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Lähisuhtevägivalla vältimiseks 
võetakse kasutusele uusi meetmeid
Viimase nelja aastaga on Eestis lähedase inimese käe läbi elu 
kaotanud 41 inimest ja lähisuhtevägivalla tagajärjel on ras-
keid tervisekahjustusi saanud ligi 130 inimest. Ametkonnad 
töötavad pidevalt selle nimel, et raskete tagajärgedega juh-
tumeid oleks edaspidi vähem.

Politsei- ja Piirivalveametil valmis äsja viimase nelja aasta 
raskete lähisuhtevägivalla juhtumite analüüs, millest ilm-
nesid traagiliste tagajärgedeni viivad riskitegurid. „Analüüs 
on üheks aluseks politseipraktika muudatusteks alustamaks 
üle-eestiliselt riskihindamist, et vähendada korduvat ja ras-
kete tagajärgedega vägivalda,“ sõnas Kati Arumäe, PPA en-
netuse ja süüteomenetluse büroo juhtivkorrakaitseametnik.

Siseministeerium on kannatanute paremaks kaitseks asu-
nud välja töötama häirenupusüsteemi. Nuppu kasutades 
saab häirekeskus kiire reageerimisvajadusega teate, mis suu-
re tõenäosusega aitaks ära hoida kõige raskemate tagajärge-
dega juhtumid. Selle teenuse sihtrühmaks on inimesed, kes 
on politsei poole pöördunud ning politsei on hinnanud ohu 
kannatanu elule ja tervisele kõrgeks.

Eelmisel nädalal kiitis valitsus heaks ohvrile täiendavat 
kaitset võimaldava viibimiskeelu ja liikumisvabaduse muu-
datuse, mille alusel saab politsei lisavõimalusi keelata vägi-
vallatsejal ohvri lähedal viibimise või kohustada teda viibi-
ma mõnes konkreetses kohas.

Lisaks plaanib justiitsministeerium lähiajal saata valitsus-
se kriminaalmenetluse seadustiku revisjoni. „Ühe muudatu-
sena saab sel juhul prokurör ajutise lähenemiskeelu määrata 
lihtsamalt ja kiiremini. See on hädavajalik, et luua distants 
ohvri ja vägivallatseja vahele ning anda seeläbi ohvrile hin-
gamisruumi ja aega, et kavandada järgmisi samme ning võt-
ta vastu abi, mida pakuvad politsei, prokurör ja ohvriabi,“ 
selgitas riigiprokurör Karin Talviste.

Sotsiaalministeerium analüüsib praktikas tekkinud kit-
saskohti vägivalla keskele sattunud kannatanute, sealhulgas 
naiste ja laste abistamisel ning valmistab ette ohvriabi sea-
duse muutmise eelnõu, et tagada parem tugi vägivalla tõttu 
kannatanud inimestele ja nende lähedastele. Lisaks tööta-
takse välja lähisuhtevägivalla märkamist toetavad materjalid 
tervishoiu- ja sotsiaaltöötajatele.

Sotsiaalkindlustusamet koostöös Siseministeeriumiga 
on Euroopa sotsiaalfondi rahade eest loonud üle Eesti 18 
MARACi töögruppi, mis tegelevad selliste juhtumitega, kus 
kannatanu elu ja tervis on lähisuhtevägivalla tõttu otseselt 
ohus.

Kannatanu kaitse ja turvalisuse tagamiseks on kokku lepi-
tud tegevused Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud lähisuhte-
vägivalla ennetamise tegevuskavas aastateks 2019–2023.
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M öödunud reedel toi-
mus esmakordselt 
Rakvere linna ja 

valla ühise kriisikomisjoni 
lauaõppus, mille käigus har-
jutati toimetulekut rasketest 
ilmastikuoludest ja ulatusli-
kust elektrikatkestusest tin-
gitud hädaolukorras, mille 
tõttu lakkas töötamast vee- ja 
kanalisatsioonisüsteem.

Esmalt tutvustas õppu-
se juhi rollis olnud Rakvere 
vallavanem Maido Nõlvak 
paarikümnele osavõtjale õp-
puse eesmärke, läbiviimise 
metoodikat ja episoodi. „Me 
ei lahenda sündmust, vaid 
testime, kas meil on olemas 
sündmuse lahendamiseks va-
jalikud tööriistad (plaanid, 
juhendid, skeemid) ja teadmi-
sed-oskused,“ selgitas Nõlvak.

Lauaõppus kujutab en-
dast arutelunõupidamist 
ettevalmistatud materjali-
de ehk kaasuste põhjal. See-
kord pidid õppusel osalejad 
lahendama kolm kaasust: 
juhtimisstruktuuride kokku 

kutsumine ja moodustamine; 
infovahetus ja käitumisjuhis-
te andmine; vee- ja kanalisat-
sioonisüsteemide toimimine.

Õppuse eesmärk oli testida 
Rakvere linna ja valla kriisi-
komisjoni ning AS-i Rakvere 
Vesi kriisimeeskonna kriisi-
olukordadeks valmisolekut 
ja infovahetust, vee- ja kana-
lisatsioonisüsteemide toimi-
mist pikaajalise elektrikatkes-
tuse korral ja kriisikomisjoni 
hädaolukorra lahendamise 
plaani.

Episoodi kirjelduse ja esita-
tud küsimuste baasil toimus 
mängijate vahel lahenduskäi-
gu leidmiseks diskussioon, 
mida juhtis Rakvere linnapea 
Triin Varek.

Lahenduskäigus arutati läbi 
kriitilised küsimused sünd-
muse juhtimise, ohuprog-
noosist tulenevate ennetus-
meetmete, juhtimisstruktuuri 
ülesannete, tegevusvarian-
tide valiku, ressursi ja kom-
munikatsiooni planeerimise 
teemadel.

Kokkuvõtteid tehes märkis 
Rakvere vallavanem Maido 
Nõlvak järgmist: „Õppusel 
läbiviidud arutelud tõid välja 
tänased kitsaskohad ja või-
melüngad, mida on vaja lähi-
mal ajal parandada, et reaal-
sete kriiside ajal suudaksime 
paremini elanikkonda kaitsta, 
informeerida ning tagada elu-
tähtsate teenuste toimimine.“

Rakvere linnapea Triin Va-
reki sõnul on oluline teada 
võimalusi ja kitsaskohti enne, 
kui kriis on päriselt käes. 
„Selline lauaõppus annab hea 
võimaluse läbi mängida reaal-
ne oht ning annab sisendi 
edasiseks tööks ja tegutsemi-
seks kriisi valdkonnas. Saime 
teada, mis on meil juba väga 
hästi, mis hästi ja mis halvas-
ti,“ lausus Varek.

Õppusel osalesid vaatle-
jaina ka Siseministeeriumi 
spetsialistid.

Kristel Mänd

Talverehve on Eestis kohus-
tuslik kasutada 1. detsembrist 
kuni 1. märtsini. Naastudeta 
talverehvide ehk lamellreh-
videga tohib sõita aasta läbi. 
Talverehvide puhul on olu-
line meeles pidada, et nende 
mustri jääksügavus peab ole-
ma suurem kui 3 millimeet-
rit, soovitatavalt vähemalt 
4–5 millimeetrit.

„Õnnetusi on võimalik en-
netada, kui oskame ohte ette 

näha ja õigeaegselt reagee-
rida. Keerulistes ilmaoludes 
toimetulekuks on õige rehvi 
ja kiiruse valik olulisemaid 
tegureid,“ sõnas PPA juh-
tivkorrakaitseametnik Sirle 
Loigo.

Mõistlik ei ole kasutada 
rehve, mis on vanemad kui 
8–10 aastat, sest rehvi oma-
dused ajas halvenevad ning 
teatud hetkest ei ole nende 
omadused enam piisavad 

ohutuks liikluses osalemiseks.
Tuleb mõelda ka sellele, et 

ainult rehvivahetusest ei pii-
sa. „Talve ja rehvide puhul 
tuleb arvestada, et ainult rehv 
ei hoia autot teel. Seda teeb 
ikkagi juht,“ sõnas Maan-
teeameti liiklusekspert Vil-
lu Vane. „Kõige olulisem on 
muuta oma sõidustiili ja olla 
valmis libeduseks. Hoiduda 
tuleb äkilistest manöövritest, 
hoida suuremat pikivahet ja 

jälgida teeolusid ning libedu-
se puhul vähendada kiirust,“ 
lisas ta.

Enne sõidu alustamist saab 
teeoludega Eesti eri piirkon-
dades tutvuda läbi teeilmajaa-
made ja teekaamerate veebi-
lehel tarktee.ee.
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TULEKAHJU
25. novembril kell 12.57 
teatati, et Rakvere val-
las Kõrgemäe külas põleb 
lahtise leegiga elumaja. 
Sündmuskohale saabudes 
selgus, et maja on ühekor-
ruseline ning inimesed on 
väljas. Tulekahju lokali-
seeriti kell 13.55, likvidee-
riti kell 15.46. Maja katus 
hävines täielikult, maja sai 
tugevaid tulekahjustusi. 
Inimesed kannatada ei saa-
nud. Tulekahju tekkepõh-
jus on selgitamisel.

26. novembril kell 4.30 
said päästjad väljakutse 
samale aadressile, põles 
üks ruutmeeter vahelage. 
Põleng kustutati kell 5.04.

KEHALISED 
VÄÄRKOHTLEMISED
25. novembril lõi 46-aas-
tane mees Väike-Maarjas 
korteris 42-aastast endist 
elukaaslast.

22. novembril teatati po-
litseile, et 21. novembril 
lõi 28-aastane mees Tapal 
Pikal tänaval korteris enda 
24-aastast abikaasat.

VARGUS
23. novembril varastati 
Tapa linnas Künka täna-
vale pargitud lukustama-
ta sõiduauto Volkswagen 
Golf. Kahju on umbes 700 
eurot.

Alates 1. detsembrist on talverehvid kohustuslikud

MUST KROONIKA

Rakvere linn ja vald
korraldasid ühise kriisiõppuse

Kriisikomisjoni lauaõppus Rakvere linnavalitsuses. Foto: Kristel Mänd

Sündis maailma väikene ime,
sai endale päris nime,
oma päikese, tähe ja tee,
paikse koha südame sees.

KALLIS, SILJA!
PALAVAD ÕNNESOOVID 
TÜTRE SÜNNI PUHUL

KALLIS, SILJA!
PALAVAD ÕNNESOOVID 
TÜTRE SÜNNI PUHUL

Dzintra, Raili, Migelyne ja Margot
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Päästeamet hoiatab!
P ä ä s -
teamet 
h o i a -
tab, et 
ö i s t e 
m i i -
n u s -
k r a a -
didega veekogudele tekki-
vale õhukesele jääle minek 
on eluohtlik! Turvalisema 
jää paksus algab 10 senti-
meetrist ja selle kujune-
miseks peaksid pidevad 
madalad temperatuurid 
kestma vähemalt nädala 
või kauem. Praeguse heitli-
ku ilmaga tugevat jääd vee-
kogudele ei teki ning jääle 
sadav vihmavesi muudab 
selle veelgi nõrgemaks. 
Vanematel palutakse las-
tele selgitada jääle mine-
ku ohtusid ja neid keelata. 
Enda elu ohtu seadvate ini-
meste korrale kutsumiseks 
võib appi kutsuda ka pääst-
jad või politseinikud.

Kuulutaja

A lates pühapäevast, 
8. detsembrist muu-
tuvad rongide sõidu-

plaanid, liiklus tiheneb nii 
lääne- kui ka idasuunal, see-
juures saab Narva uue eksp-
ressühenduse ning esmakord-
selt jõuavad Elroni rongid 
Turbasse.

Seni on sõidugraafikut mõ-
jutanud rongiliikluses keh-
tinud lõunane paus, mida 
raudtee omanik kasutas taris-
tu olukorra kontrollimiseks 
ja kiireloomuliste hooldus-
tööde tegemiseks. Nüüd aga 
hakatakse neid töid tegema 
öösiti ning peagi saavad ron-
gid ka lõunasel ajal reisijaid 
teenindada.

„Oleme väga pikalt erineva-
te osapooltega keskpäevasel 
ajal rongidega sõitmise või-
malusest rääkinud. Peamiselt 
puudutab see just linnalähi-
ronge, mis seni lõppjaama-
des ootasid, kuni sõita saab. 
Reisijate huvides tehtud aas-
tatepikkune selgitustöö on 
lõpuks vilja kandnud, Eesti 
Raudtee on selle otsuse nüüd 
teinud ja meie kliendid saa-
vad parema teenuse,“ sõnas 
Elroni müügi- ja arendusjuht 
Ronnie Kongo.

Tänu lõunase rongiliik-
luse pausi kaotamisele saab 
Elron alates 8. detsembrist nii 
lääne- kui ka idasuuna rei-
sijatele pakkuda täiendavaid 

Rakveres seati üles jõulupuu
Kui möödunud nädalal võis näha Parkali promenaa-
dil jõulukuud ootavaid linnumajakesi, siis selle näda-
la alguses jõudis Lääne-Viru maakonnakeskusesse ka 
jõulukuusk. Puu paigaldati keskväljakule esmaspäeval, 
kuid ka veel järgmisel päeval võis näha kuuse kallal as-
keldamas tõstukitel töömehi, kes sellele jõulukaunistu-
si seadsid.

Rakvere jõulupuul süüdatakse tuled ülehomme, 
kauaoodatud esimesel advendil kell 17. Linna jõuluväl-
jaku avamisel on peaesinejaks ansambel Põhja-Tallinn, 
külla tulevad jõuluvanad ning jagatakse jõulutuld.

Tekst ja foto: Liisi Kanna

Elron lisab detsembris täiendavaid väljumisi

sõiduvõimalusi.
„Lisanduvad reisid paran-

davad sõiduvõimalusi Sauel, 
Keilas, Paldiskis, Vasalem-
mas, aga ka Arukülas, Raa-
sikul, Kehras ja mujal. Tallin-
na ning Keila vahel sõidavad 
rongid edaspidi ka päevasel 
ajal umbes 30–40 minuti ta-
gant, Aegviidu liinil veidi üle 
tunnise intervalliga,“ lisas 
Kongo.

„Loomulikult on meil hea 
meel ka selle üle, et riik raud-
teeühendustesse investeerib 
ja et saame peagi ka Turba 
inimestele pakkuda mugavat, 
turvalist ja keskkonnasääst-
likku rongisõitu. Tallinna ja 
Turba vahel hakkab sõitma 
kummaski suunas 11 rongi 
päevas. Et sealset rongiühen-
dust tulevikus veelgi paranda-
da, on tingimata vaja lähiajal 
täies ulatuses välja ehitada 
ka teine tee Pääsküla ja Kei-
la vahel, mis võimaldaks vä-
hendada sõiduaega ja välju-
misi lisada,“ jätkas müügi- ja 
arendusjuht.

Ka Rapla ja Tallinna vahel 

on sõiduplaani muudetud sel-
liselt, et vähendada rongide 
vahesid päevasel ajal, samas 
on sealgi taristu piiratud läbi-
laskevõime kitsaskoht teenu-
se edasisel parandamisel.

Rõõmusõnumeid on Vi-
rumaa sõitjatele. Kahe aasta 
eest käiku antud Tallinna-
Narva ekspressrongide ka-
sutus on märkimisväärselt 
kasvanud, mistõttu lisandub 
liinile täiendav väljumine.

„Tallinna ja Narva vahel 
sõitjate arv on mõne aastaga 
mitmekordistunud, oluliselt 
on rongiliikluse populaarsus 
kasvanud ka Jõhvis, Kiviõlis 
ja Rakveres. Uued ekspress-
reisid lisanduvad õhtusele 
ajale ja hakkavad igapäevaselt 
väljuma Tallinnast kell 19.32 
ja 20.18. Päris tipptundidele 
neid väljumisi hetkel lisada 
ei saa, sest meie rongipark 
on nendel aegadel juba täieli-
kult kasutuses. Samuti ei saa 
me populaarsematel tööl- ja 
kooliskäimise aegadel võtta 
ära rongiühendusi väiksema-
te peatuste elanikelt,“ selgitas 
Kongo.

8. detsembrist kehtima 
hakkav sõiduplaan on leitav 
Elroni kodulehelt, ooteplat-
vormidelt ning tasuta ron-
giinfot jagab ööpäevaringne 
infotelefon 616 0245.
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T apa vallavalitsuse liik-
mete arv väheneb 
kümnelt seitsmele, 

lisaks kahaneb ametnike-
töötajate kohtade arv.

Esmaspäeval toimus Tapa 
vallavolikogu istung, kus olid 
päevakavas vallavalitsuse 
struktuuri, liikmete arvu ning 
teenistuskohtade koosseisu 
puudutavad küsimused.

Poliitilised kohad
Praegu kuulub vallavalitsuse 
koosseisu kümme inimest, 
Tapa vallavolikogu toetas 
ettepanekut seda arvu vä-
hendada ja istungil kinnitati 
seitsmeliikmeline koosseis. 
Muudatus jõustub alates 1. 
jaanuarist.

„Struktuur hakkab välja nä-
gema järgmine – vallavanem, 
kolm abivallavanemat ja kolm 
vallavalitsuse liiget,“ märkis 
vallavanem Riho Tell.

Kolm vallavalitsuse liiget 
tuuakse volikogu ette det-
sembrikuu istungil ning val-
lavanema sõnul on see koalit-
siooni kokkulepe, kes jääb ja 
kes ei jää.

Teenistuskohad
Lisaks poliitiliste esindajate 
tagasikutsumisele vallava-
litsusest, väheneb ka tee-
nistuskohtade arv – kaovad 

Tapa vallavalitsuses 
toimuvad muudatused

Tapa vallavanema Riho Tell. Foto: Liisi Kanna

arendusspetsialisti, kaks in-
fotehnoloogiaspetsialisti ja 
raamatupidaja koht ning 0,5 
järelevalvespetsialisti kohta.

„Arendusspetsialisti ame-
tikoht on seni täitmata. Elu 
on näidanud, et üks ametnik 
saab suurepäraselt mõlema 
tööülesandega hakkama, nii 
et ettevõtlusspetsialist täidab 
mõlemat ülesannet,“ selgitas 
Tell muudatust arendusosa-
konnas.

Ka finantsosakonnas ühe 
raamatupidaja koha kaota-
mine tuleneb vallavanema 
sõnul elust enesest. „Kui esi-
algu struktuuri arutasime, siis 
oli jutuks ka raamatupidaja-
te koosseis. Üks argument, 
miks pärast ühinemist sellises 
kuueliikmelises koosseisu jät-
kasime, oli vajadus koostada 
pärast ühinemist kahe oma-

valitsuse majandusaasta aru-
anne. Nüüd on see etapp läbi-
tud,“ selgitas vallavanem teise 
muudatuse tagamaid.

Ta lisas, et kuna juhuste 
kokkulangemisel otsustas 
pearaamatupidaja ka just elu- 
ja töökohta vahetada, korral-
dati sisekonkurss ning pea-
raamatupidaja asetäitja osutus 
valituks pearaamatupidaja 
kohale.

IT-spetsialistide kohtade 
arv väheneb aga lausa neljalt 
kahele. Praegugi on tööl tege-
likult kolm spetsialisti, seega 
tuleb koondada vaid üks ini-
mene. Infotehnoloogiaspet-
silistide vähendamise üheks 
põhjenduseks on võimalus 
kasutajatuge tagada kaugjuh-
timise teel.

Liisi Kanna



Kuulutaja reede, 29. november 20194 TÖÖ/KOOLITUS

MÕNE REAGA

P rojekt: ActiveMoms So-
cial inclusion of wom-
en staying at home 

with their pre-school children 
through employment, entre-
preneurship, networking and 
volunteering in Latvia and 
Estonia (2019–2021).

Projekt tegeleb Läti ja Eesti 
ühiste piiriüleste probleemi-
dega, mis on seotud nende 
naiste sotsiaalse tõrjutusega, 
kes jäävad eelkooliealiste las-
tega koju, ei osale tööturul 
ja kuuluvad etnilistesse vä-
hemusrühmadesse (projekti 
sihtrühm).

Projekti tegevuste tulemu-
sel paraneb märkimisväärselt 
emade sotsiaalne kaasatus 
koos nende rahulolu tase-
mega. Nende eneseteostus-
võimalus tähendab tervisli-
kumaid, tugevamaid ja sta-
biilsemaid peresid ning see-
tõttu võidavad kogukonnad 
üldiselt.

Eesmärk on luua terviklik 
mudel sihtrühma esindajate 
sotsiaalseks kaasamiseks läbi 
tööalase konkurentsivõime, 
ettevõtluse, vabatahtliku te-
gevuse ning võrgustiku loo-

mise. Töötatakse välja in-
teraktiivne IKT-platvorm, 
mis pakub juhendamist ja 
iseõppimise võimalust.

Projekti kaasrahastatak-
se Euroopa Liidu Regio-
naalarengu Fondist kokku 
189263,46 euroga. Projekti 
partnerid on Läti Maaülikool, 
Tallinna Tehnikakõrgkooli 
Teenusmajanduse instituut 
ning assotsiatsioon Līdere 
Lätist.

Viiakse läbi kaks uuringut 
lastega kodus olevate emade 
ja naisettevõtjate seas (50+15 
küsitlust mõlemas riigis). 
Mudeli piloteerimise käi-
gus korraldatakse 14 üritust 
(4 tööhõiveteemalist ümar-
laua arutelu, 4 ettevõtluspäe-
va „Enda ettevõtte juhtimine 
on ka võimalus!“, 6 võrgus-
tikuüritust „Muuda lihtne 
tegevus äriks!“) ning 20 vaba-
tahtliku praktikat „Ütle ette-
võtjale, mida teha“.

Hei, Virumaa 
piirkonnas elav naine!
Kutsume projekti eelkooli-
ealiste lastega kodus olevaid 
emasid. Ootame eestimaala-

si, kelle emakeeleks on vene, 
inglise, ukraina, rumeenia 
jms keel.

Pakume ActivMoms pro-
jektis Teile eesti, läti, vene ja 
inglise keeles:
• huvitavaid rahvusvahelisi 
seminare;
• töötubasid;
• teadmisi ettevõtlusega 
alustamiseks;
• ja/või aktiivne ning edukas 
ema olemiseks;
• kohtumisi teiste koduste 
emadega;
• kohtumisi mentoritega;
• võimalust olla osa Eesti ja 
Läti emade võrgustikust;
• võimalust olla vabatahtlik 
nõustaja tööandjale. Mida 
see täpsemalt tähendab? Ai-
data mõelda, kuidas ettevõtja 
saaks luua emadele sobiva-
mad töötingimused (osaaja-
ga töö, kodukontor, jagatud 
töökoht, tööampsud).

Osalemissoovist anna pa-
lun teada meiliaadressil: eva.
vahtramäe@tktk.ee.

Hille Ainsar,
Tallinna Tehnikakõrgkool

Projektijuht

Huvitav projekt ootab osalejaid

Noorte automude-
listide sisehooaeg 
sai avastardi

E elmise laupäeva 
hommikul kogunes 
Rakvere RC Ho-

bikeskuse saali veidi alla 
poolesaja raadio teel juhi-
tavate autodega võistuki-
hutamisest huvitet noore, 
et alustada RC juunior-lii-
ga ja TT üle-eestilist kari-
kasarja.

Juunior-liiga on juba 
traditsiooniks saanud üri-
tustesari väiksemate of-
road autodega, mis toimub 
iga-aastase sisevõistluste 
seeriana Eesti erinevates 
paikades. Üritusele pa-
nid omal ajal aluse Väi-
ke-Maarja Mudelihall ja 
MTÜ Vinni Punn, täna-
seks on korraldajate ring 
laienenud ja osalejaid on 
eri paigust üle Eesti.

Laupäeval võistles 1:18 
of-road klassis 29 võist-
lusautot. Esikolmikusse 
mahtusid seekord: 1. Roo-
nald Rikberg (Paide RC), 2. 
Lauri Punapart (Paide RC), 
3. Robin Jukka (Vinni RC). 
Aga see oli alles algus, sest 
kuus etappi ootavad veel 
ees ja võiduvõimalused ke-
vadel saabuvaks hooaja lõ-
puks on kõigil, ka neil, kes 
võistluskarusselliga alles 
järgmistest etappidest ühi-
nevad.

TT karikasari ehk Ta-
miya Cup on mõeldud 
mudelihuvilisele, kes ei 
pea lugu ainult kiirest ja 
professionaalsest võidusõi-
dust, vaid hindab ka mu-
delite realistlikku ja estee-
tilist väljanägemist. Jaapa-
ni tootja Tamiya TT01 ja 
TT02 veermikuga sobivad 
väga paljud erinevate mu-
delimarkide kered nii prae-
gusest kui ka möödunud 
ralli-aegadest.

Käimasolev etapp oli nn 
pilootprojekt, kus need 
entusiastid, kel autod juba 
valmis, panid oma masina-
te ja iseendi võimed proo-
vile, et kujundada välja so-
biv võistlusformaat 2020. 
aasta jaanuaris ametlikult 
alguse saavaks võistlussar-
jaks.

Pilootvõistluse kiireimad 
olid: 1. Virgo Tippel (Tip-
pel Racing), 2. Urmo Nagel 
(Kadrina RC, autoks Ott 
Tänaku Toyota mudel), 3. 
Caspar Kõrts (Vinni RC). 
Kuna TT-autod tuleb ka 
ise ära värvida, anti esma-
kordselt välja disaini- ja 
tuuningpreemia. Selle päl-
vis Rauno Vilu ja tema di-
sainitiim.

Võistluse noorimad osa-
lejad olid seekord 6-aasta-
sed ja staažikamail vanust 
üle 50. Niisiis, automude-
lism sobib kõigile.

Korraldajate nimel
Mart Pitsner, 
Bruno Vaher, 

Risto Vilu
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Kadrinas juba kümnen-
dat korda toimunud 
CADrina joonestusvõist-
lus oli tänavu pühenda-
tud rallispordile ning se-
dapuhku saavutas esi-
koha Kadrina Keskkooli 
vilistlaste võistkond.

Liisi Kanna

Nagu juba traditsiooniks saa-
nud, juhtis võistluse finaalõh-
tut Urmas Vaino. Sel korral 
oli tal aga ka lavapartner – 
saates „Rakett 69“ mõned aas-
tat tagasi võidu saavutanud 
Karl Vilhelm Valter. Nende 
kindla käe all vaheldusid eri-
laadsed tegevused CADrinal 
peadpööritava kiirusega – sõ-
navõtud, võistlusülesanded, 
tulemused, etteasted, muusi-
ka jne.

Kummardus rallipaarile
Õhtu algas aga Kadrina Kesk-
kooli direktori Arvo Pani sõ-
navõtuga. „Infotehnoloogia ja 
tehnoloogia üldse areneb kii-
resti, peame ennast pidevalt 
kursis hoidma, et me ei jääks 
rongist maha. Sellepärast on 
ka seesama IT- ja nutifestival 
ellu kutsutud, et natukenegi 
suunata õpilasi mõtlema tule-
vikule ja sellele, et omandada 
neid erialasid, mis seotud in-
fotehnoloogia, tehnoloogia 
ja üldse inseneriharidusega,“ 
rääkis Pani.

„See kümnes võistlus, juu-
belivõistlus on tegelikult 
kummardus meie tublile ral-
lipaarile – Ott Tänakule ja 
Martin Järveojale,“ jätkas di-
rektor. „Kahjuks nad ei saa 
täna siin olla, kuid ei ole hal-
ba ilma heata. Ott Tänak on 
Kadrina Keskkoolis 19. det-
sembril,“ tegi Pani teatavaks 
rõõmustava uudise.

Küll aga olid kohapeal sõud 
jälgimas vallavanem Kai-
rit Pihlak, võistluse patroon 
Marko Pomerants, Kadrina 
valla elanik, poliitik Indrek 
Saar ning CADrina võistluse 
idee algataja, Aru Grupp AS-i 
juhataja Juhan Viise.

Saalis viibis ka samuti al-
gusajast üheks suurtoeta-
jaks olnud ettevõtja Väino 
Kaldoja, kellele valmistab 
suurt rõõmu, et niisugust üri-

tust jätkuvalt korraldatakse. 
„Noored mõtlevad siin natu-
kene teistmoodi. See on hoo-
pis teistsugune lähenemine, 
kui lihtsalt koolipingis,“ sõnas 
Kaldoja.

Sel korral pani ettevõtmi-
sele sponsorina õla alla ka 
AS OG Elektra omanik Oleg 
Gross, kes on ikka noorte ak-
tiivsust ja edasipüüdlikkust 
toetanud.

Võistlus ja osalejad
Kümnendal CADrinal oli 
mõõtu võtmas ka täpselt 
kümme võistkonda, kellest 
neli parimat pääsesid finaal. 
Lõppvõistlusest pidid kõrvale 
jääma Tallinna Tehnikakõrg-
kool, Rakke Kool, Kuressaare 
Ametikool, Kadina Keskkooli 
naiskond, Kadrina Keskkooli 
meeskond, Kadrina Keskkoo-
li võistkond.

„Konkurents oli tõesti äär-
miselt tihe. Möödunud aastal 
olid need vahed küllaltki suu-
red, aga sel aastal oli kuni ka-
heksanda kohani tõesti väga 
tasavägine rebimine,“ kinni-
tas Arvo Pani.

Võistluse peakohtunik 
Valdar Tammin märkis, et 
hindamisel on kaks olulist 
aspekti. „Kui on võistlus, on 
ka hindamine. Esimese asjana 
ma hindan täpsust ja korrekt-
sust ning teisena aega,“ sõnas 
peakohtunik.

Tammin selgitas publiku-
le lahti ka võistlusülesanded. 
„Olen koostanud seitse CAD-
rina ülesannet ja kaheksanda 
juures kaasa aidanud. Kui ma 
ülesannet teen, siis proovin 
ennast mitte väga korrata,“ 
rääkis ta. „Ja kas keegi mäle-
tab, mis ülesanne oli 2014. 
aastal?“ püstitas Tammin 
küsimuse ning vastas ise, 
„Auto!“

Niisiis otsustas peakoh-
tunik 2014. aasta ülesannet 
vaadates seal käsitletu kõrva-
le jätta ning valis selle aasta 
teemaks mootori ja lisatuled. 
Eelvõistlusel tuli konstrueeri-
da väntvõll, keps ja kolb ning 
finaalülesandeks sai kahe lisa-
tule konstrueerimine.

„Kust ma sellele ülesandele 
tulin? Nooruses käisin ma ka 
aeg-ajalt rallit vaatamas. Aga 
millegipärast nõukogude-
aegseid rallisid sõideti pigem 
öösiti. Mida me nägime, olid 

PAKUN TÖÖD

• Uhtna hooldekodu võtab tööle hool-
daja. Töö vahetustega. Tunnitasu 4,50-
5,50€. Info tel 325 7841, 5387 5004

• Vajame detsembriks ilutulestiku 
lettidesse müüjaid Rakveres, Kadrinas, 
Väike-Maarjas, Tapal, Kundas. Palk 4 
€/tund puhtalt kätte, preemia võima-
lus. Töö pole raske, vahetustega. Tel 
5777 9999, pariis@pariis.ee

• Kutsume vene keelt kõnelevat naiste-
rahvast vanemale naisterahvale hool-
dajaks, kohal oleks vaja käia paar korda 
nädalas mõneks tunniks. Asume Rakvere 
kesklinnas. Lisainfo tel 553 0005

• Pakun kohe Rakveres tööd üksikule 
korralikule naisele tugiisikuna-korista-
jana, 30 tundi kuus. Tööötasu 4€ tund. 
Majutusvõimalus. Tel 554 6490 

• Kui Sulle meeldib autosõit ning 
inimestega suhtlemine, siis taksojuhi 
töö on just sinule sobiv. Vajalik vaid 
teenindajakaardi taotlemine ja oledki 
osa meie sõbralikust ja kaasaegsest 
taksofi rmast! Võta ühendust helistades 
tel 528 2659

• Põllumajandusettevõte Lääne-Viru-
maal võtab tööle lüpsja ja karjak-trak-
toristi, soovitavalt perekond. Elamiseks 
3-toaline korter. Info tel 5304 1060

• Pakume tööd puiduhakkuri opetaato-
rile. Info tel 506 7437

• Farm Haljalas otsib oma meeskonda 
farmitraktoristi, kelle tööks on sõnniku 
lükkamine, loomade söötmine, tehnika 
korrashoid. Graafi k 6 tööl, 2 vaba. Lisain-
fo tel 5348 5870

• Puhastusteenindaja osalise tööajaga! 
Otsime oma ettevõttesse osalise töö-
ajaga puhastusteenindajat. Tel 5456 
6677, haldus@mlcp.ee

OTSIN TÖÖD

• Pikaaegsete kogemustega müürsepp 
ootab tööpakkumisi. Tel 5807 3378 Est/
Rus

• Pensionär otsib tööd (A-, B-, C- kat 
juhiluba olemas). Tel 5661 9313

CADrinal jäi võit koju

SISUKAS PÄEV
CADrina IT- ja nutifestival läks käima juba 
reede hommikul, mil algasid ka joonesta-
mise eelvoorud. Tavapärast õppetööd sel 
päeval Kadrina Keskkoolis ei toimunud, 

vaid korraldati töötubasid ning peeti korv-
pallivõistlusi. Külas käis ka Ott Tänaku isa, 
kes tutvustas huvikeskuse ees Oti esimest 
WRC-autot. Vahetult fi naali eel peeti huvi-

keskuses ka messi.

Üllatusesinejana astus pingelise võistluse 
ajal üles räppar Reket. Peaesinejaks oli sel 
korral Shanon. Foto: Lisete Laisaar

tuled, ja kuulsime auto häält,“ 
meenutas peakohtunik inspi-
ratsiooniallikaks olnud mine-
vikku.

Finaalvõistlus toimus neljas 
vahetuses. Esiteks tuli konst-
rueerida kinnitused, teiseks 
tugiplaat, kolmandaks tulede 
reflektori osa ning neljandas 

vahetuses oli üllatusülesande-
na võimalus üks eelnimetatu-
test uuesti sooritada.

Tasavägise võistluse kok-
kuvõtteks tunnistati parima-
teks Kadrina Keskkooli vi-
listlased koosseisus Alexander 
Frolov, Kristjan Laugesaar ja 
Martin Paat. Teisele kohale 

Joonestajad võistlustules. Foto: Liisi Kanna

Finaalvõistluse juhatas sisse Kadrina Keskkooli õpilaste etteaste, mida sobivalt just avapauguks nimetataksegi. Sel korral kaasati sõusse 
igas vanuses õpilasi. Avalöögi lavastajaks oli Katrin Essenson. Foto: Liisi Kanna

CADmessi suurimaks pilgupüüdjaks võis pidada tudengivormelit, mille tiimi liikmed 
huvilistele hea meelega masinat tutvustasid. Kohal olid mõned vormeli valmistajate 
meeskonna liikmed, kelle sõnul on abivägi tegelikult oluliselt suurem – umbes 50 inimest. 
Tudengivormeleid valmistatakse tootearendusvõistluse Formula Student raames, mis 
kujutab endast üheistmelise vormelauto projekteerimist, ehitamist ja hiljem auto tutvus-
tamist, sellega erinevate katsete läbimist ning võidusõitmist ringrajal. Projektis osalemine 
annab tudengile reaalse kogemuse auto projekteerimises ja valmistamises ning tutvus-
tab noorele insenerile autotööstuse majanduslikku poolt. Foto: Liisi Kanna

tuli Tallinna Tehnikaülikool, 
kolmandaks Nõo Reaalgüm-
naasiumi vilistlased ning nel-

jandale kohale jäi Tartu Üli-
kool.
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K eelepäevad toimuvad 
28. novembrist 8. det-
sembrini Alutaguse, 

Karula, Lahemaa, Matsalu, 
Soomaa ja Vilsandi rahvus-
parkides.

Haridus-ja Teadusminis-
teerium on kuulutanud 2019. 
aasta eesti keele aastaks ja 
ÜRO põlisrahvaste keelte 
aastaks. Ka eesti keel on põlis-
rahva keel, mis kannab meie 
piirkonna ajalugu, kultuuri-
pärandit ja mälu. Seetõttu tu-
leb meil eesti keelt ja sellega 
seotud piirkondlikke murdeid 
õpetada ka järgmistele põl-
vedele, et need teadmised ja 
väärtused edasi kanduksid.

„Keskkonnaamet korraldab 
rahvusparkides keelepäevi, 
kus tutvustatakse kohalikke 
murdeid, et julgustada ini-
mesi neid rohkem kasutama 
ja elus hoidma. Sarnaselt elu-
rikkusele on ka keelterikkus 
suur väärtus ühiskonnale. 
Usume, et lisaks loodusele on 
ka keel väga oluline rahvus-
pargi ja kohaliku kogukonna 

K es ei ihkaks enda kõr-
vale seda ainsat ja õi-
get! Aga kui elu pole 

sind veel unistuste kaasaga 
kokku viinud, jääb üle riskida 
pimekohtinguga. Pimekoh-
ting on nagu vene rulett, kus 
võid kaotada elu või hoopis 
võidukas bingomäng, mis 
teeb sind hoobilt rikkaks.

Iial ei tea, kas kokkulepi-
tud kohas ja kokkulepitud 
ajal ootab sind tütar või ema. 
Kui asi kapitaalselt kihva kee-
rab, trehvad unistuste printsi 
asemel hoopis oma eksabi-
kaasat. Samas võid komistada 
jackpotile – sent surmale võl-
gu miljonäri näol, kelle va-
randusele saad ilma suurema 
vaevata käpa peale panna.

Pimekohtingus leiab tap-
vat riski ja joovastavat seik-

See on nüüd küll ülikõva 
uudis, et legendaarne White-
snake üldse värske stuudio-
albumiga välja tuleb. Viimane 
taoline, „Forevermore“ ilmus 
aastal 2011. Ja nelja aasta ta-
gune „The Purple Album“ 
polnud teatavasti mitte mida-
gi muud, kui vanade Cover-
dale’i aegsete Deep Purple’i 
laulude elluäratamine, tõsi, 
veidike muutunud kuues. 
Ning faktiks jääb – mitte üks-
ki neist ei suutnud konkreet-
set originaali üle trumbata.

„Flesh & Blood. Skin & 
Bone“ on aga algustaktidest 
lõpuni pesuehtne Whitesna-
ke’i plaat. Plusside ja miinus-
tega. Coverdale’i ohkivate 
standardkarjatustega, stiilis 

„õu baby“ ja meeletult roman-
tiliste väljaütlemistega laulu-
tekstides a la „oled minu sü-
dames, oled minu veres“.

Kusjuures eriti muljetaval-
dav on albumi deluxe edition, 
kahe lisalooga ja eraldi DVD-
ga. Kaks varianti leiab ise-
enesest kaunis keskpärasest 
loost „Shut Up & Kiss Me“ ja 
n-ö dokumentaalika, kus an-
sambli liikmed räägivad plaa-
di valmimisega seotust.

Rõhk on muidugi bändi 
bossil David Coverdale’il en-
dal, kes muuhulgas pajatab, et 
tal saanud vaikelust villand, 
tahe midagi uut luua sai te-
mas võimust ja nii see plaat 
sündiski. Rõhutab vokalist 
veel sedagi, et album on va-

heldusrikas, on nii heviliku-
mat poolt, kui tavalist rokki, 
kõik on fun ja loodetaksegi, et 
kuulajal saab lõbus olema.

Õigus tal muidugi on – es-
makuulamisel võiks isegi 
öelda, et tegemist tuleb ühe 
tempokama Coverdale & Co. 
albumiga läbi aegade. Ei ül-
lata otseselt mitte millegagi, 
tüüpiline Whitesnake. Fakt 
igatahes, et kitarrid siin vin-
guvad korralikult, trummi-
mats on vägagi vali ja vokaali 
poolest mängib samuti välja. 
Ning niivõrd raskepäraselt 
rokkivat lugu, nagu „Hey You 
(You Make Me Rock)“ seda 
kahtlemata on, nende reper-
tuaarist ei mäletagi. Ballaadi-
likumast pooleks tooks esile 

loo „Heart Of Stone“.
Grupi koosseis on võrrel-

des eelmise albumiga taas-
kord muutunud. Supersan-
garitele David Coverdale’ile 
ja trummar Tommy Aldrid-
ge’ile lisaks kuuluvad mees-
konda veel kitarristid Reb 
Beach ning Joel Hoekstra, 
bassist Michael Devin ning 
klahvpillimängija Michele 
Luppi.

Eraldi üksusena on plaadi-
ümbris väga muljetavaldav, 
paugupealt toodet ostma ah-
vatlev. Voldikult leiab laulu-
sõnad kaasaümisemiseks.

Hinne: 7/10.

Ülo Külm

Whitesnake, „Flesh & Blood“
Frontiers

Jäta eelarvamused ja tule pimekohtingule!

Marika Korolev ja Henrik Normann astuvad üles kaheteistkümnes värvikas rollis. Foto: 
Komöödiateater

lust – see on meie ajastu olu-
lisim sotsiaalne innovatsioon. 
Seepärast visake telefonid 
käest ja sulgege Facebook, 

sest tänapäeva suurim välja-
kutse on humoorikas „Pime-
kohting“. Seda nägemata pole 
teil enam pisimatki lootust 

õnnelikuks paarisuhteks!
Kaks näitlejat – Mari-

ka Korolev ja Henrik Nor-
mann – vahetavad käigupealt 
kostüüme ja parukaid ning 
astuvad üles kaheteistküm-
nes värvikas rollis. Teksti au-
tor on Ivo Parbus, lavastaja 
Rednar Annus ja kunstnik 
Riina Andresen.

Rakveres oli 23. novembril 
„Pimekohting“ välja müüdud. 
Veel 50 etendust toimuvad 
üle Eesti kuni märtsi lõpuni. 
Lääne-Virumaal mängime 
7. detsembril Tapa Kultuu-
rikojas (viimased kohad!), 
17. jaanuaril Väike-Maarja
Seltsimajas ja 24. jaanuaril 
Haljala Rahvamajas.

Komöödiateater

Keskkonnaamet tähistab eesti keele aastat keelepäevadega

V ilsandi rahvuspargist ko-
gunetakse 28. novembril 
kell 16 Kihelkonna rah-

vamajas, et ammutada teadmisi 
Eesti Keele Instituudi vanem-
leksikograafi Marja Kallasmaa 
uurimusest Loode-Saaremaa 
kohanimede ja murde koh-
ta. Lisainfo: Krista Kallavus, 
Keskkonnaameti kultuuripä-
randi spetsialist, +372 5226 139

Matsalu rahvuspargi Rõu-
de külamajas õpitakse 29. no-
vembril alates kella 16-st Eesti 
Keele Instituudi teaduri Ma-
ri-Liis Kalviku juhendamisel 
Lääne-Eesti murdekeelt. Lisa-
info: Krista Kallavus, Keskkon-
naameti kultuuripärandi spet-
sialist, +372 5226 139

Alutaguse rahvuspargis kõ-
neleb 6. detsembril kell 13 
Anne Nurgamaa Alutaguse 
murdemaastikest ja poluver-
nikute keelest. Pärast loengut 
toimub matk Jõuga kääbaste 
ehk kalmude juurde. Lisainfo: 
Ave Paulus, Keskkonnaame-
ti kultuuripärandi spetsialist, 
+372 5332 7893

Karula rahvuspargis Kaika 

seltsimajas räägib Evar Saar 
6. detsembril kell 18 Karula 
keelest ja vanadest kohanime-
dest. Lisainfo: Lilian Freiberg, 
Keskkonnaameti kultuuripä-
randi spetsialist, +372 5172 646

Lahemaa rahvuspargis pee-
takse 7. detsembril algusega kell 
13 rannakeele päeva. Toimuvad 
mitmed loengud ja ülesastumi-
sed ning tutvutakse meie va-
nima regivärsikeele Pohiranna 
sõnaraamatuga. Loomulikult 
saab ka ise õppida regilaule laul-
ma. Lisainfo: Ave Paulus, Kesk-
konnaameti kultuuripärandi 
spetsialist, +372 5332 7893

Soomaa rahvuspargi külas-
tuskeskuses Tõramaal tähista-
takse 8. detsembril rahvuspargi 
26. sünnipäeva. Sel puhul kõne-
leb kell 14.30 professor Karl Pa-
jusalu Soomaa ja selle lähikonna 
põliskeeltest. Lisainfo: Sandra 
Urvak, Keskkonnaameti kul-
tuuripärandi spetsialist, +372 
552 7726

Kõik üritused on tasuta. Täp-
sem info rahvusparkide keele-
päevadest on leitav kaitsealade 
kodulehelt www.kaitsealad.ee.

Rannarahvas Leesi kooli õuel 1925. aastal. Foto: Karli Lambot

enesemääratlemisel ning sel-
le aktiivne kasutamine aitab 
säilitada eesti keele mitme-
kesisust,“ ütles Leelo Kukk, 
Keskkonnaameti peadirekto-
ri asetäitja.

Eesti rahvuspargid on loo-
dud looduse ja kultuuripä-
randi kaitseks. Elurikkuse ja 
maastike ilu oma rahvuspar-
kides oleme kõik kogenud. 
Üha enam märgatakse neis 

paigus ka väärtuslikku kul-
tuuripärandit, mida tuleb tut-
vustada ja elus hoida.

Kuulutaja

KEELEPÄEVAD RAHVUSPARKIDES
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KUHU MINNA

Praegu kinodes jooks-
vas animakomöödias 
„Addamsite suguvõsa“ 
püütakse uue nurga alt 
mõtestada heanaaber-
likke suhteid.

Tõnu Lilleorg

Selles koguperefilmis kohtu-
me isevärki Addamsite pere-
konnaga, kus muserdatus ja 
ebaõnn kuuluvad elu põhi-
väärtuste hulka. Samuti erak-
likkus, tumedates toonides 
sisekujundus ning kõikvõi-
malikud muud sünged veid-
rused teevad nende inimeste 
tuju heaks. See tähendab siis 
halvaks, sest jah, nii see neile 
meeldibki.

Näeme filmi algul, kui-
das klanitud Gomez (hääle 
andnud Taavi Teplenkov) ja 
nõialik Morticia (Evelin Või-
gemast) püüavad sõuda abi-

eluranda, kuid laulatuse kat-
kestab vihane rahvahulk, kes 
asub pulmalisi kättejuhtuvate 
esemetega tümitama.

Addamsid hakkavad otsi-
ma uut rahulikumat elukohta 
ning leiavadki selle uttumäh-
kunud künkal asuva tühja 
lossi näol, kus kunagi asus 
vaimuhaigla. Särtsu lisavad 
elu-olule uues kodus hiiglase-
kasvu teener Lurch, koduabi-
lise oskustega puu, taltsas 
lõvi, ringisagiv käsi, lihasööja 
taim ja kummitamishimuline 
majavaim.

13 aastat hiljem, kui pere 
lapsed Kolmapäev (Emma 
Tross) ja Pugsley (Mär-
ten Männiste) on jõudnud 
teismeikka, udu korraga ha-
jub ja avaneb kummaline vaa-
tepilt. Soo, mida Addamsid 
teadsid oma läheduses olevat, 
on kuivendatud ja selle ase-
mele on ehitatud moodne lin-
nak. Selle kõik on korda saat-
nud koduvuntsimise telesaa-

det juhtiv kinnisvaraarendaja 
Margaux (Evelin Võigemast).

Addamsite sünge lossi välja-
ilmumine ähvardab nurjata 
Margaux’ plaani uute majade 
müümisel ja ta püüab olu-
korda omal moel lahendada. 
Addamsitel ei jää muidugi 
puudu isepäisusest ja stiili-
tundest, mille nad kinnisva-
ramamsliga maade jagamisel 
appi võtavad. Kas asi lõpeb 
jälle suure konfliktiga, saab 
näha juba kinos.

Üldiselt ei joonista film 
välja mingit enneolematut 
kunstilist kujundit, kuid tut-
tavlikke karaktereid ja kent-
sakaid olukordi leidub selles 
kuhjaga. Ja see kõik on vaata-
ja ette toodud visuaalselt kül-
laltki huvitavalt ja omapärase 
kiiksuga. Filmiga kaasneb ka 
märkus „mittesoovitatav alla 
6-aastastele“. Tõesti, väike-
lastele võib filmi huumor 
pisut arusaamatuks jääda.

Rakvere Teater
29.11 kell 19 Kuni ta suri Rakvere Teatri väike maja (lav. Pee-
ter Raudsepp)
Gustavi Maja
6. detsember kell 18.30 Katri Ristali töötuba „Harjutused hor-
monaalse tasakaalu toetamiseks“
12. detsember kell 18.30 Peeter Liivi loeng „Soolebakterite 
mõju meie tervisele“
Venitustund E ja R kell 8.30, K kell 18.30
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu
Lääne-Viru Pensionäride Liit
4. märts kell 17 Estoniasse vaatama balletti „Tramm nimega 
iha“. Pilet ja sõit 26 eurot. Kõik bussid väljuvad bussijaama ta-
gant parklast. Info 56827860, Sirje
6.–13. juuli toimub reis Põhja-Norra (Nordkap), Lofoodid ja 
Lapimaa 323 eurot. Registreerumine kuni 11. detsembrini ja I 
sissemakse kohe 60 eurot. Info 53438408, Maret
Oleme avatud uues asukohas Rakvere Sotsiaalkeskuse luge-
mistoas kolmapäeviti 10–13 (18. dets suletud).
Ootame registreerima ja tasuma ka liikmemaksu.
Kontaktid 58551886, Sirje ja 53438408, Maret
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
NB! 30. november kell 10 on väljasõit Türile (tähistame rah-
vusvahelist puuetega inimeste päeva), bussis on veel mõned 
vabad kohad, soovijad helistage tel 53429043.
1. detsember kell 15–18 käsitöömüük Parkali promenaadil. 
Kõigil koja käsitööd tegevatel erivajadusega inimestel, kes 
soovivad tuua oma käsitööd müüki, tuua kaubanduslikult 
ettevalmistatud käsitöö 1. detsembril kell 12 Parkali prome-
naadi linnumajakese juurde.
3. detsember on rahvusvaheline puuetega inimeste päev. Jõu-
du ja jaksu kõigile!
4. detsember kell 9 juristi tasuta nõustamine (vajalik ette-
registreerimine tel 6015122)
5. detsember kell 12 Diabeedi ja Parkinsoni seltside üritus Ara-
ratis, info tel 53425030, Helje
6. detsember kell 18 Allergia ja astma ühingu käeline tegevus 
Rakvere Loovuskeskuses: „Dekoratiivmaal“, omaosalus 5 eurot 
(osavõtust teatada 5. detsembriks)
6. detsember kell 13 Rakvere LIÜ jõulupidu koos ühingu 30. 
aastapäeva tähistamisega toimub Niine Külalistemajas. Osavõ-
tust teatada 4. detsembriks ja omaosalus maksta Koidula kätte, 
info tel 5542802.
9. detsember kell 14 Südamehaigete ühingu aastalõpuüritus 
Katariina keldris, osavõtust teatada 4. detsembriks Piretile tel 
5164349, omaosalus 5 eurot tasuda Pireti kätte.
9. detsember Vaegkuuljate jõuluüritus Araratis, info tel 
53304937, Kersti
16. detsember kell 16 Reumaühingu aastalõpuüritus Virma 
Pubis, info tel 55695179, Elle
NB! 24. detsember–2. jaanuar oleme talvepuhkusel, kohtumi-
seni 2. jaanuaril kell 9.
Info: 53429043

Addamsid tutvuvad uue linnakuga. Foto: kaader fi lmist

Ootamatud naabrid
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SOODUSHINNAD AASTA LÕPUNI! 
JÄRELMAKSU VÕIMALUS!
Lisainfo tel 5624 4605 

MÜÜA

2-toaline korter 
Narvas, 60m2 

Lisainfo www.kv.ee/3141883   

2-korruseline kortermaja 
Vändras  

Lisainfo www.kv.ee/2335034

Talu koht Pällus, 
Jõgevamaa 

Lisainfo www.kv.ee/2955139 

Maja Põltsamaa, 
Kalana 

Lisainfo www.kv.ee/3142474 

Maja Rakvere vald, Tõrma 
2 korrust  

Lisainfo www.kv.ee/3134721

Talu koht Aseri lähistel 
Lisainfo www.kv.ee/2984762

Maatulundusmaa Rae vallas 
33 000 m2 

Lisainfo www.kv.ee/2984458

Kinnistu Unukse, 
Viru-Nigula 

Lisainfo www.kv.ee/2984564 

Vana talukoht, 
Rauklas, Järvamaa 

Lisainfo www.kv.ee/2984742 

3-toaline maja 
Valgas linnas 

Lisainfo www.kv.ee/2221269 

Maja Lehtmetsa, 
Anija vald 

Lisainfo www.kv.ee/3183944 

Maja Väike-Kamari, 
Põltamaa 

Lisainfo www.kv.ee/3185460 

Maja Voka alevis 
Lisainfo www.kv.ee/3070820 

Elamumaa Tõrma 1 ha 
Lisainfo www.kv.ee/2984791

Elamumaa Vasta külas, 
Viru-Nigula 

Lisainfo www.kv.ee/2262143 

Elamumaa Voka alevis 
1600 m2 

Lisainfo www.kv.ee/3107947

Hind 16 000 €

Hind 45 000 €

Hind 11 000 €

Hind 9900 €

Hind 35 000 €

Hind 15 300 €

Hind 10 000 €

Hind 3500 €

Hind 4900 €

Hind 8500 €

Hind 50 000 €

Hind 30 000 €

Hind 175 000 €

Hind 13 900 €

Hind 3500 €

Hind 20 000 €

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* 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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Cormet OÜ
METALLITÖÖD

Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka 
vastavalt Kliendi joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi 
keevitus (vajadusel välja-
sõidud kliendi juurde)

RASKETEHNIKA REMONT, 
HOOLDUS, VARUOSAD

FRONTAALLAADURITE, KAHVEL-
TÕSTUKITE HOOLDUS REMONT, 
DIAGNOSTIKA JA VARUOSAD
(väljasõidud klientide juurde)

SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD

KLIIMADE TÄITMINE+REMONT

Tel 5698 0253, 5631 3965
Info.cormet@gmail.com
Vinni vald, Pajusti alevik, 

Tööstuse tn 15

KINNISVARA

• Müüa Rakveres 1toaline korter, ahju-
küte, II korrus, el. vesi sees ja vannituba. 
Tel 526 8773, 5340 6016

• Müüa Tapa linnas 1toaline korter, 
osaliselt möbleeritud. Sobib hästi pensio-
närile. Hind 15 500 €. Tel 511 0478

• Müüa 2toaline remontivajav rõduga 
korter Vinnis. Värskelt renoveeritud 
majas. Hind 20  000 €. Hind pole kivist. 
Tel 5805 0872

• Müüa Väike-Maarja alevikus 2toaline 
ahiküttega renoveeritud korter. Tel 
511 0478

•Müüa värskelt renoveeritud päikese-
poolne 2toaline korter Kundas, mis 
asub maja keskel. Korteri planeering 
muudetud, avatud köök-elutuba. 
Korteris vahetatud plastpakettaknad, 
radiaatorid, elektrijuhtmestik ning 
torustik. Uus san. tehnika ning el. 
boiler. Seinad värvitud ning osaliselt 
tapeeditud. Põrandal on laminaat-
parkett. Vahetatud siseuksed ning 
metallist turvauks. Paigaldatud uus 
köögimööbel koos tehnikaga, kuulub 
hinna sisse. Võimalus järelmaksuga. 
Tel 5343 4895

• Müüa 3toaline korter Tamsalus Ääsi 
11 (5/5, 64m2, toad eraldi, köögimööbel, 
pakettaknad, keskküte, uus san.tehnika, 
turvauks). Hind kokkuleppel. Tel 5551 
8067

• Müüa 3toaline keskküttega korter Väi-
ke-Maarjas. Lisainfo tel 5348 9335

• Müüa (ka järelmaksuga) või üürile anda 
(tagatisraha nõue) Tapal  eriplaneerin-
guga korter 3 tuba + köök, 2x dušš, 2x WC, 
, mis võimaldab kasutada soovi korral 
kahe eraldi 1toalise korterina, oma ahi-
keskküte + õhksoojuspump, möbleeritud, 
5 min. rongipeatuseni. Võimalik ehitada 
pööningukorter ja keldris saun. Üür 100 € 
€korter + maksud. Hind 26 000 €. Vahetus 
variandid. Tel 5648 8989  

• Müüa vana palkmaja Haljala vallas. 
Hind 35 000 €. Tel 5896 2489

• Müüa soodsa hinnaga elamumaa 1888 
m2, võimalikud vahetusvariandid. Tel 
5554 8456 

OST

• Ostan 1toalise kõigi mugavustega 
korteri Rakveres otse omanikult. Tel 
508 1311

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

• Ostan elamumaa Rakveres või selle 
lähiümbruses. Noorpere soovib osta 
Rakveres või selle lähiümbruses elamuk-
rundi kuni 4000 m2. Võta julgelt ühendust, 
vaatame üle kõik pakkumised! 5462 7945

• Soovin osta 1-2toalise korteri Rakveres 
või Sõmerul. Tel 5656 4857

• Ostan Rakveres või Haljalas 1toalise 
remonti vajava korteri. Oodatud kõik 
pakkumised. Info tel 518 8770

• Ostan 1-2toalise korteri Tapa linnas. 
Tel 511 0478

• Ostan 2-3toalise korteri Rakveres/
Vinnis/Pajustis. Võib vajada remonti. 
Pakkumised saata uude15@gmail.com 
või tel 5684 2899

• Ostan maja Rakvere linnas. Tel 5804 
2647

• Lastega pere otsib omale maja Haljalas. 
Vahetusvõimalus korteri vastu. Tel 5665 
6716, 5557 5122

• Ostetakse talukoht Lääne-Virumaal 
või Järvamaal. Hooned võivad vajada 
remonti, hea kui on väike veekogu lähe-
dal. Võimalik vahetada korteri vastu. Kõik 
pakkumised on oodatud. Tel 511 0478

• Ostan Rakveres Mulla tänavale garaaži. 
Tel 5648 6638

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

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 5592 9942

• Ostan mõistliku hinnaga garaaži Rak-
veres või lähiümbruses. Tel 5647 0750, 
andriask@hotmail.com

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida 1toalist ahiküttega kor-
terit. Tel 5594 6419

• Soovin üürida elamispinda Tapal. Üür 
maksimaalselt 100 €/kuus. Tel 5365 7079

• Võtame üürile maja või majaosa 
Rakveres või Rakvere lähistel. Oleme 
3liikmeline rahulik perekond, huvitume 
aiapidamisest. Kui sul on midagi korra-
likku, kuhu saaks kohe sisse kolida, siis 
võta ühendust. Tel 5656 0232

ANNAN ÜÜRILE

• 1-20 töömeest saavad öömaja Rakvere 
kesklinnas. Korralik elamine. Tel 516 4685

• Üürile anda 1toaline möbleeritud kor-
ter Tapa 1. Mai pst 12, II korrus. Üür 200 
€. Tel 503 4972, info@ko.ee

• Anda üürile 1toaline keskküttega korter 
Tapa linnas, üür 150 €/kuu. Tel 511 0478

• Anda üürile 2toaline keskküttega 
korter Tapa kesklinnas, üür 150 €/kuu. 
Tel 511 0478

• Üürile anda 2 toaline möbleeritud 
korter Pagusoo 9-11. 350+kom.kulud. 
Info tel 504 3673

• Anda üürile 2 toaline möbleeritud (el.
pliit, pesumasin, külmik) korter Rakve-
res. Üür 250+ KÜ arve. Info tel 501 1478

• Anda üürile 2toaline mugavustega 
osal.möbleeritud korter Rakveres. Tel 
517 5844

• Anda üürile kõigi mugavustega 2toaline 
korter. Tel 502 9052

• Anda üürile 2toaline korter Lennuki 
tn. Hind 180e+kommunaal. Tel 5569 4674

• Anda rendile 3toaline korter Kundas. 
Tel 5622 7034

ÄRIPINNAD

• Anda rendile Rakvere kesklinnas bus-
sijaama vastas äripinnad: 44+20 m2, I 
korrus; 28+16 m2, II korrus. Tel 5648 6638

• Anda rendile äripinnad 86 m2. Rakve-
res, Seminari 10A (endine perearstikes-
kus). Tel 509 7798

• 14 aastat tegutsenud hambaravika-
binet (58 m2, sisustatud) anda rendile 
alates 2020. a jaanuarist Rakvere bussi-
jaama vastas. Info tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi 80 Avant, 1993. a, äsja 
Saksamaalt. Tel 529 1004

• Müüa tumeroheline Bora 1,6 (heas 
korras). Tel 517 4193

• Müüa Mercedes Benz A 180 2,0, diisel, 
2006. a. 80kW (5 ust, väga heas korras, 
naastrehvid uued). Hind 3390 €. Tel 
5340 7805

• Müüa S-klassi Mercedes Benz W140 
300 d.t. 130 hj, 1996. a, ülevaatus kehtib 
05/2020. a. Hind 12 000 €. Tel 553 0731 

• Müüa Nissan Terrano 2,7 D, 1998 a, 
vajab remonti. Hind kokkuleppel. Tel 
5558 5956

• Müüa Nissan Qashqai 2014.a, 85kw, 
tumelilla, läbisõit 103000. Hind kokku-
leppel! Tel 512 9689

• Müüa Nissan Primera universaal varu-
osadeks. Tel 5565 4047

• Müüa Opel Astra Station Wagon 
01/2006. a, 77kW, universaal, hõbedane, 
konditsioneer, 2 x  el.aknad, valuvel-
gedel, kehtiv ÜV 01/2020, väga korra-
lik, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780
• Müüa Peugeot 207 Trendy 11/2009.
va, 1.6HDI, 66kW, turbodiisel, tume-
sinine metallik, luukpära, 5 ust, hool-
dusraamat, konditsioneer, 2 x el.aknad, 
korralik, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780
• Müüa Škoda Fabia 1,4 diisel 55kW 
2005.a. Tel 506 9792

• Müüa Škoda Octavia, universaal, 2011. 
a, 1,8 TSI , 6 käiku, manuaal. Värvus: 
hõbedane, ees el. aknad, konditsioneer, 
läbisõit 90  000 km. Hind 6000 €. Asub 
Rakveres. Tel 527 6306

• Müüa Škoda Superb 1.9TDI 05/2006. a, 
77kW, turbodiisel, kirsipunane metallik, 
sedaan, kliima, el.aknad, veokonks, jne, 
korralik, läbinud tehnilise ülevaatuse 
06/2020, superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

•Müüa Toyota RAV4, 4X4, va. 08.2011, 
116kW, ls 108000 km, hõbedane, os-
tetud Eestist, hooldatud ainult Toyota 
esinduses, väga heas korras. Lisad: 4x 
el aknad, el peeglid, konditsioneer, pü-
sikiiruse hoidja, difrilukk, toonklaasid, 
udutuled. Kaasa 1 suvi sõitnud maas-
tiku suverehvid M+S . Tel 5330 1620
• Müüa Toyta Yaris 1,3 (2006. a, hall, heas 
korras). Tel 517 4193

• Müüa Volkswagen Bora 1,9, diisel, 
74kW, 2005. a, väga heas korras. Hind 
2390 €. Tel 5302 9943

• Müüa Volkswagen Bora 1,6 (tumerohe-
line, heas korras). Tel 517 4193

• Müüa VW Golf Variant 1,8, 95. a, 66kW 
(must toonklaas, konks, topelt veljed, 
uus summuti jooks, põhi keevitatud, 
karbid vahetatud, ÜV märts 2020 või 
varuosadeks. Iga päev sõidus, Hind 700 
€. Tel 523 6447

• Müüa Volkswagen Golf 5 Variant 
Trendline 1.9TDI, 01/2008. a, 77kW, 
tumesinine  metallik, turbodiisel, uni-
versaal, täiuslik hooldusraamat, kondit-
sioneer, el.aknad, ÜV 02/2020, korralik, 
superökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780 

• Müüa väga heas korras Volkswagen 
Passat 1,9 diisel 74 kW (2004. a., sedaan). 
Hind 2390€. Tel 5340 7805

• Müüa odavalt kasutatud rehve 13-15 
tolli. Tel 529 1004

• Müüa kasutatud naastrehvid 15 ja 
16 tolli ka velgedel: Volkswagen ja Opel 
soodsalt! Toyota Corolla Verso D4D 2005-
2009 naasterhvid valuvelgedel 215/50R17 
komplekt!  Rakvere. Tel 5903 7780

OST

• Autode ost! Ostan kokku kõiki sõi-
duautosid ja maastureid! Ainsaks 
kriteeriumiks on hea hind! Tulen 
kohe järele! Pakkuda võib ka rikkega ja 
avariilisid! Hind 5000 €. Tel 5631 1001

• Ostan 200/700/900 seeria Volvosid! 
Tel 5682 2544

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan igas seisukorras sõidukeid! 
(ülevaatuseta, rikkega, seisvaid jne). Tel 
5565 9595

• Ostan sõidukeid ja kaubikuid igas 
seisukorras! Võib vajada remonti! Lää-
ne-Virumaal tulen kohale 1h jooksul. 
Helista ja saate teada palju teie sõiduki 
eest pakume! Tel 5309 2650

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 5956

• Ostan igasuguses seisukorras sõidukeid 
(seisnud, remontivajavad, avariilised 
jne). Pakun parimat hinda. Lääne-Viru-
maal tulen kiirelt kohale. Tel 5357 7108

• Ostan igas seisus sõidukeid, puksiiri 
võimalus, arvelt kustutamine. Tel 
504 0457

• Ostan GAZ 51, ZIM mootori osi. Tel 
5558 5956
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• Veo- ja kolimisteenus. Tagaluuktõs-
tuk. Kandejõud 3 t furgoon 6,1 m pikk, 
2,4 m lai ja 2 m kõrge. Tel 5810 5969

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, mudel 
(2,45x9,0 m), kraana. Tel 5682 7009

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

• Veoteenus kastiautoga. Vajadusel 
kaasas kaks tublit abilist. Hinnad kokku-
leppel! Tel 5604 0360

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

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teostab 
puksiirteenust 1,30 €/km ja tunnitöö 
30 €/h. Rendime puksiirhaagist (konn) 
ööpäev 25 € ja oksapurustajat BOSCH 
25 € - 24/h. 10meetrine redel 6 € - 24/h. 
Tekstiilipesur Puzzi Kärcher 18 € - 24/h, 
elektriline nurklihvija Metabo (230) 
6 € - 24/h.  Tõstetööd kraanaga MAZ, 
kilomeeter objektile 1,30 € ja tunnihind 
40 €. Noole pikkus 14,5 m ja tõstevõime 
12,5 t. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• KOLIMISTEENUS  firmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teostame 
kõike, mis on kolimisega seotud, ja 
seejuures soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite jm raskete 
esemeteni välja. Võta meiega ühendust 
ja leiame koos teie probleemile parima 
lahenduse. OÜ Kolimised. Tel 5649 
3289 või kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

• Kolimis- ja transporditeenus kaubi-
kuga. Tel 5553 0770

• Anname rendile kaubiku (1,9 x 3,3 
m), tagaluuktõstuk. Tel 513 7633

• Autoremont/hooldus, motohool-
dus, rehvivahetus ja müük, varuosa-
de müük, diagnostika, salongipuhas-
tus, keevitamine. Lääne-Virumaa, 
Rakvere Võidu 2c. Tel +372 5555 6170

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT MAHAVÕTMISE 
TÕENDI!

* VARUOSADE SAATMINE KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car    1,8i            98
AUDI S4/A4      4,2 i             06
AUDI A3         1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                       84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro               94
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 qua  ro    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                06
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                       2,0TD                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
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
ŠKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
ŠKODA SUPERB     1,9TD              
03 
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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

tel 326 1463, 504 3022
www.ebavere.ee, rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

Kandevõime 15 t, kraana,
kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m, kraa-

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

* 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

• 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
3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Asume uuel aadressil

Asume uuel aadressilGardi Elektroonika OÜ
Narva 49, Rakvere, 
tel 5052 065

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

• • DiagnostikaDiagnostika
• • AutovalveseadmedAutovalveseadmed
• • Webasto ning Eber- späsher Webasto ning Eber- späsher 

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika
• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont
• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine
• esiklaasi müük ja paigaldus

Info tel 51920899

TEENUSED

• Sõiduautode remont, diagnostika, 
hind 20 €/h, Rakverest 10 km, Aasu. Tel 
5620 2164 

• Autode ja traktorite starterite ning 
generaatorite remont. Müügil ka 
uued ning vahetusfondi starterid ja 
generaatorid. Tel 526 0545

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Autoplekitööd parima hinna ja kva-
liteedi suhtega Lääne-Virumaal. Tel 
508 6455

• Rehvivahetus Kadrinas, Aia täna-
val. Avatud kokkuleppel. Tel 5810 5969 

VEOTEENUS JA RENT
• Veoteenus, ka kolu vedu prügimäele ja 
kolimine. Tel 506 1547

KAEVETEENUS

• Kaevetööd miniekskavaatoriga, auku-
de puurimine. Tel 5558 3686

KAEVE  JA 
PLANEERIMISTÖÖD

TRASSIDE EHITUS
LAMMUTUSTÖÖD

TEL 5611 1320

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust ja kana-
lisatsioonikaevude tühjendamist. Kül-
munud trasside sulatus. Feka-Ekspress 
OÜ Tel 5194 4298, 5381 9930

• Reovee- ja fekaalivedu Haljala, 
Kadrina ja Tapa vallas. Teenindame 
iga päev. Tel 5656 1515

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 
kanalisatsioonitrasse.

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

ehitus- ja viimistlustöid.

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

• Katuste ehitus
• Valtsplekk-katuste ehitus
• Profi ilplekk-katused
• Eterniitkatused
• Kivikatused
• Vihmaveesüsteem
• Katuse turva- ja ohutus-
varustused
• Katuseaknad
• Aknaplekkide paigaldus
• Müüriplekkide paigaldus
• Plekikantimisteenus
• Liistprofi ilide paigaldus
• Fassaadide ehitus (v.a 
krohvitavad fassaadid)

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

e-mail: info@LRkatused.ee  
www.LRkatused.ee

          www.facebook.com/LRkatused

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

Ø Toruabi ja avariide 
likvideerimine
Ø Veevarustussüsteemid
Ø Kanalisatsioonisüsteemid
Ø Ventilatsioonisüsteemid
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
Tallinn / Harjumaa / 

Lääne- ja Ida-Virumaa
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

Sise-, välis-, vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehitus. 

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

Tel 5662 1147, 324 4103
enki.erel@gmail.com

TORUTÖÖD
Küte, vesi, kanalisatsioon,
ehitus, remont, hooldus.

BIODOM katelde paigaldus ja müük. 
Vaata biodom27.com

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 5137633

FEKAALIVEDU

EHITUSTEENUS
• Salvkaevude puhastamine ja remont. 
Rõngaste vahetamine. Tel 5840 0240

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid Lääne-Vi-
rumaal. Tel 5693 8220. E-mail: Initex@
hotmail.com

• Teeme ehitus- ja remonditöid Rakve-
res. Info tel 5612 3743

• Valmistan uksi ja aknaid. Tel 5349 6065

• Maalritööd, trepikodade remont, 
üldehitus, antiikkrohv, kindakrohv. Tel 
5897 9293 Ehmes OÜ

• Parkett-ja laudpõrandate paigaldami-
ne, lihvimine, lakkimine ja õlitamine. 
Tel 5829 2584

• Firma teostab katuse-, fassaadi- ja 
üldehitustöid. Tel 5553 0770

• Korterite ja vannitubade remont. 
Tel 5553 0770

• Ehitus- ja remonditööd nii eramutes 
kui korterites. Siseviimistlus, vanni-
toad, voodrivahetus, soojustamine, 
terasside ehitus, santehnilised tööd. 
Hinnad head. Tel 5808 5965

• Teeme sisetöid ja vannitubade remon-
ti. Tel 5678 0773

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Teostame ehitus ja remonditöid, teeme 
kõiki siseviimistlustöid, maalritöid, 
santehnilisitöid, elektritöid. Samuti 
vannitubade remonti. Tel 518 7979

• Teostame lammutus- ja koristus-
töid, samas ka prahivedu. Tel 5553 
0770

• Teostame kõiki ehitus-ja lammutustöid 
ning prahi utiliseerimist. Pikk töö koge-
mus. Töö kiire ja korralik. Tel 5604 0360

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

• Pleki kantimine: valmistame plekke 
vastavalt kliendi soovile. Automaat-
pink - kõik detailid õige kraadi ja mõõdu-
ga. Vajadusel mõõdame ja paigaldame. 
Tel 5340 8041

• Pleki kantimisteenus: aknaplekid, 
sokliplekk, parapetid, kõik erikujulised 
ja standardplekid. Tel 553 9330

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. Tel 
5565 3842, www.pursoojustus.ee

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. info@
estpur.ee, tel 5347 6567

• Teeme ehitus- ja remonditöid ning 
vannitubade remonti. Aitame teid sise-
kujundusel. www.kenriko.ee Tel 508 3305

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Teen plaatimistöid (vannitoad, köögid, 
ahjud, pliidid). Tel 5606 9271

• Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, kaminad, 
korstnad. Vaiko. Tel 5552 8487

• Pottsepp ehitab ja remondib küttekol-
deid. Tel 506 9683

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspetsialist). 
kyttesalong@gmail.com, 558 6786, Jaa-
ma pst. 5 Rakvere, www.küttesalong.ee

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvidee-
rimine. Tel 5552 8487

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 2465

• Teostan erinevaid elektritöid. Hind 
kokkuleppel. Tel 5689 4149

• Elektritööd. Tel 5349 5632

 TEOSTAB JÄRGNEVAID TÖID:
 üldehitus, ehitustööd, 
ehitusremonttööd
 terrasside ehitus
 piirdeaedade ehitus, 
piirdeaiad
 kuuride ehitus, kõrvalhoone-
te ehitus
 eramaja ehitus
 prügimajade ehitus, 
prügimajad
 tänavakivi paigaldus, kõnni-
teed
 katuste ehitus, katusetööd
 vundamentide ja soklite soo-
justamine, soojustustööd
 lammutustööd 

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anler@aoholding.ee
olavi@aoholding.ee

või helista meile
 +372 5566 6811, 
+372 5342 7327

www.aoholding.ee

TEOSTAB KVALITEETSELT 
JÄRGNEVAID  TÖID:  

 küttetorustiku paigaldus, 
küttesüsteemid
 tarbeveetorustiku paigaldus/
hooldus, torutööd
 lekete likvideerimine 24 h
 ummistuste likvideerimine 24 h
 nõudepesumasina paigaldus
 boilerite paigaldus/hooldus
 radiaatorite paigaldus/hooldus
 keevitustööd, keevitamine
 õhk-vesi soojuspumba 
paigaldus/hooldus/müük
 õhksoojuspumba paigaldus/
hooldus/müük
 septikute paigaldus/müük

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anler@aoholding.ee
või helista meile 
+372 55666 811

www.aoholding.ee

MUUD TEENUSED

• Avatud pandimaja 03.12.2019! Lae-
nud käsipandi tagatisel. Tel 5686 4428

• Kodukoristusteenus, santehnilistes 
ruumides on abiks aurupesur. Tel 5342 
3966

• Puhastame teie metsa võsast. 
Giljotiin, saemehed ja väljavedu. Tel 
506 9548

• Pakun koristusteenust. Eramute, 
korterite, väiksemate kontoriruumide, 
olmeruumide koristus Rakvere piires 
(Lääne-Virumaal). Normkoristus OÜ. Tel 
5391 0536, www.normkoristus.ee

• Renditöötajad. Tel 504 0457

• Viin ära tasuta silma riivava ja ruumi 
võtva vanaraua. Pakkuda võib kõike, 
helista julgelt! Tel 5883 6185

• Lehekottide äravedu. Puulehekottide 
äravedu: 1-10 kotti – 4,50 €/kott + KM 
20%; 10-20 kotti – 3,80 €/kott + KM 20%. 
Suuremad kogused kokkuleppel! Tel 520 
7158, e-post: rakvere@hkp.ee

• Pehme mööbli riide, polstri ja ved-
rude vahetus, veo võimalus. Tel 3227 
822, 506 1547

• Keldrite-, pööningute-, kuuride-, 
puhastamine ja prahi ära vedu. Tel 
5553 0770

• Tantsumuusika Toits Bändilt. Õhtu 
juhtimine. Tel 514 9885
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja,   
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus, 
Jaama tn 1

.Jõgeva, Suur tn 5

.Paide, Keskväljak 3

.Võru, Kooli 6, Kagukeskus

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

gukeskus

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

NIBE Split koos 
tarbeveeboileriga

8 kW - 4890 €
12 kW - 5375 €

4 kW - 5278 €
6 kW - 5309 €
8 kW - 5422 €
10 kW -  5593 €
13 kW - 5732 €

Soome maasoojuspumbad
Oilon tarbevee-
boileriga

Õhk-vesi 
soojuspump

Puurkaevupumbad
3'' ja 4'' Pedrollo

-10%
Uputatav
veeauto-
maat
Divertron
DAB

Pelletikaminad

al 274 €
www.torujyri.ee

Niine 5, Rakvere
E–R 8–18, L 10–14

Tel 324 5311
5302 7667

rakvere@torujyri.ee

Kõikidele 
pelleti-
kamina 

ostjatele 
10 kotti 

Premium 
pelletit 
TASUTA

-20%

VÕIDU PANDIMAJA JA 
KOMISJONIKAUPLUS 

Nutiseadmete ja arvutite 
hooldus ja remont

Rohuaia 15A, Rakvere 
Avatud E-R 9-18 L 10-15 
Tel 5556 7508

   Tegemist on finantsteenuste reklaamiga,  tutvu tingimustega 
   www.varalaen.ee ning pea vajadusel nõu spetsialistiga. 
   Näiteks 5 000 euro laenamisel 1 aastaks intressiga 14% a. on 
   krediidi kulukuse määr 15,76% ning laenu brutosumma 5 387 
   eurot. Tegevusloa nr 4.1-1/169

Ettevõtete ja eraisikute 
krediidilahendused aastast 1996.

 Lepingutasu 0.- eurot  
 

         
    Vara hindamine 0.- eurot

     Arvelduskrediit  intressiga 1,3% kuus  
         

*LASTE ATV=FERRARI  50 CC 
(punane, kõige rohkem ostetud) 
ja elektriline, KROSSIKAD, 
KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga

MOPEEDI MOOTORID 225 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

•ROLLERID, ATVD suure 
8-tollise rattaga 125 CC, 150 
CC, 200 CC
•KROSSIKAD 125 CC  erineva 
raami kõrgusega; 140CC  õlira-
diaator
•JALGRATTAD  •VARUOSAD, 
REMONT
Naistele kaunid mitme-
värvilised jalgrattad korviga

Hiina rollerite, mopeedide, 
atv-de remont ja hooldus.
Tel 5648 6638

Motopood

DETSEMBRIS TÜHJENDUSMÜÜK, 
HINNAD ALL.

ATV ja KROSSIKAD

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

• FELIX BAND, soodne. Tel 5559 3419

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne hool-
dus ja remont. Kasutatud laua- ja süle-
arvutite ost ja müük. Utiliseerime vana 
elektroonikat. Asume Rakvere, Ed. Vilde 
14/1. Helista juba täna tel 551 2053 või 
tule läbi. Vaata ka www.hss.ee

KODU

• Müüa akustiline kitarr Yamaha. Tel 
5606 9271

• Müüa akordion. Tel 5562 2948

• Müüa heas korras diivan ja tugitool. 
Tel 5550 5148

• Müüa elektrijaam 8 kW 3 faasi, täielikus 
töökorras M-408 mootoriga. Hind kokku-
leppel. Tel 5558 5956

• Müüa soodsalt kreissaag. Tel 5569 3587

• Soojuspumpade müük, paigaldus, 
hooldus, remont, siseosa keemiline 
puhastus. UUED ÕHKSOOJUSPUM-
BAD 375 EUR. 5656 4857

• Müüa meestekasukas (nr 56). Hind 
65 €. Tel 554 6490

OST
• Ostan punast vaseplekki, õmblusma-
sina Veritas, väikeste sahtlitega töölaua 
(nt. kellasepa oma), sahtlitega kappe, 
akulaadijaid, alasi, el.käsisae jm töö-
riistu.  Tel 5801 9086

• Ostan garaaži töölaua kruustangid, 
võib pakkuda ka koos töölauaga. Tel 
507 9984

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 5672 
7175

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan vene Norma mudel- ja mängu-
autosid, pakkuda võib kõike, ka remonti 
vajavaid. Tel 5672 7175

• Ostan võrri, ka mittetöötava, nende 
osi (rattad, mootorid jne) ja õlleankru. 
Tel 503 1849

• Ostan maja likvideerimisel või kolimisel 
seisma jäänud esemeid, pakkuda võib 
kõike, ka kallimaid esemeid. Tel 503 1849

• Ostan Norma/Salvo ja teisi NSVL-aeg-
seid mänguautosid ning vanu 1970-1990. 
a valmistatud Vene 1/43 mudelautosid. 
Tel 529 1288

• Ostan veneaegseid vanu malmra-
diaatoreid. Tel 5553 0770

• Ostan nõukogudeaegseid fotoapa-
raate, objektiive, vahvliküpsetajaid. 
Tel 5853 2215

• Ostan nõukaaegse vahvliküpsetaja, 
Vana Toomase lambi, vanu tasku- ja 
käekelli ja muud kila-kola. Esemed või-
vad vajada parandamist. Paku julgesti! 
Tel 5031849

• Maksujõuline kollektsionäär ostab 
kallilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, 
fotosid, albumeid, koos fotodega, mar-
kidega ümbrikke. Ka kollektsioonidena. 
Teemad – linnavaated, pulmad, matused, 
inimesed, pühadekaardid, sõjaväelased 
jm. Täiskirjutused hinda maha ei võta. 
AITA TALLETADA AJALUGU! Tel 5878 
3749

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüme Haljalas küttepuid. Lehtpuu, 
kuivad ja toored, transport, koorem 
5-10 m3. Tel 505 1528

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.80 €/kott ja 
kasel 3.40 €/kott. Tel 505 1528

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

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

• Saetud-lõhutud küttepuud laotuna 5 
m3 alustele. Kõik puuliigid eraldi. Telli 
riidas puud koju. Tel 5399 3702

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kami-
napuid + veovõimalus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 
5632

• Müüa kaminapuid 40 l võrkudes, lepp 
2,7 €, sanglepp 2,8 €, kask 3 €, saar 3,2 €. 
Vedu Rakvere piires tasuta. Tel 508 4872

• Müüa võrkudes kaminapuud (lepp) 3 
€ ja saematerjali jäägid (10-30 cm pikad), 
võrkudes 2.50 € (lehtpuu, okaspuu). Tel 
508 7430

• Müüa kase ja lehtpuu kuivad kütte-
puud, pakitud tavalisest suurematesse 
võrkudesse 50 l. Halu pikkus 30-33 cm. 
Kask 3,3 €. Lehtpuu 3 €. Transport kok-
kuleppel. Tel 5370 3399

• Müüa küttepuid (märgi ja kuivi, lahtiselt 
ja võrgus). Tel 504 6111

• Müüa Rakveres kuiva ahjupuud 
(50cm) lepp! Toome koju 1-1,5 ruumi 
korraga!! Ruumi hind 45eur. 5567 5755

• Müüa  Rakveres kuiva küttepuud (40 
l võrgus) lepp. Koti hind 2.80 €. Tarne 
kuni kolm päeva! Tel 5567 5755

•Müüa küttepuud. Kask 50 €/ruum (30 
cm), metsakuiv 35 €/ruum (30, 50 cm). 
Koorem 5 ruumi. Tel 5884 1611

• Müüa küttepuid aastaringselt koos 
kohaletoomisega, veokile laotult 5-15 m3. 
Kuivad 38 cm ja toored 30-50 cm. Kontakt 
tel 503 0311

• Müüa võrkudes 30 cm kütteklotsid. 
Tel 515 7603

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

MÜÜA:
Toores lepp, 

hind alates 40 €/rm.
Kuiv lepp, 

hind alates 55 €/rm.
Puulõhkumis teenus ha-

lumasinal, 
hind alates 11 €/rm.

Puud on laotud 5 m3 alus-
tele, võimalusel saab ka 

väiksemale alusele.
Puu pikkuse lõikame 

vastavalt kliendi soovile.
Transpordi võimalus.

+372 5347 7664
Erko

Kohala küla, Lääne-Virumaa

Viru Halud OÜ müüb 
kõrge kütteväärtusega

Info ja tellimine tel 5556 0240
Koduleht: www.viruhalud.ee

• Kvaliteetne kasebrigett 
195 €/alus (960 kg)

• Kuiv lepp 26 cm 
võrkkotis 40 l 2,90 €/kott

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142
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• Ostan majapidamises olevat vanavara 
ja seisma jäänud asju: mööbel, nõud, 
mänguasjad, jalgrattad, garaažitööriistu 
ja -tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761

TEATED

• Suvelõpus läks Rakveres Saue 8 ka-
duma väikest kasvu emane kass Purra. 
Purra on hallitriibuliste laikude ja valge 
kõhualusega. Kass on väga pelgliku 
loomuga. Kui juhtud Purrat nägema, 
tee võimalusel pilt ja võta ühendust 
5687 6068 või 5688 8797. Info eest, mis 
aitab Purra koju VAEVATASU 100 €!

• Kulina Lihatööstuse pood kutsub 
oma vanu ja uusi kliente lihakauplust 
külastama. Oleme suurendanud oma 
lihatoodete sortimeni ja kutsume tut-
vuma paremate hinnapakkumistega. 
Ootame Teid.

• Aktivist kutsub puuetega jt. inimesi 50+ 
laulmist armastavaid inimesi lauluringi 
5. detsembril kl 13 Pikk 19 Rakveres 
(sissepääs hoovi poolt). Tel 5848 2025

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

www.kuulutaja.ee

BioPel v.9s
PELLETIPÕLETI PELLETIKATLAMAJA

e-pood: www.ostakatel.ee

JUUKSUR 
Sirje tel 506 8485

NAISTEJUUKSUR
Keiu tel 554 7332

NAISTEJUUKSUR 
Tatjana tel 5550 5089

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR/PEDIKÜÜR/
SILMAD/KULMUD

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a (piibeleht)

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

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
TERRASSILAUDU, 
SAUNAVOODRIT, 

LAVALAUDASID JNE. 

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246 
pikter@mail.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

Müüa Rakveres 
KUIVA KÜTTEPUUD

 (40 l võrgus)

KOTI HIND 
2.80 € 

(LEPP 30 CM)
Tel 5567 5755

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 508 3841

Tel 513 3618
Võidu 2c, Rakvere

HIND160 EUR/ALUS

SUUR 
LÕPUMÜÜK
TEEME RUUMI 
UUELE KAUBALE

EHITUS

• Katuseplekk, otse tootjalt, hind 
alates 6 €, vastavalt tellija mõõdule. 
Tel 553 9330

• Müüa 220 tk kasutatud, korralikud 
täismõõduga tulekivid (10 senti tk). Tel 
5558 3790

METS

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa Kungla talu kartulit „Laura“ ja 
„Gala“, Rakvere vallas. Transport. Tel 
514 1338 

• Müüa head toidukartulit „Vineta“, 
„Flavia“, „Printsess“, „Laura“ ning seem-
nesuurust ja porgandit. Tel 5616 5542

• Müüa mahedalt kasvatatud toidukar-
tulit Laura ,Reet, Piret, Ando ja Maret. 
Tel 504 6887

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5196 2628 
või 5354 3002

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki väi-
kehulgi, kohaletoomisega. Info tel 5196 
2628 või 5351 7414

OST
• Tehnika ost. Traktorid T16, T25, T40, 
MTZ 82, DT74-75, Jumz EO, E-302, 
kombain Niva, Jenissei varuosadeks, 
ZIL, MAZ, haagis 2PTS6, 1PTS9. Tel 
5835 4991 

• Ostan ratastraktori 20-100 HP. Tel 
5687 5845

• Ostan haakeriistad traktorile T 25, T 
40. Tel 5687 5845

LOOMAD

• Lääne-Virumaal müüa lehmvasikad al 
2 nädalat kuni 1 kuu. Tel 5656 4680

VANAVARA

• OSTAN veneaegseid ja vanemaid 
raamatuid, tehnika ajakirju, mööb-
lit, rahasid, ordeneid rinnamärke, 
vimpleid, heliplaate, fotosid, kella-
sid, fototehnikat, raadioid, taskunu-
ge, lauanõusid ehteid ja palju muud. 
Kõik vana huvitab – ka kolimisjäägid. 
Tel 5872 5458

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 5527

• Ostan veneaegseid ja vanemaid vinüül-
plaate. Tel 503 9650

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

• Maksujõuline kollektsionäär ostab kal-
lilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, foto-
sid, albumeid, koos fotodega, markidega 
ümbrikke. Ka kollektsioonidena. Tee-
mad – linnavaated, pulmad, matused, ini-
mesed, pühadekaardid, sõjaväelased jm. 
Täiskirjutused hinda maha ei võta. AITA 
TALLETADA AJALUGU! Tel 5857 3749

• Ostame tuhandeid vanaaegseid ese-
meid, ka mööblit ja väärismetalle. Tüh-
jendusostud majapidamiste likvidee-
rimisel. Raha kohe, koju kutsed tasuta, 
üle Eesti. Antiigiäri Pikk 7, Rakvere. Tel 
324 0542, 528 2330, info@hansaantiik.ee

• Ostan antiiksest vanavarast kuni 
nõukaaegse vanakraamini ja enne kui 
müüd, võta ka minult pakkumine. Tel 
5396 0504

ANONÜÜMSED ALKOHOOLIKUD 
Kui tahad juua, on see sinu asi, 
kui soovid elada kainelt, on see 

meie ühine asi. 
Pikk 19, Rakvere 

(sissepääs hoovi poolt) 
igal laupäeval 18.00

Tel 5840 7864

TUTVUS

• 50aastane mees tutvub naisega kooselu 
eesmärgil. Tel 5852 1707

• Soovin tutvuda 50-60aastase daamiga. 
Tel 5787 3896

• 58aastane mees, sale, ei suitseta soovib 
tutvuda noorema naisega. Tel 5348 9906

• Tutvun üksiku 60aastase (173 cm 
pika, saleda) naisega, kellele meeldib 
Rakvere, kes oleks hea perenaine, 
tantsupartner, soovitav autoga. Tel 
554 6490

• 49aastane mees Tapalt tutvub naisega 
kooselu eesmärgil. Tel 5896 3550

MUU

• Jõuluvana ootab teie kõnesid. Lisainfo 
tel 5809 1166 või heiki@hot.ee

• Jõuluvana tuleb külla. www.jouluvana.
webs.com

• Ansambel, õhtujuhtimine, jõuluvana 
üle Eesti. Tel 5190  1697 

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 900 1727. 
24H. www.ennustus.ee

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

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

TÄNA MAAILMAS

HINNAD RAKVERE TURUL
28. novembril 2019. 

Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Kartul kg 0,40 0,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Mugulsibul kg 2,00

Petersell kg 8,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Hapukapsas kg 2,00

Tomat kg 4,00

Porgand kg 1,00 1,50

Värske kapsas kg 0,50

Kaalikas kg 1,00

Peet kg 1,00

Kõrvits kg 1,00

Mustrõigas kg 2,00

Jõhvikad liiter 4,00

Õunad kg 1,00 2,00

Mesi 700 g purk 6,00 6,50

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Seemned lindudele 5 kg kott 5,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

VEEL MÜÜGIL:
 soojad kudumid ja kalmuseaded
 tööstuskaup - jalanõud ja riided

 saunavihad

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Täna 76 aastat tagasi 
otsustati Jugoslaavia 
kujundada sotsialistli-
kuks riigiks ja 74 aastat 
tagasi kuulutati Euroo-
pas välja uus rahvavaba-
riik – Jugoslaavia, mis 
tänaseks on ammu vaju-
nud ajaloo hõlma ning 
mille asemel eksisteeri-
vad kaasajal seitse sõl-
tumatut riiki.

Allan Espenberg

Nii toimus 29. novemb-
ril – erinevatel aastatel – kaks 
olulist sündmust Jugoslaavia 
ajaloos ning seda kuupäeva 
tähistati suurima rahvus-
pühana.

Uus rahvus – 
jugoslaavlased
76 aastat tagasi ehk 29. no-
vembril 1943. aastal otsus-
tasid kommunistliku partei 
liidri Josip Broz Tito (1892–
1980) juhitud punased parti-
sanid luua monarhia asemele 
sotsialistliku Jugoslaavia ja 
keelasid kodumaale naasmast 
kuningal Petar II Karađorđe-
vićil (1923–1970), kes oli pä-
rast sakslaste sissetungi riigist 
põgenenud. Titole omistati 
ainsa inimesena Jugoslaavia 
ajaloos marssali auaste, aga 
Nõukogude Liidus võeti uue 
valitsuse moodustamine vas-
tu suure vaimustusega ja Ju-
goslaavia kuulutati peamiseks 
liitlaseks Kagu-Euroopas.

Selle sündmuse eelloona 
võib mainida, et Teise maa-
ilmasõja alguses okupeerisid 
sakslased ja nende liitlased 
peaaegu kogu Jugoslaavia. 
Serbias moodustati sakslas-
tele kuulekas valitsus, Mon-
tenegro oli Itaalia protekto-
raat, Horvaatias sai võimule 
marionetlik režiim, Sloveenia 
jagati üleüldse pooleks.

Vallutajatele asusid vastu-
panu organiseerima ja aval-
dama Jugoslaavia rahvava-
bastusarmee punapartisanid, 
mida juhtis kohalike kommu-
nistide juht Josip Broz Tito. 
Samuti võitlesid okupantide 
vastu monarhistidest tšetni-
kud sõjapealik Draža Mihai-
lovići juhtimisel. Olukorra 
tegi keeruliseks asjaolu, et 
need kaks jõudu võitlesid ak-
tiivselt veel ka omavahel ning 
Tito ja Mihailovići vahel va-
litses suur isiklik vihavaen. 
Seetõttu on mõned ajaloo-
lased väitnud, et üheaegselt 
võitlusega välismaiste vallu-
tajate vastu toimus Jugoslaa-
via kuningriigi territooriumil 
ka äge ja verine kodusõda.

Kui Nõukogude Liidule ja 
Stalinile oli rohkem meele-
pärane Tito, siis Suurbritan-

1943 ja 1945: Jugoslaavia 
muudeti sotsialistlikuks riigiks

Stalin oli nendest vaimustu-
ses ja juba paar nädalat hiljem 
kuulutas NSV Liidu valitsus 
Tito valitsuse Jugoslaavia rah-
vaste ainsaks täieõiguslikuks 
esindajaks. Ühtlasi hakkas 
Nõukogude Liit andma sot-
sialistlikule Jugoslaaviale suurt 
majanduslikku ja sõjalist abi.

Täpselt kaks aastat hiljem, 
29. novembril 1945. aastal 
kuulutati ametlikult välja Ju-
goslaavia Föderatiivne Rah-
vavabariik ja likvideeriti lõpli-
kult monarhia. Uue riigi vapil 
sümboliseerisid kuus tõrvikut 
kuut vabariiki ja nende alla oli 
kirjutatud kuupäev „29. no-
vember 1943“.

Sellest ajast alates kujunes 
29. november kui Vabariigi 

Jugoslaavia Föderatiivne Rahvavabariik, hilisema nimega Jugoslaavia Föderatiivne Sot-
sialistlik Vabariik. Foto: Gap – Üleslaadija oma töö, CC BY-SA 3.0, https://commons.wiki-
media.org/w/index.php?curid=13346416

nia ja USA pooldasid alguses 
pigem Mihailovići. Aga kui 
viimase juhitud mitteregu-
laar-armee väeosad hakkasid 
Tito partisanidele lahingutes 
alla jääma, siis muudeti seisu-
kohta ja asuti toetama Titot.

Kui partisanid olid Bosnias 
ja Hertsegoviinas hõivanud 
Jajce linna, siis kutsuti 29. 
novembril 1943. aastal seal 
kokku antifašistlik veetše, 
mis võttis vastu mitu olulist 
otsust uutmoodi Jugoslaavia 
loomiseks. Nii kuulutati näi-
teks veetše kõrgeimaks riigi-
võimuorganiks, moodustati 
ajutine valitsus, asuti koosta-
ma uut põhiseadust.

Kõige tähtsam oli vahest 
see, et võrdsetel alustel ot-
sustati ühte riiki kokku liita 
Serbia, Horvaatia, Bosnia, 
Sloveenia, Makedoonia ja 
Montenegro ning pealinnaks 
kuulutati Belgrad. „Ma soo-
vin näha seda päeva, kui Ju-
goslaavia sulab ühtsesse riiki 
ja muutub ühtse Jugoslaavia 
rahvuse ühenduseks,“ rääkis 
Tito.

Tollal hakati kommunist-
likus meedias propageerima 
ka uut nimetust uue riigi rah-
vuse kohta – jugoslaavlased, 
milleks kuulutati kõik tule-
vase riigi rahvad, olenemata 
nende tegelikust päritolust ja 
taustast. Muide, sama tehti ka 
Nõukogude Liidus, kui kõik 
inimesed kuulutati nõukogu-
de rahvaks.

Ühest riigist 
tekkis seitse riiki
Samas polnud kavas uude riiki 
kaasa võtta mitte kõiki endise 
Jugoslaavia esindajaid. Näi-
teks Londonis tegutsenud pa-
gulasvalitsus kuulutati laiali-
saadetuks ja jäeti ilma iga-
sugustest õigustest. Kuningal 
Petaril keelati kodumaale ta-
gasi tulla isegi eraisikuna. Sel-
lised sammud polnud meelt-
mööda lääneriikidele, kuid 

Päev aastakümneteks üheks 
suuremaks riiklikuks pühaks 
Jugoslaavias ning seaduse ko-
haselt kehtestati selle kuupäe-
va ligiduses veel kaks töövaba 
päeva. Vabariikide pealinna-
des korraldati ametlikke pi-
dustusi ja õhtuti saluute, ve-
teranidele anti üle ordeneid ja 
medaleid, noortele koolilastele 
seoti kaela punased pioneeri-
rätid. 29. novembri püha tü-
histati alles 2002. aastal, kui 
Jugoslaavia koosseisust olid 
peaaegu kõik riigid jalga lask-
nud ning alles olid jäänud 
ainult Serbia ja Montenegro.

Jugoslaavia Föderatiiv-
ne Rahvavabariik eksisteeris 
kuni 1963. aastani, misjärel 
võeti kasutusele uus riigi-
nimi: Jugoslaavia Föderatiiv-
ne Sotsialistlik Vabariik. See-
gi nimetus ei kestnud kaua, 
ainult kuni 1991. aastani, 
kui asendati Jugoslaavia Liit-
vabariigiga, mis leidis oma 
lõpu 2003. aastal.

Kui 1990. aastate alguses 
lagunes Nõukogude Liit ise-
seisvateks riikideks, siis ei 
jäänud sarnastest arengutest 
puutumata ka Jugoslaavia, 
mis samuti ei suutnud jääda 
ühtseks riigiks. Alates 1991. 
aastast eraldusid Jugoslaaviast: 
Sloveenia (pealinn Ljubljana), 
Horvaatia (pealinn Zagreb), 
Bosnia ja Hertsegoviina (pea-
linn Sarajevo), Makedoonia 
(pealinn Skopje), Monteneg-
ro ehk Tšernogooria (pealinn 
Podgorica), Serbia (pealinn 
Belgrad) ja Kosovo (pealinn 
Priština).
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoest leiad
laias valikus värsket eestimaist sealiha,
kiiresti valmivad snitslid ning kotletid,
maitsvad singid, suitsu- ja verivorstid.

Kampaania sealiha

3,49 €/kg
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee

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

Tel 5647 3004

Rakvere,

Turu plats 5

SÜNNIPÄEVA PUHUL
KÕIK JALATSID -25%

* täishinnast

*

Kinga- ja kotipood 25 aastane!

• RIEKER

• REMONTE
• JANA

• TAMARIS

• ALPINA

• CAPRICE

Asume Rakvere vallas

Sireli tee 3

Tel 503 7729,

322 4174

(Tapa teeristis)

MÜÜGIL RIKKALIK VALIK
heas korras kasutatud
mootorsaage, võsalõikureid,
ja murutraktoreid
Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil
uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid,
hekilõikurid, saed,
oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.ee
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