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Air Wick värvimuutev
lõhnaküünal
Mums Baking
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Meeste Boxerid
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kontuuripalett

Espressomasina
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tabletid
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30ml

Termospottide komplekt
koos kaantega

Gillette
Fusion
Proglide
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Auto-
adapter
2xUSB

FEG ripsmeseerum

Led valgusriba
5m RGB

Nõudepesu-
masina tabletid
Sun Classic
105tk

Kookosõli
rafineeritud
500ml

Eestimaine
mesi
900g
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tes lehtmetsades ja põldude 
ääres, kus ta söömas käib, 
ning puudel ja põõsastel.
Pesas on neil tavaliselt kaks 
muna. Kaelus-turteltuvi ehi-
tab suhteliselt hõreda pesa 
metsa, puu otsa, harilik tur-
teltuvi aga inimeste lähedus-
se põllule. Poegade eest hoo-
litsevad mõlemad vanalin-
nud, toites neid esimestel 
päevadel pugust tuvipiimaga, 
hiljem poolseeditud seemne-
tega.
Turteltuvil on väga lihtne 
laul: „Turrrr-turrrr-turrrr.” 
Selle meeldejääva hääle järgi 
on ta saanud omale ka nime. 
Laul on madal ja monotoon-
ne „turrutamine”, mis mee-
nutab kassi nurrumist 
ja pole segi aetav 
teiste lindude 
lauluga.
Kaelus-tur-
teltuvi hää-
litseb õrna 
häälega na-
gu hädine 
kägu: „Gu-
guu-guk, 
gu-
guuu-guk,” 
rõhuga teisel 
silbil. Laul võib 
meenutada käo kuk-
kumist või kaelustuvi uuguta-
mist. Vahel teeb kaelus-tur-
teltuvi ka kräunuvat häält: 
„Krräehh.”

Lindude tapmine 
Vahemeremaades
Meelis Uustal rääkis, et harili-

kul turteltuvil läheb Euroopas 
väga halvasti. Viimase 35 aas-
taga on nende arvukus kaha-
nenud 80 – 90 protsenti. Lin-
dudele on ka Eestis saanud 
saatuslikuks kaasaegne põl-
lumajandus, herbitsiidide ja 
mürkide kasutamine.
Teine probleem on ränne. Va-
hemeremaades toimub mas-
siline lindude tapmine. Seal 
nimetatakse seda traditsioo-
niks, sest tuvisid kütitakse 
söögiks. Praeguseks on püü-
giviisid niivõrd efektiivseks 
muutunud, et toimuvad lausa 
tapatalgud.
Pisikesel Malta saarel tape-
takse kevadel ja sügisel nii 
palju turteltuvisid, kui palju 

neid Eestis ja Lätis 
kokku pesitseb. 

See on tõsine 
probleem, eri-

ti arvestades, 
et teisel 
pool Saha-
rat savan-
nides talvi-
tuvad tur-
teltuvid 

peavad sealt 
läbi lendama.

„Sealsed poliiti-
kud ei suuda seda 

protsessi mõjutada. 
Maltal ja Küprosel on kõik 
mehed jahimehed, kellel on 
suur soov linde lasta. Mõle-
mad on küll Euroopa Liidu 
riigid, kuid seal kahjuks loo-
duskaitse ei toimi,” rääkis 
Uustal murelikult.
Kaelus-turteltuvil läheb Eu-

roopas hästi, kuna tema rän-
dab põhjapoolsetel aladel ja 
on jäänud ka Eestisse talvitu-
ma. Kui ilmad lähevad kül-
memaks, tuleb ta tõenäoliselt 
söögimaja juurde teri otsima.

Külg-külje kõrval
Turteltuvi on kunstis ja kir-
janduses seotud armastuse ja 
truudusega. Näiteks kasuta-
takse kahe inimese kohta, kes 
kokku saavad ja jäävad, väl-
jendit, et kudrutavad kogu 
elu nagu turteltuvid.
Meelis Uustali arvates on 
üheks põhjuseks, miks turtel-
tuvid saanud truuduse süm-
boliks see, et neid nähakse 
sageli külg-külje kõrval traa-
dil või oksa peal istumas. Teisi 
linde me niimoodi paaris 
kõrvuti ei näe. Ühed teadla-
sed väidavad, et nad on truud 
linnud, teised aga, et turteltu-
vide seas tehakse kõrvalhüp-
peid üpris sageli.
Alanud turteltuviaastal kor-
raldatakse armastusluule-, 
joonistus- ja postkaardikon-
kurss; toimuvad linnuvaatlu-
sed ja loodusõhtud. Valenti-
nipäeval, 14. veebruaril ilmub 
traditsiooniline aasta linnu 
postmark.

Kasutatud allikad:
Vikerraadio „Ökoskoop” 
2.01.2017.
Internet: www.eoy.ee/turteltu-
vi

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Peatoimetaja
Katrin Kivi, 322 5090
katrin.kivi@kuulutaja.ee

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
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Müügikonsultant
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Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla
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322 5093
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TASUB TEADA

Turteltuvi nimi jõudis 
eesti keelde tõlkelaenu-
na saksa keelest – tur-
teltaube -ja viitab tuvi 
häälitsusele. Eestis pe-
sitseb harilik turteltuvi 
alates 19. sajandi tei-
sest poolest. Sel liigil 
läheb aga Euroopas hal-
vasti – viimase 35 aasta 
jooksul on arvukus ka-
hanenud 80-90 protsen-
ti.

Ülle Kask

Eesti Ornitoloogiaühing valis 
aasta lindu 23. korda. 2017. 
aasta linnuks on turteltuvi. 
Eestis pesitseb selle perekon-
na kaks liiki: turteltuvi (strep-
topelia turtur) ja kaelus-tur-
teltuvi (streptopelia decaoc-
to).
„Viimane aeg oli valida turtel-
tuvi aasta linnuks, kuna ta 
pole enne Euroopa linnu-
kaitsjate huviorbiiti sattu-
nud,” kõneles Meelis Uustal 
Tallinna linnuklubist Viker-
raadio saates „Ökoskoop”.
Mõlemad linnud on Eestis 
väikesearvulised. Kaelus-tur-
teltuvi pesitses esimest korda 
1957. aastal ja tähistab täna-
vu oma 60. pesitsusaastat. 
Teine, harilik turteltuvi, hak-
kas Eestis pesitsema 19. sa-
jandi teises pooles ja oli pikka 
aega väikesearvuline. „Alles 
möödunud sajandi keskpaiku 
muutus ta laialdaselt levi-
nuks. Ilmselt talle sobis tolla-
ne põllumajandusmaastik,” 
märkis Uustal.
Tema sõnul on turteltuvide 
aasta linnuks valimise teine 
põhjus see, et neid vaatamata 
väikesearvulisusele ka ära 
tuntaks.

Turteltuvide laul
Turteltuvisid aetakse segami-
ni kaelustuviga. Viimasel on 
kaela peal valge laik, ta on ko-
dutuvist suurem ja enam-vä-
hem ühte mõõtu varesega. 
Mõlemal turteltuvil on kaela 
peal aga must laik ja nad on 
väiksemad ning saledamad 
kui linnatuvid, pikema saba-
ga ja umbes musträsta-mõõ-
tu. Neid võib ajada segamini 
ka mõne pistriku või kullilise-
ga, kui nad üle põllu tuiska-
vad.
Kaelus-turteltuvi on rohkem 
väikelinna lind, kes armastab 
pesitseda alevikes ja parki-
des. Harilikku turteltuvi võib 
kõige rohkem kohata hõreda-

2017. aasta linnuks valiti turteltuvi

Eesti Ornit-
oloogiaühing valis 

2017. aasta linnuks 
turteltuvid. Eestis pesitseb 
selle perekonna kaks liiki: 
turteltuvi ja kaelus-turtel-
tuvi. Need kaks liiki on 

ühed kõige vähem 
uuritud linnuliigid 

Eestis. 

Hea lugeja!

Rõõm on teatada, et Kuulutaja kuulutuste portaal on val-
minud ning asub veebiaadressil 

kuulutused.kuulutaja.ee
Kutsume teid portaali aktiivselt kasutama.

Praegu on selleks väga hea aeg, sest need, kes sisestavad 
(ostavad) kuulutuse perioodil 13. – 26. jaanuar, saavad 
võimaluse osaleda loosimises.

Auhinnaks on Kuulutaja paberlehe aastatellimus!

Mida peab selleks tegema?

• �registreeri ennast Kuulutaja kuulutuste 
portaali kasutajaks

• �lisa kuulutus ja tasu vastavalt arvele
• lisa Kuulutaja Kuulutused Facebooki leht 

meeldivate hulka
• �kirjuta postitusele kommentaar „Kuulutaja 

kuulutused“

Pane tähele, et kuulutus ilmub nii portaalis, paberlehes 
(tiraa��zh 16 000) kui ka kuulutuste Facebooki lehel.

Kampaania kestab 13. – 26. jaanuar.

Võitja nime kuulutame välja 27. jaanuari paberlehes 
ning Facebookis.

Head kuulutamist!
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Maavanematel on ta-
vaks kord kvartalis koh-
tuda, et pidada nõu ja 
tutvuda ühe maakonna 
elu-oluga. Sel korral toi-
mus kohtumine Lää-
ne-Virumaal ning esime-
sena külastati AS OG 
Elektra tootmiskomp-
leksi Lepnal.

Liisi Kanna

OG Elektra omanik Oleg 
Gross rääkis, et delegatsioo-
nide külastus on oluline nii 
suhete loomise kui ettevõtte 
maine kujundamise seisuko-
hast. „Inimene, kes kohapeal 
käib, näeb oma silmaga, mis 
siin toimub. Lisaks distsipli-
neerivad külastused meie ini-
mesi, tegemaks asju paremi-
ni,“ selgitas ettevõtja. Gross 
lisas, et seepärast võetakse ka 
võimalikult palju delegat-
sioone vastu. Sagedased küla-
lised on kooliõpilased, eriti 
ametikoolidest.
Oleg Gross ütles, et külastuste 
ülesehitus oleneb paljuski 
delegatsioonide ajalisest li-
miidist, aga ka ettevõttes hil-
juti toimunud uuendustest. 
„Maavanematele näitasime 

Maavanemad külastasid OG Elektrat

kondiitri- ja pagaritoodete 
tsehhi, sest äsja renoveerisi-
me ahjude osa,“ sedastas 
omanik.
Lääne-Viru maavanem Mar-
ko Torm ütles, et delegatsioo-
nide külastuse puhul on OG 
Elektra alati koht, kuhu küla-
lised kindlasti tuuakse. „Põh-
juseks on just kodumaine ka-
pital. Meie oma maakonna 
mees on käivitanud tõeliselt 
kõva asja, omades 57 kaup-
lust üle Eesti ja andes tööd li-

gi pooleteisele tuhandele ini-
mesele. N-ö stardipakett on 
olnud enamusel ühesugune, 
aga vaat kuhu võib uskumise, 
tahtmise ja suure tööga välja 
jõuda,“ kommenteeris Torm.
Ida-Viru maavanem Andres 
Noormägi pidas sedalaadi 
kohtumisi väga vajalikuks. 
„See avardab väga palju sil-
maringi, muidu oled oma 
maakonna asjades kinni ja ei 
teagi, mis mujal toimub. Li-
saks on järgmisel korral Gros-

si Toidukaupade kauplust kü-
lastades emotsioon hoopis 
teine,“ arvas Noormägi.

Maavanemate küsimused 
olid Grossi sõnul igati asjako-
hased ja näitasid, et külalised 

on maaeluga hästi kursis. 
Enim uuriti ettevõtjalt tööjõu 
jagunemise kohta. OG Elektra 
puhul on märkimisväärne, et 
ehkki tootmises töötab väga 
palju inimesi, leitakse töö-
jõud maakonnast kohapealt 
ning bussidega kaugemalt 
kohale sõidutamist ei toimu.
Rapla maavanem Tõnis Blan-
ki üllatasid eelkõige ettevõtte 
mastaabid. „Nii suur ettevõt-
mine, nii suured laopinnad, 
omatoodang, oma sigalad,“ 
tõi Blank esile. „Muljet aval-
das, kuidas kogu süsteem on 
üles ehitatud ja kuidas toimib 
logistika.“
Lisaks OG Elektrale külastas 
delegatsioon Neeruti mõisa ja 
Tarka Maja, kus Rakvere lin-
napea Mihkel Juhkami andis 
ülevaate linna plaanidest ja 
projektidest. Lisaks tutvuti 
Vihula mõisakompleksiga. 
„Häid asju, mida näidata, on 
nii palju. Oleks tahtnud ka 
esimesse jalaväebrigaadi ja 
Moe tehasesse jõuda,“ sõnas 
Lääne-Viru maavanem. 
Viimati toimus selline kohtu-
mine Lääne-Virumaal üle 
kolme aasta tagasi. „Riigire-
formi tendentsi arvestades 
usun, et sellises koosseisus ja 
sellisel moel maavanemate 
kohtumine Lääne-Virumaal 
on viimane,“ arutles Torm.

AS OG Elektra omanik Oleg Gross pakkus delegatsiooni-
le ka kopterisõidu võimalust. Pildil vasakult: Viljandi 
maavanem Erich Palm, Põlva maavanem Igor Taro, 
Ida-Viru maavanem Andres Noormägi, AS OG Elektra 
omanik Oleg Gross, Lääne-Viru maavanem Marko Torm, 
Rapla maavanem Tõnis Blank, Hiiu maavanem Riho 
Rahuoja, Saare maavanem Kaido Kaasik, Jõgeva maava-
nem Viktor Svjatõšev.

Fotod: Ain Liiva

AS OG Elektra omanik Oleg Gross (vasa-
kul) tutvustas maavanematele kondiitri- ja 
pagaritoodete tsehhi.

Meie oskame Sind aidata

Ei näe 
peenes kirjas 
teksti 
lugeda?

Broneeri aeg: 324 0301 I info@silmatervis.ee

Eesti Nägemistervisekeskus

www.silmatervis.ee

Laada 29, Rakvere

T–R 10–18 I L 10–14
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Käed sai alla Rakvere 
linna, Kultuuriministee-
riumi ja SA Virumaa 
Muuseumid kokkulepe, 
mille kohaselt laieneb 
Politseimuuseum ja 
Rakverre luuakse kaas-
aegsed kunsti ekspo-
neerimise võimalused. 
Asjaosaliste sõnul on 
otsus oluline nii ajaloo-
liste hoonete väärika 
säilitamise kui kujutava 
kunsti pealinnast välja 
toomise seisukohast.

Liisi Kanna

Kokkuleppe järgi eraldab Kul-
tuuriministeerium SAle Viru-
maa Muuseumid 180 000 eu-
rot Rakvere linnavalitsusele 
kuuluva Tallinna tn 5 kinnistu 
ostuks. See loob eeldused si-
htasutuse tegevuse laien-
damiseks. Rakvere linn omalt 
poolt võtab kohustuse ka-
sutada saadud raha endise 
Pauluse kiriku renoveerim-
iseks Arvo Pärdi Kontserdi-
majaks, mille üheks osaks 
saavad olema kaasaegsed 
galeriiruumid.
Rakvere linnapea Mihkel Juh-
kami nentis, et kuigi saja-ka-
hesaja tuhande vahele jäävad 

Viimase aja uus trend 
noorte hulgas pole nii-
võrd alkoholi tarbimine, 
vaid head peotuju otsi-
takse ecstasy tabletti-
dest. Seda kinnitavad 
nii narkopolitseinikud 
kui ka Eesti Kohtueks-
pertiisi Instituudi (EKEI) 
eksperdid.

Kaius Mölder

Viis aastat tagasi tehti me-
tüleendioksümetamfetamiini 
ehk MDMA sisaldavatele tab-
lettidele 44 ekspertiisi, eelmi-
ne aasta viidi neid läbi juba 
260. Põhja prefektuuri narko- 
ja organiseeritud kuritegude 
talituse juhi Leho Lauri sõnul 
on probleem pidevas kasvu-
tendentsis.
Narkopolitseiniku sõnul ei 
ole see enam vaid suurlinna-
de mure, vaid ecstasy tabletid 
on levinud ka maapiirkonda-
desse. „Probleemil on kaks 
tahku – esmalt narkoäri ja tei-
salt ei tea kunagi ette, mida 
need väiksed värvilised table-
tid sisaldavad ning milline on 
toime noore inimese organis-
mile,“ rääkis Laur.
Levib eksiarvamus, et „tablet-

Noored tarbivad üha enam värvilisi tablette
Ecstasy
Ecstasy all mõeldakse rühma sünteetilisi narkootikume, 
mis keemiliselt sarnanevad amfetamiiniga, kuid toime 
poolest võivad üksteisest erineda.
Tarvitamise kehalised ehk somaatilised tunnused: laie-
nenud pupillid, kiirenenud pulss, kõrgenenud kehatem-
peratuur, üliaktiivsus, värinad.
Tarvitamise vaimsed ehk psüühilised tunnused: kasvav 
avatus, heasoovlikkus, suurenenud empaatiavõime, või-
malikud paanikahood ja meeltesegadus. Ainel on tugev 
ergutav toime.

ti“ tarvitades ei esine peojärg-
sel päeval nähtusid, mis kaas-
nevad alkoholi tarvitamisega. 
Nähtamatu organismi kah-
justamine toimub aga siiski, 
olgu see siis mõju südamele 
ja veresoonkonnale või muu-
dele elunditele.
Narkoekspertiisid näitavad, 
et olenevalt tableti koostisest 
võivad ainete jäägid olla or-
ganismis kolm kuni seitse 
päeva. Siinkohal tasub rõhu-
tada, et ei tea kunagi täpselt, 
mida tablett sisaldab. Eksper-
tiis on tuvastanud tarvitajate 
organismis väga keerulise 
koostisega keemiliste ühen-
dite jääke.
Ecstasy tablettide müük eris-
tub selgelt teiste narkootiliste 
ainete levitamisest. Tegemist 
on hästi läbimõeldud turun-
dusega, mille abil aine nõud-

lejateni jõuaks. Lauri sõnul 
jõuavad tabletid meieni põhi-
liselt Hollandist ja Belgiast. 
Euroopa Narkoseire Agen-
tuuri andmetel on ecstasy 
brändinguga mindud niikau-
gele, et nimetatud riikides 
toimuvate reivürituste või pi-
dudeseeria tarbeks valmista-
takse spetsiaalse ürituse lo-
goga tabletikesi.
Eesti Kohtuekspertiisi Insti-
tuudi keemia ekspert Peep 
Rausbergi sõnul toodetakse 
MDMAd sisaldavaid tablette 
põrandaalustes vabrikutes ja 
erinevuseks farmaatsiafirma-
dega see, et puudub igasugu-
ne kontroll sisalduse üle. Ai-
nuke kriteerium on teenida 
võimalikult suurt raha. Seda, 
mis on koostis - milliseid 
mürke, ballastaineid ja toi-
meaineid need sisaldavad - ei 

paku kellelegi huvi.
Rausberg meenutas juhtumit, 
kus mitmed ecstasy tarvitajad 
said tõsise mürgistuse ja mõ-
ned isegi surid, kuna tarvita-
sid enda teada MDMAd sisal-
davaid tablette. Ekspertiisitu-
lemused näitasid aga hoopis 
parametoksüamfetamiini si-
saldust tablettides. Nimeta-
tud aine toimib organismis 
hoopis teisiti, kui MDMA.
„Aeg tableti sisse võtmisest 
kuni toime ilmnemiseni on 
tunduvalt pikem. Noored nä-
gid, et toimet ei ole, võtsid 
teise ja kolmandagi tableti 
ning kaasnes ulatuslik toksili-
ne mürgistus,“ rääkis keemik.
Narkopolitseinik Lauri sõnul 
ei saagi ecstasy tablettide tar-
vitamise vastu muudmoodi 
võidelda, kui ainult tarvitaja 
mõttemaailma muutmisega.

Kultuuriministeerium panustab Rakvere 
kultuurielu arengusse 180 000 eurot

Tulevase galerii asukohal allkirjastasid hea tahte leppe (paremalt) kultuuriminister 
Indrek Saar, Rakvere linnapea Mihkel Juhkami ja SA Virumaa Muuseumid juhatuse 
esimees Ants Leemets. Allkirjad pandi klaastahvlile nimega „Lööme käed“. Klaa-
sikunstnik Riho Hüti (vasakul) sõnul on just klaas kõige vastupidavam materjal. 

Foto: Liisi Kanna

Foto: EKEI

summad ei ole suurte projek-
tide ehitamisest rääkides küll 
väga märkimisväärsed, ent 
see 180 000 eurot omab to-
hutut jõudu. „Kaks väga vana 
Rakvere hoonet saavad korda 
ja väärilise funktsiooni,“ selg-
itas Juhkami. „Ainuüksi 
nende majade säilitamine 
oleks ajaloo jaoks suur asi, 
meil saab siin olema aga veel 
mitu märgilise tähtsusega te-
gevust.“
Kultuuriminister Indrek Saar 
rõhutas, et kokkulepe on üht-
lasi ka suur samm ministeeri-
umis juba mõnda aega kõne 
all olnud mure lahendamise 
suunas. „Eestis kipub olema 

nii, et kujutavale kunstile 
saad regulaarselt ligi vaid siis, 
kui elad Tallinnas, äärmisel 
juhul Tartus. Mujal Eestimaal 
on kujutavat kunsti parimal 
professionaalsel viisil ek-
sponeerida peaaegu et või-
matu. Seeläbi, et loodavasse 
kultuurikeskusesse luuakse 
kunsti eksponeerimise 
võimalus, astume esimese tõ-
sise sammu edasi.“
Saare sõnul on Kultuurimin-
isteeriumi jaoks väga oluline 
ka see, et SA Virumaa Muuse-
umid saab ekspositsioonipin-
da märkimisväärselt laienda-
da ajaloolise asukohaga ter-
viklikus kompleksis.

SA Virumaa Muuseumid 
võtab tulevikus kasutusele li-
saks vanale linnavalitsuse 
hoonele ka suure sisehoovi. 
„Tallinna tn 5 hakkab tulevi-
kus ilmselt kandma mitte lin-
navalitsuse maja vaid Reh-
binderi maja nime,“ nentis 
SA Virumaa Muuseumid ju-
hatuse esimees Ants Leemets 
ning avaldas lootust, et avam-
iseni jõutakse juba septem-
brikuus.
Linna esindajate lootuste ko-
haselt võiks kontserdimaja 
Rakverre kerkida viie aasta 
jooksul.
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Eesti juhtiv kinnisvarabüroo Pindi Kinnisvara 
otsib oma Rakvere meeskonda 
MAAKLER-KONSULTANTE

Peamised tööülesanded ja vastutusvaldkonnad:

• Klientide nõustamine kinnisvaratehingutes – ost, müük, üürimine
• Kinnisvaratehingute ja lepingute ettevalmistamine ja sõlmimine
• Aktiivne suhtlemine klientidega, olemasolevate ja uute 

kliendisuhete hoidmine ja arendamine
• Kinnisvaraturu monitooring

Meiega liitujailt ootame:

• Head suhtlemisoskust
• Oskust töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas
• Suhtlustasandil vene ja inglise keele oskust
• Head analüüsivõimet ja müügitöö kogemust
• Isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
• Varasem töökogemus kinnisvaramaaklerina

Omalt poolt pakume:

• Vaheldusrikast tööd ja aktiivsusest sõltuvat 
piiramatut sissetulekut

• Erialast fi rmasisest koolitust ja tuge, et 
saada heaks kinnisvaraettevõtjaks

• Paindlikku töögraafi kut, et elu ja töö oleks 
tasakaalus

• Nooruslikku ja professionaalset meeskonda, 
head ettevõtte sisekliimat

Tööle asumise aeg: ASAP. 

Lisainfo: meiega@pindi.ee

Ootame sinu CV’d koos lühikese motivatsioonikirja 
ja märksõnaga „Rakvere maakler-konsultant” 
aadressile: meiega@pindi.ee

www.pindi.ee

TÖÖ/KOOLITUS

•  V õ t a m e  o m a  m e e s k o n d a 
müügikonsultandi, kes valdab eesti 
ja vene keelt. Sobib ka (üli)õpilasele. 
kristo@k-kummid.ee

• Vajatakse taksojuhti. Tel 5192 0899

• Pakkuda tööd C-, E-kat. autojuhile, 
suunal Eesti-Soome-Eesti. Tel 564 1277

• Pakkuda tööd 2 ehitusmehele (fas-
saaditööd). Tel 502 6012

• Kauplus Kalastustarbed Rakvere 
Põhjakeskuses võtab tööle müüja. Info 
tel. 514 0371

• Ökotooteid müüv talupood vajab 
müüjat. Soovitav B-kat. Tel 5808 8636

• Vajatakse hooldajat naisterahvale 
R a k v e r e s .  Ö ö p ä e v a r i n g s e l t . 
Tasuks elamine ja söök. Soovitav 
naispensionär. Tel 5613 7046

• 1,5 aastane laps otsib hoidjatädi, kes 
saaks teda hoida pikad päevad, kui 
vanemad töötavad.  Palk kokkuleppel. 
Tel 5555 5779

• Vajatakse saemehi metsa, varustus 
meilt. Tel 5332 3639

• Lihaveistega tegelev ettevõte võtab 
tööle karjak-traktoristi. Info tel 5333 
3095

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• Inglise keele algtase alates T 24.01. 
Kiirkursus 20 tundi, võimalus jätkata. 
Koidula 1 Tsentrumis kell 18-19.30. 
Hind 50 €. Reg. 5566 1419

• Kutsume Teid veebruaris algavatele 
h i s p a a n i a  k e e l e  k u r s u s t e l e . 
Tu n n i d  t o i muva d  n e l ja p ä e v i t i 
Rakvere Kultuurikeskuse ruumides 
(Kreutzwaldi 2, Rakvere). Info ja 
registreerimine a.s.wesman@gmail.
com

• Õpin esimest  aastat  noorem 
t a r kv a r a a r e n d a j a k s  j a  o s t s i n 
endale alates aprillist 7 nädalaks 
v a a t l u s p ra kt i ka  k ohta  Lääne-
Virumaal. Tel 5555 5779

• Lihalõikaja-lihunik otsib tööd. Tel 
5342 0092
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Üks olulisemaid heaolu alli-
kaid on piisav ja regulaarne 
liikumine, mis tagab parema 
elukvaliteedi. Istuv töö, üha 
kiirenev elutempo ja sellega 
kaasnev stress suruvad meid 
sageli seisu, kus on raske väl-
japääsu leida. Kui sellele li-
sandub halb enestunne, kaa-
lutõus ja teised tervisehädad, 
siis on õige aeg alustada tree-
ninguga ning vaadata üle 
oma toidulaud.
Pidev ja mitmekülgne tree-
ning aitab ära hoida südame-, 
veresoonkonna- ja ainevahe-
tushaigusi. Lihaste hea liiku-
vus ja tasakaal ennetab luus-
tiku- ja liikumisvaevusi ning 
haigusi.

Iga algus on raske
Paljud on andnud lubadusi 
kaotada kaalu, kasvatada li-
hasmassi jne, kuid iga algus 
on raske. Öeldakse ju, et kõige 
raskem teekond on diivanilt 
välisukseni. Vanadest harju-
mustest loobumine nõuab 
suurt tahtejõudu ja postiivset 
suhtumist. Ära otsi vabandu-
si: pole treeningkaaslast, aega 
ega kõige uuemaid spordiket-
se.
Eesmärk on selge: jaksata 
rohkem, tunda end oma ke-
has hästi ja mis peamine, tun-
da rõõmu sellest, mida teed. 
Alati leiab võimaluse 
olla füüsiliselt aktiivsem. Lii-
kumine peaks muutuma ta-
vapäraseks elu osaks nagu 
tööl käimine või söömine.

Hinda praegust 
olukorda
Alustuseks soovitan külastada 
perearsti, kes teeb esmase 
tervisekontrolli ja annab ter-
vislikust seisundist ülevaate. 
Kui soovid põhjalikumat ana-
lüüsi, siis uuri, kus saaks 
koostada kehaanalüüsi või te-
ha koormustesti.
Kui eesmärk on kaalu kaota-

Muuda liikumine 
       oma ELUSTIILIKS
Põhilised kehamõõdud:
• Õlavarre ümbermõõt: mõõda õlavarre pikkus 
õlast küünarnukini, jaga see pooleks ja mõõda sellest 
kohast käe ümbermõõt.
• Rinnaümbermõõt: mõõda ümbermõõt nii, et lint lä-
heb üle rinnanibude.
• Vööümberõõt: mõõda ümbermõõt nii, et lint läheb 
üle naba.
• Puusaümbermõõt: mõõda 20cm madalamalt kui 
vööümbermõõt.
• Reieümbermõõt: mõõda lindiga reie ja keha ühine-
miskohast.

Pea kindlasti nõu treeneri või arstiga kui:
• oled üle 40 aasta vana
• sinu rasvaprotsent on üle 30
• sinu vererõhk on üle 140/90, sul on kõrg-
vererõhutõbi
• oled diabeetik
• oled ülekaaluline ja su peres on keegi diabeetik
• sul on astma
• sul on olnud hiljuti vigastusi või operatsioone
• sul on kroonilised seljavalud

Pea meeles:
• Ole postiivne ja usu endas-
se. Iga algus on raske.
• Seatud eesmärkide nimel 
pead olema valmis pinguta-
ma ja vaeva nägema.
• Anna kehale aega koha-
nemiseks. Kiired muutused ei 
ole püsivad.
• Ära võrdle ennast kaasla-
sega. Me kõik oleme erine-
vad ja nii on ka kuldse kesk-
tee leidmine oma eesmärkide 
saavutamiseks erinev.
• Ole järjekindel, kuid sa-
mas valmis viima sisse vaja-
likke muutusi. Õpi oma eksi-
mustest!
• Naudi seda, mida teed. 
Treeningud, mis sulle ei sobi, 
vaheta välja.
• Treening ja toitumine pea-
vad olema mitmekülgsed ja 
regulaarsed. Mitmekülgne 
treening tõstab teadlikkust ja 
pakub uusi väljakutseid.
• Ei ole olemas halba ilma, 
vaid vale riietus. Ära loobu 
kergekäeliselt halva ilma tõt-
tu treeningust õues.
• Sa ei treeni kellegi teise 
jaoks, vaid iseendale.
• Väldi stressi! Vaimne üle-
pinge suunab sind tegema 
valesid valikuid nii toitumises 
kui treeningul.
• Pea toidupäevikut. Pane 
kirja kõik, mida päeva jook-
sul sööd. Toidupäeviku pida-
mine annab võimaluse ana-
lüüsi tegemiseks, kui peaks 
tekkima seisak.
• Ära vali endale kohe kõige 
kallimat treeningvarustust, 
vaid esmalt kujunda harju-
mus.

NÄDALA HARJUTUS – VÄLJAASTE KÜKK
Mida treenib?
Koormust saavad nii reie eesmised lihased, reie ta-
gaosa lihased, tuharad kui säärelihased. Väljaaste 
kükke saab teha nii kangiga kui hantlitega. Algajad 
võivad harjutust sooritada ka ilma raskuseta.
Mida jälgida?
Seisa, jalad õlgade laiuselt harkis, hoides kummaski 
käes hantlit ja vaadates otse. Astu ühe jalaga pikk 
samm ette, hoides rindkere nii otse kui võimalik ja 
lasku alla kükki. Kui eespool olev reis jõuab hori-
sontaalasendisse või sellest veidi allapoole, tõuse 
tagasi algasendisse ja vaheta jalga. Jälgi, et ees-
oleva jala põlv ei liiguks hüppeliigesest ettepoole. 
Alumises asendis on eesmise ja tagumise jala põlves 
täisnurk. Selleks, et tunda rohkem tuharalihast, suu-
na raskus eesoleva jala kanna peale.

Algasend Lõppasend

iliÜkk l

da, siis soovitan lisaks kaalu-
numbri kirjapanemisele võtta 
ka reie-, puusa-, vöö-, rinna- 
ja õlavarre ümbermõõdud, et 
oma tulemusi hiljem hinnata. 
Sagedaseks veaks, eriti naiste 
puhul, on liigne n-ö kinni ole-
mine kaalunumbris, mis pii-
savalt lihastreeninguid tegeva 
treenija puhul võib alguses 
isegi tõusta. Järgneb see, mi-
da tegelikult soovime, keha 
koostis muutub - väheneb 
rasvamass ja suureneb lihas-
mass.
Sellepärast on visuaalne pool 
ehk keha proportsioonide 
muutus hoopis olulisem kui 
pelgalt number, mis kuvatak-
se kaalule. Pideva kaalumise-
ga võid end veelgi rohkem 
stressi viia. Seega soovitan 
ennast pildistada nii eest, ta-
gant kui küljelt, et saaksid 
tekkinud muutuseid võrrelda. 

Püstita reaalsed 
eesmärgid
Eesmärkide püstitamine on 
oluline, aga need peavad ole-
ma ka teostatavad. Põhimõt-
teliselt võib eesmärgid jagada 
kaheks: lühiajalised ja pika-
ajalised. Lühiajaliste eesmär-
kide täitmist saab alustada 
kohe, hakates näiteks kolmel 
korral nädalas regulaarselt 
füüsiliselt liigutama, kolmel 

päeval jalgsi tööl käima vms.
Pikaajalised eesmärgid vaja-
vad realiseerumiseks rohkem 
aega. Näiteks ei saa kuu ajaga 
paarikümmet kilo kaotada ja 
rannavormi saavutada ega 
SEB sügisjooksuks kõigest 
paar kuud varem treenima 
hakata.
Sagedase veana seatakse üle 
jõu käivad eesmärgid, millega 
seoses on treeningud vastu-
meelsed ja motivatsioon 
kaob. Ole järjepidev ja anna 
kehale muutumiseks aega – 
keha reageerimine treeningu-
tele on inimeseti erinev.

Pea nõu treeneriga
Lisaks soovitan leida treeneri, 
kes on valmis koos sinuga 
eesmärkideni jõudmisse pa-
nustama. Koos treeneriga 
hindate veelkord üle het-
keolukorra ja eesmärgid, pa-
nete paika treeningplaani, 
korrastate toidulaua, seate 
vaheeesmärgid ning hiljem 
teete vahekokkuvõtted ja va-
jadusel viite sisse muutusi.
Treener koostab sobivad ka-
vad, õpetab harjutusi õigesti 
sooritama, räägib, kuidas 
koormust lisada jne. Ta peaks 
olema inimene, kes sind mo-
tiveerib ja keda saad usalda-
da, jagada temaga nii mure-
sid kui rõõme.

Sisesta kuulutus kuulutused.kuulutaja.ee. Kuulutus ilmub  Kuulutaja 
paberlehes, kuulutuste portaalis ning Kuulutuste Facebooki lehel

 
Saada kuulutuse tekst kuulutus@kuulutaja.ee

 
Helista 32 25 093

 
Tule toimetusse Tobia küla, Rakvere vald E - R 9-17

 
Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 6a asuvas Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. Kauplus avatud  iga päev 10-22

ulisemaid heaolu allli id h l ll
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Targas majas toimunud 
tunnustusüritusel kuu-
lutati Lääne-Virumaa 
2016. aasta parimaks 
meessportlaseks Argo 
Raudsalu, naissportla-
seks Kaidi Kivioja.

Liisi Kanna

Lääne-Virumaa Spordiliidu 
poolt kokku pandud kategoo-
riates selgusid võitjad rahva-
hääletuse tulemusel. „Valik 
oli raske. Mitmes kategoorias 
saavutati võit vaid mõnehää-
lelise paremusega,“ kom-
menteeris liidu juhatuse liige 
Sven Hõbemägi. „Arvan, et 
kõik üles seatud nominendid 
on tegelikult juba võitjad. 
Nad kõik oleksid väärinud 
võitu kui oma spordiala pari-
mad tegijad.“
Maakonna aasta parimaks 
meessportlase tiitli pälvis Ar-
go Raudsalu, kes valiti ka Ae-
rutamisföderatsiooni poolt 
2016. aasta parimaks meheks 
kanuul veeslaalomis. 
Raudsalule kuulub Eesti 
meistrivõistlustelt ka kaks 
esikohta ühekanuus.
Maakonna aasta parimaks 
naissportlaseks tituleeriti Kai-
di Kivioja, kes saavutas olüm-
piadebüüdil 44. koha triatlo-

Tunnustati maakonna tublisid sportlasi

Maavanem Marko Torm (keskel) andis aasta sportlikuma pere 
tiitli üle perekonnale Penek, kuhu kuuluvad isa Hennik, ema 
Merle ning tütred Eliis ja Kaireen. 

Foto: Ain Liiva

nil. Kivioja valiti ka Eesti 
naistriatleediks 2016.
Ei Kivioja ega Raudsalu ei 
saanud üritusel osaleda, küll 
aga võttis viimase aukirja vas-
tu abikaasa Külli.
Maakonna aasta nooreks 
meessportlaseks valiti kerge-
jõustiklane Sander Moldau, 
nooreks naissportlaseks rat-

tasportlane Merili Sirvel.

Veteranid
Aasta parimaks spordivetera-
niks valiti võrkpalli edendaja 
Aarne Innos. Saadud tunnus-
tuse osas jäi mees tagasihoid-
likuks. „Teen oma asja ja hea 
meel on, et meeles peetakse. 
Aga ma ei ole harjunud, et tu-

len, kedagi ei võida ja saan 
selle eest midagi,“ olid mehe 
esmased emotsioonid.
Innost pani imestama, et 
klassikaliste alade esindajaid 
nappis. Mees nentis ka, et 
spordialasid on tegelikult vä-
ga raske võrrelda. Eriti keeru-
line on aga parimaks tõusta 
meeskonnaalade esindajatel. 

Nii Aarne Innos on ka 
üks-ühele võrkpallimängu 
eestvedajaks.
Spordiveteran rääkis, et võrk-
pall on humanitaarala – seda 
võib mängida kogemuse 
pealt. „Mida vanemaks saad, 
seda mõnusamaks mäng 
emotsionaalselt muutub. See 
on nagu kabes, loed teise 
mängu ära,“ jagas Innos oma 
kogemusi.
Lääne-Virumaa Spordivetera-
nide Koondise aasta eaka 
spordiveterani tiitli pälvis aga 
Leo Landberg, kes on tegele-
nud ja saavutanud mitmeid 
meistritiitleid ujumises, vee-
pallis, jalgpallis ja korvpallis 
Rakvere võistkondades ning 
harrastab siiani ujumist. Aas-
tatel 1981-1989 juhtis Land-
berg Spordiveteranide koon-
dist. Praegu on ta aktiivne 
Eesti Seeniorspordi ja Vete-
ranspordi Liidu auliige ning 
Eesti Spordiselts Kalev aulii-
ge.
Eestimaa Spordiliidu Jõud 
kohalike spordielu edendaja 
tiitli pälvis laste ja noorte 
võimlemisõpetaja ning tree-
ner Õnnela Raudsepp.

Spordialgatus
Lisaks andis maavalitsus välja 
aasta spordialgatuse ja sport-
liku perekonna tunnustuse. 
Spordialgatuseks sai Aqva 

Spordikeskuse valmimine. 
Maavanem Marko Torm nen-
tis, et spordirajatiste osas on 
olnud väga hea aasta. „Meil 
on kunstmurustaadion, lin-
nastaadion, manee� ja üks 
praeguse aja võimsamaid 
skateparke,“ loetles Torm. 
„Maakond tervikuna ja ees-
kätt Rakvere on viimase ka-
heksa aasta jooksul hiilanud 
projektides, mis eeldavad era 
ja avaliku sektori koostööd. 
Selleks, et raha tuleks siia 
maakonda, ühe või teise 
spordirajatise taha, on vaja 
piirkonna tuge,“ rõhutas 
maavanem.
Aasta spordipereks valiti pe-
rekond Penek. Pereisa Hennik 
on liikumissarja „Terve Rak-
vere Liigub“ eestvedaja. Sa-
muti harrastab Hennik Penek 
aktiivselt korvpalli ja osaleb 
perega ühiselt jooksuvõist-
lustel nii Eestis kui ka kauge-
mal. Pereema Merle on kerge-
jõustikuklubi ViKe vabataht-
lik. Teda võib näha noorte 
spordivõistlustel kas rajakoh-
tunikuna või sekretariaadis 
panustamas. Samuti osaleb 
ta juba mitmendat hooaega 
tervislikke eluviise propagee-
rivas liikumissarjas „Terve 
Rakvere Liigub“. Eliis ja Kai-
reen Penek on medalistid 
mitmetel kergejõustiku 
meistrivõistlustelt.

RAKVERE • NIINE 4A • E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718

LIHTNE JA MUGAV 
JÄRELMAKS! KASUTA 
VÕIMALUST!
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• Ostan 1toalise k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 
5081 311

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

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

• Ostan otse omanikult 4toalise 
korteri Vinni. Võib vajada 
remonti. Tel 514 9710

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

• Ostan maad. Tel 520 7616, 
maaost@mail.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Üürile anda tuba eramajas. 
120 €. Tel 5662 1987

•  A n d a  re n d i l e  1 t o a l i n e 
ahiküttega möbleeritud korter 
Jaama tn. Rendi hind 140 € + 
kom.maksud. Info tel 515 4870

• Anda üürile 1toaline korter 
S õ m e r u l  o t s e  o ma n i ku l t . 
Möbleeritud. Tel 5624 4605

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

• Üürida 2toaline k. m. korter 
Sõmerul. Tel 5398 2904

 Anda üürile 2toaline korter 
Vinni alevikus otse omanikult. 
Tel 5624 4605

• Üürile anda 2toaline mug. 
korter Vinnis. Üür 130 €. Tel 
503 9175

•  Ü ü r i l e  a n d a  2 t o a l i n e 
mugavustega korter  Tapa 
kesklinnas. Tel 5660 2428

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

• Anda üürile 3toaline k.m. 
täielikult möbleeritud korter 
Arknal. Külmkapp, pesumasin, 
gaasipliit, Viasat, internet. Väga 
suur ja avar elamine. Tel 5694 
3226

• Anda üürile Rakveres Lennuki 
tänaval 3toaline korter. Möb-
leeritud, otse omanikult. Tel 
5624 4605

• www.toonklaas.ee

• Akud murutraktorile, roll-
erile, mootorratastele, ATV-
le. Rägavere tee 38, Agroparts 
OÜ. Tel 32 58 970, 5260 545

• Müüa mootorsaan Buraan 
koos saaniga. Tel 518 9518

• Müüa Ford Focus Turnier 1,6i 
03/2005. a uuem keremudel, 
74 kW bensiin, helehall met, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 
2xel.aknad, talverehvidel, väga 
korralik, ökonoomne, kehtiv 
ülevaatus 03/2017, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Ford Focus Turnier 
Ghia 1,8TDCi 66 kW 2000. a 
tumekirss metallik, universaal, 
5 ust. Sõiduk väga heas korras. 
Lux Variant. Üliökonoomne, 
rikkalik lisavarustus. Hoitud 
heaperemehelikult. Omab üle-
vaatust 09.2017. a. Hind soodne. 
Tel 5616 5761

• Müüa Hollandist Ford Mon-
deo 2,0TD 2006. a (2800 €), Ford 
Focus 1,6TD 2005. a (2800 €). 
Autod heas korras. Tel 502 4288

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

• Müüa Opel Astra 1,6 2001. a 
sinine universaal. Heas korras. 
Tel 517 4193

• Müüa Opel Astra Elegance 
1,8i 10/2003. a 92 kW helehall 
metallik, universaal, bensiin, 
konditsioneer, püsikiiruse-
hoidja, kesklukk puldist, 4xel.
aknad, veokonks, talverehvidel, 
roosteta, heas tehnilises korras, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Vectra Elegance 
1,8i 01/2002. a 92 kW tumehall 
met, bensiin, sedaan, kliima,  
kesklukk, püsikiirusehoidja, 
2xel.aknad, sametsalong, roos-
teta, mõlkideta, korralik, talve-
rehvidel, kehtiv ülevaatus 2017, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Zafi ra Elegance 
2,2DTI 04/2003. a 92 kW hõ-
bedane, turbodiisel, 7 kohta, 
konditsioneer, 4xel.aknad, el.
peeglid, kesklukk puldist, tume 
salong, talverehvidel, pl.soo-
jendus, veokonks, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Va-
riant 1.6i 06/2003. a 77 kW, ben-
siin, hõbedane, universaalkere, 
konditsioneer, 4xel.aknad, kesk-
lukk puldist, stereo, veokonks, 
valuvelgedel, naastrehvidel, 
roosteta, väga korralik, kehtiv 
ülevaatus 06/2017, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volvo V70 diisel 120 kW 
2011. a. Eestist uuena ostetud. 
Hooldatud Volvo esinduses. Üks 
omanik. Hind kokkuleppel. Tel 
502 8156

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Müüa 1toaline keskküttega 
korter Tamsalus. Tel 5680 1956

• Müüa 2toaline korter otse 
omanikult Lääne-Virumaal 
Tapa linnas Pikk tn 23 korter 
15. Korrus 4/4, katastri number 
79101:011:0001. Korter asub 
kesklinnas. Tasuta parkimine, 
sõbralikud ja vaiksed naabrid 
(peamiselt  vanur id) ,  hea 
juhtkond, talvel toad väga 
soojad, korteril pole ühtegi 
võlgnevust. Hind 10 500 €. Tel 
5806 8925

• Müüa heas korras 2toaline 
k o r t e r  J õ h v i s .  R a h u l i k 
ümbruskond ja sõbralikud 
naabrid. Hind 16 000 €. Tel 372 
522 9243

• Müüa võlgadeta 3toaline 
korter telliskivi majas Kohtla-
Järvel Olevi 38 V korrusel. Vajab 
remonti. Hind 3000 €. Hel. peale 
kl.18, tel. 5672 9533

• Müüa 4toaline rem.vajav 
korter Viru-Jaagupis. Tel 5342 
0092

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

•  M ü ü a  8 , 6 2  h a 
maatulundusmaa (kat. 
38101:002:0289) Laekvere 
vallas. Tel 516 3629, netrun@
starline.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

SÕIDUKID

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

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

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

www.wiruauto.ee 
Renault Megane,  12/2008a. 
1.6(82kw), bensiin, manuaal, 
hõbedane met. Sn: 134 090km. 
Hind: 2890.-

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

Peugeot Bipper,  05/2013a. 
1.4(54kw), bensiin, manuaal, 
valge. Sn: 67 370km. Hind: 5990.-

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

Nissan Qashqai Visia, 06/2008a. 
1.6(84kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 93 667km. Hind: 6990.-

Audi A4 Avant, 04.2007a. 3.0 
(171kw), diisel, automaat, sinine 
met. Sn: 120 450km. Hind: 6990.-

P e u g e o t  3 0 8 ,  0 5 / 2 0 1 2 a . 
1.6(68kw), diisel, manuaal, pruun 
met. Sn: 145 065km. Hind: 7290.-

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

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

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

Peugeot 2008, 10/2013a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, beež 
met. Sn: 25 383km. Hind: 10 990.-

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

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

R e n a u l t  C a p t u r  I n t e n s e , 
07/2013a. 0.9(66kw), bensiin, 
manuaal, oranž met. Sn: 14 
200km. Hind: 11 990.-

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

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

N i s s a n  Q a s h q a i  A c e n t a , 
02/2014a. 1.2(85kw), bensiin, 
manuaal, pruun met. Sn: 63 
920km. Hind: 15 990.-

Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 7240km. Hind: 16 990.-

Nissan Murano Tekna, 01/2012a. 
2.5(140kw), diisel, automaat, 
must met. Sn: 176 540km. 
Hind: 16 990.-

Nissan Pulsar Acenta Connect, 
06/2016a. 1.2(85kw), bensiin, 
automaat, hall met. Sn: 2960km. 
Hind 17 990.-

N i s s a n  Q a s h q a i  Te k n a , 
06/2016a. 1.2(85kw), bensiin, 
manuaal, must met. Sn: 6320km. 
Hind: 19 990.-

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

Tel 5164 685

rendipinnad@hot.ee

MÜÜA VÕI ANDA 
RENDILE 

RAKVERES KUKE TN 3

CAROLA ÖÖKLUBI/
SAUN

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarjakuulutused.kuulutaja.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

• Anda rendile äripind Rakvere 
kesklinnas bussijaama vastas. I 
korrus, 49 m2. Tel 5648 6638

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

OST

• Üürin 1toalise korteri Rakveres. 
Tel 5392 4964

• Soovin üürida 1toalise korteri 
Rakveres. Tel 5192 4190

• Kaks noort inimest soovivad 
üürida 2toalist renoveeritud 
k o r t e r i t  o t s e  o m a n i k u l t 
Rakveres. Korteris peaks olema 
lubatud ka lemmikloom (kass). 
Pakkujatel palun ühendust 
võtta telefonil 5676 8020

• Soovin üürida 3toalist korterit 
Sõmerul. Tel 5801 6006

OST

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

mine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

79 000 € 99 m²
MÜÜA MAJA

VAHTRA PST, RAKVERE
• Kinnistu ca 600 m², 4 tuba, saun
• Soojustatud, uus katus
• Garaaž, lilleaed, marjapõõsad

Andrus, 527 1011

22 000 € 62 m², V k

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
KIIGE TN, VINNI

• Rõdu, avatud köök-elutuba
• Väga hea asukoht, parkimine
• Korter on vaba, soodne hind!

Andrus, 527 1011

17 600 € 2492 m²

MÜÜA ELAMUMAA
PIIRAL, VINNI VALD

• Kinnistu Perenõmme
• Hea asukoht, linna lähedal
• Kõrghaljastus

Andrus, 527 1011

49 000 € 821 m²

MÜÜA LAOHOONE
VIILHALL, RAKVERE VALD

• Kinnistu 0,69 ha, Rakverest 8km
• Vee-, kanalisatsiooni- ja 
  elektriliitumine olemas

Andrus, 527 1011

190 000 € 99 m²

MÜÜA TOOTMIS- JA ÄRIMAA
NARVA TN, RAKVERE

• Elektriliitumine 400A
• Kommunik.trassid piirnevad 
   kinnistuga, juurdepääs avalikult teelt

Andrus, 527 1011

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

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

• Üürile anda otse omanikult 
4toaline korter Näpil. III 
korrus, osal. möbl. Üür 175 € 
+ maksud. Tel 5806 3083

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

• Üürile anda tõstukiga garaaž. 
Tel 372 5122 530

• Müüa Volvo S40 1.9TDI 
10/2002. a 75 kW turbodiisel, 
tumehall met, sedaan, kon-
ditsioneer, püsikiirusehoidja, 
2xel.aknad, kesklukk puldist, 
stereo, veokonks, valuvelgedel 
ja talverehvidel, läbinud tehn.
ülevaatuse, kehtib 10/2017, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Ford Mondeo varuosa-
sid 2000-2007. a. Tel 5646 6933



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

Tel: +372 5282683
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HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car     1,8i             98
AUDI S4/A4       4,2 i             06
AUDI A3          1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                        84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro                94 
AUDI 100 sed/avant                    94
AUDI V8 quattro     3,6i/4,2i/aut    89
ALFA ROMEO 33/164  3,0i       83-94
BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i          94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe          92-95
BMW E38         4,0i aut.              95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46  car/coupe   1,9i/2,0T         -05

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS Kuulutaja

KuulutusedHea lugeja!

Külasta meie uut kuulutuste portaali kuulutused.kuulutaja.ee.

Registreeri ennast Kuulutaja kuulutuste portaali kasutajaks, lisa kuulutus ning 

võida Kuulutaja paberlehe aastatellimus!

Mida peab selleks tegema?

• registreeri ennast Kuulutaja kuulutuste portaali kasutajaks

• lisa kuulutus ja tasu vastavalt arvele

• lisa Kuulutaja Kuulutused Facebooki leht meeldivate hulka

• kirjuta postitusele kommentaar „Kuulutaja kuulutused“

Pane tähele, et kuulutus ilmub nii portaalis, paberlehes (tiraaž 16 000) kui ka kuulutuste Facebooki lehel. 

Kampaania kestab 13. – 26. jaanuar.

Võitja nime kuulutame välja 27. jaanuari paberlehes ning Facebookis. 

Head kuulutamist!

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

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

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

• Transport Ford Transiti kau-
bikuga. Tel 521 5849

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

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

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

• Veo- ja hüdrotõste teenus 4,5t 
kandevõimega veokiga (kallur). 
Tel 5363 6990

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

TEENUSED

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

FEKAALIVEDU

SINULE 
TAKSOTEENUS

Tel 53 03 04 15

* 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

KOLITAKSO 

Ebavajalike esemete 

äravedu 

ja kolimine

Tel 504 3246
kolitakso@mail.ee

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

• Müün, paigaldan  ja re-
mondin õhksoojuspump-
asid ja konditsioneere. Tel 
5024 944

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766
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JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

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

• Küttesalong OÜ pakub 
pottsepateenust. Tel 558 
6786, e-mail kyttesalong@
gmail.com. Jaama pst. 5 
Rakvere

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

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

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

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

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

• Õhtujuht sisustab teie 
juubeli. Tel 553 5885

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

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

• Teen korda Teie ettevõtte 
raamatupidamise. Tel 505 1176

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

(ka korteriühistutele)

Vaata 

www.koridor.ee 
ja võta ühendust. 

 info@koridor.ee, 

mob: 55512094

• Koristusteenus Lääne-
Virumaal! Pakume soodsa 
h i n n a g a  k o r i s t u s t ö ö d 
Rakveres ja selle ümbruses! 
H o o l d u s k o r i s t u s t , 
t ü h j e n d u s k o r i s t u s t  j a 
t re p i k o d a d e  k o r i s t u s t . 
Täpsem info www.bahtale.
eu. Tel 5596 8282

• Kosmeetik Rakveres teeb 
näohooldust,  maniküüri, 
pediküüri, massaaži. Helista 
tel 523 8820

• Pehme mööbli remont ja 
veoteenus kaubabussiga. Tel 
322 7822, 506 1547

• Valmistan uksi-aknaid. Töö-
aeg lühike. Tel 5349 6065

• Soojustan-polsterdan uksi. 
Tel 5646 8055

• Naiskingsepp Rägavere tee 
20. E; T; N 8-13, kolmapäeval 
11-18. Töö kiire ja korralik. Tel 
5559 3019

•  K l a s s i k a l i n e  m a s s a a ž 
20min/5 €, kupud 3 €. Tel 5567 
7800

HS Hambaravis Koidula 1 
hammaste ravi, eemaldamine 
ja proteesimine. Tel 324 3540

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

TORUTÖÖD

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

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

• Santehnilised tööd.

• Sise-, välis-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 

ehitus. 

• Septikute, imbsüstee-

mide, mahutite müük ja 

paigaldus.

• Teemantpuurimine.

Info: tel 508 9375

• Metsa väljavedu MTZ-82-ga. 
Info 5146 788

• Saen-lõhun küttepuid. Tel 
5343 6875

• Töömehe rent. Tel 511 9972

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

•  S a n . t e h n i l i s e d  t ö ö d , 
veemõõtjate vahetus, boilerid, 
WC-potid jms. Tel 5830 7593

• Külmunud torustike sulatus. 
Tel 511 9972

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Erinevad elektritööd, boileri 
remont. Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

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

• Teostame remondi- ja 
ü l d e h i t u s t ö i d !  L i s a k s 
erinevaid kivitöid. Tel 5907 
4912

•  Ehitustö ö d,  remont ja 
renoveerimine. Tel 5646 0674

• Katuse-, vihmaveesüstee-
mide- ja fassaaditööd. Info 
5688 3837

• Elamusisesed  ehitus- ja 
remonditööd Rakveres. Tel 
5604 1424

• Ehitus- ja remonditööd. 
Majade,  kuuride,  rõdude, 
ter rasside,  pesur uumide, 
saunade ehitus, siseviimistlus, 
plaatimine, parketipaigaldus, 
tapeetimine, värvimine. Tel 
504 5560

•  Plaatimistööd. Teostame 
kõiki  plaat imistöid.  Kü si 
hinnapakkumist. Tel 5322 6828

• Lammutustööd. Info 5330 
5970

•  T a n t s u m u u s i k a 
ühemehebändilt igale eale. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

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

• Ansambel, õhtujuhtimine. 
Tel 5190 1697

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Mü ü a  o d a v a l t  t u m b a , 
d i i v a n i l a u d  ( k i r s s ) , 
s e k t s i o o n m o o d u l k a p p 
(kirss), söögilaud ja 6 tooli 
( k i r s s ) ,   t e l e v i i s o r i l a u d 
( k i r s s ) ,  k i r j u t u s l a u d 
(kirss), elektriradiaatorid, 
s u u s a s a a p a d ,  r u l l u i s u d , 
jalgratas (noorte), puidust 
lamamistool.  Tel 5104 147

• Kasutatud rõivaste äris müügil 
heas korras vähekasutatud 
kušetid (laius 80 - 90 cm, hind 
40 - 60 €), voodi + madrats 
(laius 80 cv, hind 50 - 70 €, 
laius 160 cm, hind 140 cm), 
laste pikendatav voodi (50 
€), diivanvoodid (80 -100 €), 
erinevad puhvetkapid ja muud 
erinevat mööblit. Tel 501 1046

• Anderi Äris Rakveres Pikk 
tn. 6 müüme vana mööblit, 
valgusteid, vaipu, portselani, 
maale ja vinüülplaate. E-R 10-
17.30, L 10-14. www.facebook.
com/anderipood, tel 5664 4436

• Müüa ajakirju „Ajalugu“, 
„Imeline Teadus“, „Maaja“ jt. 
Tel 516 4845

KODU

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

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

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

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

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

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

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

• Müüa küttepuid kuivi ja mär-
gi, võrgus ja lahtiselt. Tel 504 
6111

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

• Müüa saetud-lõhutud lehtpuu 
ja metsakuiv okaspuu kütte-
puu. Vedu tasuta. Tel 5399 1810

• Müüa kuivi saetud-lõhutud 
k ü t t e p u i d  k o o s  k o h a l e 
toomisega. Tel 5615 2941

KÜTTEPUUD

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

•  Ostan NSVL aegseid post-
kaarte ja margikogu. Huvitun 
enne 1970. aastat väljalastud 
NSVL aegsetest ja vanematest 
postkaartidest, markidest ja 
märkidest. Tel 510 7541

• Ostan vanu keeksi, juustu, 
kala, redise, põldmarja, 
draakoni piltidega lau-
anõusid ja vaase. Tel 5665 
5551

• Müüa soodsalt kuivi lepapuid 
(35 cm). Tel 554 9113

• AS Rakvere Metsamajand 
müüb puitbriketti. Hinnad 
soodsad. Info tel 326 0850 
või 503 5422 

• Müüa lõhutud kuiva lepapuid 
pikkustega 32,42 ja 50sm. 
30sm lepp võrkkotis, hind 2 €/
kott. Asuvad V-Maarja vallas, 
võimalik ka transport. Tel 525 
9267

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa

Rakveres Rägavere teel 
(endine Puumarket)

5783 8999

KÜTTEPUID JA 
KAUAPÕLEVAT 

PUITBRIKETTI (kask)

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

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

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

EHITUS

LOOMAD

• Müüa saksa lambakoera 
kutsikad. Tel 5692 1539

• Ära anda 2kuune isane koera 
kutsikas. Tel 5638 6269

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

•  Kirjutan PRI-a ja KIK-i 
projekte. e-post :  margus.
paas@hot.ee, telefon 5331 2587. 
Koduleht: www.mpaas.ee.

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

• Müüa odavalt väikeses koguses 
söödaotra. Tel 5396 9906

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

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

PÕLLUMAJANDUS

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

METS

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee
VANAVARA

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

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

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

TUTVUS

• L-Viru mees 55a, elan maal, 
töötav, sale, mittesuitsetaja 
s o o v i n  l e i d a  t o r e d a t 
saledapoolset naisterahvast. 
Tel 5839 4235

• Tutvuda vanema normaalse 
autojuhiloaga inimes ega. 
Elamispind olemas. Tel 5340 
9993

• www.toonklaas.ee

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

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

• Ostan autode katalüsaatoreid. 
Tel 5646 6933

MUUD

• Ostan seisma jäänud fi rma. 
Sobib käibemaksukohuslane 
ja mitte käibemaksukohuslane 
o s a ü h i n g .  N õ u t a v  i l m a 
probleemideta ja võlgadeta. 
Tel 5808 8088

• Müüa saan (originaal), h. kor-
ras. Tel 5349 6065

• Postmargid, kaardid. Tel 
5633 8129

• Müüa Ararat Grillist toidujää-
gid loomadele. Tel 5349 9515

raivo@kroonipuu.ee
tel 505 1528

KROONIPUU OÜ 

OSTAB 

PUIDUKUIVATAMISE 

TEENUST 

KÜTTEPUU 

LÄÄNEVIRUMAAL.

ERETON GRUPP OÜ
KVALITEETSED 

* tööriided 

(otse Saksamaalt)

* tööjalanõud

* töökindad

* töökaistevahendid

* keevitusmaterjalid

* lihv- ja lõikekettad

* määrded

* pesukeemia

Tsentrumi III korrus 

Koidula tn 1. 

Kontakt tel 553 4936. 

ereton.grupp@gmail.com

NB! Palume ette helistada!
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Sisesta
kuulutuse tekst

kuulutused.kuulutaja.ee

Saada
kuulutuse tekst

kuulutus@kuulutaja.ee

Helista
32 25 093

Tule 
toimetusse

Tobia küla, 

Rakvere vald 

E - R 9-17 

Eraisikute

reakuulutusi 

võetakse vastu ka 

Rakveres Vilde tänav 

6a asuvas 

Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. 

Kauplus avatud 

iga päev 10-22

• Kuulutaja toimetus ei 
vastuta 

kuulutuste sisu eest.
• Kuulutuse sisu õig-

suse eest vastutab 
kuulutuse andja.

• Kuulutaja ei avalda 
võlanõude ja lehe 

mainet kahjustavaid 
kuulutusi.

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Ei astu jalg Sul enam armsaid radu, 
ei ava käsi koduust…

Sügav kaastunne Tiidule 
armsa ema 

AINO KALDRE 
kaotuse puhul. 
KÜ Linnu Tee 

elanikud

Südamlik kaastunne Mait Levole 

EMA 

kaotuse puhul. 

Maire ja Aivar perega 
Tamsalust

Südamlik kaastunne teile Tiiu, 
Lilli ja Toomas peredega 

EVI SAUKA 

kaotuse puhul. 

Sergei, Liivi, Salme

Sügav kaastunne omastele 

LEVO JUTA 

surma puhul. 

Endised Rakvere Haigla
 röntgeni töökaaslased

Tuul puude ladvus tasa kiigub, 
me vaikses leinas langetame pea...

Ludmilla Tambek! 
Sügav kaastunne Sulle 

VENNA 
surma puhul. 
Lääne-Viru 

Pimedate Ühing 

Tublit Hanela töötajat 

ENE AUGVAT 

mälestab Inga

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

* ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turu köögivilja kioskis 12.01.2017. a:
Turg avatud: Laada 39 T-L 8 - 16

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

Petersell kg 8,00

Punapeet kg 0,80

Küüslauk kg 10,00

Hapukapsas kg 1,20

Värske kapsas kg 0,40

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Must rõigas kg 1,20

Jõhvikad liiter 4,00

Õunad kg 1,00

Kuivatatud õunad kg 8,00

Marin. kurk purk 1L 1,50 3L 3,00

Marin. kõrvits 0,5L 1,00

Paradiisi õuna-

kompott

0,5L 1,50

Sarapuupähklid kg 4,00

Kreeka pähklid kg 4,00

Seemned lindudele kg 1,00 1,20

Mesi 700g 5,00

Turul veel müügil:

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

HINNAD RAKVERE TURUL

M

M

*
* Saaremaa lõngamüüja on turul 21. jaanuaril!

Kuulutaja
Kuulutused

Hea lugeja!

Külasta meie uut kuulutuste portaali

 kuulutused.kuulutaja.ee.

Registreeri ennast Kuulutaja kuulutuste portaali 
kasutajaks, lisa kuulutus ning võida

Kuulutaja paberlehe 
aastatellimus!

Mida peab selleks tegema?

• registreeri ennast Kuulutaja kuulutuste portaali 
kasutajaks

• lisa kuulutus ja tasu vastavalt arvele

• lisa Kuulutaja Kuulutused Facebooki leht 
meeldivate hulka

• kirjuta postitusele kommentaar „Kuulutaja 
kuulutused“

Pane tähele, et kuulutus ilmub nii portaalis, 
paberlehes (tiraaž 16 000) kui ka kuulutuste 
Facebooki lehel. 

Kampaania kestab 13. – 26. jaanuar.

Võitja nime kuulutame välja 27. jaanuari 
paberlehes ning Facebookis. 

Head kuulutamist!
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Esmaspäeval, 16. jaanuaril tä-
histab 1. jalaväebrigaadi 
suurtükiväepataljon väeosa 
99. aastapäeva rivistusega 
Rakvere raudteejaamas, mille 
järel asetavad väeosa esinda-
jad pärja Vabadussõja võidu-
sambale ning lillekimbu kap-
ten Jaan Tõnissoni hauale 
Rakvere linnakalmistule.
Rivistus Rakvere raudteejaa-
mas algab hommikul kell 10. 
Samas peab ettekande suur-
tükiväepataljoni ajaloost sõ-
jaajaloolane Igor Kopõtin.
Järgmiseks liiguvad suurtüki-
väelased Koidula tänaval asu-
va Vabadussõja ausamba 
juurde ning asetavad sinna 
pärja. Vabadussõja ausamba 
juurest minnakse austust 
avaldama Vabadussõjas suur-
tükipatarei ülemana tegutse-
nud kapten Jaan Tõnissoni 
hauale Rakvere linnakalmis-
tul.
Aastapäeva tähistamise vii-
mase osana toimub jalgsirän-
nak Rägavere lahingu mäles-
tusmärgi juurde. Rägaverre 
liigutakse marsruudil Rahu 
tänav – Mäekalda tn – Paler-
mo terviserajad – Kergliiklus-
tee – Vinni – Mõdriku – Räga-
vere mälestusmärk.
Kõik linnaelanikud on ooda-
tud Rakvere raudteejaama 
ees toimuvat rivistust vaata-

Suurtükiväelased tähistavad 
99. aastapäeva marsiga läbi Rakvere

Suurtükiväepataljoni 98. 
aastapäeva rännak. 

Foto: Eesti Kaitsevägi

ma ning rännakul osalevaid 
suurtükiväelasi tervitama.
Rännakmarsil osalevad suur-
tükiväepataljoni tegevväela-
sed ning ajateenijad, kokku 
ligi 270 võitlejat. Isikkooseis 
on lahingvarustuses ja kan-
nab teenistusrelvi, imitat-
sioonivahendeid ei kasutata.
Suurtükiväepataljoni asuta-

miskuupäev on 16. jaanuar 
1918, kui Eesti sõjaväelaste 
ülemkomitee ettekirjutisega 
anti korraldus alustada Eesti 
1. suurtükiväebrigaadi for-
meerimist.

Kuulutaja
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KUHU MINNA

VABA AEG

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 5 eurot
14. jaanuaril 5MIINUST live, pidu soojendab ja jahutab DJ 
Ailan Kytt

Biore Tervisestuudio Rakveres
Seljaabi-kiropraktika - A. Grigorjani vastuvõtt esmaspäeval 
ja kolmapäeval
Tervisliku seisundi testimine - E. Heinmetsa vastuvõtt nelja-
päeval
Kaaniteraapia - V. Kudrjavtsevi vastuvõtt reedel
17. jaanuaril jalalaba uuring, Dr. L. Pärna vastuvõtt
23. jaanuaril Dr. Bachi Õieteraapia õpituba Dana Milko ju-
hendamisel
Info ja registreerimine Laada 5, tel 501 7960

Rakvere Teater
13.01. kl 19 See kõik on tema v. maja (lav. Helen Rekkor) ESI-
ETENDUS
17.01. kl 19 See kõik on tema v. maja (lav. Helen Rekkor)
18.01. kl 19 See kõik on tema v. maja (lav. Helen Rekkor)
19.01. kl 19 See kõik on tema v. maja (lav. Helen Rekkor)

Pensionäride klubi Hämarik
Pidu toimub laupäeval, 14. jaanuaril algusega kell 12 Rakve-
re Rahvamaja keldrisaalis

2016. aasta möödus Rakvere 
Teatri jaoks tegusalt. Sügisel 
avati Raul Vaiksoo projektee-
ritud teatri uus kino-ja proo-
visaal, mille valmimist oodati 
kümme aastat. Lisaks jäi 
möödunud aastasse Bal-
toscandal festival, suvelavas-
tuse suurprojekt ja mitmed 
olulised õnnestumised reper-
tuaaris, mis kokku tõi teatrile 
üle 100 000 külastuse.
Lõppenud aastal anti etendu-
si 343 korral, millega teatrikü-
lastusi kogunes 71170. Koos 
kõigi majas toimunud kino-
seansside, kontsertide, vest-

lusõhtutega ja muude sünd-
mustega kogunes 115 740 kü-
lastust.
„Rakvere Teatri mahtude juu-
res on see suurepärane num-
ber. Juba kolmandat aastat 
ületasime teatrikülastustega 
70 000 piiri,“ kommenteeris 
möödunud aastat SA Teatri-
maja juhataja Velvo Väli. 
„Oleme jätkuvalt tänulikud 
oma publikule, kes meid üle 
Eesti üles leiab. Alanud 2017. 
aastat ei alusta me mitte vä-
hem ambitsioonikate plaani-
dega.“
13. jaanuaril esietendub He-

len Rekkori käe all uuslavas-
tus „See kõik on tema“ ning 
20. jaanuaril esietendub la-
vastus „Küllus”, mille seab la-
vale Rakvere publikule juba 
tuntud lavastaja Filipp Los 
Moskvast.
Proovidega on alustanud va-
nameister Raivo Trass, kes 
toob lavale taas ühe eesti al-
gupärandi - Donald Tombergi 
näidendi „Gravitatsioon”.
Ootamas on ka kaks uut su-
velavastust. Neist esimene, 
„Kellavärgiga apelsin”, on Tar-
tu Ülikooli Viljandi Kultuuria-
kadeemia neljanda kursuse 

tudengi diplomilavastus, mil-
le tegevuspaik asub Rakveres 
Nortsu tee tööstuslinnakus.
Teine suvelavastus viib meid 
Tapa-Loobu maanteel asu-
vasse küüni, kus Üllar Saare-
mäe on võtnud käsile oma 
vana lemmiku - Martin 
Mcdonaghi. Tema viimane 
näidend „Viimane võllamees” 
pälvis maineka Briti teat-
ripreemia kui 2016. aasta pa-
rim näidend.

Kuulutaja

Möödunud aasta tõi teatrile üle 100000 külastuse

Hooaja esimene esietendus 
„See kõik on tema“. 

Foto: Peeter Rästas
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala keskuses

100% Eesti sealihast
värske sealiha, kotletid, snitslid

uus lihapood

Sealiha al veerandist

Sealiha kampaania erinevad tükid

2,29
2,39

/kg
/kg

€

€

Ja teised SOODSAD PAKKUMISED

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

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

Saabaste
hinnad all!

* RIEKER

* CAPRICE

* TAMARIS

* AALTONEN

Suur kolimiseelne
allahindlus 14.01-21.01

KAUPLUSES
Oleme avatud

E-R kella 10-18

L kella 10-15

Tel 55515607

soodsam

Kogu kaup
KUNI 40%

Väga hea valik
KUMMIGA
VOODILINU

13.01 ja 14.01 Rakveres Kroonikeskuses

VOODIPESU JA LAIADE
VOODIPESUKANGASTE
SOODUSMÜÜK

Parkali 7, Rakvere

Telefon: 322 3325, 5564 5207

www.rixratas.ee

Laenutame murdmaasuusa-
ja slaalomsuuskade komplekte,

uiske! Hinnad soodsad!

Müügil
suusavarustus
ja suusariietus

Massaaž,
laserravi,

kinesioteipimine,
sõltuvusravi

Rakveres Spordikeskuse
2. korrusel

www.ravilaser.ee
Tel. 5555 0202

(kinkekaardid)

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a

Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L P

- 9-16

, suletud

+372 5851 9518

Pidevalt müügil heas korras

Soodsa hinnaga müügil

kasutatud mootorsaed

ja võsalõikurid HUSQVARNA, JONSERED, STIHL, PARTNER j.t.

valik rikkalik ning mitmekülgne.

uus STIGA aia ja metsatehnika

(murutraktorid, võsalõikurid, trimmerid,

saed, lumepuhurid j.m.)

Asume Rakvere vald Sireli tee 3 (Tapa teeristis),

tel. 503 7729, www.saed.ee

TAPA
MÖÖBLIHALLIDES

Turu 1 ja Turu 4

SUUR
SOODUSMÜÜK

kuni 30%
•Suurim valik

•Kaup kohe kätte

•Transpordivõimalus

Tel 32 71 533

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online
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