööstused, mis 
tähendab, et jõe veetase tõe-
poolest n-ö kõigub, aga kas 
see põhjustab ka üleujutusi, 
pole üheselt selge. Nüüd on 
taas algatatud keskkonnamõ-
ju hindamine, aga teadusliku 
põhjenduse leidmine pole 
niisama lihtne ja see võtab 
aega. Kodanikes tekitab aga 

olukord paratamatult paha-
meelt, ma mõistan ka neid.“
„Kunda linn on valmis ka va-
hendeid kulutama, kui sellest 
saaks konkreetset abi ja kesk-
konnaspetsialistid seda lu-
baksid,“ lisas linnapea, „aga 
seda ei saa paraku enne teha, 
kui mainitud teaduslik hin-
nang on tehtud ja loodus-
kaitsjad omalt poolt loa and-
nud.“
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Tapa valla elanikud otsus-
tasid, et nn kaasava eelar-
ve 15 000 eurot tuleb kulu-
tada discgolfiväljaku raja-
miseks. Kuna selle ehita-
misest jääb raha ilmselt 
üle, võib reaalsuseks saada 
ka teisele kohale jäänud 
pingiprojekt.

Aivar Ojaperv

Kaasav eelarve on Tapal kasu-
tuses teist aastat. Ettevõtmise 
mõte seisneb selles, et oma-
valitsus laseb selle elanikel ise 
otsustada, kuhu kulutada 
15 000 euro suurune inves-
teering. Elanike paljudest et-
tepanekutest valis omavalit-
sus välja seitse ja neist oma-
korda moodustus paremus-
järjestus rahva hääletamise 
tulemusel.

Vald rahva 
ettepanekuid ei karda
30. novembrist kuni 11. det-
sembrini toimunud hääletu-
sel anti 367 hääletaja poolt 
kokku 752 häält. Hääletada 
sai kuni kolme idee poolt.
Discgolfipark kogus 160 häält, 
pingiprojekt ehk katusega 
pinkide paigaldamine 136 ja 
laste mänguväljak Jänedale 
126 häält, ülejäänud ettepa-
nekud vähem.
„Asja mõte on saada inimes-

TÖÖÕNNETUS 
LIHAKOMBINAADIS
9. jaanuaril kell 10.48 sai 
häirekeskus teate, et Rakve-
re lihakombinaadi kompres-
soritsehhis lekkis mahutist 
ammoniaaki. Üks inimene 
hukkus, kolm sai vigastada, 
neist ühe viis kiirabi haiglas-
se ning kahele anti esmaabi 
kohapeal. Sündmuskohale 
sõitsid päästjad Rakvere, 
Kunda ja Tapa komandost, 
operatiivkorrapidaja ning 
regiooni korrapidaja. Am-
moniaagileke suleti kella 
11.15ks, elanikkonnale ohtu 
ei olnud. Päästjad määrasid 
ohutsooni, kuhu inimestel 
ilma erivarustuseta siseneda 
ei lubatud. Sündmuskohale 
sõitsid Kohtla-Järve ko-
mando erikeemiavarustuse-
ga päästjad, kes sisenesid 
keemiasukeldumisülikon-
dades ohutsooni ning selgi-
tasid välja, et mahutist am-
moniaaki enam ei leki ning 
ohtu ei ole. Kella 13.28 tuu-
lutati ruumid ja objekt anti 
üle omanikule.

KALLALETUNG 
NAISELE
12. jaanuaril löödi Väi-
ke-Maarjas Säde tänaval 
21aastast naist. Politseile on 
teo võimalik toimepanija 
teada.

Kuulutaja

Tapa rahvas tahtis discgolfirada

telt ideid selle kohta, mis 
võiks avalikus ruumis olla tei-
siti,“ lausus Tapa vallavanem 
Alari Kirt. „Ametnik võib oma 
kabinetivaikuses arvata üht, 
rahvas aga hoopis teist. See-
pärast me sellise võimaluse 
ise otsustada oma valla elani-
kele annamegi. Esimene kord 
tõi rohkelt positiivset tagasi-
sidet ja tegelikult õnnestus 
meil eelmisel aastal ellu viia 
praktiliselt kõik rahva paku-
tud ideed, mitte ainult võidu-
projekt.“
Nn kaasav eelarve  on kasutu-
sele võetud mitmes Eesti lin-

nas. Väljend „niinimetatud“ 
pole eeltoodud lauses aga ju-
huslik, sest tegelikult ei lähe 
asja mõte ja nimetus päris 
täpselt kokku: „kaasav eelar-
ve“ eeldab, et lisaks omavalit-
susele rahastab ettevõtmist 
ka valla elanik, eraettevõte 
või keegi kolmas; antud juhul 
on aga mõeldud olukorda, 
kus omavalitsus eraldab min-
gi kindla summa investeerin-
guks ja rahvas saab otsusta-
da, mida selle raha eest teha. 
Kuna aga veidi ekslik nimetus 
on laialdaselt käibel, siis on 
ka siinkohal asja nimetatud 

just nii.
Ka Rakvere linnavolikogus on 
volinik Andres Jaadla teinud 
mitu korda ettepaneku min-
na eelarve koostamisel sama 
teed, kuid seni pole see 
heakskiitu leidnud. „Mina ei 
leia küll selles midagi halba,“ 
kommenteeris Tapa vallava-
nem Alari Kirt. „15 000 eurot 
on piisavalt suur raha, et selle 
eest midagi ära teha, samas 
moodustab see meie valla 1,5 
miljonist investeeritavast eu-
rost imepisikese osa. Ei ole 
hirmu, et midagi olulist, mis 
rahvale esmapilgul oluline ei 

tundugi, tegemata jääks,“ li-
sas Kirt, vihjates sellega asja-
olule, et vaevalt hääletaks 
rahvas näiteks uue biopuhas-
ti või katlamaja katuse poolt.
„Kaasav eelarve meeldib meie 
valla rahvale. Inimesed taha-
vad olla kaasatud ja asjade ot-
sustamisel ka ise natukene 
kaasa rääkida,“ lisas vallava-
nem.
Discgolfiraja täpne asukoht 
pole Alari Kirdi sõnul veel väl-
ja valitud, kuid ilmselt tuleb 
see Tapa Männikumäele. 
„Männikumäel on mitu plus-
si,“ kinnitas ta. „Seal on tervi-
serajad juba praegu olemas ja 
discgolfiväljak mahuks sinna 
ka ära. Terviseradu tuleb na-
gunii hooldada ja kui need on 
discgolfiga ühes kohas, siis 
koos on seda teha otstarbe-
kas.“

Teised 
projektid ootelehel
Kirdi hinnangul kulub disc-
golfirajale vähem raha, kui 
kaasavas eelarves seda on. 
„Kui 15 000 midagi üle jääb - 
ja ma usun, et jääb -, püüame 
ellu viia ka teisele kohale jää-
nud pingiprojekti. Aasta taga-
si õnnestus meil viiest ettepa-
nekust ellu viia neli ja kui 
meil vähegi hästi läheb, siis 
püüame ka tänavu hääletusel 
tahapoole jäänud projektid 
ära teha.“

LIHTNE JA MUGAV 
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Sõmeru vallas oli 
loomulik iive positiivne
Sõmeru vallavalitsus avali-
kustas oma statistilise elanike 
arvu.
1. jaanuari seisuga on rahvas-
tikuregistri andmetel vallas 
3460 elanikku, neist 1710 
meest ja 1750 naist. Kuni 
18aastased noored moodus-
tavad elanikkonnast 18 prot-
senti, tööealised inimesed 60 
protsenti ja pensionärid 22 
protsenti.
Sõmeru vallas sündis 2015. 
aastal 42 last, suri 30 inimest. 
Vallavalitsuses registreeriti 
möödunud aastal kahe kaksi-
kutepaari sünd.
Valda saabus teistest omava-
litsustest 135 inimest. Rakve-
re linnast asus Sõmeru valda 

elama 54 inimest, Rakvere 
vallast 10 inimest. Soomest 
naasis 13 inimest. Ülejäänud 
elanikud kolisid Sõmeru val-
da mujalt Eestist.
Vallast lahkus 171 vallaelanik-
ku, neist 64 inimest registree-
ris oma uue elukoha Rakvere 
linnas, 16 inimest kolis Rak-
vere valda, 31 inimest lahkus 
Harjumaale. Välismaale läks 
16 vallaelanikku. Ülejäänud 
44 inimest asusid elama eri-
nevatesse Eesti omavalitsus-
tesse.
Vallaelanike arv vähenes 
möödunud aastaga võrreldes 
32 inimese võrra.

Kuulutaja

Sõmeru vallamaja. 
Foto: arhiiv
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Lugeja küsib: 
Olen kuulnud, et 
kui tööandja ei 
taga töötajale 
võimalust tööta-
da teatud soo-
jakraadides, siis 
võib keelduda 
töö tegemisest, kui see kah-
justab tervist. Millistest kül-
makraadidest alates on töö-
tajal õigus keelduda töö te-
gemisest?

Vastab Tööinspektsiooni 
töökeskkonna konsultant 
Mari-Liis Ivask.
Õigusaktides ei ole sätesta-
tud konkreetset külmakraa-
di, millest madalama tem-
peratuuriga on töötamine 
keelatud. Piirnormi pole 
kehtestatud, kuna mitmes 
valdkonnas tuleb töötada ka 
madalate temperatuuridega 
ruumides – näiteks toiduai-
netetööstuses, kus vastasel 
juhul ei oleks tagatud toidu 
säilimine värskena. Ka pea-
vad mitmed töötajad tege-
ma tööd õues ning nad ei 
saa jätta oma tööülesandeid 
täitmata seetõttu, et õues on 
teatud miinuskraadid (nt 
kojamehed, päästjad, polit-
seinikud, kiirabiarstid, aga 
ka rikkeid likvideerivad 
elektrikud jpt).
Külmas töötamine ei ole 
aktsepteeritav alalistes 
tööruumides, kus ei ole eri-
nõudeid temperatuurile 
(toiduainetetööstus jmt). 

Kui töö toimub si-
seruumides, peab 
tööandja tagama, 
et tööruumid (sh 
olmeruumid) olek-
sid piisavalt soojus-
tatud, arvestades 
selles ruumis teh-

tavat tööd ja töötaja füüsilist 
koormust. Siseruumides on 
soovituslik tagada kerge füü-
silise töö (näiteks kontoritöö) 
puhul õhutemperatuur 19-24 
kraadi. Keskmise ja raske füü-
silise töö (näiteks laotöö, 
tootmistöö, siseviimistlus) 
korral on soovituslik tagada 
õhutemperatuur 15-20 kraa-
di. 
Välitöödel ei saa tööandja 
kontrollida töökoha tempera-
tuuri. Sel juhul peab tööandja 
andma töötajatele normaal-
sete töötingimuste tagami-
seks sobivad tööriided ja jala-
nõud ning vajadusel näokait-
se ja prillid. Tööriiete soeta-
misel tuleb arvestada töö ise-
loomu - näiteks kui töötami-
ne eeldab liikumist, peavad 
riided olema n-ö hingavad, et 
töötajal oleks soe, ent mitte 
higistama ajavalt palav. Kui 
tööriietus ei ole hingav, hak-
kab töötaja higistama, külme-
tab kergemini ja võib jääda 
haigeks. 
Välitöödel on lisaks kraadik-
laasile soovituslik arvestada 
ka Eesti Meteoroloogia ja 
Hüdroloogia Instituudi koos-
tatud tuule-külma indeksiga, 
mis näitab, kuidas inimene 
külma tegelikult tajub. Tuul ja 
külm koos jahutavad inimese 
nahapinda väga kiirelt. Seega 
tuleb organismi jahtumise ja 
külmumise vältimiseks arves-
tada temperatuuri ja tuule 
koosmõjuga.
Tööandja peab tagama, et 
töötajad saavad teha tööta-
misel vaheaegu, mis on ar-
vestatud tööaja sisse. Vaheaja 
kestuse ning sageduse valikul 
tuleb arvestada töötajate et-
tepanekutega. Välitööde pu-
hul peab tööandja puhkepau-
sideks kindlustama töötajad 
sooja ruumi või soojakuga, 
kus soovi korral oleks saada-
val kuum jook. Soojakus peab 
saama vajadusel riideid kui-
vatada või vahetada neid kui-
vade vastu. Ühtlasi peab töö-
andja juhendama töötajat nii, 
et ta teaks madala õhutempe-
ratuuri tingimustes töötami-
sel tekkida võivatest tervise-
riskidest ning nende vältimi-
se abinõudest. Juhendamise 
käigus võiks töötajatele selgi-
tada, et puhkepausid on 
mõeldud külmas töötamise 
terviseriski vähendamiseks 
ning kui töötaja puhkepausi 
ajal näiteks õues suitsetab, 
kaotab puhkepaus oma mõt-
te.
Kutsume tööandjaid mõist-
ma, et külmade ilmadega 
kaasneb ka oht töötajate ter-
visele, ning arvestama tööta-
jate ettepanekutega, et töö 
saaks tehtud ning inimeste 
tervis oleks hoitud.

Kuulutaja

Maakonnaplaneeringu avalik väljapanek
Lääne-Viru Maavalitsus teatab, et 11. jaanuarist kuni 24. 
jaanuarini toimub Lääne-Viru maakonnaplaneeringu eskiis-
lahenduse avalik väljapanek. Maakonnaplaneeringu eskiisla-
hendust tutvustav avalik arutelu toimub 28. jaanuaril alguse-
ga kell 14 Lääne-Viru Maavalitsuses (F. R. Kreutzwaldi 5, Rak-
vere, õppeklass, ruum nr 3). 
Lääne-Viru maakonnaplaneeringu eskiislahendusega on 
võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Lääne-Viru 
Maavalitsuse veebilehel https://laane-viru.maavalitsus.ee/
maakonnaplaneering. 
Eskiislahenduse kohta saab avaliku väljapaneku ajal 11. jaan-
uarist kuni 24. jaanuarini esitada ettepanekuid, arvamusi ja 
küsimusi kirjalikult aadressil Lääne-Viru Maavalitsus, F. R. 
Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või e-posti aadressil info@
laane-viru.maavalitsus.ee. Maakonnaplaneeringu eesmärk 
on tasakaalustada keskkonna kasutusviise, kavandada kest-
likku arengut ning parandada inimeste elamistingimusi. 

Kuulutaja
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•  P a k k u d a  k o r t e r i 
v i i m i s t l e m i s e l  t ö ö d 
maalrile. Sobib ka lisatööks 
õhtustel aegadel. Tel 5566 
3093

• Kroonikeskuse all olev 
autopesula vajab töötajat. 
Tel  5827 1622

• Pakkuda tööd kojamehele 
Rakvere  keskl innas  (2 
objekti). Tel 5302 5650

• Rakvere kesklinnas asuv 
baar otsib kokka. Tel 5806 
8681

• EIX Transport OÜ võtab 
tööle  rahvusvaheliste 
vedude autojuhi. Vajalik 
eelnev töökogemus. Info 
5037 789

• Ettevõtte otsib autojuhti 
tõstukiga metsaveoauto 
peale. Tel 5554 7177

• Pakun tööd saemeestele, 
kes omavad varustust ning 
oma transporti. Asukoht 
Lääne-Virumaa. Tel 5322 
9869

• AS Rakvere Farmid Ulvi 
farm Lääne-Virumaal pakub 
alalist tööd operaatorile-
tehnikule. Info tel 56 20 
3552

• Pakume tööd karjakule 
Kõldu farmis Aasperes. Tel 
5757 0088

• Kunderi seltsi rahvakool 
ootab veebruaris huvilisi 
järgmistele kursustele: 
haigustest üle taimede 
toel  (algus 9.02),  kõik 
toataimedest (3-tunnine 
kursus 17.02), lapitehnika 
(3.02), paberi ja kartongi 
töötuba (valmib ehtekarp 
8.02). Mõni vaba koht on 
aiakujunduss e  (4 .02) . 
Registreerida kunderi .
rahvakool@mail.ee või 
tel. 3240651. Info www.
kunderiselts.eu

• Pakun vanainimesele 
a b i  v ä i k e s e  t a s u  e e s t 
( k o d u k o r r a s t u s , 
pesupesemine, apteek, 
pood). Tel 5676 1585



11. jaanuaril saanuks le-
gendaarne lavastaja ja 
näitleja Sulev Nõmmik 
85aastaseks. Omal ajal pi-
dasid mõned kriitikud 
Nõmmiku telefilme ja saa-
teid lamedaks, maestro ise 
vastas sellistele süüdistus-
tele: „Mida nõmedam, seda 
parem.“

Marvi Taggo

Nõmmiku naljades polnud 
tegelikult grammigi valet. Es-
tonia esitenor Kalju Karask, 
Nõmmiku lavapartner ja kol-
leeg: „Sellest on vähem räägi-
tud: Nõmmik tegi palju koos-
tööd operaatoritega. Üks 
nendest oli teleoperaator Kal-
ju Jõekalda, kellega nad pide-
valt koos arutasid. Tavaliselt 
käib telefilmi alguses suur 
tseremoonia, kuhu kaamera 
panna jne. Nõmmikul pikka 
juttu ei olnud, sest kõik oli 
Jõekaldaga ammu selgeks 
räägitud. Ka näiteks filmi 
“Mehed ei nuta” stsenaarium 
oli meil ammu koos läbi võe-
tud ja kõik paigas. Sõitsime 
võtteplatsile - Lauter, Pärn, 
Normet ja kõik, kes seal kaas-
tegevad olid. Ja äkki ütleb 
Nõmmik hoopis midagi 
muud, mida stsenaariumis 
üldse polnud. Ta ei rääkinud, 
miks ta seda teeb, aga ma tai-
pasin, et tol ajal väga tähtis 
Glavlit (tsensuur nõukogude 
ajal) oli ju oma templi stse-
naariumile peale löönud ja 
Nõmmik pidi improviseeri-
ma.“

Elukutse: tunda inimesi
Erinevalt lavast tuleb filmis 
mängida väga väikeste va-
henditega. Endel Pärn on öel-

nud: „Ega Nõmmik rääkinud 
muud kui et mida loomuli-
kum, seda parem.“
Sama kinnitas ka Kalju Ka-
rask. „Näiteks Endel Pärn pidi 
filmis sööma,“ meenutas ta. 
„Nõmmik küsis, mida Pärn 
kõige parema meelega sööb, 
mis talle maitseb. Pärnale 
maitsesid kotletid ja Nõmmik 
lasi kohe kotlette tuua. Ja Pär-
nal oli suu kogu aeg kotlette 
täis. See oli tema lemmiktege-
vus, kotlette süüa!“ naeris Ka-
rask.
„Nõmmikul oli peas igasugu-
seid veidraid mõtteid. Üks-
kord näitasin talle igasugu-
seid ujumistrikke. Nõmmik 
oli kaldal ja naeris. Aga ta sai 
sellest idee ja „Mehed ei nu-
ta“ kasutas selle kohe ära, 
pannes mind filmis ujuma.“
„Mehed ei nuta“ ja „Siin me 
oleme“ on saanud kultusfil-
mideks. Aga rahva mälust po-
le kusagile kadunud ka Värdi 
või Uduvere Ärni, või siis koos 
Ervin Abeliga mängitud sket-
šid.
Sulev Nõmmik on rahvale 
tuntud kui naljamees, kelle 
„emakeel“ oli huumor. 
Karikaturisti ja šarzhimeistri 
Hugo Hiibuse sõnul pruukis 
niisugustel meestel nagu Bas-
kin, Järvet, Abel või Nõmmik 
ainult lavale minna, kui pub-
lik juba naeris. Sest eeltöö oli 
juba ära tehtud.
Ja naljameestel polnud ka mi-
dagi selle vastu, kui vaataja 
lahkus kontserdilt või eten-
duselt hea tujuga.
Sulev Nõmmik oli rahvale 
tuntud kui naljamees, aga sa-
mas oli ta üks kõige tõsise-
maid lavastajaid. Oma kodu-
teatri Estonia näitlejate eest 
kandis ta alati hoolt. Ta katse-
tas noori ja rakendas teatri-
näitlejaid ka oma telelavas-

Sulev Nõmmiku emakeeleks oli huumor

tustes. 
Nõmmiku käest küsiti, kas ta 
tunneb inimesi. „Loomulikult 
ei tunne ma neid. Kuid minu 
elukutse – näitejuht - on tun-
da inimesi,“ vastas Nõmmik. 
Helgi Sallo ütles, et Sulev 
Nõmmik oli lavastaja, kellega 
oli kerge ja raske. „Ta andis 
sulle suuna kätte ja saatis su 
teeotsani, andis ruumi ja lasi 
ise edasi teha. Ta ei siblinud 
niisama nina all, et tee nii ja 
nii...“
1971. aastal, kui Nõmmik la-
vastas „Mees La Manchast“ 
Georg Otsaga peaosas,, olid 
nad Otsaga nii erinevad. „Su-
lev seda ei peljanud,“ ütles 
Helgi Sallo. „Ots võinuks ju 
Nõmmikut mitte kuulata ja 
teha oma rolli ise valmis. Aga 

ta kuulas! Ma nägin, kuidas 
Nõmmik laskus piltlikult põl-
vedele, rääkis suurmeistriga 
nagu lapsega. Ja kuidas Ots 
lavastajat tähelepanelikult 
kuulas!“

Mitu Nõmmikut
Ka Estonia endine kolora-
tuursopran Anu Kaal on ko-
genud Sulev Nõmmiku lavas-
tajakätt. „Sulevil oli ideid ja 
alati oma nägemus, aga ta ei 
surunud ennast peale,“ on 
Kaal meenutanud. „Nõmmik 
oli napsi- ja naljamees ning 
seejuures ka väga haavatav 
inimene, kui kriitika ei olnud 
tema suhtes abistav, vaid ma-
terdas, nagu see tihti kipub 
olema. Sulev Nõmmik tegi 
kõike südamega ja püüdis ik-

ka kõige paremat.“
Sulev Nõmmikule anti Esto-
nias tööraamat juba 15aasta-
sena, ametinimetuseks mi-
mansiartist ehk näitlejate 
keeles „antiikmööbel“. Oma 
esimest ametit tutvustas 
Nõmmik oma 60. juubelil nii: 
„Seisin laval seitsmendas 
reas, vasakult teine ja hoidsin 
kepi otsas Hiina laternat.“
Sooritanud Hiina laternaga 
oma esimese „kandva“ rolli, 
usaldati noorele artistile järg-
mises juba palju tähtsam 
ülesanne - kandlemängija roll 
balletis “Kalevipoeg”. Nõm-
miku kolmas roll oli juba mi-
dagi muud - Senka operetis 
„Rahutu õnn“.
Teatud mõttes rahustas see 
Nõmmiku maha. Ta on öel-

nud: „Operett tõi juurde 
rõõmsameelsust. Balletikool 
ajas selja sirgeks, film õpetas 
sekundi väärtust ja estraad tõi 
tagasiside.“
Nõmmiku esimene iseseisev 
lavastus oli „Muhulaste imeli-
kud juhtumised“.
Sulev Nõmmik oli Väino Areni 
klassivend. „Sulev oli balleti-
koolis minu klassivend ja vä-
ga hea sõber,“ rääkis Aren. „Ta 
tutvustas mind operetiga ja 
viis kokku Vello Viisimaaga. 
Esinesime Velloga raadios 
põllumeeste saates ja laulsi-
me seal koos kupleesid. Esi-
nesin ka Nõmmiku lavasta-
tud estraadikontsertidel ja te-
levisioonisaadetes. Niisugust 
meest nagu Nõmmik kahjuks 
enam pole. Aga vajadus tema 
järele kasvab minu arust iga 
aastaga.“
Ajaloolisest aspektist võetuna 
on väga olulised Nõmmiku 
kontsertide ja etenduste sal-
vestused, mida telesalves on 
õnneks päris palju. Seda võib 
võtta ka kui Sulev Nõmmiku 
tõsist missiooni – need saated 
on elav jälg paljudest Estonia 
lauljatest-näitlejatest. 
Sulev Nõmmiku abikaasa Aili 
Nõmmik töötab praegugi Tal-
linna Draamateatris publiku 
garderoobis. On rahul ja õn-
nelik – ta saab olla jätkuvalt 
teatrimuusa teenistuses.
Sulev Nõmmiku tütre Tiia 
Mai Nõmmiku nime kohtab 
sageli filmitiitrites - ta tõlgib 
neid. Tiina Mai tõlkekeel on 
väga hinnatud ja tänatud, te-
da peetakse üheks selle ala 
paremaks Eestis.
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„Ma julgen öelda, et see on 
väga omapärane film Eesti 
filmimaastikul ja see on 
tekitanud teatava elevuse,” 
on öelnud tele- ja filmi-
mees Urmas Eero Liiv oma 
esimese mängufilmi „Must 
alpinist” kohta.

Ülle Kask

Läinud aasta lõpus jõudis 
kinolinadele Urmas Eero Liivi 
esimene mängufilm “Must al-
pinist”. Noortedraama 
põhineb reaalselt aset leid-
nud sündmustel.
Eesti tudengite mägimatka-
grupp satub nõukogude aja 
lõpus Siberis hirmujudinaid 
tekitavate sündmuste kes-
kele. Matkal jääb grupijuht 
Olle retke viimasel päeval ka-
dunuks. Eero juhtimisel la-
skuvad matkajad abi otsi-
miseks mägede jalamil asu-
vasse burjaatide külla. Vallan-
dub kummaline ja terve 
mõistuse vastane sündmus-
teahel.
Kaunid loodusvaated ekraan-
il lahtirulluvate sündmuste 

taustal ja legend mustast al-
pinistist süvendavad kõhed-
ust, mis filmi vaadates tekib. 
Lisandub õõvastav tunne, et 
toimuv ei saa tõsi olla. Vene 
miilits oma ütlemistega 
eestlaste kohta, et nad on 
fašistid, ning pidev viinajoo-
mine toob aga vaataja jälle 
reaalsusesse tagasi. 
Burjaadi küla elanike šaman-
istlikke tavasid ja uskumusi 
kardab isegi miilits, kuna 
lähim linn Irkutsk asub 300 
kilomeetri kaugusel. 

Tahtis lugu 
teistega jagada
Filmi rezhissöör ja stsenarist 
Urmas Eero Liiv rääkis Viker-
raadio „Jutusaates“, et „Must 
alpinist” põhineb tõestisünd-
inud lool, mille üks osalisi oli 
ta ise 25 aastat tagasi. „Võib 
jääda ekslik ettekujutus, et 
ma klaarin lihtsalt arveid ja 
otsin mingeid südametunnis-
tuse radasid ja kompositsio-
one. Ei! Tegemist on ikkagi 
zhanrifilmiga, mis kaardistab 
ühte lugu,” kõneles filmi-
mees. 
„Südametunnistuse teema 
on seal ikka pigem tagaplaan-

il. Ta ei ole mingisugune heart 
house´i kunstiline kultuurf-
ilm, mis otsib mingit meele-
tut peent kunstilist tasandit. 
Ta on eelkõige ikkagi selle loo 
jutustamine.”
Urmas Eero Liiv õppis 
1980ndate lõpus Tartu 
Ülikoolis bioloogiat. „Sellel 
sündmusel oli oma osa, et 
professionaalset filmi õppi-
ma hakkasin ja õpingud ka 
lõpetasin,” kõneles Liiv. 
Tollal oli ta veendunud, et 
tahab kunagi seda lugu ka 
teistega jagada. „Mitte kohe, 
vaid mööda pidi minema 
mingi aeg ja enne 40. eluaas-
tat ma üldse ei puuduta seda 
teemat. Võibolla see nõudis 
natuke puhastustuld. See lu-
gu ei paina mind, aga lihtsalt 
niisugune väike paine tulen-
eb sellest, et võibolla me ei 
käitunud tollal kõige õigemi-
ni.”
Nõukogude aja lõpus pere-
stroika ajal oli üsna popu-
laarne, et käputäis Eesti tu-
dengeid läks mägimatkale Si-
berisse. Liiv rääkis, et kõi-
kidest teistest matkadest eris-
tas seda konkreetset kumma-
line lugu, kus grupijuht kadus 

justkui pildilt ära, ja siis hak-
kas midagi juhtuma. „Filmiga 
tahame vaatajani tuua ühe 
loo, mitte minu sisemise 
nukrutsemise või paine. Selle 
jaoks on teised filmid ja 
teised filmikunstnikud.”

Mägimatk 
oli tavaline harrastus
„Film on ka kummardus meie 
põlvkonnale, kes niimoodi 
matkamas käis,” kõneles Liiv 
Vikerraadios. „Niimoodi 
käisid ikka tuhanded 
inimesed mööda NSV Liitu, 
sest kõik teised piirid olid ju 
kinni.”
„Minu käest on mitu korda 
küsitud, miks te sinna läksite, 
ja see küsimus on mind 
löönud pahviks, miks läheb 
noor inimene seiklusi otsima. 
Ma olen alati mõelnud, et kas 
selle küsimuse esitaja ei lähe 
kunagi õhtul õue, ei vaata 
taevasse ilma igasuguse 
eesmärgita. Ei vaata tähti ja ei 
vaata seda mõõtmatut ruumi 
ega mõtle korra nagu enda 
peale, miks ta olemas on,” 
kõneles Liiv. 
Liivi sõnul võib ka tänapäeval 
mõni noortegrupp sõita 

„Must alpinist” – 
õuduselementidega filmimüsteerium

Filmis „Must alpinist” mängivad Priit Pius, Rait Õunapuu, 
Hanna Martinson, Liis Lass, Veiko Porkanen, Reimo Sagor, 
Vadim Andreev (Moskva) jt. 
Filmi stsenarist ja rezhissöör on Urmas Eero Liiv, operaator 
Ants Martin Vahur, kunstnik Katrin Sipelgas, helilooja Tiit 
Kikas, produtsent Anneli Ahven, tegevprodutsent Kaspar 
Kaljas. Filmi tootja on Kopli Kinokompanii, kaastootja Deci-
ma Rosa.
Filmi võtted toimusid Eestis, Burjaatias ja Põhja-Itaalias.

näiteks Hollandisse või Pariisi 
paariks päevaks aega veetma. 
Tollal mägimatkale minnes 
pidi grupp koosnemagi vähe-
malt kuuest inimesest. Et kõik 
tööd saaksid tehtud, puud 
raiutud ja öösel ahi köetud. 
Noortepärase, veidi ropu 
sõnakasutuse kohta filmis 
nentis Liiv, et tekst on selline, 
mida me kasutame igapäeva-
selt tavavestluses. „Inimesed 
ütlevad eestikeelseid sõnu 
„persse“, „kurat“. Mõned 
krõbedamad sõnad on ka, 
aga see on ju käibekeel. Seal 
on noored inimesed, neli 
poissi ja kaks tüdrukut. Seal 
tekib loomulik tekst. See on 
tavapärane suhtluskeel nii 
tänapäeval kui ka siis. Et sell-
es mõttes nimetada seda era-

kordselt ropuks,  pole ma 
nõus. Pean seda täiesti õigeks 
tavapäraseks eesti keeleks, nii 
nagu inimesed omavahel 
suhtlevad.”  
Urmas Eero Liiv on öelnud, et 
„Musta alpinisti” zhan-
rimääratlus oleks müsteeri-
um, sest õuduselemendid on 
filmis olemas. Taustaks on ka 
Tiit Kikase komponeeritud 
maagiline muusika.
„Olen lihtne poiss, kes jutust-
ab lugusid nii teles kui ka 
kinos. Tahaksin, et need asjad 
kellegi juurde jõuaksid ja ini-
mesi kõnetaksid. Kõik saavad 
näha ja kaasa elada ise,” 
rääkis filmi- ja telemees Ur-
mas Eero Liiv Vikerraadio „Ju-
tusaates“.
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Turu plats 5, II korrus, Rakvere
322 3601

rakvere@uusmaa.ee

UUS MAA RAKVERE BÜROO

Margus Punane
Tegevjuht
Kutseline maakler
504 9998

Triinu Heinluht
Hindaja, Maakler
5391 0678

Taivi Kask
Kutseline maakler
5567 1233

Tõnu Kuhi
Kutseline hindaja
502 2114

Nele Lauk
Kutseline maakler
5697 5217

HUBANE KORTER KADRINAS
KALEVIPOJA 8

2 tuba, korrus 2/5, vannituba renoveeritud, rõdu

15 790 € UUS!

Teele Kams, 5623 2977

AVA R A  P L A N E E R I N G U G A  KO R T E R 
KUNDAS KASEMÄE 13

2 tuba, korrus 5/5, avatud köök-elutuba 

5 900 €

KENA KODU LAHEMAAL 
VIITNAL PAJU KINNISTUL

Kinnistu 2761 m², elamu 96 m², 3 tuba, WC, dušš

39 990 € UUS HIND!

Margus Punane, 504 9998

S O O D N E  A H I K Ü T T E G A  K O R T E R 
RAKVERES JAAMA PST 20

30,5 m², korrus 1/2, uus ahi, kelder, kuur

8 500 €

HUBANE KODU RAKVEREST 12KM 
KAUGUSEL VAEKÜLAS JAAMA TEE

Kinnistu 1208 m², 50,5 m², tsentraalne vesi
Triinu Heinluht, 5391 0678

MÖBLEERITUD KORTER, KOHE ELAMA 
RAKVERESSE VÕIDU 84

1 tuba, 31,7 m², 5/5, seisukord hea, mööbel
UUS HIND! 16 900 €

RIDAELAMU RAHULIKUS RAJOONIS 
NÄPIL IIRISE 2

5 tuba, 93,8 m², seisukord hea, köögimööbel

HEA INVESTEERING 
RAKVERES VÕIDU 53

2 tuba, 48,9m², korrus 2/5, otsaseinad soojustatud

Teele Kams, 5623 2977

Margus Punane, 504 9998

69 990 €

Taivi Kask, 5567 1233

9999 € UUS!

Taivi Kask, 5567 1233

32 900 €  UUS!

Margus Punane, 504 9998

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

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

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
lisete@virumaainvest.ee

ÜÜRILE ANDA

MÜÜA MAJAD

Müüa eksklusiivne 3-toaline 
Rakvere, Pikk tn 1  vanalinna  
3toaline korter (62 m2). Hea 
asukoht . Renoveeritud aastal 2015. 
Hind 87 500 EUR. Helista 5530227 
Eino Vaher

Müüa vaikses rahulikus piirkonnas 
heas seisukorras korter. Veltsi 
tee 11, Veltsi küla, Rakvere vald. 
Hind 23 800 EUR. Helista Andra 
56642161

Müüa avatud köögiga osaliselt 
renoveeritud 3toaline rõduga 
korter (63,3 m2), Lennuki tn 1 
Rakvere. Hind 27 000 EUR. Helista 
Andra 56642161

Müüa heas  kor ras  1toal ine 
möbleeritud korter (31,7m2) 
Tuleviku tn 13, Rakvere. Sobib 
investeeringuks. Hind 17 000 EUR. 
Helista Olev 53331805

Müüa väga heas seisukorras 
3 t o a l i n e  a v a t u d  k ö ö g i g a 
renoveeritud korter (64,2 m2), 
Puiestee 16, Sõmeru. Hind 34 500 
EUR.  Helista Olev 53331805

Müüa kuue toaga heas korras maja 
Sõmerul. Hea asukoht, metsa 
ääres. Krunt 3410 m2. Hind 119 000 
EUR. Helista 5530227 Eino Vaher

Rendile anda erineva suurusega 
heas korras maabussijaama 
läheduses äripinnad, ventilatsioon 
ja kaasaegne konditsioneer. I 
korrus 40 m2, 220 EUR/kuus, II 
korrus 25 m2, 120 EUR/kuus ja 56 
m2,  250 EUR/kuus. Helista Olev 
53331805

Üürile anda 3toaline renoveeritud 
korter (71,6 m2) Rakveres Jaama tn 
11. Kommunaalkulud mõistlikud. 
Hind 300 eur/kuus.  Helista 
5233830 Lisete

Müüa heas korras renoveeritud 
maja (206 m2) Arknal, Rakvere 
vald, krunt 0,4 ha. Hind 69 000 
EUR. Helista Olev 53331805

Müüa kena maja (106 m2) Väike-
Maarjas Lääne-Virumaal. Suur 
krunt (2033 m2). Hind 56 600 EUR. 
Helista 5530227 Eino Vaher

Üürile anda avar heas seisukorras 
2toaline korter (50,2 m2) Rakveres 
Adoffi   tänaval. Soovi korral jääb 
mööbel sisse. Hind 200 eur/kuus. 
Helista 5233830 Lisete

Üürile anda korralik 1toaline 
korter (32 m2) Rakvere Võidu tn 24. 
Korter on valgusküllane ja värskelt 
renoveeritud. Hind 200 eur/kuus. 
Helista 5233830 Lisete

Andra Kivissaar
Maakler
Tel 5664 2161
info@virumaainvest.ee

RENTIDA ÄRIPINNAD

Andrus Peiel 
tel 527 1011

Hind 39 900 €• üp 78 m², II korrus
• läbi maja planeering
• aktiivne ühistu
• linna südames

Andrus Peiel 
tel 527 1011

RÄGAVERE TEE, RAKVERE
Hind 43 000 €

MÜÜA MAJA

Andrus Peiel 
tel 527 1011

KARJA TN, RAKVERE
Hind 15 700 €

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

Andrus Peiel 
tel 527 1011

Hind 18 900 €

TULEVIKU TN, RAKVERE
Hind 26 800 €

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

• üp 37,1 m²
• hea asukohaga soe 
  korter
• parkimine hoovis

LAI TN, RAKVERE

Hind 7 000 €

MÜÜA PÕLLUMAA

• üp 23 m², II korrus
• ahjuküte, soodne hind
• madalad kulud
• uus katus

MÜÜA PALKMAJA

EISMA, VIHULA VALD
• üp 128 m²
• kinnistu 1747 m, kõrghalhjastus
• saun, suur terrass
• mereni 800 m

Hind 77 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

SIDE TN, RAKVERE
• üp 38 m², III korrus
• toad eraldi, kaunis ümbrus
• kesklinn lähedal
• keldriboks

Hind 27 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

Hind  28 900 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

Hind 30 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

JÄRVAJÕE
• kinnistu 3,04 ha
• kat.tunnus: 78701:001:0020
• haritav maa 2,73 ha
• maatulundusmaa

Hind 11 500 €
MURU TN, VETIKU

Hind 45 000 €

MÜÜA MAJA JÕE ÄÄRES

Andrus Peiel 
tel 527 1011

Tiia Leis 
tel 5342 4091

Tiia Leis 
tel 5342 4091

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

LINNU TN, PAJUSTI

RAKVERE KESKLINN

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

KÜTI TN, RAKVERE 

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

• üp 42 m², I korrus
• majas 6 korterit
• toad läbikäidavad
• ahiküte, puukuur

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

L.KOIDULA TN, RAKVERE
• üp 40,4 m², I korrus
• laminaatparkett, kelder
• pakettaknad, uus
  torustik ja el. torustik

• üp 48 m², III korrus
• avatud köök-elutuba
• WC ja vannituba koos
• eraldi magamistoad

• üp 108 m²
• kinnistu 600 m²
• 4 tuba, 2 kööki
• abihoone, puurkaev

• üp 80,6 m², II korrus
• 2 rõdu, sahver, panipaik
• parkettpõrandad 
• uued aknad

• üp 123,3 m², garaaž
• uus pliit ja soojamüür
• vesi ja kanal., saun
• kinnistu 4400 m²

EI LEIDNUD SOBIVAT? MEIL ON VEEL 200 OBJEKTI MÜÜGIS: 
WWW.ARCOVARA.EE/RAKVERE



•  O s t a n  k o m p l e k t s e 
Nõukogudeaegse mopeedi või 
võrri. Ei peal olema töökorras. Tel 
5562 2919
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REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja 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
Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere, tel 3223103Jaama 21 Rakvere, tel 3223103

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Autostereote ja * Autostereote ja 
multimeedia paigaldusmultimeedia paigaldus
* Haakekonksude müük * Haakekonksude müük 
ja paigaldusja paigaldus

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511

viru@toonklaas.ee

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

Nortsu tee 2 ǀ Rakvere ǀ tel 522 8441
rakvereautohooldus@gmail.com

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  car/coupe   1,9i/2,0T        -05

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

UUS! DACIA LOGAN         1,4i                       06
DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ     0,8i            99

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

FORD TRANSIT     2,0TD           02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO             93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      -03
FORD ESCORT /ORION   91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                  87-98
FORD FIESTA              84-95
FORD FOCUS                                               -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i       90
FORD COURIER     1,3i                -99

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i   95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                 01

UUS! NISSAN KING-CAB  2,5TD                      99
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i    86-95

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car              2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY    2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                    06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95
UUS! SEAT LEON               1,6i                      02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00

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

VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO Classic    1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                  92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6          98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi   -02

VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD            06
VOLVO S80/V80            2,5TDi          99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD               06
 LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

•  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.

• Parendame teie kinnisvara. 
Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel 
5187 979

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
(30,5 m2) Rakveres. Tel 5690 5899

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn 6. 3/4, 39 m2, aknad 
vahetatud, turvauks, san.remont 
tehtud. Hind 17 600 €, tingi! Tel 
5551 8067

• Müüa Rakveres Lennuki tn 6 
2toaline korter. 3/4, ilus rahulik 
koht, san.remont tehtud. Võtmed 
kätte notaripäeval. Hind 17 800 €. 
Tel 5551 8067

• Soodsalt müüa 3toaline kõigi 
mugavustega korter  Lääne-
Virumaal Tapal Üleviste tn 7. 
Прадаëтса 3-комнатая квартира 
в Тапа. Plastikaknad, suur rõdu, 
köök, toad eraldi. Otse omanikult. 
Hind 5755 €. Tel 5840 9350

• Müüa Rakvere linna ääres Näpil 
renoveeritud majas (II korrus) 
heas korras 4toaline korter (62,3 
m2). Hind 24 500 €. Tel 5094 724

• Müüa maja Amblas. Korralik 
kivist majakarp. Sees on ehitustööd 
pooleli jäänud. Krunt ca 1100 m2, 
kõrvalhoone. Hind 21 900 €. Tel 
5262 267

• Müüa maja Tapal. Krunt 624 
m2, elamu 64,5 m2, 2 tuba, köök, 
dušikabiin, WC, väike saun, 
puukuur, kasvuhooned. Hind 25 
000 €, tingimisvõimalus. Tel 5551 
8067, Roza

• Müüa Kadrina vallas Võduvere 
külas Loobu jõe ääres Jõeveere 
(27305:003:0164) kinnistu 
16,31 ha, millest metsamaad 
6,98 ha ja rohumaad 7,37 ha. 
Tel 5153 384

•  Mü ü a  k a u n i l  K ä s m u  p s 
e l a m u k r u n t   k a t . t u n n u s 
9 2 2 0 1 : 0 1 4 : 0 0 4 6 ,  r e g . o s a 
180131/1801. Detailplaneering 
olemas. Tel 5568 6385

• Müüa krunt (1240 m2). Tel 5570 
990

KINNISVARA

• Ostan hea hinnaga metsa ja 
põllumaad. Tel 5187 979

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

• Ostan 2-3toalise ahiküttega 
korteri Rakvere linnas. Tel 5187 
979

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

• Soovin osta 2-3toalise korteri 
Rakveres. Tel 5656 4857

• Soovin osta 2-3toalise remonti 
vajava korteri  Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5188 770

• Soovin osta remonti vajava maja 
Rakveres või lähiümbruses. Tel 
5354 2997

• Noor pere soovib osta maja, võib 
vajada remonti. Asukoht Lääne-
Virumaal. Hind kuni 10 000 €. Tel 
5903 0193

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

•  Vanem abielupaar soovib 
ü ü r i d a  1 -  v õ i  2 t o a l i s t 
mugavustega korterit (I või II 
korrus) Väike-Maarjas (hilisema 
ostuvõimalusega). Tel 32 61 365 
või 5345 3875

• Soovin üürida 1toalise korteri 
otse omanikult soovitatavalt 
kesklinnas. 100 – 120 €. Kiire! Tel 
5909 8756

• Soovin üürida maja või majaosa 
Rakveres või lähiümbruses. Tel 
5670 0699

VÕTAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile 2toaline osaliselt 
möbleeritud korralik korter 
Lepnal (III korrus). Tel 5566 1274

• Anda üürile 2toaline korter 
Tapal. Tel 5512 895

• Anda üürile 2toaline korter 
Tapal (osaliselt möbleeritud). Üür 
50 € + kom. Tel 5579 793, peale 16

• Anda üürile korter Rakvere 
kesklinnas. Tel 5552 6645

• Üürile anda korter. Tel 5836 1490

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

• www.toonklaas.ee

•  Au t o - ,  m o t o - ,  t ra kt o r i - , 
murutaktori- ja kõik muud 
akud .  Palju soodsa hinnaga 
kaupa kohapeal. Rägavere tee 
38, Agroparts OÜ. Tel 32 58 970, 
5260 545

SÕIDUKID

•  O m a n i k  a n n a b  r e n d i l e 
äripinnad (25 m2, 40 m2, 56 m2) 
Rakvere kesklinnas Vilde tn 14. 
Info 5648 6638

• Üürile anda esinduslik äripind 
Tapa kesklinnas (40-65 m2). Tel 
5306 6660

• Müüa Nissan Almera 2001. a 
2,2D, sedaan (1100 €), Ford Focus 
2003. a 1,8TD, luukpära (2200 
€), Ford Focus 2005. a 1,6TD, 
universaal (3000 €). Autod heas 
korras. Tel 5024 288

• Müüa Opel Astra 1,6 bensiin 
t.sinine, universaalkere. Auto väga 
heas korras. Hind kokkuleppel. Tel 
5028 156

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2 , 2 D T I  0 4 / 2 0 0 3 .  a  9 2  k W 
hõbedane, turbodiisel, 7 kohta, 
konditsioneer, püsikiirusehoidja, 
4xel.aknad, el.peeglid, kesklukk 
puldist, tume salong, talverehvidel, 
pl.soojendus, veokonks, roosteta, 
mõlkideta,  kor ral ik ,  kehtiv 
ülevaatus 04/2016, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Renault Clio 1,2i 55 kW 
2006. a, 5 ust, luukpära, sinakas 
metallik. Uus mudel. Sõiduk heas 
korras. Omab ülevaatust 04.2016. 
Hind soodne. Tel 5616 5761

• Müüa Renault Megane Scenic 
Megane Scenic 1.4 70 kW, punane, 
heas korras. Hind 1150 €. Lisainfo 
56714403

• Müüa Suzuki SX4 4x4 1,6 2007. 
a sinine met., väga heas korras. 
Tel 5174 193

• Müüa Volkswagen G olf  4 
Variant Basis 1,6i 2003. a 77 
kW kuldne metallik, universaal, 
k o n d i t s i o n e e r,  4 x e l . a k n a d , 
kesklukk puldist, el.peeglid, 
veokonks, stereo, naastrehvidel, 
v.heas tehnilises korras, kehtiv ül 
06/2016, ilus auto, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa VW Golf 4 Variant 1,9TDI 
07/2002. a 74 kW tumesinine, 
turbodiisel, universaal, 4xel.
a k n a d ,  k e s k l u k k  p u l d i s t , 
el.peeglid, stereo, veokonks, äsja 
läbinud tehnilise ülevaatuse, 
kehtib 11/2016, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Passat 
Variant Basis 1,9TDI 2001. a 96 kW 
tumesinine metallik, turbodiisel, 
uuem mudel universaal, kliima, 
el.aknad, el.peeglid, kesklukk 
p u l d i s t ,  t u m e  i l u s  s a l o n g , 
valuvelgedel ning naastrehvidel, 
veokonks, heas tehnilises korras, 
superökonoomne, soodsalt, 
Rakvere. Tel 59037 780

• Müüa Volvo V40 1,9TDi 2004. a 
universaal. Hõbemetallik, 5 ust, 
uuem mudel, rikkalik lisavarustus. 
Sõiduk väga heas korras. Ülevaatus 
04.2016. Hind soodne. Tel 5079 984

• Müüa erinevad jooksud 
n a e l r e hv e :  1 8 5 / 7 5 R 1 4 C , 
1 8 5 / 6 5 R 1 5 ,  1 7 5 / 6 5 R 1 4 , 
195/70R15C, 205/80R16C ja 
175/70R14 (naast, velgedel 
4 x 1 0 0 ,  k e s k ava  5 8 )  n i n g 
lamellid 175/70R14 (velgedel 
4x100, keskava 58). Lisainfo tel 
5552 7229

• Müüa multiliftkast, sobib nii 
konks- kui ka trossliftile. Maht 
12 m3. Hind kokkuleppel. Tel 
5026 761

Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee
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VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

* SOOJUSPUMBAD
Firma paigaldab, 

remondib, hooldab ja 
müüb

soojuspumpasid. 
Hinnad soodsad.

Tel. 56 243 687

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

TEOSTAME ERINEVAID 

EHITUS JA REMONTTÖID 

ERAMUTES 

JA KORTERITES. 

Tel 5274 255

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

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

* KVALITEETNE MATERJAL
* PROFESSIONAALNE PAIGAL-
DUS
* ERIKUJULISED LIISTPROFIILID
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

VEOTEENUS KALLURIGA 

Tel 5684 9400Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

Teostame 

pehme mööbli ja vaipade 

keemilist puhastust 

teie kodus!

Rakveres ja lähiümbruses!
 Info 5853 4560 või 5827 1622

facebook.com/teks  ilipuhastus

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 5650 0368, 5699 7000
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

TEENUSED

• Teeme ehitus-, remondi- ja 
siseviimistlustöid (värvimine, 
tapeetimine,  plaatimine, 
elektri- ja torutööd). Tel 5187 
979

• Metsalõikus koos väljaveoga. 
Vajadusel abistan realiseerimisel. 
Info: 51 46 788

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

• Ehitus, siseviimistlus, remont 
ja lammutus. Majad, korterid, 
saunad, pesuruumid (plaatimine, 
s o o j u s t a m i n e ,  p a h t e l d u s , 
värvimine, parketi paigaldus, 
elektri- ja torutööd). Tel 5045 560

• Väiksem ehitusfi rma teeb kõiki 
ehitustöid. Korterite, eramute, 
äriruumide remont- ja ehitustööd. 
Katuste ja fassaadide ehitus, 
vundamendi soojustamine. Tel 
5349 1627

• Teeme ehitus- ja remonditöid. 
Tel 5341 2426

• Teostame korterites ja eramutes 
ehitus ja remonttöid, samuti san.
tehnilisi töid. Hinnad soodsad. 
Tel 5373 3385

• Väike ettevõte teostab üldehi-
tustöid ja korteri remonti. Tel 
5673 4632

• Teostame eramute, korterite 
ehitus ja remonttöid. Tehtud 
töödele garantii. Tel 5394 6666

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Üldehitus, siseviimistlus, 
torutööd. Tel 5069 683

•  Te o s t a m e  s a n t e h n i l i s i 
remonttöid, sanitaartehnika 
paigaldust. Küttesüsteemide 
remont, läbipesu, hooldus. Tel 
5305 3053

• FIE  Mart Nestor  ehitab vunda-
mente ja majakarpe, müüritööd 
ja puitkonstruktsioonid, puitfas-
saadid, ehituse sisetööd, vanade 
hoonete renoveerimine, ehitus-
alane nõustamine. Tel 5646 0674

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa 5695 
4670

• Müün ja paigaldan aknaid ning 
uksi soodsalt. Tel 56 630 670

• Rakvere Küttesalong teostab 
küttesüsteemide paigaldust 
ja hooldust. Tel: 558 6786, 
kyttesalong@gmail.com

• Teostame musta metalli keevi-
tustöid. Tel 5818 3754

• Autoremont HALJALAS. Pidu-
risüsteemi remont. Õlide vahetus. 
Rehvitööd. Summutite vahetus, 
remont. Mootori remont. Kõik-
sugu pisitööd. Helistage tel 5164 
415, Urmas

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Autoklaaside paigaldus Tamsa-
lus. Tel 522 2511

• 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

•  K l i i m a s e a d m e d .  Mü ü n , 
paigaldan, hooldan, remondin 
kodu- ja autokliimaseadmeid. Tel 
5305 3053

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 
7593

• Plaatimine + torutööd. Tel 
5695 4670

• Pakume vee, kanalisatsiooni, 
m a h u t i t e ,  s e p t i ku t e  j a 
gaasitorustiku paigaldust, 
hooldust ja remonti. Pakume 
kaevetöid koos paigaldusega. 
Vee-, kanalisatsiooni- ja 
gaasitorustike sis etö ö d. 
E r i n e v a d  r a u a t ö ö d , 
keevitamine, torude jootmine 
(vasest, mustast,  ja rv metallist). 
Nimativ OÜ 5348 7973

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepp (25 a kogemust) ehitab 
ja remondib küttekoldeid. Tel 
5069 683

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

• Korstnapühkija ja pottsepa 
teenus. Tel 5221 165

• Veoteenus Ford Transiti kaubi-
kuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

• KOLIMISTEENUS fi rmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Teostame kõike, mis on koli-
misega seotud, ja seejuures 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite jm. 
raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame 
koos teie probleemile parima 
lahenduse. OÜ Kolimised. TEL. 
5649 3289 või kaido@kolimi-
sed.ee, www.kolimised.ee

• Kolimis- ja veoteenus. Kiire, 
mugav, soodne! Tel 5646 7038

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Kaubavedu MB Sprinter kau-
bikuga,  kaubaruumi pikkus 3300 
mm, kõrgus 1800 mm. Tel 5373 
6931, 5109 092

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 
5061 547

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Prügiveoteenus. Tel 502 6761, 
553 6188, 324 0707

• Pakume kaubale, autodele 
v õ i  e r i t e h n i k a l e  v e o - , 
transpordi- ja puksiiriteenust 
haagisega (5x2m, kuni 2,5t). 
Tel 5348 7973

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

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

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja  kanalisatsio onikaevude 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus 
(kasti mõõdud 6,2x2,5, tõstejõud 
2,5 tonni). Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298

• Soodsalt müügil kodu- ja töös-
tusõmblusmasinad. Tarvikud. 
Remont kõikidele masinatele. 
Helistada võib igal päeval 5588 
429. Kuulutus ei aegu!

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 3227 822, 5061 547

• Ind.õmblus. Lukkude vahetus, 
pisiremont. Tel 5209 952 (peale 
11)

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

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

• Arvutite ja nutiseadmete väga 
soodne hooldus ja remont. Tel 
555 268 97

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

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

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

• Õhtujuht koos ansambliga teie 
üritusele.  Al. 200 €. Tel 5190 1697

•  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

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

Jääpurikate       
eemaldamine ja 

lumekoristus     
katustelt!

Paigaldame ja müüme: 
KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

• 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

* 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

Kuulutused
 veebis: 

www.kuulutaja.ee

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaata aruande 

koostamiseni • 

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

AVATUD UUS KOMISJONI kpl ROHUAIA 15A
Ostame ja müüme uusi ja kasutatud KODUMASI-NAID, ELEKTROONIKAT ja TÖÖRIISTU jne. Tel 555 67508

ROHIAIA 15A, RAKVERET. 555 67508 
AVATUD E - R 9-18 L 10-15

VÕIDU LAENUKONTOR 

NÜÜD UUEL AADRESSIL 

ROHIAIA 15A

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

laenud kinnisvara ja 

sõidukite tagatisel

e-sigaretid javedeli-

kud (erinevad tooted)

kodutehnika

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

* 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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

Pakume 

RAAMATUPIDAMISTEENUST 

algdokumendist 

aastaaruandeni 

korteriühistutele 

ning äriühingutele. 

Täpsem info 

tel 5621 7204

info@plantest.eu

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%

MÖÖBLIKAUPLUSESSE
Rakveres Tallinna tänav 49B 

Saabus müügile 
uus partii 

nurgadiivaneid, 
lastele narid ja 

voodid, madratsid, 
puidust kummutid, 
riidekapid, uued ja 

kasutatud lauad, 
toolid ning väga 
palju huvitavaid 

tooteid. 

Külastage meid!

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15 

P suletud

Meeldivaid sisseoste!

Info 5069 814

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 5079 
984

• Ostan vanu Vene mudeleid. 
Tel 5463 7570

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

• Ostan hõbeesemeid (lusikad, 
suhkrutoos, märgid, sõled, mün-
did jne). Hea hind. Tel 5134 287
• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, 
jalgrattad, garaažitööriistu ja 
tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616 
5761

• Ostan tuletõrjega seotud ese-
meid (fotod, märgid, pritsid, 
mundrid, kiivrid, ka veneaegsed). 
Tel 5031 849
• Ostan raamatu „Sinu keha kui 
hinge peegel“, autor Inna Segal. 
Tel 5012 455
• Ostan esimese Eesti Vabariigi 
aegseid münte. Tel 5043 349

• Müügil kasutatud kodumasinad.
Järelmaksuvõimalus. Asume Lai 1. 
Kontakt 5604 9687 Viru Pant OÜ

• Poes Selena Tuleviku 6 (Seminari 
1 vastas) suur valik  riideid 
erinevale maitsele ning kõik 
suurused. Kõik on oodatud!

• Müüa naistekasukad (suurus 
nr 46-48, pikkus 110-120 cm). Tel 
5519 610

• Müüa suusavarustus (suusad 
205cm, 197cm, 177cm; kepid 
160cm, 150cm, 120cm; saapad nr. 
46, nr. 45, nr. 39; suusakostüüm 
– suurus M, müts, kindad). Tel 
529 0811

• Müüa hästi hoitud voodimadrats 
(1,60x2m, hind 50 €) ja soolaseeni 
(2 kg, hind 20 €). Tel 5566 9310

• Müüa head luuad, saunavihad 
Rakveres. Tel 5829 9439

• Müüa 3 poolega riidekapp, 
2  d i i v a n i l a u d a ,  v e i n i v a a t , 
vannitoa kraanikauss, ümar 
s e r v e e r i m i s l a u d ,  v a l i k 
raamatuid. Kiire! Tel 5699 6594

KODU

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

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

• Müüa kütteklotse ja kamina-
puid. Vedu tasuta. Tel 523 8503

• Müüa soodsalt küttepuid koos 
kohaletoomisega, nii kuivi kui ka 
tooreid. Tel 5615 2941

• Müün kuivi ja tooreid küttepuid 
(lepp). Väike-Maarja, Rakvere, 
Tallinn. Mob. 5259 267

• Müüa kvaliteetset kivisütt koos 
kohaletoomisega. Tel 5615 2941

• Müüa kuivi küttepuid ja klotse 
võrkudes (ka paari võrgu kaupa). 
Tel 5074 958

• Müüa küttepuid  ( lepp ja 
metsakuiv kuusk). Transport. Tel 
5304 0689

• Müüa soodsalt kütteklotse 
võrkkottides. Asume Kadrina 
lähedal. Tel 503 5508

KÜTTEPUUD

• Ostan 3m küttepuud (100 tm). 
Tel 5569 1610

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

RAKVERE KÜTTELADU 

MÜÜB:

* PUITBRIKETT

* TURBABRIKETT

* KIVISÜSI

* SAEPURUGRAANUL

* KAMINAPUUD

Narva 17, tel. 32 51 101
www.algaveod.ee

Müüa 
LÕHUTUD KÜTTEPUID 
(erinevad puuliigid ja pikkused) 

Pakkuda 40L 
võrkko   des 

KASKE JA MUSTA 
LEPPA. 

Kohale toomisega. 
Tel 514 3328

Müüa 
PUULÕHKUMISMASINAID 

jalgadel. 
Lõhkumisjõud Lõhkumisjõud 

6,5 TONNI!6,5 TONNI! 
UUS!UUS!

250 €
250 €

Küsi ka teisi masinaid!Küsi ka teisi masinaid!
Tel. 507 447

reinar@rakaselg.ee

•  M ü ü a  e h i t u s l i k k u 
saematerjali,  s er vamata 
lauda, lepalauda, terrassi-,  
voodri- ja põrandalauda.  
Erinevad profiilid, pikkused 
ja laiused.  Vedu tasuta.  Tel 
5282 268

•Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise teenus al. 16 €/tm ja 
nelikanthööveldus. Tel 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

•  Mü ü a  m e t a l l ko r s t e n  ( 1 2 
meetrit pikk, läbimõõt 33 cm ja 
ümbermõõt 54 cm). Valmistatud 
4mm plekist. Tel 5342 7120, Toivo

EHITUS

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

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

Valmistame vanas stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255
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www.kuulutaja.ee

Kroonipuu OÜ OSTAB 

MADALAKVALITEEDILIST 
KASEPALKI

Nõuded palgile:

Värske lõikus

Pikkus 3m+10 sm, teis e d 
pikkused kokkuleppel

Läbimõõt 24....34 sm

K e e l a t u d :  m e h a a n i l i s e d 
v i g a s t u s e d ,  p u i d u r i k ke d , 
mädanik, lõhed

Lubatud: terve punasüdamik, 
oksad, kõverus

Hind kokkuleppel

Tel 5051 528, raivo@kroonipuu.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

• Müüa toidukartulit „Laura“. 
Asume 3 km Rakverest. Tel 5334 
5348

• Müüa mett otse mesinikult. 
R a kv e re  p i i re s  k o j u  k ä t t e . 
Pakendatud 1,6kg ämbrisse (10 
€ tk) ja 900gr klaaspurki (7 €). Tel 
5203 976

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

•  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. 53 54 3002 
või 50 59 151 

• Müüa kodumaist küülikuliha. 
Hind 10€/kg, liha vaakumpakendis. 
Info 5547 194

PÕLLUMAJANDUS

METS

TEATED

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

•  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

VANAVARA

• Õigusabi. Tel 517 9278. E-post 
mh.konsult@hot.ee

•  S u u r  t ä n u  a l a t i  h e a 
teeninduse eest teenindaja 
Piret Aasaväljale kauplusest 
Ly Joogid.  Ole sama särav ja 
rõõmsameelne. Raili ja Karl

MUUD
• 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. 

•  Müüa kvaliteetsed KUUL-
DEAPARAADID. Hind 20 €. Tel 
5013393

• Ostan vanu elektriseadmeid 
( m a k i d ,  r a a d i o d ,  a r v u t i d , 
trükiplaadid, skeemid, dioolid) 
v a n a a e g s e i d  t o i d u n õ u s i d , 
rahasid, medaleid. Tel 5633 1491

KADUNUD

LOOMAD

•  Kadunud väiks emat 
ka s v u  ko e r  R a kv e re s, 
reageerib nimele Jack. Koer 
on 4aastane valge kraega, 
beeži seljaga ja koheva 
sabaga, leiust palun teada 
anda numbril 5815 0101, 
koera kodu asub Rakvere 
Vahtra pst. 8

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Müüa Saksa lambako era 
kutsikad (emased). Tel 5692 1539

• Soodsalt müüa vene sinised 
kassipojad. Tel 5845 5248

• Pakun kassipoegi. Ema Shcdrich 
Fold, isa briti lühikarvaline. Tel 
5685 8009

• Odavalt anda merisigu. Tel 5608 
4289

• Ostan väikese koera kutsikaid. 
Helistada peale 17 tel 5122 502

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

8. jaanuaril 2016. a 
nädalalehes Kuulutaja ja 
Kroonikeskuse Kliendilehes 
ilmunud reklaamis oli eksitav 
info. 

Õige on: 

KOGU TALVEKAUP 

KUNI -60%.

 Vabandame kõikide 

klientide ees!

Reakuulutuste vastuvõtt 
Grossi Toidukaupade kauplu-
ses “Joogid”  iga päev  10-22 
Vilde 6a, Rakvere

Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 
3225093 või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 
TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.
TEL 527 4255

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Südamlik kaastunne Irinale lastega 
abikaasa ja isa 

traagilise surma puhul. 
MTÜ Levala Külaselts

www.kuulutaja.ee

Tasa, tasa lööb kell,
alles jääb mälestus hea ja hell.

Sügav kaastunne Jaagule ja Ainile 

ANDRES NORMAKU 

kaotuse puhul. 

Maia, Elvi

Südamlik kaastunne Kaidole koos perega 
ema 

HEENA KENTEMI 
kaotuse puhul. 

Maire, Terje, Margarita, Jada, 
Tiina ja Anni peredega 

IGOR HUDIK
Mälestame head sõpra ja müüjat. 
Avaldame kaastunnet lähedastele. 

OG Elektra Rakvere Turg

TULEME TEILE TULEME TEILE 
LÄHEMALE!LÄHEMALE!
Eraisikute Eraisikute 

reakuulutusi saab reakuulutusi saab 
anda nüüd kaanda nüüd ka
Vilde tänav 6a Vilde tänav 6a 

asuvas asuvas 
Grossi Toidukaubad Grossi Toidukaubad 
kaupluses “Joogid”kaupluses “Joogid”

Kauplus avatudKauplus avatud
 iga päev 10-22 iga päev 10-22

N ä d a l a l e h t
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Ettevõtlusteater on ettevõt-
likkust ja ettevõtlust õpe-
tav metoodika, mis pakub 
noortele eluks vajalikke 
kogemusi ning avardab 
nende maailmapilti. Üksiti 
kannab sama nime ka 
MTÜ, mille tegevuses koo-
linoored meeleldi kaasa 
löövad. 

Maris Marko

Rakvere Gümnaasiumi ette-
võtlikel noortel oli hiljaaegu 
võimalus Ukrainas oma koge-
musi jagamas käia ning han-
kida ka uusi ideid kogukon-
napraktika raames MTÜs va-
batahtlikuna kaasa lüües. Ne-
li noort - Liisa-Mai Nurk, An-
na Topkina, Kristjan Pukki ja 
Henri Olavi Suomalainen - 
vastasid Kuulutaja küsimus-
tele.

Miks oled ennast selle pro-
jektiga sidunud?
KP: Ettevõtlusteatriga olen lä-
hemalt koostööd teinud 2013. 
aasta hilissügisest. 2014. aas-
ta märtsis toimus Rakvere 
Gümnaasiumis majandus-
konverents “Ettevõtlik inime-
ne on ühiskonna tõeline 
väärtus” ning sinna oli vaja 
etteastet oma kooli õpilastelt. 
Kuna käisin ka majandustun-
dides, tegi õpetaja Reet 
Bobõlski ettepaneku lavasta-
da Ettevõtlusteatri metoodi-
kal põhinev lugu Ööjooksu 
sünni- ning eduloost. Oleme 
seda lugu veel esitanud mit-
meid kordi üle Eesti; kaasa 
arvatud 2014. aasta Arva-
musfestivalil Paides.
Ettevõtlusteater on minu 
meelest suurepärane viis, 
kuidas igas vanuseastmes 
noortele õpetada ettevõtlust 
ja ka ettevõtlikkust. Selle abil 
saab neid inspireerida ning 
teadvustada, et kõik on või-

malik, kui asja piisavalt usku-
da ja panustada. Samas ei 
keskendu Ettevõtlusteater 
kõigest edu näitamisele. Ka 
meie rääkisime enda lavastu-
ses sellest, mida Ööjooksu 
korraldaja Marko Torm üle 
elas ning millest ta loobuma 
pidi, et praeguseks juba Eesti 
igasuviseks suursündmuseks 
saanud Ööjooks üldse toimu-
da saaks. 
HOS: Sidusin end Ettevõtlus-
teatriga, sest mulle pakkus 
huvi selline teistsugune lähe-
nemine ettevõtluse (sh ma-
janduse) õpetamisele ja ka 
õppimisele. Lisaks huvitas 
mind see, milliseid tulemusi 
võib saavutada, kasutades 
just Ettevõtlusteatri meeto-
deid.
AT: Klassikaaslased palusid 
abi Ettevõtlusteatri tutvustu-
se tõlkimisega vene keelde. 
Hea meelega aitasin neid 
ning nad pakkusid mulle võt-
ta kogukonnapraktikaks 
MTÜ Ettevõtlusteater. Olin 
nende pakkumisega nõus, 
kuna see tundus väga huvi-
tav. 

Mida on see Sulle andnud?
KP: Iga asi siin elus õpetab 
midagi kasulikku ja vajalikku 
edasiseks eluks. Naudin näit-
lemist, käin Rakvere Güm-
naasiumi Teatriansamblis ju-
ba kuuendat aastat, Ettevõt-
lusteatriga koostööd tehes 
olen saanud seda teha topelt-
kogustes. Samas ei ole Ette-
võtlusteatri puhul tegemist 
tavalise kooliteatriga, kuna 
jutustame ettevõtte/ettevõtja 
lugu ning kogu etenduse 
ülesehitus on teistsugune. 
LMN: Nagu ikka kõik teat-
riprojektid annavad juurde 
julgust, sära ja enesekindlust, 
siis Ettevõtlusteatrist olen 
kaasa saanud ka ettevõtluse-
ga seotud teadmisi.  
HOS: Ettevõtlusteatriga tege-
lemine on andnud mulle 

teadmise, et on olemas väga 
erinevaid õppemeetodeid, 
mis võivad olla väga tulemus-
likud. Läbi selle olen saanud 
ka uusi teadmisi majanduse 
valdkonnas, olen muutunud 
ettevõtlikumaks (tegutsen 
nüüd rohkem teadvustatult) 
ning olen saanud uusi vaja-
likke kogemusi kogu eluks.

Mida te Ukrainas tegemas 
käisite ja kuidas läks?
LMN: Ukrainas esindasime 
Ettevõtlusteatrit Lääne-Viru 
maavalitsuse delegatsioonis 
projekti “Noor ja ettevõtlik” 
raames. Külatuse jooksul tut-
vusime haridusasutustega 
Kominternivski rajoonis, li-
saks tutvusime Ukraina kul-
tuuriga. Kokkuvõtlikult võib 
öelda, et reis oli väga õpetlik 
ja tore.

MTÜ Ettevõtlusteater - mis 
see on ja mida seal praktika 
raames teha sai?
KP: Ettevõtlusteatri puhul on 
tegemist mittetulundusühin-
guga, mille eesotsas on Piret 
Põld, Siiri Kohver ja Diana 
Tandru. Lühidalt öeldes on 
Ettevõtlusteater uudne, muu-
tuvat keskkonda arvestav ja 
noortele sobiv ettevõtlikkuse 
ja ettevõtluse õpetamise me-
toodika. Praktika ajal oli meil 
palju huvitavaid tegemisi. 
Saime esitleda Ettevõtlusteat-
rit Eestisse sõitnud ukrainlas-
tele ning viisime läbi ka ette-
võtluspäeva Kadrina Kesk-
kooli 12. klassi õpilastele. Sa-
muti tutvusime sellega, kui-
das Ettevõtlusteater üldse toi-
mib ja mida inimesed seal 
teevad, et antud MTÜ veelgi 
suuremate gruppideni 
jõuaks.
LMN: MTÜ Ettevõtlusteatris 
tegeletakse noorte ja laste ha-
rimisega ettevõtluse vallas lä-
bi teatri. Kui ettevõtlus võib 
tunduda lastele keeruline ja 
seetõttu ka igav, siis teatri 

juurde toomine toob juurde 
mängulisust ja lihtsust, mis 
teeb ka ettevõtluse ja ettevõt-
likkuse noortele atraktiivse-
maks. 

Miks just seal kogukonnap-
raktikat teha?
KP: Mõnes mõttes püsisin 
oma mugavustsoonis, kuid 
samas huvitusin tõesti sellest, 
milline näeb välja Ettevõtlus-
teatri igapäevane töökorral-
dus ning mida sellise mittetu-
lundusühingu juhtimine en-
dast kujutab. 
LMN: Ettevõtlusteatris sai 
kohtuda paljude erinevate ja 
huvitavate inimestega, tei-
seks sai seal arendada enda 
esinemisjulgust ja kindlasti 
sain juurde ka enesekindlust.
AT: Ma soovitan MTÜ Ette-
võtlusteatrit kogukonnaprak-
tikaks, kuna see on huvitav ja 
paljud inimesed isegi ei tea 
selle olemasolust. Samuti 
saab tutvuda toredate ini-
mestega, osaleda erinevates 
üritustes ja õppida palju uut 
ja eluks vajalikku. 

Mida Ettevõtlusteatri koge-
musega edasises elus saab 
peale hakata?
HOS: Tänu Ettevõtlusteatrile 
olen saanud uusi teadmisi 
majanduse valdkonnas, olen 
muutunud ettevõtlikumaks 
ning olen teadlikum võima-
lustest ja probleemidest, mis 
võivad kaasneda ettevõtluse-
ga. Üheks võimaluseks on 
luua oma ettevõte, tegutseda 
targalt ning rakendada Ette-
võtlusteatris omandatud 
teadmisi.
LMN: Kindlasti annab see 
juurde julgust esineda ja laval 
olla, õppisin palju ka ettevõt-
luse enda kohta. Selle koge-
musega on mul kergem alus-
tada ettevõtlust ja ka iseseis-
vat elu.

Ettevõtlikkus tuleb lava kaudu
Rakvere ettevõtlikud noored vahetavad Ukrainas kogemusi. 

Foto: Marko Torm

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 14. jaanuar 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Turul veel müügil:
* tööstuskaup (riided ja jalanõud) 
* igal laupäeval müügil saunavihad ja luuad

Kartul kg 0,36 0,40

Mugulsibul kg 1,20

Hapukapsas kg 1,20

Kapsas kg 0,35

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Peet kg 0,80

Mustrõigas kg 1,50

Küüslauk kg 8,00

Õunad kg 1,50

Jõhvikad liiter 4,00

K u i v a t a t u d 
õunad

kg 8,00

Aeduba kg 2,50

Hapukurk kg 4,00

Metspähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00 10,00

K a n a m u n a d 
(kodused)

10tk 1,50

Päevalilleseem-
ned lindudele

kg 1,20

Kõrvitsasalat 0,5l 1,50

Mesi 700g purk 5,00

Toorpiim T, N, 
L 9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSK!
16. jaanuaril Saaremaa lambavillast, me-
riinovillast ja koerakarvast lõnga müük!

Tallinna ühissõidukpiletid 
ümardatakse 
Alates 1. märtsist 2016 maksab Tallinnas ühissõidukijuhilt su-
laraha eest ostetav ühe sõidu pilet 2 eurot ja ühe sõidu soo-
duspilet 1 euro. Sularaha eest müüdava üksikpileti hinna 
muudatuse läbi väheneb ühistranspordi seisuaeg peatustes. 
Tallinna ühissõidukitest on võimalik osta ühe sõidu pileteid, 
mis kehtivad ainult samas sõidukis ja sõidu lõpuni. Täispileti 
hind on praegu 1 euro ja 60 senti ning sooduspileti hind 80 
senti. Sellised hinnad tingivad sentidega arveldamise, mis on 
ajakulukas ja ebamugav kaasreisijatele. Samas ei ole juhtide 
piletimüügi kaotamine ühissõidukites otstarbekas. Muuda-
tus mõjutab väikest osa ühistranspordikasutajatest (juhi 
müüdud piletite arv moodustab veidi alla 1 protsendi vali-
deerimiste koguarvust), kuna ülejäänud piletihinnad jäävad 
samaks. Ka edaspidi on ühistranspordikasutajatel võimalik 
soetada endale Ühiskaardile laaditud raha eest validaatori 
kaudu tunnipileteid ümberarvestusega päevapiletiks ning 
soetada müügipunktist, internetist või mobiiltelefoniga ühe, 
kolme ja viie päeva pileteid ning 30 päeva perioodipileteid. 
Nende piletite hinnad ei muutu.

Aastaga laekus Tallinna linnakassasse 
ligi 530 miljonit eurot
Eelmise aasta lõpuks laekus linnakassasse kokku 529,4 miljo-
nit eurot, mis moodustab 103,9 protsenti aastaks planeeritud 
laekumistest. Maksutulu laekus 2015. aastal 355,6 miljonit 
eurot, mis moodustab 102,1% aastaks kavandatust, sealhul-
gas laekus üksikisiku tulumaksu 316,8 miljonit eurot ehk 
102,1%, maamaksu 28 miljonit eurot ehk 100,6% ning koha-
likke makse 10,9 miljonit eurot ehk 108% aastaks planeeri-
tust. Linna asutuste majandustegevusest laekus 66,6 miljonit 
eurot ehk 111,5% aastaks kavandatust. 

Raepress



Kuulutaja reede, 15. jaanuar 201618 Sport

Rakvere JK Tarva jalgpal-
limeeskond alustas oma 
esimeseks meistriliigahoo-
ajaks ettevalmistust juba 
eelmise aasta lõpus. Peetud 
on ka esimene kontrolltur-
niir ja –mäng.

Aivar Ojaperv

Meeskonna ettevalmistus 
eelseisvaks hooajaks algas 14. 
detsembril. Klubi tegevjuhi 
Reijo Kuusiku sõnul osaleb 
treeningutes 20 mängijat. 
„Kõigi nende meestega arves-
tame kui meistriliiga mängi-
jatega,“ täpsustas ta. „Pink 
peab tugevamas seltskonnas 
osalemiseks olema pikk. 
Duubelrivistus treenib oma-
ette, neid mehi pole nimeta-
tud seltskonna sisse arvesta-
tud.“

Trennid 
Tallinnas ja Rakveres
Treenitakse neli korda näda-
las, lisaks veel üks kontroll-
kohtumine nädalavahetusel. 

Esimesel sellisel alistati Tal-
linna Jalgpallihallis Viljandi 
Tulevik 1:0 (värava autor Kaa-
rel Saar). Mulgid mängisid 
eelmisel hooajal teatavasti 
meistriliigas, kuid langesid 
sealt välja.
„Kaks treeningut toimub Tal-
linna Jalgpallihallis – see on 
asendamatu baas,“ rääkis 
Kuusik. „Lisaks teeme esmas-
päeviti Rakveres üldkehalist 
ning reedeti harjutame Rak-
vere kunstmuruväljakul.“
20 mängija seas on 5-6 uus-
tulnukat, kes on hädavajalik 
täiendus meistriliigas konku-
rentsis püsimiseks. „3-4 
meest jäävad kindlasti, paari 
tahan veel jälgida,“ mainis 
Kuusik. „Nimedest ei taha en-
ne rääkida, kui käed lõplikult 
löödud.“

Aastalõputurniiril 
kolmandad
Möödunud aasta lõpus osales 
JK Tarvas Tallinnas Kalevi hal-
lis traditsioonilisel Triobeti 
saalijalgpalliturniiril. Kuna 
mullusel põhihooajal mängi-
sid läänevirulased esiliigas, 

siis osaleti ka mainitud tur-
niiril veel selles arvestuses ja 
saavutati kolmas koht.
Alagrupiturniiri võitis JK Tar-
vas täiseduga, kuid poolfi-
naalis komistati 0:2 oma igiri-
vaali Kiviõli Irbise otsa. „Mit-
med Kiviõli mängijad on saa-
lijalgpalli taustaga ja seetõttu 
oli neil ka väike eelis,“ mainis 
Reijo Kuusik.
Kolmandat kohta otsustanud 
mängus võitis JK Tarvas Tal-
linna Infoneti II meeskonna 
2:0.
Laupäeval, 16. jaanuaril koh-
tub Rakvere JK Tarvas Tallin-
na Jalgpallihallis kontrolltur-
niiril Pärnu Linnameeskon-
naga. Kohtumine algab kell 
17.30, pealtvaatajaile on sis-
sepääs tasuta.
Mängud meistriliigas (Pre-
mium Liigas) algavad märt-
sis, JK Tarvas on avavoorus 5. 
märtsil vastamisi sama mees-
konnaga, kellega eeloleval 
nädalavahetusel mängitakse 
kontrollkohtumine – Pärnu 
Linnameeskonnaga.

JK Tarvas valmistub 
meistriliigahooajaks

Eelmise hooaja sai Rakvere JK Tarvas lõpetada rõõmupeoga ja mängib algaval hooajal meistrilii-
gas. 

Foto: Anu Raudsalu

Lääne-Virumaa aasta sport-
laste austamisõhtu toimus 
kolmapäeval Rakveres Targas 
Majas.
Aasta meessportlase tiitli päl-
vis Ralf Tribuntsov ja nais-
sportlase oma Epp Mäe, kes 
möödunud aasta lõpus pärja-
ti teatavasti ka Eesti aasta 
naissportlaseks. Kumbki ei 
saanud kahjuks ise auhinda 
vastu võtta, sest viibivad 
treeningutel.
Naistemaadluses EMilt hõbe-
da ja MMilt pronksi võitnud 
Epp Mäe harjutab USAs. 
Eesmärk on selge: võita ka su-
vel toimuvatelt olümpiamän-
gudelt medal.
„Epp palus edasi öelda, et 
kuigi tema võistlustrikool on 
kiri Estonia ja ta esindab meie 
riiki alati uhkusega, ei unusta 
ta kunagi, et on pärit 
Lääne-Virumaalt väikesest 
Tudu külast,“ lausus maad-
lusneiu isa Riho Mäe, kes võt-
tis tütrele määratud auhinna 
vastu.
Ka ujuja Ralf Tribuntsovi 
eesmärgiks on olümpiamän-
gud, kuid esialgu tuleb treeni-
da veel võistluste A-normi 
täitmise nimel. Pääs olümpi-
ale ei tohiks Tribuntsovile üle 
jõu käia.
Aasta noor naissportlane on 
triatleet Eleri Etverk, aasta 
noor meessportlane kerge-
jõustiklane Sander Moldau ja 
spordiveteran pikamaajooks-
ja Ago Veilberg. Aasta eakas 
sportlane on Ülo Püss.
Riho Rannikmaa pälvis koha-
liku spordielu edendaja auh-
inna.
Aasta võistkonna laureaati 
tänavu välja ei kuulutatud, 
kuna konkursile ei esitatud 
mitte ühtegi kandidaati.
Lääne-Viru Maavalitsus valis 
maakonna spordinõukogu 
ettepanekul aasta spordialga-
tuseks multifunktsionaalse 
rulluisulindi Skill ja sportlike-
maks perekonnaks perekond 
Rummo.

Aivar Ojaperv

Aasta sportlased 
pärjati Targas Majas

Aasta meessportlane ujuja Ralf Tribuntsov sai auhinnatsere-
moonial viibida samuti vaid virtuaalselt, sest ettevalmistused 
olümpiamängudeks on täies hoos.

Sander Moldau on Lääne-Viru aasta noor meessportlane 2015. 
Fotod: Aivar Ojaperv

Epp Mäe aasta naissportlase tiitli võttis vastu tema isa Riho Mäe.
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rakvereteater.ee

16. ja 17. jaanuar kell 16:50 ja 18:30
18. jaanuar kell 18

Thriller
(Alla 12-aastastele keelatud!)

EMA

16. ja 17. jaanuar kell 15
18. jaanuar kell 16

Seiklus
(Perefilm)

BELLE JA SEBASTIEN:
SEIKLUS JÄTKUB

16. ja 17. jaanuar kell 20:30
18. jaanuar kell 20

Erootiline
(Alla 18-aastastele keelatud!)

LOVE

Vaba aeg

KUHU MINNA

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
Jaanuarikuu üritused
19. jaanuaril kell 15 loeng ”Reumaatilised haigused”, luuhõ-
renemine, lektor Kersti Ossar, reumaõde Pärnust. Peale 
loengut toimub Lääne-Virumaa Reumaühingu juhatuse va-
limine. Info: Elle Pohlak, 5569 5179 või 32 42 023.
20. jaanuaril kell 13 projekti „Väärikalt vananeme - mitme-
kesiselt tegutseme“ toimetulekuköök “Kiika-kööki“ – toidud 
kalkunilihast, muffinid. Osavõtust teatada 18. jaanuariks.
21. jaanuaril kell 12 juristi tasuta nõustamine (vajalik ettere-
gistreerimine).
22. jaanuaril kell 12 projekti „Väärikalt vananeme - mitme-
kesiselt tegutseme“ mälutreening, juhendab Anu Joonuks 
(palume registreeruda).
25. jaanuaril kell 13 vaegkuuljate ühingu teabepäev, kohtu-
mine Urve Tinnuriga.
27. jaanuaril kell 10 võimlemine.
27. jaanuaril kell 13 Afaasia ühingu kõnetreening (sotsiaal-
keskuses).
28. jaanuaril kell 10 tantsuring.
28. jaanuaril kell 13.30 lauluring.
29. jaanuaril kell 12 projekti „Väärikalt vananeme - mitme-
kesiselt tegutseme“ mälutreening, juhendab Anu Joonuks 
(palume registreeruda).
NB! Teisipäeviti maniküür, kolmapäeviti juuksur.
Info 32 42 023, 5342 9043, www.virukoda.ee

Rakvere Teater
15.01. kl 19 Maalermeister s. maja (lav. Gerda Gordemets)
19.01. kl 12 RT esitleb Lumehelbeke/���������� (nukulavastus vene 
keeles) (lav: Eili Neuhaus)
20.01. kl 19 Algused v. maja (lav. Nils Reiss)
21.01. kl 19 Uno bossa ehk Uno Loobi seitse elu s. maja (lav. 
Hardi Volmer)
VIIMANE ETENDUS
21.01. kl 19 Oscar ja Roosamamma:Kirjad jumalale v. maja 
(lav. Üllar Saaremäe)

Biore Tervisestuudio
Rakveres, Laada 5
15., 22. ja 29. jaanuaril kaaniravi. V. Kudrjavtsevi vastuvõtt.
19. jaanuaril ortopeediline jalalaba uuring ja sisetaldade 
määramine, dr. Lehte Pärn.
23. jaanuaril kl 12-14 dr. Riina Raudsiku terviseloeng „Põle-
tikud kehas“. (Art Hotelli konverentsiruumis Lai tn 18. Hind 
13 eurot).
21. jaanuaril tervisliku seisundi hindamine. Loodusterapeut 
Eve Heinmets.
21. jaanuaril ja 4. veebruaril nõelravi. Dr. Tiia Liivalaidi vas-
tuvõtt.
28. jaanuaril kl 16-18 sõltuvusvastased nõelad. Dr. Mihkel 
Veskimägi vastuvõtt.
Iga E-K kiropraktiku Artur Grigorjani vastuvõtt. Vajalik eel-
registreerimine tel 5017 960 või info@biore.ee.
Aitame Sul leida tee parema tervise juurde!

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta!
16. jaanuaril mängib parimat retroklassikat DJ Margus Teet-
sov.
23. jaanuaril muusikat igale maitsele DJ Kalle Allik.
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Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428 www.omaporsas.ee

1,95
1,75

1,85

/kg

/kg

/kg

€

€

€

Kampaania erinevad tükid

Veerand siga
Hakkliha

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

HINNAÜLLATUS!
Teenused:

Laste- ja täiskasvanute hambaravi

Hammaste proteesimine

Implantatsioon

Kirurgia

Igemehaiguste ravi

Suuhügieen ja profülaktika

www.virudent.ee

info@virudent.ee

Turu plats 3, Rakvere, tel 3244449

Pikk tn 15, Tapa, tel 3344827

Kooli 5, Sõmeru

Rakveres mob: 53 053 053, rakvere@kvaliteetkliima.ee
Tallinnas mob: 51 00 568, tallinn@kvaliteetkliima.ee

Tartus mob: 53 476 476, tartu@kvaliteetkliima.ee

KÜTE, JAHUTUS,
VENTILATSIOON,
SAN-TEHNILISED TÖÖD

Koristus- ja puhastusteenused
Kodu ja kontori hoolduskoristus
Akende pesu
Vaipkatete pesu
Põrandate süvapesu ja vahatamine
Trepikodade koristus

Koristus- ja puhastusteenused
Kodu ja kontori hoolduskoristus
Akende pesu
Vaipkatete pesu
Põrandate süvapesu ja vahatamine
Trepikodade koristus

Tel 517 9263, e-post anneli@akteenused.ee

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a

Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L, P

- 9.00-16.00

suletud

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

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

ALL!

SAABASTE

HINNAD

* Põllumajandusehitised
* Üldehitus- ja remonditööd
* Viimistlustööd
* Korterite remont
* Katuste ehitus
* Projekteerimine
* Ehituseelarvete

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

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

teksapood!

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

teksad, T-särgid, topid pluusid jpm,

ALLAHINDLUS

20% 50% 70%
kÕIK TAlVEKAUBAD

kÕIK LASTE TEKSAD

-50%
-50%

Makrum OÜ
Tallinna 38 Rakvere

autohooldus

(vana tuletõrjemaja)

SÕIDUAUTODE VARUOSADE MÜÜK
HAMMASRIHMA VAHETUS
MOOTORI REMONT
ÕLIVAHETUS
SÕIDU- JA VEOAUTO REHVIDE,
VELGEDE MÜÜK
VEERMIKU REMONT
PÕLLUMAJANDUSREHVIDE MÜÜK
SÕIDUAUTO REHVITÖÖD
MOOTORIÕLID: MOTUL, CASTROL, COMMA

Info ja aegade broneerimine 5253029

Kristo 56229106

janek@makrumou.ee

kristo@makrumou.ee

Telli jaanuaris

veebruaris pehme

mööbel 10% soodsamalt!

-

Narva 24, Rakvere, E R 10 18 L P 10 15, TEL 32 27 700- - - -
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