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Tubli majaomanik,
„Süstime seinad soojaks“?
Soojale talvele võib järgneda

ka KÄRE KÜLM!

TELLI INTERNETIST

või osta kohapealt epood24.eu laost
Niine tn 2, II korrus Rakvere
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Batiste kuivshampoonid
200ml

Espressomasina
katlakivieemaldus-
tabletid
6tk

Lokkide keerutaja

Macadamia
Rejuvenating
Shampoo
1000ml

Lavazza Qualita
Rossa kohvioad
1kg

Saunarätik "100 eurot”

FEG ripsmeseerum
3ml

Tööriistakohver
199 osaline

Finish nõude-
pesumasina
tabletid
56tk

Loom Bands
käsitöökummide
komplekt
4500 osaline

Köögikaal digitaalne

Kookosõli rafineeritud
250g

Jalatsiriiul

Taevalaternad
10tk komplektis

Chia seemned
1kg

Tigi Bed Head
Colour Goddess
Tween Duo
2x750ml

epood24.eu

31.12.2015.

E-R 9.00-19.00

L 9.00-16.00

P 10.00-15.00

TEL 3227363

Kroonikeskuses

KEHTIB KA ALLAHINNATUD TOODETELE

-20%
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Vilde 6a, Rakvere, 44310
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
reklaam@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

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

Tegevtoimetaja
Aivar Ojaperv 322 5092
aivar@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Kairi Kreis
322 5091
kairi.kreis@kuulutaja.ee

Kujundus/küljendus
Renee Koit
Marimai Kesküla
reklaam@kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 15 000
Toimetus avatud 
E-R 9.00-17.00
Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 322 
5091 või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee. 
Kuulutuste eest on võima-
lik tasuda pangaülekan-
dega. Kuulutus ilmub ree-
deses lehes, kui ülekanne 
on jõudnud Kuulutaja 
pangaarvele neljapäeva 
kella 11.00
Kuulutaja toimetus ei vas-
tuta kuulutuste sisu eest.

Arvamus

JUHTKIRI

Võitlus viinakuradiga ulatub 
Eestis vähemalt paari sajandi 
tagusesse aega, mil 
Kreutzwald kirjutas maarah-
va harimiseks karskussisulise 
teose „Viina katk“. 

Keelud teevad leidlikuks
Oma panuse andis mõni-
kümmend aastat hiljem teine 
Eesti suurkuju Johann Volde-
mar Jannsen, kes 1899. aasta 
kalendris tõi Kreutzwaldi 
psühholoogilise mõjutus-
meetme kõrvale palju konk-
reetsema ettepaneku: “...ka-
dugu kõrtsid, siis kaob joomi-
ne iseenesest! On aga joomi-
ne kadunud, siis kaovad pea 
kõik puudused ja hädad, ja 
õnnelik elu asub selle aseme-
le.” See arvamus osutus, tea-
dagi, müüdiks. 
1914. aasta sügisest keelati 
Venemaal viinamüük mobili-
satsiooni ajaks, keeld pikenes 
kogu sõja ajaks ja puudutas 
seaduse kaudu ka Eestit. Pii-
rangud ja keelud muudavad 
aga inimesed leidlikuks: sel 
ajal hoogustus õlle pruulimi-
ne ning puskari valmistami-
ne. 1919. aasta kevadeks oli 
selge, et aktsioon tulemusi ei 
anna: tabati ligemale sada 
puskarivalmistajat, mitmesa-
jas müügikohas müüdi kee-
lust hoolimata viina ning na-
psisõpradele olid hästi teada 
ka restoranid ja võõrastema-
jad, kus märjukest manusta-
da oli võimalik. 
Järgmine katse alkoholitarbi-
mist piirata oli 1919. aasta su-
vel, mil Asutava Kogu põhi-
seadust koostama hakanud 
karsklastest liikmed tegid et-
tepaneku põhiseaduse pa-
ragrahviga keelata Eesti Vaba-
riigis üle 2promillise kangu-
sega alkoholi tootmine, sisse-
vedu ja müük. Idee rakenda-
miseni aga ei jõutud. 
Teadagi puudusid tol ajal rek-
laamikanalid, mille vahel tä-
napäeval isegi raske valida 
on, samuti polnud reklaami-
võimaluste osas tehnilist 
suutlikkust ning puudus isegi 
ettekujutus, kuhu reklaami-

maailm liikuda võib. Vaata-
mata sellele oli alkohol prob-
leemiks, mida peeti tarvili-
kuks seadustega reguleerida. 
Käesoleva eelnõu osas, mille 
Jevgeni Ossinovski on algata-
nud, räägime aga alkoholi-
seaduse ja reklaamiseaduse 
muutmisest. Idee kohaselt on 
plaan piirata alkoholireklaa-
mi, et seeläbi tõkestada alko-
holi kättesaadavust alaealis-
tele , vähendada alaealiste al-
koholitarbimist ja sellest tule-
nevat kohest ja kaugema tu-
leviku kahju ühiskonnale. 
Idee on õilis, aga kas on teh-
tud ka analüüsid, mida tä-
hendab suurkompaniide rek-
laami ärajätmine reklaamist 
sõltuvatele ettevõtetele, mee-
diasektorile ning sportlastele, 
keda seni on sponsoreerinud 
alkoholi tootvad ettevõtted, 
rääkimata suurüritustest, kus 
alati mõni alkoholitootja on 
õla alla pannud?
Me räägime ka sel puhul olu-
liselt laiemast majanduslikust 
mõjust kui vaid ideest kaitsta 
nõrgemaid ja mõjutatava-
maid inimesi, kes reklaami 
põhjal alateadvuslikult otsu-
seid hakkavad tegema. Rahva 
tervisest kõneldes ei ole rek-
laam ka põhjuseks, mis ini-
mese tervise hävinguni viib. 
Need, kes end hävitavad, joo-
buvad märksa teiselaadse-
mast alkoholisisaldusega ol-
lusest ning neid ei puuduta 
ega mõjuta reklaam ostuot-
suse osas karvavõrdki. 
Alkoholi kättesaadavus on 
aga teine teema. Siinkohal on 
igati mõistatav alaealiste al-
koholi kättesaadavuse kar-
mistamine ja selle kontrolli-
mine, ehkki ka siinpuhul 
võiks rõhuda alkoholikultuuri 
muutmisele eeskujude ja 
mõttelaadi kaudu, mitte raiu-
da seadusepügalaid ja luua 
karistusmäärasid. 

Eelnõu on puudulik
Kindlasti pole põhjendatud 
aga kõik muudatused, mida 
eelnõuga soovitakse läbi viia. 
Siinkohal tuleks jälle lähtuda 

tõsistest majanduslikest ana-
lüüsidest, mida tooksid enda-
ga kaasa vaheseinad ja poodi-
de ümberkonstrueerimised. 
Minu ettepanek oleks, et al-
koholiosakond oleks eralda-
tud vaid nendes poodides, 
mis ületavad 1000 m2, väikes-
tes poodides käiks aga alko-
holimüük ainult letist. Tank-
lates alkoholimüügi täielik 
keeld ei ole ka põhjendatud. 
Minu ettepanek oleks välja 
jätta ainult kange alkohol. 
Lõppeks algavad muudatu-
sed meist endist. Igaüks saab 
ise olla eeskujuks. Omal ajal 
arutles kirjanik Gustav Suits 
loometöö ja alkoholi vahe-
korra üle järgmiselt: „Kirjan-
dus ja karskus ei ole süda-
mesõbrad. Kirjanduslik loo-
ming eeldab inspiratsiooni - 
vaimustust, joobumust. Loo-
minguline joobumus ja alko-
holirüüpamine käivad sage-
dasti käsikäes...  Aga ma ei 
tunne ega tea ka ühtegi joo-
dik-kirjanikku, kes purjus-
pääga oleks võinud midagi 
suurt sõnastada.”
Kui meie tänapäevased kir-
jandus- ja kultuuriinimesed 
oma loomingulisest palan-
gust ja inspiratsioonist alko-
holijoobes olles kõnelevad, 
hääle võimekust vaid veres 
oleva alkoholiga seovad ning 
kontserte, telesaateid ja vas-
tuvõtte alkohoolsete jookide-
ga turgutavad, siis tuleks 
alustada sellest, et meie ühis-
kond ongi täpselt sellisel ta-
sandil, kus alkohol on tavapä-
rane elu osa. Ja seda ei muu-
da keeldude ning ettevõtluse 
piiramisega. Leidlikud leia-
vad lahenduse alati, hilisemat 
majanduslikku kahju ei pruu-
gi need keelud aga pikka aega 
korvata. 

Einar Vallbaum,
Riigikogu liige

Võitlus viinakuradiga 
näib igavene

Suur raha soodustab dopingut
Tugitoolisportlasena ja kunagi koolinoorena ise sporti tei-
nuna jälgin spordiuudiseid vast tähelepanelikumalt kui 
mõni tavakodanik. Kuna ka sõpruskond on sama masti, 
mõni meist on tänaseni spordiga otseselt seotud, siis loo-
mulikult me kokku saades ka räägime ja targutame spordi 
teemadel.
Ka dopingust. Eriti viimase nädala valguses, kus Venemaa 
kergejõustiklased ähvardatakse suurvõistlustelt hoopis 
eemale jätta.
Keegi meie seltskonnast pole sinisilmne ja pigem kuulu-
me parteisse, kes usuvad, et „kõik nagunii tarvitavad“. See 
pole muidugi mingi õigustus reeglite rikkumisele („teised 
teevad ka“), aga järjest rohkem ja rohkem tundub, et 
tippsport on ummikus. Olukorras, kus meistriks tulemine 
pole ilma teatud aineteta lihtsalt võimalik, ei maksa teha 
nägu, et asjad on kontrolli all. Ei ole!
Ühed ütlevad et tippsportlastest tarvitab dopingut 80, tei-
sed 40, kolmandad 10 protsenti. Tegelikult pole mingit va-
het, milliste numbritega spekuleerida, sest absoluutne tõ-
de ei selgu nagunii. Häda on selles, et päris kindlasti on 
paljud medalid võidetud ebaausal teel ja seetõttu kaotab 
(individuaalne) tippsport kui nähtus peagi lihtsalt mõtte. 
Kuidas ma saan hasartselt kaasa elada olümpiafinaalile, 
kui kuklas tiksub teadmine, et medalid võidakse ringi ja-
gada isegi veel kümne aasta pärast?
Kus on lahendus, seda ma ei tea. Kui teaksin, oleksin rikas 
ja kuulus.
Ettepanek, et laseme kõik vabaks, las tarvitavad nii palju 
kui jõuavad, ei ole mõistlik. Suure tõenäosusega hakkaks 
siis nägema äkksurmasid otseetris ja veel rohkem eetrivä-
liselt. Gladiaatorite mõõduvõtt ei ole päris see, mida 21. 
sajandil vaja.
Dopingut tarvitatakse seni, kuni ahvatlused on suured. Ja 
ahvatluste all ei mõtle ma medaleid, vaid hoopis suurt ra-
ha.
Samas on tõsiasi, et kuigi spordis liiguvad ülisuured sum-
mad, jaotuvad need väga ebaühtlaselt. Tippude tipud on 
mitmekordselt ülemakstud, aga olümpia 100 meetri pool-
finaalis viimaseks jäänud naine loeb juba ilmselt sente. 
Keskklassi sportlane ei ela kusagil maailmas sama hästi 
kui tema koduriigi keskklassi väikekodanlane.
Aga eks me kõik taha rikkaks ja kuulsaks. Ning kui selleks 
on ainus võimalus doping, siis miks mitte proovida?
Auhinnarahad on üks, mis sportlasi autusele meelitab; 
teine suur ahvatlus on reklaami eest tulevad summad. Ja 
just selles vallas annaks minu arvates korrektuure teha.
Kas keegi mäletab, millise firma naelikutes Usain Bolt 
jookseb? Mina küll mitte. Aga ometi kannab see firma Bol-
ti arvele miljoneid ja miljoneid. 
Kas selle raha eest ei võiks teha midagi mõistlikumat? Näi-
teks ehitada Jamaikale minu poolest kas või jäähalli. Või 
ükskõik mida. Või ükskõik kuhu. 
Ehitage valmis, pange suured plakatid fassaadile, kutsuge 
ajakirjanikud ning kõik muud tegelased avamisele. Kõik 
kirjutavad ja kiidavad. Igal juhul jääb rohkem meelde, kui 
pisike logo kusagil võistlussärgil.

Aivar Ojaperv
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Kunda linnavolikogu avaldas 
keskerakondlasest linnapeale 
Jüri Landbergile umbusal-
dust mäletatavasti oktoobris. 
Kohe pärast umbusalduse 
jõustumist kuulutati linnapea 
ametikohale välja avalik kon-

kurss ja tähtajaks laekus sel-
lele seitse avaldust.
Möödunud nädalal toimu-
nud linnavolikogu istungil 
aga selgus, et reaalselt kandi-
deerisid linnapeaks hoopis 
kaks inimest volikogu liikme-

te hulgast: valimisliitu Kunda 
kuuluv Riina Sooäär, kes oli 
linnapea enne Landbergi, ja 
volikogu esimees Kaido Veski. 
Kumbki neist konkursile oma 
avaldust ei esitanud ja üks 
meediaväljaanne nimetas ko-
gu loo farsiks.

Kaido Veski, olgem ausad, 
olukord oli veidi kummaline 
küll. Selgitage palun, kuidas 
see tekkis ja miks nii?
Pärast Jüri Landbergi umbu-
saldamist leppisime voliko-

gus kokku, et üritame leida 
tugeva linnapea väljastpoolt 
volikogu ja kuulutasime välja 
konkursi. Sellele laekus seitse 
avaldust, millest komisjon 
valis CVdele tuginedes välja 
kolm tugevamat. Paraku pol-
nud ükski väljavalituist koha-
lik inimene, kõik nad olid 
Harjumaalt. See iseenesest ei 
olnud suur probleem, kuigi 
linnapea pidev kohalolek - 
veel parem Kundas elamine - 
on siiski tähtis. Otsustasime 
volikogus, et kuulame kandi-
daadid ära: võib-olla kom-
penseerivad isikuomadused 
selle, et kandidaat pole koha-
lik, kuid pärast ärakuulamist 
polnud meil sellesse paraku 
enam usku.
Sealt edasi läks asi nii, et Re-
formierakond esitas kandi-
daadiks mind ja valimisliit 
Kunda Riina Sooääre. Mina 
osutusin kaheksa poolthääle-
ga valituks.

Kaheksa poolthäält on 
15liikmelises volikogus üsna 
napp poolehoid. Kas te ei 
karda, et teie ametikoht asub 
väga õhukesel jääl?
Ei karda. Olen veendunud, et 
edasine koostöö hakkab toi-
muma volikogu liikmetega, 
mitte erakondlikul tasandil, 
kus hääletatakse nii, nagu 
kokku lepiti. Usun, et koostöö 
saab olema konstruktiivne.

Mul on veel üks n-ö tüli noriv 
küsimus: miks Kunda linna 
interneti kodulehel ei leid-
nud veel nädal pärast teie 

ametisseasumistki kriimu ri-
da selle kohta, et Kundas on 
uus linnapea. Ja ka eelmise 
linnapea umbusaldamise 
kohta info puudub. Mõni ela-
nik teil võib-olla ei teagi, et 
ametis on uus mees.
Selle kriitikaga olen nõus, tu-
leb tuhka pähe raputada. 
Muude asjade hulgas on see 
kahe silma vahele jäänud. Eks 
meie teabenõunik saab ka 
selle eest oma osa, teda tuleb 
tagant torkida.

Mis edasi? Haldusreform oo-
tab, ilmselt eksisteerib Kun-
da oma praegusel kujul veel 
vaid kaks aastat.
Head ja mugavat äraolemist 
ma sellelt kahelt aastalt ei oo-
ta. Tean, mida linnapea töö 
endast kujutab: olen kaks 
aastat volikogu juhtinud ja 
asju kõrvalt nähes endale vä-
ga palju selgeks saanud. 
Haldusreform on tõsiasi ja ta-
han, et Kunda hääl oleks sel-
les võimalikult kõlav. Oleme 
naaberomavalitsustele juba 
teinud ettepanekud alustada 
vastavaid kõnelusi ja ootame 
nüüd nende seisukohti.
Isiklikus plaanis ma ei muret-
se, mis minust saab kahe aas-
ta pärast. Kindlasti tahan ko-
halikus poliitikas jätkata ja ol-
la vähemalt volikogu liige, 
kuid eelseisvat kahte aastat ei 
kuluta ma kindlasti mitte sel-
leks, et kindlustada vaid oma 
linnapeaametit.

Mis võrreldes varasemaga 
Kundas teie juhtimise all 

muutub?
Linna juhtimisstruktuurid on 
ajale jalgu jäänud. Näiteks 
ehitusvaldkonnas.
Kui me kaks aastat tagasi koa-
litsioonilepingu sõlmisime, 
siis oli selles 40 punkti, mille 
tahame ellu viia. Osa on juba 
viidud ka ja linnapeana tahan 
jätkata lepingu täitmist. Ma ei 
näe põhjust, miks peaksime 
sellest kavast loobuma.
Peagi avaneb Euroopa Liidu 
toetusprogramm piirkondli-
ku konkurentsivõime tugev-
damise meetmetega. Tahame 
seal jaol olla, sest vahendeid 
on Kunda eelarvesse kindlasti 
vaja: tänavad vajavad remon-
ti, tänavavalgustus uuenda-
mist jne.

Kundas pole selle n-ö eu-
rorahaga viimasel ajal hästi 
olnud. See vist oli ka üks et-
teheide teie eelkäijale Jüri 
Landbergile?
Ei vasta tõele, Landbergi 
umbusaldades me selles teda 
otseselt ei süüdistanud. Küll 
aga vastab tõele, et ELi prog-
rammidest on Kunda tõesti 
vähe tuge saanud, kuid selli-
ne asi on kestnud mitte kaks, 
vaid neli-viis viimast aastat.

Ja lõpetuseks?
Minu soov ja unistus on töö-
rahu tagasi saada ja see linna-
pea vahetuse protsess üks-
kord ära lõpetada. Loodan, et 
tänaseks on teemal joon all 
ning läheme puhtalt lehelt 
edasi.

Kunda uus linnapea Kaido Veski: 
esimene soov on töörahu tagasi saada

Möödunud nädala lõpus valiti Kunda uueks linnapeaks 
seni volikogu esimehe toolil istunud reformierakondlane 
Kaido Veski (pildil). Valik oli üllatav, sest linnapeaks 
kandideerinute hulgas teda esialgu polnudki.

Aivar Ojaperv
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MÕNE REAGA

Politsei püüdis roolijoodikuid
Esmaspäeva ennelõunal moodustasid politseinikud Lää-
ne-Virumaa mitmes paigas maanteedel koridore, sest toimu-
sid järjekordsed puhumisreidid roolijoodikute tabamiseks. 
Rakvere politseijaoskonna patrullitalituse juht Reigo Loginov 
ütles, et politseinikud töötasid kolmes kohas: Rakvere-Luige 
maanteel Karkuse külas, Rakvere-Haljala maanteel Pahni-
mäel ja Rakveres Kreutzwaldi tänaval. Reidil osales 20 polit-
seinikku ja üks abipolitseinik. Kontrolli käigus tabati roolist 
neli alkoholijoobes juhti ja üks lubadeta roolikeeraja. „Polit-
sei jätkab selliste reidide läbiviimist eesmärgiga tabada ja 
liiklusest kõrvaldada joobes juhid, kes on ohtlikud nii iseen-
dale kui ka kaasliiklejatele. Peamine mõjutusvahend, mis 
liiklejaid mõtlema paneb, on vahelejäämise risk – sellega ar-
vestame ka reidide läbiviimisel ja kohtade valikul,“ ütles Lo-
ginov.

Kaius Mölder

Esmaspäeval oli Kadrinast 
Viitna poole suunduval 
maantee ääres asuv Ama küla 
tossu täis, sest ühe maja hoo-
vi peal põles elamiseks ko-
handatud kõrvalhoone. 
Päästjad said sellekohase väl-
jakutse kell 11.43 ning sünd-
muskohale saadeti Tapa ja 
Rakvere päästjad, samuti va-
batahtlikud Kadrinast, Võsult 
ning Kolgalt.
Selgus, et kõrvalhoones elas 
eakas mees, kuid tema tule-
kahjus õnneks kannatada ei 
saanud. Tulele saadi piir kella 
14.15 ajal, kuid järeltööd jät-
kusid veel mõned tunnid. 
Hoone sai tulekahjus seda-
võrd kannatada, et muutus 
elamiskõlbmatuks.
Ida päästekeskuse pressiesin-
daja Helen Tammets ütles, et 
esialgsetel andmetel puudus 
hoones suitsuandur, kuid 
kindlasti täpsustatakse seda 

Järelevalveinspektorid kontrollisid 
haridus- ja hoolekandeasutusi 
Oktoobris käisid Päästeameti Ida päästekeskuse järeleval-
veinspektorid reididel nii Lääne- kui ka Ida-Virumaal. Kont-
rolliti, kuidas 29 lasteaeda ja 20 hoolekandeasutust oma hoo-
lealuste ohutuse tagamiseks tuleohutusnõudeid täidavad. 
Ida-Virumaal leiti puudusi 5 hoolekandeasutuses ning 3 las-
teaias. Lääne-Virumaal tuvastati reidi käigus puudusi 1 hoo-
lekandeasutuses ning 4 lasteaias. 
Reididel oli põhirõhk evakuatsiooninõuete täitmisel. Kui ins-
pektoritele jäi silma tuleohutusalaseid rikkumisi, siis kind-
lasti pöörati tähelepanu ka nendele. 
Lääne-Virumaal käidi 3 hoolekandeasutuses, puudus nõuete 
täitmisel tuvastati ühes eakate kodus. Käidi ka 14 lasteaias: 
kõik nõuded olid täidetud 10 lasteaias, 4 majas aga leiti puu-
dusi. 
„Kõige tavalisemad puudused evakuatsiooninõuete täitmi-
sel, mis reidide käigus avastame, on seotud evakuatsiooni-
teedega,“ selgitas Päästeameti Ida päästekeskuse tuleohu-
tuskontrolli büroo juhataja Maarika Kõiv. „Need peavad ole-
ma puhtad, kergesti läbitavad, võtmeteta avatavad ning hästi 
nähtavad. Kui evakuatsiooniteede leidmisega või nende läbi-
misega on raskusi, siis õnnetuse puhul, kui iga sekund tähtis, 
on inimestel majast välja pääseda keeruline.“ 
Oktoobrikuu reidide käigus leiti ka teisi puudusi. Näiteks 
ühes asutuses ei vastanud evakuatsioonplaan tegelikkusele, 
teises oli hooldamata automaatne tulekahjusüsteem. Samuti 
on levinud rikkumine tuletõkkeukse lahti hoidmine.
„Lahtistest tuletõkkeustest pole tulekahju puhul mingit kasu, 
sest see ei peata tule ja suitsu levikut,“ lisas Kõiv.
„Tuleohutusnõuete täitmine, mille hulgas on ka evakuatsioo-
niteede vaba läbipääsu tagamine, on asutuse või ettevõtte 
kohustus,“ tuletas meelde Marti Siim, Ida päästekeskuse juhi 
asetäitja järelevalve alal. „Kehtestatud nõudeid tuleb täita 
kogu aeg, mitte oodata inspektorite sekkumist. Ohutu evaku-
atsioon ei ole oluline ainult tulekahju korral. Näiteks oli hil-
juti Harjumaa lasteaias keemiareostus, mille tõttu evakueeri-
ti hoones viibinud 124 last ja 19 töötajat.“
Asutustele, kus reidi käigus tuvastati tuleohutusnõuete rik-
kumisi või puudusi, tehti ettekirjutused ja rikkumised tuleb 
likvideerida selleks määratud tähtaja jooksul.

Kuulutaja

Teisipäeval, 10. novembril 
kell 00.56 teatati Häirekesku-
sele tulekahjust Haljala õlle-
tehases.
Häirekeskus saatis sündmus-
kohale päästjad Rakvere, 
Kunda, Tapa ja Väike-Maarja 
päästekomandost, operatiiv-
korrapidaja, vabatahtlikud 
päästjad Kadrinast ja Võsult 
ning meedikud.
Päästjate sündmuskohale 
jõudes põles AS Viru Õlu pea-
hoone katus. Neli inimest, 
kes tulekahju süttimise ajal 
olid hoones, evakueerusid 
ohualalt iseseisvalt enne 
päästjate kohalejõudmist. 
Kohe alustati kustutustööde-
ga. Tulekahjule saadi piir kel-
la 1.43ks. Tulekollete leidmi-
seks ja kustutamiseks avasid 
päästjad umbes 15 ruutmeet-
ri ulatuses katust ja 40 ruut-
meetri ulatuses seina. Järel-
kustutustööd lõpetati kell 
2.19. 
Inimesed tulekahjus vigasta-

Tuli võttis eaka 
mehe kodu

Tulekahju muutis hoone elamiskõlbmatuks. 
Foto: Mari Mölder

Haljalas põles õlletehase katus

SISSEMURDMINE SUVI-
LASSE
11. novembril teatati polit-
seile, et Rakvere vallas Kõr-
gemäe külas murti sisse su-
vilasse ja kõrvalhoonesse 
ning varastati malmkamin, 
akutrell, tolmuimeja ja 
muud vara. Kahju on selgi-
tamisel.

PERETÜLI LÕPPES PO-
LITSEI SEKKUMISEGA
10. novembril teatati polit-
seile, et Rakveres Pikal täna-
val toimunud peretüli käi-
gus tungis 41aastane mees 
kallale 42aastasele naisele. 
Politsei pidas mehe kahtlus-
tatavana kinni.

KORTERIST VARASTATI 
RAHA
10. novembril teatati polit-
seile, et Rakvere vallas Tõr-
ma külas Ringi tänaval mur-
ti sisse korterisse ja varastati 
sularaha. Kahju on 600 eu-
rot.

TAPAL TUNGITI NAISE-
LE KALLALE
6. novembril teatati politsei-
le, et Tapal Eha tänaval tun-
giti kallale 24aastasele nai-
sele. Politseile on teo võima-
lik toimepanija teada.

TULEKAHJU VÕSUL
7. novembril kell 00.02 tea-
tati Häirekeskusele tulekah-
just Võsul Posti tänaval. 
Päästjate sündmuskohale 
jõudes põles kahekordne 
puitmaja. Tule levikule pan-
di piir kell 6.28 ja lõplikult 
kustutati kella 9.21ks. Ini-
mesed kannatada ei saanud. 
Tulekahju tekkepõhjuse sel-
gitab menetlus. 

Foto: Päästeamet

da ei saanud.
„Tulekahju sai suure tõenäo-
susega alguse tuletöödest, 
täpsemalt teostati eelmisel 
õhtul hoone katuse soojusta-
mist ja vihmatõkke paigal-
dust, mille käigus kasutati 
gaasileeki. Ilmselt oli katuse-
konstruktsioonide vahele sat-
tunud säde, mis hõõgus, kuni 
puhkes tulekahju,“ selgitas 
Päästeameti Ida päästekesku-
se menetlusbüroo juhtivins-

pektor Madis Tinnuri.
Täpsemad asjaolud ja võima-
likud tuleohutusnõuete rik-
kumised selgitatakse välja 
menetluse käigus.
Tinnuri lisas, et selle sünd-
muse valguses on paslik 
meelde tuletada, et tuletööde 
tegemisele on esitatud nõu-
ded, mida peaks kindlasti jär-
gima, et vältida õnnetusi.

Kuulutaja

infot  menetluse käigus, sa-
muti selgitatakse hiljem välja 
tulekahju tekke põhjus.
Päästeamet tuletab meelde, 
et töökorras ja õigesti paigal-
datud suitsuandur on elu 
päästmisel väga oluline. Igas 

kodus peab olema suitsuan-
dur, mis võimalikult vara an-
naks märku tekkinud tule-
kahjust.

Mari Mölder
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KÕIK TURVARIIDED

-10%
SOODSAMALT

Husqvarna Rakvere, Niine tn. 4, Rakvere; Tel: 325 1111; E-R 9-18 L 10-15

SÜGISPAKKUMISED

www.kaubahoov.ee

Sooduspakkumised kehtivad kuni 30.11.2015. Kõik hinnad on soovituslikud, lõpliku väljamüügihinna määrab edasimüüja.

LEHEPUHUR
HUSQVARNA 530BT

425 €
Kampaania hind

VÕSALÕIKUR
HUSQVARNA 555FX

875 €
Kampaania hind

MOOTORSAAG
HUSQVARNA 440E II 

TrioBrake™

415 €
Kampaania hind

MOOTORSAAG
HUSQVARNA 545

TrioBrake™

525 €
Kampaania hind

LEHEPUHUR
HUSQVARNA 125B

215 €
Kampaania hind

Tasub teada

Sihtasutus KredEx viib 
põhikooli ja gümnaasiumi 
õpilased tutvuma atrak-
tiivsete tööandjatega, et te-
kitada kooliõpilastes roh-
kem huvi oma piirkonnas 
olevate karjäärivõimaluste 
vastu. 

Aivar Ojaperv

KredExi karjääriretkede raa-
mes avavad Lääne-Virumaa 
noortele oma uksed neli ette-
võtet: ujuvkaide tootja Top 
Marine, põllumajandustehni-
kaga tegelev Agroproff, auto-
firma Rakvere Autotehnika 
ning toitlustusettevõte Viru-
maa Suurköögid.

Retkel osaleb Vinni-Pa-
justi 9. klass
„Koostöö KredExiga algas 
2012. aastal, kui ettevõte oli 
käendajaks meie uue maja 
ehitamiseks võetud laenule,“ 
lausus Rakvere Autotehnika 
OÜ juhataja Anti Alavere. 
„Nüüd võtsid nad meiega 
ühendust ja palusid lapsi 
võõrustada. Mis meil selle 
vastu – tore, et lapsed näe-
vad-kuulevad, kuidas meie 
valdkonnas töö käib.“
KredExi karjääriretkest Lää-
ne-Virumaal võtab osa Vin-
ni-Pajusti Gümnaasiumi 9. 
klass. „Retkele saamiseks esi-
tasid koolid oma taotlused, 
kus muu hulgas palusime kir-
jeldada, miks osaleda soovi-
takse ja kuidas hakatakse ret-
kedel saadud teadmisi levita-
ma oma koolis ja kasutama 
edasises õppetöös,“ selgitas 
KredExi ettevõtlusdivisjoni 
juht Jarmo Liiver. „Kõigi lae-
kunud sooviavalduste seast 
valis KredExi töötajatest 
koosnenud zhürii igas maa-
konnas ühe kooli. Arvesse 
võtsime nii õpetaja kui ka 
õpilaste motivatsiooni kar-
jääriretkest osavõtmiseks, aga 
ka edasisi plaane õpitu ja ko-
getu rakendamiseks ning le-
vitamiseks oma koolis ja 
maakonnas.“

„Otsest tegevuskava, mida 
lapsed meie juures võiksid te-
ha, me välja mõelnud veel 
pole,“ lausus Rakvere Auto-
tehnika juhataja Alavere. „Aga 
eks me jooksvalt näitame, 
kuidas autotöökojas asjad 
edenevad. Esialgu tuleb 
noortel piirduda ilmselt vaa-
tamisega, praktilise tegevuse-
ni jõuame vahest kunagi hil-
jem, kui mõnel noorel selle 
töö vastu juba tõsisem huvi.“
Lääne-Virumaalt kandideeris 
karjääriretkedele 8 klassi, kõi-
ge enam laekus sooviavaldusi 
Rakvere Reaalgümnaasiu-
mist, lisas Liiver.
„Karjääriretkedest huvitatud 
ettevõtted on enamasti toot-
misega seotud ettevõtted, kes 
on teinud KredExiga koos-
tööd ja kelle tegevust toetas 
Euroopa Liit Euroopa Regio-
naalarengu Fondi kaudu,“ 
jätkas Jarmo Liiver. „Kindlasti 
on kõik karjääriretkedel osa-
levad ettevõtted atraktiivsed 
tööandjad oma piirkonnas, 
olles huvitatud ka järelkas-
vust. Oluliseks kriteeriumiks 
ettevõtete valikul oli ka see, et 
ettevõttel oleks, mida õpilas-
tele näidata, sest KredExi kar-

jääriretkede üheks eesmär-
giks on, et õpilased saaksid 
oma silmaga tegevust jälgida 
ning võimalusel ka ise käed 
külge panna.“
„KredEx pakkus ise ettevõte-
tele osalemiseks võimalust ja 
meil oli hea meel, et paljud 
ettevõtted olid kohe nõus 
kaasa lööma, õpilased enda 
juures vastu võtma, et oma 
tegevust neile tutvustada. 
Äraütlejaid oli pigem üksi-
kuid ja neilgi olid selleks mõ-
juvad põhjused.“

Noored lahkuvad kodu-
piirkonnast
„Noorte väljaränne maapiir-
kondadest on tõsine prob-
leem, millega seisavad silmit-
si paljud ettevõtjad üle Eesti 
ning mis pidurdab ka regio-
naalset arengut,“ lisas Jarmo 
Liiver. „Loodame, et karjääri-
retkede abil näevad noored 
oma piirkonnas tegutsevaid 
ettevõtteid uue pilguga ja 
avastavad enda jaoks ka kar-
jäärivõimalusi.“
„Paljud noored suunduvad 
peale õpingute lõppu oma 
kodupiirkonnast suurde kes-
kusesse. Samas pakuvad ka 

maapiirkonnad haritud ja 
nutikale noorele põnevaid 
väljakutseid ning võimalust 
teha edukat karjääri. Põhi-
koolilõpetajad ja gümnaasiu-
mi viimaste klasside õpilased 
on just selles eas, mil otsitak-
se oma kohta elus ja valitakse 
elukutset. Nähes reaalselt, 
mida erinevates ettevõtetes 
tehakse ja millised võimalu-
sed on kodupiirkonnas, aita-
me avardada noorte tuleviku-
väljavaateid.”
KredExi karjääriretked anna-
vad noortele võimaluse 
omandada uusi teadmisi ja 
kogemusi otse keset ettevõte-
te igapäevategevusi. Õpilased 
saavad oma silmaga tegevust 
jälgida ja seal, kus võimalik, 
ka ise käed külge panna. Kar-
jääriretkedest saavad osa 9.-
12. klasside õpilased kahek-
sas maakonnas. Karjääriret-
kedel osaleb üle Eesti 31 ette-
võtet.
Karjääriretke korraldab Kre-
dEx ning karjääriretkede läbi-
viimist rahastab Euroopa Liit 
Euroopa Regionaalarengu 
Fondi kaudu.

KredEx saadab noored Lääne-Virumaa 
karjäärivõimalustega tutvuma

Rakvere Autotehnika OÜ 
Foto: Katrin Kivi
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Tallinna Ülikooli Rak-
vere Kolledzh alustab 
uue loengusarjaga, 
mis on suunatud Rak-
vere ja Lääne-Viru-
maa eakatele (60+). 
Kolledzhi üheks mis-
siooniks on pakkuda 
piirkonnas elukestva 
õppe võimalusi. Rak-
veres tegutsetud 17 
aasta jooksul on pa-
kutud taseme- ja 
täiendõpet nii güm-
naasiumilõpetajatele 
kui ka töötavatele ini-
mestele, kuid eakatele 
pole seni tähelepanu 
osutatud.
Eakate ette loodetakse tuua 
põnevaid persoone ja lekto-
reid, kes räägivad huvitavatel 
ja päevakohastel, aga ka prak-
tilistel teemadel. Samas soo-
vib kolledzh loengutes säilita-
da akadeemilisuse, et neist ei 
kujuneks pelgalt infotunnid. 
Hõbeakadeemia loengutel 
osalemiseks ei pea kuulaja 
olema kõrgharidusega, oluli-
ne on aktiivne huvi ümbritse-
va ja teadmiste vastu. Loen-
gud hakkavad toimuma um-
bes kord kuus. Hooaja lõpus 
saavad loengusarja kuulajad 
ka vastava tunnistuse.
Hõbeakadeemia esimene 
loeng toimub kodanikupäe-

Kolledzhi juures avatakse 
eakate Hõbeakadeemia

val, 26. novembril. Eakaid oo-
datakse äsja avatud Tarka 
Majja, kus Rakvere tarkadest 
arengutest räägib linnavoli-
kogu esimees Toomas Varek. 
Kindlasti on majas võimalik 
ka ringi vaadata ja oma silma-
ga veenduda, milline on tar-
kus, mida see maja endas pei-
dab. Väikest ringkäiku juhib 
Targa Maja eestvedaja Kalle 
Karron. 
Selleks, et korraldus oleks la-
dus, palutakse huvilistel end 
registreerida telefoninumbril 
324 3016 või 5330 1241. 
Edaspidi hakkavad loengud 
toimuma kolledzhi ajalooli-
ses õppehoones aadressil 

Rakvere, Pikk 40. Det-
sembrikuu loengu 
lektoriks on Tallinna 
Ülikooli õppejõud 
Marju Kõivupuu ja 
jaanuaris peab eaka-
tele loengu akadee-
mik Ene Ergma.
Hõbeakadeemia 
loengutega paralleel-
selt hakkavad kolledz-
hi arvutiklassis toi-
muma ka eakatele 
suunatud iganädala-
sed arvutikoolitused. 
Alustatakse päris al-
gusest ja liigutakse 
edasi mõõdukas tem-
pos. Arvutikursuste 

teemad on asja- ja ajakoha-
sed, keskendutakse praktilis-
tele teemadele, nagu näiteks 
otsingute tegemine interne-
tis, IDkaardiga toimetamine 
internetis, suhtlus kaugel ela-
vate sõprade või lähedastega 
interneti abil, aga ka ohutus 
internetis ja muu vajalik. Ka 
arvutikursustele palutakse 
eelnevalt registreerida.
Hõbeakadeemia loengute ja 
arvutikursuste maksumus on 
sümboolne 1 euro. Lisainfot 
saab telefonidel 324 3016 või 
5330 1241.

Kuulutaja

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

•  Va j a m e  l a p s e h o i d j a t 
2aastasele tüdrukule Vaekülla 
haigusperioodideks. Ühtlasi 
vajame ka koduabilist. Lähem 
info telefonil 5364 8337
•  G T  T a n k l a  o t s i b 
klienditeenindajat. CV saata 
piret@gtoil.eu
• Pakkuda osalise tööajaga tööd 
Haljalas, kohusetundlikule ja 
ausale puhastusteenindajale. 
Info tel: 50 71 974
•  E r i m ö ö b e l  p a k u b 
t ö ö d  k o h u s e t u n d l i k u l e 
mööblitislerile.  Asukoht 
Haljala. Tel. 5563 9622
• Pakun tööd saemehele 
Rakverest või lähiümbrusest 
(B-kat. juhiluba). Tel 5673 5648
• Rakvere Takso OÜ võtab 
t ö ö l e  t a ks o j u h i .  Vaja l i k 
kutsetunnistus. Tel 5154 639
• Ettevõtte otsib autojuhti 
tõ stukiga metsave oauto 
peale. Tel 5554 7177
• Võtame tööle rahvusvaheliste 
v e d u d e  a u t o j u h i  C - , 
E-kat. (Euroopa suunal ja 
Skandinaavia suunal). Tel 5646 
6885
• Talu Kadrina vallas Lääne-
Virumaal otsib öökarjakut. 
Tel 5242 139
• Veisefarm Pajustis võtab 
tööle päeva- ja öökarjaku. 
Töö vahetustega. Tel 5526 723; 
5036 413
• AS Rakvere Farmid Ulvi farm 
pakub alalist tööd tehnikule-
operaatorile. Info 5620 355

• Rakvere JK Tarvas kutsub 
treeningutele 2008-2009 aastal 
sündinud poisse ja tüdrukuid 
jalgpalli trenni. Info jktarvas@
jktarvas.ee, tel 5344 9925
• Aitan valmistuda eesti keele 
r i i g i e ks a m i ks .  Õ p p e t ö ö 
kokkuleppel. Tel 5057 073

KIIRKURSUSED 
(20 tundi)

• Inglise keel algajad ja 
taasalustajad (al E 16.11) I grupp
• Inglise keel algajad ja 
taasalustajatele (al K 25.11) II 
grupp
• Hispaania keel algajatele ja 
taasalustajatele (al N 19.11)

Koidula tn 1 (Tsentrum) 
kella 18.00 – 19.30         

Reg 5566 1419

OTSIN TÖÖD

• Kõrgharidusega naine otsib 
kontoritööd. Tel 5743 4508
• Tulen appi eakatele. Tel 
5819 2658
•  O t s i n  t ö ö d  l a o -  j a 
t r a n s p o r t t ö ö l i s e n a 
(tõstukijuht). Tel 32 52 103

EASi toel on loodud 500 uut ettevõtet
Ernst&Young´i läbi viidud uuringust selgus, et EASi teenuste 
toel ja rahalise abita on viimasel kolmel aastal loodud 500 uut 
ettevõtet. 
EAS pakub ettevõtjatele järjest rohkem teenuseid, mille kaas-
abil oma äri kasvatada. „Kui siiani oli EASi põhifookus toetus-
te andmisel, siis viimastel aastal on suurem rõhk pandud eri-
nevatele teenustele. Pakume ettevõtetele rohkem mitteraha-
list abi teenustepaketi näol. Sinna paketti kuuluvad näiteks 
erinevad EASi koolitused, arenguprogrammid, messidel ja 
kontaktreisidel osalemine. Ernst&Young viis läbi analüüsi ja 
hindas, millist kasu on ettevõtted neist teenustest saanud. 
Sealt selgus, et riigi rahalise toeta on asutatud 500 uut ettevõ-
tet,“ selgitas EASi arendusüksuse juht Tanel Rebane. „Tegu oli 
Ajujahil ja alustavate ettevõtjate baaskoolitusel osalejatega. 
Näiteks alustas peale baaskoolitusel osalemist ettevõtlusega 
778 inimest,“ lisas ta.
EASi teenuseid on viimasel kolmel aastal kasutanud üle 1000 
ettevõtte ja üle 1500 inimese. Rebane lisas, et need ettevõtted 
annavad kogu Eesti ettevõtete müügitulust ja lisandväärtu-
sest 5 ning ärikasumist 6 protsenti.
Uuringust tuli välja, et väga suurele osale ettevõtete arengule 
on EASi mõju olnud positiivne. EASi tegevuse mõju on olnud 
suur ligi 300 uue heas või keskmises majanduslikus seisus et-
tevõtte loomisel. Kõige kõrgemaid hinnanguid on andnud 
ärimentorprogrammis, tööstusjuhi strateegiakoolis ja toote-
arenduse meistriklassis osalejad.

Kuulutaja
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JURIST ANNAB NÕU

Töö

Tööinspektsiooni hinnan-
gul võib Lääne-Virumaad 
teistele maakondadele ees-
kujuks tuua, sest teada an-
takse isegi kergematest 
tööõnnetustest. See oma-
korda tõstab tööõnnetuste 
arvu, mis viib maakonna 
kogu Eesti arvestuses nel-
jandale kohale. Tööõnne-
tuste põhjuseks on korra-
likku väljaõppe või juhen-
damise puudumine.

Kaius Mölder

Tööõnnetuste arv riigis tervi-
kuna olnud viimastel aastatel 
tõusuteel. Kui teistes maa-
kondades põhjendatakse 
tööõnnetuste arvu kasvu sell-
ega, et paranenud on tööõn-
netustest teatamine Tööins-
pektsioonile ja neid var-
jatakse aina vähem, siis 
Lääne-Virumaal on olukord 
selles osas püsinud muutu-
matu. 
Tööinspektsiooni teabeosa-
konna juhataja Kristel Plangi 
soovis, et tööõnnetuste arv 
maakonnas jõuliselt 
väheneks. „Lääne-Virumaa 
on Tööinspektsiooni jaoks 
alati olnud eeskujulik maa-
kond, sest teada antakse just 
kergematest tööõnnetustest. 
Kuna tööõnnetuste varja-
mine ei ole siin maakonnas 

kunagi suureks probleemiks 
olnud, siis juhtumite osakaal 
100 000 töötaja kohta on ka 
alati kõige suurem. Siin asu-
vad mitmed suured töös-
tused ning paraku juhtuvad 
tööõnnetused sagedamini 
suurtes tootmisega tegele-
vates ettevõtetes. Õnnetuste 
arvu poolest on maakond Tal-
linna, Harjumaa ning Tartu-
maa järel neljandal kohal,“ 
kommenteeris Kristel Plangi. 
Aastate lõikes on tööõnnetu-
ste arv püsinud samal tase-
mel: registreeritakse ligikau-
du 300 juhtumit, millest 
umbes 60 juhul on töötaja 
saanud raskelt vigastada. Sel 
aastal näitab tööõnnetuste 
arv aga kasvu, sest kümne 
kuuga on registreeritud juba 
357 tööõnnetust, millest 65 
on lõppenud raske kehavi-
gastusega.
Surmaga lõppenud tööõn-
netusi sel aastal õnneks regis-

treeritud ei ole. Traagilised 
aastad olid ülemöödunud ja 
möödunud aasta, kus toimus 
vastavalt kaks ning kolm sur-
maga lõppenud juhtumit. Ka-
hel juhul oli tegemist liiklusa-
variiga, kus surma sai auto-
juht. Ühel juhul oli tegu veo-
auto remontimisega, kui tek-
kis õhkvedrustussüsteemi 
rike ja autojuht jäi ratta ja 
kasti vahele, see põhjustas 
töötajale surmavaid kehavi-
gastusi. Üks autojuht ja üht-
lasi ettevõtte juhatuse liige 
sai aga surmava löögi auto-
koormast kukkunud palgilt. 
Surma sai ka üks far-
mitööline, kes uppus ve-
delsõnniku vahekaevu. 
„Tööõnnetused juhtuvad val-
davalt tavapäraste tegevuste 
käigus, nagu näiteks liiku-
mine töökohal ühest kohast 
teise, kus töötaja kas kukub, 
komistab või libastub. Tööke-
skkonnas tuleb põhitähelepa-
nu alla võtta ettevõtte terri-
tooriumil ja siseruumides 
tavalised liikumisteed, et 
need ei oleks libedad ja et 
käiguteedel ei asuks üleliigse-
id asju, mille otsa komistada. 
Ka rasketest tööõnnetustest 
on enamik seotud just komis-
tamiste või kukkumistega. 
Näiteks kui töötaja kukub käe 
või jala katki, siis loetakse 
neid juhtumeid raskeks ke-
havigastuseks ja need kvali-
fitseeruvad raskeks tööõn-

netuseks. Luumurrust taas-
tumine võtab päris pikalt ae-
ga ja see omakorda annab 
tunda juba ka tööandjale 
tööajakaona. Palju lihtsam ja 
vähem kulukas on selliseid 
juhtumeid ennetada kui 
pärast ravida,“ soovitas Kris-
tel Plangi..
Tööõnnetuste uurimisel tu-
vastavad tööinspektorid 
kõige sagedamini kahte puu-
dust: olematu või puudulik 
töökeskkonna riskianalüüs 
ning töötajate puudulik väl-
jaõpe ja juhendamine. Kristel 
Plangi sõnul loovadki need 
kaks puudujääki võimaluse 
tööõnnetusteks. „Ohud töö-
kohal peavad olema tead-
vustatud ja neist tuleb tööta-
jatele teada anda, siis osa-
takse neid ka vältida või 
vähendada. Teiseks ei ole 
võimalik ilma korraliku väl-
jaõppe ja juhendamiseta 
ohutult tööd teha,“ ütles tea-
beosakonna juhataja. 
Tegevusvaldkondade järgi on 
Lääne-Virumaal suurima 
tööõnnetuste arvuga tege-
vusalad toiduainetööstus, 
puidutööstus, riigikaitsesek-
tor koos ajateenijatega ning 
mööblitööstus. Samas on 
tööõnnetuste arv suurtes 
tootmisettevõtetes 
vähenenud. Maakonnas 
töötab ligikaudu 20 000 
töötajat ning ettevõtteid on 
1700 ringis. 

Lugeja küsib: kui välislähetusse suunduva isiku lennuk väl-
jub Tallinnast kell 20.45, siis kas päevaraha peab arvestama 
ka selle päeva eest, millal lennuk väljub?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Kool.
Töölepingu seaduse kohaselt reguleerib töölähetusega kaas-
nevate kulude hüvitamist ja välislähetuse päevaraha tingi-
musi ning miinimummäärasid Vabariigi Valitsus oma määru-
sega. Valitsuse määruse „Töölähetuse kulude hüvitiste maks-
mise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise 
tingimused ja kord“ § 4 lg 2 kohaselt makstakse välislähetus-
se väljasõidu päeva eest päevaraha, kui välisriiki suunduv 
sõiduk väljub hiljemalt kell 21. See tähendab, et olukorras, 
kus lennuk väljub 20.45, on tööandjal kohustus maksta päe-
varaha. Kui aga lennuk väljuks näiteks 22.45, siis selle päeva 
eest päevaraha maksmise kohustust ei ole.

Kuulutaja

Tööõnnetuste arv on kasvuteel
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Öeldakse, et talv tuleb ala-
ti ootamatult, kuid autoo-
manikele on hoiatusena 
esimesed külmakraadid 
juba ära olnud. Kel auto 
käivitus kehvasti või uksed 
olid kinni kleepunud, pea-
vad kiiresti hoolduse ja 
hoolitsemisega tegelema, 
sest kui järgmine tõsine 
häda käes, jääb vaid ka-
hetseda, et ei viitsitud aeg-
sasti autot jahedamaks 
ajaks ette valmistada.

Mari Mölder

Pikaajalise kogemusega osa-
ühingu CarDrive teenindus-
juht Alo Bergström näeb igal 
sügisel, kuidas osad juhid val-
mistuvad aegsasti talveks, 
kuid teine osa pöördub tee-
nindusse alles siis kui häda 
käes. Millele siis juba praegu 
tähelepanu pöörata?

Vedelikud üle vaadata
Esiteks võiks üle kontrollida 
klaasipesuvedeliku. Praegu 
on viimane aeg suvine pesu-
vahend vahetada talvise vas-
tu, et vältida miinuskraadide 
juures külmumist. „Kui see 
on juhtunud, siis muud ei ai-
tagi, kui soojas garaazhis ve-
delik üles sulatada ja paak 
tühjaks lasta. Või kui paaki on 
jäänud väike kogus suvist ve-
delikku, siis võib julgelt tal-
vist, –21 C külmakestvusega 
tuuleklaasivedelikku peale 
kallata,“ ütles Alo Bergström. 
Lisaks ebamugavusele, mille 
toob kaasa vedeliku külmu-
mine, võib pesuveepaak või 
toru lõhki minna, mille vahe-

tamine toob kaasa juba suu-
remad väljaminekud.
Jahutusvedeliku kohta kehtib 
sama reegel – see peab olema 
õige „kangusega“. Poest saab 
osta kas kontsentraati või val-
mis lahust, kuid külmakind-
lus tekib siis, kui vedelik kan-
natab vähemalt 30 kül-
makraadi. Lahjema segu kor-
ral võib tulemuseks olla moo-
tori jahutussüsteemi purune-
mine. 
Alo Bergstömi sõnul on jahu-
tusvedeliku külmumine üks 
levinumaid hädasid, sest ve-
delikku ei kiputa kontrollima. 
Soovitus on vähemalt iga nel-
ja aasta jooksul vedelik välja 
vahetada.
Aku on üks esimesi asju, mis 
annab kõige valusama tagasi-
löögi, kui see korras pole. Eri-
ti tuleks kontroll ette võtta 
neil, kes teevad igapäevaselt 
sõitusid vähe või läbivad lü-
hikesi vahemaid. 
Kui suvel pole auto käivitami-
sega probleeme, siis külmal 
ajal, kui kõik vedelikud on 
külmad ja paksud, hakkab 
nõrk aku streikima. Alo Berg-
ström soovitas vastu talve 
akule üks pikem laadimine 
teha, sest linna vahel lühikesi 
sõitusid tehes ei suuda aku 
end täis laadida. Aku mahtu-
vust saab kontrollida teenin-
duses.

Parandada nähtavust
Teeninduses tasub üle kont-
rollida tuled. Valgel ajal ei 
märka autojuht, et tulede val-
gustugevus on nõrgenenud. 
Arvestada tuleb ka teiste liik-
lejatega, sest väga sagedasti 
valgustavad vastasliiklejatele 
pooltuled otse silma, mis pi-
mestavad juhti. Tuled kipu-

vad paraku paigast ära mine-
ma, see võib juhtuda isegi 
pirni vahetades, mistõttu on 
neid kõige parem autoteenin-
duse stendis õigeks reguleeri-
da. 
Kuna pimedal ajal on vaate-
väli piiratud, siis tuleb tähele-
panu pöörata klaasipuhasta-
jatele. „Korralik klaasipuhas-
taja pühib klaasi puhtaks, 
mitte ei määri mustust laiali. 
Vaateväli peab puhas olema,“ 
selgitas Alo Bergström. 
Teine asi, millele tähelepanu 
ei pöörata, on küljeklaaside 
puhtus: näiteks autos suitse-
tamise korral ladestub tahm 

klaasile. Või on siis klaaside 
läbipaistvust mõjutanud koe-
ra nina, lapse käed jne.

Niiskusetõrje
Temperatuuride kõikumisel 
annab niiskus tunda uksti-
hendite vahel, mistõttu võiks 
need aegsasti vastava vahen-
diga üle hooldada. Eriti kipub 
uksetihendite kuivatamine 
ununema peale autopesu, 
kus tahes tahtmata vesi ukse 
vahele voolab.
Hommikul võib see tõsise 
probleemi tekitada, kus ust 
pole mingi jõu abil võimalik 
avada. Sama lugu on ka uks-

elukuga - piisk õli paneb võt-
me keerama ega teki peale 
pesemist külmumisohtu. 
Ukseluku töökindlus tekib 
päevakorda ka siis, kui autoa-
ku on tühjaks saanud ja pul-
dist pole enam mingit kasu. 
Kui ukselukke pole tükk aega 
hooldatud või on kasutatud 
sellist õli, mis on tolmu en-
dasse kogunud ning ära kui-
vanud, siis pole sellest mingit 
kasu. Ukselukkusid tuleb ae-
gajalt õlitada ja võtmega sü-
damikku keerata. 

Õige kütus ja talverehvid
1. detsembrist peavad kõik 

tanklad müüma talvist diisli-
kütust, mis ei hangu madalal 
temperatuuril, sest selle tihe-
dus on veidi madalam kui su-
visel kütusel ja voolavus ma-
dalatel temparatuuridel pa-
rem. Kui paaki on jäänud su-
vist kütust, mis külmaga ki-
pub hanguma, siis kindlasti 
ei tasu sellele peale tankida 
talvist diislit, sest sel puudub 
omadus „parandada“. 
Tahenenud suvise diislikütu-
sega auto käivitamisel võib 
rikkuda mitu teist seadet. Pa-
rim lahendus on sõiduk puk-
siiriga kuhugi sooja viia, suvi-
ne küte paagis üles sulatada 
ja asendada talvise kütusega.
Õige kütuse juurde käib ka õi-
gel ajal vahetatud kütusefil-
ter. Kuna kütuses on niiskust, 
mis ladestub filtrisse, siis mii-
nuskraadide juures see kül-
mub ja tulemuseks on, et au-
to ei lähe lihtsalt käima.
Kui mõni veel kalkuleerib, kas 
vahetada juba rehve või mit-
te, siis tegelikult on praegu 
selleks õige aeg. „Kui esimene 
lumi ootamatult maha tuleb, 
avastavad osad inimesed, et 
alles siis on õige aeg rehviva-
hetuseks. Siis ollakse nõus 
kasvõi hilisõhtuni järjekorras 
olema, kuigi seda võib ju aeg-
sasi ette võtta, kartmata tal-
verehvide liigset kulumist,“ 
soovitas Alo Bergström.
Sõiduki korrasoleku kontrol-
limiseks ei pea endal olema 
laiad tehnikateadmised, sest 
seda saab alati teha autotee-
nindustes. Ka tasuta, sest jäl-
gides kampaaniaid saab näi-
teks ühes kohas kontrollida 
akut, teises reguleerida tule-
sid jne.

Auto tuleb talvekorda seada!

Rehvivahetuse võib juba julgelt ette võtta. 
Foto: Mari Mölder
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Rakvere galeriis avati 3. 
novembril Lääne-Virumaa 
kunstnike sügisnäitus „Pa-
gulased”. Eestis pole va-
rem pagulastemaatikale 
kunstinäitust pühendatud. 
Kuraator Riho Hütt kom-
menteeris eriilmelisi ja 
kõrgetasemelisi töid järg-
nevalt: „Kui on idee, tuleb 
see ka ellu viia.”

Ülle Kask 

Enne näituse ametlikku ava-
mist võis lugeda galerii pres-
siteadet: „Kui ma oleksin 
Kristiina Ojuland, siis ma üt-
leksin: „Vuih! Need Rakvere 
galerii poisid on kah lolliks 
läinud, nüüd teevad veel pa-
gulastest näituse. Ja ise oska-
vad veel nii hästi tantsida. 
Häbi peaks olema!” “ 
Kuraator Riho Hütt avas näi-
tuse tantsusammul, lükates ja 
tõmmates päevinäinud puust 
looreha. Kas midagi riisuti 
kokku või pöörati hoopis üm-
ber kui kuivama jäävat loogu, 
jäi vaataja otsustada. Ühe ja 
sama reha otsa aga mitu kor-
da ei astuta ning Hütt murdis 
niigi hõreda tööriista viima-
sedki pulgad puruks.
MTÜ Rakvere Galerii juhatu-
se liige Raivo Riim võrdles 
Rakvere kunstielu pärmiga, 
sest galerii mõte ongi kunst-
nikke toetada ja turgutada. 
Seejärel „pärjati” kõik näituse 
avamisele tulnud kunstnikud 
leivapätsidega, mis ühelt 
poolt valgeks ja teiselt poolt 
mustaks olid küpsetatud. 
Riho Hütt kõneles, et enne 

pagulasteemaga tegelemist 
joonistasid kunstnikud lau-
päeviti aktipilte. Kuraator ise 
aga väisas hiljuti Hispaaniat, 
kuhu tema sõnul pagulaskriis 
veel jõudnud pole. „Maailm 
on aga muutumas ja meil kõi-
gil on oma nägemus pagulas-
teemast,” lausus ta. „Kui sü-
veneda igasse näitusetöösse, 
siis leiad selle iva, kuidas 
probleemi näha.”
Näitusel eksponeerivad oma 
loomingut 23 kunstnikku, 
taieseid on kokku 31.
Kunstnikud on palju kasuta-
nud musta ja valget, mis 
sümboliseerib dualismi. Pil-
did, kus musta ruudu sees 
valge mees ja valge ruudu 
sees must mees, sarnanevad 
tualettruumide uste märgis-

tusega.
Maalil lähituleviku üldlaulu-
peost on laulukaare alla ko-
gunenud erinevat värvi silmi-
ni riietunud inimesed. Ainult 
ühe laulja karjuv kollane nä-
gu on katteta. „Autoportree 
muutuvas maailmas” kujutab 
burka taha varjuva kunstniku 
silmi, tema tõeline pale jääb 
mosleminaise peakatte alla.
Suurel Eesti kontuurkaardil 
on lause: „Võõrastele sisene-
mine keelatud?”
Tsiteeritud on ka Rahva Üht-
suse Erakonna esimehe Kris-
tiina Ojulandi väljaütlemisi. 
Skulptuur „ISIS” kujutab kä-
garas palvetavat moslemit, 
kes enne pühasse sõtta siir-
dumist aja maha on võtnud.
Lisaks maalidele ja skulptuu-

ridele on näitusel väljas vi-
deoinstallatsioon „Pagulase 
karje – krik migranta”. Teleka-
puldile vajutades ilmub ek-
raanile nunnarüüs naine, kes 
edastab sõnumit lauldes. Vii-
sijupid totalitaarse nõukogu-
de ühiskonna eri ajajärkudest 
panevad kaasa mõtlema selle 
üle, et eestlased on väikene 
rahvakild, kes pole suutnud 
ega osanud 70 aastat ida-
naabrite venelastega lõimu-
da. Tutvustavalt tekstilt võib 
lugeda: „Kuidas sulandatakse 
Eesti ühiskonda teistsuguse 
nahavärvi, rassi, usu ja kul-
tuuritraditsioonidega inime-
si, näitab ajalugu...?!” 
Lääne-Virumaa kunstnike sü-
gisnäitus „Pagulased” jääb 
avatuks 28. novembrini. 

Näitusel „Pagulased” lamab ISISe 
sõjamees ja kõlab migrandi karje Vinni valla Johanna keskus sai 

viieaastaseks
Novembri alguses tähistas oma esimest ümmargust tähtpäe-
va Vinni valla erivajadustega inimeste keskus - Johanna kes-
kus.
Viie aastaga on Johanna keskus oma elujõulisust ja vajalik-
kust tõestanud,“ ütles vallavanem Toomas Väinaste. Ta lisas, 
et vähestel omavalitsustel on selline keskus erivajadustega 
inimeste jaoks olemas.
Vinni vald ehitas Lepiku küla vana kasutuseta maja keldri-
ruumidesse erivajadustega inimeste keskuse, mille avamispi-
du peeti 1. novembril 2010. aastal. Aastate jooksul on laien-
datud keskuse ruume, soetatud sisustust ja mitmekesistatud 
tegevusi.

Hilje Pakkanen

Info Kaitseväe harjutusalade kohta
Kaitseväe harjutusaladel ja nende vahetus läheduses liikudes 
tuleb enda turvalisuse huvides jälgida seal kehtivaid liiku-
mispiiranguid ja ohutusnõudeid, tuletab Kaitsevägi meelde.
Kaitseväe harjutusaladel kehtivad liikumispiirangud ajal, mil 
seal toimub väljaõpe. Kui väljaõpet ei toimu, ei takista kaitse-
vägi harjutusaladel liikumist.
Vältimaks inimeste juhuslikku sattumist kaitseväe harjutus-
väljadele, on alade piirid tähistatud valge-punase või kolla-
se-punase triipudega postidega. Iga posti peale on joonista-
tud väike must nool, mis näitab kuhu poole postist jääb har-
jutusväli. Samuti on osade postide küljes märgid, kuhu on 
peale kirjutatud, et tegemist on kaitseväe harjutusväljaga ja 
lisaks harjutusvälja vastutava isiku kontaktnumber.
Laskmiste ja muu ohtliku tegevuse ajaks heisatakse harjutus-
väljade lipumastidesse punased lipud, suletakse sissesõidu-
teedel olevad tõkkepuud ning paigutatakse maastikule jul-
gestusmeeskonnad. Harjutusväljadel on sissesõiduteede juu-
res olemas ka infotahvlid, kus on kirjas, millal harjutusväljal 
tegevus toimub.
Kaitseväe harjutusaladel toimuva väljaõppe kohta edastatak-
se infot ka kohalikele omavalitsustele ja kohalikele ajalehte-
dele. Kogu info on nähtav siin asuval internetist leitaval kasu-
tusinfo lehel.
Nii harjutusväljade veebilehel, kohalikes ajalehtedes kui in-
fotahvlitel on harjutusväljade vastutvate isikute kontakt-
numbrid, kellelt saab igaüks soovi korral küsida täiendavat 
informatsiooni harjutusväljal toimuva ja seal liikumise koh-
ta.

Kuulutaja

MÕNE REAGA
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Ülimalt põnevaks kujune-
nud Eesti esiliiga jalgpalli-
meistrivõistlused lõppesid 
rakverlaste jaoks möödu-
nud pühapäeval kui hea 
unenägu: Rakvere JK Tar-
vas alistas viimases voorus 
seni liidrikohal püsinud 
Tallinna Levadia II 3:1 
ning liigakaaslane Kiviõli 
Irbis võitis samal ajal Tal-
linna Kalevi 1:0, mis sum-
ma summaarium tähendas 
Rakvere meeskonnale otse-
pääset meistriliigasse.

Aivar Ojaperv

Esiliiga viimase vooru eel pol-
nud lõplikult selgunud ükski 
tabelirida ja tuligi palju muu-
datusi. Levadia II jäi kaotuse 
pärast Tarvale ilma esikohast; 
Tarvas tõusis parimaks ise-
seisvaks klubiks (ja kokku 
neljandaks) tänu liigakaasla-
se Kiviõli abile. Viimaste koh-
tade madinas võitis Tartu 
Santos 2:1 Vändra Vapruse 
ning FC Kuressaare kaotas 2:3 
Kalju II meeskonnale, seega 
peavad Vaprus ja Kuressaare 
esiliigaga hüvasti jätma.

Ärevad minutid lõpurin-
gis
JK Tarva põhihooaja viimast 
mängu kogunes vaatamata 
vihmasele ilmale oma silma-
ga kaema 242 pealtvaatajat ja 
tänu sellele osutus Lääne-Vi-
ru esindusmeeskond ka esilii-
ga suurima publikuhulgaga 
meeskonnaks läbi hooaja. 
Keskmise osas püstitati isegi 
liiga ajaloo rekord.
Ning publik sai täie raha eest 
ja veel rohkemgi. Juba teisel 
minutil märkas keskväljal toi-
metanud Mihkel Gull, et vas-
taste väravavaht Henry Wil-
liam Heinola on postide va-
helt kaugele välja tulnud ning 
kena kaarpall maanduski Tar-
va kaitsja löögist Levadia vä-
ravas.
Kui 15. minutil tegi Jaanus 
Kaasik seisuks juba 2:0, hak-
kas publik aimama, et siit 
võib midagi suurt tulla. Liiati 
andis „luurajate“ telefonikõ-
ne Kiviõlist teada, et seal on 
Irbis poolajavileks Kalevi vas-
tu juhtima asunud – selline 
asjade kulg lubas JK Tarvale 
juba meistriliiga kohta.
Kohe teise poolaja alguses te-
gi Sergei Akimov Levadiale 
selgeks, kes on Rakveres pere-
mees. Tapalt pärit vanameis-
ter, kes, kui statistikuid usku-
da, pidas Eesti meistrivõist-
lustel oma 250. kohtumise, lõi 
oma 153. värava ja tegi sei-
suks juba 3:0!
See, et Levadia II lõi 10. mi-
nutit enne mängu lõppu ühe 
värava tagasi, ei muutnud 
enam midagi. Küll aga seisid 
nii tarvastel kui ka pealtvaa-

tajail ees veel mõned ärevad 
minutid: Kiviõlis toimunud 
mäng kestis mõned minutid 
kauem ja Tarva mehed oota-
sid tulemust keskringis, käed 
ümber kaaslase õlgade. Ja kui 
siis tuli teade, et Kiviõli võitis-
ki, polnud rõõmul enam pii-
re.
Ülimalt emotsionaalne oli 
mängu lõpp ka Sergei Akimo-
vi jaoks. Värav väravaks - 
neid, nagu mainitud, on ta ai-
nuüksi meistrivõistluste eri-
nevates liigades tagunud 153 
-, kuid lisaks sellele oli tege-
mist vanameistri lahkumis-
mänguga. Vähemalt nii ta 
kinnitab.
Pärast mängu lõppu kingiti 
Sergeile meeskonna särk 
koos kõigi mängijate auto-
grammidega ning jalgpalli-
väljakukujuline tort. Kõige 
rohkem liigutas teenekat 
mängumeest aga tema tütar, 
kes esines kõigi pealtvaataja-
te ees isale pühendatud lau-
luga.

Meistriliigasse mineku 
plaan on kindel
„Lõpp hea, kõik hea,“ võttis 
meeskonna eestvedaja Reijo 
Kuusik hooaja kokku. „Oli üli-
malt keeruline ja pingeline 
aasta, kus kõik esiliiga iseseis-
vad klubid olid läbi hooaja 
teineteisest vaid mõne punkti 
kaugusel. Lõpuks osutus täh-
tede seis kõige soodsamaks 
just meie jaoks.“
Amatöörmeeskondadel on 
teadagi omad mured. Kalen-
derplaan on koostatud nii, et 
väljakul tuleb käia ka nädala 
keskel, mil koosseisu kokku 
saamine pole sugugi kerge. 
„Töö tõttu meil sel hooajal 
puudumisi pea-aegu polnud-
ki,“ märkis Kuusik, „rohkem 
segasid vigastused. Aga tur-
niiri lõpu poole püsisid ka 
mängijad õnneks terved.“

Olgu mainitud, et Rakvere JK 
Tarvas koosneb täielikult Lää-
ne-Viru taustaga mängijatest. 
Tõsi, alates hooaja teisest 
poolest mängis kaasa ka Ar-
meenia passi omav aafriklane 
Yao Silven Kuassi, kuid tema-
gi on „oma“, elades Vao pagu-
laskeskuses.
Kuusiku sõnul kavatsetakse 
võimalus ära kasutada ja 
mängida järgmisel hooajal 
meistriliigas. Aga kellega? Kas 
oma jõududega suudetaks 
konkurentsis püsida?
„Kaotada pole meil midagi,“ 
leidis Kuusik. „Komplekteeri-
misele ja üldse järgmisele 
hooajale pole veel mõelda 
jõudnud – võtsime korraks 
aja maha. Lähiajal saab klubi 
juhtkond kokku, siis hakka-
me plaani pidama. Aga üks 
on selge: viis viimast aastat 
oleme hoidnud klubis Lää-
ne-Viru identiteeti, mängi-
nud oma poistega, ja nii taha-
me ka jätkata. Selge, et mõne-
le positsioonile tuleb tugev-
dust hankida, kuid selle hoo-
aja meeskonna põhituumiku 
tahame säilitada.“
Üks oluline pulk on järgmisel 
aastal siiski puudu – nagu 
mainitud, kavatseb tipurün-
dajast vanameister Sergei 
Akimov, kes hiljuti tähistas 
39. sünnipäeva, lõpetada. Vä-
hemalt kõrgemal tasemel. Või 
üritatakse mees siiski ümber 
veenda?
„Eks me hooaja lõpupeol rää-
gime temaga sel teemal veel 
kindlasti, mina pole lootust 
maha matnud,“ ütles Reijo 
Kuusik. „Samas saan ma te-
mast aru. Ta ise ütles, et oleks 
ta 20 aastat noorem, küll siis 
mängiks, aga praegu esitab 
elu juba uusi väljakutseid. 
Laskem tal mõelda ja seedi-
da.“

JK Tarvas TEGI SELLE ÄRA! 
Järgmisel hooajal mängib Rakvere meeskond jalgpalli meistriliigas

Ajalooline hetk: JK Tarvas alistas Levadia II 3:1 ja sai paar 
minutit hiljem teada, et ka Kiviõlis toimunud mäng lõppes 
neile soodsa tulemusega. Pilet meistriliigasse on käes! 

Kaader Reaal TV videokokkuvõtte ekraanitõmmiselt

Kodanikualgatus 
meie suurmeistri 
Paul Kerese 
meelespidamiseks
Malesuurmeistri Paul Kere-
se sünnist möödub 7. jaa-
nuaril 100 aastat. 
Maleliidu koduleheküljel on 
10. novembril avaldatud 
teade “07. 01.–10. 01. Tal-
linn, 25. rahvusvaheline kiir-
turniir “Meenutades Paul 
Kerest””. On see kõik, mis 
Eestis malemeistri austami-
seks ette võetakse?
Spordiregistris on 45 male-
klubi, maleliit ja EOK. Spor-
dialade nimistus on 64 klubi 
2695 harrastajaga ja 14 spor-
dikooli 1152 harrastajaga. 
Need on numbrid aruandlu-
se jaoks. Kuid pole statisti-
kat, kui paljud lapsed vanu-
serühmade viisi Eestis malet 
oskavad või vähemalt kord 
aastas mängivad. On vaid 
süsteem: maleklubid, male-
liit ja EOK.
Olen kahel aastal Õpetajete 
Lehes teinud ettepaneku va-
batahtlikult koolides aine-
tunni arvel malet õpetada ja 
õppida. Süsteemi EOK, ma-
leliit, maleklubid see ei hu-
vita, sest see idee on tulnud 
neist sõltumatult väljast-
poolt. 7. jaanuar 2016 on 
neljapäev ja õpilastel on siis 
talvevaheaeg. Veel jõuaks 
kuu aja jooksul paaril tunnil 
nädalas mõttest huvitatud 
koolidel ja klassidel male al-
gõpetuse selgeks saada. Ees-
märgiga peale talvist vahe-
aega 10. jaanuaril üks tund 
koolis maletada, näiteks üks 
kuni kolm partiid pingi-
naabriga. (Kuigi meedias 
ületaks pinginaabriga male-
tamine uudise lävepaku ilm-
selt vaid siis, kui 7. jaanuaril 
riigikogu saalis riigikogu 
liikmed välgutaksid malet 
oma pinginaabriga.)
Igas maleseltskonnas võiks 
olla ka kohtunik, kes kõik 
mängijad fotodel jäädvus-
taks. Need fotod võiks kogu-
da spordimuuseumi tarvis 
(siis peab olema lisatud 
mängijad, koht, aeg, pildis-
taja nimi ja tulemus). 
Kui suuremalt mõelda, siis 
võib kutsuda suurmeistri 
meenutuseks maletama ja 
pilte saatma ka välismaal 
elavaid eestlasi, kõiki maail-
ma maletajaid ja neid, kes 
selleks puhuks malekäigud 
selgeks saavad. Kindlasti 
väärib idee teatamist kõigile 
endistele Nõukogude Liidu 
rahvastele. Paul Kerese nimi 
pole unustatud.
Milline portaal võtab vae-
vaks malepildid koondada 
ja need spordimuuseumile 
edastada? Kas korralda sel-
leks hankekonkurss? Või jät-
kub missioonitunnet? 
Loodan aktiivset tegutse-
mist eelkõige Pärnu ja Narva 
koolidelt ja kodanikelt ja 
kaasabi idee tutvustamisel 
Eesti meedialt. Niisiis, kooli-
des 10. jaanuaril, kõik teised 
kindlasti just 7. jaanuaril.

Heino Laiapea 

LÄÄNE-VIRU JALGPALL

Eelmise Eesti vabariigi ajal Rakvere jalgpallimeeskond 
Liiduklassis, toonases tugevaimas liigas, ei mänginud. 
A- ja B-klassis, mis omakorda olid jagatud veel ring-
kondadeks, meie kandi meeskonnad aga osalesid. N-ö 
jäme ots oli 30ndate esimesel poolel Tapa meeskonna 
käes – 1934. aastal ei puudunud palju, et Tapa Spordi-
klubi pääsenuks Liiduklassi.
Lisaks Rakverele mängisid Ida-Eesti ringkonnas veel 
näiteks ka Ambla ja Kunda klubi. 
A-klassi ringkonnavõitjad (kokku oli neid Eestis neli) 
osalesid omaette turniiril ja selle kaks paremat (vahel 
ka üks) pääsesid Liiduklassi. A-klassi Ida-Eesti ring-
konda valitsesid täielikult Narva klubid, kellest THK ja 
Võitleja olid vaheldumisi ka Liiduklassis. 
Üks näide siinse jalgpalli geograafiast. 1938. aasta 
A-klassi Ida-Eesti ringkond: 1. Narva Võitleja; 2. Kiviõli 
Spordiklubi; 3. Rakvere ÜENÜ; 4. Narva Tennis- ja Ho-
ki Klubi; 5. Kohtla Võimula.
B-klassi Ida-Eesti ringkond, II grupp (ehk meeskon-
nad lääne poolt Jõhvit): 1. Kunda Rahva Raamatukogu 
Selts; 2. Kütte-Jõu (praegune Kiviõli linnaosa) Kiir; 3. 
Kiviõli Spordiklubi II; 4. Ambla Spordiklubi; 5. Rakvere 
ÜENÜ II.
Nõukogude ajal mängis Rakvere meeskond Eesti NSV 
tugevaimas liigas aastatel 1945-1954 (Dünamo) ja 
1956-1961 (Kalev). 1962. aastal esindas Lääne-Viru-
maad kõrgeimal tasemel „Punane Kunda“, seejärel 
Lääne-Viru meeskond enam tugevaimasse seltskonda 
ei mahtunud.
Meistrivõistlustel olid parimateks saavutusteks Düna-
mo kolmas koht 1947. aastal, lisaks oldi kolm korda 
neljandad. Kalev saavutas 1957. aastal hõbeda, ülejää-
nud hooajad püsiti valdavalt 6.-7. kohal. 1956. ja 1958. 
aastal jõudis Kalev ka karikavõistluste poolfinaali; 
1957. koguni finaali, kus kaotas Viljandi Spartakile 1:4. 
1962. aastal oli karikavõistluste poolfinaalis Punane 
Kunda.
Taasiseseisvunud Eestis pole ei Rakvere ega ükski tei-
ne Lääne-Viru meeskond meistriliigas mänginud.
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•  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 korter Rakveres 
Lennuki tn. renoveeritud, V 
korrus, keskküte. Hind 20 000 €. 
Tel 5135 050
• Müüa otse omanikult 1toaline 
k.m. korter Rakveres (V korrus) 
koos mööbli ja muu sisustusega 
(külmik, boiler). Talvine küte 
võimalik endal reguleerida. Hind 
16 500 €. Tel 5664 8311
• Müüa 1toaline keskküttega 
korter Rakvere linnas. Tel 5069 814
• Soodsalt müüa 1toaline k.m. 
korter Väike-Maarjas. Tel 5230 428
• Müüa Rakveres 2toaline mug. 
korter Koidula tn 9. Hind 20 000 
€. Tel 5030 706
• Müüa 2toaline möbleeritud 
korter ja garaaž (olemas kõik 
tööriistad) Rakveres Lennuki tn. 
Võib kasutada aiamaad. Aiamaal 
on pisikene maja. Tel 5360 5145
• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Karitsa külas. Vesi sees (dušš), 
mööbel, kasvuhoone, puukuur, 2 
garaaži. Ilus koht. Tel 5568 8782
• Müüa ahiküttega 2toaline korter 
Tapal. Info 5110 478
• Müüa Kundas Pargi 10 2toaline 
korter. Köögimööbel, el. pliit, 
külmkapp, pesumasin, aknad 
vahetatud. Hind 4000 €. Tel 5107 
541
• Müüa 2toaline remonti vajav 
korter Rakkes. Tel 5597 6048
• Müüa 3toaline korter Rakveres 
Rahu 13 majas. Hind 35 000 €. Tel 
5818 3981
• Müüa 3toaline korter Tapa 
kesklinnas renoveeritud majas. 
Hind 6000 €. Tel 5110 478
• Müüa soodsalt Roelas Järve 
tn 3toaline kõigi mugavustega 
korter. Tel 5295 808
• Müüa maja Väike-Maarja vallas 
Eipri külas. 4 tuba ja köök + 
abihooned. Krunt 1,04 ha. Hind 26 
000 €. Lisainfo tel. 5812 7303 Elve

KINNISVARA

• Ostan hea hinnaga metsa ja 
põllumaad. Tel 5187 979

• Ostan 1toalise k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 5081 
311 Marek
• Ostan Rakveres 1-2toalise 
korteri. Tel 5515 789
•  O s t a n  k o r t e r i  R a k v e r e 
kesklinnas (kuni 20 000 €). 
Võib olla kommunaalvõlaga. 
A i t a n  u u e  e l a m i s p i n n a 
l e i d m i s e l  n i n g  k o l i m i s e l . 
Võimalikud vahetusvariandid ja 
kompensatsioon. Tel 5550 0588
• Ostetakse kiiresti 1- või 2toaline 
korter Tapa linnas, võib olla 
remonti vajav. Tel 511478
• Soovin osta 2-3toalise remonti 
vajava korteri Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5188 770
•  O s t a n  k o r ra l i ku  2 t o a l i s e 
ahiküttega korteri Kundas. Võib 
pakkuda ka väiksemat keskküttega 
korterit normaalse hinnaga. Tel 
5398 1649, 5356 4816
• Ostan Kundasse korteri ja 
garaaži. Tel 5685 6320

•  O s t a n  K a d r i n a  v a l l a s 
Mõndavere piirkonnas perele 
suvisteks toimetusteks elamu 
või maatüki. Tel 5334 0686

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609
• Ostan remonti vajava garaaži 
Rakveres (kuni 1000 €). Tel. 5550 
0588
• Ostan garaaži Tapa linnas. Tel 
5110 478

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Müüa vanem maja Väike-Maarja 
vallas Kiltsis. Vajab kap.remonti. 
Tel 5121 218

• Müüa 4toaline korter 2/3 
Veltsis. 80 m2. Elektriküte 
(õhksoojuspump), võimalik 
sisse ehitada kamin. Madalad 
kom.kulud (u. 35 eurot ilma 
veemaksuta). Pakettaknad, 
rõdu. 200 m eemal lasteaed-
algkool. Rahulik koht. Hind 23 
800 €. E-post: susynet@hot.ee. 
Tel +358 4059 11116

• Müüa maja Tapal. Krunt 624 
m2, elamu 64,5 m2, 2 tuba, köök, 
duššikabiin, WC, väike saun, 
puukuur, kasvuhooned. Hind 25 
000 €, tingimisvõimalus. Tel 5551 
8067, Roza
• Müüa maja Harjumaal Kernu 
vallas Kaasikul, üldpind 60 m2, 
pliit, kamin, soojuspump, vesi 
sees, WC, kelder, elamumaa 
1264 m2, telliskivist garaaž, kuur, 
saun, korralik aed, marjapõõsad, 
viljapuud, hekk. Kontakt 51 925 
428

• Müüa Kadrinas elamumaa 
( 1 3 1 7  m 2 ) .  O l e m a s  k õ i k 
kommunikatsioonid: elekter, 
vesi, kanalisatsioon. Tel 5052 
060

•  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 garaaž  Rakveres või 
vahetada sõiduauto vastu (Audi, 
Volvo, Volkswagen, Toyota, kubat. 
kuni 2 liitrit). Tel 5386 6881

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

Maakler
5697 5217

AVARA PLANEERINGUGA KORTER 

USSIMÄEL PAGUSOO 3

Korrus 3/5        3 tuba         63 m²        kamin           saun

45 000 € Nele Lauk, 5697 5217

KODU RAKVERE LINNA ÄÄRES 

F.R KREUTZWALDI 17A

Korrus 1/3    1 tuba    43 m²    rõdu    aiamaa võimalus

22 000 € UUS!

KENA VAIKNE ELAMINE 

RAKVERES KÜTI 10  

2 tuba   38,1 m²    1/3   uued aknad   vaade sisehoovile

14 990 € UUS! Margus Punane, 504 9998

MÕNUS KORTER, SUPER VAADE 

RAKVERES TULEVIKU 6  

2 tuba       47,8 m²     5/5      uued aknad      toad eraldi

HUBANE KORTER KAUPLUSE LÄHEDUSES 
KUNDAS KALDA 16

49,1 m²   korrus 2/2    uued aknad   san.remonti vajav

4300 € UUS HIND! Taivi Kask, 5567 1233

RIDAELAMUBOKS RAKVERE LÄHISTEL 
LEPNAL ENERGIA PST 8

2 korrust    3 tuba    66,9 m²   renoveeritud   täiskelder

UUS! 19 900 €

AVAR JA VALGUSKÜLLANE KODU 
SÕMERUL PUIESTEE 12

Korrus 3/3          2 tuba              43 m²         renoveeritud

Nele Lauk, 5697 5217

SOODNE KODU AHIKÜTTEGA 

SÕMERUL JÕE 8

Korrus 2/2                            2 tuba                           37,2 m²

UUS! 15 000 €

SOODNE JA HEA RIDAELAMU 

NÄPIL IIRISE 2

5 tuba        93,8 m²       seisukord hea       köögimööbel  

UUS HIND! 169 900 €Margus Punane, 504 9998

HUBANE KODU RAKVEREST 12 KM 
KAUGUSEL VAEKÜLAS JAAMA TEE 

Kinnistu 1208 m²    puitmaja 50,5 m²      tsentraalne vesi

UUS HIND! 8500 €Triin Heinluht, 5391 0678

RÕDUGA 2-TOALINE KORTER 

RAKVERES LAI 14  
Korrus 2/5    2 tuba    43 m²    uued aknad   keldriboks

Taivi Kask, 5567 1233

EHITA ENDALE VÄIKE PRIVAATNE KORTER 
RAKVERESSE EDELA 3  

Korrus 2/2     2 tuba     33,1 m²    mõtteline osa majast

Nele Lauk, 5697 5217

Nele Lauk, 5697 5217

28 990 € UUS! Margus Punane, 504 9998

UUS HIND! 26 900 €

Taivi Kask, 5567 123339 000 € UUS!

Taivi Kask, 5567 1233 UUS! 10 900 €

Andrus Peiel 
tel 527 1011

RAKVERE KESKLINN
Hind 39 900 €

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

• üp 78 m², II korrus
• läbi maja planeering
• aktiivne ühistu
• linna südames

Andrus Peiel 
tel 527 1011

LAI TN, RAKVERE
Hind 11 500 €

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

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

Andrus Peiel 
tel 527 1011

SEMINARI TN, RAKVERE
Hind 42 000 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

• üp 57 m², I korrus
• renoveeritud maja, kelder
• avatud köök-elutuba
• klaasidega rõdu

Andrus Peiel 
tel 527 1011

KÜTI TN, RAKVERE 
Hind 22 900 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

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

SAVI TALU, TAMSALU VALD
Hind 38 600 €

MÜÜA KIVIMAJA

• üp 122,7 m²
• krunt 3,95 ha
• elekter 3x16A
• Rakverest 18km

RAKVERE KESKLINN

Hind 120 000 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

• üp 41,6 m², rõdu
• hea planeering
• parkimine hoovis
• V korrus

MÜÜA MAJA JÕE ÄÄRES

MURU TN, VETIKU
• üp 123,3 m², 2 korrust
• uus pliit ja soojamüür
• vesi ja kanal., saun
• kinnistu 4400 m²

Hind 47 700 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA ELAMUMAA

AIA TN, SÕMERU
• üp 1524 m²
• vee- ja kanal. liitumine
kinnistu piiril
• elektriliitumine

Hind 11 900 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA VILLA

ANGUSE, VINNI VALD
• üp 346,8 m²
• eriline arhitektuur, veinikelder
• välikelder, saun
• kinnistu 1,6 ha

Hind  250 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA ELAMUMAA

VAGA TEE, KUUSALU VALD
• kinnistu 8284 m²
• merepiir, detailplaneering olemas
• vee- ja elektriga 
liitumise võimalus

Hind 180 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

VENE TN, RAKVERE
• üp 80,7 m², II korrus
• kamin, rõdu
• parkimine hoovis
• keskküte

Hind 23 500 €
L.KOIDULA TN, RAKVERE

Hind 28 900 €

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

• üp 40,4 m², I korrus
• Pakettaknad, uus torustik
ja el.süsteem
• laminaatparkett

OTSIN KLIENDILE        2-toalist korterit Rakvere kesklinnas, I k.
Tiia Leis, 5342 4091, tiia.leis@arcovara.ee

Andrus Peiel 
tel 527 1011

Tiia Leis 
tel 5342 4091

Tiia Leis 
tel 5342 4091

Carmen Lillepea
tel 5346 8877
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OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Soovin üürida 1-2toalist korterit 
Rakveres pikemaks ajaks otse 
omanikult. Üür 100 € + kom.
maksud, soovitav I korrus. Tel 
5176 233
• Soovin üürida 2- või 3toalist 
korterit Rakveres pikemaks ajaks. 
Võib olla möbleeritud, osal. möbl. 
või mööblita. Tel 5672 2717
• Pere soovib üürida pikaajaliselt 
3-4toalist korterit või maja 
Rakvere linnas. Tel 58075310
• Soovin üürida garaaži Rakveres 
ja selle ümbruses. Tel 5740 7733

VÕTAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile 1toaline korter 
Rakveres. Üür 100 € + kom. Tel 
5347 3267
• Anda üürile 1toaline k.m. möb-
leeritud korter Rakveres (alates 
01.dets., külmik, pesumasin). Üür 
140 € + kom.maksud. Tagatisraha 
nõue. Tel 5391 8997
• Anda üürile 1toaline kõigi mu-
gavustega möbleeritud korter 
Rakvere kesklinnas (27 m2, ma-
dalad kommunaalkulud). Üür 110 
€ kuus. Ettemaks ja tagatisraha 
(kokku 220 €) tasuda lepingu sõl-
mimisel. Tel 5100 269
• Anda üürile 2toaline k.m. möb-
leeritud korter Rakvere kesklinnas 
(II korrus, külmik). Üür 180 € + 
kom.maksud. Tagatisraha nõue. 
Hel. peale 16 tel 5884 1567
• Üürile anda 2toaline mugavus-
tega möbleeritud korter Rakvere 
kesklinnas. Tel 5065 721
• Üürile anda 2toaline ahiküttega 
korter Rakveres, vesi-kanalisat-
sioon olemas. Tel 5349 1622, 5358 
4497
• Anda üürile 2toaline osaliselt 
möbleeritud korralik korter Lep-
nal (III korrus). 5566 1274
• Anda üürile 2toaline korter Tapa 
linnas, tasuda ainult KÜ kulud. Tel 
5110 478
• Üürile anda või müüa 3toaline 
k.m. möbl. korter (50 m2) Rakve-
re südalinnas. Üür 230 € + kom. 
kulud. Tagatisraha. Tel 525 7566
• 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 - , 
murutraktori- ja kõik muud 
akud .  Palju soodsa hinnaga 
kaupa kohapeal. Rägavere tee 
38, Agroparts OÜ. Tel 32 58 970, 
5260545
• Müüa Ford Fiesta 01 1,8TDi, üv 
08.2016. Tel 5617 8360
• Müüa Ford Focus 1,6 2007. a, 
hõbedane, luukpära, ülevaatus 
järgmine 12.2016. Hind 3000 €. 
Tel 5264 108

• Ostame igasuguses tehnilises 
seisukorras autosid, võtame 
ARK-ist arvelt maha. Tel 5500 
724

• Ostan hea hinnaga sõidukeid, 
pakkuda võib igas seisukorras. 
Kõ i k  a u t o m a r g i d  o o d a t u d ! 
Helistage 5859 9931 ja saate teada 
palju teile auto eest pakume
• Ostan korraliku hinna eest 
külgkorviga mootorratta, võib ka 
uunikume pakkuda. Tel 5665 5551
• Ostan komplektse võrri või 
mopeedi. Ei pea olema töökorras. 
Tel 5562 2919
• Ostan VAZide uusi plekke, 
ilukilpe, tulesid, stangesid, Vene-
aegseid uusi rehve. Tel 5157 395
• Ostan valikuliselt erinevaid 
plekkvelgi R15 ja R16. Hind 20-60 
€ komplekt. Tel 5568 4683

SÕIDUKID

• Müüa Opel Astra 1,6 bens., 
universaal, sinine metallik, 1998. 
a, ülevaatus 2016. a lõpp. Rikkalik 
lisavarustus, auto väga heas korras. 
Hind kokkuleppel. Tel 5028 156
• Müüa Opel Astra Elegance 
1,6i 08/2002. A 74 kW hõbedane 
m e t a l l i k ,  s e d a a n ,  b e n s i i n , 
hooldusraamat, konditsioneer, 
kesklukk, 4xel.aknad, sametsalong, 
talverehvidel,  roosteta ning 
mõlkideta, v.heas tehnilises 
korras, läbinud tehn.ülevaatuse, 
kehtib 08/2016, ökonoomne ja 
ilus auto, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780
•  M ü ü a  O p e l  Ve c t r a  1 , 8 i 
bensiin 2001. a, hall metallik, 
läbisõit 190800 km (1 omanik), 
roolivõim, kesklukk puldist, 
kliima, 2x istmesoojendused. 
Väga korralikud talverehvid. 
Kehtiv ÜV, rooste puudub, auto 
ideaalses korras. Originaal värv. 
Hind kokkuleppel. Tel 5028 156
•  M ü ü a  O p e l  Ve c t r a  1 , 6 , 
universaal, 1998. a. Läbisõit 270 
000 km. Hõbehall. Hind 450 €. 
Lisainfo 5259 452, Koit
• 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 II 
Grandtour 1.6 R4 82kW, -06. a, 
hall, 6l/100km, hooldusraamat, 
kehtiv kindl ja üv, 1800€. Tel 
5740 7733

• Müüa väike veoauto UAZ 3303. 
Ülevaatus tehtud kuni dets. 2016. 
Tel 5347 4492, 32 564 20
• Müüa VAZ 2108 1,5 1996. a 5 
käiku. Tel 5187 140

• Müüa VW Golf 4 1,6 74 kW 
2000. a, ls 208 000, ÜV 4/16, 
must, kliima, talverehvid, 
valuveljed, hästi hoitud korralik 
auto. 1890 €. Tel 5646 4244

• Müüa Volkswagen Polo 1,9 diisel 
2001. a sedaan, v.h. korras. Hind 
1450 €. Tel 5878 4988
• 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 Ford Mondeote 2001-
2007. a (bens. ja diisel) varuosasid 
ja detaile soodsalt. Tel 5646 6933
• Müüa Ford Mondeo 03 univ. 
varuosad 2.0 96 kW TDCi. Tel 
5646 6933
• Odavalt müüa Ford Transiti ja 
VW Sharani istmed. Tel 5110 478
• Müüa odavalt 13-15 tolliseid 
kasutatud ja uusi rehve. Tel 5291 
004
• Müüa soodsalt  kasutatud 
talverehve ja velgi. Tel 5012 306
• Müüa väga vähe kasutatud 4 
naelrehvi velgedega Nankang 
M+S 165/70R13. Tel 32 41 801
• Müüa kasutatud 13tollised 
talverehvid (nael, 4 tk) Mazda 
velgedel. Tel 5805 3468
• Müüa uued Nokia naastrehvid 
(205/55R16). 85 €/tk. Tel 5218 231

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 
Dac ia  Sandero ,  01/2012a . 
1.2(55kw), bensiin, manuaal, 
punane. Sn: 141 517km. Hind: 
5390.-

Peugeot 207, 08/2010a. 1.4 (50kw), 
diisel, manuaal, hõbedane met. Sn: 
60 300km. Hind: 5990.-

Dacia Duster Laureate, 09/2011a. 
1.6 (77kw), bensiin, manuaal, pruun 
met. Sn: 96 250km. Hind: 6990.-

Audi A4 Avant, 04.2007a. 3.0 
(171kw), diisel, automaat, sinine 
met. Sn: 120 450km. Hind: 8290.-

Renaul t  Cl io  Express ion , 
03/2013a. 1.2 (55kw), bensiin, 
manuaal, must met. Sn: 26 275km. 
Hind: 9290.-

Peugeot Partner, 03/2013a. 1.6 
(72kw), bensiin, manuaal, valge, 
kaubik. Sn: 75 725km. Hind: 
9690.-

Nissan Qashqai+2, 03/2010a. 
2.0(104kw), bensiin, manuaal, must 
met. Sn: 160 750km. Hind: 9790.-

Nissan Qashqai Visia, 04/2011a. 
1.6 (86kw), bensiin, manuaal, 
punane met. Sn: 94 210km. Hind: 
9890.-

Nissan Qashqai Visia, 07/2012a. 
1.6 (86kw), bensiin, manuaal, lilla 
met. Sn: 96 135km. Hind: 10 990.-

Peugeot Partner Tepee, 08/2013a. 
1.6 (55kw), diisel, manuaal, 
hõbedane met. Sn: 52 176km. 
Hind: 10 990.-

Nissan Qashqai Visia, 12/2012a. 
1.6 (86kw), bensiin, manuaal. Sn: 
33 987km. Hind: 11 490.-

Nissan Qashqai Visia, 05/2012a. 
1.6 (86kw), bensiin, automaat, 
punane met. Sn: 51 050km. Hind: 
12 490.-

Nissan Qashqai Acenta, 10/2012a. 
1.6 (86kw), bensiin, manuaal, 
punane met. Sn: 51 160km. Hind: 
12 790.-

Nissan Qashqai Acenta Connect, 
05/2012a. 1.6 (86kw), automaat, 
lilla met. Sn: 46 600km. Hind: 
12 990.-

Nissan Qashqai Acenta, 03/2012a. 
1.6(86kw), manuaal, hõbedane met. 
Sn: 44 050km. Hind: 12 990.-

Nissan Qashqai Acenta, 10/2011a. 
2.0(110kw), diisel, manuaal, 4x4, 
lilla met. Sn: 79 626km. Hind: 
12 990.-

Nissan Qashqai Acenta 4x4, 
04/2012a. 1.6 (96kw), diisel, 
manuaal, hõbedane met. Sn: 111 
900km. Hind: 13 290.-

Nissan Qashqai Acenta, 01/2013a. 
1.5(81kw), diisel, manuaal, hall 
met. Sn: 68 865km. Hind: 13 490.-

Nissan Qashqai+2  Acenta 
Connect, 02/2013a. 1.6 (86kw), 
bensiin, manuaal, must met. Sn: 21 
900km. Hind: 14 490.-

Nissan Qashqai+2 Acenta, 
01/2013a. 1.6(96kw), diisel, 
manuaal, Sn: 95 645k. Hind: 13 
990.- 

Nissan Qashqai Acenta Connect 
Safety Pack, 06/2014a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, Sn: 14 583km. 
Hind: 17 990.-

Nissan X-Trail Acenta, 03/2015a. 
1.6 (96kw), diisel, automaat, must 
met. Sn: 13 000km. Hind: 25 990.-

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

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

UUED, 
TAASTATUD JA 

KASUTATUD 
TALVEREHVID

E-R 9-16.00
Väljaspool tööaega

eelneval kokkuleppel. 
Tallinn-Narva mnt 

95.km
Tel 5568 4683

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



Kuulutaja reede, 13. november 201516

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

VESI (süsteemid, kaevud, pumbad)
KÜTE (ehitus, remont, pesu)

KANAL (ka ummistuste avamine) 

Enki RL OÜ
3244103, 56621147,
enki.erel@gmail.com

Teostame 
üldehitustöid.
Vundamendid

Müürid
Puitkarkassid

Fassaadid
Katused

Uksed, aknad
Materjalid otse tootjatelt.

Nõustamine ja 
hinnapakkumine 

meie poolt.

Tel 5685 6320

* SOOJUSPUMBAD

Firma paigaldab, remondib, 

hooldab ja müüb

soojuspumpasid. 

Hinnad soodsad.

Tel. 56 243 687

Kuulutused

TEENUSED

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

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632
•  F I E   M a r t  N e s t o r  
e h i t a b  v u n d a m e n t e  j a 
m a j a k a r p e ,  m ü ü r i t ö ö d 
j a  p u i t k o n s t r u k t s i o o n i d , 
puitfassaadid, ehituse sisetööd, 
vanade hoonete renoveerimine, 
ehitusalane nõustamine. Tel 
5646 0674
• 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
• Ehitus, remont ja siseviimistlus 
( p l a a t i m i n e ,  v ä r v i m i n e , 
tapeetimine, parketipaigaldus). 
Saunad, pesuruumid, korterid, 
majad. Tel 5045 560
• Teostame trepikodade remonti. 
Tel 5187 979

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

•  Te ostame kor ter i tes  ja 
eramutes ehitus- ja remonttöid. 
Samuti san.tehilisi töid. Hinnad 
soodsad. Tel 5373 3385

• Väiksem ehitus fi rma teeb kõiki 
ehitustöid. Korterite, eramute, 
äriruumide remont- ja ehitustööd. 
Katuste ja fassaadide ehitus, 
vundamendi soojustamine. Tel 
5349 1627
• Kõik ehitustööd. Küsi lisa 5695 
4670
• RealBuild OÜ teostab järgnevaid 
töid: terrasside ja saunade 
ehitus; plaatimistööd. Võtame 
vastu tellimusi järgmiseks aastaks 
majade värvimiseks. Tel 5664 6229
• Müün ja paigaldan aknaid ning 
uksi soodsalt. Tel 56 630 670

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

• Paigaldame tänavakive. Tel 
5382 6917

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
Rakveres Nortsu tee 2

Tel 522 2511
viru@toonklaas.ee

• Aiavärava automaatikad, 
garaaži tõstuksed, remont. 
Tel 5555 8293, tenentte@gmail.
com

• Võrk- ja puitaedade ning vära-
vate ehitus. Hind soodne. Tehtud 
töödele arve ja garantii. www.
kodupuit.ee Tel: 58 889 999
• Puksiirabi. Veoteenused. Au-
toabi. Tel 52 06 306, www.puksiir.
eu
• 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
• Plaatimisteenus. Tel 5646 7038
• Pottsepatööd. Tel 5851 9785
• Pottsepatööd, ahjud, pliidid, 
kaminad. Tel 5552 8487, Vaiko
• Pottsepp (25 a kogemust), ehi-
tab ja remondib küttekoldeid. Tel 
5069 683
• Pottsepa- ja müüritööd. Tel 
5398 2904
• Teen kindakrohvi (korstnad, 
soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee, tel 508 3305
• Ahjud, kaminad, korstnad, plii-
did, müürid. Tel 5047 459
• Parandan kolded, korstnad. 
Teen uue korstnaotsa. Tel 5395 
6740
• Korstnapühkija. Tel 5560 4046
• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487
• Veoteenus Ford Transiti kaubi-
kuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

• Veoteenus kaubabussiga. aitan 
laadimisel. Tel 5061 547, 32 27 822
• Reisijate vedu 16-, 40-, 49- ja 
8kohaliste bussidega. Ka vabarii-
gist välja. Kuulutus ei aegu! Tel 
503 2269

• 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

• Kolimisteenus. Kiire ja mugav! 
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

• Kaubavedu Tallinn-Rakvere-
Tallinn. Lisainfo telefonil 5068 
279

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849
• Transport kaubikuga. Tel 5535 
938
• Prügiveoteenus. Tel 502 6761, 
553 6188, 324 0707

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

• Veo- ja tõsteteenus. Rakso 
Transport OÜ. 56675947. www.
rakso.ee

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

• Pakume talveks lumelükka-
misteenust. Rakvere ja lähiüm-
brus. Vajadusel koos lume 
äraveoga. Tel 5659 702

• Kallurauto-, poolhaagisauto- 
(tent, platvorm), metsaveoauto-, 
väikekaubiku-, buldooseri- (T-
130, TD-75), kopplaaduritööd. 
Treimis-, keevitustööd (gaas, 
elekter, CO, metallilõikus), teravil-
javedu. Kohaletulemise võimalus. 
Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269
• Teostame fekaaliveoteenust 
ja  kanalisatsio onikaevude 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus 
(kasti mõõdud 6,2x2,5, tõstejõud 
2,5 tonni). Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298

•  K o r i s t a m e  t e i e  m e t s a 
tuulemurrust ja teostame ka 
teisi raietöid! Aitame materjali 
turustada. Vajadusel saab 
tasuda ka materjalis! Tel 5694 
5254

• Võsalõikus ja metsanoorendike 
hooldus. Info tel 53 842 325
• Aitan ära viia teie vanaraua. 
Raha kohe! Tel 5069 548

• Parimad õmblusmasinad sood-
sa hinnaga. Remont-hooldus 
kõikidele masinatele. Rohuaia 
20-2, tel 5588 429, 32 45 085, Priit
• Pehme mööbli remont. Veo 
võimalus. Rakvere Vee 21A. Tel 32 
27 822, 5061 547
• Lepnal juuksur töötab kolma-
päeval ja laupäeval. Teen meeste 
ja naiste lõikuseid, värvin ja trii-
butan juukseid, värvin kulmud 
ja ripsmed. Hinnad on sood-
sad! Broneerige aeg ette telefonil 
5500866, Ksenia

• Teostame sõidukite ja mööbli 
keemilist puhastust. Tuleme 
ka ise kohale. MKV AUTO OÜ. 
Tel 5336 3598

• Tekstiilipesuri rent! Pese ise 
oma autoiste, diivan või vaip puh-
taks! Hind 20  €/ööpäev. Tel 5800 
4824. Asukoht Vinni alevik
• Soovin liikuva saekaatri tee-
nust. Helistada telefonil 5101 
494, Hillar
• Korteriühistute  juhtimine, 
asutamine, raamatupidamine. 
Tel 5223 058
• Kogemustega bilansivõimeline 
raamatupidaja otsib tööd. Eda 
tel 5855 8812
• 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

• 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

• TV-antennid, digi-, SAT-TV-
komplektid. Müük. Paigaldus. 
Konsultatsioon. Garantii. Tel 515 
2235, 325 2179 OÜ Mart Tali Kau-
bandus
• 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 ühemehebän-
dilt igale eale. Õhtu juhtimine. 
Tel 514 9885

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

www.kuulutaja.ee
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* 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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Interno Ehitus OÜ

• Üldehitustööd
• Fassaaditööd
• Korteri remonditööd

5026012
internoehitus@gmail.com ARMITEC OÜ

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

• 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

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).

www.prtgrupp.ee

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

Ehitustööd

Tel 5860 0196

Kuulutused

www.kuulutaja.ee

Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

* 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 

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Järvamaal, 
Lääne- ja Ida Virumaal. 

Levib maal ja linnas. 
Kuumakse alates 

7 eurost
Info ja tellimine 519 616 06

info@igorexa.ee
www.igorexa.ee

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

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

 MÜÜK

PAIGALDUS 

PROJEKTEERIMINE

 MÜÜK

PAIGALDUS 

PROJEKTEERIMINE
 +372 53 817 903

info@turvakaamerad.ee

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

ERIKA TAKSO RAKVERES 
5803 8684

ETTETELLIMISE VÕIMALUS

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 5650 0368, 5699 7000
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

 

FenderEstonia 
OÜ 

5245124 
 

Kuni 3h - 5 EUR. 
    3-6h  -10 EUR. 

Kuni 24h soodushinnaga  

12€ 
Pikem periood kokkuleppel! 
 Kast mõõtudega 3,25*1,5m   

SOODSAIM   RENT OODSAIM   REN
VIRUMAAL!

NTREN
L!L! 

• Müügil kasutatud kodumasinad.
Järelmaksuvõimalus. Asume Lai 1. 
Kontakt 5604 9687 Viru Pant OÜ
• Müüa väikeste suupillide 
komplekt  (uus,  7  pi l l i ,  er i 
helistikus) ja Vene karmoška 
kohvriga. Tel 5341 8330

• Müüa GPS Garmin Nüvi 
66LM.  Ekraani diagonaali 
mõõt : 6,1 tolli ehk 15,4cm. 
Ostetud 14. aprill 2015 Elionist 
(199 €). Garantii ostupäevast 
24 kuud. Toode registreeritud. 
Kaarte saab ise internetis 
TASUTA uuendada (3 korda 
aastas). Saab kasutada ka 
Regio Eesti MikroSD-l kaarte. 
Viimane kõige uuem “Regio 
Eesti teed 1.18” (ca 39 €).Selle 
seadme kaardid uuendatud 
29. oktoober 2015. Komplektis: 
GPS seade, kinnituskomplekt 
au t o s s e,  t o i t e ju h e  au t o s 
laadimiseks, juhe arvutiga 
ühendamiseks. Täislaetud aku 
peab vastu ca 1 tund. Seega 
on võimalus kasutada ka käsi 
GPS-ina. Oma pika praktika 
najal GPS- ide kasutajana  
võin kinnitada - väga mugav 
ja töökindel seade. Kaasa 
eestikeelne kasutusjuhend. 
Soodne ost ka algajale GPS-i 
kasutajale. Seadme mõõtmed 
16,7 cm x 9,3 cm. Hind 130 €. 
Tel 5558 9628

• Müüa mehaaniline pesurull, 
terastoode. Tel 5168 383
• Ära anda 2,5m sektsioonkapp 
(puhvet, kapid, sahtlid). 15 km 
Rakverest. Tel 5656 6600

KODU
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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%

RAKVERES VÕIDU 52 
(kroonikeskuse taga, 

sissepääs Saue tn-lt ja 
Võidu 52 hoovist)

Müügil kasutatud 
terve ja puhas 

kodusisustuskaup.
Tere tulemast kõik 

endised ja uued 
kliendid

E-R 10-18 L 10-15 
Tel 5646 3518

Facebook.com lehelt 
leiate meid nime alt: 
kasutatud mööbel ja 
kodusisustuskaup.
Hinnad on meil alati 

odavad!

•Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise teenus al. 16 €/tm ja 
nelikanthööveldus. Tel 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee
• Müüa ehituslikku saematerjali, 
servamata lauda, lepalauda, 
t e r r a s s i - ,   v o o d r i -  j a 
põrandalauda.  Erinevad profi ilid, 
pikkused ja laiused.  Vedu tasuta.  
Tel: 5282268
• Müüa tammine aknaga välisuks 
avale 1x2 m. Tel 5168 383
•  M ü ü a  s o o j u s t a t u d 
garaaživäravad (puit metall) 
koos sulustega avale 230 (laius) x 
220 (kõrgus). Tel 5168 383

EHITUS

• Müüa toidukartulit „Laura“. 
Asume 3 km Rakverest. Tel 5334 
5348
• Müüa toidukartulit “Laura”, 
“Arielle”, “Vineta” 30 senti/kg, 
vedu. Vahemetsa talu. Tel 5202 036
• Müüa toidukartulit “Agria”, 
“L eyla”,  “Laura” asukohaga 
Aasperes. Transpordi võimalus. 
Tel 5565 1553

• Müüa toidukartulit „Laura“. 
Hind soodne. Tel 5255 981

• Müüa  toidukartulit  „Gala“, 
„Laura“. Hind 0,30 €/kg. Vedu. Tel 
5141 338
• 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 klaaspurk (7 €). Tel 
5551 6456
• 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 sõelutud mulda. Tel 
+372 5270 059

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa kütteklotse ja kamina-
puid. Vedu tasuta. Tel 523 8503
• Müüa briketti ja sütt kohaletoo-
misega. Tel 503 2269

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

• Kuivad pliidipuud. Pikkus 30 
cm ± 3 cm. Segapuit (lehtpuu – 
lepp, kask, vaher jne). Pakitud 
40L võrkudesse. Hind 2 €/võrk. 
Transport. Tel 5012 326

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

• Müüa küttepuid ja kami-
napuid (erinevad puuliigid, 
pikkused). Kohaletoomisega. 
Tel 514 3328

KÜTTEPUUD

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 5079 984
• Ostan seisma jäänud esemeid 
- vanast naelast kuni mööblini. 
Tel 5079 984
• Ostan nõukogudeaegseid fo-
toaparaate ja objektiive. Tel 
5562 2919
• Ostan majapidamises olevaid 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, 
jalgrattad, garaaži tööriistu ja 
tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616 
5761
• Ostan või vahetan 2euroseid 
juubeli meenemünte. Tel 5645 
1242
• Ostan majapidamise likvi-
deerimisel jäänud esemeid ki-
la-kolani. Vajadusel kolimis- ja 
jäätmeteenus. Tel 5031 849
• Ostan töölaua, kruustangid, 
alasi, saunaahju, pliidiplaadi, 
nõukogudeaegse vahvliküp-
setaja (juhtmeta), revers lüliti, 
jalgratta ning võrri juppe ja osi 
jne kila-kola. Tel 5031 849
• Ostan nõukogudeaegseid port-
selankujusid, mudelautosid. Tel 
5853 4656

• Ostan Veneaegseid ehteid: 
m e r e v a i g u s t  k a e l a k e e 
(huvitavad ka muud merevaigu 
tooted) ja muid vanu ehteid 
(sõled, prossid, mansetid 
jne), käekellasid, kuld ja hõbe 
ehteid, vanu söögiriistu ja palju 
muud. Maksan Teie soovitud 
hinna. Alati aus asjaajamine ja 
aitan ka hinnata.Tel 5872 5458

• Ostan nõukogudeaegse mere-
vaigust kaelakee, suurema kee 
eest maksan kuni 500 €. Tel 5871 
0351
• Ostame hõbedat ja kulda iga-
sugusel kujul. Kuld alates 17 €/gr. 
Hansa Antiik Pikk tn 7 Rakveres. 
Tel 32 405 42
• Ostame lauahõbedat ja hõbeeh-
teid prooviga 84; 800; 916; 925. 
Laada 14 Antiigiäri. Tel 5067 819, 
3230 702
• Kui Teil on kasutuna seismas 
tsaari- või eestiaegseid märke, 
münte, paberraha ja raamatuid, 
siis palun müüge need mulle. 
Samuti võib pakkuda ka veneaeg-
seid kopikaid, märke, medaleid. 
Aus kaup ja raha kohe kätte! Tel 
5590 6683
• Ostan parima hinna eest märgi-, 
postkaardi- ja mündikogusid. Tel 
502 9782
• Antiigiäri Rakvere kesklinnas 
ostab kulda igasugusel kujul. Hind 
alates 17 €/gr. Laada tn 14. Tel 5067 
819, 3230 702

• Ostan koju seisma jäänud 
ehitusmaterjale. Tel 5685 6320
• Ostan soodsalt põrandalauda 
või parketti. Tel 5685 6320
• Ostan korraliku akutrelli ja teisi 
tööriistu. Tel 5685 6320

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

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

SAUNALAUDA 
(must lepp, haab), 
TERRASSILAUDA 
(mänd, kuusk). 

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 
Tel 528 8224 

www.uhtnapuit.ee
Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

• põrandalaud 6,90 eur/m²
• välisvoodrilaud 4,99 eur/m²
• sisevoodrilaud 4,10 eur/m²
• terrassilaud 6,90 eur/m²

Tel 53 953 953,  
     53 060 604

vooder.wix.com/puukuur
        Puukuur

TASUTA VANAMETALLI 
KORISTUS 

(vannid, ahjud, radiaatorid, torud, 
plekk, akud, tööriistad jne)

Harjumaal, Lääne- ja Ida-Virumaal.
Tel 5079 984

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE

Vinnis
5783 8999

Hinnad alates 3540 €.
Kauplus NAELAREMONT, 

Rakvere Jaama pst. 11
Tel. 5453 80 53

www.mets24.ee - laias valikus 
muud aia ja metsatehnikat.

NB! Kauba toome Eesti piires 
tasuta kohale!!!

MÜÜA UUED HALUMASINAD 
Taanist, Saksamaalt ja Itaaliast.

MÜÜME:
* PUITBRIKETT
* TURBABRIKETT
* KÜTTEGRAANULEID
* KIVISÜSI
* KAMINAPUID JA 
KLOTSE

Rakvere Kütteladu, 
Narva 17, tel. 32 51 101

www.algaveod.ee

• Müüa tunnelkasvuhooneid 
sügiskampaania hinnaga (3x4; 
3x6) karkass terasest ja kaetud 
purunematu plastikuga. Hind 
koos transpordiga 330 €;410 €. 
Tel 5673 0411

• Müüa küttepuud (lepp, 33 ja 50 
cm). Kuulutus ei aegu! Tel 5695 
1163
• Müüa saetud-lõhutud küttepuid 
(sanglepp, lepp jne). Tel 5192 4320

• Müüa küttepuid laotult 2m3 
ja 5 m3 puidust konteinerites, 
30-60 cm kuivad ja toored. 
Samuti võrkkottides jäägid. 
hind kokkuleppel. Tel 501 3862

• Müüa kuivi küttepuid (seisnud 
kuuris). Tel 5129 689

•  Müüa Rakveres  kuivad 
küttepuud 40L võrgus (lepp 
30 cm) 2€/kott. Tel 5567 5755

• Müüa Kloodil kütteklotsid 0.8 
m3 kotti pakituna. Kotti hind on 
12 €. Tel 5036 867
• Kuivad küttepuud ja klotsid 40L 
võrkudes. 40 ja 50 cm. Kuiva puud 
on ka lahtiselt. Tel 5171 522
• Müüa kütteklotse (5-25 cm 
pikad, 3m küttepuude järkamise 
jäägid, lõhkumata). 20 eurot/m3. 
Klotsid on koormas loobitult. 
K o h a l e t o o m i s e l  v õ i m a l i k 
kontrollida kogust. Tel 5568 4683
• Müüa saetud-lõhutud kuivi 
küttepuid. Min. kogus 2 m3. Tel 
5223 152
• Müüa soodsalt kütteklotse 40L 
võrkkottides, hind 1.50 €, transport 
Rakvere piires tasuta. Tel 5845 
1111
• OÜ Puider müüb sanglepa 
küttepindasid  ja kuivi  lepa 
kütteklotse (40L võrkkottides). 
Ühe koti hind 1,50 €. Alates 30 
kotist Rakvere piires transport 
tasuta. Info 10 - 12 esmasp, 
kolmap, reedeti tel 32 24 929

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

www.kuulutaja.ee
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• Omaniku surma tõttu ära anda 
õuekoer ja noored kassid. Tel 
5110 478

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Ostan väikese koera kutsikaid. 
Tel 5122 502

LOOMAD

TEATED
• Jurist. Tel +372 50 34 352

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

• Pidutse NELJA TAMME TALUS. 
Tel 5816 2229
• Aitan ära viia seisma jäänud 
sõidukeid, teostan ka garaažide 
ja talumajade koristust. Tel +372 
5802 8879

• Ostan seisma jäänud esemeid 
- vanast naelast kuni mööblini. 
Tel 5079 984
• Ostan vanu postkaarte, fotosid, 
münte ja ehteid. Tel +372 5802 
8879
•  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

TUTVUS

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.

• ALUMIINIUMIST KATUSERE-
DELID. Õhtuti tel 5289 418
• Müüa kvaliteetsed KUUL
DEAPARAADID. Hind 20 €. Tel 
5013393  
• Ostan Vene elektroonikat 
(makid, võimendid, raadiod, 
kõlarid, trükiplaadid, skeemid, 
arvutid ja dioolid). Tel 5633 1491
• Otsin inimest, kes sõidab Rakverest 
Tallinna poole. Tasu. Tel 5594 7776

• Soovin tutvuda 65+ saleda 
naisega (kellel on auto) kooselu 
eesmärgil. Tel 5685 270
• 66/170/75 sportliku eluviisiga 
leskmees tutvub Virumaalt pärit 
leskprouaga, kellega koos käia 
kultuuriüritustel. Tel 5599 1098
• 42a mees (maj. kindl.) tutvub 
daamiga ,  sobivusel kooselu 
võimalus. SMS 5807 5347

METS

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

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

j
ogu Eestis.

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

Info: Mob 555 60 240
viruhalud@gmail.com

Lehtmetsade Ekspert
Viru Halud OÜ ostab -

* kasvava metsa 
raieõigust
* metsamaad

Küsi pakkumist!

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

www.reinpaul.ee
tiit@reinpaul.ee

tel 5600 3450

OSTAME metsakinnistuid; kasvavat metsa;
metsamaterjali ka virnastatud võsa. PAKUME 

metsaraie teenust, PUHASTAME kraavid võsast.

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

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

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

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

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

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

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

pildiraamid, 
mänguasjad, mündid, märgid, 

paberraha jpm. 
Valikuliselt ostame ka 
nõuk.aegset kraami. 

RAHA KOHE. 
Tühjendusostud majapidamiste 

likvideerimisel. 
KOJUKUTSED on kõikides 

GROSSI kaupluste 
asupiirkondades üle Eesti 

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

JUUKSUR 
Turukaubamaja 

II korrusel!
Olen tööl tagasi!

Pensionäride 
soodustus 

juukselõikus 5 €
Ootame vanu ja uusi 

kliente!
Tel 526 9069

JUUKSUR 

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 
TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

www.kuulutaja.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Teatame sügava kurbusega, et on 
lahkunud kallis abikaasa ja ema

TIINA TEDRE 
27.02.1962 – 06.11. 2015

Ärasaatmine Rakvere Tavandimajast 
Kunderi 6 14. novembril kell 11

Leinavad abikaasa ja tütar perega

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 12. november 2015
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Turul veel müügil:
* käsitöö (soojad kudumid, kalmuseaded)

* tööstuskaup (riided ja jalanõud) 
* kasutatud riided
* igal laupäeval müügil saunavihad ja luuad

Kartul kg 0,40

Mugulsibul kg 1,20 1,50

Petersell kg 8,00

Till kg 8,00 10,00

Hapukapsas kg 1,50

Kõrvits kg 1,00

Kapsas kg 0,35 0,40

Porgand kg 0,80 1,00

Kaalikas kg 0,80 1,00

Peet kg 0,80 1,00

Küüslauk kg 8,00

Õunad kg 1,00 2,00

Jõhvikad liiter 3,50

Metspähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 10,00

Mesi kg 6,50 7,00

Toorpiim T, N, 
L 9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,20

LAUPÄEVAL, 14. NOVEMBRIL TURUL PEIPSI 
KALA JA SAAREMAA LAMBAVILLAST, 

MERIINVILLAST NING KOERAKARVAST 
LÕNGA MÜÜK!

Südamlik kaastunne Ainile, Kairitile ja 
Harlisele armsa abikaasa, 

ema ja vanaema  

TIINA TEDRE 

kaotuse puhul. 
Endine naaber Õie

Südamlik kaastunne Anule ja Tõnule 
peredega kalli 

ema, vanaema ja vanavanaema 

kaotuse puhul. 

Maire ja Piret perega
www.kuulutaja.ee
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Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017, 
selgitus 

Virumaa varjupaigale

Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas 

ootavad kodu:

Malviina-emane, kiibitud, 
vaksineeritud

M e r t o - i s a n e ,  k i i p , 
vaksineeritud, kastreeritud 

Mi i s u - e ma n e,  k i i b i t u d , 
vaksineeritud, steriliseeritud

Rakvere linnast leitud

Roela alevikust leitud

Väike-Maarja vallast, isane 
koer.

KÕIK KASSID ON 
VAKTSINEERITUD, 

MIKROKIIBISTATUD NING 
SAANUD PARASIIDITÕRJE. 

ROHKEM INFOT SAAB 
VIRUMAA.VARJUPAIK.EE 

VÕI TELEFONILT 5309 0510
VIRUMAA KODUTUTE 

LOOMADE VARJUPAIK, 
KASARMU 3

Uhtna lasteaed, täpsemalt 
küll Sõmeru valla lasteaia 
Pääsusilm Uhtna maja pälvis 
haridusprogrammi “Ettevõt-
lik kool” lasteaedade kate-
goorias edulooga “Helde 
puu” üleriikliku tunnustuse.
Lasteaias korraldati ulatuslik 
näitus “Helde puu”, kus lap-
sed koos vanematega said 
tuua ise näitusele eksponaa-
te, lisaks aitasid kohalikud 
puiduettevõtted oma toode-
tega näitust laiendada ning 
kaasatud oli kohalik Uhtna 
raamatukogu, kes aitas kogu 
väljapanekut täiendada te-
maatilise kirjandusega. Lap-
sed tutvusid puidu- ja metsa-
töötlemist puudutavate 
mõistetega läbi praktika, õp-
pisid küttepuude ladumist ja 
tutvusid erinevate saagidega 
– ühemehesaag, kahemehe-
saag, käsisaag, mootorsaag, 
vineerisaag. 
Lisaks olid näitusel tarbeese-
med, mida vanasti valmistati 
puidust.
Toimusid ka temaatilised 
töötoad, kus muude tegevus-

Isadepäeval fotojahi „Paps ja 
laps“ võitis Karmen Kärg fo-
toga „Issi käed on kõige tur-
valisemad“. Teise koha sai Sil-
ja Juursalu kaadrisse püütud 
foto „Kuula poeg, mis räägin 
sul“ ja kolmandale auhinnali-
sele kohale tuli Janek Lass fo-
toga „Plahvatus“. Publiku 
lemmikuks kuulutati Veroni-
ka Vladimirova tehtud foto 
„Issi silmatera“. Eripreemia 
otsustati välja anda Mirjam 
Haabile foto eest „Töö ja vile 
koos“.
Võitjate autasustamine toi-
mus traditsiooniliselt Rakvere 
Põhjakeskuses, kes oli ka üks 

võistluse korraldajatest. Võit-
jaid tunnustati Põhjakeskuse, 
Kuma Foto ja Lääne-Viru 
Maavalitsuse auhindadega.
Fotojahi eestvedaja Lääne-Vi-
ru Maavalitsuse avalike suhe-
te peaspetsialist Kristel Kit-
sing märkis, et tänavu saabus 
pilte Tartumaalt, Harjumaalt, 
Pärnust, Lääne-Virumaalt, 
Järvamaalt, Jõgevamaalt, 
Soomest ja lausa Hispaa-
niastki – kokku pea nelisada. 
„Meil oli tänavu väga palju 
emotsionaalseid kaadreid ja 
hea on olla tunnistajaks, et 
isad on kaasatud lapse iga-
päevaellu. Aasta-aastalt tõu-

seb fotode tase ja konsensuse 
saavutamine zhürii liikmete 
seas on üha keerukam,“ mär-
kis Kitsing ning. 
Lääne-Viru Maavalitsuse ja 
Põhjakeskuse fotojaht „Paps 
ja laps“ vältas 26. oktoobrist 
kuni 3. novembrini. Fotojahil 
võisid osaleda kõik, kes tund-
sid, et isa ja lapse ühishetked 
väärivad jäädvustamist. Foto-
del hinnati väljendusrikkust 
ja emotsionaalsust, kunstilist 
taset ning headest pildista-
mistavadest kinnipidamist.

Kuulutaja

MÕNE REAGA

Lõhe ja meriforelli püügikeeld jõgedel 
pikeneb 10 päeva
Lõhe ja meriforelli kaitseks pikendatakse erandkorras kalade 
püügi keeluaega Purtse, Selja, Pirita, Vääna ja Valgejõel prae-
gu kehtiva 15. novembri asemel 25. novembrini.
Lõhe ja meriforell liiguvad sügisel jõgedesse kudema ning 
sigimise õnnestumise üheks eelduseks on piisav vee hulk 
kudejõgedes. Tänavune sügis on olnud aga erakordselt vee-
vaene ning teadlaste hinnangul ei ole lõhe ja meriforelli ku-
demise kõrgperiood 9. novembri seisuga veel alanudki. Tav-
aliselt on Eesti sügisesed sademehulgad piisavad, et võimal-
dada aktiivset kudemist juba oktoobri keskpaigast.
Riigi Ilmateenistuse kodulehe andmetel on kõigi olulisemate 
lõhe ja meriforelli kudejõgede veetase alla pikaajalise kuu ke-
skmise ning mitmel juhul ka alla pikaajalise kuu miinimumi.
Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut ja Virumaa Rannakalurite 
Ühing tegid Keskkonnaministeeriumile ettepaneku pikenda-
da lõhe- ja meriforellipüügi keeluaega populatsioonide kah-
justamise vältimiseks Purtse, Selja, Pirita, Vääna ja Valgejõel 
25. novembrini.
Teadlased märgivad oma kirjas, et lõhe ja meriforelli tõus 
jõgedesse on jõgede veevaesusest tingituna võrreldes eelmise 
aastaga 2 nädala võrra hilisemaks nihkunud. Kui nüüd keelu-
aeg harilikul ajal ehk 15. novembril lõpeks, satuksid paljud 
kudevad kalad hõlpsasti kalastajate saagiks, kuna madalas 
vees on kalad kergemini püütavad. Kudemise tippajal mõ-
juks aga intensiivne kalapüük uue põlvkonna arvukusele vä-
ga halvasti. 
Eelmisel aastal väljastati lõhe ja meriforelli püügiks 16.-25. 
novembrini 290 kalastuskaarti Purtse, Selja, Pirita, Vääna ja 
Valgejõel. Arvestades selle aasta hilisemat kudemise perioo-
di, oleks sellises mahus kalastajate püügile lubamine kalavar-
ule väga kahjulik. 
Tänavu on neil jõgedel samaks ajavahemikuks lõhe ja meri-
forelli püügiks seni väljastatud mõned üksikud kalastuskaar-
did ning nende omanikega on juba ühendust võetud. 
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Tallinn investeerib teedesse ja 
tänavatesse
Tallinna linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule 2016. 
aasta linnaeelarve eelnõu kogumahuga 570,4 miljonit eurot, 
millest teede ja tänavate valdkonna investeeringuteks kavan-
datakse 46 084 639 eurot, mis on üle kahe korra enam kui 
2015. aastal. Ehitusraha saavad muuhulgas Haabersti rist-
mik, Gonsiori tänav, uus trammitee Koplisse ja jätkatakse 
kergliiklusteede võrgustiku rajamisega.
Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul alustatakse järgmisel aas-
tal ka mitmete välisrahastusega projektidega nagu näiteks 
Reidi tee, Haabersti ristmiku ehitus ja Gonsiori tänava rekon-
strueerimine. „Samuti rajatakse kergliiklusteed lõigus Ehita-
jate teest Stroomi rannani, ja Vana Tartu maantee kergliiklus-
tee lõigus Tartu maanteest linna piirini,“ selgitas Klandorf.
„Lisaks välisrahastusega projektidele on kavas viia Viru täna-
va sõidutee ja kõnnitee ühele tasapinnale, lõpetada Majaka 
tänava rekonstrueerimine, korrastada Valdeku, Weizenbergi 
jt tänavad ning rajada Lääne-Tallinna ühendatud kergliiklus-
tee lõigus Akadeemia teest Ehitajate teeni ning Tondiraba 
kergliiklustee. Samuti jätkatakse tänavavalgustuse paren-
damist ning rajatakse uusi fooriobjekte. 2016. aastal al-
ustatakse Kopli suuna trammitee rekonstrueerimist ja al-
ustatakse töödega trammiliikluse pikendamiseks lennu-
jaamani.“
Heakorra investeeringuteks kavandatakse 4 710 533 eurot. 
Jätkatakse korteriühistute toetamist õuealade heakorrasta-
misel ning elamute fassaadide korrastamisel. Uue tegevuse-
na on kavas projekt „Laste ja noorte lillepidu“, mille raames 
istutavad lapsed linna põhimagistraalide sõidusuundade va-
helistele mururibadele suvelilli. 
Suuremamahulistest töödest on kavas Tammsaare pargi re-
konstrueerimise alustamine ja Tondiloo pargi arenduse lõ-
petamine. Metsakalmistule rajatakse kolumbaarium ning tel-
litakse projekt Siselinna kalmistu kalmistuhoone ja kolum-
baariumi rajamiseks. Lisaks ehitatakse ja renoveeritakse 
mänguväljakuid, koerte jalutusväljakuid, soetatakse lin-
namööblit jmt.
Võrreldes 2015. aasta esialgse eelarvega on järgmiseks aas-
taks koostatud eelarve 7,8 protsendi võrra mahukam. Tal-
linna linna 2015. aasta eelarve esialgne kogumaht oli 529,2 
miljonit eurot, kahe lisaeelarvega kasvas aga 2015. aasta 
eelarve kogumaht 567,8 miljoni eurole.

Raepress

Uhtna lasteaed pälvis tunnustuse

te seas said lapsed kännult 
aastarõngaid loendada, puid 
saagida, palki koorida ja puu-
rida ning viktoriinis osaleda. 
„Ettevõtlik kool” on haridus-
programm, mis sai alguse 
2006. aastal Ida-Virumaalt 
ning on suunatud ettevõtliku 
õppe integreerimisele kooli-
süsteemi, et tõsta hariduse 
kvaliteeti ja seeläbi noorte 
edukust elus. „Ettevõtliku 
kooli” võrgustikku kuuluvad 

lisaks koolidele ka teised ha-
ridusasutused, kes kujunda-
vad läbi õppetöö ettevõtlikku 
hoiakut.
Sõmeru vallas tegutseb üks 
lasteaed – „Pääsusilm“. Asu-
tus koosneb kahest allüksu-
sest: Sõmeru majas on kuus 
rühma, kus käib umbes 130 
last, Uhtnas kolm rühma pi-
sut enam kui 50 lapsega.

Aivar Ojaperv

Issi käed on kõige turvalisemad.
Foto: Karmen Kärg

Isadepäeva fotojahi võitis 
Karmen Kärg
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JÕULUGALA
Koit Toome & Maria Listra

Aegumatult klassikaliste jõululaulude kõrval kõlavad 
hingematvalt kaunid Bocelli ja Brightmani poolt tuntuks 

lauldud palad “Nessun Dorma”, “Time to Say Goodbye” jpt.

Laval ka Jorma Puusaag (klassikaline kitarr) ja Joel Remmel (klaver).

Elegantses stiilis kontserdid 13.-28. detsembrini üle Eesti.

Piletid müügil piiratud koguses Piletilevis ja kohapeal hinnaga 10-18 eurot.

kutsub: BERIT KONTSERT

P 13.12 kell 19 Viimsi kirik
E 14.12 kell 19 Keila kirik
T 15.12 kell 19 Võru Kannel
K 16.12 kell 19 Põltsamaa kirik
N 17.12 kell 19 Tartu Peetri kirik
R 18.12 kell 19 Tallinna Jaani kirik
L 19.12 kell 16 Pärnu Kontserdimaja
P 20.12 kell 19 Rapla kirik
E 21.12 kell 19 Jõhvi kirik
T 22.12 kell 19 Rakvere kirik
K 23.12 kell 19 Paide kirik
R 25.12 kell 16 Haapsalu toomkirik
L 26.12 kell 16 Viljandi Pauluse kirik
P 27.12 kell 16 Kuressaare kirik
E 28.12 kell 19 Tallinna Kaarli kirik

Skandaali-Skandaali-
salusalu

John Patricku koomiline triller 
Lavastaja Roman Baskin
Osades: Marta Laan, Roman Baskin, 
Alo Kõrve, Mart Toome

Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast. 

Lisainfo: www.kell10.ee

29. november 19.00

Rakvere Teater

Vaba aeg

20. novembril võetakse Kadri-
na Keskkoolis juba kuuendat 
korda mõõtu projekteerimi-
starkvara CAD kasutamises. 
Võistlustules on Kadrina 
Keskkooli gümnasistid, Kad-
rina Keskkooli vilistlased ning 
Tallinna Tehnikaülikooli ja 
Tallinna Tehnikakõrgkooli 
võistkond.
„Kadrina Keskkoolist on väl-
jas kolm meeskonda,“ rääkis 
kooli direktor Arvo Pani. „Mul 
on kahju, et teistest koolidest 
gümnasiste võistlemas pole. 
Ootasime ka soomlasi, aga 
neil seal on vist tõesti „lama“, 
sest tänavu polnud neil eelar-
ves selliste käikude jaoks va-
hendeid. Pakkusime välja ka, 
et aitame sõitu finantseerida, 
aga ilmselt soomlaste uhkus 
seda ei lubanud.“
Arvo Pani sõnul on tänavune 
CADrina korraldatud spon-
sorrahadega. „Jah, tänavu ei 
olnud ühtegi meedet, mille 
alt oleks saanud projektile ra-
ha taotleda,“ kommenteeris 
ta. „Õnneks avanevad õige 
pea uued võimalused ja järg-
misel aastal on korraldamine 
selle võrra jälle hõlpsam.“
Keda sündmusele oodatakse? 
„CADrinale ootame kõiki hu-

CADrina propageerib 
reaaltehnilist mõtlemist

CADrina 2014 õhtujuhi Urmas Vaino intervjuu Kadrina Keskkooli võistkonna esindajaga. 
Foto: Meelis Meilbaum

vilisi, eelkõige aga põhikooli 
kolmanda astme õpilasi,“ üt-
les Pani. „Millegi pärast ei ole 
infotehnoloogilised ja inse-
nertehnilised alad noorte 
seas kuigi populaarsed. Val-
davalt soovitakse õppida 
pehmeid alasid. Mina küll 
soovitan, kel vähegi reaalai-
netes taipu, valida reaaltehni-
lisi erialasid: need viivad elu 
edasi ja tagavad ka hea sisse-

tuleku. Uhkust tundes võin 
öelda, et meie kooli reaalteh-
nilise suuna lõpetanutest lä-
heb 80 protsenti sama vald-
konda edasi õppima.“
CADrina töötoad toimuvad 
kell 13-15 ja võistluste finaal 
algab kell 16.30. Võistluste 
kuraatoriks on teist aastat jär-
jest teleajakirjanik Urmas Vai-
no. 
Projekteerimisehuvilised saa-

vad võistluspinget maandada 
bändile Elephants From Nep-
tune kaasa elades. Bänd as-
tub lavale kell 20.20.
Lisainfo sündmuse kohta on 
leitav kodulehelt www.cadri-
na.ee või Facebookist märk-
sõna all CADrina.

Katrin Kivi
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rakvereteater.ee

14. - 16. november kell 16 ja 18
Märul

(Alla 14-aastastele keelatud!)

VARGUS

14. - 16. november kell 20
Õudus

(Alla 16-aastastele keelatud!)

KANNIBALID

KUHU MINNA
10Trummi
Reedel 13. novembril Trummireiv vol 2 - trummi ja bassi pi-
du DJ S.I.N, TO-SHA, MAD JAY feat. CULPAS. Pilet enne sü-
daööd 5 eurot, pärast 7, kliendikaardiga 5 eurot.
Laupäeval 14. novembril Super Hot Cosmos Blues Band li-
ve! DJ Kalle Allik. Pilet 10 eurot, kliendikaardiga 8.

O Kõrts 
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta!
14. novembril shoti ralli, terve öö shotid poole hinnaga ja 
hoogu lisab juurde DJ Ailan Kytt
21. novembril retrodisko DJ Margus Teetsov

Rakvere Teater
13.11. kl 19 Sina maga, mina pesen nõud v.maja (lav. Tarmo 
Tagamets)
13.11. kl 19 Must prints s. maja (lav. Geda Kordemets) ESI-
ETENDUS
19.11. kl 19 Leping v.maja (lav. Indrek Apinis)
19.11. kl 19 Must prints s. maja (lav. Geda Kordemets) 

Kreet Rosina raamatu „Piirangutest 
priiks“ esitlus Rakvere Rahva 
Raamatus
Reedel, 13. novembril kell 
17.30 toimub Rakvere Põh-
jakeskuses Rahva Raama-
tus reikiõpetaja, mitme 
valdkonna terapeudi ja 
nõustaja Kreet Rosina raa-
matu „Piirangutest priiks“ 
esitlus.
Kreet Rosin on tegelenud 
vaimsete teemadega lapse-
põlvest saati. Ta õppis üli-
koolis ärijuhtimise erialal 
ning pärast selle lõppu töö-
tas hotellinduses müügi-
alal. Samal ajal jätkas ta 
õpinguid Holistilise Teraa-
pia Instituudis. Mõned aas-
tad hiljem lõpetas Rosin 
müügivaldkonnas töötami-
se ja pühendus õpetamisele ning inimeste abistamisele holis-
tiliste teraapiatega.
„Piirangutest priiks“ on ilmumisest saati figureerinud Rahva 
Raamatu müügiedetabeli TOPis. Raamatu „Piirangutest priiks“ 
pea igas peatükis on toodud harjutusi, tehnikaid, meditatsioo-
ne ja muude abivahendite kirjeldusi, toetamaks inimesi suure 
hulga piirangutest ja blokeeringutest vabanemisel. Oma panu-
se raamatusse on andnud ka kõrgemad valgusolendid ja ema-
ke loodus – see on kirjutatud keset loodust, vee ääres või vee 
kohal. Kõik see võib aidata veidi lihtsamal moel kogeda üha 
enam elu külluslikkust. 
Lisaks raamatule „Piirangutest priiks“ on Kreet Rosin koos 
Mai-Agate Väljatagaga välja andnud ka teosed „Vähi varjatud 
sõnumid“, „Teejuht tööks iseendaga“, „Iga sinu tunne loob 
sind ennast“, „Minu külluse raamat“, „Meel, teadvus ja loomi-
ne“.

Kuulutaja

Iga vastsündinu saab 
kingiks raamatu 
“Pisike puu”
Raamat “Pisike puu” on riigi 
kingitus kõikidele 2015. aastal 
Eestis sündinud ja ka järgne-
vatel aastatel sündivatele las-
tele. Raamatusse “Pisike puu” 
on kokku kogutud kimbuke 
luuletusi ja jutte meie tuntud 
ja armastatud lastekirjanike 
loomingust. Kinkeraamatu on 
koostanud Eesti Lastekirjan-
duse Keskus ning rahastaja on 
Kultuuriministeerium.
„Eesti jaoks on tähtis, et lap-
sed loeksid, et vanemad loek-
sid oma lastele ette. Et meil 
oleksid ilusad lasteraamatud, 
mis on meie omamaa suu-
repäraste kirjanike sulest kir-
jutatud ja oma silmapaistvate 
kunstnike illustreeritud. Olgu 
see ilus raamat sümboliks sel-
lest sügavast kummardusest, 
millega riik väärtustab igat 
Eestisse sündinud last,” ütles 
kultuuriminister Indrek Saar 
Viljandis esimesi beebiraa-
matuid kätte andes.
Kinkeraamatud jõuavad pere-
deni läbi kohalike raamatuko-
gude. 
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Saltofest on lahe lastepidu
Põhjakeskuses tegutsev Batuudikeskus Salto alustas oktoob-
ris lastediskosarja Saltofest korraldamist. Esimene menukas 
üritus saab jätku 21. novembril, mil toimub Rakvere Põhja-
keskuses kell 16.30-20.30 teine Saltofest.
Kuidas läks esimene pidu? „Juba laste sisenemisel oli kuulda 
jutte, et nad ootasid seda päeva õhinaga,“ kommenteeris Sal-
tofesti eestvedaja Raivo Ridala. „Nii suurelt polegi me siin las-
tele varem midagi ette võtnud.“
„Mõtlesime väga palju laste turvalisuse peale -  enamgi kui 
tavaolukorras,“ jätkas Ridala. „Samas pean tunnistama, et 
minu jaoks oli üllatav, et lapsed ise suutsid ennast kontrollida 
ja selle juures areneda. Loomulikult pöörame ka edaspidi tur-
valisusele kõrgendatud tähelepanu ja siinkohal panen just 
3-5aastaste laste vanematele südamele, et nii väikestel peab 
kindlasti olema kaasas järelevaataja, kes vähemalt 14aasta-
ne.“
Raivo Ridala tundis kõige suuremat uhkust valguslahenduse 
üle. „Julgen väita, et ei lapsed ega ka nende vanemad ole sel-
list kogeda saanudki,“ oli Ridala kindel.
Mis sellel korral teoksil? „Möödunud kord oli laste seas väga 
populaarne meeskondlik klotsimäng,“ meenutas Ridala. „Sel-
lel korral tuleb kaks mängu juurde. Loomulikult saab ka see-
kord nautida muusikat, valgussõud, seina peal näitame vi-
deid.“
Põhjakeskuse turundusjuht Marilys Pruul tundis samuti hea-
meelt, et nende majas pakutakse ka väikestele klientidele põ-
nevat meelelahutust. „Raivo Ridala mõtleb loovalt ja teeb 
oma asja südamega. Tema jaoks on kõige tähtsam, et laps 
oleks rahul,“ kommenteeris Pruul.

Katrin Kivi

Laupäeval, 14. novembril kell 
12-15 toimub Rakvere Põhja-
keskuses moedemonstrat-
sioon ja esineb Uku Suviste.
„Korraldame Põhjakeskuses 
moepäeva teist korda,“ selgi-
tas turundusjuht Marilys  
Pruul. „Meil on väga hea 
meel, et sellel aastal tulid 
poed ideega kaasa veelgi suu-
remas mahus kui mullu. Oma 
kollektsioone esitlevad kaup-
lused Denim Dream, Seppälä, 
New Yorker, Sportland, Week-
end ja BabyCity.“
„Moepäevale on tulemas ka 
palju põnevaid külalisosale-
jaid,“ jätkas Pruul. „Külaliste 
valikus lähtusime sellest, et 
nad annaksid klientidele ja 
ostukeskusele lisaväärtust 
ning toetaksid olemasolevat 
kaubavalikut. Näiteks on 
müügiletiga väljas kauba-
märk La´v Eco Fashion, kelle 
tootevalikus on loodussõbra-
likest materjalidest tehtud 
rõivad. Nende esindaja Kristi 
Hõrrak räägib ka sellest, mil-
liseid kangaid nad kasutavad 
ja miks rikastada oma riide-
kappi mõne looduslikust ma-
terjalist valmistatud rõivaese-
mega”.

Külaliste seas on veel laste- 
bränd Aiko Sewing, efektseid 
disainsalle ja -kindaid paku-
vad Safal Fashion, kohal on 
ka Eesti noori disainereid 
koondav kaubamärk Donna 
Design, kosmeetikat pakub 
Mary Kay. Kodustiili ja moodi 
tuleb näitama Postoconsept.
Meeldivaid muusikalisi ela-
musi pakub laulja ja näitleja 
Uku Suviste. „Mõtlesime, et 
kauni moe keskele sobiks esi-
nema stiilne mees,“ rääkis 
Pruul. „Uku Suvistel on äsja 
välja tulnud uus plaat, mille-
ga on võimalus Põhjakeskuse 
moepäeval tutvuda.“
Moekollektsioone näitavad 
Esteetika- ja Tantsukooli tüd-
rukud. „Meil on Põhjakesku-
sega juba aegade algusest ti-
he koostöö,“ nentis kooli 
esindaja Merje Poom, kelle 
kanda on moepäeval lavasta-
mise ja päevajuhtimise roll. 
„See on põnev ettevõtmine, 
mis on kasulik mõlemale 
poolele. Meie vajame esine-
misbaasi ja Põhjakeskus an-
nab selleks võimaluse.“

Katrin Kivi

Rakvere Põhjakeskus 
tutvustab moodi

Foto: Põhjakeskus
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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

Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428. www.omaporsas.ee

2,05
1,85

1,95

/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!

PARIMAD HINNAD!

TAPA MÖÖBLIHALLIDES Turu 1 ja Turu 4

novembrikuus SUUR SOODUSMÜÜK kuni 30%
•Suurim valik •Kaup kohe kätte •Transpordivõimalus

Tel 32 71 533

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

* 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

CarDrive sügiskampaania on auto talveks korda!

Tellides hoolduse meilt, tulede ja

jahutusvedeliku külmakontroll TASUTA.

Ostes talverehvid meilt, paigaldus TASUTA.
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