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Schwarzkopf Professional
BC Moisture Kick Spray
Conditioner
400ml

Technic Colour
kreemjas
kontuuri
palett

Kookosõli
rafineeritud
900ml

Saunaseelik
mehele/naisele,
takjaga kinnitus

Placent Activ komplekt
juuksevedelik,
sampoon,
palsam

Viskikivid

Meeste Boxerid

Rosme pesu laomüük
-80% poehinnast

Nõudepesu-
masina tabletid
Sun Classic
105tk

USB
laadija 2in1
android
+ iphone

Kinoki Detox
jalaplaastrid
10tk

RefectoCil ripsme-
ja kulmuvärv
pruun
15ml

Saunarätik “100 eurot”

Gillette Fusion
Proglide
Power
3tk

alates 3€

„SÜSTIME SEINAD SOOJAKS“  ja
tuulepidavaks TERMOVAHUGA.

Soojustuskonsultatsioon ja
Thermi termograafia.

Ideest teostuseni!

Jaama pst 5, Rakvere
Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com

Koduleht: www.küttesalong.ee

Järelmaksu

võimalus!

PELLETI SOODUSKUU!

173,33 €/tonn

169 €/alus

UUDISTOODE! 10kg pelletikotid 1,85 €/kott
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Kohaliku omaalgatuse sügis-
vooru laekus vaid 36 taotlus. 
Arvestades, et kevadvoorus 
sai rahastuse täpselt sama 
palju projekte, on taotluste 
arv väike.
„See on tõesti viimaste aasta-
te kõige madalam laekumi-
ne,“ kommenteeris Lääne-Vi-
ru Maavalitsuse arengu- ja 
planeerimisosakonna peas-
petsialist Mari Knjazev. Ta li-
sas, et korralduslikke muuda-
tusi, mis vähese taotluste ar-
vu põhjustada võinuks, selles 
voorus ei olnud.
Sügisvoorus taotletakse Lää-
ne-Virumaal toetust 
58 884,31 euro ulatuses. Pro-
jektide kogumaht koos oma-
finantseeringu osaga on 
77 339,18 eurot.
Lääne-Virumaale on eralda-
tud 2016. aastal toetusteks 
84 488,25 eurot, millest ke-
vadvoorus jagati 45 472,88 
eurot, mis tähendab, et sügi-
sesse jäi 39 015,37 eurot.
Programmi viiakse ellu kahe 
meetme kaudu: meede 1 „Ko-
gukonna areng” ning meede 
2 „Elukeskkonna  ja kogukon-
nateenuste arendamine”.
Kui esimeses meetmes sai kü-
sida toetust näiteks eesmärgi-
päraste sündmuste korralda-
miseks, siis teises rahastatak-
se avalikus kasutuses olevate 
objektide loomist ja remonti-
mist, puuduolevate teenuste 

Kohaliku omaalgatuse programmi 
sügisvoorus jagatakse üle 39 000 euro

Maavalitsusse laekunud kohaliku omaalgatuse programmi 
taotlusi hindas komisjon 8. novembril. 

Foto: Kristel Kitsing

tagamiseks teostatavaid töid 
jne.
Kogukonna arengu meetmes-
se esitati 11 taotlust, mille ko-
gusummaks 17 270,53. Elu-
keskkonna ja kogukonnatee-
nuste meetmesse esitati 25 
taotlust kogusummas 
41 613,78. Esitatud taotlustest 
3 osutusid mittevastavaks. 
Toetusele konkureerivaid 
taotlusi on seega kokku 33.
Kohaliku omaalgatuse prog-
rammi 2016. aasta sügisvooru 
hindamiskomisjoni koosolek 
toimus 8. novembril, mille jä-
rel esitas komisjon oma ette-
paneku maavanemale, kes 
teeb selle põhjal hiljemalt 
kümne tööpäeva jooksul ra-
huldamise või mitterahulda-
mise otsuse.

Otsused saadetakse taotleja-
tele e-posti teel. Rahuldatud 
projektide nimekiri avalda-
takse hiljemalt novembri lõ-
puks maavalitsuse kodulehel.
Kohaliku omaalgatuse prog-
rammi eesmärk on kohaliku 
arengu ja kogukondade elu-
jõulisuse tugevdamine kogu-
kondliku initsiatiivi, koostöö 
ja identiteedi tugevdamise 
kaudu ning kohalike elanike 
teadmiste ja oskuste kasvu 
kaudu.
Alates 2013. aastast haldab 
regionaalministri haldusala 
kohaliku omaalgatuse prog-
rammi SA Kodanikuühiskon-
na Sihtkapital (KÜSK).

Kuulutaja

Õpetajaid ootavad uued väljakutsed
Riigi suund erivajadusega õppurite hariduse osas on muu-
tumas. Erikoolide asemel panustatakse nende õpilaste tava-
koolidesse kaasamisse. Olukorrast meie maakonnas saate 
pikemalt lugeda lk 5.
Mõte ja eesmärk on tänuväärsed – arendada sallivust ja 
koostööoskust ning võimaldada lastel käia kodulähedases 
koolis. Selle uue suuna elluviimisel näib aga nii mõnigi asi 
halvasti läbi mõeldud olevat. Lapsevanemad saavad ise ot-
sustada, kuhu kooli laps läheb, kas tavakooli või erikooli. 
Paljud on juba ka otsustanud kodulähedase tavakooli ka-
suks. See näitab muidugi, et vanemad soovivad asjaga kaasa 
minna. Probleemiks on aga see, et koolide valmisolekusse ei 
ole veel piisavalt panustatud.
Koolipidajaid toetatakse küll haridusliku erivajadusega õpi-
laste kaasamisel ja rahastatakse investeeringuid koolikesk-
konda, kuid praegu veel ei ole suures osas koolides sobivaid 
tingimusi. Kuigi programmi üks osa on õpetajate koolitami-
ne ja neile valmisoleku andmine erivajadusega lapsega te-
gelemiseks, ei ole praeguseks ka õpetajad valdavalt veel siis-
ki selleni jõudnud. Niisiis on lapsed juba koolides, aga per-
sonalil puudub tegelikult vastav väljaõpe.
Omaette küsimus on ka see, kui hea väljaõpe üldse suude-
takse koolituste ja kursuste raames anda. Mõtlema paneb 
ka see, kust leiavad õpetajad lisatööks aja. Koolitused ja 
eneseharimine nõuavad aega, aga ka erivajadusega lapsed 
vajavad suuremat tähelepanu.
Keerukusi uue suuna teostamisel on mitmeid, kuid tulles al-
gusesse tagasi, plaan iseenesest igati arusaadav.
Iga laps peakski saama elada ja kasvada oma kodus, pere-
konna keskel. Tingimuste loomine selleks ongi oluline ja 
paljud õpetajad näevad selle nimel kindlasti ka vaeva.
Siit liiguvad mõtted hoopis kergemini teostatava juurde – 
isadepäeva tähistamine. Pühad ja tähtpäevad on just see 
aeg, mida kasutada lähedaste seltsis olemiseks. Kiires elu-
tempos jääb sageli kvaliteetaeg kallitega tahaplaanile. Aga 
mis saab elus veel tähtsam olla, kui lähedased? Pühendage 
see pühapäev perele ja veetke aega kallite seltsis. Olgu arm-
saks inimeseks siis isa, vanaisa või keegi kolmas, kes teie 
elus tähtsat rolli mängib – näidake välja, et hoolite!

Ilusat isadepäeva!
Kuulutaja

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

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

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Kairi Kreis, 322 5093
kairi.kreis@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla
Kairi Kreis
kuulutus@kuulutaja.ee

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud 
E-R 9-17

Elroni sõiduplaanid 
muutuvad
Laupäevast, 12. novembrist 
kehtib teisipäevadel, nelja-
päevadel ja laupäevadel 
Tallinn-Tartu liinil mõne-
võrra muutunud sõidu-
plaan, kuna seoses lume 
tulekuga on pikendatud 
asendusbusside Tapa-Tartu 
lõigu sõiduaegasid.
Tallinn-Aegviidu, Tal-
linn-Rakvere-Narva, Tar-
tu-Koidula ja Tartu-Valga 
liini sõiduplaan jääb seni-
seks.
Edelasuunal on remondid 
lõppemas ja ka kõiki näda-
lavahetuse reise teeninda-
takse taas rongidega.
5. ja 6. november olid selle 
aasta viimased päevad, mil 
Elron kasutas raudteere-
mondi tõttu edelasuunal 
reisijate teenindamiseks 
asendusbusse. Alates 7. no-
vembrist teenindab Elron 
Tallinn-Rapla-Pärnu/Vil-
jandi suunal reisijaid taas 
ainult rongidega. Samas re-
monttööd edelasuunal jät-
kuvad veel öösiti, mistõttu 
on sõidukiirused Lii-
va-Rapla vahelistel lõikudel 
veel ajutiselt piiratud. Seo-
ses edelasuuna bussiasen-
duste lõppemisega lisan-
dub nädalavahetustel Tal-
linn-Pääsküla liinile reise.
Sõiduplaan on leitav Elroni 
kodulehelt sõiduplaani ot-
singust, tasuta rongiinfot 
saab ka telefonilt 6160245. 

Kuulutaja
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Maakonnaplaneeringus 
on määratud neli ees-
märki, mille poole pürgi-
des võidelda muuhulgas 
elanike arvu vähenemi-
se vastu Lääne-Viru-
maal: maakasutuse ta-
sakaalustatus, parem 
integreeritus Harju-Viru 
ja Soome lahe piirkon-
naga ning toimiv teenu-
sekeskuste võrk.

Liisi Kanna

Äsja toimus maavalitsuses 
avalik arutelu Lääne-Viru 
maakonnaplaneeringu 2030+ 
üle. Maakonnaplaneeringu 
eesmärk on tasakaalustada 
keskkonna kasutusviise, ka-
vandada kestlikku arengut 
ning parandada inimeste ela-
mistingimusi. Selleks määrati 
maakonna ruumilise arengu 
eesmärgid, mis kõik on ühel 
või teisel moel seotud elanike 
maakonnas hoidmise ja nen-
de siia meelitamisega.
Planeeringu koostamisel on 
arvestatud olulisemate tren-
didega nagu IT ja ökoloogilise 
mõtteviisi levik, kliimamuu-
tus, linnastumine ja rahvasti-

ku vähenemine.

Maakasutus
Mille abil täpsemalt loode-
takse inimeste arvu vähene-
mise vastu Lääne-Virumaal 
võidelda, millised on arengu 
eesmärgid?
Maavalitsuse arengu- ja pla-
neerimisosakonna juhataja 
Mati Jõgi nentis, et inimesed 
elavad seal, kus on hea elu-
keskkond, ka looduse osas. 
„Peab olema tasakaal lin-
naruumi ja looduse vahel,“ 
sõnas ta. Planeeringus seisab 
arengueesmärgina: maakasu-
tuse tasakaalustatus ja loo-
dusressursside kestlik kasuta-
mine.
Oluliste loodusressurssidena 
tuleb arvestada nii põhjavee, 
maavarade, rohevõrgustiku 
kui väärtuslike põllumajan-
dusmaade ja maastikega. 
„Tuleb kaaluda prioriteete ja 
mida on mõistlikum säilita-
da. Näiteks on Lääne-Viru-
maal ühed väärtuslikumad 
põllumajandusmaad,“ sõnas 
Jõgi.
Maakonnaplaneeringuga pa-
ralleelselt läbi viidud kesk-
konnamõju strateegilise hin-
damise (KSH) juhtivekspert 
Urmas Uri tõi seoses väärtus-
like põllumajandusmaadega 
välja probleemi, et kuigi need 

Planeeritakse arendada 
maakondlikku teenuskeskuste võrku

on määratletud, puudub sea-
dus selle kohta, millised tege-
vused määratlusega kaasne-
vad.

Parem integreeritus
Teiseks suunaks, kuhu pla-
neeringuga pürgitakse, on 
Harju-Viru toimepiirkonna 
parem integreeritus - lihtsai-
nimese keeli öelduna parema 
transpordiühenduse loomine 

Tallinna ja Ida-Virumaaga. 
„Asume kahe hea potentsiaa-
liga piirkonna vahel. Parem 
ühendus annab meile võima-
luse sinna tööle käia ja samas 
oleme ka neile hästi kättesaa-
davad. See vähendab vaja-
dust siit piirkonnast ära liiku-
da,“ sedastas Jõgi.
Oluline on ka parem integ-
reeritus Soome lahe piirkon-
naga. Konkreetselt räägitakse 

planeeringus näiteks võima-
lusest luua Kunda ja Soome 
ranniku vahele reisilaeva-
ühendus.
Eesmärgiks on ka arengukori-
dor Sankt Peterburgi, Tallinna 
ja Stockholmi vahel. „Rahvus-
vaheline laeva- ja rongiliiklus 
arendaks ettevõtlust,“ selgi-
tas osakonna juhataja.

Teenuskeskused
Neljas oluline eesmärk pla-
neeringus on toimiva teenus-
keskuste võrgustiku arenda-
mine. Planeeringu kontekstis 
tähendab see keskuste jaga-
mist neljatasemelisse hierar-
hiasse: maakonna keskus, 
piirkondlik keskus, kohalik 
keskus ja lähikeskus. Suure-
ma tagamaaga keskuses peab 
kättesaadav olema mitmeke-
sisem teenuste valik.
„Saame aru, et teenused 
koonduvad sinna, kuhu ini-
mesed. Aga riiklikult peaks 
olema tagatud mõistlik kes-
kuste võrk, mille kaudu ava-
likke- aga ka äriteenuseid 
pakkuda, sest mõnes paigas 
ei suuda inimesed majandus-
likult teenust üleval pidada.“
Keskuste võrgustik loob või-
malused teenuste ja töökoh-
tade ruumiliseks hajutami-
seks maakonnas ja nende 
kättesaadavuse parandami-

seks äärealadel.
Võtmetähtsusega on seejuu-
res transpordisüsteem ja eri-
nevate transpordiliikide si-
dustamine, st ajagraafikute 
klapitamine jm.
Maakonnaplaneeringu avali-
kuks olemise aja jooksul sai 
esitada muudatusettepane-
kuid, millest vast ühe sisulise-
ma tegi Sõmeru vald. Nimelt 
oli Sõmeru algselt määratle-
tud lähikeskusena, ent alevik 
soovis kohaliku keskuse staa-
tust.
Siinjuures mängis rolli hal-
dusreform. Lääne-Viru Maa-
valitsuse arengu- ja planee-
ringu osakonna planeerin-
guspetsialist Jaan Kangur sel-
gitas, et planeering on vaade 
tulevikku, mitte tänane kirjel-
dus. Hierarhia määramisel 
eeldati, et Sõmeru kaotab 
haldusreformi tulemusel oma 
positsiooni omavalitsuse kes-
kusena. Sõmeru valla ja Rak-
vere valla ühinemiskõneluste 
käigus määrati aga just Sõ-
meru tulevase valla kesku-
seks. Sellest lähtuvalt nõustu-
ti Sõmeru ettepanekuga, see-
juures on aga planeeringus 
öeldud, et omavalitsusliku 
keskuse staatuse kaotamisel 
vaadeldakse alevit lähikesku-
sena.

Olulisemad transpordisuunad

13. NOV
12.00-15.00 ISADEPÄEV

 TULE JA OSALE PÕNEVAL PEREPÄEVAL
12.00 Tervitussõnad - isa ja Lääne-Viru maavanem Marko Torm 

12.15 Fotojaht “Paps ja laps” autasustamine

12.20 Väike-Maarja Pasunakoor

13.00 Latin-Dance tantsutrupp

13.30 Rakvere Muusikakooli laulustuudio 

14.00 Eesti Sumoliit ja Spordiklubi Sakura näidistreening

14.30 BC Tarvas näidistreening ja vabaviskevõistlus 

 VAHVAD TEGEVUSED JA TOREDAD OSALEJAD

Isadepäeva fotolavastus  |  näomaalingud |  õhupalliloomad

kaartide ja helkurite meisterdamine | Jeld-Wen’i meisterdamise töötuba 

Maanteeameti õpetlikud tegevused | Kadrina Keskkool | CADrina 

Väike-Maarja pasunakoor dirigent Vallo Taar juhendamisel

Rakvere Muusikakooli laulustuudio Kelli Pärnaste juhendamisel

BC Tarvas näidistreening ja vabaviskevõistlus | Päästeameti õpetlikud tegevused

JK Tarvas põnevad tegevused | Tapa Poksiklubi näidistreening ja poksivõistlus

Eesti Sumoliit ja Spordiklubi Sakura näidistreening | Alutaguse Seikluspark

Alutaguse Puhke ja Spordikeskus | Alutaguse Jõuluküla

Rakvere Bowling | Rakvere Küttesalong | Eesti Tuletõrjemuuseumi rändnäitus

Õnnesõprade klubi | palju mänge ja tegevusi tervele perele!

TULE JA TÄHISTA ISADEPÄEVA PÕHJAKESKUSES!
www.pohjakeskus.ee

PÄEVAJUHT 

MARGUS GROSNÕI

KELL 14.00 MIHKEL RAUA AUTOGRAMMITUND RAHVA RAAMATUS
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Oktoobris pandi üle Ees-
ti toime mitmeid tapmi-
si, viimaste aastate sta-
tistika on aga stabiilne 
ning märgatavat tapmis-
te arvu tõusu näha ei 
ole.

Kaius Mölder

Eestis on pärast 1991. aastat 
tapetud ja mõrvatud ligi 4300 
inimest ehk samas suurusjär-
gus, kui elab Põltsamaa lin-
nas inimesi.
Justiitsministeeriumi andme-
tel tapetakse enim inimesi te-
rariistaga. 41 protsendil juh-
tudest kaotab kuriteoohver 
elu pussitamise tagajärjel, 19 
protsenti ohvritest tapsid 
kurjategijad tömbi esemega, 
näiteks kaika või kangiga. 14 
protsenti ohvritest kaotas elu 
peksmise tagajärjel, seitse 
protsenti kuriteoohvritest ta-
peti tulirelvaga.
2003.- 2013. aasta andmetel 
on Eestis vägivalla tõttu huk-
kunud mehi keskmiselt kaks 
kuni kolm korda rohkem kui 
naisi.
Kõige verisemaks loetakse 
aastat 1994, kui kurjategijad 
võtsid elu 426 inimeselt. Kõi-
ge ohvriterohkemad aastad 
jäävadki 1990. aastate esi-
messe poolde.

Sünge oktoober
Viimase aja statistikat täien-
das 24. oktoobril Kohtla-Jär-
vel Salu tänaval asuva maja 
korterist leitud vägivallatun-
nustega 34aastase mehe sur-
nukeha. Politseinikud pidasid 
kuriteos kahtlustatavana kin-
ni varem kriminaalkorras ka-

Möödunud kuu paistis silma 
süngete tapmisjuhtudega

ristatud 39aastase mehe ning 
päev hiljem võttis kohus ta 
vahi alla.
Kuus päeva hiljem teatati po-
litseile, et Paldiskis pandi toi-
me järjekordne tapmine. Ava-
likust kohast leiti noahaava-
dega mehe surnukeha. Kuigi 
hukkunu tuvastamiseks läks 
tavatult kaua aega, suutis po-
litsei siiski mehe isiku kind-
laks teha ning paari päeva 
jooksul tabati 17aastane 
noormees, kellele esitati 
kahtlustus tapmises ja ta võe-
ti vahi alla.
Need on vaid kaks näidet, kus 
teiselt inimeselt on elu võe-
tud. Kas inimesed peaksid 
oma turvatunde pärast kart-
ma või on tapmiste põhju-
seks koos joomine? Põhja 
prefektuuri isikuvastaste ku-
ritegude teenistuse vanema 
Rait Pikaro sõnul ei saa öelda, 
et tapmiste põhjuseks on ala-
ti alkohol, kuid möönab siis-
ki, et see on läbivaks soodus-
tavaks teguriks. „Istutakse 
koos, juuakse viina, varsti tu-
leb välja, et keegi on kellelegi 
võlgu või keelt kandnud ning 
tüli ongi majas. Halvemal ju-

hul lõpebki olukord tapmise-
ga,“ rääkis Pikaro.

Viimased aastad
Kuigi oktoobris pandi üle 
Eesti toime mitmeid tapmisi, 
siis viimase kahe aasta statis-
tika on olnud üsna stabiilne 
ja mingit märgatavat tapmis-
te arvu tõusu näha ei ole. Pi-
karo sõnul võetakse kõikide 
tapmiste uurimist täie tõsi-
dusega ning kaasatakse nii-
palju ressurssi, kui on võima-
lik. 
Aastas paarikümne juhtumi 
uurimisel välja koorunud 
tapmisviisidest esimesel ko-
hal on Pikaro sõnul peksmine 
ja füüsiline vägivald. Teisel 
kohal terariistad ja muud 
käepärased vahendid. Tulirel-
vaga tapmist tuleb ette üsna 
harva.
Politsei teeb asjaolud üsna 
ruttu selgeks ning kurjategi-
jad pannakse trellide taha. 
„See, et oktoober oli tapmiste 
koha pealt üsna sünge, ei 
peaks inimesi ärevaks tegema 
- kõik tapmised on avastatud 
ja kahtlustatavad istuvad vahi 
all,“ sõnas Pikaro lõpetuseks.

Pilt on illustratiivne

LIIKLUSÕNNETUSED
9. novembril kell 16.23 tuli 
teade Haljala vallas Aaspere 
külas teelt välja sõitnud au-
to kohta. Päästjad likvidee-
risid süttimisohu ning lük-
kasid risti teel oleva auto 
tee serva.
7. novembril kell 10.50 tuli 
väljakutse Sõmeru valda 
Tallinna-Narva maantee 97. 
kilomeetrile, kus olid kokku 
põrganud kaks sõidukit ja 
veoauto. Inimesed said au-
todest ise välja ning kiirabi 
tegeles ühe kannatanuga. 
Päästjad likvideerisid sütti-
misohu. Väljakutsele rea-
geerinud Kadrina vabataht-
lik komando märkas tagasi 
koju sõites lumme kinni 
jäänud sõiduautot, mille 
juures politsei liiklust regu-
leeris ning aitasid auto tee-
le tagasi.

PÕLENGUD
9. novembril kell 18.18 tuli 
väljakutse Rakverre Nortsu 
teele, kus põles ehitusjär-
gus tootmishoone katu-
sesoojustus ning osa katu-
sekonstruktsioone, kokku 
kümne ruutmeetri ulatu-
ses. Põleng lokaliseeriti kell 
19.14 ning likvideeriti kell 
19.41.
8. novembril kell 20.46 tuli 
väljakutse Rakverre Side tä-
navale, kus oli süttinud pel-
letikatla rikki läinud põleti. 
Maja peremees sai põlengu 
ise kustutatud, nii et pääst-
jate abi ei vajatudki.

RÖÖVIMINE
7. novembril teatati, et Rak-
veres Laada tänaval asuva 
bussijaama läheduses tun-
giti kallale 18aastasele 
noormehele kellelt rööviti 
mobiiltelefon Samsung 
ning rahakott koos sularaha 
ja isikudokumentidega. 
Kahju on 217 eurot.
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Viimatisel Lääne-Viru 
Omavalitsuste Liidu 
koosolekul arutleti uue 
suuna üle haridusliku 
erivajadusega õppurite-
le hariduse andmises - 
erakoolide asemel pa-
nustatakse tavakooli 
kaasamisse. Seejuures 
on meie maakonnas tu-
liseks küsimuseks Vae-
küla Kooli tulevik.

Liisi Kanna

Eesti elukestva õppe stratee-
gia 2020 koolivõrgu program-
mi raames toetatakse koolipi-
dajad haridusliku erivajadu-
sega (HEV) õppurite kaasa-
misel tavakooli, väikeinves-
teeringuid koolikeskkonda 
rahastatakse 9,5 miljoni euro-
ga.
„Praegu on ligi neljandik põ-
hikooli õpilastest mingil moel 
erivajadusega. Muret tekitab, 
et ka haridusliku erivajaduse-
ga laps peaks saama õppida 
kodulähedases koolis,“ selgi-
tas Haridus- ja Teadusminis-
teeriumi koolivõrgu osakon-
na peaekspert Pille Vaiksaar. 
„Valik, kas laps õpib kodulä-
hedases koolis või erikoolis, 
on õigus teha vanemal.“
Uue suuna puhul on oluline 

just kaasatuse moment. „Ela-
nikke on vähe ja kõiki vaja 
kaasata võimalikult palju. Kui 
klassis on erineva tugevusega 
õpilasi, saame panna nad 
ühistöid tegema,“ nentis 
Vaiksaar ning lisas, et selline 
mall kandub ka ühiskonda 
hiljem üle. Vaiksaar selgitas, 
et kui kooliajal õpilased ära 
eristada, siis ei ole mõtet nen-
de täiskasvanuks saamise ajal 
oodata salliva ühiskonna ku-
junemist.

Õpilaste vähenemine
Lääne-Virumaal on hetkel 
kolm HEV kooli: Porkuni 
kool, Mihkli kool ja Vaeküla 
kool. Erikoolis õppijate arv 
maakonnas on kaheksa aas-
taga vähenenud 32 protsenti. 
Vaiksaar selgitas, et see tuleb 
nii õpilaste üldarvu vähene-
misest kui kaasatuse suure-
nemisest.
Märgatavalt on vähenenud 
Vaeküla kooli õpilaste arv. Kui 
2006/2007 aastal õppis koolis 
148 last, siis praegu vaid 61.
„Seoses õpilaste arvu muutu-
misega muutub ka vajadus,“ 
lausus Vaiksaar. Sisuliselt on 
siinkohal juttu Vaeküla kooli 
sulgemisest. Seda, kas kool 
sulgetakse või liidetakse Por-
kuni kooliga, ministeeriumi 
esindaja veel öelda ei osanud.
Vaeküla kooli sotsiaalpeda-
goog ja hoolekogu esimees 
Maia Kärdla nentis, et kooli-

Vaeküla Kooli saatus on lahtine

Omavalitsusjuhtidele andsid Vaeküla Kooli olukorrast ülevaate kooli sotsiaalpedagoog ja 
hoolekogu esimees Maia Kärdla (paremal) ning koolipsühholoog ja HEV-koordinaator Riina 
Türkel (vasakul). 

Foto: Liisi Kanna

pere peab oma tegemistes 
lähtuma sellest, kui kaua keh-
tib rendileping. „Vaeküla 
Koolil on kehtiv leping maja-
omanikega 2018.a juunini.“
Vaeküla kooli direktor Kersti 
Aasmets kommenteeris õpi-
laste vähenemist: „Kaasava 
hariduse kontekstis ei ole 
lihtsustatud õppekava (LÕK) 
õpilased enam riigi 
sihtgrupp, sest riik on võtnud 
suuna toetada rohkem raske-
ma puudega õpilasi, kes vaja-
vad spetsiifilisemat õpikesk-
konda nagu näiteks on Por-
kuni koolis. Kuna riigi kooli-
võrgukava järgselt lõpetab 

Vaeküla Kool 2018. aastal rii-
gikoolina tegevuse, pole hari-
dusspetsialistide arvates lap-
se huvides alustada kooliteed 
koolis, kus saab õppida vaid 
paar aastat.“
Maia Kärdla tõi välja, et Vae-
küla Koolis ei ole esimest 
klassi avatud kahel õppeaas-
tal. 
Õpilaste arvu languse teise 
põhjusena nimetas direktor, 
nii nagu ka ministeeriumi 
esindaja, et vastavalt kaasava 
hariduse printsiibile õpeta-
vad mitmed koolid oma piir-
konna HEV õpilasi ise. „Meie 
koolis ei ole enam õpilasi 

viiest omavalitsusest ja nel-
jast on vaid üks-kaks õpilast.“

VIROLi roll
Tulevikku vaadates nentis 
Aasmets, et näeb vajadust 
kooli järele, nagu on Tartus 
Herbert Masingu Kool ja Tal-
linnas K. Pätsi Vabaõhukool, 
kus õpivad autismispektri 
häiretega, tundeelu- ja käitu-
mishäiretega õpilased. „On ka 
LÕK-õpilasi, kellel sellised 
kaasnevad erivajadused – 
neid on väga keeruline sobi-
tada tavakooli keskkonda. 
Selliseid õpilasi on oluliselt 
rohkem, kui eelnimetatud 

koolid vastu võtta suudavad,“ 
selgitas direktor.
„Need õpilased vajavad rahu-
likumat õpikeskkonda ning 
tugispetsialiste, kes koheselt 
probleemide korral abi osuta-
vad. Vastasel juhul hakkab 
nende eripärane käitumine 
ka kaasõpilaste õppetööd 
häirima, eriti siis, kui töö toi-
mub samas klassiruumis. Sir-
miga õpilaste eraldamine ei 
ole mõistlik lahendus,“ nentis 
Aasmets.
Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liidu (VIROL) koosolekul tõs-
tis Sõmeru vallavanem Peep 
Vassiljev esile Vaeküla kooli 
n-ö VIROLi tiiva alla võtmise 
idee.
Pille Vaiksaar nentis, et keela-
tud see ei ole, kuid riigi suund 
on ikkagi teine ning kui tõesti 
ei ole võimalik tavakooli vas-
tavaid tingimusi luua, siis jää-
vad riigikoolid, mis neid või-
maldavad.
VIROLi tegevdirektor Sven 
Hõbemägi kommenteeris, et 
Vaeküla Kooli sarnase asutuse 
loomist liidu poolt eraldi aru-
tatud ei ole, kuid selle üle 
peab tõsiselt mõtlema. Samas 
nentis Hõbemägi, et lähima 
kahe aasta jooksul ei ole see 
kuigi realistlik, sest riigirefor-
mi ja haldusreformi konteks-
tis on palju segast, näiteks 
mis saab omavalitsusliitudest 
kui koostööorganitest üldse.

RALLI
Rahva Raamatu

kolmapäevast kolmapäevani
9.–16. november

SAJAD
TOOTED

-80%
KUNI

Kogused on 
piiratud: 
pakkumised 
kehtivad, 
kuni kaupa 
jätkub!

www.rahvaraamat.ee
e-RALLI

veebis ja äpis!
www.aknakoda.ee

RAKVERE MÜÜGIESINDUS:

Laada 41 (Rakvere bussijaama vastas)

E-R 9.00-17.30

tel. 324 2352

rakvere@aknakoda.ee

Alates 1958

Täpsem info:

PVC-akende kampaania

Mina valin

parimad!

4.-18. november

-59%

Talv tuleb külm ja praegu on tagumine aeg
aknad ära vahetada!
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•  Võ t a m e  o m a  m e e s k o n d a 
müügikonsultandi, kes valdab eesti 
ja vene keelt. Sobib ka (üli)õpilasele. 
kristo@k-kummid.ee

•  D U O  Ta k s o  p a ku b  t ö ö d 
t a k s o j u h t i d e l e .  V a j a l i k 
taksokoolitus. Tel 528 2659

• Pakkuda tööd Soome ettevõttes 
2le armeerijale ja 2le elementide 
paigaldajale. Töö on aastaringne. 
Palk alates 13 € (bruto). Elamine 
fi rma poolt 200 €/kuus. Palume 
saata pildiga CV in-fo@nostoassa.
com. Tel 512 3867

• Ööklubi Mjau võtab tööle kojamehe. 
Info 5553 6505

• Tapal ehituskauplus pakub tööd 
klienditeenindajale. CV palun saata 
veikoryy@gmail.com

• Peristein OÜ võtab Rakveres 
tööle C-, E-kategooria autojuhi 
poolhaagisele Eesti sisetöödele. 
Brutopalk alates 850 €. peristein@
hot.ee, tel 517 0260

•  A S  Võ h u  Ve i n  v õ t a b  t ö ö l e 
liinitöölisi. Vajalik hea füüsiline 
vastupidavus, kohusetunne, tahe 
teha tööd. Ettevõte pakub transporti 
Rakverest. Tööle astumine niipea 
kui võimalik. Saada oma CV: in-fo@
vohuvein.ee või helista telefonil: 32 
43 232

TÖÖ/KOOLITUS

• Naispensionär otsib kodust tööd 
(koristamine, hooldus). Tel 5808 
5260

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

•  Inglise keele algtase al T 15.11 
kiirkursus (20 tundi), võimalus 
jätkata. Koidula 1, Tsentrumi IV k. kell 
18-19.30. Hind 50 €. Reg. 5566 1419

Tallinn FoodFest leidis sel 
aastal aset kaheksandat kor-
da, vaheldumisi Tallinna toi-
dumessiga on see suurim toi-
dusektori erialaüritus Eestis. 
Sel aastal käis kolmel päeval 
kokku 8600 külastajat, kelle 
hulgas oli hinnanguliselt eria-
lakülastajaid 6650.
Ülo Kivine, Saaremaa Piima-
tööstuse juht rääkis, et nende 
ettevõtte jaoks on väga oluli-
sed traditsioonid. „See on 
suurim valdkonna sündmus 
Eestis ja oleme mitmeid aas-
taid osalenud. Oluline on su-
helda otse lõpptarbijaga ning 
saada nende hinnangut ning 
otsest tagasisidet,“ selgitas 
Kivine.
„See on ka hea võimalus ja 
platvorm tutvustada uusi tu-
rule tulevaid tooteid. Messil 
osaledes on eesmärkideks 
näidata ennast ja brändi, sa-
mas olla lõpptarbijale lähe-
dal. Kindlasti on eesmärgiks 
ka positiivne emotsioon. Ole-
me selle korraga rahul, pla-
neeritavad tooted said iga 
päev enne päeva lõppu otsa.” 
Tallinki laevade peakokk Anti 
Lepik käib messil just seetõt-
tu, et saada infot, mida turul 
pakutakse. Peamine eesmärk 
on leida uusi kontakte, uusi 
tooteid ja tarnijaid. „Nendega 
on kohe võimalik rääkida ko-
gustest, mis Tallinki puhul on 
suured. Seekordki saime uusi 
kontakte ning läbirääkimised 
käivad,“ võttis Lepik messi 

FoodFestil käis 8600 külastajat

Toidumess 2015
Foto: www.profexpo.ee

tulemused kokku.
Kahtlemata on messi üks 
suurimatest eesmärkidest 
osalevate ettevõtete majan-
dustegevuse elavdamine. Ur-
mas Nikkarinen Bake Project 
OÜ-st kinnitas, et see on ka 
nende jaoks peamiseks põh-
juseks, miks messil osaleda 
ning lisas: “Kindlasti on üks 
eesmärkidest ka teadvustada 
ettevõtte tegevusest ning kin-
nistada brändi klientide 
jaoks. Samuti on tähtis olla 

nähtav. See aeg on möödas, 
kui kilekotitäie rahaga tullak-
se seadmeid ostma, aga ole-
me alati teinud messil eripak-
kumise, mis on klientide 
jaoks meeldiv üllatus. Oli nä-
ha ka positiivset trendi, et pä-
rast messi võeti ühendust ja 
taheti tellida. Meie eesmärgid 
said sel aastal kindlasti täide-
tud.”
Messil käis üle 350 ametikoo-
lide toidu- ja toitlustusala 
õpilase. Väliskülastajaid oli 

hinnanguliselt 290. Messile 
akrediteeriti 60 ajakirjanikku 
või meediaväljaande esinda-
jat. Oma tooteid ja teenuseid 
tutvustasid 205 ettevõtet ja 
organisatsiooni. Välisfirmasid 
osales 46 – Lätist, Leedust, 
Soomest, Rootsist, Moldo-
vast, Itaaliast, Taanist, Araa-
bia Ühendemiraatidest ja Val-
gevenest. Messi programmis 
oli kokku 15 erinevat kutsea-
lavõistlust, tootekonkurssi 
ning teabeüritust. Neis osale-
nud ettevõtteid ja organisat-
sioone oli kokku 35. Konve-
rentsidel, seminaridel osales 
kokku 350 huvilist, kuulati 22 
ettekannet ja esitlust.
Messil toimunud kutseala- ja 
tootekonkursside tulemused 
leiate messi kodulehe uudis-
test. http://www.profexpo.
ee/foodfest/uudised/
Kava kohaselt toimub järgmi-
sel aastal 17. Tallinna Toidu-
mess 25.-27. oktoobril. 2017. 
aastal täitub 25 aastat Tallin-
na toidumesside traditsioo-
nil.
Esimene Tallinna toidumess 
toimus 1993. aastal. Tradit-
sioon, asjatundlikkus ning 
elav huvi Eesti toiduturul toi-
muva vastu teevad toidumes-
sidest oodatud kohtumispai-
ga tuhandetele alaga seotud 
ettevõtete juhtidele ja spet-
sialistidele. 

Kuulutaja

17. septembril toimus järjekordne Tapa Rahvaralli, mille korral-
das MTÜ VilsPort Klubi koostöös Tapa Vallavalitsusega. Võistlus 
toimus tänavu teist korda ning oli see aasta kompaktsem. Kui 
eelmine aasta sai sõidetud Tapa ja Kadrina valla teedel, siis tä-
navu toimus üritus ainult Tapa valla teedel.
Algselt plaaniti võistlus korraldada augustis linnapäevade raa-
mes. Kahjuks ei olnud see võimalik, kuna tegu polnud Eesti 
meistrivõistlusega ning soovitud kuupäev langes kokku suure 
ralli kalendriga. Nii jäi üle korraldada võistlus septembris.
Eelmisel aastal osales Tapa rahvarallil 69 ekipaazhi, tänavu aga 
juba 84. Kasvu tingis kindlasti eelmise aasta hea korraldus, mil-
le tulemusena tunnistati Tapa Rahvaralli 2015. aasta paremaks 
võistluseks.
Siinkohal tahan tänada Tapa ja Kadrina vallavalitsust hea koos-
töö eest.
Tapa Rahvaralli idee tekis, kui sattusin ühel koosolekul kokku 
Reigo Tammega, kes tundis huvi, kuidas saaks Tapa valda mõnd 
põnevat üritust tuua. Nii hakkas pall veerema.
Nädal hiljem olin juba Tapa vallavanema Alari Kirdi kabinetis 
võistlusformaati tutvustamas.
Esimene võistlus ei läinud päris nii nagu soovisime, kuid kõik 
sai korda ja tänan kõiki elanikke, kelle elukohad jäid raja äärde 
ning kes suhtusid üritusse mõistvalt.
Tänavu olime juba natuke kogenumad ning võistlus sujus pa-
remini.
Tahaksin erilist tänu avaldada perekond Lööpretele, kelle kodu 
kõrvalt möödub Vahakulmu kiiruskatse. Nad olid nii tublid ja 
tulid oma jõududega appi ürituse korraldamisele ning raja ehi-
tusele.
Suur tänu ka härra Ants Vilmsile, kes samuti lõi oma käed külge 
ja aitas Karkuse kiiruskatsel asju korraldada.
Usun, et sellised üritused saavatki ainult nii hästi sujuda, kui 
kohalik elanikkond korraldamisse kaasata.

Järgmine aasta rallikalendris on plaanis juba kaks Tapa vallas 
toimuvat üritust:
1.Tapa rahvasprint - toimumisaeg 3. juuni 2017, koht Tapa ralli-
krossirada
2.Tapa rahvaralli - toimumisaeg 12. august2017

Loodame, et järgmisel aastal on nii võistlejate arv kui kohalike 
elanike panus korraldamisel veelgi suurem.

Veel kord suur tänu:
Kadrina Vallavalitsus
Tapa Vallavalitsus
Alari Kirt
Reigo Tamm

Eriline tänu:
härra Ants Vilmsile ja perekond Lööpretele

Ilusat aasta lõppu Tapa valla rahvale ning uute üritusteni tule-
val aastal!
Aivo Rahu
VilSport Klubi MTÜ

TÄNUAVALDUS
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Eraisikute kuulutusi saab anda ka 
Vilde tänav 6a asuvas

Grossi Toidukaubad 
kaupluses “Joogid“

Kauplus on avatud 10-22
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Rakveres Koidula 5 avas 
äsja uksed Jess Foto, 
kus lisaks dokumendifo-
tode tegemisele ja stan-
dardmõõdus piltide 
printimisele tehakse ka 
kujundustöid ja kollaa-
že.

Liisi Kanna

Rakveres alustas 1. novembril 
tööd uus fotopood Jess Foto. 
Omanik, Rakvere kohalik nai-
ne Kairi Juhkam rääkis, et 
töötas varem sama valdkon-
naga tegelevas ettevõttes, 
töösuhte lõppemise järel tek-
kis aga mõte ise fotonduses 
ettevõtjana kätt proovida.
„Rõhutan kvaliteeti ja kii-
rust,“ tõstis Juhkam esile ning 
lisas, et neid nõudeid saab ta 
täita tänu kuivprinterile. „Mul 
ei käi töö keemia peal. Kuivp-
rinterist tuleb foto ruttu välja. 
30 sekundit mõtleb ja hak-
kabki printima.“
Naine nentis, et valdkonna 
tulevik on just kuivlaborid, 
mis ei sega värve ja seetõttu 
tulevad pildid teravamad. 
„Tallinnas kasutavad paljud 
sellist süsteemi, on läinud 
kuivlaborite peale üle. Kee-
miamasinaid enam ei toode-
ta. Oletatakse, et kolme, mak-
simum nelja aastaga saab 

Jess Foto tööd valmivad kuivprinteris

Kairi Juhkamil on jõulude eel plaanis postkaarte tegema 
hakata. 

Foto: Kristina Litvjak

keemiamasinate aeg läbi. 
Praegu on osadel ettevõtetel 
mõlemad variandid, on n-ö 
ülemineku aeg.“
Jess Fotos saab printida kuni 
A4 suuruses pilte. Seejuures 
on võimalik tellida nii stan-
dard- kui erimõõte. „Teen ka 
kujundustööd, näiteks saab 
pildile lisada kirja. Olen pan-
nud kokku ka kollaa�e ning 
taastanud vanu fotosid.“
Pühade eel plaanib omanik 

hakata tegema ka postkaarte. 
„Loodan jõuludeks saada ta-
gant täiesti mati paberi, mille 
võib postkaardina välja prin-
tida. Küsimus on selles, millal 
paber lattu jõuab,“ kirjeldas 
Juhkam plaane.
Lisaks loodab naine tulevikus 
ka pildiraame pakkuma haka-
ta. „Suurt poepinda ma luua 
ei plaani, aga mingi valik 
võiks kohapeal olla. Inimesed 
saaksid vastavalt soovile pilti-

de juurde kohe ka raamid tel-
lida.“
Kairi Juhkam teeb koostööd 
ka kõrvalruumides asuva et-
tevõttega Sumin. „Neil on fo-
tostuudio. Kui inimene tuleb 
Suminasse pildistama, siis 
saab ta soovi korral siit kohe 
ka prinditud pildid kaasa,“ 
selgitas ettevõtja.
Praegu tegutseb naine Jess 
Fotos üksinda, kuid on sellest 
hoolimata klientidele põhi-
mõtteliselt iga päev kättesaa-
dav. Ametlikult on ettevõte 
avatud esmaspäevast reedeni 
9-17.30, laupäeviti kokkulep-
pel. „Laupäeviti toimuvad 
majas üritused, seepärast ei 
saa kliente vastu võtta. Aidata 
saan aga ikka, näiteks vajadu-
sel kiiresti pildid printida ja 
kätte anda. Tuleb minuga su-
helda, telefoni või meili teel. 
Ka facebookis vastan üsna 
kiiresti,“ selgitas Juhkam ja li-
sas, et suure häda korral võib 
pühapäevalgi ühendust võtta.
Fotosid saab Jess Fotosse viia 
andmekandjatel või edastada 
internetis. „Saan anda lingi, 
kuhu pildid üles laadida, võib 
ka meilile saata. Ainult face-
bookist otse ma pilte ei võta, 
sest siis ei tule fotod kvaliteet-
sed.“
Jess Foto ühe eelisena tõi et-
tevõtja välja asukoha. „Oleme 
kesklinnas ja parkida saab 
maja ees. Ka bussijaam on 
suhteliselt lähedal.“

Sillamäe vastu rammu ei jagunud
Hooaja viimast meistrilii-
ga mängu oli miinuskraa-
didest krõbisevale Rakve-
re kunstmurustaadionile 
kogunenud vaatama 132 
inimest. Mängijate suu-
reks sooviks oli aastale 
võidukas punkt panna ja 
kodupublikut väravatega 
rõõmustada. Kahjuks olid 
jõuvarud aga otsakorral. 
Tulemuseks jäi 0:3 Rakve-
re kahjuks.
Rakvere poolelt ei saanud 
kohtumist kaasa teha Aleksei Larin ja mullu fännide poolt 
aasta mängijaks valitud Kaarel Saar. Seni vaid vastaste pare-
must ja üksikuid viikileppimisi tunnistama pidanud Tarvas 
alustas laupäevast kohtumist innukalt.
Eelmistes voorudes Tallinna suurklubidele hästi vastu saa-
nud, kuid napilt lõpu eel murdunud Rakvere mängupilt oli 
lubav. Terve kohtumise vältel hoiti Sillamäe vastu hästi palli 
ja loodi rohkelt ohtlikke momente, ent kliinilisusest jäi vas-
taste värava all puudu.
Sillamäe Kalevil täpsusest puudu aga ei jäänud. 13. minutil 
tõid neile edu Alessandro La Vecchia kiired jalad ja 20 meet-
rilt teele pandud kauglöök, mis osutus Marko Meeritsale 
püüdmatuks – 0:1. Järgmistes väravatega lõppenud olukor-
dades hiilgas liiga suurim väravakütt Jevgeni Kabajev, kes 
ühtlasi valiti ka oktoobrikuu parimaks Premium liiga män-
gijaks. 16. minut 0:2 ja 73. minut 0:3.
Rakvere Tarva debüüt Eesti meeste meistrivõistluste Pre-
mium liigas lõppes 10. kohaga – 3 viiki ja 33 kaotust. Järg-
mist hooaega alustab Rakvere taas Esiliigas.
Fännide aasta parimaks mängijaks sai Taavi Trasberg (kok-
ku osales hääletusel 122 inimest), ühtlasi langes Trasberg 
sama au osaliseks ka kaasmängijate poolt – Tarva mängijate 
mängija 2016. Parimat tunnustavad Grillersi burgerikohvik 
ja Multi Maksi OÜ.

Andres Rattassep

Foto: Ain Liiva

EDASIMÜÜJAD (üle Eesti): BAUHOF, ESPAK, BAUHAUS
TALLINN: Kemiflora kauplus, Laki 3a, tel 656 3472

VOH! värvi- ja krohvikeskus, Helgi tee 2, Peetri alevik, Rae vald,

Harjumaa, tel 514 5634

TARTU: VOH! värvi- ja krohvikeskus, Ringtee 35, tel 525 7874

PÄRNU: VOH! värvi- ja krohvikeskus, Pae 4, tel 5898 4800

RAKVERE: Smalt OÜ, Niine 4a, tel 5306 6277

NARVA: Teknokolor OÜ, Kadastiku 57c, tel 526 2101

VÄIKE-MAARJA: Pandivere Ehitus AS, Pikk 14, tel 326 1422

TAPA: Stellana OÜ, Paide mnt 77, tel 322 0047

KURESSAARE: OÜ Prikem Color, Tallinna mnt 30, tel 453 3331

KÄRDLA: Faasion OÜ, Põllu 32, tel 462 2502

Broneeri aeg: tel 324 0301 I info@silmatervis.ee 

Avatud: T–R 10–18, L 10–14 Iwww.silmatervis.ee

Meie oskame Sind aidata

Ei näe 
peenes kirjas

teksti 
lugeda?
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„Olen kogu töömeheelu spor-
dipoodides rataste ning suus-
kadega tegelenud,” mainis Vi-
ru Ratta üks asutajaid ja oma-
nikke Egert Silvere. „Konku-
rents selles valdkonnas on 
Rakveres kõva – vähemalt 3-4 
tõsist tegijat -, aga sellele vaa-
tamata on hoolduses pikad 
järjekorrad. Järelikult nõud-
lust on. Seepärast siis otsusta-
singi, et püüan kiiremini ja 
paremini ning ise enda pere-
mehena.”
Esimesed kuud polnud Viru 
Ratta jaoks sugugi lihtsad. 
„Kevadel jäime avamisega 
natukene hiljaks, kõrghooaeg 
jõudis enne mööda minna,” 
tunnistas Egert. „Aga võib-ol-
la see oligi hea – saime asjad 
rahulikult paika sättida.”

Müüvad ja määrivad
Talihooajal keskendub Viru 

Viru Ratas annab abi ka talisportlastele

spetsialistidel teha – tuleb 
kokkuvõttes odavam.”
Egert lisas, et igale suusa-
omanikule antakse Viru Rat-
tas ka hüva nõu. „Tuletan näi-

teks meelde, et uut suusapaa-
ri tuleb tavalisest tihedamalt 
parafiinitada, kui suusapõh-
jale ilmuvad hallid laigud, siis 
on viimane aeg parafiinitami-

seks jne.”

Mõnikord on rentimine 
ostmisest kasulikum
Suur tähelepanu hakkab Viru 

Ratas pöörama nii suuskade 
kui ka suusavarustuse renti-
misele. Selle tegevusega ei ta-
heta mitte suurt tulu teenida, 
vaid pigem tutvustada klien-
tidele ennast ja kauplust.
„Suuskade rendihind üheks 
ööpäevaks on 4 eurot, aga - 
pange tähele! – selle hinna 
eest saab ka terve nädalava-
hetuse alates reedest kuni es-
maspäeva hommikuni. Sa-
muti võib varustuse rentida 
terveks hooajaks, hind on 60 
eurot.”
Varustuse rentimine on eriti 
sobilik noorele suusasõbrale 
– suusad saab valida vastavalt 
tema pikkusele. „Suusavarus-
tuse juures on suusataja 
mõõdud väga tähtsad. Laps 
kasvab kiiresti ja selleks, et 
varustus oleks ideaalselt so-
biv, tuleks see igal aastal välja 
vahetada. Tegelikult ei ole 
üldse hea idee osta suusad 
„kasvuruumiga” – liiga pikad 
„lauad” võtavad kogu sõidu-
mõnu ära ja lapses võib suu-
satamise vastu hoopis tõrge 
tekkida,” arutles Egert Silvere.
Viru Ratas rendib ka mäesuu-
savarustust ja Egerti kinnitu-
sel on hind soodsam kui mäe-
suusakeskustes kohapeal. „Li-
saks veel see pluss, et meie 
juures saad võtta rahulikult. 
Mäe peal on kiirus ja järje-
kord taga.”

Alates tänavu suvest Rakveres Laada tänaval te-
gutsev spordipood Viru Ratas pakub talihooajal 
soodsat võimalust rentida suusavarustust. Lisaks 
saab kauplusest abi kõiges muus teemaga seon-
duvas: müügil on murdmaasuusad ja –varustus, sa-
muti määrded ja abivahendid nende suuskadele 
kandmiseks. Viru Ratas määrib soovi korral teie 
suusad ning teritab mäesuuskade ja lumelaudade 
kandid.

Aivar Ojaperv

Ratas suusaspordile. Suuska-
dele tehakse igat masti hool-
dust ning müüakse ka suuski 
endid – Rossignoli ja Peltone-
ni. Samuti on kaupluses 
müügil suusamäärded (Rex) 
ning määrimiseks vajalikud 
abivahendid.
„Müüme kõiki hoolduseks 
vajalikke tarvikuid, kuid sa-
mas julgen kinnitada, et kuni 
teatud sportliku tasemeni on 
siiski mõistlik hooldus ja 
määrimine n-ö teenustööna 
sisse osta,” märkis Egert Sil-
vere. „Iga tõsine harrastaja 
saab oma suuskade määrimi-
sega hakkama, kuid korrali-
kuks põhjade puhastamiseks 
ning parafiinitamiseks pea-
vad olema abivahendid. Li-
saks tuleb seda tööd teha so-
bivas ruumis. Kui päris iga 
päev suusatamas ei käi, on 
otstarbekam lasta see töö 

Viru Ratas pakub soodsalt suusavarustust nii ostuks kui rendiks ja abistab suuskade määrimise-
ga. Müügimees Egert Silvere innustab talvemõnusid nautima kuniks veel ilma. 

Foto: Katrin Kivi
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Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Müüa keskküttega 1toaline korter 
Tamsalus. Tel 5680 1956

• Müüa 2toaline keskküttega korter 
Haljalas. Vannituba renoveeritud, 
dušš, põrandaküte, kõik aknad 
vahetatud. Kommunaalid väga 
soodsad. Variandid. Küsi kindlasti 
lisainfot 5667 0967

• Müüa Tamsalus renoveeritud 
2toaline korter, II k. Hind 9900 €. 
Tel 5697 5317

• Müüa Väike-Maarjas 2 ahiküttega 
2toalist korterit (I ja II k.). Lisainfo 
5343 1978

• Müüa remonditud 2toaline 
merevaatega korter Kundas. Tel 
5802 3725

•  Müüa Kundas  Kasemäe 15 
mugavustega 3toaline korter. I k., 
57,2 m2. Hind 9000 €. Tel 5645 1242

• Müüa 3toaline korter Kundas 
Koidu tn (1/5, toad eraldi, 61,9 m2). 
Tel 5333 1033

• Müüa 3toaline korter Ulvis, 
Rägavere vallas. 2 rõduga, heas 
korras. III korrus. Lisainfo 515 7386

• Müüa soodsalt ahiküttega 3toaline 
korter (61,5 m2) Ulvis. Tel 523 0625. 
Tule vaatama ja paku oma hind!

• Müüa 3toaline puuküttega korter 
Tudus. Heas korras. Info tel 5893 
3966, 5678 9916

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

• Müüa vesiveski hoone Haljala 
vallas Varangul. Ilus koht jõe ääres. 
Küsi infot 5667 0967

• Müüa või vahetada Rakveres 
elamu II korrus. Ahiküte, aiamaa. 
Tel 5358 6829

• Müüa maja (kat.: 66201:001:0690) 
3  km Rakverest .  Maad 1  ha, 
männimets. 3x25 A vool, vesi. Tel 
5694 6444

• Müüa maja  kõrvalhoonetega 
(garaaž ja panipaik, puukuur) 
L-Viru, Kunda ääres, korralik, 2 
korrust, krunt 1,33 ha. Tel 5646 6933

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

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

• Anda rendile Rakvere kesklinnas 
äripind (80 m2). tel 528 5416

Tel 5164 685

rendipinnad@hot.ee

MÜÜA VÕI ANDA 
RENDILE 

RAKVERES KUKE TN 3

CAROLA ÖÖKLUBI/
SAUN

Turu plats 3, Rakvere I Avatud: E–R 9.00–17.00
Telefon: +372 327 7100 I rakvere@pindi.ee

Maaklerid Lääne-Virumaal on

Sinu heaks loodud!

Helve Keskülla 
Maakler/hindaja

511 6466
helve.keskylla@pindi.ee

Mare Aros 
Maakler

528 8670
mare.aros@pindi.ee

Anu Veldre 
Maakler

501 3658
anu.veldre@pindi.ee

Olga Sergejeva 
Nooremmaakler  

5630 1453 
olga.sergejeva@pindi.ee

Merle Nagel 
Maakler/hindaja

5800 3648
merle.nagel@pindi.ee

Rakvere, Pae 11, üp 113,7 m2, krunt 
784 m2, müüakse ¼ kaasomandist 
koos hüpoteegiga H: 9000 € tel.: 50 
13 658 Anu

Vinni v, Koeravere k, kinnistu 3,86 
ha, üp 99,2 m2 H: 19 000 €  tel: 51 
16 466 Helve
Vinni v, Kakumäe k, krunt 2,41 ha, 
üp 334,2 m2 H: 96 000 € tel: 50 13 
658 Anu
Rägavere v, Põlula k, krunt 65068 
m2, üp 109,7 m2 H: 45 000 € tel 58 
00 36 48 Merle

Sõmeru v, Näpi, Voore tn, krunt 1516 
m2, 2 korrust, üp 139,1 m2 H: 139 
000 € tel: 51 16 466 Helve
Tapa, Pikk 58, krunt 3193 m2, H: 18 
900 € tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Karja 46, üp 61,5m2, II 
k, rõdu H: 69 000 € tel: 51 16 466 
Helve

Rakvere,  Rahu 13, üp 58,6 m2, I k, 
rõdu  H: 30 000 €  tel.: 50 13 658 Anu
Rakvere, Võidu 53, üp 62 m2, IV 
k, H: 43 500 € tel.: 52 88 670 Mare

Vihula v, Eisma k, suvila, krunt 
2834 m2, üp 157,5 m2, 5 tuba, 
saun, garaaž H: 70 000 € tel 58 00 
3648 Merle

Rakvere v, Päide k, suvila, krunt 
800 m2, üp 77,5 m2, 3 tuba, saun, 
garaaž H: 32 000 € tel 58 00 36 48   
Merle

Merle Vinni v, Vetiku k, suvila, 
krunt 2100 m2, üp 81,6 m2, 2 tuba, 
saun, garaaž H: 35 000 € tel 58 00 
36 48 Merle

Haljala v, Aaspere, krunt 19034 
m2, üp 50,1 m2 H: 11 700 € tel: 58 
00 3648 Merle
Sõmeru v, Vaeküla,  Viinavabriku 
tee 6, krunt 5536 m2, üp 1787,9 m2 
H: 30 000 € tel: 50 13 658 Anu
Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe tee 
9, krunt 7784 m2, üp 532,9 m2  H: 
5900 € tel.: 50 13 658 Anu
Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe tee 
8, krunt 438 m2, üp 52,2 m2  H: 5 
200 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mageranna tee 6, krunt 
2665 m2, üp 110,8 m2  H: 32 000 € 
tel.: 50 13 658 Anu

Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe 
tee 4, MÕIS, krunt 14 134 m2, üp 
1682m2  H: 60 000 € tel.: 50 13 
658 Anu

Väike-Maarja al, Aia tn, kaasomand, 
2 k, üp 79,05 m2, krunt 2038 m2, 
palkmaja H: 8900 € tel: 51 16 466 
Helve

Haljala vald, Aaspere küla, Kase, 
II k, ridaelamuboks 120 m2, hea 
seisukord H: 28 700 € tel: 58 00 
3648 Merle

Rakvere, Laada 8, IV k. H: 29 000 
€ tel: 52 88 670 Mare 
Rakvere,  Narva 21, üp 43 m2, I k, 
ahiküte, enampakkumine  H: 4500 
€  tel.: 50 13 658 Anu 
Kunda,  Mäe 22, I k, üp 47,8 m2, 
renoveeritud  H: 7500 € tel.: 50 13 
658 Anu 
Kunda, Mäe 1, II k, üp 42,9 m2 H: 
5500 € tel. 56301453 Olga
Kunda,  Kasemäe 13, V k, üp 48 m2  
H: 2500 €  tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Koidu 73,  IV k, üp 48,6 m2  
H: 4500 €  tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Kalda 18,  I k, üp 50,6 m2, 
enampakkumine  H: 4000 € + KÕ 
võlg  tel: 50 13 658 Anu
Kunda,  Ehitajate 3,  II k, üp 42,2 
m2, enampakkumine  H: 3600 € + 
KÜ võlg tel: 50 13 658 Anu

Tamsalu, Sääse 8, III k, üp 47,2 m2, 
sisustus, tehnika H: 10 000 € tel: 51 
16 466 Helve
Tapa, Ülesõidu 5a, III, 40,5 m2 H: 
12 000 €  tel: 51 16 466 Helve
Väike-Maarja,  Tamme 5, II k, 
üp 43,4 m2  H: 7 800 € tel.: 50 13 
658 Anu

ÜHETOALISED KORTERID

KAHETOALISED KORTERID

KOLMETOALISED KORTERID

MAJAOSAD

ELAMUD

Rakvere, L.Koidula 8, üp 25 m2, 
II k, ahiküte H: 14 000 € tel: 50 13 
658 Anu
Kunda,  Pargi 8, III k, üp 27,1 m2  
H: 2400 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,   Tammiku põik 2, III k, üp 
39,6 m2, enampakkumine, H: 3300 
€ + KÜ võlg tel: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 16, I k, üp 33,9 m2, 
enampakkumine H: 2800 € + KÜ 
võlg tel: 50 13 658 Anu
Kunda,  Kasemäe 17,  VII k, üp 37,5 
m2, rõdu, enampakkumine  H: 
3500 €+ KÜ võlg tel: 50 13 658 Anu
Vinni al, Kiige 3, III k, üp 34,2 m2 
H: 11 400 €  tel. 52 88 670 Mare

NELJATOALISED KORTERID
Väike-Maarja, Tamme, III, 77,1 m2, 
hea seisukord H: 27 000 € tel: 51 16 
466 Helve

7 tuba:  Tamsalu v, Porkuni k, II k, 
186,3 m2 (terve II korrus) H: 15 000 
€ tel: 51 16 466 Helve

KRUNDID
Rakvere, Piiri 8b, krunt 713 m2, H: 
16 600 €, tel 52 88 670 Mare

Rakvere, Räägu 23, krunt 880  m2, 
H: 19 100 €, tel 52 88 670 Mare

MAA
Tapa v, Karkuse küla, haritav maa 
8,0 ha H: 25 000 € tel:51 16 466 
Helve

SUVILAD

GARAAŽID
Rakvere, Mulla tn, kanal, elekter 
H: 3 000 €, tel 50 13 658 Anu

Tamsalu, Ääsi 19, III k, üp 65,7 m2  
H: 5700 €  tel.: 51 16 466 Helve
Rakvere, Seminari 34, üp. 61,9 m2, 
II k, renoveeritud, H: 49 500 €, tel. 
52 88 670 Mare
Kunda,  Pargi 18, üp 61,5 m2, 
enampakkumine  H: 1500 € + KÜ 
võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Koidu 87, V k, üp 61,9 m2, 
enampakkumine 750 € + KÜ võlg 
tel.: 50 13 658 Anu
Rakke, Oru, II k, üp 67,6 m2, 
enampakkumine H: 880 € tel: 51 16 
466 Helve
Kunda,  Mäe 7, IV k, üp 48,1 m2,  H: 
3500 €  tel.: 50 13 658 Anu 
Kunda,  Ehitajate 3,  I k, üp 73,5 m2, 
enampakkumine  H: 6200 € + KÜ 
võlg tel: 50 13 658 Anu

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 Aart
Kutseline maakler
5697 5217

KORTER IIDSES PALKMAJAS
RAKVERES PIKK 42a

3 tuba, 61 m², 1/2, WC, dušš, kuur

19 990 € UUS HIND!

Margus Punane, 504 9998

PÄIKESEPOOLNE KORTER
TAPAL ÜLEVISTE 11

2 tuba, 49,2 m², 3/5, toad eraldi, vaikne koht

5 990 € UUS!

HUBANE AHIKÜTTEGA KORTER
RAKVERES TARTU 53

Korrus 2/2, 3 tuba, 59 m²

51 900 € 

Nele Aart, 5697 5217

RIDAELAMU UHTNA ALEVIKUS
LAULUKAARE 1

2 korrust, 4 tuba, 90,6 m², rõdu, aiamaa

7 990 € UUS!

MADALAD PÜSIKULUD
KADILA KÜLAS PÄRNA 9

2 tuba, 44,5 m², 1/2, seisukord hea, ahiküte, dušš
Margus Punane, 504 9998

PRIVAATNE KOMPLEKS KADRINA VEEREL
JÕETAGUSE KÜLAS LEPIKU

Kinnistu 8,8 ha, palkelamu 105,4 m², vesi sees

59 000 € UUS! 

KODU VALLIMÄEL
RAKVERES TÕUSU 11

Kinnistu 1364 m², 6 tuba, 198 m²

KODU RAKVERE LINNAS
RAKVERES PIIRI 15

Kinnistu 760 m², 6 tuba, 183 m²

Margus Punane,  504 9998

Margus Punane,  504 9998

89 000 € 

Nele Aart, 5697 5217

23 900 €

Nele Aart, 5697 5217

75 000 €  

Nele Aart, 5697 5217

MAJA AVARA KINNISTUGA
RAKVERES TUISU 5

Kinnistu 2431 m², elamu 161,3 m², renoveerimisel

39 000 € UUS!

RIDAMAJA MÕISAPARGIS
AASPERES PARGI

4 tuba, seisukord hea, mööbel, kamin, saun

35 900 € UUS HIND!

Margus Punane,  504 9998

Margus Punane,  504 9998

AVAR KODU HALJALAS
HALJALAS RAKVERE mnt 23

Kinnistu 1,1 ha, elamu 291 m², 6 tuba, abihooned

82 990 € UUS HIND!

MAAKÜTTEGA ERAMU
SÕMERUL LEHE 6

Kinnistu 1899 m², 4 tuba, elamu 190 m²

210 000 €

Margus Punane,  504 9998

Nele Aart, 5697 5217
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• Ostan 1toalise  k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 5081 
311

• Ostan  2-3toalise ahiküttega 
korteri Rakvere linnas. Tel 518 7979

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

• Ostan remontivajava korteri 
Rakveres <22 000 €. Aitan müügiga. 
Tel 5550 0588

• Soovin osta Rakvere linnas korterit 
otse omanikult, hind kuni 20 000 €. 
Tel 5664 1656

• Otsin 1toalist korterit. Tel 5380 
1817

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

• Ostan otse omanikult 2-3toalise 
korteri  Rakvere linnas. Korter 
võib vajada remonti  või  ol la 
kommunaalvõlaga. Tehing kiire 
ning raha kohe kätte. Tel 518 7979

• Ostan talu või maamaja Lääne-
Virumaal. Tel 5687 5845

• Ostan garaaži Rakveres <1000 €. 
Tel 5550 0588

• Ostan garaaži Rakveres. Tel 5396 
7796

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

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

• Üürile anda 2 1toalist korterit 
Rakveres. Tel 5332 8736

• Anda rendile 1toaline mugavustega 
m ö b l e e r i t u d  ko r t e r  R a kv e re 
kesklinnas. Rendi hind 190 €/kuus 
+ kom.maksud. info tel 527 0058

• Anda soodsalt üürile korter või osa 
sellest Roodeväljal, samas müüa osa 
elamust. Tel 507 4958

• Amda üürile 2toaline k.m. korter 
Rakvere kesklinnas. 200 €+ kom.
maksud. tel 5390 1003

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

• Üürile anda 2toaline ahiküttega 
korter Tapal. Keskmises seisukorras. 
Hind 180 € kuus. Tel 5667 0967

• Üürile anda 2toaline korter Tapal 
Turu tn, IV korrus. Heas seisukor-
ras. 70 €+kommunaalmaksed. Tel 
5698 3440

• Anda üürile Aseri läheduses maja 
koos sauna ja abihoonetega. Tel 
512 2025

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

• Anda rendile garaaž Rakveres 
Mulla tn. Tel 5648 6638

• www.toonklaas.ee

• Müüa töökorras MAZ ja Kamaz 
kallurid ja Ford Transit kaubik. Tel 
5853 2450

•  M ü ü a  t õ s t u k  M T Z 
diiselmootoriga. Kandevõime 5 
tonni. Hind 5000 €. Tel 558 0588

• Müüa sõiduauto Chevrolet Aveo 
(punane, sedaan, 2005. a). Läbisõit 
148000 km. Hind 1200 €. Tel 5309 
2534

• Müüa Ford Fusion 1,4 bens. 2006. 
a. sinine, läbisõit 112 000 km. Auto 
heas korras. Hind 2600 €. Tel 523 
2215

• Müüa Opel Astra Elegance 1,8i 
10/2003.a 92 kW helehall metallik, 
universaal, bensiin, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, kesklukk puldist, 
4xel.aknad, Opel valuvelgedel, 
veokonks,

roosteta, v.heas tehnilises korras, 
soodsalt! Rakvere, tel 5903 7780

• Müüa Opel Corsa 1,2 68 kW 2011. 
a, ls 67 000 km. Naelrehvid all, 
kaasa uued suverehvid velgedel. 
Ülevaatus 11.2018. a. Üks omanik. 
Tel 5669 6047

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

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2,2DTI 04/2003. a 92 kW hõbedane, 
turbodiisel, 7 kohta, konditsioneer, 
4xel.aknad, el.peeglid, kesklukk 
puldist,  tume salong, 16 tolli 
v a l u v e l g e d e l ,  p l . s o o j e n d u s , 
veokonks, korralik, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

•  Mü ü a  O p e l  Z a f i ra  1 , 6 i  7 2 
kW bensiin 2000.  a.  Rikkalik 
lisavarustus. Ülevaatus 05.2017. 
Hind kokkuleppel. Info 502 8156

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDi 10/2001. a 66 kW hõbe 
metallik, turbodiisel, universaal, 
konditsioneer, 4xel.aknad, kesklukk 
puldist, el.peeglid, valuvelgedel, 
s t e r e o,  v e o k o n k s ,  k o r r a l i k , 
s u p e r ö k o n o o m n e ,  s o o d s a l t ! 
Rakvere. Tel 5903 7780

•  Mü ü a  Vo l k s w a g e n  G o l f  4 
Variant 1,6iI 11/2002. a 77 kW 
kuldne met. bensiin, universaal, 
konditsioneer, püsikiirusehoidja, 
4xel.aknad, kesklukk, tume salong, 
veokonks, väga korralik, äsja läbinud 
tehn. ülevaatuse kehtiv 11/2017, 
talverehvidel, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Volvo S40 1.9TDI 10/2002. 
a 75 kW turbodiisel, tumehall 
m e t ,  s e d aa n ,  k o n d i t s i o n e e r, 
püsikiirusehoidja, 2xel.aknad, 
kesklukk puldist, stereo, veokonks, 
t a l v e re hv i d e l ,  l ä b i nu d  t e h n . 
ülevaatuse, kehtib 10/2017, soodsalt! 
Rakvere, tel 5903 7780

• Müüa UAZ 3303 (4x4 kastiga). Tel 
517 5053

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

•  M ü ü a  k a s u t a t u d  v ä g a 
heas korras 14-16tollis eid 
naastrehve. Tel 5552 7229

• Müüa vähekasutatud rehvid M+S 
(nael) 165/70R13. Odavalt. Tel 
324 1801

• Müüa naelrehvid 205/55R16 (6,5 
mm, naela jääk 85%, hind 100 €) ja 
205/60R16 (5 mm, naela jääk 70%, 
hind 80 €). Tel 513 6690

•  M ü ü a  s o o d s a l t  k o r r a l i k e 
kasutatud 14- ja 15tolliseid nael- 
ja lamellrehve. Samas ka plekk- ja 
valuvelgi. Tel 501 2306

• Müüa plekkveljed 5x108 R15. Tel 
5343 6875

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

VAHETUS

SÕIDUKID

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

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

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

www.wiruauto.ee 
Toyota Yaris, 08/2003a. 
1.3(64kw), bensiin, automaat, 
hõbedane met. Sn: 191 340km. 
Hind: 2590.-

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

Peugeot 208, 09/2012a. 
1.2(60kw), bensiin, manuaal, 
sinine met. Sn: 67 500km. 
Hind: 6490.-

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

Peugeot 308, 05/2012a. 
1.6(68kw), diisel, manuaal, pruun 
met. Sn: 145 065km. 
Hind: 7290.-

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

Nissan Juke Visia, 01/2013a. 
1.6(86kw), bensiin, manuaal, 
tumepruun met. Sn: 71 880km. 
Hind: 9290.-

Nissan Qashqai Visia, 08/2013a. 
1.6(86kw), bensiin, manuaal, 
hõbedane met. Sn: 112 470km. 
Hind: 10 950.-

Peugeot 308 Access, 10/2014a. 
1.2(60kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 27 520km. 
Hind: 10 990.-

Peugeot 308 Access, 12/2014a. 
1.2(60kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 15 865km. 
Hind: 11 490.-

Renault Captur Intense, 
07/2013a. 0.9(66kw), bensiin, 
manuaal, oranž met. Sn: 14 
200km. Hind: 11 990.-

Nissan Qashqai Visia, 04/2013a. 
1.6(86kw), bensiin, manuaal, lilla 
met. Sn: 44 740km. 
Hind: 11 990.-

Nissan Qashqai Visia, 10/2013a. 
1.686kw), bensiin, manuaal, lilla 
met. Sn: 23 500km. 
Hind: 12 190.-

Renault Trafi c 6-kohta, 
09/2012a. 2.0(66kw), diisel, 
manuaal, kaubik, valge. Sn: 114 
400km. Hind: 12 990.-

Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 
1.2(85kw), valge met. bensiin, 
manuaal. Sn: 5545km. 
Hind: 13 990.-

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

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

Nissan Qashqai N-Tec, 
06/2016a. 1.2(85kw), bensiin, 
manuaal, valge met. Sn: 7900km. 
Hind: 18 990.-

Renault Kadjar Intens, 
07/2015a. 1.2(96kw), bensiin, 
manuaal, pruun met. Sn: 18 
100km. Hind: 20 700.- 

• Vahetada 2 korterit Rakveres 
maja vastu Rakveres või müüa 
eraldi. Otse omanikult. Tel 5348 
8161

• Vanem abielupaar vahetab Tapa 
keskuses IV korrusel asuva korteri I 
korruse korteri vastu. Tel 5814 3293

• Võtan üürile või ostan garaaži 
Kadrinas. Tel 5550 5148

• Soovin üürida 1toalise korteri 
Tapa l innas,  soovitavalt  otse 
omanikult. Tel 566 8668

•  O s t a n  k a s u t u s k õ l b l i k u d 
talverehvid 205/60(55)R16, lamell, 
nael. Tel 520 9960

•  O s t a m e  i g a s  s e i s u k o r r a s 
sõidukeid, hea pakkumise korral 
kiire tehing. Helista 5612 3431 ja 
saate teada palju me teie auto eest 
pakume! Lääne-Virumaal tuleme 
kohale 1h jooksul!

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

  |   

INGRID REBANE
 

5341 5637

Kutseline hindaja
Ingrid.Rebane@arcovara.ee

SWEDBANKI KLIENDILE HINDAMINE -20%

Telli hindamine!

Laada 14, Rakvere   Tel 324 0888

84 000 € 190 m²

29 900 € 119 m²

62 m², V k22 000 €

79 000 € 99 m²

136 000 € 138 m²

77,7 m²41 000 €

23 000 €

Andrus     527 1011

43,9 m², I k 33 000 €

26 000 € 1,2 ha 69 000 €

69 000 € 80 m²

330 m²

• Privaatne, kõrghaljastusega krunt
• Vundament
• Liitumine elektriga olemas

MÜÜA KINNISTU
PONDRI tee HALJALA VALLAS

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
LÕUNA PÕIK 2 RAKVERES

• Ahiküte, WC, vannituba eraldi
• Elutuba läbikäidav
• Puukuur, kelder

UUS HIND!

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
KIIGE TN VINNIS

MÜÜA MAJA
AIA TN RAKVERES

• Kinnistu 587 m², 2 korrust 
• Garaaž, abiruumid, kelder
• Eramajade piirkond

MÜÜA 4-TOALINE KORTER
KUNGLA TN RAKVERES

• Aknad vahetatud, rõdu
• Läbi maja planeering
• Korras puhas ilus korter

• Kinnistu ca 600 m²
• Soojustatud, uus katus
• 4 tuba, köök, saun, garaaž

MÜÜA MAJA
VAHTRA PST RAKVERES

MÜÜA MAAMAJA
VANAMÕISA KÜLAS HALJALA V
• Kinnistu 1,7 ha, 2 korrust
• Kivimaja, keskküte, hea asukoht
• 2 abihoonet, puurkaev, lok. kanal.

MÜÜA ILUS MAAKODU
KIVA KÜLAS HALJALA V

• Kinnistu 12,16 ha, abihooned
• 2 magamistuba, avatud elutuba
• Kinnistut läbib Vainupea jõgi

MÜÜA KINNISTU
EIPRI KÜLAS VÄIKE-MAARJAS

• Kinnistu 8,6 ha, hea juurdepääs
• Hoonete alune pind 529 m²
• Väga privaatne asukoht

PARIM HIND!

44 m², IV k
MÜÜA 2-TOALINE KORTER 

ROOSI TN RAKVERES
• Toad eraldi, rõdu
• Avar köök
• Hea asukoht

• Rõdu, parkimine. Korter on vaba
• Väga hea asukoht
• Avatud köök ja elutuba

19 900 € 65 m², II k
MÜÜA 2-TOALINE KORTER

PÕLLU TN SÕMERUL
• Heas seisukorras
• Keldriboks, panipaik
• Keskküte

MÜÜA KINNISTU
VILDE TN RAKVERES

• Kinnistu 723 m²
• Ehitusjärgus ärihoone
• Hea asukoht

Andrus     527 1011

Andrus     527 1011 Andrus     527 1011

Andrus     527 1011 Andrus     527 1011

Andrus     527 1011 Andrus     527 1011

Andrus     527 1011 Andrus     527 1011

Andrus     527 1011 Andrus     527 1011

•  A k u d  m u r u t r a k t o r i l e , 
rollerile, mootorratastele, ATV-
le. Rägavere tee 38, Agroparts OÜ. 
Tel 32 58 970, 5260 545

kuulutused.kuulutaja.ee



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/rake  

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

Kuulutaja reede, 11. november 201614 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE
FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

• Teostame fekaaliveoteenust 
j a  k a n a l i s a t s i o o n i k a e v u d e 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus. 
Külmunud trasside sulatus. Feka-
Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 5381 
9930

• Vee- ja kanalisatsioonitorustike 
(sise ja välis) ehitus, septikute 
paigaldus. San.tehnilised tööd. 
Info 5373 4876

• Toru- ja san.tehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Paigaldan boilereid, dušikabiine, 
aurusaunu jm ning teen remonti. 
Tel 53411323

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine
- teemantpuurimine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Pakume multilift kasti 
renditeenust. 
Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

k l l f k

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeerimine
* välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaaditööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi renoveerimis-
tööd
* lumelükkamine, katuste pu-
hastamine
* septikute ja mahutite pai-
galdus
Tel 5191 2784, info@armitec.ee

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 
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• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

• KOLIMISTEENUS firmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Te o s t a m e  k õ i k e ,  m i s  o n 
kolimisega 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@kolimised.
ee, www.kolimised.ee

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Transp ortte enus VW LT 
kaubikuga. Tel 5685 6320

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

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

TEENUSED

TAKSOTEENUS
Tel 53 03 04 15

kuulutused.kuulutaja.ee

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

KOLITAKSO 

Ebavajalike esemete 

äravedu 

ja kolimine

Tel 504 3246
kolitakso@mail.ee

AUTODIAGNOSTIKA
AUTODE DIAGNOSTIKA
STARTERITE JA                    
GENERAATORITE REMONT
HAAKEKONKSUDE            
MÜÜK JA PAIGALDUS
SÕIDUKITE ELEKTRITÖÖD

Nortsu tee 2, Rakvere
INFO JA 
AEGADE BRONEERIMINE:   
tel 5561 1776 
info@autoelekter.ee   

www.autoelekter.ee

UUED JA 
KASUTATUD 

TALVEREHVID
E-R 9-16
Muul ajal 

kokkuleppel.
Tallinn-Narva mnt 

95.km
Tel 5568 4683

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505
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VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.comK&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

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

• 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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Korstnapühkimis- ja pottsepatee-
nus. Tel 522 1165

• Pottsepp. 25a kogemust. Ehitab ja 
remondib küttekoldeid. Tel 506 9683

•  K ü t t e s a l o n g  O Ü  p a k u b 
pottsepateenust. Tel 558 6786, 
e-mail kyttesalong@gmail.com. 
Jaama pst. 5 Rakvere

Tel+372 5629 2880 

mertaxgrupp@gmail.com

TEOSTAME ERINEVAID 

KATUSE ning PLEKITÖID

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

• Arvutite soodne hooldus, veebi-
lehtede loomine. Tel 5552 6897

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

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 
2179 OÜ Mart Tali Kaubandus

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

• 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

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

Novembris arvutite 

tolmuhooldus 

-50 % 
Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere
 Tel 322 4534

• Ahjud, kaminad, korstnad, müürid, 
pliidid. Tel 504 7459

• Müüri- ja pottsepatööd. Tel 5398 
2904

• Pottsepp. 12a kogemust. www.
tulekolle.ee. Tel 5551 9113

• OÜ müüb ja paigaldab kivi- ja 
plekkkatuseid. Tel 5668 5343

• Katuste ehitus (plekk, kivi, 
eterniit). Tel 5685 6320

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Erinevad elektritööd pädevusega 
elektrikult. Tel 5890 2983

•  Te o s t a m e  r e m o n d i -  j a 
üldehitustöid! Lisaks erinevaid 
kivitöid. Tel 5907 4912

• Ehitus-remonditö ö d nii 
e r a m u t e s  k u i  k o r t e r i t e s . 
Si s e v i i m i s t l u s,  v a n n i t o a d , 
soojustus, voodrivahetus ja 
san.tehnilised tööd. Hinnad 
mõistlikud. Info 5373 4876

• Saunade ehitus .  Hinnad 
soodsad. Tel 5685 6320

•  Ü l d e h i t u s ,  s i s e t ö ö d , 
renoveerimine. Tel 5685 6320

•  E l a m u s i s e s e d  e h i t u s -  j a 
remonditööd Rakveres. Tel 5604 
1424

• Ehitus- ja remonditööd. Majade, 
ku u r i d e,  rõ d u d e,  t e r ra s s i d e, 
pesuruumide, saunade ehitus, 
s i s e v i i m i s t l u s ,  p l a a t i m i n e , 
parketipaigaldus, tapeetimine, 
värvimine. Tel 504 5560

• Vundamentide ja majakarpide 
ehitus, puitkonstruktsioonid ja 
fassaadid, renoveerimine ja nõus-
tamine. Tel 5646 0674, FIE Mart 
Nestor

• Kõrvalhoonete ehitus. Tel 
5685 6320

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

• Plaatimine ja muud ehitus-
r e m o n d i t ö ö d  ( k r o h v i m i n e , 
ladumine jne). Tel 5606 9271

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

• Klaaskuul-, klaasipuru- ja 
liivapritsi teenus. Tel 5373 3408

• Lammutustööd. Tel 5685 6320

•  A u t o m a a t i k a  t i i b -  j a 
liugväravatele. Tõstuksed, 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

• Piirdeaedade ehitus. Tel 5685 
6320

• Lume ja jääpurikate eemaldamine 
katustelt. Tel 5459 3384

kuulutused.kuulutaja.ee
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• Müüa odavalt tumba, diivanilaud 
(kirss), sektsioonmoodulkapp 
(kirss), söögilaud ja 6 tooli (kirss),  
televiisorilaud (kirss), kirjutuslaud 
( k i r s s ) ,  e l e k t r i r a d i a a t o r i d , 
suusasaapad, rulluisud, jalgratas 
(noorte), puidust lamamistool.  Tel 
5104 147
•  M ü ü a  t ä i s p u i d u s t 
s ö ö g i t o a k o m p l e k t  ( k a s k ) , 
nurgadiivan-voodi, nurgadiivan, 
magamistoa mööblit ja korralikud 
vaibad ning muud pudi-padi. Tel 
5559 3019

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

LOOMAD

• Küti Saeveskis saematerjal, vood-
ri- ning põrandalaud, palgi saa-
gimise teenus al. 16 €/tm ja neli-
kanthööveldus. Info tööpäevadel 
kell 8.30 – 17.00 telefonil 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
voodri-, põranda-, terrassilauda 
ja servamata lauda. Pikkused 3,0 - 6 
m. Voodrilaudade värvimine. Vedu 
üle Eesti tasuta. Tel 5282 268

• Müüa uus PVCkattega aiavõrk 
(kõrgus 1,2m, läbimõõt 2,2 mm, 
silm 100x100 mm), rullis 20 jm, 4 
tk. Samas katuse hingav aluskate 
Alkatec (laius 1,5 m), rullis 75 m2, 
2 tk. Hind kokkuleppel. Info tel 517 
5977

EHITUS

• Müüa vähekasutatud koerakuut 
keskmisele või madalamale koerale 
Rakveres Tartu tn. Soojustatud 
penoga, kahekambriline. Hind 
kokkuleppel. Info tel 5805 3468

• Müüa saksa lambakoera kutsikad. 
Tel 5866 3155

• Ära anda 2 9nädalast isast kutsikat, 
kasvavad suureks. Tel 5385 9760

• Müüa 4,6kuune taksipoiss. Tel 
5285 416

• Müüa Lääne-Siberi kutsikas 
(emane). Tel 5557 5340

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Müüa T40AM, Belarus, M2140. 
Tel 5358 6829

PÕLLUMAJANDUS

KODU

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

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mö öb el,  nõud,  mänguasjad, 
jalgrattad, garaažitööriistu ja 
tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616 
5761

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 5079 984

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

• Ostan kasutatud mööblit ning 
küttepuid (ka väiksed kogused). 
Tulen ise järgi. Tel 513 4287

• Ostan vanavara majapidamise 
l i kv i d e e r i m i s e l  -  ku m m u t i , 
ümmarguse laua, toole ja muid 
esemeid kila-kolani. Tel 5031 849

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

• Ostan merevaigust kaelakee. 
Ostan Langebrauni lauanõusid ja 
margi-, mündi-, paberraha- või 
postkaardikogu. 700 €. Tel 5665 
5551

• Ostan  vanu vinüülplaate ja 
valikuliselt raamatuid. Tel 503 9650

• Ostan nõukogudeaegse või veelgi 
vanema ümmarguste või ovaalsete 
kividega merevaigust kaelakee, 
maksan kuni 600 €. Tel 5871 0351

•  Mü ü m e  R a k v e r e s  k u i v i 
küttepuid 40L võrgus (lepp). 
Ühe koti hind 2 €. Kvaliteetne puu 
ja kiire teenindus. Tel 5567 5755

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

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

• Müüa soodsalt küttepuid koos 
veoga. Asume Kadrina lähedal. Tel 
5199 4895

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 2 
rm. Tel 504 5632

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

• AS Rakvere Metsamajand müüb 
soodsalt puitbriketti Kunderi 30. 
Tel 326 0850

• Lõhutud küttepuude  müük. 
Hind 30 € ruumimeeter koos 
kohaletoomisega. Pikkused 35-
50mm. Tel +372 503 0311

• Kuivad küttepuud: kask 40 eurot 
ruum, lepp 35 eurot.  Pakkuda ka 
kaminapuid 40L võrkudes: lepp 2 
eurot, kask 3 eurot. Tel 5098 430

KÜTTEPUUD

• Külmastuudio OÜ paigaldab 
ja müüb kvaliteetseid Fujitsu 
õhksoojuspumpasid ja õhk-
vesi küttesüsteeme üle Eesti. 
Küsi personaalset pakkumist. 
Kylmastuudio.ee, +372  5891 4957 
Objekti ülevaatus tasuta

• Tekstiilipesuri rent! Pese ise 
oma autoiste, diivan või vaip 
puhtaks! Hind 20 eurot/ööpäev. 
Tel 5800 4824. Asukoht Vinni.

• Polsterdan-soojustan uksi. Tel 
5646 8055

•  P e h m e  m ö ö b l i  r e m o n t  ja 
veoteenus kaubabussiga. Tel 322 
7822, 506 1547

• Klassikaline massaaž 20 min/5 €, 
kupud 3 €. Tel 5567 7800

• Saen-lõhun küttepuid. Tel 5343 
6875

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole!   Tel 5185 318, kalevband.
kalev@gmail.com

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

• Ansambel peole  al.  190 € + 
õhtujuhtimine. Võib ka eraldi. Tel 
5190 1697

• Felix bänd. Parim. Soodne. Tel 
5559 3419

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

• Koostan, korrastan tööohutus-
alaseid dokumente. Tel 5560 2804

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

(ka korteriühistutele)

ELAMUAUDIT OÜ

KORTERIÜHISTUTE 
NÕUSTAMINE HOONE 
RENOVEERIMISEKS

KredEx’i tehniline konsultant

energiaauditid

energiamärgised

termopildistamine

Tel: 5098 440
urmas@elamuaudit.ee

Olimar Finance OÜ

RAAMATUPIDAMISTEENUSE 

OSUTAMINE 

ÄRIÜHINGUTELE, 

MITTETULUNDUS

ÜHINGUTELE 

JA KORTERIÜHISTUTELE. 

Info tel 5345 5756

E-mail 

olimarfi nance@gmail.com

facebook.com/teks  ilipuhastus

Teostame 

pehme mööbli ja vaipade 

keemilist puhastust 

teie kodus!

Rakveres ja lähiümbruses!
 Info 5853 4560 või 5827 1622

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

•  Mü ü a  k o k ku l e p p e h i n n a g a 
kapplaud (ovaalne) ja kööginurk 
(heledam pruun, istumisosa ja 
seljatugi on kaetud riidega). Ära 
anda televiisor. Tel 5367 6753

• Müüa kangaspuud, kerilauad ja 
hobuserakmed. Tel 5398 1891

• Müüa pesumasin Siemens (1400 
p.) Väga heas korras. Hind 100 €. Tel 
527 7340, 554 2472

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

• Müüa klaver. Hind kokkuleppel. 
Tel 5887 6300

• Müüa akordion WM Stella ja 
klaver Ukraina. tel 5800 4763

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Ehitusliku saematerjali 
müük Väike-Maarjas. 
Puidust kaubaaluste 
müük ja tootmine. 

Transpordi võimalus.
Info 5150258KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa

Rakveres Rägavere teel 
(endine Puumarket)

5783 8999

KÜTTEPUID JA 
KAUAPÕLEVAT 

PUITBRIKETTI (kask)

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%

JALGRATTAD 

Naistele  laias  vär vi  ja 
suuruse valikus - 1 käik (175 
€), 3 käiku (225 €).

Lastele lai mudelivalik, 
hind alates 75 €.

Rollerid, mopeedid, ATV-d, 
krossikad, enduuro - 
varuosad, remont 5341 5771
* uus mopeedi mootor 245€.
50CC, 72CC, 110 CC, 4T, 4 käiku

Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

VINTSID - 12 000 HD - 
370 €, RAUAD, 

TÕSTESARJAD 
Rakveres, Tartus, Tallinnas. 
Vaata www.jrmotors.ee. 
Info Jaak - 5028 488

Rakvere, Vilde 14 
bussijaama vastas 
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

Rakveres Tallinna tn 49

MÖÖBLIPOODI 
SAABUS UUS KAUP 

- 
uued köögimööblid, 

riidekapid, suured ja 
väiksed nurgadiivanid 

(värvivalik on teie), 
suured ja väiksed 

puitkummutid, 
voodid, lisakatted, 
madratsid ja palju 
kodus vajaminevat 

mööblit.
Ikka avatud 

E-R 10-18, L 10-15 

Tere tulemast!
Info 5069 814

•  Müüa lõhutud küttepuid. 
H i n d  a l .  3 0  € / r m .  K o o s 
kohaletoomisega. Pikkused al 
25 – 60cm. Tel 5045 632

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

TEATED

VANAVARA

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

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 5079 984

METS

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakvere Laada 14. Müügil palju 
huvitavat ja vajalikku – uus el. 
boiler (50L, vertikaal, hind 50 €). 
Tel 5801 3951

• www.toonklaas.ee

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

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

• Müüa kvaliteetsed KUULDEAPA-
RAADID. Hind 20 €. Tel 5013393

• Ostan relvakapi. Tel 503 9650

• Tervendaja-sensitiivi vastuvõtt 
R a k v e r e s .  Va s t u v õ t u l e  a j a 
broneerimine 5679 0181

MUUD

• 50dates mees tutvub sümpaatse 
naisega kooselu eesmärgil. Tel 
5392 4964

• 45aastane mees tutvub püsisuhte 
eesmärgil sümpaatse naisega. Tel 
5392 4964

• 55a sale pikem mees (ei suitseta) 
tutvub saleda naisega. Tel 5348 9906

• Ostan traktorile T-25, T-40 sobivad 
haakeriistad (adra, kultivaatori, 
palgihaaratsi, lumesaha, järelkäru, 
randaali jne). Tel 5687 5845

•  O s t a n  M T Z - 5 2 ,  M T Z - 8 2 
korralikud esi- ja tagarehvid. Tel 
5687 5845

• Ostan MTZ 05 rattaraskused, 
vaoajaja, äkked, käru, raudrattad, 
niidumasina. Võib pakkuda kogu 
komplekti, mis vajab remonti (võib 
pakkuda kõiki üksikuid motoploki 
osasid ja haakeriistu). Ostan ka MF 
70 rootorniiduki, lattvikati ja käru, 
lumesaha, lumepuhuri. Hinnad 
kokkuleppel. Tel 527 0059

• Ostan 8 rulli heina. Tel 5844 8926

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

• Müüa Kungla talu toidukartulit 
„Laura“ ja „Gala“. Tel 514 1338

•  Mü ü a  m a h e ka r t u l ,  s o rd i d 
“Laura” ja “Arielle”. 25 kg kott/10 €. 
idakeskusou@gmail.com, +372 50 
55 182

• Müüa sõelutud mulda. Tel 
5270 059

• Müüa lambaid, lambaliha. Tel 
514 3787

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

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

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohale toomisega. Info tel 5351 7414

OSTAME tuhandeid erinevaid 
vanaaegseid esemeid! Mööbel 
(kummutid, puhvetid, kapid, 
lauad-toolid jm), toidunõud, 
kohviveskid, militaarkraam 
(täägid-mõõgad, kiivrid, au-
märgid, mürsukastid, varustus 
jm), kunst (maalid, graafika 
jm), ehted, fotod-postkaardid, 
märgid-medalid-ordenid, raa-
ma-tud, lambid-lühtrid, pu-
delid, väärismetallist esemed, 
jalg-, mootorrattad jm, tehnika, 
vanaraha (mündid ja paber), 
kellad (tasku-, seinakellad jm). 

Ja palju-palju muud. 

Raha kohe, kojukutsed üle 
Eesti tasuta. Tühjendusostud, 
majapidamise likvideerimisel.  

Hansa Antiik, Pikk 7, Rakvere. 
Tel 3240542, 5282330. 

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

Hea metsaomanik!

• kasvava metsa raieõigust 
• metsamaterjali
• metsa- ja põllumaad

head hinda, kvaliteetset 
metsa ülestöötamise ja 
veoteenust

Tiit Reitel, tel 506 0288
 it@ar  ston.ee

Taavi Saar, tel 508 9955
taavi@ar  ston.ee

OSTAME:

PAKUME:

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Kuuluta veebis!
kuulutused.kuulutaja.ee

Nüüd on võimalik sisestada kuulutuse tekst ka interne   keskkonnas.
Kuulutus ilmub nii portaalis kui ka paberlehes. 

• Ostan autode katalüsaatoreid. Tel 
5646 6933

•  E r e t o n  G r u p p  O Ü 
kval i teetsed töör i ided (otse 
S a k s a m a a l t ) ,  t ö ö j a l a n õ u d , 
töökindad, töökaistevahendid, 
k e e v i t u s mat e r ja l i d ,  l i hv-  ja 
lõikekettad, määrded, pesukeemia. 
Tsentrumi II korrus Koidula tn 1. 
Kontakt tel 553 4936. NB! Palume 
ette helistada!

• Sensitiiv Ants Pihlap (haigused, 
alkoholism, needus, sõltuvused) 
Rakveres kolmap, 16. nov. Tel 5395 
2575

•  “ W E S T - W I N D ”  e a k a t e 
k o d u  Ku n d a  l i n n a s  p a ku b 
ööpäevaringset hooldusteenust. 
Võ t a m e  Te i d  rõ õ mu ga  v a s t u 
meie eakate kodus, kus ideaalne 
mugavus lõimub muretu ja rahuliku 
eluga. Info tel 5665 5179; e-post: 
eakateabi@gmail.com

• Müüa EDP Trussardi Donna. Tel 
5550 5148

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Siiras kaastunne 
Marika Eevaldile kalli 

ema 
kaotuse puhul. 

Merli perega ja Taimi

Ikka mõtetes tulen Su juurde,
Mul on mälestus kummaski käes.
Koduõuelt ma otsin Su samme,
Tuule kohinas kuulen Su häält...

Avaldame kaastunnet 
Natalia Kippusele kalli 

ema kaotuse puhul.
Kolleegid Müügimeistritest

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

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

R 14-16 naised 
    17-22 mehed

Info tel 516 5591

Saun avatud
Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

* ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Seisuga 10. november 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8 - 16

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

Mugulsibul kg 1,50

Roheline sibul kg 6,00

Till kg 8,00 10,00

Petersell kg 8,00

Punapeet kg 0,80

Roheline tomat kg 1,00

Küüslauk kg 10,00

Värske kapsas kg 0,40

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Must rõigas kg 1,20

Kõrvits kg 0,80

Jõhvikad liiter 4,00

Õunad kg 0,50

Marin. kurk purk 1L 1,50 3L 4,00

Marin. kõrvits 0,5L 1,00

Paradiisi õuna-
kompott

0,5L 1,50

Sarapuupähklid kg 4,00

Kreeka pähklid kg 4,00

Seemned lindudele kg 1,20 1,50

Mesi 700g 5,00

Suir 200g 7,00

Toorpiim T, N, L 
10st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

Turul veel müügil:
* käsitöö - soojad kudumid, kalmuseaded

* tööstuskaup - riided ja jalanõud
* igal laupäeval saunavihad ja luuad

HINNAD RAKVERE TURUL

Reedel, 28. oktoobril turul Peipsi kala müük

* AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSK!

TULEME TULEME 
TEILE TEILE 

LÄHEMALE!LÄHEMALE!
Eraisikute Eraisikute 

reakuulutusi reakuulutusi 
saab anda saab anda 
nüüd kanüüd ka

Vilde tänav 6a Vilde tänav 6a 
asuvas asuvas 
Grossi Grossi 

Toidukaubad Toidukaubad 
kaupluses kaupluses 
“Joogid”“Joogid”
Kauplus Kauplus 
avatudavatud

 iga päev  iga päev 
10-2210-22
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Hiljuti pälvis noor oope-
rilaulja Reigo Tamm Lää-
ne-Virumaa Norra sõp-
rusmaakonna Vest-Ag-
deri stipendiumi. Reigo 
on inimene, kelle kohta 
väljend „kes teeb, see 
jõuab“ käib justkui rusi-
kas silmaauku. Lisaks 
solistiameti pidamisele 
Vanemuise teatris pü-
hendab ta suure osa 
oma ajast kodukoha elu 
arendamisse, olles Tapa 
Vallavolikogu esimees.

Liisi Kanna

Reigo Tamm (27) on sündi-
nud Rakveres, elu esimesed 
aastad veetnud Tamsalus 
ning kooliaja elanud Tapal. 
„Minu ema on pärit Tamsal-
ust, kuid tuli Tapa Gümnaasi-
umisse õpetajaks,“ selgitas 
Reigo ning nentis, et emal on 
tema elus väga suur roll.
„Alguses elasime Hommiku 
puiesteel kahekordses puu-
majas, mul on sellest väga la-
hedad mälestused. Seal elasid 
peamiselt vanemapoolsed 
naisterahvad. Nii oli mul li-
saks emale justkui hulk va-
naemasid, kes kõik kasvata-
misest osa said. Olid oma 
vaarikapõõsad, peenrad ja lii-
vakast – fantastiline koht kas-
vamiseks,“ meenutas Reigo, 
lisades, et Tapa linn tervikuna 
on suurepärane kasvukesk-
kond.
Juba kooliajal paistis silma 
noormehe aktiivsus, aga ka 
kärsitus. „Ma ei tegelenud 
ainult õppetööga, see võis ko-
hati isegi tagaplaanile jääda, 
sest kõik muu tundus nii hu-
vitav. Just see „kõik muu“ on 
mind toonud siia, kus praegu 
olen.“
Kõigi tema tänaste tööde ja 
tegemiste puhul võib leida 
seoseid ja näha teatavat 
taustsüsteemi kooliaja lisate-
gevustes.
Muusikakool, puhkpil-
liorkester, poiste- ja kam-
merkoorid, rahvatants, kooli-
raadio ja luulekonkursid 
panid aluse ooperisolisti kar-
jäärile. Tapa Gümnaasiumi 
õpilasesinduse, Lääne-Viru-
maa Noortekogu ja Eesti Õpi-
lasesinduste Liidu juhtimine 
oli kasvulavaks poliitikasse 
suundumisel.

Solfedžoga jännis
Reigo rääkis, et juba algklas-
sides, esimeste valikute 
tegemise ajal tõmbas teda 
kultuuri poole. Poistekoori 
tahtis noormees väga minna, 
muusikakooli aga mitte. 
„Muusikakooli õpetajad kõik 
teadsid mind, sest nad laulsid 
emaga koos Tapa Kam-

Ooperilaulja Reigo Tamm kujutles 
end näitlejana juba lasteaias

Reigo Tamm:  „Küsimus ei ole selles, mitu korda kukud, vaid 
mitu korda üles tõused.“ 

Foto: Liisi Kanna

Esimese rolli Vanemuise teatris sai Reigo Tamm aastal 
2011. Teatri koosseisuline ooperisolist on ta 2014. 
aastast.
Rollid Vanemuise teatris: 
Härra Vogelsang – Mozarti „Teatridirektor“ , Solist 
kontsertetendustel „Õhtu Kálmániga“ ja „Õhtu Strauss-
iga“, Sõnumitooja – Verdi „Aida“, Jonas Kempe, Henn 
– Tubina „Reigi õpetaja“, Ubaldo Piangi – Webberi 
„Ooperifantoom“, Kubjas Hans – Aintsi „Rehepapp“, 
Schmidt – Massenet’ „Werther“, Ruiz – Verdi „Trubad-
uur“,  Camille de Rossillon – Lehári „Lõbus lesk“ 

merkooris. Mäletan neid kat-
seid, seal pidi rütmi koputa-
ma ja see ei tulnud mul ab-
soluutselt välja. Nii piinlik oli, 
mõtlesin, et teen emale häbi,“ 
jutustas Reigo.
Tegelikult ei olnud aga asi 
võib-olla sugugi nii hull, sest 
sisse ta ometi sai. „Alguses 
õppisin plokkflööti, siis 
natuke saksofoni. Seejärel 
hakkasin mängima eufooniu-
mi, mille üle mul on väga hea 
meel. Selle pilli tämber ja hin-
gamine on ooperilaulmisele 
kasuks tulnud.“
Solfed�o jäi aga tänasele oo-
perilauljale toona siiski 
raskeks. „Alguses ma ei 
saanud noodikirjast mitte mi-
dagi aru, õpetaja mängis ette 
ja mina õppisin kuulmise jär-
gi pähe. Mingi aja pärast tuli 
see muidugi välja. Kui paluti 
poole pealt lugu mängida, siis 
jäin hätta,“ jutustas noor-
mees.
Pärast mõnda aastat jättiski 
ta Tapa muusikakooli pooleli, 
see jäi aga kripeldama ning 
hiljem läks Reigo tagasi ja lõ-
petas kooli gümnaasiumi ajal.
Solfed�oga ta selle aja jooksul 
sõbraks siiski ei saanud. 
„Viimases tunnis rõõmusta-
sin, et enam kunagi solfed�ot 
õppima ei pea. Õpetaja hoia-
tas, vaadaku, et ma oma sõnu 
sööma ei hakka. Ja mida ma 
nüüd teen – söön iga päev 
oma sõnu!“ rääkis ooperilaul-
ja muhedalt.
Toona välistas Reigo aga laul-
jakarjääri täielikult, temast 
pidi saama näitleja.

Lavakunstikoolist 
ooperilavale
See soov oli selge juba 
lasteaias. „Pidime joonistama 
oma tulevase elukutse, mina 
joonistasin lava, suured 
punased kardina ja ühe 
inimese sinna keskele,“ mee-
nutas Reigo.
Kogu kooliaja olid noormehel 
sada rauda tules, ent seda 
kõike ühel eesmärgil, et olla 

mitmekülgne artist. „Teadsin 
koguaeg, et minu esimene va-
lik on lavakunstikool ja kui 
ma sinna pääsen saab minu 
õpetajaks Nüganen.“
Ja täpselt nii läkski. Samal 
aastal, mil Reigo Tapa Güm-
naasiumi lõpetas, võttiski ül-
latuslikult Elmo Nüganen 
kursuse juhendada.
Ka neid katseid mäletab oo-
perilaulja selgelt. Eelvoorus 
osales umbes 500 inimest, 
kellest järgmisesse vooru kut-
suti sadakond. Kandidaadid 
pidid lugema luuletusi ja laul-
ma erinevate häältega. „Mul 
paluti laulda nagu Tõnu 
Trubetsky ja vot mul ei tulnud 
meelde, kes see on. Laulsin 
oma häälega ja eks nad said 
aru, et ma ei teagi, kes on 
Tõnu Trubetsky. Mõtlesin, et 
vaevalt sisse saan.“
Äpardusest hoolimata pääses 
Reigo 13 näitlejatudengi hul-
ka. Elu mängis aga noorme-
hele ninanipsu ning pärast 
esimest õpinguaastat pidi ta 
lavakunstikoolist lahkuma. 
„See oli täielik traagika. Kõik 
kukkus kokku. Mul ei olnud 
tagavaraplaani.“
Paari päeva möödudes pak-
kus aga lavakunstikooli 
toonane juht Ingo Normet 
võimalust minna üle lauluo-
sakonda, mille Reigo ka vastu 
võttis, saades õpetajaks noore 
ooperilaulja Taavi Tampuu. 
„Küsimus ei ole selles, mitu 
korda sa kukud, vaid mitu 
korda tõused, nagu ütles tun-

tud tegelaskuju, poksija 
Rocky Balboa,“ leidis Reigo.
Praegu kuulub noormees 
Vanemuise teatri koosseisu ja 
teeb rolle ka Rahvusooperis 
Estonia. 
Lisaks on Reigo Tartu linna 
päeva kunstiline juht, veab 
teatris kohtumisõhtuid 
vanemuislastega ja on seal 
noortele mõeldud suvekoolis 
juhendaja ning lavastaja.
Vest-Agderi stipendiumit ka-
vatseb ooperilaulja kasutada 
enesetäiendamiseks. „Kui 
tekib aega, tahaksin mõneks 
nädalaks välismaale õppima 
minna. Näiteks olen käinud 
mitmeid kordi Itaalias ja 
Soomes.“
Praegu aga Reigol vabu hetki 
ei ole. „Kogu aeg kulub tööle 
teatris ja volikogus.“
Tuleviku osas nentis noor-
mees, et midagi välistada ta 
enam ei julge, kuid peab end 
väga eestimeelseks ning täht-
sustab kodu ja juuri.

Poliitikukarjäär
Selle tõestuseks on ka Reigo 
aktiivne tegevus kodukandi 
poliitikaelus, kus ta juba sei-
tse aastat osalenud. „Esimest 
korda kandideerisin 2009. 
aastal, sain asendusliikmena 
volikogusse ning valiti kultu-
urikomisjoni esimeheks,“ kir-
jeldas ta poliitikukarjääri al-
gust.
Tänavusest kevadest on Reigo 
Tapa Vallavolikogu esimees.
„Minu lähedased on siin ja 
olen Tapaga tugevalt seotud. 
See võib kõlada klišeena, aga 
mulle tõesti läheb kohalik elu 
korda,“ rääkis Reigo. „Eriti 
seepärast, et praegu on ääret-
ult põnevad ajad. Loodan sii-
ralt, et Tamsalu ja Tapa ühin-
emine õnnestub ja tänu sell-
ele saame mitte üksnes Viru-
maa, vaid terve Eesti mõistes 
väga võimeka omavalitsuse.“
Reigo tahab uskuda, et kõik, 
kes valimistel kandideerivad, 
soovivad tõepoolest head. 
„Võib-olla olen naiivne, aga 
ma tõesti leian, et ühte või 
teise parteisse kuulumine ei 
tee kellegi „head“ vähem 
väärtuslikuks. Kogu aeg ei pea 
strateegiliselt mõtlema, kui-
das oponentidele kaikaid ko-
daratesse visata,“ nentis ta. 
„Need kaikad on kohati väga 
kasulikud, aga kui kaikaid on 
rohkem kui kodaraid, siis 
muutub asi mõtetuks.“

Biore Tervisestuudio
Loodusravi ja rohupood Laada tn 5, Rakvere
14. novembril kell 18 – 20 - Tunned hirmu ja asjad ei lähe nii 
nagu sooviksid. Too rõõm tagasi oma ellu! Dr.Bachi õieter-
aapia õpituba õieterapeut Dana Milkoga
15. novembril jalalaba uuring podomeetria dr. Lehte Pärna 
vastuvõtt, ortopeediliste tallatugede määramine
21. novembril kell 17.30 – 19 Kuidas aidata oma südamel 
kauem vastu pidada? Eqology esindaja - Varje Vilberg
25. novembril kell 17.30 - 19.30 dr.Riina Raudsiku loeng „Sü-
da energeetilisest vaatevinklist“, Hotellis Wesenbergh
Tervise testimine igal neljapäeval, Eve Heinmets
Seljaabi - kiropraktika - A. Grigorjani vastuvõtud es-
maspäeval ja kolmapäeval
Eelregistreerimine tel 5017960, info@biore.ee, Laada5 Rak-
veres
Müügil suures valikus ortopeedilisi jalatseid ja erinevaid or-
topeedilisi tooteid, kehtivad sots.abi soodustused
Oled oodatud E-R kell 10 - 18 ja laupäeval 12. novembril kell 
10 - 14

Rakvere Teater
11.11. kl 19 Astuge edasi! s. maja (lav. Erki Aule)
11.11. kl 19 Somnambuul v. maja (lav. Sulev Keedus)
12.11. kl 22 RT Jazzukohvikus Susanna Aleksandra
15.11. kl 19 Oscar ja Roosamamma: kirjad Jumalale v. maja 
(lav. Üllar Saaremäe)
VIIMANE ETENDUS
17.11. kl 19 Kaasavaratu v. maja (lav. Eili Neuhaus) VIIMANE 
ETENDUS

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot, kella 23ni sissepääs tasuta!
12. novembril retroklaasika hõngu mängib DJ Mark Kitajev 
(Hit FM)
19. novembril mängib diskoripuldis meeliköitvat tantsu-
muusikat DJ Andres Kukk

Lääne-Virumaa Pensionäride Ühing
13. novembril algusega kell 13 toimub Tamsalu Kultuurima-
jas maakondlik pidupäev “Vanaisa ja … meri”.
Esinevad Tamsalu isetegevuslased ja RAMMM.
Osalusest teatada teisipäeviti telefonil 324 5013, osalustasu 
3 eurot.
Lisaks kontserdile on pidupäeval käsitöö müük, näitus, 
loterii, Oriflame tooted, õnneloos.
Samal päeval toimub Tamsalu sügislaat kell 10 - 14.
Vajadusel info telefonil 527 8162

Pensionäride klubi Hämarik
Pidu toimub laupäeval, 12. novembril algusega kell 12 Rak-
vere Rahvamajas.
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11. novembril kell 22 tantsuõhtu

Tule veeda põnev õhtu ja võta kaasa hea seltskond!
Laudade eelbroneerimine tel 5670 7004

Aadress: L. Koidula 1
Pääse TASUTA

(Tsentrumi hoone)

Teile laulab vaimustav
Jelena

Kovastjanova

Muusikat igale maitsele
loob DJ Anton Toks

KATARIINA
KELDER

Info ja tellimine 322 3943
www.katariina.ee

Asume Rakveres, Pikk tn 3
AVATUD: E-N 11-22 R 11-22 L 11-01 P 12-20• • •

Sünnipäevalaudade broneerimine tel 504 0320 või kelder@katariina.ee

TANTSUÕHTUTE ALGUS kell 21.00

19. novembril Kalev Bänd Pääse prii

12. novembril Ergo Pääse prii

Eesti Kontserdi
suurtoetaja e
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e

hooaja  peatoetaja

N 17. november kell 19 Rakvere Tark Maja

Ivo Sillamaa klaver

Jaak Sooäär elektrikitarr

J. S. Bach

18. kell 20NOV
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Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

Juveeliäris Candra

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

Kingitused isadele!
Uus kaup: käekellad,
kaela- ja käeketid,
klotserid,
mansetinööbid
ja lipsunõelad

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L P

- 9-16

, suletud

Tapeet
Disaintapeet
Fototapeet

Avatud T-R 10-18, L 10-15

Palju soodsaid
pakkumisi!

Kaunid kardina- ja jõulukangad
kodukaunistamiseks ja
põnevad rõivakangad

Uus valik laiu voodipesukangaid
SOODSA HINNAGA

KAUPLUSES
Oleme avatud

E-R kella 10-18

L kella 10-15

Tel 55515607

15 aastat Eestis, tuhandeid töötavaid objekte

www.seesamava.ee Tel. 56 620 860, indrek@seesamava.ee
Asematic OÜ ametlik esindaja Lääne- ja Ida-Virumaal, Järvamaal

+Tõkkepuud
+Fonosüsteemid
+Läbipääsusüsteemid
+Tiibvärava automaatika
+Liugvärava automaatika
+Garaaziukse automaatika
+Tarvikud ja varuosad

Müük, paigaldus,

hooldus

Kvaliteetne Saksa väravaautomaatika
„Marantec“. Toimib iga ilmaga

(-30C - +60C).

Info ning tellimine:

Janek Jefimov 51 59 890, janek@tmenergy.ee

Müüa

KRUUSA

Liivaku karjäärist
Asukoht: Roosna küla, Ambla vald,

Järva maakond

Purustatud kruus 0-32

Looduslik kruus

4,5 €/t

2,5 €/t

TAPA
MÖÖBLIHALLIDES

Turu 1 ja Turu 4

SUUR
SOODUSMÜÜK

kuni 30%
•Suurim valik

•Kaup kohe kätte

•Transpordivõimalus

Tel 32 71 533

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

Avamishind 20€
35€

Tel 53 409 428
www.omaporsas.ee

Oma Põrsa lihapoed Tallinnas

Tabasalus Klooga mnt 5a
Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Sealiha
Seahakkliha

2,20
2,35

al /kg
/kg

€

€

Avamishinnad Oma Põrsa Vaala Keskuse lihapoes:
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