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

ka KÄRE KÜLM!

Aastalõpu
soodustused!

Hinnad väga
soodsad!

Rakveres Vaala keskuses

Mööblisalong

Erinevas mõõdus,

värvus valge ja pähkel

Pruun nahast

nurgadiivan Texas

Milano sarja

erinevad tooted

Erinavad kummutid

Armandio

Vio nurgadiivan

punane-must

Riidekapp ja kummut AngelValge nahast diivan

+2 tugitooli Pluto

Sektsioon

238x203x50

257€

alates 86€

Sami

voodid Pocket Lux
vedrumadratsid
2-poolne, paksus 20cm

80*200, 90*200,
120*200, 140*200,
160*200, 180*200

alates 129€

823€

Kõiki tooteid

võimalik

soetada

järelmaksuga!

Pehme
mööbel
Eesti

tootjalt

Valmistame
kõvamööblit
eritellimusel!
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Arvamus

JUHTKIRI

Peagi jõuab kätte selle aasta 
viimane kuu, jõulukuu.
Lapsed ootavad, mil saab pä-
kapikkudele sussid aknale 
sättida, paljud külad, alevid ja 
linnad saavad jõuluehteisse. 
Toimub rohkelt üritusi ning 
poodides mattuvad riiulid 
jõulukaupade alla.
Taas süütame pühapäeval 
Rakvere Keskväljakul ühiselt 
1. advendiküünla, mis süm-
boliseerib jõuluaja algust 
meie maakonnas. Küünlalee-
gil on hea omadus – sellest 
saab süüdata tuhandeid uusi 
küünlaid, ilma et tema enda 
leegi soojus või suurus vähe-
neks. Koos aitavad kõik need 
süüdatud leegid tuua soojust 
ja valgust meie maakonna 
inimeste pikkadesse õhtutes-
se.
Advendiaeg on jõuluks ette-
valmistumise ja ootamise 
aeg. Kaunistatakse oma ko-
dusid, tehakse kingitusi ja ol-
lakse hoolivamad üksteise 
vastu. Ootame koju oma lä-
hedasi ja kalleid inimesi. Oo-
tame valgeid jõule, et puhas 
valge lumevaip kataks kinni 

pori ning annaks juurde val-
gust meie hingele.
Tulenevalt ootusest muutu-
me sellel viimasel kuul aga 
sageli kiirustavateks, püüdes 
ära teha selle, mida endale lu-
banud oleme. Seda teatavat 
kärsitust ja rahutust soosib ka 
võõraste kommete rutakas ja 
mõtlematu matkimine. 
Head virumaalased, soovin, 
et kasutaksite kaunist adven-
diaega ühiselt koos oma lähe-
dastega. Looge sellest sooje 
mälestusi ja laadige energiat 
koos oldud ajast edasisteks 
päevadeks.
Tegelikult on advendiaeg 
meile, põhjamaalastele, suur 
kingitus. Kui mitte muul ajal, 
siis jõulukuul oskame ena-
masti siiski aja maha võtta ja 
perekeskis olla. Unustame 
küberilma, kiiruse ja töö ning 
naudime lähedaste lähedal 
olekut. Rohkem polegi vaja.
Soovin kogu maakonnale 
kaunist advendiaega S. 
Toompere sõnadega: „Metsa-
haldjas soovib sulle, et sa loo-
mi hoiaksid. Naeruhaldjas 
puistab sülle tuhat väikest 

naerukiirt. Lauluhaldjas kin-
gib sulle lauluhääle ilusa, 
tantsuhaldjas aga jälle tant-
sujalad toredad. Iluhaldjas 
kingib sulle põsepuna palgei-
le, rahuhaldjas aga soovib 
jõulurahu hingele!“ 

Marko Torm,
Lääne-Viru maavanem

Mis on JCI jõulupuu? Tege-
mist on rahvusvahelise ühen-
duse Junior Chamber Inter-
national heategevusprojekti-
ga, mille eesmärgiks on teha 
head ja abistada majandusli-
kult raskes olukorras olevaid 
peresid, tehes kingitus selliste 
perede noorimatele liikmete-
le. Jõulupuu projekt on oma-
moodi ühenduslüli, mis viib 
kokku kingitegijad ja –saajad. 
Nimekiri lastest (kokku on 
neid 90), kes kingitusi oota-
vad, on kokku pandud koos-
töös Rakvere Linnavalitsuse 
ning Toidupangaga. 

Kingituse tegemiseks mine 
leheküljele http://joulupuu.
jcitallinn.ee/rakvere/index.
php ning vali välja laps (või 
siis lapsed), kellele sa soovik-
sid teha jõulukingi, ja regist-
reeru tema nime juures kingi-
tegijaks (süsteem saadab sinu 
e-mailile selle kohta ka kinni-
tuse). 
Seejärel ongi juba järgmiseks 
sammuks lapsele kingituse 
ostmine. Pakitud kingituse, 
millel on kirjas ka kingisaaja 
nimi, paluvad korraldajad 
viia hiljemalt 14. detsembril 
Rakvere Põhjakeskuse Juku 

Mänguasjakeskusesse. 
Kingipakid toimetatakse las-
teni koostöös Toidupangaga. 
Korraldajad loodavad, et jõu-
lude-eelsel ajal, mil tehakse 
jõuluoste ja kingitusi oma lä-
hedastele, jätkub inimestel 
südameheadust teha rõõmu 
ka vähekindlustatud perede 
lastele. 
Lisainformatsioon projekti 
kohta: juta.toevere@gmail.
com.

Kuulutaja

Veokijuhid, kus mõistus on?
Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo liiklusjärelvalvekesku-
se juht Hannes Kullamäe ütles pärast 19. novembril toi-
munud raskeveokite lauskontrolli Ida-Virumaal, et tule-
mus oli ehmatav. Lihtsa kodanikuna lisaksin, et lausa šo-
keerivalt ehmatav: kui 106 kontrollitud veokist saadeti ko-
guni 33 erakorralisele ülevaatusele, 32 juhul eirati töö- ja 
puhkeaja seadust ning lisaks olid mõned veokid ülekoor-
matud või oli nende koorem halvasti kinnitatud, siis ei ole 
olukord muud kui šokeeriv!
Kolmapäeva hommikul Tallinnas toimunud traagiline liik-
lusõnnetus, kus koolipoiss jäi praktiliselt koduväravas 
veoki alla ja hukkus, on loogiline jätk sellisele olukorrale. 
Jah, konkreetses loos olid ilmselt lisategurid ja veokijuht 
polnud vist üheselt süüdi - sündmuskohal viibinud polit-
sei operatiivjuhi sõnul juhtus õnnetus mõlema liikleja tä-
helepanematuse tõttu. 
Pange tähele: mõlema! Suurem ja tugevam saanuks tähe-
lepanelikuna olles väiksema ja noorema tähelepanematu-
se heastada. Aga ei heastanud. Üks noor eluküünal kustus.
Veokijuhtide reeglirikkumised on habemega teema. Sageli 
põhjendavad juhid töö- ja puhkeaja seaduse rikkumist as-
jaoluga, et ülemus nõuab ja seab valiku ette: kas teed üle-
tunde ja teenid enam-vähem palka, või vabastad koha 
järgmisele. Samaga põhjendatakse silma kinnipigistamist 
autode halva tehnilise seisukorra suhtes.
Eesti ei ole orjariik ja sellised põhjendused ei päde! Ise 
olete lasknud olukorral võimenduda, veokijuhid!. Kui au-
tol pole pidurid või rool korras, siis sellega tööle ei minda, 
nõudku ülemus mida tahes!
Pigem on viga ikka veokijuhtide endi mõtteviisis. Sellesse 
ametisse asudes hakkavad paljud juhid pidama end välja-
valituks, arvatakse end maanteede „ässaks“ või teab kel-
leks.
Jalgratturina päris palju kilomeetreid läbinud tean kinni-
tada, et kõige rohkem liiklusohtlikke olukordi tekitavad 
just raskeveokite juhid. Nende sõidumaneerist õhkub 
enesekindlust, aga samas ka ülbust ja lugupidamatust: 
näiteks jalgratturist möödumine 20-30 sentimeetri kaugu-
selt on neile just kui auasi. Ja seda ka olukorras, kus tee on 
tühi ja ruumi küllaga. Seni oleme teele kuidagi ära mahtu-
nud, aga ühel õnnetul päeval viskab asfaldiauk mind 30 
sentimeetrit trajektoorist kõrvale ja õnnetus on käes. Li-
saks veel n-ö sõidutuul: kas veokijuht on kunagi mõelnud, 
milline iil tekib tema lähedasel ja kiirel möödumisel ning 
kuidas see jalgratturit-jalakäijat raputab?
Väikeautode juhid teavad omast vaatenurgast kindlasti li-
sada palju lugusid: kuidas veokijuhid lihtsalt igavusest ta-
kistavad möödasõitu, kuidas nad aeglasemalt liikuvale 
sõiduautole tagant meetri-poolteise kaugusele lähenevad 
jne. Loetletud „tembud“ ei tulene sõiduoskuse puudumi-
sest, vaid just ülbusest ja lugupidamatusest.
Loomulikult ei saa kõiki veokijuhte ühe vitsaga lüüa, nen-
de hulgas on palju toredaid inimesi ja väga häid autojuh-
te. Aga kuvand keskmisest „rekkamehest“ on siiski pigem 
negatiivne. Ja seda negatiivsust kinnitab veelgi äsja ilmne-
nud tõsiasi: rohkem kui pooled kontrollitud veokitest ja 
nende juhtidest ei oleks tohtinud maanteele minna.
Kus küll selliste juhtide mõistus on?

Aivar Ojaperv

Advendiaeg – 
ootamise aeg

JCI jõulupuu 
sel aastal ka Rakveres
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Eelmisel reedel istusid 
Rakvere kohtumajas süü-
pinki kaks meest, kes tap-
sid möödunud aastal kõr-
ges eas naise jõhkral viisil.

Mari Mölder

Istung algas vanemprokurör 
Sirje Merilo ülevaatega, ta lu-
ges ette faktid ja kogutud 
tõendid. 
Möödunud aasta 19. det-
sembril oli plaanis inimesel, 
kes oma tädi eest hoolitses, 
külastada teda Rakveres Uuel 
tänaval asuvas majas. Eest 
leidis ta aga segi paisatud ela-
mise ning vereloigus lebava 
93aastase naise surnukeha. 
Vanemprokurör ütles, et pal-
ju näinud politseiuurijatele 
oli väikses majakeses avanev 
vaatepilt üsna šokeeriv, rääki-
mata tädi leidnud sugulase 

jaoks. Jõhker mõrv paiskas 
õhku mitmeid küsimusi: kel-
lele vanaproua ette jäi, miks 
ta nii julmal viisil tapeti? 
Pärast tapatöö avastamist toi-
metasid sündmuskohal mitu 
päeva politseinikud ja krimi-
nalistid, et kuriteopaigalt või-
malikult palju asitõendeid ja 
kurjategijate jäetud jälgi ko-
guda. Politseiuurijate ja pro-
kuratuuri jaoks oli tähtis 
mõrv kiiresti avastada ja kur-
jategijad ühiskonnast eralda-
da. 
Uurijate jaoks sai mõrva mo-
tiiv üsna ruttu selgeks ning 
kahjuks oli see labane kasu-
ahnus. 
Lühikese aja pärast pidasid 
politseinikud kinni kaks 
meest: 25aastase Sergei Kudr-
jašovi ja 31aastase Jarmo 
Kuivkaevu. Mõlemale esitati 
kahtlustus naise mõrvas jul-
mal või piinaval viisil ja seda 

röövimise või omakasu ees-
märgil. 
Kuna kogutud tõendeid oli 
piisavalt ja tegu ise sedavõrd 
julm, siis andis kohus loa võt-
ta nad eeluurimise ajaks vahi 
alla. Mehed olid politseinike-
le ammused tuttavad, kuna 
mõlemad olid oma lühikese 
elu jooksul korduvalt karista-
tud erinevate süütegude eest 
ja selle eest ka vanglas istu-
nud. 
Kohtuistungi avakõne pida-
nud vanemprokurör Sirje 
Merilo viibis ise samuti mõr-
vapaigas ning avas osaliselt 
ka veretöö tagamaid, mis just 
neid kahte kohtu ees seisvat 
meest antud mõrvaga seob. 
Nimelt koguti piisavalt asi-
tõendeid ja võeti DNA proo-
ve, eeluurimise ajal kuulati 
üle hulgaliselt tunnistajaid. 
Leiti hulgaliselt jalajälgi ning 
osa varastatud esemetest tuli 

välja ühe kuriteos süüdistata-
va kodust. 
Kohtuarstlik ekspertiis tuvas-
tas eakal naisel hulgaliselt vi-
gastusi, enamik nendest olid 
tekitatud peksmisega, kuid 
surm saabus pussitamise ta-
gajärjel. 
Sugulane ei esitanud süüdis-
tatavate vastu tsiviilhagi teki-
tatud kahju hüvitamiseks, ku-
na pidas majast varastatud 
esemeid väärtusetuks. 
Küll aga tuleb meestel kinni 
maksta vanaproua matuse-
kulud. 
Kohtualused ise tunnistasid 
osaliselt oma süüd, kuid eita-
sid kavatsust vanaprouat tap-
pa. 
Süüdimõistmisel võib mõrva-
reid oodata kuni 20aastane 
vangistus. Mõrva kohtuprot-
sess jätkub.

Julmad mõrvarid astusid kohtu ette
Sergei Kudrjašov ja Jarmo Kuivkaev. 

Foto: Mari Mölder

ASi Vireen juhiks sai Tarmo Terav
Riigile kuuluva loomsete jäätmete käitlemise tehase AS Vi-
reen juhina asus tööle Tarmo Terav. Varem on Terav töötanud 
pikki aastaid AS OG Elektra tegevjuhina.
„Valiku tegemisel sai määravaks Tarmo Terava pikaajaline 
juhtimis- ja töökogemus nii toiduainete tootmise kui ener-
giavaldkonna ettevõtetes ning sobiv hariduslik taust veteri-
naarmeditsiini erialalt,“ ütles AS Vireen nõukogu esimees, 
Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arendu-
se asekantsler Toomas Kevvai. 
„Eeldame, et uue juhi eestvedamisel jätkab ettevõte tööd sel-
le nimel, et tagada nii tehase majanduslikku efektiivsust kui 
kvaliteetset teenust, et olla igapäevaselt põllumeestele usal-
dusväärseks partneriks ning valmis vajadusel tõhusalt tegut-
sema ka kriisiolukordades võimaliku taudipuhangu korral.“
Loomsete jäätmete käitlemisega tegelev AS Vireen on riigi 
äriühing, mille aktsiad kuuluvad sajaprotsendiliselt Eesti Va-
bariigile ja on Maaeluministeeriumi valitsemisel. Ettevõttele 
kuuluv loomsete jäätmete käitlemise tehas tegutseb Lää-
ne-Virumaal Väike-Maarja lähistel. 
ASi Vireen nõukogu kuulutas konkursi uue juhataja leidmi-
seks välja 14. septembril peale ettevõtte senise juhataja taga-
siastumispalve rahuldamist.

Kuulutaja

Kodanikupäeval oli maavalitsuses 
avatud uste päev
Lääne-Viru maavalitsus korraldas neljapäeval, 26. novembril 
ehk kodanikupäeval traditsioonilise lahtiste uste päeva ja tut-
vustas Lääne-Virumaa koolide 8.-12. klassi õpilastele ametni-
ke tööd.
Maasekretär Tarmo Mikkal rääkis maavalitsuse tegemistest ja 
perekonnaseisutoiminguid tutvustas perekonnaseisuamet-
nik-juhtivspetsialist Anneli Riim.
Kokku külastas maavalitsust kahe tunni jooksul pea sada 
koolinoort. 
Lahtiste uste päeva korraldatakse Lääne-Viru maavalitsuses 
kodanikupäeval, et tuua riigiasutust ja ametnikke kodanikele 
lähemale, tutvustada maavalitsuse ülesandeid ja erinevate 
osakondade igapäevatööd.
Kodanikupäev toetub eelkõige kohalikule initsiatiivile ning 
on enamjaolt teabepäev.
Kodanikupäevaks valiti 26. november seetõttu, et 26. no-
vembril 1918 andis Maanõukogu välja määruse Eesti koda-
kondsuse kohta.

Kuulutaja
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Rakvere linnavolikogu otsus-
tas alustada läbirääkimisi Ad-
ven Eesti ASiga, kes soovib 
linnalt ära osta ASi Rakvere 
Soojus 51,01 protsenti aktsia-
test ja saada nõnda ettevõtte 
ainuomanikuks. Tehingu eest 
pakub Adven Eesti Rakvere 
linnale 1,7 miljonit eurot.
„Sarnaseid ettepanekuid on 
Adven Eesti teinud meile aja 
jooksul päris palju,“ selgitas 
linnapea Mihkel Juhkami, 
„kuid pakutav hind on olnud 
selline, et ettepanekuga pol-
nud muud teha kui teadmi-
seks võtta. Nüüd, olgem au-
sad, on aga number selline, et 
linn otsustas teema anda vo-
likogule vaagida.“
Volikogu esimees Toomas Va-
rek pidas pakutavat summat 
1,7 miljonit eurot linna jaoks 
ahvatlevaks. Volikogu liige 
Roman Kusma lisas, et „kas 

see nüüd nii väga ahvatlev 
on, aga läbirääkimisi väärib 
küll.“
Volikogu otsustaski läbirääki-
misi alustada, moodustades 
selleks ka ajutise 7liikmelise 
komisjoni. „Kindlasti on vaja 
kaasata audiitor, kes annaks 
nii pakkumisele kui ka ASi 
Rakvere Soojus majandusli-
kule seisule objektiivse hin-
nangu,“ ütles Varek.
„Valdav osa (vajalikest) inves-
teeringutest on (Rakvere) lin-
na ja Adveni juhtimisel täna-
seks ellu viidud ja ASi Rakvere 
Soojus järgnevate aastate põ-
hiülesandeks on soojuse jao-
tamise kulude optimeerimi-
ne,“ seisab Adven Eesti ette-
panekus Rakvere linnale ja 
volikogule. „Konkursside tu-
lemusena toodab valdava osa 
soojusenergiast ASi Rakvere 
Soojus kaugküttevõrku Ad-

ven, omades paralleelselt 
ASiga Rakvere Soojus vastavat 
personali ja muid vajalikke 
ressursse. Samas opereerib 
Adven ka mitmeid lähipiir-
konna katlamaju ja kaugküt-
tevõrke (Sõmeru, Kunda, Väi-
ke-Maarja jne.).“
Sellest tulenevalt on Adven 
Eesti AS seisukohal, et Adveni 
ja Rakvere Soojuse ühildami-
ne soojuse tootmisel ja jaota-
misel tooks kaasa tegevusku-
lude optimiseerimise ning ta-
gab parima kompetentsi ja 
ressursikasutuse.
Ühtlasi rõhutas Adven Eesti, 
et kaugkütte hinna kehtestab 
Eestis Konkurentsiamet, tugi-
nedes tegelikele kuludele, ja 
seega ei sõltu sooja hind 
omanikest.

Aivar Ojaperv

Töönädal algas järjekordse 
liiklusõnnetusega Rakveres 
Lilleoru ja Tartu tänava rist-
mikul, kus said viga nii ini-
mesed, maja kui ka elektri-
post.
Politsei teatel toimus kokku-
põrge kella 8.30 paiku, kui 
Tartu tänavale lähenes Tõrma 
ringilt mööda Lilleoru täna-
vat sõiduauto BMW X5, mida 
juhtis 24aastane Maarja, ja 
sõitis otsa peateel liikunud 
sõiduautole Suzuki. Kokku-
põrge oli nii võimas, et mõle-
mad sõidukid paiskusid lähe-
dal asuva maja vastu ja murd-
sid elektriposti. 
Õnnetuse tagajärjel sai kerge-
maid vigastusi Suzuki roolis 
olnud 57aastane naine ja 9- 
ning 12aastane laps. Suzuki 
juht ja kaasreisijad toimetati 
kontrolliks Rakvere haiglasse. 
Õnnetuse põhjustanud BMW 

juht viga ei saanud. Kõik liik-
lusõnnetuses osalejad kasu-
tasid nõuetekohaselt turvava-
rustust.
Kuna elektripost kujutas oh-
tu, siis suunas politsei esialgu 
liikluse ringi, et lisaks sõi-
duautode äravedamisele 
saaksid elektrifirma esinda-
jad alustada remontimistöö-
ga.
Esialgsetel andmetel polnud 
BMW roolis kohalik naine, 
kes arvas, et ta liikus peateel.
Ristmik on tuntud sagedaste 
avariide poolest, kuid miks 
seal plekimõlkimised toimu-
vad, ei oska keegi lahti seleta-
da. Liikluskorraldusvahen-
deid paigaldava osaühingu 
Signaal Rakvere juhataja Kun-
nar Jalganen on juba varem 
meediale selgitanud, et Tõr-
ma poolt tulles on dubleeri-
tud stoppmärgid enne rist-

mikku nii vasakul kui ka pare-
mal pool. Lisaks on sinna pai-
galdatud termoplastikust 
kolmnurgad ehk “hambad”, 
mis määravad koha, kus sõi-
dukijuht peab peatuma, et 
peateel liikujale teed anda. 
Linnuriigi linnaosa poolt tuli-
jate jaoks on stoppmärgid pa-
rempoolses teeääres samuti 
dubleeritud. Seega on liiklus-
märke piisavalt ja ristmikul 
on kasutatud kõikvõimalikke 
autojuhtide tähelepanu päl-
vivaid märgistusi.
Eelmisel aastal võttis aga kee-
gi linnakodanik vaevaks pu-
nase pihustivärviga ristmiku-
le kirjutada vihaselt suurelt 
hoiatuse, mis lõpuks ära ku-
lus.

Mari Mölder

Kontrollreidilt saadeti 33 veokit 
erakorralisele ülevaatusele
19. novembril korraldasid Politsei- ja Piirivalveameti Ida ja 
Põhja prefektuur ning Maanteeamet Ida-Virumaal Vaivara 
vallas Tallinna-Narva maanteel 201. kilomeetril sõidukite 
tehnilise seisundi kontrollreidi. Kokku kontrolliti kolme tun-
ni jooksul 127 sõiduautot ja raskeveokit.
106 kontrollitud veokist saadeti koguni 33 erakorralisele üle-
vaatusele, lisaks esines sõidu- ja puhkeaja nõuete eiramisi 32 
juhul. Kuue veoki koorem ületas lubatud massi ja kahel juhul 
rikuti veose kinnituse reegleid. Veoki roolis oli ka üks juhilu-
badeta juht. 
Politseinikud kontrollisid reidi käigus ka 21 sõiduautot. Nen-
de seas oli üks juhilubadeta juht ja üks kiiruseületaja.
Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo liiklusjärelvalvekeskuse 
juht Hannes Kullamäe sõnul on kontrollreidi tulemus ehma-
tav. „Kontrollitud sõidukitest rohkem kui pooltel avastati eri-
nevaid rikkumisi. Sõiduk, mille tehniline seisund ei vasta 
nõuetele, on ohtlik nii kaasliiklejatele kui ka juhile endale. 
Enam avastavad politseinikud tõsiseid rikkeid nii piduri- kui 
ka juhtimissüsteemides. Oma suuruse ja massi tõttu on veok 
liikluses suurem ohuallikas. Õnnetuse tagajärjed võivad üle-
kaalu puhul olla veelgi traagilisemad, kuna lisaks suurele 
massile pikeneb tunduvalt ka pidurdusteekond. “ sõnas Kul-
lamäe. 

Tamsalus valiti volikogu esimees
Neljapäeva õhtul toimus Tamsalu vallavolikogu istung, kus 
päevakorras esimehe valimine. Kuulutaja trükkimineku ajaks 
polnud veel teada, kas kandidaadiks esitatud Toomas Uude-
berg sellesse ametisse ka kinnitati.
„Selline ettepanek mulle tehti ja raske südamega andsin ka 
nõusoleku,“ ütles Uudeberg, kelle volikogu mäletatavasti al-
les hiljuti tagandas vallavanema ametist. „Kui päris aus olla, 
siis pinged on päris suured ja õige olnuks vist pooleks aastaks 
aeg maha võtta. Aga siiski otsustasin kandideerimisega nõus-
tuda.“
„“Jalad maast lahti“ olukord on Tamsalus valitsenud kaua,“ 
tõdes ta. „Aga elu on lähiajaks ette kirjutanud tähtsad ülesan-
ded, mille lahendamiseks vajatakse vist ka minu kogemusi,“ 
vihjas ta eelseisvale haldusreformile.
Kohaliku tasandi võimu tasakaal on Tamsalus juba mõnda 
aega paigast ära. „Volikogu rühmituste piirid on hägusad, 
enam pole ühtseid valimisliite või erakondi, vaid on 17 saadi-
kut, kel igal oma arvamus,“ lausus üks Tamsalu valla siseelu-
ga kursis olev inimene. 
„Ma tõesti ei oska arvata, mis saab esimehe hääletusest, kuid 
poolehoidvaid seisukohti enda kandidatuurile olen saanud 
kõigist volikogu gruppidest,“ mainis Uudeberg. Ka tema hoi-
dus väljenditest „erakond“ või „valimisliit“.

Aivar Ojaperv

Linn alustab Rakvere Soojuse 
võõrandamise teemal läbirääkimisi

Avarii lõhkus 
maja ja elektriposti

Avarii tõi kaasa palju purustusi. 
Foto: Mari Mölder

POLITSEI OTSIB ÕNNE-
TUSE PEALTNÄGIJAID
Laupäeval, 21. novembril 
kella 12.20 paiku toimus 
liiklusõnnetus Vihula val-
las, milles sai üks inimene 
viga. Õnnetus toimus Karu-
la–Vihula–Sagadi maanteel 
6,7. kilomeetril, kus sõidu-
autole BMW sõitis vasak-
kurvis vastu sõiduauto 
Volkswagen Passat. Kokk-
upõrke vältimiseks sõitis 
BMW juht teelt välja vastu 
puud. Õnnetuse tagajärjel 
sai BMW 26aastane juht 
kergemaid vigastusi. Mees 
viidi haiglasse kontrolli ja 
lubati hiljem kodusele ra-
vile. Tumedat värvi Volk-
swageni juht lahkus sünd-
muskohalt. Rakvere politsei 
palub liiklusõnnetuse põh-
justanud autojuhil ja kõigi 
teistel, kes sündmust pealt 
nägid, helistada telefonil 
3222779 või lühinumbril 
112.

VARGUSED
25. novembril teatati polit-
seile, et Rakverest Ringtee 
tänaval asuvast kauplusest 
varastati tööriistakohver. 
Kahju on 375 eurot.
24. novembril teatati polit-
seile, et Rakveres Koidu 
tänaval murti sisse garaa�i ja 
varastati jalgrattad. Kahju 
on 300 eurot.
21. novembril teatati polit-
seile, et Rakveres Tööstuse 
tänaval tungiti akna kaudu 
sisse eramajja ja varastati 
boiler, dušikomplekt koos 
segistiga ja muud vara. 
Kahju on 250 eurot.
19. novembril teatati polit-
seile, et Vinni vallas Rasiv-
ere külas murti sisse trak-
torisse ja varastati aku, kaks 
võtmekomplekti ja muud 
vara. Kahju on täpsustami-
sel.

AUTO PÕLES
25. novembril kell 15.44 
said päästjad väljakutse 
Vinni valda Alavere külla, 
kus põles sõiduauto Ford. 
Sündmuskohale sõitsid 
Rakvere päästekomando 
päästjad ning Roela vaba-
tahtlikud. Sõiduk kustutati 
kell 16.32ks.

GAASILÕHN SÕMERUL
22. novembril kell 16.03 
teatati häirekeskusele, et 
Sõmeru alevikus on tunda 
tugevat gaasilõhna. Sünd-
muskohale sõitsid päästjad 
Rakvere ja Kunda päästeko-
mandost, operatiivkorrapi-
daja ja kiirabi. Päästjad sel-
gitasid välja, et gaasi lõhna 
tuli garaazhist, kus mees-
terahvas oli keeranud va-
nade gaasiballoonide 
kraanid lahti, et need tüh-
jendada. Päästjad keerasid 
balloonide kraanid kinni 
ning tuulutasid garaazhi. 
Inimesed vigastada ei 
saanud.
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Vinguviiulid ja muidu iga-
vad inimesed saavad oma 
piripilli taas täies registris 
lahti lüüa, sest Rakvere 
linna keskne jõulukaunis-
tus on jälle kõike muud 
kui klassikaline kuusk.

Aivar Ojaperv

Rakvere linnakunstniku Teet 
Suure eksperimendid jõulu-
aegse Rakvere keskväljakuga 
pole kedagi külmaks jätnud. 
Juba kolmandat aastat järjest. 
Tema taieseid kas kiidetakse 
või vihatakse, kuid märkama-
tuks pole need kindlasti jää-
nud.

Kolmas „pühaduserüve-
tus“
Kaks aastat tagasi otsustas 
Suur asendada klassikalise 
suure sihvaka jõulukuuse väi-
keste kuuskede padrikuga. 
Mõni torises – kuhu te meie 
puu panite? -, mõni kehitas 
õlgu. Õigeks keskusteluks ei 
läinudki.
Mullu lahvatas aga skandaal. 
„Pühaduserüvetus!“, pahan-
dasid ühed. „Lastelt on jõulu-
rõõm ära võetud!“, kurjusta-
sid teised. „Väga äge!“, leidsid 
kolmandad.
Jutt käis muidugi servamata 
lauajuppidest kokku klopsi-

tud kuuse sarnasest jõulu-
kaunistusest, mis kriitikale 
vaatamata päris kena välja 
nägi. Iseäranes roheliste 
LED-lampide valguses.
Ja kui see „kuusk“ jäi silma 
veel üleilmsele meediale, mõ-
ni paigutas selle lausa maail-
ma 10 vahvama hulka, siis 
võtsid ka kriitikud tuure ma-
ha. Olgu peale, leidsid nad, 
kuuselõhn ja jõulutunne jäid 
kasinaks, aga vähemalt kuul-
saks saime. Või siis ka nii: kui 
juba välismaal kiidetakse, siis 
kuidas mina julgen maha lai-
ta, paistan veel rumal välja?
Juba mullu lubas Suur, et kaks 
ei jää kolmandata. Ainult siis 
ta veel ei teadnud, milline 
saab olema Rakvere „kuusk“ 
aastal 2015. Pakkus esimese 
hooga, et võib olla midagi 
kõrgtehnoloogilist – samas 
kõrval lõi äsja uksed lahti ju 
Tark Maja.
Aga ei tulnud kõrgtehnoloo-
giline, tuli hoopis taaskasu-
tus. Vanad aknad. Aknad 
maailma või aknad hinge-
peeglisse, kuidas soovite.
„Mul tekkis vastupandamatu 
soov sinna sisse saada,“ rää-
kis üks auväärt rakverlane. 
„Ma ei tea, aga mulle meenu-
tab see kaadervärk kodu. Tu-
basid, aknaid.“
Eks vist Suurgi tahab sellise 
mulje jätta – akendele on te-

Monoloog Rakvere jõulukaunistusest

ma kunstnikukäsi maalinud 
varjukujud ja tõesti: „kuusk“ 
ei olegi enam kuusk, vaid 
hoopis imeliku arhitektuuri-
ga maja!
„Kuule, te seal Kuulutajas as-

jalikud inimesed ja ikkagi nel-
jas võim,“ määris üks teine 
rakverlane, mitte küll nii tun-
tud, aga ikkagi pealtnäha tore 
inimene, mett mokale. Ja rik-
kus siis kõik ära: „Võtke mida-

gi ette ja keelake see Suur ja 
tema „kuusk“ ära.“
Ajakirjandus ei keela midagi 
ega kedagi ära.
Antud juhul ei taha kah. Mei-
le ei ole mõtet helistada ja 

hurjutada meid või Suurt, et 
selline jõulukaunistus on ja-
ma. 
Minu arvates ei ole. 
Võiks pidada pika loengu jõu-
lukuuse väga lühikesest aja-
loost, eestlase kui maarahva 
ajaloolisest seosest jõulude ja 
ristiusuga jne, kuid mis kasu 
sellest? Kes on oportunist, see 
nagunii ei kuula, ja kellele 
meeldib, sellele meeldib niigi.
Seega eksisteerigem rahuli-
kult edasi. Ühe jõulukaunis-
tuse pärast ei maksa tülli 
minna ega oma närvirakke 
kulutada. 

Väljakut jälgib videovalve
Delfi uudise juurde, mis esi-
mest korda Teet Suure täna-
vusest „kuusest“ rääkis, kirju-
tas keegi turakas umbes kol-
mandaks kommentaariks, et 
maksab 500 eurot sellele, kes 
„kuuse“ aknad puruks pek-
sab. Ma olen nüüd ebakor-
rektne, aga otsekohene: peksa 
oma pea vastu seina puruks, 
jobu! Meeldigu asi või mitte, 
aga miks peab üles kutsuma 
lõhkuma? Hakkab nii ker-
gem?
Igaks juhuks teadmiseks, et 
kellelegi pärast üllatuseks ei 
tuleks: Rakvere keskväljak on 
videovalve all. Vandaalid jää-
vad pildi peale ja saadakse nii 
või naa kätte. 

Foto: Katrin Kivi

SISEVÄRVIDTeknos Biora
Lõhnatud ja allergiavabad värvid sisetöödeks
Sobivad suurepäraselt laste- ja magamistubadesse

Biora värvide toonimine
Kampaania kestab kuni 31.12.2015

EDASIMÜÜJAD:
TALLINN: OÜ Teknokolor, 

Laki 3a, tel 656 3472 

TARTU: VOH! värvi- ja krohvikeskus, 

Ringtee 35, tel 525 7874 

Heaks kiidetud Soome Allergia- ja Astmaliidu poolt.

PÄRNU: Teknostore OÜ, 

Pae 4, tel 5898 4800

RAKVERE: Smalt OÜ, 

Niine 4a, tel 5306 6277

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

KÄRDLA: Faasion OÜ, 

Põllu 32, tel 462 2502

KURESSAARE:
OÜ Prikem Color, 

Tallinna mnt 30, tel 453 3331 
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KRISTI SAARE 
õpetab naisi investeerima

Ma pole siinkohal võib-olla 
väga hea näide, sest paljud 
minu igapäevased tegevused 
on tihedalt seotud investeeri-
misega. Omaenda portfelli 
haldamisele kulutan igakui-
selt ilmselt 2-3 tundi, ehk aja-
kulu on tegelikult väga väike. 
On päevi, millal ma ei vaata 
üldse oma portfellis toimu-

vat. Kõikide teiste asjade 
jaoks – üritused, kirjutamine, 
lugemine - kulub ilmselt üks 
tund päevas, seetõttu pean 
ma investeerimist hobiks.

Kust võiks alustada algaja in-
vesteerimishuviline?
Alustades on kaks asja oluli-
sed: oma rahaasjad korda te-

Foto: erakogu

ha ja hakata nobedalt tarkust 
juurde koguma. Esiteks tuleks 
teha eelarve. Selle käigus 
saab kõik oma finantsid üle 
vaadata ja nii selgub tegelik 
rahaline seis. Siis soovitan va-
lida lugemiseks paar raama-
tut või finantsblogi, et hakata 
vaikselt investeerimismaail-
maga tutvuma.

Aasta tagasi asutasite Naisin-
vestorite Klubi. Kellele ja 
miks? Kuidas teie meelest 
naised rahamaastikul toime 
tulevad?
Naistel ei lähe rahamaastikul 
sugugi halvasti. Probleemiks 
on pigem lihtsalt see, et naisi 
investeerimismaailmas liht-
salt ei ole. Kui naised on raha 
säästmises täitsa osavad, siis 
aktsiaturgudele või muude 
investeeringuteni jõuab kah-
juks ainult väike osa naisi ja 
seega on naiste koguosakaal 
finantsmaailmas suhteliselt 
nukra 15 protsendi juures. 
See ongi klubi eesmärk: jul-
gustada täiesti tavalisi naisi 
oma rahaasju üle vaatama ja 
tuleviku nimel midagi ette 
võtma.
Naisinvestorite Klubis on ligi-
kaudu 2500 naist. Aga neid, 
kes jagavad kogemusi ja osa-
levad aktiivselt klubi sünd-
mustel, on 500 ringis. 
Muuseas, õige pea toimub ka 
Rakveres koolitus “Kuidas 
alustada investeerimisega?” 
Huvilistel naistel on võimalus 
leida täpsem info meie FB 
grupist.

Peate finantsblogi mo-
neyisyourfriend.eu inglise 
keeles. Miks? Milliseid kana-
leid soovitate kasutada fi-
nantstarkuse hankimiseks?
Kui ma oma investeerimisb-
logi kirjutama hakkasin, oli 
mitu eestikeelset blogi juba 
olemas. Kuna ma õpetan ing-
lise keelt igapäevaselt, siis 
mõtlesin panna end proovile 

ja hakkasin majandusest kir-
jutama inglise keeles. Pealegi 
ei investeeri Eestisse ainult 
eestlased. Minu blogi lugejas-
konnast on ligikaudu 60 prot-
senti eestlased ja 40 protsenti 
välismaalased. Lugejaid on 
palju Baltikumist ja Skandi-
naavia riikidest. Sellest võib 
järeldada, et Eestil hoiavad 
silma peal lähiriigid, aga esin-
datud on ka näiteks sakslased 
ja ameeriklased.
Selleks, et mitmekülgset in-
vesteerimisinfot eesti keeles 
kätte saada, kutsusime koos 
väikeinvestoriga Tauri Alase-
ga ellu Investeerimisraadio 
(investeerimisraadio.eu). 
Saadetes kajastame iganäda-
laselt väikeinvestorile huvi 
pakkuvaid teemasid. Arvan, 
et algajale on just meie inter-
netiraadio hea koht, kust 
saab kiire ülevaate, mis täp-
selt toimub. 

Mis on teie meelest praegu 
Eesti ühiskonnas valupunkt 
number üks? Kuidas seda la-
hendada?
Kuna ma hetkel töötan hari-
duses ja tegelen võrdõiguslik-
kuse küsimustega, siis näen 
väga mitmeid valupunkte. 
Lahendusi lennult välja ei pa-
kuks, aga arvan, et tuleks siis-
ki tõsiselt vaadata, mida ja 
kuidas õpilased koolis õpivad 
ning keskenduda ka sellele, et 
Eestist saaks võrdõiguslikum 
(ja sallivam!) ühiskond kui 
praegu.

Mis on Eestis nii hästi, et 
enam paremini ei saaks?
Arvan, et Eestis on väga palju 
võimalusi. Me oleme nii väi-
ke, et ükskõik, millega tegele-
ma hakata, oled juba paari 
aastaga selles vallas arvesta-
tav tegija. Kui vajad abi, siis 
pole ükski tipp Eestis liiga 
kaugel. Selles mõttes on meil 
tõesti hästi, et kui tahta asju 
teha, siis võimalusi on palju.

Rakverest pärit Kristi Saa-
re panustab naiste finants-
haridusse blogipidamisega, 
saadetega Investeerimis-
raadios ja Naisinvestorite 
Klubi eestvedamisega. 
Avalikkusele on toimeka 
naise tegemised silma jää-
nud, näiteks pälvis ta täna-
vuse RahaFoorumi stipen-
diumi.

Katrin Kivi

Kristi Saare, kes te olete?
Igapäevaselt olen inglise kee-
le ja majanduse õpetaja ning 
õppealajuhataja.

Millest sai alguse teie inves-
teerimishuvi?
Esmane huvi investeerimise 
vastu tekkis ülikoolis. Lugesin 
mitmeid investeerimisteema-
lisi raamatuid ja idee sellest, 
et paned raha enda eest tööle, 
tundus päris põnev. Saaks te-
ha asju, mis endale meeldi-
vad, samal ajal raha pärast 
muretsemata. 
Idee juurde tagasi jõudsin tõ-
sisemalt siis, kui hakkasin 
õpetajana tööle ning esimene 
palganumber polnud minu 
jaoks just kõige muljetavalda-
vam.

Sukeldusite finantside ja in-
vesteeringute maailma kolm 
aastat tagasi. Mida see aeg on 
teile õpetanud?
Nii nagu enamik investorid, 
soovin ka mina, et oleksin 
alustanud varem. Kolm aastat 
on päris piisav aeg, et õppida 
mitmeid investeerimiseks va-
jalikke oskusi. Näiteks on olu-
line rahuliku meele hoidmine 
kui turg üles-alla käib. Iga in-
vesteerimisotsus tuleb rahuli-
kult läbi analüüsida. Inves-
teerimisvõimalusi on palju ja 
tuleb alati valida, millised ris-
kid on sulle isiklikult kõige 
vastuvõetavamad.
Millesse täna investeerite? 
Milline valdkond teile kõige 
rohkem huvi pakub ja miks?
Praegu jagan oma investee-
ringuid kolme klassikalise va-
raklassi vahel: laenud, aktsiad 
ja kinnisvara. Kuna alustasin 
ühisrahastusest ehk inimeselt 
inimesele laenudega, siis on 
see siiani minu üks lemmiku-
maid varaklasse. Alustada on 
võimalik väikeste summade-
ga ning oma portfell sadade 
laenutükkide peale ära haju-
tada. Alustades võib ka suure-
mat riski võtta, sest summad 
on väiksed – see on põhjus, 
miks ühisrahastus on mulle 
jätkuvalt põnev.

Kui palju tunde te päevas sel-
lele teemale kulutate?

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

•  P a k k u d a  o s a l i s e 
tööajaga tööd Haljalas, 
kohusetundlikule ja ausale 
puhastusteenindajale. Info 
tel: 50 71 974

• Hotell Wesenbergh võtab 
tööle köögi abitöölise. Info 
5145202

•  G T  T a n k l a  o t s i b 
klienditeenindajat. CV 
saata piret@gtoil.eu

•  E r i m ö ö b e l  p a k u b 
tööd kohusetundlikule 
mööblitislerile. Asukoht 
Haljala. Tel. 5563 9622

• Pakun tööd lamekatuse 
katjatele. Kiire! Tel 5286 294

• Ettevõtte otsib autojuhti 
tõstukiga metsaveoauto 
peale. Tel 5554 7177

•  V õ t a m e  t ö ö l e 
rahvusvaheliste vedude 
a u t o j u h i  C - ,  E - k a t . 
( E u r o o p a  s u u n a l  j a 
Skandinaavia suunal). Tel 
5646 6885

• Otsin E-kategooria juhti 
(Saksamaa suund). Tel 5073 
966, Tiit

• AS Rakvere Farmid Ulvi 
farm pakub alalist tööd 
tehnik-operaatorile. Info 
5620 3552

• Rakvere JK Tarvas kutsub 
treeningutele 2008-2009 
aastal sündinud poisse ja 
tüdrukuid jalgpalli trenni. 
Info jktarvas@jktarvas.ee, 
tel 5344 9925

• N O R A X 
K O O L I T U S K E S K U S . 
Jõuluteemaline töötuba 
( mat e r ja l  o l e ma s )  0 2 . 
detsember kell 18, veoauto/
taksojuhid  12. detsember 
kell 10, raamatupidaja 
algkursus detsember. Tel 
32 250 60,  www.info@
noraxkoolitus.ee, Rohuaia 
6, Rakvere

OTSIN TÖÖD

• Kõrgharidusega naine 
otsib kontoritööd. Tel 5743 
4508

• Kohusetundlik naine soovib 
leida täisajaga või osalise 
ajaga tööd Rakveres või 
lähiümbruses. Kogemused 
m a a s t i k u e h i t a j a n a , 
klienditeenindajana. Võib 
ka muud pakkuda. Tel 5809 
4108
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Rakvere, Aia 16. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

•

algab 5.12 kell 10.00

• algab 12.01.2016 kell 18.00

• algab 9.12 kell 18.00

• sõiduki rent eksamiks

Veoauto-, bussi- ja taksojuhtide ametikoolitus

B-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria

(35 ja 70 tundi)

(buss)

(traktor)

Oma CV palume saata

hapro.international@gmail.com

ja lisainfot saab 5141664

Müügimees /

kaubaväljastaja
Otsime nooruslikku töökeskkonda uut kolleegi, kes

on hea suhtlemisoskusega ja tunneb hästi arvutit

Eelduseks on:

• Inglise keele valdamine kõnes ja kirjas

Eesti keele valdamine kõnes ja kirjas

arvuti kasutamise oskus (Excel, Word

ja erinevad laoprogrammid)

juhilubade olemasolu (B)

Kasuks tuleb:

müügitöö või laomajanduse töökogemus

•

•

•

•

Kas Sulle meeldib kirjutada?
Kas Sind huvitab, mis maailmas toimub?
Kas tahad lisaraha teenida?

Kui jah, siis kirjuta artikkel ja saada see toimetusse.
E-post: toimetus@kuulutaja.ee

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

A, A1, A2, AM, BE, C, CE
koolitusega võib alustada igal ajal

B-kat 07.12 ja 08.01
B-kat e-õpe 17.12 ja 21.01

Esmaabi koolitus 11.12

Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

Lõppastme
koolitus

IGA NÄDAL!
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20.-27. novembrini toimus 
üleeuroopaline HIV-testi-
mise nädal. Tervise Aren-
gu Instituudi ja Ravimi-
tootjate Liidu eestvedami-
sel toimusid anonüümsed 
ja tasuta HIV-testimised 
ning nõustamised ka mit-
mes Eesti linnas: Tallin-
nas, Narvas, Kohtla-Järvel 
ja Rakveres.

Ülle Kask

Läinud nädalavahetusel oli 
Rakvere Kroonikeskuses või-
malik tasuta HIV-kiirtesti te-
ha. Testi läbi viia aidanud me-
ditsiiniõe sõnul on protsedu-
ur kiire ja valutu ning midagi 
kartma ei pea. „Väike torge ja 
seejärel pigistatakse sõrme 
otsast veidi verd kitsasse kla-
astorusse. Veri reageerib aine-
ga, mis otsib viirust,” selgitas 
ta. „Kui tekib üks kontrol-
ltäpp, on vastus negatiivne ja 
kõik on korras. Kui aga kaks 
täppi, on inimene viirusekan-
dja.”
Medõde tõdes, et millegipä-
rast ei taha paljud inimesed 
testi teha või selle tulemust 
teada saada, sest kardavad, et 
on nakatunud. „Probleemi ei-
tamine on inimlik, aga ikkagi 
on tegu enesepettusega,” lau-
sus meedik. „Inimene, kes jul-
geb testima minna, on vastu-
tustundlik. Kindel teadmine 
tähendab kontrolli oma elu ja 
tervise üle.” 
Medõe sõnul ei tähenda HIV-
sse nakatumine veel, et ini-
mene oleks haige. Viirus võib 
aastaid organismis elada, il-
ma et seda kuidagi tunda 
oleks. Õigeaegne nakkuse 
avastamine ja ravi tagab täis-
väärtusliku elu paljudeks aas-
tateks. 
„Testi võiksid kindlasti teha 
kõik inimesed, kellel on ol-
nud kasvõi üks kaitsmata sek-
suaalvahekord. Samuti need, 
kellele on hiljuti tätoveerin-
guid tehtud või kes on lask-
nud augustada oma ni-
nasõõrmeid ja kulmusid, et 
sinna rõngad panna.” Medit-
siiniõde julgustas inimesi kü-
lastama ka anonüümseid ka-
binette. „Need on avatud kõi-
gile alates 16. eluaastast sõl-
tumata ravikindlustuse ole-
masolust. Lisaks HIV-le saab 
lasta end tasuta uurida ka B- 
ja C-hepatiidi suhtes.” 
Rohkem infot saab interneti-
aadressilt: www.hiv.ee, Rakve-
res tegutseb vastav kabinet 
aadressil Tuleviku 1.
„HI-viirusel on paraku peite-
periood,” toonitas medõde. 
„Kui midagi on juhtunud näi-
teks laupäeval ja esmaspäeval 
tehakse vereproov, on see ne-
gatiivne. Nakatumisest peab 
olema möödunud veeniverd 
andma minnes vähemalt neli 
nädalat, näpuverd andes aga 

HIVi testimise nädalal 
Rakveres viirusekandjaid ei leitud

1. DETSEMBER – 
ÜLEILMNE AIDSI VASTU 

VÕITLEMISE PÄEV

Esimene üleilmne AIDSi vastu võitlemise päev toi-
mus 1. detsembril 1988. aastal. Selle päeva tähista-
mise algatajaks ja eestvedajaks oli Maailma Tervis-
hoiuorganisatsioon, mida toetas ÜRO Peaassamb-
lee.
Päeva peamine eesmärk on tugevdada jõupingutusi 
võitluses HIV ja AIDSiga. Pöörata maailma üldsuse 
tähelepanu erinevatele programmidele, organisee-
ritakse koolitusi ja levitatakse infot.
Üleilmsel AIDSi vastu võitlemise päeval kantakse 
punast solidaarsuslinti, mis sümboliseerib inimeste 
ühtsust võitluses HIV ja AIDSiga. Punane lint on 
hoolimise ja vastutuse sümbol, väljendamaks seda, 
et hoolime neist, kellel on HI-viirus, või kes on juba 
surnud AIDSi. Punane lint on ka lootuse sümbol, 
sest inimkonna ülesanne on leida ravi AIDSi vastu.
Eesti HIV-positiivsete võrgustik kutsub 1. detsemb-
ril inimesi üles hoolima eneste ja oma lähedaste 
tervisest ning kandma solidaarsuse märgiks punast 
linti. Päeva puhul süüdatakse mälestusküünlad 
ning korraldatakse HIV-kiirtestimisi.
AIDSi kirjeldati esimest korda 1981. aasta juunis, 
kui NewYorgi , Los Angelese ja San Francisco mees-
tega seksinud seni terved homoseksuaalsed mehed 
hakkasid äkitselt haigestuma harvaesinevatesse 
nakkushaigustesse ning kasvajatesse. Kõigil pat-
sientidel avastati tõsine immuunpuudulikkus. 
1982. aastal võeti kasutusele termin AIDS ehk 
omandatud immuunpuudulikkuse sündroom. AI-
DSi tekitav HI-viirus ehk inimese immuunpuudu-
likkuse viirus avastati 1983. aastal.  

Allikas: Maailma tähtpäevad. Koostanud Allan Espenberg. 
Tammerraamat 2014. 

Jaanika Liinar tutvustab tahvelarvuti abil HI-viirusesse nakatumise võimalusi. 
Foto: Ülle Kask

linnas Solarise keskuses tasu-
ta testimise kõikidele Toom-
peal töötavatele rahvaasemi-
kele, et pöörata probleemile 
ka riiklikku tähelepanu.”

Rakvere Kroonikeskuses käis 
läinud nädalavahetusel 
HIV-kiirtesti tegemas 39 ini-
mest ja ühtegi viirusekandjat 
ei avastatud.

10 – 12 nädalat.”
Jaanika Liinar, kes töötab fir-
mas Wellmark Health, tutvus-
tas kaubanduskeskuse külas-
tajatele HIV-kiirtesti tõhusust 
ja ohutust, jagas preservatiive 
ning voldikuid.
Noormehele ja neiule, kes 
väljapanekut uudistasid ja 
voldikuid lappasid, soovitas 
Liinar samuti testi tegema 
minna. „See ei tee teile mida-
gi halba ja saate hoopis ühe 
kogemuse võrra rikkamaks,” 
ütles ta. 
Julge noormees siirduski me-
ditsiiniõe boksi. Neiu aga 
kõhkles ning temale selgitas 
Liinar tahvelarvuti abil, mida 
kujutab endast HI viirus, mil-
lisel viisil sellesse nakatutakse 
ja mis juhtub siis, kui nakatu-
nu ei saa ravi ning haigestub 
AIDSi.
Liinar selgitas, et HIV levib 
eelkõige seksuaalvahekorra 
ajal ning otsesel kontaktil na-
katunud inimese verega. „Kui 
varem nakatusid enamasti 
homoseksuaalsed mehed ja 
narkomaanid, siis tänapäeval 
on viirus hakanud jõudsalt le-
vima üle 30aastaste hetero-
seksuaalide hulgas.”
Liinar rääkis, et tänavu on 
Eestis juba diagnoositud 240 
HIVsse nakatunud inimest. 
Naise sõnul on uute infektsio-
onide sagedus Eestis kaheksa 
korda kõrgem kui Soomes ja 
ligi kolmandik HI-viiruse 
kandjatest ise ei teagi, et nad 
viirust kannavad. 
„Kuna Eesti on kõige kõrgema 
HIV levikuga riik Euroopas, 
on riigikogu liige Vilja Savisa-
ar-Toomast võtnud oma õlule 
HIV Ennetuse Toetusrühma 
esinaise rolli,” sedastas Liinar. 
„Eesti testib” nädalal organi-
seerib Savisaar-Toomast Tal-

Küsimus: Töötan täistööajaga, aga tööandja pakub mulle nn 
poolt kohta. Kas ma pean pakkumise vastu võtma või milli-
sed on minu võimalused?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Galina Kreintz-
berg.

Kui tööandja pakub tööaja vähendamist ehk osalise tööajaga 
töötamist, tuleb tähelepanu pöörata sellele, et töölepingu 
tingimuste muutmised toimuvad vaid poolte kokkuleppel 
(töölepinguseadus, edaspidi TLS § 12). Poolte kokkulepe eel-
dab mõlema poole tahet ja nõusolekut töölepingu tingimus-
te muudatuste osas. 
Tööaja muutmisel tasub üle vaadata ka muud olulised tingi-
mused. Näiteks kas koormuse vähenemisega väheneb ka 
töötasu, kas muutub tööülesannete iseloom jne. Oluline on, 
et töötajale oleks teada, mis muutub, kui ta asub tööle osalise 
tööajaga. Andmed selle kohta peavad olema töötajale aru-
saadavad ja selgeks tehtud. Muudatused peavad olema kirja-
likult fikseeritud, soovituslik on lepingu muudatused vormis-
tada lepingu lisana.
Oluline on teada, et osalise tööajaga töötamisel ei kaasne pii-
ranguid iga-aastase puhkuse kestuse osas, tööstaazhi arvuta-
mise osas ja muudes tööalastes õigustes.
Olukorrast, kus töötaja ei ole muudatustega nõus, tuleb töö-
andjat teavitada. Siinkohal peab teadma, et töötaja keeldu-
mine asuda osalise koormusega tööle pole iseenesest aluseks 
töösuhte erakorraliseks ülesütlemiseks. Tööandja võib tööle-
pingu erakorraliselt üles öelda üksnes juhul, kui töösuhte jät-
kamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks tööma-
hu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu ehk tööand-
jal pole majanduslikel põhjustel enam täistööaega pakkuda 
(nt töömaht on oluliselt vähenenud). Sellisel juhul öeldakse 
töötajaga töösuhe koondamise tõttu üles ja tööandjal on ko-
hustus maksta töötajale hüvitist ühe kuu keskmise töötasu 
ulatuses. Ühtlasi peab tööandja järgima koondamise korral 
töötaja töösuhte kestuse pikkusest olenevat etteteatamis-
tähtaega 15, 30, 60 või 90 päeva või hüvitama vähem ettetea-
tatud aja rahas.

Kui tööandjat tabab aga ajutiselt majanduslikult kehv olu-
kord, kus töömaht on vähenenud ja töötasu maksmine koor-
mav, siis ei tähenda see ilmtingimata töösuhte lõppemist. 
Töölepinguseadus annab võimaluse olukorras, kus tööandja 
ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majandus-
likest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ula-
tuses tööd, vähendada töötaja töötasu kuni kolmeks kuuks 
12kuulise ajavahemiku jooksul mõistliku ulatuseni TLS § 37 
lg 1 alusel, kuid mitte alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud töö-
tasu alammäära. Töötasu vähendamisega kaasneb auto-
maatselt ka proportsionaalselt tööaja vähendamine. Ehk kui 
tööandjal pole anda ei tööd ega ka rahalisi vahendeid, et töö-
tasu maksta, võib ta teha töötajatele ettepaneku ajutiselt vä-
hendada töötasu ja sellega kaasnevalt ka tööaega. 
Enne töötasu vähendamist tuleb tööandjal töötajaid oma ka-
vatsustest teavitada ning nendega läbirääkimisi pidada. Töö-
tajal peab olema valik, kas jääda keerulisel ajal tööandja juur-
de tööle või öelda töösuhe erakorraliselt üles. Kusjuures töö-
andja peab võimalusel enne töötasu vähendamist pakkuma 
töötajale mis tahes muud tööd. Kui töötaja ei ole tööde mahu 
ajutisest vähenemisest tingitud töötasu vähendamisega 
nõus, on tal õigus tööleping viie tööpäevase etteteatamisega 
üles öelda. Töölepingu ülesütlemisel on töötajal õigus saada 
hüvitist sarnaselt olukorraga, kus tööandja ütleb töölepingu 
üles majanduslikel põhjustel (koondamishüvitis - ühe kuu 
keskmise töötasu, millele lisandub Töötukassa makstav kind-
lustushüvitis koondamise korral. Töötukassast taotleb hüvi-
tist tööandja).
Seega kui tööandjal tekib vajadus tööaega vähendada, siis ta-
sub vahet teha, kas tegemist on ajutise muudatusega või mit-
te. Ajutine olukord eeldab küll erinevate protseduurireeglite 
järgimist, kuid jääb lõpuks tööandja ühepoolseks otsuseks. 
Tähtajatu töömahu vähendamine aga eeldab igal juhul pool-
te kokkulepet.

Kuulutaja
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Lääne-Virumaal nelja ette-
võtte hoones toimunud tule-
kahjude põhjuste selgitami-
seks alustatud menetlused 
tuvastasid, et põhjus peitus 
tuleohutusnõuete eiramises 
ehitusobjektidel tehtavatel 
töödel.
Möödunud nädalal said Ida 
päästekeskuse menetlusbü-
roo spetsialistid kokku, et 
analüüsida viimasel ajal toi-
munud tulekahjude põhju-
seid. 
Juhtivinspektor Madis Tinnu-
ri rääkis, et viimase viie kuu 
jooksul toimunud neli tule-
kahju ettevõtetes algasid re-
montööde käigus kasutatud 
lahtisest tulest.
Ta lisas, et Haljala õlletehases 
puhkes tulekahju töövälisel 
ajal ja see võinuks tuua ette-
võttele suure kahju, sest selli-
sel kellaajal on vähe tõenäoli-

ne tulekolde kiire avastami-
ne. 
Kahe juhtumi puhul süttis 
leek töö ajal, mis seadis ohtu 
töötajate elu ja tervise. Keegi 
õnneks ühelgi juhul kannata-
da ei saanud. 
Ka siis, kui tuletöid teevad ko-
genud ehitusmehed, tuleb ol-
la alati tähelepanelik ja järgi-
da ohutusnõudeid. Madis 
Tinnuri lausus, et tuletööde 
käigus lendunud säde võib 
pikalt hõõguda ja alles mõne 
aja möödudes põhjustada tu-
lekahju. „Pärast tuletöö lõpe-
tamist tuleb töökoht hoolikalt 
üle vaadata. Sädemete lange-
mise kohale valatakse vajadu-
sel vett ning tagatakse koha 
pidev kontroll kuni tuleohu 
äralangemiseni. Töö lõpeta-
misel tagab koha kontrolli tu-
letöö tegija, kui tellija või ehi-
tise omanikuga ei ole kokku 

lepitud teisiti,“ rõhutas Tin-
nuri.
Päästjad tuletavad meelde, et 
alalises või ajutises tuletööde 
kohas peab olema vähemalt 
kaks kuuekilost tulekustutit ja 
kui kuumutatakse bituume-
nit, siis lisaks veel sama palju.
10. novembri öösel põles Hal-
jalas AS Viru Õlu peahoone 
katus. Neli inimest, kes tule-
kahju süttimise ajal olid hoo-
nes, evakueerusid iseseisvalt 
ohualalt enne päästjate koha-
lejõudmist. Tulekahju sai al-
guse tuletöödest: eelmisel 
õhtul alustati hoone katuse 
soojustamise ja vihmatõkke 
paigaldamisega, mille käigus 
kasutati gaasileeki. 
18. augusti hommikul põles 
Väike-Maarjas Pikal tänaval 
endine tööstushoone, mille 
soojustus süttis katuse re-
monditööde käigus.

Tulekahjude menetlused tuvastasid hooletust

Rakvere linnavalitsus kehtes-
tab ühtse asjaajamiskorra ja 
dokumendihaldussüsteemi 
Rakvere Linnavalitsuses ja 
linna hallatavates asutustes – 
keskraamatukogus, kultuuri-
keskuses, sotsiaalkeskuses ja 
spordikeskuses.
Avaliku teabe seadusest tule-
nevalt peab kohaliku omava-
litsuse asutus teabevaldajana 

tagama kõikidele isikutele 
juurdepääsu avalikule teabe-
le ning registreerima asutusse 
saabunud ja asutuses loodud 
dokumendid. Selleks kasuta-
takse digitaalset dokumendi-
registrit.
Hetkel on igas Rakvere linna 
asutuses oma dokumendire-
gister. Haridusasutused (koo-
lid, lasteaiad ja huvikoolid) 

kasutavad haridusasutuste 
avaliku registri vastavat moo-
dulit; Rakvere Linnavalitsus 
ja Rakvere Spordikeskus do-
kumendihaldussüsteemi Pos-
tipoiss; Rakvere Kultuurikes-
kus ja Rakvere Sotsiaalkeskus 
dokumendihaldussüsteemi 
Webdesktop ning keskraama-
tukogu vabatarkvara EG-
roupware.

„Kuna dokumendihaldussüs-
teem Postipoiss pole uuest 
aastast enam kasutajaile se-
nistel tingimustel kättesaa-
dav, siis tuli nagunii midagi 
uut kasutusele võtta,“ rääkis 
linnapea Mihkel Juhkami. 
„Asjaajamise lihtsustamiseks 
otsustasime, et alates 1. jaa-
nuarist 2016 lähevad kõik 
loetletud Rakvere asutused 

üle dokumendihaldussüstee-
mile Amphora. Haridusasu-
tused jäävad kasutama senist 
süsteemi.“
Olemasolevad andmed kan-
takse üle uude süsteemi. 
Muuhulgas võimaldab see lii-
tuda kohaliku omavalitsuse 
volikogu infosüsteemiga, mis 
omakorda võimaldab lisaks 
eelnõude mentlemisele ka 

elektroonset hääletamist 
ning istungitel virtuaalselt 
osalemist, samuti istungist 
videoülekande tegemist.
Ühise dokumendihaldussüs-
teemi kasutuselevõtmisel 
kehtestatakse nimetatud asu-
tustes ka ühtne asjaajamis-
kord.

Aivar Ojaperv

Rakvere linn võtab kasutusele ühtse dokumendihaldussüsteemi

Haljala õlletehase põleng. 
Foto: Päästeamet

4. augusti õhtul põles Haljala 
vallas Kärmu külas viljakuiva-
ti. Tulekahju sai alguse tule-
töödest, kui monteeriti kuiva-
ti juurde kuuluvaid agregaate 
ja ei tagatud tuletööde koha 
piisavalt pikka järelevalvet. 
16. juuni päeval põles Roode-
välja külas aktsiaseltsi 
HKScan bituumeniga kaetud 
katus, mis süttis parandus-
tööde käigus.

Mari Mölder
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Andrus Peiel 
tel 527 1011

LAI TN, RAKVERE
Hind 11 500 €

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

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

Andrus Peiel 
tel 527 1011

KAVASTU, HALJALA VALD
Hind 36 000 €

MÜÜA MAJA

• üp 140 m²
• kinnistu 600 m², el. EE 20A 3 faasi
• 2 tuba ja köök, kaev
• palkmaja

Andrus Peiel 
tel 527 1011

TÕRREMÄE, RAKVERE V.
Hind 28 000 €

MÜÜA ELAMUMAA

• kinnistu 2835 m²
• rliitumine EE16A
• puurkaev
• hea asukoht

Andrus Peiel 
tel 527 1011

KÜTI TN, RAKVERE 
Hind 22 000 €

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

• üp 40 m², III korrus
• valgusküllane korter
• aknad vahetatud
• turvauks

TULEVIKU TN, RAKVERE
Hind 170 €

ÜÜRILE ANDA 1-TOALINE KORTER

• üp 31,8 m²
• madalad küttekulud
• hea asukoht
• parkimine hoovis

RÄGAVERE TEE, RAKVERE

Hind 37 000 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

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

MÜÜA MAJA JÕE ÄÄRES

MURU, VETIKU
• üp 123,3 m², 2 korrust
• uus pliit ja soojamüür
• saun, garaaž
• kinnistu 4400 m²

Hind 47 700 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

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

Hind 28 900 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA MAJA

KURTNA, VÄIKE-MAARJA V.
• üp 300 m²
• puidust aknad, uksed, põrandad
• puurkaev
• kinnistu 8500 m²

Hind  17 500 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

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

Hind 30 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA MAJA

MULLA TN, RAKVERE
• üp 59,2 m², II korrus
• garaaž hinnas
• parkimine hoovis
• läbi maja planeering

Hind 43 000 €
KESK TN, VIRU-JAAGUPI

Hind 22 500 €

MÜÜA MAJA

• üp 74,6 m, 3 tuba
• uus pliit ja soojamüür
• välikelder, kaev
• hea asukoht

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

Andrus Peiel 
tel 527 1011

Tiia Leis 
tel 5342 4091

Tiia Leis 
tel 5342 4091

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

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

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

• Müüa 1toaline keskküttega 
korter Rakvere linnas. Tel 5069 814

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

• Müüa Uhtnas renoveeritud 
2toaline korter (54 m2). Tel 5391 
4469

• Müüa Kundas Pargi 10 2toaline 
korter. Aknad vahetatud. Kaasa 
el. pliit, külmik, pesumasin. Soe 
korter korraliku ühistuga. Hind 
3500 €. Tel 5107 541

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Karitsa külas. Vesi sees (dušš), 
kasvuhoone, puukuur, 2 garaaži. 
Ilus koht. Hind 4000 €. Tel 5568 
8782

• Müüa 2toaline korter Väike-
Maarjas Lõuna 17, korrus 3/3, 
50 m2. Hind 4000 €. Tel 5282 155, 
5569 4943

• Müüa Paide kesklinnas k.m. 
2toaline korter (II korrus). Tel 
5341 3861

• Müüa Rakvere kesklinnas 
3toaline ahiküttega renoveeritud 
korter. Tel 5590 0853

• Müüa 3- ja 1toaline korter 
Väike-Maarjas. Tel 5648 0612

• Müüa soodsalt Roelas Järve 
tn 3toaline kõigi mugavustega 
korter. Tel 5295 808

• Müüa maja Rakveres Vahtra 
pst 11. Hind 27 900 €. Võimalik 
vahetada korteri vastu Rakveres. 
Tel 5656 4857

• Müüa maja Väike-Maarja vallas 
Eipri külas. 4 tuba ja köök + 
abihooned. Krunt 1,04 ha. Hind 26 
000 €. Lisainfo tel. 5812 7303 Elve

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

KINNISVARA

• Müüa maja Harjumaal Kernu 
vallas Kaasikul, üldpind 60 m2, 
pliit, kamin, soojuspump, vesi 
sees, WC, kelder, elamumaa 
1264 m2, telliskivist garaaž, kuur, 
saun, korralik aed, marjapõõsad, 
viljapuud, hekk. Kontakt 51 925 
428

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

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

• Müüa krunt (1240 m2). Tel 5570 
990

• Müüa garaaž Heina tänava 
kandis. Tel 58 147 077

• Ostan hea hinnaga metsa ja 
põllumaad. Tel 5187 979

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

• Ostan Rakveres 1-2toalise 
korteri. Tel 5515 789

•  O s t a n  k o r t e r i  R a k v e r e 
kesklinnas (kuni 20 000 €). 
Võib olla kommunaalvõlaga. 
A i t a n  u u e  e l a m i s p i n n a 
l e i d m i s e l  n i n g  k o l i m i s e l . 
Võimalikud vahetusvariandid ja 
kompensatsioon. Tel 5550 0588

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

• Ostetakse kiiresti 1- või 2toaline 
korter Tapa linnas, võib olla 
remonti vajav. Tel 5110 478

• Ostan Kundasse korteri ja 
garaaži. Tel 5685 6320

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

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan remonti vajava garaaži 
Rakveres (kuni 1000 €). Tel. 5550 
0588

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

•  Korralik  üksikisa lapsega 
soovib üürida korterit Rakvere 
lähiümbruses. Tel 5860 1454

• Keskealine mees üürib kiiresti 
1toalise korteri  Tapal või 
Rakveres. Üüri ülempiir 70 €. 
Tel 5677 7388

VÕTAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile 1toaline k.m. möb-
leeritud korter Rakveres (alates 
01.dets., külmik, pesumasin). Üür 
140 € + kom.maksud. Tagatisraha 
nõue. Tel 5391 8997

• Üürile anda 1toaline k.m. reno-
veeritud korter Rakveres Kungla 
9 (32 m2, V korrus, köök möblee-
ritud ja koos tehnikaga, üür 165 
€ + kom.kulud, fotod City24 ID: 
3773217). Marek 5081 311

• Anda üürile 2toaline k.m. möb-
leeritud korter Rakvere kesklinnas 
(II korrus, külmik). Üür 180 € + 
kom.maksud. Tagatisraha nõue. 
Hel. peale 16 tel 5884 1567

• Anda üürile 2toaline kõigi mu-
gavustega korter Rakvere kesklin-
nas. Tel 5013 397

• www.toonklaas.ee

•  Au t o - ,  m o t o - ,  t ra kt o r i - , 
murutraktori- ja kõik muud 
akud .  Palju soodsa hinnaga 
kaupa kohapeal. Rägavere tee 
38, Agroparts OÜ. Tel 32 58 970, 
5260545

•  Mü ü a  Fo r d  Fi e s ta  0 1  5 5 
kW 1,8TDi, üv 08.2016. Vajab 
kõrgsurvepumba vahetust, teine 
pump kaasa. Muidu sõidukorras. 
Hind 750 €. Tel 5617 8360

• Müüa Ford Focus 1,6 b 2007. a, 
hõbedane, luukpära, ülevaatus 
järgmine 12.2016. Hind 2800 €. 
Tel 5264 108

• Müüa Ford Mondeo 1995. a. 
Hind 300 €. Tel 5343 2135

• Müüa Opel Astra 1,6 2001. a 
universaal tumesinine met. Auto 
väga heas korras, Saksamaalt. 
Üv 12.2016, rooste puudub. Tel 
5174 193

• Müüa Opel Astra 1,6 bens., 
universaal, sinine metallik, 1998. 
a, ülevaatus 2016. a lõpp. Rikkalik 
lisavarustus, auto väga heas korras. 
Hind kokkuleppel. Tel 5028 156

• Müüa Opel Astra Elegance 
1,6i 08/2002. A 74 kW hõbedane 
m e t a l l i k ,  s e d a a n ,  b e n s i i n , 
hooldusraamat, konditsioneer, 
kesklukk, 4xel.aknad, sametsalong, 
talverehvidel,  roosteta ning 
mõlkideta, v.heas tehnilises 
korras, läbinud tehn.ülevaatuse, 
kehtib 08/2016, ökonoomne ja 
ilus auto, soodsalt! Rakvere.  Tel 
5903 7780

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2,2DTI 04/2003 92 kW hõbedane, 
turbodiisel, 7 kohta, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, 4xel.aknad, 
el.peeglid, kesklukk puldist, 
tume salong,  talverehvidel, 
pl.soojendus, veokonks, roosteta, 
mõlkideta,  kor ral ik ,  kehtiv 
ülevaatus 04/2016, ökonoomne, 
soodsalt! Tel 5903 7780

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

• Ostan hea hinnaga sõidukeid, 
pakkuda võib igas seisukorras. 
Kõ i k  a u t o m a r g i d  o o d a t u d ! 
Helistage 5859 9931 ja saate teada 
palju teile auto eest pakume

• Ostan korraliku hinna eest 
külgkorviga mootorratta, võib ka 
uunikume pakkuda. Tel 5665 5551

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

• Ostan valikuliselt erinevaid 
plekkvelgi R15 ja R16. Hind 20-60 
€ komplekt. Tel 5568 4683

SÕIDUKID

•  A n d a  re n d i l e  b ü r o o p i n d 
Rohuaia 21 (20 m2) ja Haljalas 
kõigi mugavustega 2toaline 
korter. Tel 5657 2760

RENTIDA VÕI MÜÜA 
KAUPLUSE RUUMID 

243 M2 

KUNDAS KASEMÄE 13. 

TEL 5013 397

• Üürile anda 2toaline korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5340 1314

• Anda üürile alates detsembrist 
möbleeritud 2toaline k.m. korter 
Küti tänaval. III korrus. Üür 150 € + 
kom.kulud. Info 5011 478

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

• Üürile anda 2toaline k.m. korter 
Sõmerul. Üür 220 koos kom.
maksetega. Tel 5517 614

• Üürile anda või müüa Väike-
Maarjas 2toaline  ahiküttega 
korter. Tel 5880 2542

• Anda üürile 2toaline korter 
Väike-Maarjas. Tel 555 881 05

• Üürile anda k.m. 3toaline korter 
Rakveres Lennuki tn (I korrus). Tel 
5840 9350

• Üürile anda korter. Tel 5836 1490

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

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

• Müüa Suzuki Swift 1,3B 2001. 
a, kahe uksega, ökonoomne, ls 
105 000 km, üv ja kindlustus, 
talverehvid. Tel 5558 5956

• Müüa Volkswagen G olf  4 
Variant 1,6i 07/2002. a 77 kW 
punane, bensiin, universaal, 
k o n d i t s i o n e e r,  4 x e l . a k n a d , 
el.peeglid, kesklukk puldist, 
ilus tume salong, naastrehvidel, 
heas tehnilises korras, kehtiv ül. 
07/2016, ökonoomne, soodsalt! 
Tel 5903 7780

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

• Müüa odavalt 13-15 tolliseid 
kasutatud ja uusi rehve. Tel 5291 
004

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

• Müüa soodsalt kasutatud 13-, 
14-, 15tolliseid talverehve, plekk- 
ja valuvelgi. Tel 5012 306

•  M ü ü a  v ä h e  k a s u t a t u d 
naastrehvid Nokia plekkvelgedel 
( 1 9 5 / 6 5 R 1 5 ) ,  v e l j e m õ õ d u d 
tsentriauk 65, auguvahe 108 ja ET 
27. Rakveres. Tel 5399 9012

• Müüa korralikud naastrehvid 
(185/65R14, 4 tk). Hind kokku 50 
€. Tel 5646 6958

• Müüa uued naelrehvid Kelly 
Winter (Good Year) 195/65R15. 
Hind 220 €/kmpl. Tel 5140 610

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja
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REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

UUED, 
TAASTATUD JA 

KASUTATUD 
TALVEREHVID

E-R 9-16.00
Väljaspool tööaega

eelneval kokkuleppel. 
Tallinn-Narva mnt 

95.km
Tel 5568 4683

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere, tel 3223103Jaama 21 Rakvere, tel 3223103

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511

viru@toonklaas.ee

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut       86
BMW E34      520i/518i           94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe            92-95
BMW E38         4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46  car/coupe   1,9i/2,0T        -05

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

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

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

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

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

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

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

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

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

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

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

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

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS TEENUSED

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

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

•  F I E   M a r t  N e s t o r  
e h i t a b  v u n d a m e n t e  j a 
m a j a k a r p e ,  m ü ü r i t ö ö d 
j a  p u i t k o n s t r u k t s i o o n i d , 
puitfassaadid, ehituse sisetööd, 
vanade hoonete renoveerimine, 
ehitusalane nõustamine. Tel 
5646 0674

• Üldehitus, siseviimistlus, 
torutööd. Tel 5069 683

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

• Teostame erinevaid töid - 
ehitus, lammutus, koristus, 
pindade süvapesu, ohtlike 
puude langetamine ja muud 
metsatööd, lumekoristus 
tööd, kolimisabi. Tel +372 
555 44935

• Ehitus, remont ja siseviimistlus 
( p l a a t i m i n e ,  v ä r v i m i n e , 
tapeetimine, parketipaigaldus). 
Saunad, pesuruumid, korterid, 
majad. Tel 5045 560

• Teostame trepikodade remonti. 
Tel 5187 979

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

•  Te o s t a m e  k o r t e r i t e s 
j a  e r a m u t e s  e h i t u s -  j a 
remonttöid.  Samuti  san.
tehilisi töid. Hinnad soodsad. 
Tel 5373 3385

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

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa 5695 
4670

•  Te ostame kor ter i tes  ja 
eramutes erinevaid remondi- 
ja ehitustöid. Tel 5907 4912

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

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

• Paigaldame tänavakive. Tel 
5382 6917

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

• Võrk- ja puitaedade ning vära-
vate ehitus. Hind soodne. Tehtud 
töödele arve ja garantii. www.
kodupuit.ee Tel: 58 889 999

• Metallisaagimise, -puurimise, 
-keevituse (k.a alumiinium) tee-
nustööd. Tel 5814 9350

• Puksiirabi. Veoteenused. Au-
toabi. Tel 52 06 306, www.puksiir.
eu

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Autoklaaside paigaldus Tamsa-
lus. Tel 522 2511

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

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

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 
7593

• Plaatimine + torutööd. Tel 
5695 4670

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, ahjud, pliidid, 
kaminad. Tel 5552 8487, Vaiko

• Pottsepp (25 a kogemust), ehi-
tab ja remondib küttekoldeid. Tel 
5069 683

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

• Ahjud, kaminad, korstnad, plii-
did, müürid. Tel 5047 459

• Parandan kolded, korstnad. 
Teen uue korstnaotsa. Tel 5395 
6740

• Korstnapühkija ja pottsepatee-
nus. Tel 5221 165

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

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

• Veoteenus kaubabussiga. aitan 
laadimisel. Tel 5061 547, 32 27 822

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

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

• Kolimisteenus. Kiire ja mugav! 
Tel 5646 7038

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Transport kaubikuga. Tel 5535 
938

• Transportteenus väikebussiga. 
Hinnad kokkuleppel. Tel 5595 
5335

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

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

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

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

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

• Kallurauto-, poolhaagisauto- 
(tent, platvorm), metsaveoauto-, 
väikekaubiku-, buldooseri- (T-
130, TD-75), kopplaaduritööd. 
Treimis-, keevitustööd (gaas, 
elekter, CO, metallilõikus), teravil-
javedu. Kohaletulemise võimalus. 
Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269

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

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

• Aitan ära viia teie vanaraua. 
Raha kohe! Tel 5069 548

• Pehme mööbli remont. Veo 
võimalus. Rakvere Vee 21A. Tel 32 
27 822, 5061 547

• Lepnal juuksur töötab kolma-
päeval ja laupäeval. Teen meeste 
ja naiste lõikuseid, värvin ja trii-
butan juukseid, värvin kulmud 
ja ripsmed. Hinnad on sood-
sad! Broneerige aeg ette telefonil 
5500866, Ksenia

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

• Tekstiilipesuri rent! Pese ise 
oma autoiste, diivan või vaip puh-
taks! Hind 20  €/ööpäev. Tel 5800 
4824. Asukoht Vinni alevik

• Soodsalt müüa kodu- ja tööstus 
overlokid ja teisi masinaid. Tel 
5588 429, 32 45 085

• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

• Korteriühistute  juhtimine, 
asutamine, raamatupidamine. 
Tel 5223 058

• Kogemustega bilansivõimeline 
raamatupidaja otsib tööd. Eda 
tel 5855 8812

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

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

• Arvutite ja nutiseadmete väga 
soodne hooldus ja remont. Tel 
555 268 97
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• Arvutite kiire remont Rakveres 
kesklinnas. Kätte samal päeval. Tel 
5833 5606

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

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

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

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

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

• Tantsumuusika ühemehebän-
dilt igale eale. Õhtu juhtimine. 
Tel 514 9885

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

• Õhtujuht sisustab teie peo. Tel 
5535 885

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

www.prtgrupp.ee

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

KANAL (ka ummistuste avamine) 

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

Teostame 
üldehitustöid.
Vundamendid

Müürid
Puitkarkassid

Fassaadid
Katused

Uksed, aknad
Materjalid otse tootjatelt.

Nõustamine ja 
hinnapakkumine 

meie poolt.

Tel 5685 6320

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

Ehitustööd

Tel 5860 0196

* SOOJUSPUMBAD
Firma paigaldab, remondib, 

hooldab ja müüb

soojuspumpasid. 

Hinnad soodsad.

Tel. 56 243 687

Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

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

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

* KVALITEETNE MATERJAL

* PROFESSIONAALNE PAIGAL-
DUS
* ERIKUJULISED LIISTPROFIILID
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

• 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
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Interno Ehitus OÜ

• Üldehitustööd
• Fassaaditööd
• Korteri remonditööd

5026012
internoehitus@gmail.com

VÕIDU LAENUKONTOR 

NÜÜD UUEL AADRESSIL 

ROHIAIA 15A

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

laenud kinnisvara ja 

sõidukite tagatisel

e-sigaretid javedeli-

kud (erinevad tooted)

kodutehnika

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Järvamaal, 
Lääne- ja Ida Virumaal. 

Levib maal ja linnas. 
Kuumakse alates 

7 eurost
Info ja tellimine 519 616 06

info@igorexa.ee
www.igorexa.ee

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

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

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

• Ostan majapidamises olevaid 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, 
jalgrattad, garaaži tööriistu ja 
tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616 
5761

• Ostan majapidamise likvi-
deerimisel jäänud esemeid ki-
la-kolani. Vajadusel kolimis- ja 
jäätmeteenus. Tel 5031 849

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

•  O s t a n  a u t o ,  t r a k t o r i , 
mo otorratta raamatuid jm 
tehnilist kirjandust. Valikuliselt 
ja muud. Tel 5039 650

• Ostan nõukogudeaegse mere-
vaigust kaelakee, suurema kee 
eest maksan kuni 500 €. Tel 5871 
0351

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

• Müüa klaver Smolensk. Hind 
kokkuleppel. Tel 53412426

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

• Müüa ukseklaasid. Tel 5336 608

• Müüa 2 laste turvatooli (9-36 kg). 
Tel 5350 1619

• Müüa kaasaegsed kangasteljed, 
kudumislaius 130 cm. Tel 5333 
2868

KODU

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

TASUTA VANAMETALLI 
KORISTUS 

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

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

• Ostan nõukogudeaegseid port-
selankujusid, mudelautosid. Tel 
5853 4656
• Ostame hõbedat ja kulda iga-
sugusel kujul. Kuld alates 17 €/gr. 
Hansa Antiik Pikk tn 7 Rakveres. 
Tel 32 405 42

• Ostame lauahõbedat ja hõbeeh-
teid prooviga 84; 800; 916; 925. 
Laada 14 Antiigiäri. Tel 5067 819, 
3230 702

• Kui Teil on kasutuna seismas 
tsaari- või eestiaegseid märke, 
münte, paberraha ja raamatuid, 
siis palun müüge need mulle. 
Samuti võib pakkuda ka veneaeg-
seid kopikaid, märke, medaleid. 
Aus kaup ja raha kohe kätte! Tel 
5590 6683
• Ostan parima hinna eest märgi-, 
postkaardi- ja mündikogusid. Tel 
502 9782

• Antiigiäri Rakvere kesklinnas 
ostab kulda igasugusel kujul. Hind 
alates 17 €/gr. Laada tn 14. Tel 5067 
819, 3230 702

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

• Müüa briketti ja sütt kohaletoo-
misega. Tel 503 2269

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

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

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

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

KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuud (lepp, 33 ja 50 
cm). Kuulutus ei aegu! Tel 5695 
1163

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

• Müüa saetud-lõhutud kuivi 
küttepuid. Min. kogus 2 m3. Tel 
5223 152

• Müüa kütteklotse (5-25 cm 
pikad, 3m küttepuude järkamise 
jäägid, lõhkumata). 20 eurot/m3. 
Klotsid on koormas loobitult. 
K o h a l e t o o m i s e l  v õ i m a l i k 
kontrollida kogust. Tel 5568 4683

• Müüa kuivi kase küttepuid 
(pikkus 50cm). Tel 5285 809

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

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

• Müüa kuivi küttepuid. Seisnud 
kuuris. Tel 5129 689

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE

Vinnis
5783 8999

Hinnad alates 3540 €.

Kauplus NAELAREMONT, 
Rakvere Jaama pst. 11

Tel. 5453 80 53

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

NB! Kauba toome Eesti piires 
tasuta kohale!!!

MÜÜA UUED HALUMASINAD 
Taanist, Saksamaalt ja Itaaliast.

MÜÜME:
* PUITBRIKETT

* TURBABRIKETT

* KÜTTEGRAANULEID

* KIVISÜSI

* KAMINAPUID JA 

KLOTSE

Rakvere Kütteladu, 
Narva 17, tel. 32 51 101

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

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
servamata lauda, lepalauda, 
t e r r a s s i - ,   v o o d r i -  j a 
põrandalauda.  Erinevad profi ilid, 
pikkused ja laiused.  Vedu tasuta.  
Tel 5282268

• Müüa uus  pliidiplaat (Nr 4, 
530x900), hapniku balloonid, 
gaasilõikuse kmpl. Tel 5646 6958

EHITUS

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Armas kiisutüdruk otsib oma 
kodu, kus hiiri püüda ja süles nurru 
lüüa. Kasvanud koos kiisuemaga 
ja on väga hea iseloomuga. Tel 
5664 4101 

• Ära anda suure õuekoera kutsikad. 
Tel 5360 8638

LOOMAD

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

• Müüa toidukartulit “Laura”, 
“Arielle”, “Vineta” 30 senti/kg, 
vedu. Vahemetsa talu. Tel 5202 036

• Müüa  toidukartulit  „Gala“, 
„Laura“. Hind 0,30 €/kg. Vedu. Tel 
5141 338

• Müüa mahedalt kasvatatud 
toidukartulit „Laura“, „Maret“, 
„Reet“, „Ando“. Tel 5046 887. vedu

• Müüa mett otse mesinikult. 
R a kv e re  p i i re s  k o j u  k ä t t e . 
Pakendatud 1,6kg ämbrisse (10 
€) tk ja 900gr klaaspurk (7 €). Tel 
5551 6456

PÕLLUMAJANDUS

• Ostan koju seisma jäänud 
ehitusmaterjale. Tel 5685 6320

•  O s t a n  t r a a t k e e v i t u s e 
gaasiballooni. Tel 5150 497

• Ostan soodsalt põrandalauda 
või parketti. Tel 5685 6320

• Ostan korraliku akutrelli ja teisi 
tööriistu. Tel 5685 6320

• Ostan Makita tööraadio koos 
aku ja laadijaga, ka 18V akusid. 
Tel 5031 849

METS

SAEMATERJALI 
MÜÜK

Väike-Maarjas. Transpordi 
võimalus.

OSTAME OKASPUU 
PALKI

Tel 5150 268

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 
Tel 528 8224 

www.uhtnapuit.ee

Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

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

Tel 53 953 953,  
     53 060 604

vooder.wix.com/puukuur
        Puukuur

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

• Ostan väikese koera kutsikaid. 
Tel 5122 502

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

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

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

VANAVARA

•  O s t a m e  m e s i l a s v a h a  5 , 5 -
7  € / k g .  Võ i m a l u s  v a h e t a d a 
m e s i n d u s i n v e n t a r i  v a s t u . 
Mesinduspood Rakvere Laada 17, 
www.mesinduspood.ee, tel. 5363 
5082, T-R 10-17, L 10-15

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

•  M ü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
t a l u s e a l i h a .   V a j a d u s e l 
tükeldamine.  Info tel. 53 54 3002 
või 50 59 151 

• Müüa lambaid, lambaliha, kitsi. 
Tel 5143 787

• Müüa sõelutud mulda. Tel 
+372 5270 059

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

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

j
ogu Eestis.

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

Info: Mob 555 60 240

viruhalud@gmail.com

Lehtmetsade Ekspert
Viru Halud OÜ ostab -

* kasvava metsa 
raieõigust
* metsamaad

Küsi pakkumist!

Kroonipuu OÜ OSTAB 

MADALAKVALITEEDILIST 
KASEPALKI

Nõuded palgile:

Värske lõikus

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

Läbimõõt 24....34 sm

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

Lubatud: terve punasüdamik, 
oksad, kõverus

Hind kokkuleppel

Tel 5051 528, raivo@kroonipuu.ee

TUTVUS
• 66/170/75 sportliku eluviisiga 
leskmees tutvub Virumaalt pärit 
leskprouaga, kellega koos käia 
kultuuriüritustel. Tel 5599 1098

• 42a mees (maj. kindl.) tutvub 
daamiga ,  sobivusel kooselu 
võimalus. SMS 5807 5347

• 54a mat. kindl. korralik mees 
soovib tutvuda noorema saleda 
naisega. Tel 5348 9906

• Virumaa mees (54a, elan maal, 
töötan), soovin leida ellu toredat 
saledapoolset naisterahvast. Tel 
5809 8811

• Mees (47a) tutvub saledama 
naisterahvaga (kuni 40a). Tel 
5741 0298

• 50a mees tutvub kena sõbraliku 
naisega (sobib sõnn) Rakverest 
või Tallinnast. Tel 5613 5480

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Tuul nii tasa puudeladvus kiigub, 
puhkab vaikselt emakene hea…

LUDMILLA KROOS

Jää hüvasti kallis memm! 

Siiras kaastunne Üllarile, Ivole, 
Marekile peredega ja kõigile 

lähedastele. 

Ly, Ave-Triin, Kairi, 

Maire, Aare

Tühi tuba, tühi tool, 
mälestused igal pool...

Siiras kaastunne, armas Urve ja Epp kalli 
abikaasa ja isa  

HARRY VENE 

kaotuse puhul. 
Endised naabrinaised Helmi ja Sirje

Sügav kaastunne omastele 

ENN PÕLDVEE 

kaotuse puhul. 

Perekond Õun ja 
Annama Rakverest

Avaldan kaastunnet Sirjele perega kalli 

SEIMA JUURO 

lahkumise puhul. 

Mälestab Inge

Kallis Evelyn perega, oleme mõtetes 
teiega ja avaldame siirast kaastunnet 

EMA, VANAEMA ja ÄMMA 

kaotuse puhul.

Agne ja Kristi peredega

Kuulutused 
internetis:

www.kuulutaja.ee
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ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

raamatukapid, kummutid, 
lauad, toolid, rätikunagid, 
kohviveskid, margapuud, 

samovarid, petroolilambid, 
pudelid, portselan- ja klaasnõud, 
seina- ja taskukellad, kirjandus, 

kunst (maalid, graafi ka), 
fotod, postkaardid, kuld- ja 

hõbeesemeid, mündid, märgid, 
paberraha, sõjatemaatika (kiivrid, 
mõõgad, pandlad, vormid) jpm. 

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud majapidamise 
likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 (vana 

turuhoone), RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

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

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

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

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

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

pildiraamid, 
mänguasjad, mündid, märgid, 

paberraha jpm. 
Valikuliselt ostame ka 
nõuk.aegset kraami. 

RAHA KOHE. 
Tühjendusostud majapidamiste 

likvideerimisel. 
KOJUKUTSED on kõikides 

GROSSI kaupluste 
asupiirkondades üle Eesti 

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

TEATED

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

• Pidutse NELJA TAMME TALUS. 
Tel 5816 2229

• JUUKSURID Ingrid tel 5183 
110 tööl T ja K ning Alli tel 5620 
3174, tööl E, N, R, L ootavad 
teid Rakveres Laada 14. Iga kuu 
viimasel nädalal pensionäride 
ja väikelaste lõikus 6 € ja lokk 
16 €

• Juuksur Rohuaia 21. Armsad 
kliendid, ootan teid iga päev 9-17. 
Helista tel 32 23 506, 5342 5032

MUUD

• www.toonklaas.ee

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

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

• ALUMIINIUMIST KATUSERE-
DELID. Õhtuti tel 5289 418

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

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

• Ostan auto, traktori, mootorratta 
raamatuid jm tehnilist kirjandust. 
Valikuliselt ja muud. Tel 5039 650

• Ostan kaliiber 32 jahipüssi 
poltlukuga. Tel 52 62 222

• Soovin osta lihakaste. Info tel. 
50 59 151

OSTAN VÕI 
VÕTAN ÜLE TEIE 
HÜPOTEEGIGA 
KOORMATUD 

KINNISTU.
TEL 527 4255

• Sensitiiv Ants Pihlap (haigused, 
alkoholism, needus, sõltuvused) 
Rakveres kolmap, 2. dets. Tel 5395 
2575

Kuulutuste vastuvõtt 
toimetuses E-R 9-17 
Vilde 6a, Rakvere

Kuulutusi saab 
toimetusse edasta-
da ka telefonil 322 
5091 või e-posti teel
kuulutus@kuulutaja.
ee 
Kuulutuste eest on 
võimalik tasuda pan-
gaülekandega. Kuu-
lutus ilmub reedeses 
lehes, kui ülekanne 
on jõudnud Kuuluta-
ja pangaarvele nelja-
päeva kella 11.00

• Kuulutaja toimetus ei vastuta 
kuulutuste sisu eest.

• Kuulutuse sisu õigsuse eest 
vastutab 

kuulutuse andja.
• Kuulutaja ei avalda võlanõude ja 
lehe mainet kahjustavaid kuulutusi.

Loe kuulutusi ka internetist: 
www.kuulutaja.ee

Sageli ei mõtle lihtne ini-
mene selle peale, et tavali-
se nimega naabrimees võib 
olla endine pedofiil või 
hoopiski mõrvar. Miski ei 
viita rasketele kuritegude-
le, sest nime vahetamisega 
üritatakse maha pesta ka 
endised teod. 

Kaius Mölder

Eestis otsustab igal aastal 
oma ees- või perekonnanime 
vahetada umbes 1500 ini-
mest. Põhjuseks võib olla abi-
ellumine, abielulahutus, soov 
säilitada vaarisade nime või 
lihtsalt tahtmine võõrapärase 
kõlaga nimi suupäraseks 
muuta. Eriti hoogustus nime-
vahetus Eestis pärast iseseis-
vumist, kui asjaajamise kord 
lihtsustus ning inimestel olid 
vabamad käed oma nimega 
ümber käia. 

Uus nimi nagu puhas leht
Teiste hulgas soovivad oma 
nime ümber vahetada ka isi-
kud, kes ühel või teisel moel 
soovivad oma endist elu selja 
taha jätta ja puhtalt lehelt 
alustada. Nende hulka kuulu-
vad ka kuritegude eest karis-
tatud inimesed. 
Nimevahetusprotsess algab 
perekonnaseisuasutusest, 

mis tegutseb maavalitsuse 
juures. Sinna esitab isik aval-
duse, kus ta põhjendab oma 
nimemuutmise soovi ja ni-
mevalikut. Maksta tuleb ka 
riigilõiv. 
Olenevalt põhjusest otsusta-
takse maavalitsuses uue nime 
andmine või saadetakse taot-
lus edasi Siseministeeriumile. 
Ministeeriumis on moodus-
tatud isikunimekomisjon, 
mis vaatab taotlused läbi ja 
otsustab, kas isikunime 
muutmiseks oli mõjuv põh-
jus. Vajadusel küsitakse selgi-
tusi ja kui kõik vastab nõuete-
le, lubatakse nimi ära vaheta-
da. 
Siseministeeriumi rahvastiku 
toimingute osakonna nõuni-
ku Eve Mitini sõnul on nime-
vahetamiseks mitmeid soove, 
seda eriti teisest rahvusest 

inimestel. „Kui alguses sooviti 
nime muuta rohkem eestipä-
raseks, siis nüüd tahetakse 
nime, mida sobib Euroopa lii-
dus kasutada,“ lisas Mitin. 
„Isikud reisivad palju ja töö-
tavad teistes riikides ning 
seetõttu on neil uue nimega 
parem hakkama saada,“ jät-
kas Mitin. 

Isikukood jääb samaks
Seaduskuulekatele kodanike-
le on nimevahetuse süsteem 
üsna selge ja hästi reglemen-
teeritud. Seadus ei sea piiran-
guid ka vanglas istuvatele ini-
mestele. 
Eve Mitin ütles, et kinnipee-
tavate avaldused vaadatakse 
läbi üldistel alustel ja lähtu-
takse põhjendustest. Ainuük-
si käesoleval aastal on nime 
vahetanud kaheksa inimest, 

kellel üsna must minevik. 
Samas ei saa isik nime vahe-
tades põgeneda oma minevi-
ku eest, sest isikukood jääb 
isikul samaks. Seetõttu on 
kõikides registrites olemas 
seos uue ja vana nime vahel. 
Politsei- ja piirivalveameti 
arendusosakonna juhtivkri-
minaalametnik Kristi Mäe 
selgitas, et sisestades isiku-
koodi politsei andmekogu-
desse on näha inimese vara-
sem nimi ja samuti kogu in-
formatsioon tema varase-
mast käitumisest. „Isikuand-
meid ja isiku samasust saab 
tuvastada isegi politsei pat-
rullautos, kui isik hämab ja ei 
tee politseiga koostööd. Alati 
on võimalik ta seadusest tule-
nevalt isikuandmete täpsus-
tamiseks toimetada politsei-
jaoskonda,“ lausus Mäe. 
Politseinike eksitamine ni-
mevahetusega reeglina läbi ei 
lähe, kuid nime vahetanud 
isikud võivad olla problee-
miks tööandjale. Sageli uuri-
takse uue töötaja kohta taus-
ta internetist otsingumooto-
rit kasutades, kuid sealt ei 
pruugi mingitki infot saada. 
Eve Mitin soovitab tööandja-
tel teha tööle kandideerijate 
tausta kontrollides päringuid 
karistusregistrisse, mis annab 
täpse ülevaate inimese vara-
semate õigusrikkumiste koh-
ta. 

Nimevahetus päästab 
mustast minevikust

ÜRO üldassamblee on kinni-
tatud 3. detsembri rahvusva-
heliseks puuetega inimeste 
päevaks. Vastavalt oma või-
malustele on seda päeva alati 
tähistanud ka Lääne-Viru-
maa Puuetega Inimeste Koda.
Aastal 2009, kui meid tabas 
suur kärbe, olime loobumas 
selle päeva tähistamisest, 
kuid halval asjal on alati ka 
hea pool. Panime naabrime-
he, Järvamaa Puuetega Ini-
meste Koja juhi Ülo Paasiga 
pead kokku ja otsustasime 
kahe koja peale siiski päeva 
meeles pidada. Tänaseks on 
see saanud traditsiooniks ja 
juba viis aastat tähistame se-
da päeva koos. 
Kord korraldab üritust Järva-
maa koda, siis Lääne-Viru-
maa Puuetega Inimeste Koda, 
kord sõidavad järvakad meile 
külla, siis jälle meie Järva-
maale. Ja mis tõsi: koos on 
kergem! 
Tänavu sõidame meie Järva-
maale Paide kultuurikotta. 
Rahvast koguneb kolm bussi-
täit. Sõiduks oleme raha saa-
nud Lääne-Viru Omavalitsus-
te Liidult ja Eesti Puuetega 
Inimeste Fondilt. 
Rahvusvahelisel puuetega 

inimeste päeval, 3. detsemb-
ril kella 10-14 on Puuetega 
Inimeste Koja päevakeskuses 
lahtiste uste päev. Kõigil, kes 
on huvitatud, on võimalus 
tulla vaatama meie tegevusi: 
tantsuringi, lauluringi, keldri-
korrusel on avatud käsitöö-
näitusmüük, mis jääb ava-
tuks, kuni kaupa jätkub.
See on hea võimalus varuda 
jõuludeks kingitusi.
Lääne-Virumaa Puuetega Ini-
meste Kojas tegutseb praegu 
15 ühingut. Et meie tegevus 
on projektipõhine, siis kirju-
tame ja esitame projekte. Tä-
navu lõppes lasteaedade en-
netustööprojekt “Märka 
meid“, praegu kestab „Vääri-
kalt vananemine –mitmekesi-
selt tegutseme“. Mõlemat et-
tevõtmist rahastab Hasart-
mängumaksu Nõukogu.
Täname kõiki koostööpartne-
reid, omavalitsusi, firmasid ja 
eraisikuid, kes on meid toeta-
nud. Suur tänu mõistva suh-
tumise eest! Jääge terveks!

Helmi Urbalu,
Lääne-Virumaa Puuetega 

Inimeste Koja juhatuse 
esimees

Vaegkuuljate Ühing - juht Kersti Leppik, tel 53304937
Kutsehaigete Ühing - juht Ivi Mets, tel 56670543
Afaasia Ühing - juht Marge Õun, tel 53915134
Lääne-Viru Epilepsialiit - juht Ülle Pellis, tel 5242015
Parkinsoni Selts - juht Malle Trasberg, tel 53314254
Pimedate Ühing - juht Rein Aas, isiklik abistaja Mare 
Vainokivi, tel 51986963
Kurtide Ühing - juht Ene Veeremaa, tel 53419502 
(SMSi teel suhtlemine)
Tapa Liikumispuudega Ühing - juht Vaike Hiet, tel 
53466882
Rakvere Liikumispuudega Ühing - juht Koidula 
Saun, tel 5542802
Diabeetikute Selts - juht Helje Allese, tel 53425030
Tugiühing Käsikäes – juht Ülle Pellis, tel 5242015
Südamehaigete Ühing - juht Reet Lainla, tel 5272984
Sklerosis-Multiplex Ühing - juht Maiu Maasi, tel 
58003751
Astma ja Allergia Ühing - juht Martin Provornikov, 
tel 56885148
MTÜ Hea Tervis - juht Maie Tamm, tel 53585989
Asutamisel on Lääne-Virumaa Reumaühing, kon-
taktisik Elle Pohlak, tel 55695179

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja juhatus
Richard Remiküll, Martin Provornikov, Ülle Pellis, 
Marge Õun, Helmi Urbalu.

LÄÄNE-VIRUMAA PUUETEGA 
INIMESTE KOJA ÜHINGUD

Rahvusvaheline puuetega inimeste päev
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KUHU MINNA

Kuna Rakvere Tarva korv-
pallimeeskonna kahel liik-
mel, Brandon Goodè l ja 
David Haughtonil puudub 
võimalus tänupüha veeta 
oma pere ja lähedastega, 
võtsid fännid vastu otsuse 
korraldada neile tänupüha 
õhtusöök siin. Kutsutud oli 
terve meeskond koos tree-
neri ja abipersonaliga, sa-
muti MTÜsse koondunud 
Tarva meeskonna fännid.

Aivar Ojaperv

Ameerika Ühendriikides 
tähistatakse tänupüha no-
vembri neljandal neljapäeval 
ja Tarva fännid korraldasid 
oma ürituse täpselt samal 
päeval. „Tänulõuna traditsio-
oniliseks toiduks on kalkun,“ 
selgitas fänne ühendava MTÜ 
juhatuse liige Sven Trofimov, 
„ja pärast väikest kaalumist 
otsustasime meiegi pakkuda 
ikka kalkunit, mitte mõnd 
muud toitu. Kalkuni saime 
ühelt Pärnu kandi kasvata-
jalt.“

Koosviibimine tõstab vai-
mu
Õhtusöögist võtsid osa MTÜ 
liikmed ja BC Rakvere Tarva 
meeskond, treenerid ning 
abijõud. Õhtusöögi korral-
damiseks ulatasid abikäe Vin-

ni Spordikeskus, Wiru Õlu ja 
Ülle Koduleib.
„Tänupüha on hea ettekääne 
meeskonnaga kokku saada,“ 
lisas Trofimov muiates. „Tarva 
hooaja algus pole nii hästi su-
junud kui me kõik lootsime. 
Meile, ja usun ka meeskon-
nale, on tähtis ühe laua taga 
kokku saada ja suhelda. 
Meeskond peab teadma, et 
fännid ei jäta neid maha ja 
küll hakkab paremini mine-
ma.“
Rakvere Tarva korvpalli-
meeskonna fänne koondav 
mittetulundusühing moodu-
stati tänavu kevadel. 
Seltskonna tuumik ajas ühis-
elt asju muidugi ka varem, 
kuid ametlikku rühmitust 
polnud. Hetkel kuulub 
MTÜsse 22 liiget.
Poole aasta jooksul on jõutud 
juba mõndagi ära teha. 
Näiteks äsjane ettevõtmine – 
tänulõuna – on ühe varasema 
ühekordse ürituse edasiaren-
dus, kuid see tahetakse trad-
itsiooniks muuta.
Fänniseltskonda koondav 
MTÜ on soetanud oma sõi-
tude tarbeks nõukogude ajast 
pärit PAZ-tüüpi bussi, mis ta-
hetakse sõidukorda putitada 
ja rahalisi vahendeid kor-
jatakse selleks ühiselt. Abi 
loodetakse ka Hooandja kes-
kkonnast internetis.
Peagi avatakse Rakvere pitsa-
kohvikus Päts fännidest näi-

tus. „Korvpallureid pildi-
statakse palju ja igast 
asendist, kuid tegelikult on ka 
fännid tähtsad tegelased,“ 
rääkis Trofimov. „Delfi andis 
meile loa oma fotobaasi ka-
sutada. Läbirääkimised 
käivad veel kahe eraisikust fo-
tograafiga. Plaan on pildid 
paberile suurendada ja siis 
need pitsakohvikusse üles ri-
putada. Et kõik näeksid kui 
raske, rõõmus, emotsion-
aalne, kurb, nutma- ja naer-
maajav on korvpallifänni elu. 
Pärast näitust loodame fotod 
oksjonil maha müüa, saadud 
raha läheb bussi restaureeri-
miseks.“

Fännklubid said kokku
Veel enne hooaja algust kut-
susid Tarva fännid oma saa-
tusekaaslased kok-
kusaamisele Arbaveresse, et 
maha pidada kossuturniir ja 
ajada n-ö neljasilmajuttu 
korvpallikohtunikega. Kutsed 
saadeti kõigile meistriliiga 
klubidele, külla jõudsid Tartu 
Rocki ja Rapla fännklubi.
„Vestlusring kohtunikega oli 
huvitav ja õpetlik,“ meenutas 
Sven Trofimov. „Küsimusi sa-
das kui oavarrest. Aga oleme 
nüüd targemad ka. Fännklu-
bide vahel pidasime maha 
kossuturniiri – ega sajakilos-
tel meestel see kerge olnud, 
aga peab ju!“

Tarva fännid korraldasid 
meeskonnale tänulõuna

„Kollane maania“ sai õige hoo sisse 2010. aasta kevadel, mil Rakvere Tarva korvpallimeeskond 
lõpetas Eesti meistrivõistlused hõbemedaliga. Toona kandis kollast särki iga teine rakverlane, 
kuid õiged fännid jätkasid meeskonna toetamist ja nendega välismängudele kaasareisimist ka 
siis, kui tulemused edaspidi võib-olla enam nii head polnud. 

Foto: arhiiv

Tapa valla elanik saab kaasa rääkida 
eelarve teemal
Tapa valla 2016. aasta nn kaasavale eelarvele laekus 13 ette-
panekut, kirjutab valla kodulehekülg. Võrreldes eelmise aas-
taga, kui esitati 27 ideed, oli ettepanekute arv küll väiksem, 
aga samas olid esitatud ideed läbimõeldumad ning konkreet-
semad. Eriti rõõmustav on, et oma ideedega tulid välja ka al-
les gümnaasiumis õppivad noored.
Ideede analüüsi ja sõelumise viis läbi vallavalitsuse määruse-
ga moodustatud komisjon, kes hindas ideede vastavust esita-
tud nõuetele. Komisjon otsustas kõrvaldada 6 nõuetele mit-
tevastavat ettepanekut ning saata hääletusele 7 ideed.
Sõelale jäid ja hääletusele lähevad järgmised ideed.
Välitrenazhöörid Jänedale pallimängude väljakule, eeldatav 
maksumus kuni 15 000 eurot. Põnev ja arendav laste mängu-
väljak Jänedale, eeldatav maksumus kuni 15 000 eurot. Disc-
golfi pargi rajamine Tapale, eeldatav maksumus kuni 10 000 
eurot. Tapa linna ja valda tutvustavate infotahvlite paigalda-
mine, eeldatav maksumus kuni 10 000 eurot. Lehtse jalgpal-
liplatsi korrastamine, eeldatav maksumus 6000-7000 eurot. 
Pingiprojekt, eeldatav maksumus 2500-5000 eurot. Pikniku-
lauad Tapa linnas, eeldatav maksumus kuni 1000 eurot.
Hääletamine toimub 30.11.2015–11.12.2015. Hääletada saab 
isiklikult ühe korra, identifitseerides ennast isikut tõendava 
dokumendiga Tapa Linnaraamatukogus ja selle harudes 
Moel, Lehtses ja Jänedal, Tapa Gümnaasiumis ja Tapa Vene 
Põhikoolis ning Tapa Vallavalitsuse kantseleis. Samas saab 
tutvuda ka esitatud ideede täpsema sisuga.
Hääletusel saab osaleda vähemalt 16aastane isik, kes võib 
hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt.

Ettevõtlusteater kutsub koole osalema 
säästmisteemaliste mängude konkursil
Rahvusvahelise rahanädala tähistamiseks korraldab Ettevõt-
lusteater MTÜ koos partneritega üldhariduskoolidele sääst-
misteemaliste mängude koostamise konkursi. 
Ettevõtlusteater MTÜ kutsub konkursil osalema kõigi põhi-
koolide õpilasi kolmes vanuseastmes. Võidutööde autoreid 
premeeritakse Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rahandus-
ministeeriumi, Europe Direct Lääne-Virumaa ja Ettevõtlus-
teater MTÜ välja pandud rahaliste auhindadega. 
Konkursile on hiljemalt järgmise aasta 15. veebruariks ooda-
tud lauamängud, veebilahendused ja teised igapäevases õp-
petöös kasutatavad mängud, mis palume saata kas e-posti 
aadressile piretpold@gmail.com või Rohuaia 38, Rakvere 
44313.
15. märtsil toimub Rakvere Targas Majas võidutööde autorite 
autasutamine, kõigi osalenute tunnustamine ning konkursi 
võitnud mängude tutvustamine. 
Tänuürituse läbiviimist ja võitnud mängude laiemat tutvus-
tamist toetavad Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus, Rak-
vere linn ja Lääne-Viru Maavalitsus.
Rahvusvaheline finantskirjaoskust edendav organisatsioon 
Child and Youth Finance International (CYFI) tähistab igal 
aastal rahvusvahelist Global Money Weeki, mis toimub käes-
oleval õppeaastal 14.-20. märtsil ja mille alateemaks on Take 
part. Save smart.

Uuring: eestlased tarbivad keskmiselt 
164 kilekotti aastas
Äsja valminud uuringust selgub, et eestlane tarbib keskmiselt 
164 kilekotti aastas, kusjuures eriti õhukesi nn puuviljakotte 
tarbitakse kordi rohkem kui kassast ostetavaid õhukesi plast-
kandekotte. 
Uuringu käigus viidi läbi küsitlused suurtes jaekettides (nt 
Rimi, Selver, Prisma, ETK kauplused, R-kioskid, Statoil jne) 
ning ka spetsialiseeritud kauplustes, kus kaubeldakse maja-
tarvetega, kodumasinatega, ehitusmaterjalidega, rõivastega, 
jalatsitega, farmaatsia- ja meditsiinikaupadega, parfümee-
riakaupadega jne. Kokku saadeti küsitlus 500-le müügikoha-
le, mille piirkonnas elab üle 800 000 elaniku, vastuseid laekus 
369 ehk ligi 75 protsenti. Saadud tulemuste täpsustamiseks ja 
tarbijakäitumise jälgimiseks viidi läbi ka vaatlus. 
Küsitlustest selgus, et vaatlusaluses piirkonnas kokku tarbi-
takse 133,2 miljonit kilekotti aastas, seal hulgas 114,9 miljonit 
eriti õhukest kilekotti ning 18,3 õhukest kilekotti. Spetsiali-
seeritud kaupluste plastkandekottide tarbimine moodustab 
0,4 protsenti üldisest tarbimisest.
Eriti õhukesi plastkandekotte vaatlusaluses piirkonnas 
müüakse 3,1 miljonit tükki aastas ehk tasuta antakse ära 
111,8 miljonit tükki s.o 97 protsenti. Puu- ja juurvilja paken-
damiseks kasutatakse 64,8 miljonit tükki s.o 56 protsenti. Toi-
duhügieeni eesmärgil kasutatakse 42,8 miljonit tükki s.o 37 
protsenti.

MÕNE REAGA

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta!
28. novembril videodisko 
DJ Margus Roots

Rakvere Teater
27.11. kl 19 Viimase öö õi-
gus v.maja (lav. Raivo 
Trass)
27.11. kl 19 Sinatraga kuu 
peale s.maja (lav. Ivo 
Eensalu)

Lääne-Virumaa 
Puuetega Inimeste 
koja detsembrikuu 
üritused
3. detsembril kell 10-14 
lahtiste uste päev
Kell 10 tantsuproov
Kell 11-12 ühistantsimine
Kell 12.30-14 lauluproov ja 
ühislaulmine
Käsitöönäitusmüük keld-
rikorrusel. Tulge külla!
3. detsembril kell 13 Di-
abeetikute ja Parkinsoni 
ühingute aastalõpuüritus 
Laada kohvikus
7. detsembril kell 13 Süda-
mehaigete Ühingu aasta-
lõpu üritus Villa Theresas
9. detsembril kell 12 Aller-
gia ja Astmaühingu aasta-
lõpuüritus
11. detsembril kell 9 Tugi-
ühing Käsikäes ja Epilep-
sia Liidu Arma ratsatalu 
jõulumaa külastus
14. detsembril kell 13 
Vaegkuuljate ühingu tea-
bepäev
15. detsembril kell 10 in-
fopäev
Infopäeva viib läbi Lää-
ne-Virumaa Arenduskes-
kus seoses Sotsiaalminis-
teeriumi meetme „Töötu-
rul osalemist toetavate 
hoolekande teenuste“ 
raames sotsiaalteenuste 
kaardistamisega Lää-
ne-Virumaal. Kõik huvili-
sed on oodatud.
16. detsembril kell 13 
Afaasia Ühingu kõnetree-
ning 
17. detsembril kell 12 
nõustamine (vajalik ette 
registreerida)
23. detsembril on lühen-
datud tööpäev (kuni kella 
13ni)
Kohtumiseni 4. jaanuaril! 
Head vana-aasta lõppu! 
Toredaid päkapikke! Vah-
vat jõuluvana (meeldivate 
ja vajalike kingitustega).

Diabeetikute ja 
Parkinsoni Selts
Diabeetikute ja Parkinso-
ni Seltsid korraldavad 
koos aastalõpu ürituse 3. 
detsembril kell 13 Laada 
Cafes Rakveres Laada 1a. 
Etteregistreerimine ja 
omaosaluse tasumine hil-
jemalt 30. novembril Helje 
kätte, Lille tn 8 Puuetega 
Inimeste Kojas.
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Eesti Rahvaluule Arhiivi tea-
dur Mall Hiiemäe kutsub ini-
mesi üles koguma meenutusi 
kõikide vanade rahvakalendri 
tähtpäevade tähistamisest 
kodudes, aga samuti ka hili-
semaid juurde tulnud tavasid 
ja nende muutumisi kaasajal, 
nt sõpruskonnas, perekon-
nas, töökollektiivis, koolis, 
huviringides, klubitöös jne. 
Viru Instituudi ja Eesti Rahva-
luule Arhiivi koostöös ilmu-
sid “Virumaa vanad laste-
mängud”(2012) ja “Virumaa 
vanad vaimujutud” (2015). 
Nüüd tahaksin alustada Viru-
maa rahvakalendri väljaande 
koostamisega. Kahjuks kajas-
tub kombestik 20. sajandi 
keskmest tänapäevani rahva-
luulearhiivi kogudes üsna 
ebaühtlaselt. Loodan täien-
dava teabe kogumisel paljude 
Virumaa elanike abile nii las-
teaiakasvatajatelt, kooliõpe-

tajatelt ja -õpilastelt kui ka 
matka-, ringi- ning tantsu-
juhtidelt, raamatukoguhoid-
jatelt, ürituste korraldajatelt 
ja eestvedajatelt, kodu-uuri-
jatelt, pereliikmetelt lastest 
pensionärideni.
Oodatud on meenutused kõi-
kide vanade rahvakalendri 
tähtpäevade tähistamisest 
kodudes, aga samuti ka hili-
semad juurde tulnud tavad ja 
nende muutumine kaasajal, 
nt sõpruskonnas, perekon-
nas, töökollektiivis, koolis, 
huviringides, klubitöös jne. 
Mis aitab vanadel traditsioo-
nidel edasi püsida? Kas iseen-
da kogemused ja mälestused? 
Raadio, internet? Trükised? 
Individuaalne loometöö? Eri-
alainimeste poolne juhenda-
mine?
Aasta tähtpäevade loendi 
saab seinakalendrist. Tavandi 
muutumisest annavad tun-

nistust sõbrapäeva, vastlate 
(nt toidud), lihavõtete (nt 
ruumide kaunistamine), 1. 
aprilli (naljapäevana), volbri-
päeva (nt näomaalingud), 
muinastulede öö, hal-
loween’i, hingedepäeva, ad-
vendiaja väljakuulutamise 
jne traditsioonid.
Küllap sobib tubane talveaeg 
kaastöö tegemiseks, eriti nen-
de traditsioonide osas, milles 
on isiklikult osaletud. Kaas-
töö ärasaatmise tähtaeg on 
15. jaan. 2016, et arhiivis jõu-
taks saadetised Eesti Vabariigi 
aastapäevaks üle vaadata.
Oodatud on ka fotod ja vi-
deod (vajadusel need tagasta-
me), mis aitaksid kommetest 
elavama ettekujutuse saada.
Vastuseid küsimustele võib 
läkitada käsikirjaliste saade-
tistena aadressile Vanemuise 
42, 51003, Tartu. Samuti võib 
need saata Eesti Rahvaluule 

Arhiivi kogumismooduli 
„Kratt“ kaudu http://kratt.
folklore.ee/ või e-kirja teel 
aadressile kratt@folklore.ee.
Lisateavet küsitluskava kohta 
saab telefonil 7 377 730 (Eesti 
Rahvaluule Arhiiv). Kogumi-
sega seotud infot jagame ka 
Facebookis.
Kogumisvõistlusel osalemi-
seks palume kaastööd saata 
hiljemalt 15. jaanuariks 2016.
Soovi korral on võimalik sea-
da oma vastustele kasutuspii-
ranguid. Piiranguteta mater-
jalid teeme kasutajatele kät-
tesaadavaks meie digihoidla 
kaudu ning neid on võimalik 
vabalt kasutada artiklites, uu-
rimustes jm.

Mall Hiiemäe,
Eesti Rahvaluule Arhiiv

Üleskutse koguda Virumaa 
rahvakalendri ainestikku

Reedel, 27. novembril alguse-
ga kell 16 toimub Rakvere las-
teaias Kaur (Koidula 14) Arvo 
Pärdi plaadi „Lapsepõlve 
lood“ esitlus.
Plaadi saamisloost räägib Kai 
Kutman Arvo Pärdi Kesku-
sest. Pajatatakse ka meenutu-

si lastaiakasvatajast Linda Pä-
rt-Kuulbergist, Arvo Pärdi 
emast. Võimalus osta plaati ja 
noote. Lisateave: Kaja Visna-
puu, tel 523 6405.

Kuulutaja

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

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

KÜTE, JAHUTUS,
VENTILATSIOON,
SAN-TEHNILISED TÖÖD

Pikk 28, Rakvere

Kaupluses

UUS valik rõivakangaid ja
palju põnevat jõuludeks!

Müüme kõrge

kütteväärtusega

kuuse puitbriketti

Kontakt tel

52 46 791

Olemas ka transpordi võimalus

Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428. www.omaporsas.ee

2,05
1,85

1,95

/kg

/kg

/kg

€

€

€

Kampaania erinevad tükid

Veerand siga
Hakkliha

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

PARIMAD HINNAD!

* Põllumajandusehitised

* Üldehitus- ja remonditööd

* Viimistlustööd

* Korterite remont

* Katuste ehitus

* Projekteerimine

* Ehituseelarvete

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

Lisainfo tel:

5187 131 (Janek)

5116 424 (Mart)

e-mail:

aademart@gmail.com

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused
Hapro Estonia OÜ

Vinni, Tööstuspargi 12, Lääne-Virumaa

Lisainfo: +372 5141664, hapro.international@gmail.com

50€

Kõrgus maast 1,5m

pikkus 3m

Liumägi

Kiik
15€

Kiik
8€

KINGIIDEE!
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