
KERE- JA VÄRVIMISTÖÖD KAHJUKÄSITLUS/
Stik AS | Rakvere Vabaduse tn 12 | mob 53 285 480 | www.stik.ee

TöökuulutusedRakvere Linnavalitsus kolis Tarka Majja lk 7lk 3

HELISTA

Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068

1300
Nr. 45 (886) 4. detsember 2015 tasuta

17227

www.facebook.com/EhituseABC

4.-6. detsember

Kõik
kaubad

*Kampaania tingimused: www.ehituseabc.ee
-20%

*v
ä
h
e
m
a
lt

RAKVERE KAUPLUSE
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 2. - 9. detsember 2015

Kõigi ostjate vahel läheb loosi 
efektne VALGUSPUU

väärtusega 139€

Joonistusvõistlus
3-12a lastele:

“JÕULUD MINU KODUS”
Too pilt poodi!
Loosime välja 

hulgaliselt kingitusi!

Loosimine toimub
09.12.2015 KELL 16.30
 RAKVERE  kaupluses!

Võitjatega võetakse ühendust!

KINGISADU jätkub
raadios ELMAR!
Kuula ja mängi

kaasa! 
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Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Vilde 6a, Rakvere, 44310
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
reklaam@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

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

Tegevtoimetaja
Aivar Ojaperv 322 5092
aivar@kuulutaja.ee

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

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

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

Arvamus

JUHTKIRI

Meie põllumehed ei võistle 
omavahel, vaid peamiselt ik-
ka teiste põllumeestega Eu-
roopa Liidust (EL). Õiglane 
konkurents eeldab võrdseid 
põllumajandustoetusi. Lisaks 
ELi otsetoetustele on igal liik-
mesriigil võimalik maksta li-
satoetusi. Euroliidu ühise 
põllumajanduspoliitika ra-
kendamise seadus lubab 
meie valitsusel maksta ülemi-
nekutoetust. On ülioluline, et 
valitsus maksaks  aastatel 
2016–2020 riigieelarvest põl-
lumeestele üleminekutoetust 
selle maksimaalmääras, kuna 
põllumajandus on Eesti taas-
iseseisvumisaja ühes suuri-
mas kriisis. 
Tänavu I kvartalis eksporditi 
Eesti päritolu piima ja piima-
tooteid 58 300 tonni, kokku 
31,2 miljoni euro eest. Võrrel-
des mulluse sama kvartaliga 
on eksporditud piima ja pii-
matoodete kogus vähenenud 
17 protsenti ning rahaline 
väärtus kahanenud koguni 38 
protsenti.
Kokkuostjad maksid tänavu 
juunis iga piimaliitri eest 
keskmiselt 23 senti. Ühe kilo-
grammi piima tootmiseks ku-
lus 2013. aastal keskmiselt 31 
senti, mistõttu ainuüksi pii-
mahinna langus tähendab 
meie piimatootjatele ligikau-
du 3,5 miljoni euro suurust 
kahju kuus. 
Kuigi piimahind on languses 
peaaegu kogu ELis, on see 
kõige valusamalt löönud Ees-
tit ja teisi uusi liikmesriike, 
kus piima kokkuostuhind on 
ELi keskmisest lausa 30 prot-
senti madalam, mistõttu on 
meie piimatootjad asunud 
vähendama piimalehmade 
arvu. Kui 2014. aasta keskpai-
gas oli meil  umbes 99 500 pii-
malehma, siis 2015. aasta 
keskpaigaks oli piimalehma-

de arv langenud 94 800ni (ka-
hanemine 4,7 protsenti). 
Põllumehel on näpud nii 
põhjas, et nad on valmis oma 
tõupuhtad lehmad lätlastele 
maha müüma või tapamajja 
viima. Selline põllumajan-
duspoliitika pole jätkusuut-
lik. Oleme piimatootmises 
Baltikumi tõhusaimad! Kas 
tõesti oleme valmis aastate-
pikkuse ränga töötulemuse 
nii kergelt käest laskma?
Olukord halveneb veelgi. Põl-
lumeestel puuduvad käibeva-
hendid ja ollakse hankijatele 
võlgu, kes küll annavad veel 
võlgu, ent lootuses, et riik 
põllumehi aitab. Põllumehed 
on seni vastu pidanud ka tä-
nu pankade vastutulelikkuse-
le. Sarnaselt hankijatega on 
pangadki andnud maksepuh-
kusi ja teinud muid järele-
andmisi. Osa panku on aga 
hoiatanud, et niiviisi jätkata 
ei saa. Kui riik keeldub põllu-
meeste toetamisest, kandub 
kriis põllumajanduses üle 
teistesse sektoritesse, halva-
tes kogu Eesti majanduse. 
Kui meie sportlane läheb 
EMile, jookseb ta teiste riiki-
de võistlejatega 100 m jook-
sus võrdselt 100 m, mitte 150 
m. Põllumajanduses on seis 
täiesti teine. Eesti põllumehel 
pole välisturul võrdseid võist-
lustingimusi. Kas lugeja teab, 
miks kaupluses on Poola her-
nes eestimaisest odavam? Ni-
melt maksab Poola valitsus 
oma põllumehele korralikult 
lisatoetusi. Ja kui meie põllu-
mees lahkub kord turult 
võrdse konkurentsi puudu-
misel, tuleb meil tulevikus se-
dasama hernest osta juba 
tublisti kallimalt.
Senise olukorra jätkumisel lõ-
petavad paljud põllumajan-
dusettevõtted ja neid teenin-
davad ning neile kaupu müü-

vad firmad oma tegevuse. See 
tähendab töötuse kasvu ees-
kätt maapiirkondades ja veel-
gi hullem – mõne valla hää-
bumist, kus põllumajandus 
oli ainus tööandja. 
Tuleva aasta riigieelarves 
puuduvad põllumajanduse 
jaoks lahendused. Suur osa 
seletuskirjast serveerib EList 
garanteeritult saadavaid põl-
lumajandustoetusi suure töö-
võiduna. Otsides sealt aga 
Eesti valitsuse poolt maksta-
vaid toetusi, on selle kohta 
vaid üks lõik: „Täiendavalt 
eraldati Maaeluministeeriu-
mile 4,6 miljonit eurot sise-
riiklikuks lisatoetuseks põllu-
majandustootjatele. Tegemist 
on siseriikliku lisatoetusega 
Euroopa Liidu erakorralise 
abile kriisiolukorra leevenda-
miseks. Eraldatud toetus ka-
vandatakse suunata nendele 
põllumajandusharudele, kus 
kriis on kõige teravam – pii-
ma- ja sealihasektor.“
Septembris seisid Toompeal 
101 traktorit. See oli põllu-
meeste  meeleavaldus, mille 
eesmärgiks oli panna valit-
sust põllumeeste muresid 
kuulda võtma. Nõuti, et põl-
lumeestele Euroopa Liidu lu-
batud ja kõigis teistes riikides 
makstavad üleminekutoetu-
sed jõuaksid maksimummää-
ras järgmise aasta riigieelar-
vesse. 2016 oleks Eesti põllu-
majandustootjaid võimalik 
riigieelarvest toetada 21,5 
miljoni euroga. Kui Reformi-
erakonna, IRLi ja sotside va-
litsusele läheb korda elu 
maal, eraldab ta Eesti põllu-
meestele riigieelarvest selle 
summa.

Siret Kotka,
Riigikogu maaelukomisjoni 

aseesimees

Tänane valitsus narrib põllumehi

Kolimiste aeg
Käesoleva nädala lõpus kolib Rakvere Linnavalitsus 
oma Tallinna tänava majadest kesklinna Tarka Majja. 
Eks näis, kas see toob kaasa ka kesklinnapiirkonna 
elavama kasutuse linnakodanike poolt.
Aga tegelikult on meil teile teine uudis veel ja meie 
vaatevinklist on see veel suurem: ka Kuulutaja val-
mistub kolimisteks! Alates järgmise aasta algusest 
hakkab meie „staap“ asuma OG Elektra peamajas 
Tobia külas Lepna lähistel.
Kuulutaja raudseks alustalaks on läbi aja olnud rea-
kuulutused ja reakuulutajate jaoks ei muuda kolimi-
ne suurt midagi. Nimelt jääb kuulutuste vastuvõtu-
laud tööle ka kesklinna. Samasse majja kus varem, 
ainult uks on teine: alates uuest aastast saab kuulu-
tusi üle anda Grossi Toidukaupade joogipoes aadres-
sil Vilde 6a.
Toimetus ise, nagu mainitud, kolib aga Tobiale. Ka 
seal osutame oma partneritele samasid teenuseid 
mis praeguses asukohas. Küll aga paranevad meie 
endi töötingimused.
Mis meil veel uudist? No mõni ikka on!
Näiteks olid meie eelmise aasta majandustulemused 
sellised, et pääsesime ajalehe Äripäev koostatud 
„Kirjastuse TOPi“ nimekirja. Mitmendad me seal 
oleme, seda ei tea me hetkel ise ka veel täpselt, sest 
lõplik info ilmub Äripäeva 7. detsembri „Trükitööstu-
se ja Kirjastuse TOPi“ väljaandes, mis jõuab kõikide 
Äripäeva tellijateni.
Nii eelnevast kui paljudest teistest näitajatest lähtu-
valt kavatseme alates uuest aastast tõsta ka oma ti-
raazhi. See otsus aitab kindlasti leevendada nö lehe-
põuda, sest suure osa sellest suuname Rakvere kaup-
lustesse.

Katrin Kivi
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MÕNE REAGA

Tamsalu volikogu esimeheks valiti 
Toomas Uudeberg
Tamsalu vallavolikogu valis oma uueks esimeheks Toomas 
Uudebergi, kes teatavasti mõni aeg tagasi tagandati vallava-
nema ametist.
Uudebergi sõnul on tema esmaseks eesmärgiks taastada ko-
durahu, mis viimasel poolel aastal valla juhtorganeis kaotsi 
läks. „See saab raske olema,“ tõdes ta. „Tahan, et volikogu 
laua taga istuksid inimesed, kes oleksid ühiselt Tamsalu asja 
eest väljas ja tegutseksid konstruktiivselt, mitte ei ajaks min-
geid omi asju. See on minu eesmärk, aga mis välja tuleb, seda 
näitab aeg.“

Aivar Ojaperv

Jõulukaunistusel löödi aken sisse
Ööl vastu neljapäeva juhtus Rakveres see, mida natukene 
kardeti: keegi vandaal oli sisse löönud turuplatsi „kuuse“ ühe 
akna.
„Natukene kurvaks teeb, kui tuled hommikul tööle ja pead 
sellise asjaga tegelema,“ tõdes linnakunstnik Teet Suur, endal 
mõõdulint käes, et purukslöödud klaasist mõõdud võtta ja 
see uuega asendada. „Päris kuulikindlatest klaasidest neid 
aknaid ju teha ei saa!“
Õnneks pole kahjud siiski suured: purustatud oli kõige alu-
mise aknarea kõige väiksem klaas.

Aivar Ojaperv

5. DETS
1100-1500

11.00 Avamine ja tervitussõnad 

           Lääne-Viru maavanemalt

11.05 Politsei- ja Piirivalveameti 

           Puhkpilliorkester 

11.40 Kiviõli Muusikakool

11.50 Esteetika- ja tantsukool  

12.00 Rakvere Haigla „Elustamise ABC”

12.15 Kiviõli Muusikakool 

12.30 Esteetika- ja tantsukool    

12.45 Rakvere Muusikakool  

13.20 Kadrina huviklubi „Cadencia“

13.45 Mäng „Kolm kodukaitsjat“

14.00 Kadrina huviklubi „Cadencia“ 

14.30 Loosiratas 

14.40 Politsei- ja Piirivalveameti  

           Ida prefektuuri teenistuskoerte 

           töö tutvustamine 

Ohutusteemaline teavitamine ja nõustamine võistlusmängud vererõhu mõõtmine ja 

olmetraumade ennetamine elustamise ABC liiklusalased testid ja ristsõnad helkurite 

valmistamine naabrivalve töötuba häirekeskuse töötuba relvade ja ohutustehnika 

tutvustamine elektriohtude märkamine ja õnnetuste vältimine ringi liigub Elektrijänes

talvine veeohutus taaskasutusmaterjalide uus elu ja näitus jõuluehete valmistamine

jõulukaartide valmistamine teenistuskoerte esinemine ja töö tutvustamine päkapikud 

ja jõulupostkontor ning veel palju põnevat!

OHUTUSPÄEVAL OSALEJATE VAHEL LOOSIME VÄLJA TASUTA 
KORSTNAPÜHKIMISE TEENUSE!

Päästeameti Ida päästekeskus koostöös Lääne-Virumaa tervisenõukogu ja 

Põhjakeskusega korraldavad traditsiooniks saanud perepäeva! Kavas on põnevad tegevused 

ja vahva kontsertprogramm. Tule ja saa osa lõbusast ning arendavast perepäevast!

OHUTUSALANE PEREPÄEV PÕHJAKESKUSES

OHUTUSPÄEVA AJAKAVA

PÕNEVAD TEGEVUSED JA TÖÖTOAD

Osalevad: Päästeameti Ida päästekeskus, Politsei-ja Piirivalveameti Ida prefektuur, Maanteeamet, 

Elektrilevi OÜ,  Lääne-Viru Maavalitsus, Lääne-Virumaa tervisenõukogu, Tamrex Ohutuse OÜ, 

MTÜ Korstnapühkijate Koda, Häirekeskus,  Ida-Eesti pommigrupp, MTÜ Eesti Naabrivalve, 

MTÜ Aasukalda Priitahtlik Päästekomando,  Kaitseliidu Viru Malev, Rakvere Haigla, 

Politsei-ja Piirivalveameti Puhkpilliorkester,  Kadrina huviklubi Cadencia,  Esteetika- ja tantsukool, 

Rakvere Muusikakool,  Porkuni Kool, Kiviõli Muusikakool ja Rakvere Sotsiaalabikeskus.

OHUTUD JÕULUD

Korraldab Päästeameti Ida 
päästekeskus

Märkimisväärse panuse eest 
liikluskasvatuse korraldamis-
se ja liiklusohutuse arenda-
misse pälvisid Maanteeameti 
tunnustuse 16 pedagoogi, 4 
kohalikku omavalitsust, 5 
koostööpartnerit ja 5 sünd-
must üle Eesti. Üks auhinda-
dest kuulub rakvere Linnava-
litsusele.

„Suur tänu kõigile, kes mär-
kasid enda ümber väärt tegi-
jaid ja tegusid ning võtsid 
vaevaks neist meile teada an-
da,“ rõõmustas Maanteea-
meti ennetustöö osakonna 
juhtivspetsialist Sirli Tallo. 
„Meie omakorda kiidame lin-
navalitsuse teedeinseneri 
Lennart Korbet, kes on meil 

selle valdkonna A ja O,“ lau-
sus Rakvere linnapea Mihkel 
Juhkami.
Liiklusohutuse aastaauhinna 
pälvivad kohalikest omavalit-
sustest või selle allasutustest 
Tallinna Linnavalitsuse 
Transpordiameti Liikluskor-
ralduse osakond, Kambja Val-
lavalitsus, Rakvere Linnava-

litsus ja Paikuse Vallavalitsus.
Auhind antakse üle 10. det-
sembril Maanteeameti kor-
raldatud „Liiklusohutuse au-
hinna“ pidulikul vastuvõtul 
Viljandis.

Aivar Ojaperv

Eile, so neljapäeval, 3. det-
sembril alustas Rakvere Lin-
navalitsus kolimist Tarka Maj-
ja. See jätkub ka reedel, mil 
linnavalitsus on suletud ja 
ametnikke saab kätte vaid 
mobiiltelefonil. Esmaspäeval 
töötavad kõik juba Targa Maja 
teisel korrusel.
„Neljapäeval alustasime asja-
dega, mis otseselt tööd ei se-
ga – dokumendid, arhiiv, osa 
mööblist,“ lausus Rakvere 
abilinnapea Rainer Miltop. 
„Reedel on linnavalitsus sule-
tud: vanas majas kodanikke 
enam vastu ei võeta. Side-
ühendus võetakse vanast ma-
jast maha neljapäeva õhtul ja 
reedese päeva jooksul peak-
sid need uues asukohas juba 
tööle hakkama.“
Kui kõik läheb nii nagu plaa-
nitud, siis esmaspäevahom-
mikune linnavalitsuse istung 
toimub juba uues kohas, Tar-
gas Majas.
Mis saab aga Rakvere linna-

Rakvere linnavalitsus kolis Tarka Majja

Rakvere linn saab liiklusohutuse auhinna

Volikogu esimees Toomas Varek jälgib, et iga mööblitükk leiaks Targas Majas oma õige koha. 
Foto: Aivar Ojaperv

valitsuse vanast kompleksist 
– Tallinna tänaval on ametil 
kasutada kaks hoonet, üksi-
kuid kabinette on ka mujal. 
„Tallinna tänava kinnistu on 
jagatud mitmesse ossa, et 
neid lihtsam võõrandada 
oleks,“ selgitas Miltop. „Läbi-

rääkimised käivad nii Tallin-
na 5 ehk peahoone kui ka Tal-
linna 5a ehk hoovimaja müü-
miseks. Tulemustest on vara 
rääkida, kuid huvilisi on. Ilm-
selt läheb peamaja ühele ja 
hoovimaja teisele ostjale. Li-
saks on seal üle 1000ruut-

meetrine haljasala, mille soo-
vime samuti ära müüa ja ku-
hu soovi korral saab ehitada 
kas või elamu.“

Aivar Ojaperv
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Teelt välja sõitnud kaubiku juht 
hukkus
Teisipäeva, 1. detsembril pärastlõunal kella 16.10 paiku toimus 
Väike-Maarja – Uudeküla maantee 4. kilomeetril liiklusõnne-
tus, milles hukkus 47aastane mees.
Kaubik Volkswagen liikus suunaga Väike-Maarjast Tamsalu 
poole, kaotas lauges paremkurvis juhitavuse ning sõitis teelt 
välja. Sõidukit juhtinud 47aastane mees paiskus autost välja ja 
hukkus sündmuskohal. 
Politseinike sõnul olid kaubikul all talverehvid ja teeolud olid 
head. Sündmuskoha lähedal puudusid sõiduteel pidurdusjäl-
jed, mis annavad alust arvata, et sõiduki kiirus võis õnnetuse 
hetkel olla lubatust suurem. Kõik juhtumi asjaolud, sealhulgas 
ka sõidukijuhi joobe, selgitab välja alustatud kriminaalmenet-
lus. 
Ida prefektuuri operatiivjuhi Alar Karu sõnul on viimased nä-
dalad olnud liikluses väga traagilised. “Kahjuks on viimaste 
nädalate jooksul toimunud liiga palju liiklusõnnetusi, milles 
on inimesed viga saanud või hukkunud. Me ei tea hetkel veel 
konkreetse juhtumi kõiki asjaolusid, kuid sõidukijuht peab 
alati veenduma, et ta teeb kõik selleks, et turvaliselt sihtpunkti 
jõuda. Ohutu sõidukiirus, turvavarustuse kasutamine ja õiged 
sõiduvõtted tagavad turvalise liiklemise.” 
Politsei avaldab kaastunnet hukkunud mehe lähedastele.
Tänavu on liikluses elu kaotanud 61 inimest.

Kuulutaja

Avarii Tallinna-Narva maanteel
Kolmapäeval, 2. detsembril 
kella 18.30 ajal toimus liiklus-
õnnetus Haljala vallas Tallin-
na-Narva maantee 78. kilo-
meetril. 26aastane mees kal-
dus sõiduautoga Opel Vectra 
teelt välja vasakule vastu eral-
dusribal olevaid trossist piir-
deid ja rullus üle katuse. Juht 
ja kaasreisijad, 20- ja 28aastane mees, toimetati Rakvere Haig-
lasse.

Kuulutaja

Oma kodu ja pere kaitseks saab iga inimene palju ära teha. 
Üheks lihtsaks võimaluseks on kindlustada kodu õnnetuste ja 
ootamatuste vastu.
„Kodukindlustus aitab ootamatute ja ettenägematute sündmuste korral, kui 
teie kinnisvaraga juhtub õnnetus, näiteks veekahju, murdvargus, tulekahju 
vms. Paraku ei ole õnnetusjuhtumite eest keegi kaitstud ja kindlustust vaja-
vad kõik, et ei peaks muret tundma, kuidas kodu taastada või uus soetada. 
Paljudel ei ole kodu taastamiseks või uue soetamiseks vajalikku summat 
tagataskust võtta ja siin tulebki appi kindlustus,“ kõneleb PZU Kindlustuse 
kodukindlustuse riskijuht Kaja Pukk.

Ta lisab, et kuigi Eestimaal leidub palju häid inimesi, kes hädasolijaid aitavad, 
et saa siiski õnnetuste puhul loota teiste heatahtlikkusele. „Küll saame aga 
õnnetusi ja ootamatusi ennetada. Oluline on lasta teha korda oma maja kütte-
süsteemid, vaadata üle korstnad ning suitsuandurid – pöörata tähelepanu 
kinnisvara korrashoiule, olles ise hoolivad ja heaperemehelikud.“

Väga sageli arvavad inimesed, et kodukindlustus on oluline vaid laenu and-
nud panga jaoks. Nii tehakse ainult minimaalne kindlustus, jättes kindlusta-
mata kodune vara, tehnika ja isiklikud asjad. See on tegelikult viga. Mõttekam 
on sõlmida koguriskikindlustuse leping, mis tagab nii hoonetele ja hoone 
juurde kuuluvatele rajatistele kui ka varale maksimaalse kindlustuskaitse. 
Korteri või korteriomandiga koos on automaatselt kindlustatud ka selle 
juurde kuuluv keldriboks või panipaik ning kui kindlustatud on ka kodune 
vara, laieneb kaitse näiteks keldriboksis või panipaigas asuvatele asjadele. Nii 
et kui mõni kurikael teie keldrisse sisse murrab ja viib sealt näiteks ära jalg-
ratta, kuulub see hüvitamisele. Samuti hüvitab kindlustus sel puhul garaažist 
varastatud tööriistad.

„Meie nõustajate esmane ülesanne on välja selgitada kliendi kindlustushuvi 
ja uurida täpsemalt, mis talle kõige sobilikum oleks. Paraku ei saa keegi meist 
öelda, et meie ja meie koduga ei juhtu midagi – alles mõni aeg tagasi polnud 
Eestis ka torme, mis nüüd iga suvi katuseid ja murdunud puid või oksi lennu-
tavad. Nii on ka rahe ja üleujutustega, mille tehtud kahjud samuti suure-
nevad,“ räägib Kaja Pukk. Näiteks tänavu 12. augustil Viljandi- ja Tartumaal 
aset leidnud äge rahesadu tekitas kahjusid 77 PZU kliendile, kellele eraldati 
kahjusummana üle 125 000 euro.

Pukk lisab, et oluline on mõelda ka sellele, et ükski taoline õnnetus ei tekita 
kahju ainult majakarbile, vaid ka kodusele mööblile, tehnikale ning muule 
varale. „Tegelikult on meile ju iga kodune ese tähtis ning sellest ilmajäämi-
ne traagiline. Kindlustus on võimalus vähemalt õnnetuse fi nantsilist poolt 
kergendada.“

Probleem võib muutuda veelgi suuremaks, kui teie korterist või hoonest algu-
se saanud veeõnnetus või tulekahju peaks kahjustama naabrite vara või teie 
majalt kukkunud jääpurikas või lilleampel vigastab möödujat, sest teilt kui 
õnnetuse eest vastutaja käest nõutakse siis nende kulude hüvitamist. Selle 
katteks on parim võimalus sõlmida lisaks vastustuskindlustus, mis hüvi-
tab kolmandale isikule tekitatud kahju ning laieneb muide üle kogu Eesti ja 
tervele perele. Näiteks kui teie laps lõhub kogemata kaupluse klaasvitriini ära 
ning kauplus esitab teile selle hüvitamiseks nõude, maksab selle hüvitami-
seks vajamineva summa kindlustus.

Esmakordselt kindlustuslepingut sõlmiv inimene vajab kindlasti nõustamist 
ning selleks on parim võimalus kasutada kindlustusnõustaja abi, kes selgitab, 
mida kindlustuspaketid sisaldavad ning mis on parim lahenduse teie kodule 
ja kodusele varale. Lepingu sõlmimisel tuleb alati tutvuda ka kindlustustingi-
mustega ja vajadusel pidada nõu asjatundjaga.  

Esmaspäeval, 7. detsembril toimub SEB Rakvere kontoris kodu-
kindlustuse päev, kus kõik huvilised saavad oma küsimustele 
kindlasti vastuse. Olete oodatud!

Gerli Ramler, 
vabakutseline ajakirjanik

Kodukindlustus kaitseb teie peret 
ootamatuste eest

Foto: SEB
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Uudised

VARGUSED
1. detsembril teatati, et Viit-
na külas murti sisse kauplu-
sesse ja varastati alkoholi, 
tööriistu, saekettaid ning 
muud vara. Kahju on täp-
sustamisel.
1. detsembril teatati polit-
seile, et Väike-Maarja vallas 
Simuna alevikus murti sisse 
firma laoruumi ja varastati 
pikendusjuhe, platvormkä-
ru ja muud vara. Kahju on 
1550 eurot.
30. novembril teatati polit-
seile, et Rakveres Niine tä-
naval varastati autolt neli 
rehvi koos velgedega, mut-
rid ja kapslid. Kahju on 5550 
eurot.

AUTOS SÜTTIS ISTE
1. detsembril kell 1.05 teata-
ti häirekeskusele, et Kadrina 
vallas Viitnal põleb poe 
parklas sõiduauto. Põlengu 
avastanud inimesed kustu-
tasid ise autos põlenud 
esiistme. Kohale saabunud 
päästjad kontrollisid olukor-
ra üle ning likvideerisid süt-
timisohu. Kohale asja lahen-
dama kutsuti ka politsei.

KÄIMLA LÄKS PÕLEMA
29. novembril kella 15.53 
ajal teatati häirekeskusele, 
et Haljala alevikus Rakvere 
maanteel põleb plastikust 
välikäimla. Põleng kustutati 
kella 16.10ks. 

Kuulutaja

Rakvere politseinikele oli 
möödunud nädalavahetuse 
laupäevaöö sedavõrd töine, 
et hingetõmbepausiks aega 
polnud. Staazhikad pat-
rullpolitseinikud ei mäleta 
ammu nii töist vahetust, 
kus ridamisi tuli lahenda-
da purjus inimestega seo-
tud väljakutseid.

Kaius Mölder 

Esimene tõsisem väljakutse 
tuli Häirekeskusesse Haljala 
alevikust, kus Rakvere maan-
teel pidavat lärmama üks 
noormees. Politseinikud leid-
sid eest purupurjus karjuva 
20aastase noormehe, kes oli 
mõlki tagunud ühe auto ja 
lõhkunud selle aknaklaasi. 
Lisaks kõigele oli noormees 
sedavõrd kuraasi täis, et ei al-
lunud korraldustele ning te-
ma kinnipidamiseks tuli ka-
sutada jõudu.
Mürgeldajaks osutus politsei-
le vana tuttav Andre, kes on 
tuntud oma vägivaldsuse 
poolest. Selle eest on ta krimi-
naalkorras karistada saanud, 
sest talle pole kaaskodanik 
oluline, igal võimalikul juhul 
laseb ta rusikad käiku. 
Käeraudus mees viidi Rakvere 
politseijaoskonda aresti-

Laupäeval võtsid võimust riiukuked

BMW üritas tihedas lumesajus politsei eest põgeneda. 
Foto: Kaius Mölder

kambrisse kainenema.

Rallimees ja kulunud 
rehvid
Mõni aeg hiljem märkasid 
Tamsalu linnas patrullivad 
piirkonnapolitseinikud vane-
mat tüüpi sõiduautot BMW, 
millel oli probleem tagatule-
dega. Sõiduk otsustati kont-
rollimiseks peatada, kuid sel-
le asemel, et peatumismärgu-
andele reageerida, lisas sõi-
dukijuht gaasi. 
Peagi mõistis põgeneva auto 
juht, et üha tugevnevas lume-
sajus ta politsei eest ära sõita 
ei suuda, liiati olid tema autol 

veel suverehvid. Kontrollimi-
sel selgus põgenemise põh-
jus: roolis istunud 17aastasel 
noorukil polnud juhtimisõi-
gust, samuti puudusid sõidu-
ki dokumendid ja kehtiv üle-
vaatus. 
Selgus ka, et tegemist on „ko-
genud“ lubadeta juhiga: selli-
selt teolt tabati noormees ju-
ba neljandat korda.
Piirkonnapolitseinik Jaanus 
Mätase sõnul olid sõiduki 
rehvid väga kehvas seisus ja 
sellistega poleks tohtinud 
üldse liigeldagi. Suure tõe-
näosusega lõppenuks sõit 
kehvasti, kui juht ise poleks 

asjast aru saanud ning eest 
ärasõitmisest loobunud.
Politseinik lisas, et noormees 
korra juba on saanud lubade-
ta sõidu eest kriminaalkorras 
karistada. „Tõenäoliselt järg-
neb noormehele seekord 
veelgi karmim karistus, kuna 
eelnevast pole ta õppust võt-
nud,“ täiendas Mätas. 
Sõiduk toimetati Rakverre ta-
sulisse parklasse ning selle 
saab kätte sõiduki tegelik 
omanik ja seda siis, kui doku-
mendid välja ilmuvad. 
Viis minutit enne südaööd 
teatati politseile Rakvere 
haiglast, et seal muutus üks 

patsient väga kurjaks. Mees 
lõhkus mööblit ning tehnikat, 
samuti muutus laamendaja 
vägivaldseks teda rahustada 
püüdnud haiglapersonali 
suhtes. 
Kuna tegemist on raviasutu-
sega ning oli oht teiste ini-
meste elule ja tervisele, siis 
sõitis kohale kaks politseipat-
rulli.
Agressiivselt meelestatud 
viiekümnendates aastates 
mehe pidasid politseinikud 
kinni. Meedikud tuvastasid, 
et laamendaja vihahoog olid 
tingitud vaimsest ebastabiil-
susest. Mees otsustati edasi 
toimetada Tallinna psüh-
hiaatriakliinikusse, kus ta eri-
alast abi saab.

Raju pidu ja sinine silm
Vaevalt saadi haigla väljakut-
sega ühele poole, kui Rakvere 
Lepiku linnaosast tuli vahetu-
se kõige tõsisem väljakutse. 
Seal käis ühes eramajas suu-
rem pidu ja läks löömaks: üks 
külaline lõi majaomanikule 
rusikaga näkku. Selline tegu 
ei meeldinud peremehe nai-
sele, kes kutsus kohale korra-
valvurid.
Kaks politseinikku üritasid 
majas olukorda lahendada, 
aga see osutus arvatust kee-
rulisemaks. Viieliikmeline 
seltskond oli agressiivne ega 

täitnud politseinike korral-
dust esitada isikut tõendavad 
dokumendid. Valjuhäälselt 
nõuti mundrimeeste lahku-
mist. 
Kuna oli oht, et keegi võib 
veel kannatada saada, kutsu-
sid politseinikud appi lisa-
jõud. Mõne aja pärast täitus 
ümbruskond politseiautode-
ga, kohale saabus kümneid 
politseinike ja isegi koerajuht 
koos koeraga. See kutsus pi-
dulised korrale ning nad olid 
nõus koostööd tegema. Ai-
nult üks meestest ei nõustu-
nud jätkuvalt oma dokumen-
te esitama ja sõimas politsei-
nikke edasi.
Kui teistel soovitati lahkuda ja 
koju minna, siis märatseja 
viidi kainestusmajja, kus ta 
veel pikalt lõhkus kongiust ja 
karjus. 
Viimase tõsisem väljakutse 
tuli politseinikele kella nelja 
paiku hommikul Kadrina val-
last Ridakülast, kus ühes kor-
termajas olid tülli pööranud 
isa ja poeg. Kui politseinikud 
kohale jõudsid, oli olukord 
juba rahunenud ja mehed 
magama läinud. 
Nagu paljudel teistelgi sar-
nastel juhtumitel, tuli ka selle 
tüli põhjuseid otsida alkoho-
list. 
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Pariisi terrorirünnakule 
järgnenud päeval asusid 
Rakvere Ametikooli ko-
kaeriala kutseõpetaja Tii-
na Mäeks ja sama kooli 
õpilased teele Prantsus-
maale erialasele praktika-
le. Nende tee viis Lyoni, 
kust edasi sõideti rongiga 
lõuna poole. Sihtpunktiks 
oli Valence, kust igal hom-
mikul jätkati teekonda 
koolibussiga Liv-
ron-sur-Drome. 

Ada Väät
Aivar Ojaperv

Kuigi Pariis jäi mitmesaja ki-
lomeetri kaugusele, oli igal 
pool tunda ärevust: kõikjal 
rongi- ja bussijaamades, sa-
muti suurematel ristmikel jäl-
giti inimesi väga tähelepane-
likult ja otsiti neid ning auto-
sid läbi; olid haarangud ja do-
kumentide kontroll. 
„Meie reisiseltskonnal kõik 
laabus ja sihtkohta jõudsime 
õnnelikult,“ kinnitas Tiina 
Mäeks. 
Mäeksi ja ühe koka eriala õpi-
lase reisi eesmärgiks oli prak-
tika ja töö kohalikus kooli a la 
carte restoranis, ülejäänud 
seltskond käis tutvumas oma 
valdkonnaga. „Prantsuse õpi-
lased on viisakad ja korrali-
kud, aga seda täpselt niikaua, 
kuni õpetaja on silmapiiril – 
nagu tema lahkus, tulid tele-
fonid ja veesõda,“ märkis 
Mäeks. 

Hästi, palju ja kaua
Kooli restoran oli kliente ko-
gu aeg täis. Prantsusmaal 
süüakse hästi, palju ja kaua. 
Ka tooraine, millest maitsvat 

toitu valmistatakse, on võr-
reldes meiega teistsugune. 
„Kuna tulemas on jõulud, siis 
kajastus see ka restorani me-
nüüs,“ jätkas Mäeks. „Näiteks 
pakuti lõunaks aperitiivi ja 
starterit ehk röstsaial kala-
võiet; eelroaks oli praetud lest 
keedukartuli ja kastmega; pe-
aroaks põhjapõdrahautis kar-
tuli-maapirni vormiga peh-
mel piparkoogi põhjal. Jä-
relroaks oli jõuluhalg -  tradit-
siooniline prantsuse jõulu-
küpsetis - ja lõpetuseks juus-
tuvalik omal soovil ning kohv 
või tee.“
Aga eesti toit? Kindlasti oli 
reisiseltskonnal midagi kotis. 
„Mina isiklikult selle pakku-
misest osa ei saanud, kuna 
tulin varem tagasi, aga ette ai-
tasin küll valmistada. Nimelt 
oli seal tulemas väike mess. 
Meie õpilased pakkusid kilu-
palle, kamavahtu ja kaerahel-
beküpsiseid. Eestile ainuo-
mase tooraine võtsime kaasa, 
ülejäänu leidsime koha-
pealt.“
Ja kuidas prantslastele mait-
ses? „Õpilased kinnitasid, et 
hästi. Kuid järgmisel päeval 
olevad sealne kokandusõpe-
taja meie toite pisut „tuuni-
nud“: kilupallid fritüüri pist-
nud ja kamavahu saiakeste 
sisse.“
Kas eestlased natukene iga-
vad ei ole: kui kuuled, et kus-
kil välismaal meie toitu paku-
takse, siis ikka kama ja kilu. 
Meil on ju muud huvitavat 
ka.
„Aga kama ja kilu ongi nii ai-
nulaadsed, et mujal maail-
mas seda ei tunta. Eriti ka-
ma,“ vastas Tiina Mäeks. 
„Ilmselgelt saaks ka midagi 
muud meie köögi tutvusta-
misel pakkuda, aga sel korral 
oli valik selline.“

Mäeks lisas, et nende see-
kordsed prantslastest võõrus-
tajad on varem Eestis käinud. 
Ja siinseid toite maitsnud. 
„Hapukapsas tegi nad ikka 
väga nõutuks,“ muigas ta.

Töö ja hobi koos
Kokandusega on Mäeks tege-
lenud 21 aastat – täpselt nii 
kaua on ta ametis olnud ka 
Rakvere Ametikoolis. „Lapse-
põlvest ma erilist kokandus-
huvi ei mäleta,“ ütles ta. 
„Keskkooli järel läksin Keht-
nasse õppima. Erialaks oli ko-
dumajandus, toona väga po-
pulaarne eriala. Õppimise 
käigus spetsialiseerusin toit-
lustusele. Hiljem õppisin 
juurde kutseõpetaja ameti.“
Töö tõttu on Mäeks saanud 
päris palju praktiseerida vä-
lismaal: Hispaanias, Itaalias, 
Tšehhis, nüüd Prantsusmaal.
„Sageli on ka õpilased kaasas, 
mõnel korral on kogemusi 
omandanud vaid õpetajad,“ 
tutvustas ta. „Õppida oleks 
väga palju, kuid näiteks vii-
masel reisil Prantsusmaale jäi 
nii mõndagi keele taha: võid 
ju käia kiirkursustel ja koha-
peal sõnaraamatu ning arvuti 
abil tõlkida, kuid see pole ik-
ka see. Samas saab paljud as-
jad kätega ette näidata ja lõ-
puks ei sõltu ju toidu maitse 
sellest, mis keeles kõneleb 
kokk.“ 
„Praktiseerida olen saanud ka 
Rakvere Haigla köögis, kus 
minu õppimise põhirõhk oli 
dieettoitudel, ning Aqva SPA 
köögis, kus nädala jooksul 
õnnestus käia läbi kõik köögi 
osad ja toidu valmistamise 
etapid.“
Tiinale meeldib süüa teha 
ning õnneks on tema jaoks 
hobi ja amet üks ja sama: 
Rakvere Ametikooli kokaeri-

ala kutseõpetaja ja tunnusta-
tud täiskasvanute koolitajana 
saab ta oma mõtteid teosta-
da. Viimastel aastatel on ta 
oma retsepte avaldanud Tea 
kirjastuse kokaraamatutes ja 
ka ajakirjas Maale. 
Kodus ootavad Tiinat abikaa-
sa ja 6aastased kaksikud. Kas 
pärast päev läbi kokkamist 
koolis teeb ta ka kodus ise 
süüa või minnakse lihtsama 
vastupanu teed ja süüakse 
valmistoitu?
„Kodus teen ka ikka ise süüa,“ 
kinnitas Mäeks. „Mitte küll 
n-ö piduroogasid, vaid lihtsa-
mat toitu, aga ikka ise. Pool-
tooteid kasutan ka, aga isegi 
kõige tavalisema purgisupi 
saab palju maitsvamaks 
muuta. Ja mis suurest söögi-
tegemisest ikka rääkida: kak-
sikud on läinud makaronius-
ku, nemad sööksid päevad lä-
bi vaid või ja soolaga maitses-
tatud makarone.“

Jõulueelne õpituba
Aasta lõpus, 15 detsembril 
korraldab Tiina Mäeks Rakve-
re Ametikoolis kõigile huvilis-
tele õpitoa, kus valmistatakse 
ja degusteeritakse jõuluroo-
gasid piduliku jõululõuna 
tarvis, tehakse kõrvitsa-suit-
sujuustu püreesuppi karaski-
ga, seašnitslit leiva-juustu pa-
neeringu, jõhvika-granaatõu-
na kastme ja düšesskartuliga 
ning pohla-jogurtitorti pipar-
koogipõhjal. „Toorained on 
jõuluajale omased, kuid ret-
septid veidi teistmoodi kui ta-
valiselt,“ iseloomustas 
Mäeks.
Kevade poole on oodata ka 
prantsuse toitude õhtut: 
Prantsuse õpilased tulevad 
meile praktikale ja jagavad 
omi saladusi.

Ametikooli õpetaja ja õpilane 
käisid prantslastele süüa tegemas

Tiina Mäeks saab ka tööl tegeleda oma hobiga. 
Foto: Mario Mikvere

Rakvere Vanalinna Kool kutsub ise 
tehtud asjadega laadale
Sel laupäeval (5. detsembril) 
algusega kell 11 peab Rakve-
re Vanalinna Kool oma tra-
ditsioonilist jõululaata, kus 
koolilapsed, lapsevanemad 
ning käsitöölised kauplevad 
omavalmistatud jõulukingi-
tustega.
Viiendat korda peetava laa-
da märksõnadeks on ehe-
dus, loodussõbralikkus, liht-
sus ja taaskasutus.
„Laat peegeldab tegelikult 
iga oma tahuga kooli ennast 
– panevad ju Waldorfi koolid suurt rõhku käsitööle ning käe-
lisele tegevusele laiemalt,“ sõnas Rakvere Vanalinna Kooli 
kolleegiumi juhataja Eva-Liina Pruler. „Jõululaat on seega 
omamoodi väljundiks õpilastele tehtud tööde näitamiseks 
ning müügiks.“
Nii võib jõululaadalt leida õpilaste valmistatud võinuge, pan-
nilabidaid, jõuluehteid, kinkekarpe, kalendreid, aga ka seepe 
ja kehakoorijaid. Loomulikult on lettidel müügil ka maiustu-
si.
Lisaks koolilaste valmistatud asjadele võib sel korral müügi-
lettidel näha loodushaldjaid ja ingleid, keraamikat, kristalli-
dest tehtud ehteid, Kuriste käsitööehtekarpe ja albumeid, 
ökokosmeetikat ja palju muud. Sobivaid jõulukingitusi lei-
dub laadal igale maitsele. 
Kel endal soovi lähedastele jõulukinke meisterdada, saab 
oma kätt proovida nõelviltimise meistritoas, kus seekord val-
mistatakse jõulukaunistusi ja kuuseehteid. Õpituba viib läbi 
Kelli Kiviorg. 
Lisaks käsitöötoale on koolis avatud kohvik, kus maitseela-
muste vahel on võimalik osa saada koolilaste muusikalistest 
etteastetest. Kuulda saab koorilaulu, laule-luuletusi, aga ka 
kandle-, viiuli- ja harfiansambleid. Kell 12.30 toimub suure-
jooneline heategevuslik oksjon. 
Rakvere Vanalinna Kool on Rakveres Pikal tänaval tegutsev 
Waldorfi kool, kus õpib koos koduõppelastega ligi 80 õpilast. 
Kool alustas oma tegevust 2011. aasta sügisel.

Kuulutaja

Rakvere Vanalinna Kooli 1. 
klassi lapsed ning õpetaja 
Maili laadaks valmistumas. 

Foto: erakogu
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PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

• Soovin leida 8. klassi tüdrukule 
matemaatika abiõpetajat. Tel 5557 
2056
• Pakkuda osalise tööajaga tööd 
Haljalas, kohusetundlikule ja ausale 
puhastusteenindajale. Info tel: 50 
71 974

•  H a l j a l a  t a n k l a  o t s i b 
k l i e n d i t e e n i n d aja t ,  e s i a l g u 
tähtajaline leping. Tel 5883 8805

• Otsime inimest,  kes on nõus 
hooldama kahte eakat naist. Soovitav 
naispensionär. Saab elamispinna 
Rakveres. Tel 32 27 231, 5836 7631
• Soovin leida ehitusmeest välitöödele. 
jpehitusgrupp@gmail.com, 5633 6291
• Ettevõtte otsib autojuhti tõstukiga 
metsaveoauto peale. Tel 5554 7177
• OÜ Oma Põrsas võtab tööle lihabussi 
juhi. Info tel 5118 848
• Võtame tööle rahvusvaheliste 
vedude autojuhi C-, E-kat. (Euroopa 
suunal ja 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  KO O L I T U S K E S K U S . 
Veoauto/taksojuhid 12. detsember 
kl 10, B-kat autokool 15. detsember 
kl 16, raamatupidaja algkursusele 
registreerimine. Rohuaia 6 Rakvere, tel 
32 250 60; www.noraxkoolitus.ee

OTSIN TÖÖD
•  Kõ r g h a r i d u s e g a  n a i n e  o t s i b 
kontoritööd. Tel 5743 4508
• Otsin tööd auto- või bussijuhina 
(kõik kategooriad, digikaart). Tel 5680 
3360
• Kogemustega autojuht (B-, C-kat.) 
ots ib  tööd.  Oodatud ka  te ised 
pakkumised. Tel 56256916
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5. detsembril tähistatakse 
rahvusvahelist vabatahtli-
ke päeva. Sel päeval ei tasu 
ehmatada, kui kuulete sü-
dapäeval päästemasina 
mõnesekundilist signaali, 
sest nii on tavaks päästeala 
inimestel seda päeva tervi-
tada. Seda tehakse ka Võsu 
vabatahtlikus tuletõrje-
ühingus, mis on ühe pike-
ma ajalooga vabatahtlikke 
päästjaid koondav asutus. 

Mari Mölder

Laupäeva hommikul, kui Võ-
su on veel unine, käib vilgas 
töö mere ääres asuvas endi-
ses päästekomando majas, 
kus praegu asub Võsu vaba-
tahtlik tuletõrjeühing. 

Vabast ajast ja rõõmuga
Garaazhis lõpetavad pääste-
autode porist puhastamise 
kaks pika staazhiga meest. 
Neil on seljataga juba nelja 
väljakutse teenindamine - 
tuulise ilma tõttu langes puid 
sõiduteele ja meeste kohus-
tus oli need eemaldada. Vaa-
tamata sellele, et iga hetk 
võib tulla uus väljasõit, hoia-
vad mehed tehnika alati kor-
ras. 

Seinale on riputatud töögraa-
fik, mille põhjal arvel olevast 
37 vabatahtlikust on no-
vembrikuus aktiivsed seitse. 
Need inimesed on vajadusel 
nõus oma vaba aja ohverda-
ma ja viie minuti jooksul rea-
geerima päästesündmusele. 
Loomulikult teevad nad seda 
rõõmu, mitte sunniga. Paljud 
vabatahtlikud on seda teinud 
juba pikki aastakümneid. Nii 
pikalt, et tööleasumise päeva 
enam täpselt ei mäletata. 
Võsu Vabatahtliku Tuletõrje-
ühingu juhatuse esimees Val-
dek Kilk selgitas, et ühingu 
nimekiri on pikk seetõttu, et 
hingekirjas on ka asutaja- ja 
toetajaliikmed ning kuna te-
gemist on vabatahtlikkusega, 
siis kedagi millekski sundida 
ei saa.
Võsu vabatahtlikud varustu-
sest puudust tundma ei pea, 
sest neil on olemas kaks pääs-
teautot, lisaks veel uunikumi 
välimusega sõiduk, mida võib 
julgelt kasutada nii tuisu kui 
ka tormiga. Tegelikult kasuta-
takse seda metsas juhtunud 
õnnetuste puhul, et säästa 
uuemaid päästeautosid, mille 
remont võib hiljem väga ku-
lukaks minna. 
Kuna tegemist on merepiir-
konnaga, siis on Võsul kogu 
maakonna kaks ainsat vetel-

päästepaati, et vajadusel me-
rele hädalistele appi minna. 
Ka tuukriülikond on olemas. 
Kogu tehnika eest vastutab 
Andrus Aasmäe, kes kuulub 
ühingu juhatusse ja on Rak-
vere komando päästetööde 
juht. 
„Omal ajal, kui kutseliste 
päästjate tegevus siin lõpeta-
ti, tuli ikka hea seista, et meile 
kogu varustus alles jäetaks. 
Kuidas muidu oleksid vaba-
tahtlikud päästjad saanud 
professionaalset abi edasi 
pakkuda,“ lausus Aasmäe.

Katkematu traditsioon
Võsu on ainuke vabatahtlik 
komando, mis pole hetkekski 
arvelt maas olnud ja mille uk-
sed pole kunagi suletud. Ko-
gu aeg on mehed graafiku 
alusel valves ning kättesaada-
vad. 
Kuigi vabatahtlik päästja oma 
töö eest tasu ei saa, tulevad 
toetused ühingu arvele vallalt 
ja päästeametilt. Koos otsi-
takse, kuidas inimesi moti-
veerida, ja leitakse ka: olgu 
see mõni üritus või siis tänu 
avaldamine muul moel. Just 
tunnustamine ja märkamine 
on mehi koos hoidnud pikki 
aastaid.
Uute inimeste värbamiseks 
käib pidev töö. Suviti on hea 

Päästesignaal annab märku   

Valdek Kilk on Võsu vabatahtlike eestvedamise võtnud oma südameasjaks. 
Foto: Mari Mölder
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Võsu Vabatahtliku Tuletõrje-
ühingu esimees Valdek Kilk, 
kui pikalt on vabatahtlikud 
Võsul tegutsenud?
Võsu Vabatahtlik Tuletõrje-
ühing tegutseb aastast 1912, 
seega on tegemist staazhika 
ühinguga, millel on tegus ja 
pikk ajalugu. Tõsi küll, tegut-
seda lubati kuni Teise Maail-
masõjani, sest peale seda 
ühingu tegevus keelustati. 
2000. aastal otsustasime 
ühingu taaselustada. Kutseli-
se komando kõrval tegutsesi-
me põhiliselt seltsielu eden-

vabatahtlike päevast
meelega töövarjudeks kohali-
kud noormehed, kuid kah-
juks peavad nad sügisel kooli 
minema ega saa enam kaasa 
lüüa. Noorte kaasamisega pa-
nustatakse kogukonna tule-
vikku ja loodetakse järelkas-
vule. 
Vabatahtlikuks olemine on 
elustiil, kinnitasid Võsu ko-
mando mehed: lisaks pääste-
tööle saab teha ennetustööd, 
käia teiste seltsidega läbi, te-
ha sporti ja paljugi muud. 
Igaühest võib saada vabataht-
lik, peab vaid tahtma oma ko-
gukonna turvalisuse eest seis-
ta. Täpsemalt infot tuleb uu-
rida lähedal asuvast ko-
mandost. 

Andrus Aasmäe hoiab tehnika korrashoiul pilku peal. 
Foto: Mari Mölder

Vabatahtlikul päästjal on suur roll kogukonna turvalisuses
raadiuses. Tihti tuleb sõita ka 
Harjumaale Loksa komando-
le appi.

Võsul oli viimasel ajal mitu 
päris tõsist väljakutset, mis 
tähendab, et teie kohalolek 
on väga vajalik?
Võsu on metsa alla laiali pai-
satud hoonestusega piirkond, 
siin on palju suvilaid, palju 
kuiva metsa. Sündmuste pu-
hul oodatakse meilt kiiret 
reageerimist. Teatavasti oli sel 
aastal suvi kuiv, seoses sellega 
oli ohutase kõrgem. Suvila- ja 
majapõlengud nõuavad kiiret 
abi ja kuna oleme lähedal 
ning suutnud kiiresti reagee-
rida, siis usun, et see on ära 
hoidnud nii mõnegi tulekah-
ju kiire leviku. Eraldi peaks 
märkima, et Lahemaa kuivad 

männimetsad on kõrgema 
tuleohtlikkusega, mis valmis-
tab meile muret. Seetõttu 
pöörame palju tähelepanu 
õnnetuste ennetamisele ja 
ärahoidmisele.

Lisaks päästetööle teevad va-
batahtlikud ka ennetustööd.
Ikka, sest eesmärgiks on kaa-
sata külakogukond ennetus-
töösse. Meil on lapsed ko-
mandos külas käinud, oleme 
koolides ja lastelaagrites 
loenguid pidanud, teinud ko-
dukülastusi, kontrollinud 
hoonetes tuleohutusnõudeid, 
vaadanud, kuidas on lood 
küttekolletega, suitsuanduri-
tega jne. Ma leian, et enne-
tustööga tegelemine on igale 
vabatahtlikule väga oluline 
ülesanne.

damise ja ennetustööga. 
Kolm aastat tagasi aga oli see 
kurb sündmus, et Võsul suleti 
kutseline komando, sellest 
ajast alates hakkasime tegut-
sema aktiivse vabatahtliku 
tulekustutuskomandona. 

Kas vabatahtlikele jäeti kogu 
varustus? Kust leidsite me-
hed?
Meie õnn oli see, et Võsul töö-
tasid kutselises komandos ju-
ba tükk aega sellised mehed, 
kes on hästi haritud. Enamik 
oli lõpetanud Väike-Maarja 
päästekooli, mistõttu peale 
komando sulgemist leidsid 
nad kutselise töö lähedal asu-
vates komandodes, kus jätkus 
nende aktiivne tegevus. Pa-
ralleelselt jätkasid nad vaba-
tahtlikku tööd Võsu Vabataht-
likus Tuletõrjeühingus. Kuna 
mehed on saanud korraliku 
väljaõppe, siis sellest lähtu-
valt saame pakkuda kogu-
konnale selliseid teenuseid, 
mida vabatahtlik harilikult ei 
suuda. Ka on meie käsutuses 
piisaval hulga tehnikat vasta-
vate teenuste pakkumiseks ja 
seetõttu suudame kannata-
nutele anda igasugust abi.

Kas teil on ka merepääste-
võimekus?
Merepäästevõimekus on üks 
meie prioriteetidest. Võsu on 
teatavasti selline koht, kus 
suvehooajal armastatakse vä-
ga palju mere ääres puhka-
mas käia ja tuleb valmis olla 
erinevateks veepäästeõnne-
tusteks. Veepäästesündmu-

sed suurendavad suvisel ajal 
meie väljasõitude arvu.

Vabatahtlikkus tähendab, et 
tööd tehakse tasu saamata. 
Kust saate toetust tehnika 
ülalpidamiseks? 
Oleme südamest tänulikud 
Vihula vallavalitsusele, kes on 
meid igapidi toetanud kõigis 
meie ettevõtmistes, seda nii 
rahaliselt kui ka tehnika poo-
le pealt. Kuna meie valmis-
olekutase on küllaltki kõrge, 
tähendab see, et suudame abi 
korras soetatud tehnikaga 
pakkuda professionaalset 
teenust. 
Ka Päästeameti toetus on 
märkimisväärne, selle abil 
saame tehnikat hooldada ja 
korras hoida. 

Kui palju on teil väljakut-
seid?
Sellel aastal on meil olnud 67 
väljakutset. Vaiksem on talvi-
ne hooaeg, kus reageerida tu-
leb 4-5 korda kuus, suvel on 
väljakutseid rohkem, keskmi-
selt 10 kuus. Praegusel hilis-
sügisesel ajal on sagedasti 
tuuliseid perioode, palju väl-
jakutseid on seotud puude 
teele langemise ja tormimur-
ruga. 

Kui suurt piirkonda haldate?
Meie väljasõidupiirkond jääb 
enamasti Vihula valla piiri-
desse, kuid kõik sõltub välja-
sõiduastmest ja sündmusest. 
Vahel tuleb ka kaugemale sõi-
ta. Peamiselt on meie tööpiir-
kond paarikümne kilomeetri 

Ailar Holzmann, Ida päästekeskuse juht:
Kutselised ja vabatahtlikud päästjad moodustavad ühtse, 
teineteist täiendava päästevõrgustiku, mis koostööd tehes 
tagab inimestele turvalise elukeskkonna. Aktiivne vabataht-
lus just abikaugetes piirkondades täidab tühimiku kutselis-
te puudumisest. Vabatahtlikud päästjad on nii õnnetuste 
ennetamisel kui tulekahjude kustutamisel, aga ka muudel 
päästetöödel oluline jõud. Õnnetuse ärahoidmisel on väga 
tähtis ennetav ja õige käitumine, ka selle sõnumi edasivii-
misel on vabatahtlikel suur roll jagada teadmisi ja oskuseid 
kogukonnas. Inimesed, kes tahavad panustada vabatahtli-
kuna turvalisusesse, ei pea ainult olema reageerijad, väga 
suure töö saab ära teha abivajajat enne õnnetust märgates 
ja kaaskodanikku koolitades. Väga hea meel on selle üle, et 
vabatahtlikud panustavad väga palju ennetustöösse. Vaba-
tahtlikuna tegutsemine - see on elustiil! Need inimesed on 
väga hoolivad, usaldusväärsed, abivalmis ja julged. 
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Lavastus “Pildilt kukkujad” 
on ehe näide sellest, et roosi-
line pealispind on petlik ja 
selle taga võivad peidus olla 
hoopis inetud saladused, pu-
runenud unistused ja pettu-
mused. 
Tiina Laanemi kirjutatud näi-
dend räägib perekonnast, 
kelle liikmed on omavahel ti-
hedas suhtluses, kuid sellest 
hoolimata üksteist ei tunne. 
60. eluaastates Emmy (Merle 
Jääger) on teravkeelne, kibes-
tunud ja elule alla vandumas. 
Kui Emmy murrab jalaluu, on 
tema täiskasvanud lapsed 
Ines (Maria Soomets) ja Paul 
(Helgur Rosenthal) kohusta-
tud hakkama ema eest iga-
päevaselt hoolitsema. 
Kooruma hakkavad peidetud 
tunded ja etteheited, mis on 
perekonnaliikmetel juba am-
mu südamel, kuid mida ei ole 
julgetud siiani välja öelda.
Emmy oli kunagi lootustan-
dev maalikunstnik, kuid laste 
nimel pidi ta oma karjääri 
vastumeelselt ohverdama. 
Pärast esimese lapse sündi 
langes ta sügavasse depres-
siooni, hakkas jooma ja sattus 
hullumajja. 
Terveks saanud, pidi ta põe-
tama oma haiget abikaasat, 
kes aga sooritas enesetapu. 
Nüüd, vanemas eas kannatab 
Emmy närvide tõttu kontrol-
limatu kätevärina käes ja tun-

neb rõõmu vaid sellest, kui 
saab teiste kallal keelt terita-
da. 
Merle Jääger on Emmy rollis 
meisterlik ja täpne. Tema rõk-
kav naer ja energia täidavad 
hetkega terve saali ja toovad 
lavastusse soojust ja elurõõ-
mu. 
Sarnaselt Emmyga on ka Ines 
valinud karjääri asemel lap-
sed ja mehe. Ta on näiliselt 
õnnelik pereema, kuid sisi-
mas pettunud ja pinges, sest 
mees ei hinda tema ohverdu-
si. Oma emale heidab ta ette 
ebastabiilset lapsepõlve ja 
pealesunnitud kohutust pe-
rekonda koos hoida. 
Perepoeg Paul oli aastaid ta-
gasi andekas fotokunstnik, 
kuid tema karjääri hiigelaeg 
on jäänud minevikku. Sarna-
selt oma emaga on ka Paul ki-
bestunud ja elus pettunud.
Kontrastiks negatiivselt mee-
lestatud pereliikmetele toob 
lavastusse helgust Emmy va-
na sõber Bruno (Aivar Tom-
mingas), kes koondati õppe-
jõu kohalt, kuid on sellest 
hoolimata elurõõmus. Mees 
on pea terve oma elu olnud 
Emmysse armunud ja pole 
siiamaani matnud maha 
unistust Emmy vastuarmas-
tusest. 
Tommingas ja Jääger on suu-
repärased lavapartnerid - 
nende flirt on mänguline ja 

loomulik.
“Pildilt kukkujad” lavastaja, 
lavakujunduse autor ja muu-
sikaline kujundaja on Andres 
Noormets. Nukumaja mee-
nutav elutuba, kus kogu lava-
tegevus toimub, on vastupi-
diselt keerulisele perekonna-
loole helge ja roosiline ning 
loob sisu ja visuaalse vahele 
nauditava kontrasti. 
Traagilised läbielamised ja 
pöördelised momendid pais-
kavad perekonna elu lõpuks 
nii segamini, et tuleb valida, 
kuidas lootusetuna näivas 
olukorras edasi minna. Anda 
alla või püsida läbi raskuste 
pildil? Üheskoos ujutakse aga 
siiski pinnale. 

Eva-Lotta Kivi

Vendade Grimmide klassika-
lise muinasjutu põhjal lavale 
jõudvas lastetükis lähevad 
vaesest perest pärit õde ja 
vend metsa kaduma, kuid 
pääsevad tänu nutikusele 
taas koju.
Lavastus jõuab lavale teatri 
peanäitejuht Üllar Saaremäe 
käe alt, kellele uuslavastus on 
pärast „Buratinot“ järjepannu 
juba teine lastetükk. 
Nimitegelasi mängivad Vil-
jandi näitetudeng Märten 
Matsu ja Anneli Rahkema, 
kellele nende tegelased meel-
divad. „Hansuke võib vahel 
tunduda natuke saamatu 
väikse poisina, kuid tegelikult 
suudab ta ennast vajadusel 
kokku võtta ning tegutseda 
õilsa eesmärgi nimel,“ ütles 
Matsu. 
Gretekesel on Rahkema sõnul 

lapse ehtsad emotsioonid. 
„Need vahelduvad tihti vasta-
valt olukorrale. Ei saaks ütel-
da, et Grete oleks lõputult 
vapper või arg. Igal hetkel on 
tema kaaslaseks ja toeks vend 
Hans. Koos lahendatakse kõik 
olukorrad,“ rääkis Rahkema.
Matsu sõnul saab näitemän-
gus nähtavat laste viletsat 
elujärge võrrelda tänase Eesti 
eluga, kus vaeseid perekondi 
on palju. „Mulle tundub, et 
eestlased, kes ei ole märki-
misväärselt jõukad, saamata 
endale kõike lubada, on ker-
gemini nõus rikkuse nimel 
loovutama enda kõrvalt seda, 
mis on neile tähtis,“ ütles 
Matsu, viidates näitemängu 
süzheele, kus laste sattumine 
metsa on seotud pere ainelise 
olukorraga.
Rahkema leidis, et kui vane-

mad õhtul väsinuna töölt ko-
ju tulevad, kipuvad nad eel-
dama, et lapsed on ilusasti 
kodus ja valmis magama mi-
nema. „Kui aga ühel õhtul on 
voodid tühjad ja lapsed kadu-
nud, hakkab lapsevanem aru 
saama, kui tähtis on koosvee-
detud aeg,“ ühendas näitleja-
tar lavastuse tegevustiku iga-
päevaeluga. „Meie lavastusest 
jääb kõlama justkui laste pal-
ve, et vanemad ei peaks nii 
palju tööd tegema, saaksid 
rohkem lastega koos olla ja 
nendega tegeleda,“ ütles An-
neli Rahkema.
Päraste etendust võivad lap-
sed teatri jõulumaal lustida, 
osavust ja teadmisi proovile 
panna. Kõik saavad kingituse.

Tõnu Lilleorg

 „Hansuke ja Greteke“ on Rakvere 
Teatri jõulumaa tõmbenumber 

TEATRIARVUSTUS

UUSLAVASTUS

Tallinnas Salme kultuurikes-
kuses näeb kuni jõuludeni 
kogupereetendust „Tooma 
jõululegend“, kus hakkaja 
noormees võidab lohe, pääs-
tab Jõuluvana ja saab endale 
tüdruksõbra.
Nimitegelast mängib Jüri 
Pootsmann, kevadise telesaa-
te „Eesti otsib superstaari“ 
võitja. 
Vibu õlal, keskaegses Tallin-
nas ringi uidates üritab Kala-
ranna agulinooruk esmalt 
tööd leida, kuid linna meist-
rid ja ametimehed peavad 
Tooma potentsiaali tagasi-
hoidlikuks ja keelduvad teda 
palkamast. Noormehel tekib 
võimalus end tõestada, kui 
kusagil Lasnamäe veerul pe-
sitsevale lohele on vaja koht 
kätte näidata ja tema käest 
vabastada linna teel olnud 
Jõuluvana. Indu ohtlik üles-
anne edukalt lahendada saab 
Toomas linnapreili Kriseldalt 
(mängib Elina Born), kelle sü-
da on noormehele kiires tak-
tis tuksuma hakanud. 
Pootsmann ja Born (fotol) 
esitavad muidugi lisaks näit-
lemisele ka laule, mille kirju-

Toomas päästab jõulud

Foto: Salme kultuurikeskus

tasid Priit Pajusaar ja Tiit Ki-
kas. Lavaloo libreto ja laulu-
tekstide autor on Leelo Tun-
gal. Väga tänuväärselt on ta 
materjali selleks jõululooks 
hankinud Tallinna ajaloost. 
Kuigi esmajoones on see ligi 
tunnine etendus mõeldud 
algklassilastele, pakub vaate-
mäng mõnegi rosina ka täis-
kasvanud vaatajale. Hästi 
balansseeritud rolli linna ap-
teekrina teeb Artur Raidmets, 
sellele lisab tänapäevase vin-
di Raidmetsa ametisolek Tal-
linna pressikeskuses. 

Suurepärase keskendatuse 
ja loomuliku lavaolekuga 
esitab korstnapühkijat Jüri 
Aarma. Linnaheeroldina 
toob lavale rõõmsa energia 
ja „nüüd-läheb-lahti“ mee-
leolu Margit Saulep. 
On meeldiv, et tegijad on 
võtnud endale mitmekihili-
se ülesande: laval on origi-
naalmuusika, head näitlejad 
ja ka moodsa varjuteatri la-
hendused. Siiski takerdus 
loo veenvus jõulukuuse 
osas. Kriselda püüdis küll 
suureks puhuda tõika, et 
esimene jõulukuusk Euroo-
pas ja nii, kuid ilma tegevus-
liku eelloota nägi laval siiski 
vaid okaspuud. 
Nähtud etendusel tuli ka 
Jõuluvana jutt lindi pealt. 
Kas habemesse on tülikas 
näomikrofoni panna?
Igal juhul, kui teie lapsed 
saavad „Tooma jõululegen-
di“ vaatama minna klassiga 
või võtate ette perekondliku 
külastuse, on meeleolukas 
elamus ootamas.

Tõnu Lilleorg

Nukuteatri tuntud asuko-
has Laia ja Nunne tänava 
nurgal käivad praegu 
laiendustööd. Kuna teater 
ei saanud hooaega vahele 
jätta, leiti uus ajutine kodu 
Pelgulinnas.

Tõnu Lilleorg

Tegemist on nõukogudeaegse 
hoonega, kus tegutseb ka 
paar riigiasutust ja mis asub 
Kristiine kaubanduskeskusest 
paari kilomeetri kaugusel. 
„Teine korrus, kus teatrisaalid 
asuvad, seisis varem tühja-
na,“ selgitas Nukuteatri kom-
munikatsioonijuht Hannele 
Känd. 
Et kohandada teatrile kaks 
saali, millest suurem on 
153kohaline black box, tuli 
teha ulatuslikke ehitustöid, 
ka mõned väiksemate ruum-
ide vaheseinad tuli maha võt-
ta. Tulemus, mida nüüd iga 
teatrikülastaja võib näha, on 
saanud igati kena: majas 
leidub hubasust, erksaid 
värve ja mugavust. Olemas on 
nii avar garderoob kui kohvik.
Känd ütles, et publik on Auna 

Nukuteatri Auna tänava teatrimaja on hästi käima läinud

Äsja lõppenud etendust käisid vaatamas lähikonna koolilap-
sed. 

Foto: Tõnu Lilleorg

teatrimaja hästi vastu võtnud, 
külastajate seas on nii varase-
maid kui uusi käijaid. „Kõige 
toredam on kohata neid ini-
mesi, kes elavad Auna teatri-
maja läheduses. Paljud neist 
on võtnud nõuks meil, 
naabritel, sel hooajal võimali-
kult palju etendusi vaatamas 
käia,“ rääkis Känd. Üks lapse-
vanem kiitis, et küll on hea 
lapsed praktiliselt üle õue 
saata ja teada, et järgmised 
paar tundi on nad turvalises 
ja elamusrikkas keskkonnas. 
Head suhted on tekkinud 
naabruskonna lasteasutuste 
ja koolidega, mille lastel on 
tee teatrisse juba selge.

Praegu on alanud aga 
kibekiire jõuluaeg, kus vähem 
kui kuu ajaga antakse lausa 
128 etendust. Kokku näeb viit 
erinevat lavastust kolmes 
etenduspaigas, lisaks Auna 
teatrimajale ka äsja avatud 
Kultuurikatlas ning NUKU 
muuseumis, mis asub Laial 
tänaval. Kel veel pileteid var-
utud pole, tasub uurida män-
gukava teatri kodulehelt. 
Samuti leiab kodulehelt 
täpsed juhised, kuidas Auna 
tänavale saab. Laia tänava 
hoone koos uue suure saaliga 
avatakse uuesti järgmise aas-
ta sügisel.

Kuidas püsida pildil?

Tiina Laanem 
“Pildilt kukkujad”
Lavastaja, kunstnik ja 
muusikaline kujundaja 
Andres Noormets
Kostüümikunstnik 
Maarja Noormets, val-
guskujundus Jaanus 
Moor
Osades Maria Soomets, 
Merle Jääger, Aivar Tom-
mingas, Helgur Rosent-
hal
Esietendus 21. novemb-
ril Sadamateatris
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Eestis kohalikku rongiliik-
lust korraldav Elron avali-
kustas väljumisgraafikud, 
mis hakkavad kehtima ala-
tes 13. detsembrist. Nagu 
Kuulutaja juba hilissuvel 
kirjutas, lisandub üks ron-
gipaar nii Tallinna-Narva 
kui ka Tallinna-Tartu 
(kiir)liinile.

Aivar Ojaperv

Kui Elroni esindajad sep-
tembri lõpus Lääne-Viru 
maavalitsuses omi plaane 
tutvustamas käisid, oli neil 
kindel soov lisada üks rong nii 
Tallinna-Tartu kui ka Tallin-
na-Narva liinile, kuid tolleks 
hetkeks koostatud graafikuid 
palus ettevõtte müügi- ja 
arendusjuht Ronnie Kongo 
veel absoluutse tõena mitte 
võtta.

Tapalt saab Tallinnasse 
iga kell
Praeguseks on uued sõidu-
plaanid aga Elroni kodulehel 
avalikustatud. Alates 13. det-
sembrist on käigus kolm ron-
gi liinil Tallinn-Narva (varem 
kaks) ja üks Tallinna-Rakvere 
liinil. Rakverlasi rõõmustab 
enim ehk asjaolu, et lisandu-
nud on hilisõhtused väljumi-
sed mõlemal suunal.

Elron avalikustas uued graafikud, 
Narva ja Tartu liin saab ühe rongipaari juurde

Tallinn-Narva rong hakkab 
Tallinnast väljuma kell 8.51, 
16.11 ja 18.32; Tallinn-Rakve-
re kell 21.25. Rakverest hak-
kab Tallinnasse saama kell 
6.15, 8.29, 14.29 ja 20.34.
Tallinna-Tartu liinile lisab 
Elron ühe kiirrongi, mida 
nüüd uues sõiduplaanis on 
mõlemas suunas viis. Sõit-
mist jätkavad ka n-ö aeglased 
rongid. 
Vastavalt kolm ja kaks Tallin-
na-Tartu kiirrongi on Tartus 
seotud Valga ja Koidula liinil 
jätkavate rongidega. Valka 
edasi sõitmiseks ei pea isegi 
ümber istuma, sest lühikese 
peatuse järel jätkab teekonda 
sama koosseis; kahest Koi-

dula rongist sõidab Tallinnast 
otse sihtpunkti üks, teisele 
saamiseks tuleb Tartus ümber 
istuda.
Eriti heaks muutub rongi-
ühendus pealinnaga Tapal: 
uue sõiduplaani kohaselt 
saab Tapalt Tallinnasse ja ta-
gasi koguni 13 korda ööpäe-
vas. Hommikusel ja õhtusel 
tipptunnil läheb rong iga tun-
ni järel või veel sagedamini, 
paus liikluses on umbes kella 
11-13.30 vahel. Isegi nõuko-
gude ajal, mil rong oli riikli-
kult tähtis liiklusvahend, ei 
olnud Tapalt Tallinnasse nii 
palju väljumisi. 
Muudatusi ja täiendusi on ka 
teistel Elroni liinidel, täpse-

malt saab tutvuda nende ko-
dulehel elron.ee.
„Uue sõiduplaaniga kasvab 
Elroni pakutava veoteenuse 
maht umbes 6,5 protsenti,“ 
ütles Elroni müügi- ja aren-
dusjuht Ronnie Kongo.
Septembris maavalitsuses tu-
levikuplaane tutvustades 
mainisid Elroni esindajad, et 
pikemas perspektiivis soovi-
vad nad ronge Tartu ja Narva 
suunale veelgi lisada, kuid 
olemasoleva rongipargiga (18 
koosseisu Tallinna lähistel 
elektrivõrguga liinidel ja 22 
ülejäänud liinidel) pole see 
võimalik. Nii Tartu kui Narva 
liini jaoks soovib Elron juurde 
osta paar kõrgema mugavu-
sastmega rongi, kuid otsus 
sõltub rahastajast ehk riigist.

Elektriraudtee Rakverre 
ei tule
Veel mainis Kongo toona, et 
vahepeal just kui tõsiseks tee-
maks kerkinud elektriraudtee 
pikendamine Rakvereni tu-
leks lugeda utoopia valdkon-
da. Elektrifitseeritud raudtee-
võrku kohalikel liinidel ehitu-
se kalliduse tõttu ei pikenda-
ta, küll aga võib lähitulevikus 
tõeks saada hübriidrongide 
kasutuselevõtt, mis sõidaksid 
Tallinnast Aegviiduni elektri-
toitel ja edasi diiselmootori 
jõul.

Foto: www.elron.ee
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iinfo@marbergkinnisvara.eu

MarkoTeiva
) 5344 0585
marko@marbergkinnisvara.eu

Aimar Türbsal
) 515 3621
aimar@marbergkinnisvara.eu

KORTERID

MAJAD
MAATÜKID

VÄIKEMAARJA, LÕUNA 9, 
3-toal. I k, 65 m2, keskküte, kaks 
rõdu, majal katus vahetatud, 
ühistu.

Hind 14 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA V. TRIIGI, 
3-toal. I k, üp.75m2, suur köök, 
toad eraldi, rõdu, aknad vahe-
tatud.

Hind 5000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal
 
RAKVERE PAGUSOO 3-toal. üp 
57m2, I k, elektriküte, õhksoojus-
pump, toad eraldi, köögimööbel, 
rõdu, heas seisus, KÜ

Hind 46 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

RAKVERE LAADA 47 2-toaline, 
V  k r,  4 4 , 0  m 2 ,  k e s k k ü t e , 
rõdu, sisukord hea, madalad 
k o m m u n a a l k u l u d ,  h o o n e 
renoveeritud, tegus KÜ

Hind 30 490 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

RAKVERE, TARTU 53 
1-toal, I k, üp 28m2, vesi ja kanal 
korteris olemas, majas ühistu.

Hind 9900 eur

Tel 5153621 Aimar Türbsal

RAKVERE LENNUKI 2  3-toaline, 
I kr, 48,9 m2, keskküte, sisukord 
hea, madalad kommunaalkulud, 
hoone renoveeritud, tegus KÜ

Hind 24 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

HULJA , RAKVERE TEE 34, 
2-toal. II k, 50,9 m2, ahiküte, 
remonti vajav.

Hind 8 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA , RAKVERE TEE 3, 
3-toal. III k, 62,0 m2, keskküte, 
heas seisukorras.

Hind 13 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA , NOORUSE 2, 
4-toal. III k, 60,1 m2, keskküte, 
remonti vajav.

Hind 21 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA , TAPA TEE 7, 
2-toal. II k, 54,6 m2, ahiküte, 
keskmine seisukord.

Hind 3 600 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

VÄIKEMAARJA, LÕUNA TN. 
5-tuba, üp 220m2, krunt 1600m2, 
heas seisus, garaaz, kõrvalhoone, 
alevi keskuses.

Hind 79 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA VALD, ÄRINA 
2-tuba, üp 90m2, krunt 18600m2, 
suur aed, kõrghaljastus.

Hind 24 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA, SIMUNA 
MNT.  3-tuba, üp 50m2, krunt 
1800 m2, hooldatud aed, ale-
vikeskuses, vesi-kanal krundi 
piiril.

Hind 39 900 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

KADRINA, LUIGE 10  
e l a m u m a a  k i n n i s t u  1 0 8 4 
m 2 ,  t s e n t r a a l n e  v e e -  j a 
kanalisatsioonivarustus, elekter 
3x16A, ehitusprojekt.

Hind 9990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA VALD, NEERUTI 
KÜLA  
maatulundusmaa, kinnistu 1,7 
ha, 

Hind 6 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA VALD, VÕDUVERE 
KÜLA  
maatulundusmaa, kinnistu 16,3 
ha, 

Hind 17 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA VALD JÕEPERE 
KÜLA kinnistu 3,5 ha, 3-toal, 
101,0 m2,  ahiküte, remonti vajav 
palkmaja ehitatud 1920ndatel, 
katusekorruse võimalus.

Hind 24 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, NEERUTI TEE 18, 
4-toal. I k, 162,0 m2,vesipõran-
daküte, hea seisukord, kivimaja 
ehitatud 2010, tsentraalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus.

Hind 89 900 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA VALD KIHLEVERE 
KÜLA 
kinnistu 0,3 ha, 3-toal, 103,0 m2,  
ahiküte, keskmises seisukorras 
palkmaja ehitatud 1920ndatel, 
kõrvalhoone.

Hind 38 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, PIKK  

kinnistu 7048 m2, 3-toal, 73,2 
m2,  ahiküte, remonti vajav 
palkmaja ehitatud 1920ndatel, 
kinnistu piiril tsentraalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus.

Hind 26 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

VIHULA VALD VILA KÜLA 
kinnistu 1,2 ha, 3-toal, 85,0 
m2,  ahiküte, heas seisukorras 
palkmaja ehitatud 1930ndatel, 
katusekorrus, kõrvalhooned.

Hind 49 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

RAKVERE,  AIA   
kinnistu 1479 m2, 5-toal, 155,6 
m2,  ahiküte, heas seisukorras. 
kinnistu piiril tsentraalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus.

Hind 95 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

SÕMERU, AASA 
kinnistu 1560 m2, 3-toal, 140 
m2, õhkküte,  valmis 2015, 
kivimaja, tsentraalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus.

Hind 26 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

L A E K VE R E  V.  PA A S VE R E 
KÜLA, 
5-tuba, üp.120 m2, ahiküte, krunt 
9100m2, kõrvalhoone, suur aed. 

Hind 21 590 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

ÜÜR

ÜHETOALISED KORTERID

KAHETOALISED KORTERID

KOLMETOALISED KORTERID

NELJATOALISED KORTERID

MAJAOSAD

ELAMUD

ÄRIPIND

Rakvere, Saue 13, II k, 33 m2, H: 15 
500 € tel: 51 10 478 Urmas

Kunda,  Pargi 4, I k, üp 25,2 m2  H: 
2500 € tel.: 50 13 658 Anu

Tapa, Hiie tn 2, 25 m2, II k, 
pliidiküte, H: 2900 € tel: 51 10 478 
Urmas

Tamsalu, Kesk 12 , üp 42,5 m2, I 
k, rõdu H: 30 000 € tel: 51 16 466 
Helve

Vinni al, Kiige 3, III k, üp 34,2 m2 
H: 11 400 €  tel. 52 88 670 Mare

Rakvere, Laada 8, IV k. H: 27 000 
€ tel: 52 88 670 Mare

Rakvere, Kungla 9,  I k, üp 48,7 m2 
H: 26900 € tel. 52 88 670 Mare

Rakvere, Tuleviku 5, I k, 38,9 m2, 
renov H: 29 700 € tel: 51 10 478 
Urmas

Kunda,  Mäe 16, V k, üp 49,5 m2, 
rõdu  H: 9 200 € tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Mäe 7, I k, üp 39,3 m2  H: 
115 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Pargi 2, I k, üp 39,6 m2  H: 
900 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Loode 4, II k, üp 40,8 m2  
H: 6500 €  tel.: 50 13 658 Anu

Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. H: 
8500 € tel 52 88 670 Mare

Tapa, Jaama, II k, 40,2 m2, ahiküte 
H: 8500 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Paide mnt 65, II k, 46,4 m2, 
H: 6500 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Paide mnt 65, III k, 47,2 m2, 
H: 6000 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Turu 12a, Vk, 43,8m2 H: 
9800 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Ülesõidu 6a, Ik, 38,9 m2 H: 
6500 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Hommiku 2, IIk, 35,5 m2 H: 
4500 € tel: 51 10 478 Urmas

Kadrina v, Kadrina, Viitna tee 3, 
58,8 m2, remonditud  H:17 000 € 
tel: 51 10 478 Urmas

Väike-Maarja,  Tamme 5, II k, 
üp 43,4 m2  H: 8 700 € tel.: 50 13 
658 Anu

Sõmeru v, Sõmeru, Puiestee 12, III 
k, 46,1 m2, uued aknad. H: 18 000 
€ tel: 51 10 478 Urmas

Rakvere,  Roosi 1, üp 56,9 m2, I k, 
rõdu  H: 43 000 €  tel.: 50 13 658 Anu

Rakvere, Kunderi 2, üp 53 m2, II 
k., H: 8900 €. tel: 51 10 478 Urmas   

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

Kunda,  Koidu 85, V k, üp 75 m2, 2 
rõdu  H: 5500 € tel.: 50 13 658 Anu

Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, üp 
153,5 m2, krunt 1284 m2, H: 17 500 
€ tel: 51 16 466 Helve

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

Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2, 
krunt 1033 m2, H: 28 500 € tel: 52 
88 670, Mare 

Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, 
üp 93,4 m2, H: 19 000 € tel: 58 00 
36 48 Merle 

Rägavere v, Mõedaka, krunt 2,83 
ha H: 33 000 € tel: 51 10 478 Urmas

Rägavere v, Põlula k, krunt 65068 
m2, üp 109,7 m2 H:45 000 € tel 58 
00 36 48 Merle

Vinni al, Metsa, krunt 3147m2, üp 
151,6 m2 H: 97 000 € tel 52 88 670 
Mare 

Vinni v, Koeravere k, kinnistu 3,86 
ha, üp 99,2 m2 H: 19 000 €  tel: 51 
16 466 Helve

Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe tee 
8, krunt 438 m2, üp 52,2 m2  H: 5 200 
€ tel.: 50 13 658 Anu

Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe tee 4, 
MÕIS, krunt 14 134 m2, üp 1682m2  
H: 75 000 € tel.: 50 13 658 Anu

Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 
m2, üp 61,6 m2, saun, garaaž H 10 
000 € tel: 51 16 466 Helve
Vihula v, Eisma k, suvila, krunt 
2834 m2, üp 157,5 m2 , 5 tuba,saun, 
garaaž H: 86 000 € tel: 58 00 36 48 
Merle

Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 
m2, H: 19 900 € tel: 51 10 478 
Urmas

Tapa v, Rägavere k, krunt 1 ha, H: 
18 000 € tel: 51 10 478 Urmas    

Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 ha, 
üp 117m2, H: 18 000 € tel: 51 10 
478 Urmas

Tapa, Koidu, krunt 911 m2, H: 46 
000 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Õhtu pst, krunt 2750 m2, H: 
29 000 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Pikk 58, krunt 3193 m2, H: 20 
000 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa v, Näo küla, kinnistu 1,42 ha, 
sobib suvekoduks, H: 16 000  € tel: 
51 10 478 Urmas

Rakvere v, Päide k, suvila, krunt 
800 m2, üp 77,5 m2, 3 tuba, saun, 
garaaž H: 35 000 € tel 58 00 36 48 
Merle

Tapa linn, Pikk 12, renov, eraldi 
sissepääs, 39m2, H: 19 700 € tel: 
51 10 478 Urmas 

Rakvere, Kungla 5,  II k, üp 61,4 m2 
H: 36 000 €  tel: 51 10 478 Urmas

Rakvere, Seminari 34, II k, üp 60,7 
m2, rõdu, H: 45 000 € tel: 51 16 466 
Helve

Rakvere,  Lennuki 8, üp 48 m2  H: 
16 500 €  tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Pargi 18, üp 61,5 m2  H: 2900 
€ + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Loode 4, IV k, üp 48,3 m2 H: 
4 500 € tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Koidu 87, V k, üp 61,9 m2, 
2300 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu

Kunda, Koidu 81, üp 63 m2, I k, rõdu 
H: 7500 €  tel: 50 13 658 Anu

Kunda,  Koidu 81, V k, üp 62,2 m2, 
rõdu 10 000 €  tel.: 50 13 658 Anu

Tapa v, Moe küla, Moe 4, I k, 60,1 
m2, ahiküte H: 3900 € tel: 51 10 478 
Urmas

Tapa, Pikk tn, III, 62 m2, renov H: 20 
000 € tel: 51 16 466 Helve

Väike-Maarja,  Tamme 5, III k, üp 
50,5 m2  H: 11 000 € tel.: 50 13 658 
Anu

1toal Kundas Koidu 71, I k, 32 m2  
H: 60 € + komm maksud  tel.: 50 
13 658 Anu

1toal Rakveres, Saue 13, II k, 33 
m2, H: 150 € +komm.maksud tel: 
51 10 478 Urmas

•  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 Haljalas 2toaline korter 
(täielikult renoveeritud, soe korter, 
väikesed maksud, möbleeritud, I 
korrus). Info tel 5354 2997

• 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 kiiresti sihtotstarbeline 
elamumaa  Kadrina vallas 
Neeruti looduskaitsealal (5116 
m2). Tel 5698 2788

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

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

• Müüa palkmaja Vaekülas pargi 
kõrval. Hind 9990 €. Tel 5542 180

• 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

KINNISVARA

Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee
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Andrus Peiel 
tel 527 1011

TIIGI TN, VINNI
Hind 17 000 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

• üp 48 m², IV korrus
• vajab sanitaarremonti
• uued aknad
• puhas ja ilus korter

Andrus Peiel 
tel 527 1011

PARGI TN, KUNDA
Hind 3 400 €

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

• üp 36 m², III korrus
• saab osta ka järelmaksuga
• aknad vahetatud
• puhas ja korras korter

Andrus Peiel 
tel 527 1011

KÜTI TN, RAKVERE
Hind 22 900 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

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

Andrus Peiel 
tel 527 1011

KÜTI TN, RAKVERE 
Hind 17 800 €

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

• üp 39 m², I korrus
• aknad vahetatud
• majal uus katus, 
välisuksed, kõnniteed

SAVI TALU, TAMSALU VALD
Hind 38 600 €

MÜÜA KIVIMAJA

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

VÕIDU TN, RAKVERE

Hind 120 000 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

• üp 79 m², III korrus
• läbi maja planeering
• avatud köök-elutuba
• parkimiskoht

MÜÜA MAJA JÕE ÄÄRES

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

Hind 45 000 €

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

Hind 250 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

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

Hind 43 000 €
EISMA, VIHULA VALD

Hind 77 000 €

MÜÜA PALKMAJA

• üp 128 m, saun
• kõrghaljastus
• suur terrass
• mereni 800 m

Unistuste ja soovide täitumist 2016 aastal!    

Andrus Peiel 
tel 527 1011

Tiia Leis 
tel 5342 4091

Tiia Leis 
tel 5342 4091

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA VILLA

ANGUSE, VINNI VALD
• üp 346,8 m²
• maakividest suur kõrvalhoone
• välikelder, saun
• kinnistu 1,6 ha

• 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. Aitan uue 
elamispinna leidmisel ning kolimisel. 
Võimalikud vahetusvariandid ja 
kompensatsioon. Tel 5550 0588

• Ostan Rakveres või lähiümbruses 
rem. vajava 2-3toalise korteri. 
Oodatud kõik pakkumised. Info tel 
5188 770

• Noor pere soovib osta Rakvere 
lähedal (kuni 20 km) maja. Tel 
5328 5195

•  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

• Võtan üürile ahiküttega korteri, 
võib ka Rakvere lähiümbruses 
maal. Tel 5555 0059

VÕTAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

ANNAN ÜÜRILE

•  Anda üür i le  1toaline  k .m. 
möbleeritud korter  Rakveres 
(külmik, pesumasin). Üür 140 € + 
kom.maksud. Tagatisraha nõue. Tel 
5391 8997

• Anda üürile otse omanikult Vinnis 
Kiige tn 2 majas II korrusel 1toaline 
korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile 2toaline ahiküttega 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 
5201 575

• Anda üürile 2toaline korter 
Tallinna 71-5. Korteris on ahiküte, 
olemas dušš, WC, köök. Tel 5100 276

• 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 rõduga 3toaline 
m ö b l e e r i t u d  ko r t e r  ( 6 8  m 2 ) 
Arknal. Elektriküte, olemas ka 
soojuspump. Üür 100 € + elektri- ja 
kommunaalkulud. Info tel 55 533 
033

• Üürile anda korter. Tel 5836 1490

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

• www.toonklaas.ee

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

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

• Müüa Ford Focus 2009. a, ls 105 
000 km, 1 omanik. Hind 5 500 €. Tel 
5247 201

• Müüa Opel Astra Elegance 1,6i 
08/2002. a 74 kW hõbedane metallik, 
sedaan, bensiin, 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 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 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, 
korralik, kehtiv ülevaatus 04/2016, 
ökonoomne, soodsalt! Tel 5903 7780

• 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 Golf 4 Variant 
1,6i 07/2002. a. 77 kW punane, 
bensiin, universaal, konditsioneer, 
4xel.aknad, el.peeglid, kesklukk 
puldist, 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 Ford Mondeo 2001-2007 
bens ja diisel varuosasid. Tel 5646 
6933

•  Mü ü a  e r i n e v a d  j o o k s u d 
n a e l r e h v 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 , 
1 9 5 / 7 0 R 1 5 C ,  2 0 5 / 8 0 R 1 6 C 
ja 175/70R14 (naast, velgedel 
4x100, keskava 58) ning lamellid 
175/70R14 (velgedel 4x100, 
keskava 58). Lisainfo tel 5552 7229

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

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

• Ostan hea hinnaga sõidukeid, 
pakkuda võib igas seisukorras. Kõik 
automargid oodatud! Helistage 5859 
9931 ja saate teada, kui palju teile 
auto eest pakume.

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

• Ostan VA Zide 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

• Anda rendile büroopinnad  
Rohuaia 21 (20 m2) ja II korrusel 30 
m2 (2 tuba, vesi) ning Haljalas kõigi 
mugavustega 2toaline korter. Tel 
5657 2760

RENTIDA VÕI MÜÜA 
KAUPLUSE RUUMID 

243 M2 

KUNDAS KASEMÄE 13. 

TEL 5013 397

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

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

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
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* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi

     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 5699 7000, 5650 0368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

* SOOJUSPUMBAD
Firma paigaldab, remondib, 

hooldab ja müüb
soojuspumpasid. 

Hinnad soodsad.

Tel. 56 243 687

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

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

TEENUSED

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

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• FIE  Mart Nestor  ehitab vundamente 
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

•  Ül d e h i t u s ,  s i s e v i i m i s t l u s , 
torutööd. Tel 5069 683

• Teostame santehnilisi remonttöid, 
sanitaartehnika paigaldust. 
Küttesüsteemide remont, läbipesu, 
hooldus. Tel 5305 3053

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

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

• Ehitus, remont ja siseviimistlus 
(plaatimine, värvimine, tapeetimine, 
p a r k e t i p a i g a l d u s ) .  S a u n a d , 
pesuruumid, korterid, majad. Tel 
5045 560

• Teostame trepikodade remonti. 
Tel 5187 979

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

• Teostame korterites ja eramutes 
ehitus- ja remonttöid. Samuti 
s a n . t e h i l i s i  t ö i d .  Hi n n a d 
soodsad. Tel 5373 3385

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa 5695 
4670

•  Te o s t a m e  k o r t e r i t e s  j a 
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

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

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

• Metallisaagimise, -puurimise, 
-keevituse (k.a alumiinium) teenus-
tööd. Tel 5814 9350

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
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 .  M ü 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, ka-
minad. Tel 5552 8487, Vaiko

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

• Pottsepp (25 a kogemust) ehitab ja 
remondib küttekoldeid. Tel 5069 683

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

• Pottsepateenus. Tel 5551 9113, 
www.tulekolle.ee

• Plaatimine ja muud ehitus-
r e m o n d i t ö ö d  ( l a d u m i n e , 
krohvimine, küttekollete remont). 
Tel 5606 9271

• Korstnapühkija ja pottsepa tee-
nus. Tel 5221 165

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste lik-
videerimine. Tel 5552 8487

• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

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

• KOLIMISTEENUS fi rmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teos-
tame kõike, mis on kolimisega 
seotud, ja seejuures soodsate 
hindadega. Alates pakkimisest 
kuni klaverite jm. raskete eseme-
teni välja. Võta meiega ühendust 
ja leiame koos teie probleemile 
parima lahenduse. OÜ Kolimi-
sed. TEL. 5649 3289 või kaido@
kolimised.ee, www.kolimised.ee

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. 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), kraana, 0,85 
eur/km, tõstetööd 25 eur/h. Tel 
5682 7009 

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

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

• Teostame fekaaliveoteenust 
j a  k a n a l i s a t s i o o n i k a e v u d e 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus 
(kasti mõõdud 6,2x2,5, tõstejõud 2,5 
tonni). Feka-Ekspress OÜ Tel 5194 
4298

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

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

• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

• Korteriühistute juhtimine, asuta-
mine, raamatupidamine. Tel 5223 
058

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

• Kvaliteetsed õmblusmasinad, 
overlokid jt soodsa jõuluhinnaga. 
Iga päev. Tel 5588 429, 32 45 085, 
Priit. Rohuaia 20-2

• 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

• Arvutite kiire remont Rakveres 
kesklinnas. Kätte samal päeval. Tel 
5833 5606

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

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

• T V- 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

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

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
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

Paigaldusteenused soodsamad kui ehituspoodidel!
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JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

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

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

* KVALITEETNE MATERJAL

* PROFESSIONAALNE PAIGAL-
DUS
* ERIKUJULISED LIISTPROFIILID
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

* 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 

EHITUSPROJEKTID 
DETAIL-

PLANEERINGUD

kiiresti, hinnad soodsad.

RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147
Rägavere tee 40

Rakvere
www.eridus.ee

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

www.prtgrupp.ee

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

Ehitustööd

Tel 5860 0196

• 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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KASUTATUD RIIETE MÜÜK 
(uus kaup)

E, 7.12 14.30-16.00 Vinni 
päevakeskuses
Info 5344 8932

Kuulutused

RAKVERES VÕIDU 52 
(kroonikeskuse taga, 

sissepääs Saue tn-lt ja 
Võidu 52 hoovist)

Müügil kasutatud 
terve ja puhas 

kodusisustuskaup.

Tere tulemast kõik 
endised ja uued 

kliendid
E-R 10-18 L 10-15 

Tel 5646 3518

Facebook.com lehelt 
leiate meid nime alt: 
kasutatud mööbel ja 
kodusisustuskaup.

Hinnad on meil alati 
odavad!

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

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
servamata lauda, lepalauda, 
terrassi-,  voodri- ja põrandalauda.  
Erinevad profiilid, pikkused ja 
laiused.  Vedu tasuta.  Tel 5282268

•  Mü ü a  h a p n i ku b a l l o o n i d , 
gaasilõikuse kmpl. Tel 5646 6958

EHITUS

• Ostan Makita tööraadio koos 
aku ja laadijaga ja trelli ning ka 
üksikuid akusid. Tel 5031 849

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja 
lepapuid (40liitrilises kotis). Hal-
gude 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 kamina-
puid (erinevad puuliigid, pik-
kused). Kohaletoomisega. Tel 
514 3328

• 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

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

• Ostan mänguasju (autod), vana 
hõbedat (ehted, sõled, ketid, sõr-
mused, taskukellad ja nende osad). 
Tel 5031 849

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

• Müüa klaver Smolensk. Hind 
kokkuleppel. Tel 53412426

• Müüa ukseklaasid. Tel 5336 608

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

•  M ü ü a  2  d i i v a n i l a u d a , 
dekoratiivveinivaat ja vannitoa 
kraanikauss. Tel 5699 6594

• Müüa soojapuhur Tallmac (18 
kW, uus, poehind 700 €). Hind 250 
€. Tel 5646 6933

• Müüa soodsalt uued dušikabiini 
pendelseinad (uksed) 2x90x185, 
paigaldus hinna sees. Tingi! Tel 
5852 8509

• Müüa väga hästi hoitud laste 
turvatool Britton (alates 9 kg). Tel 
5350 1603

KODU

KÜTTEPUUD

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

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

Taaskasutatud 
rõivaste müügipunkt 

“SIRTSUD” 
Avatud 

E, R ja L 11.00-15.00
Rakvere vald Tõrremäe küla 

Sireli tee 6

P.S. Tasumine  sularahas!

Kasutatud 
rõivaste hinnad 

kuni 5 €

Tsentrumi II korrusel
T-R 9-18, L 9-15

Meestele suuruses 40-48
Naistele suuruses 36-42 

Naturaalnahast 
talvesaapad

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

• Ostan vanu Vene mudeleid. Tel 
5463 7570

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

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

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

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel jäänud esemeid kila-kolani. 
Vajadusel kolimis- ja jäätmeteenus. 
Tel 5031 849

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

• 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 tsaa-
ri- või eestiaegseid märke, münte, 
paberraha ja raamatuid, siis palun 
müüge need mulle. Samuti võib 
pakkuda ka veneaegseid 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 kaminapuid. 
Vedu tasuta. Tel 523 8503

• Müüa briketti ja sütt kohaletoomi-
sega. Tel 503 2269

• 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. Kohaletoomisel 
võimalik kontrollida kogust. Tel 
5568 4683

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

• Müüa 3m küttepuud (must ja 
valge lepp), diameeter alates 20 cm. 
Ametlikult, järelmaksu ja transpordi 
võimalusega Viru-Nigulas. Tel 5624 
4605

• Müüa 3m küttepuid (lepp) koos 
veoga 18€/rm. Min kogus 30 rm. Tel 
58 667 990

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa kase küttepuid (kuiv, 40cm). 
Tel 5645 0678

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
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• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Ära anda suure õuekoera kutsikad. 
Tel 5360 8638

• Müüa saksalambakoera kutsikad, 
sündinud 24.10, võõrutamine alates 
10.12. Hind 140 eurot. Info: 5220 756

• Müüa saksalambakoera kutsikad 
(emased). Tel 56921539

• Müüa mitut tõugu merisigu. Tel 
5608 4289

LOOMAD

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

• Müüa mett otse mesinikult. Rakvere 
piires koju kätte. Pakendatud 1,6kg 
ämbrisse (10 € tk) ja 900gr klaaspurki 
(7 €). Tel 5551 6456

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

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

• Müüa lambaid, lambaliha, kitsi. 
Tel 5143 787

• Müüa sõelutud mulda. Tel +372 
5270 059

• Odav kompostsõnnik. Tel 5845 
5248

METS

• Ostan väikese koera kutsikaid. 
Tel 5122 502

•  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

• 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

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 juukselõikus 6 € ja 
lokk 16 €

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.

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

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

•  S K P  I n v e s t  O Ü  o s t a b 
metsakinnistuid üle kogu Eesti 
ka koos hoonetega, hüpoteegiga, 
k a a s o m a n d i s  v õ i  k a i t s e a l a l . 
Hinnapakkumine paari päeva 
jooksul, sobivusel kiire tehing. Tel 
5080 065 info@skpinvest.ee

PÕLLUMAJANDUS

TUTVUS

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

SAEMATERJALI 
MÜÜK

Pikkused 3-6m
Väike-Maarjas. Transpordi 

võimalus.
Tel 5150 268

Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas ootavad kodu:

KASSID ON KÕIK KIIBITUD, 
VAKSINEERITUD JA STERILISEERITUD/

KASTREERITUD 

ROHKEM INFOT SAAB VIRUMAA.
VARJUPAIK.EE VÕI TEL 5309 0510

VIRUMAA KODUTUTE LOOMADE 
VARJUPAIK, KASARMU 3

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

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

ANI 
ŠAŠLÕKIBAAR

Aadress: F.G. Adoffi  10, 
Rakvere, Lääne-Virumaa 

Avatud:
E SULETUD
T-N 11.00-21.00
R-L 11.00-23.00
P 12.00-20.00
Ettetellimus: +372 5608 2091
NB! Klientide vahel, kes 
sooritavad baaris ostu vähe-
malt 5 € eest, loositakse välja 
23.12.2015 18.00 
jõuluõhtusöök neljale.

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Ema pikale unne vajus,

 teel tähetolm ja igavik

Mälestame 

LUDMILLA KROOSI

Avaldame kaastunnet Ivole, 

Monikale, Tanelile, Raunole

 ema, ämma, vanaema 

kaotuse puhul. 

Lepna rahvas

Avaldame kaastunnet Angelikale 
kalli ema 

VAIKE PÄRNA

 kaotuse puhul. 

Töökaaslased liimkilbiosakonnast

Südamlik kaastunne Laine Takjasele 

ILMAR TAKJASE 

kaotuse puhul. 

Koidula 9 elanikud

Ivo, Marek, Üllar. 
Tunneme kaasa ema 

LUDMILLA KROOSI 

kaotuse puhul. 

Astrit ja Valev

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

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres Laada 14. Jõuluvana 
kingikotti pakume käsitööd ja 
retrokaupa

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

•  Mü ü a  j õ u l u ku u s k i  4  € / t k 
olenemata pikkusest. Tel 5398 2858

• Müüa soodushinnaga laevapiletid. 
Tel 5550 5148

OSTAN VÕI 
VÕTAN ÜLE TEIE 
HÜPOTEEGIGA 
KOORMATUD 

KINNISTU.
TEL 527 4255
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• 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

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 

Lääne-Virumaa Keskraa-
matukogus toimus kohtu-
misõhtu mägironija Alar 
Sikuga, kes 2003. aastal 
vallutas esimese eestlasena 
maailma kõige kõrgema 
mäe Mount Everesti. Tema 
enda arvates on tema seni-
ne hulljulgeim temp aga 
McKinley (praegu Denali – 
toim.) vallutamine Alaskas 
ajal, mil seal oli külma ligi 
60 kraadi, ja suurim saa-
vutus seitsme maailmajao 
kõrgeima tipu vallutamine.

Ülle Kask

„Mägede teema on ääretult 
lai ja sellest võiks rääkida mi-
tu päeva,” lausus Sikk. „Mille-
gipärast arvavad paljud, et al-
pinism on kõige ohtlikum 
spordiala. Tegelikult ei mahu 
alpinism isegi esikümnesse, 
minu teada on vigastuste 
mõttes kõige ohtlikum korv-
pall. Meil Eestis mägesid po-
le, sest Suur-Munamägi on 
60meetrine (suhteline kõrgus 
– toim), aga tõelisel mäel 
peab olema kõrgust jalamilt 
mõõtes 300 meetrit.”
„Mind tuntakse rohkem Eve-
resti järgi, aga suurimaks saa-
vutuseks pean seitsme maail-
majao kõrgeima tipu valluta-
mist,” lisas mägironija.

Teekonnad seitsme maa-
ilmajao mägedesse
„Euroopas kuulub nimetatud 
seitsme tipu hulka 5642meet-
rine Elbrus, mitte Mont 
Blanc, nagu ekslikult arvatak-
se,” kõneles Sikk. „Võhikul 
õnnestub Elbruse „vallutami-
ne“ hästi ja see sai ilusti teh-

tud.”
Siku sõnul ei teadnud ta too-
kord seitsmest tipust midagi, 
aga siis kutsus üks sõber teda 
Alaskale Mount McKinleyt 
võtma. Eesti alpinismi isa 
Jaan Künnap oli hoiatanud, et 
kolmekesi ei minda sellist 
mäge tegema. „Meie olime 
aga uljaspead,” ütles Sikk, „ja 
tegime selle mäe ära ka.” 
McKinley on hoopis teisest 
kategooriast kui Elbrus. Kül-
ma on koos tuulefaktoriga 60 
kraadi, tuulevaikuses 40 kraa-
di. „5200 meetri pealt kõik 
põgenesid minema, anti ka 
tormihoiatus. Meie olime nii 
väsinud, et ei jaksanud alla 
tagasi minna, olime varjus. 
Kui ilm selgines, tegime tipu 
ära.”
Vahemärkusena olgu lisatud, 
et ajal, kui Alar Sikk koos sõp-
radega Põhja-Ameerika kõr-
geimat tippu vallutas, kandis 
see veel nime McKinley. Tä-
navu septembris sai aga mägi 
tagasi oma ajaloolise nime, 
indiaanipärase Denali.
Maailma ja ka Aasia kõrgeima 
tipu, 8848meetrise Mount 
Everesti vallutamisest rääkis 
Alar Sikk seda, et kuulis ühelt 
sõbralt, et ekspeditsioonijuht 
Tõivo Sarnet tahab Everestile 
minna. „Mul oli üks suur 
pluss, tollal oli mul raha. Sar-
net ütles, et kui raha on, tule. 
Seda mäge tehakse kaks 
kuud. Lähed üles, tuled alla-
poole tagasi, magad, siis jälle. 
Leedulasel Saulius Viliusel ja 
minul see tookord õnnestus.”
Lõuna-Ameerika kõrgeim 
tipp, 6960meetrine Acanca-
gua Andide mäestikus, oli Si-
ku järgmine vallutus. Seda 
mäge peetakse kliima poolest 
kõige kehvemaks – seal segu-
nevad kuum ja külm õhk.

Alar Sikk on vallutanud seitse tippu

Eesti esialpinist Alar Sikk räägib mägironimisest. 
Foto: Ülle Kask

Seejärel lendas Sikk lõuna-
poolusele, Antarktikasse. „Li-
gi 5000meetrist mäge Mount 
Vinsonit tehakse uue aasta 
kandis, kui on polaarpäev. 
Midagi rasket see mägi ei ole. 
Kliima on aga tohutult kehv. 
Kui olin mäe ära teinud, tuli 
torm ja passisime kaks näda-
lat lihtsalt jää peal.”
Okeaania piirkonna kõrgei-
maks mäeks peetakse Cars-
tensz Pyramidi ehk Jayat 
Uus-Ginea saarel. Kõrguse 
poolest pole see midagi erilist 
(4884), aga alpinistil seal ker-
ge pole. „Mul on lapsest saa-
dik kõrgusekartus ja see mägi 
oli kohati nagu üheksakordse 
maja püstsein. Ronisime öö-
sel, siis ei näe, kuhu kukku-
da,” naljatas Sikk. 
Viimane, seitsmes tipp, mis 
Sikul kollektsiooni kokkusaa-
miseks vallutada tuli, oli Kili-
manjaro Aafrikas Tansaanias. 
See 6000meetrine mägi oli Si-
ku sõnul lihtne, mugav ja mõ-
nus. „Seal määratakse sulle 

kandjad ja ise kotte tassima ei 
pea. Pakett on selline, et 
neegrid teevad sulle kõik ära, 
kuhugi molutama jääda ei 
saa.”

Alpinism on kallis hobi
„Mägedel ronimine on tohu-
tult kallis. Sa võid 200 000 
krooni ära raisata ja mitte 
kuskile jõuda, istudes paar 
kuud pilvepiiril. Näiteks An-
tarktika tipp maksis 400 000 
ja Everesti tipp miljon kroo-
ni,” kõneles Sikk. 
Kui Everestile minnakse Ne-
paali poolt, võtab raha nime-
tatud riik. Kui Tiibeti poolt, 
siis Hiina. Viimane saadab 
grupiga kaasa ka sideohvitse-
ri, kes ei oska sõnagi inglise 
keelt. Ohvitser peab passima, 
et keegi seal luuramisega ei 
tegeleks. Kinni tuleb maksta 
söögid, joogid, transpordiku-
lud jne. 
„Mägedes on kõige hullem 
siis, kui ilma pole. Siis on 
kõik, tippu võtta ei saa ja 

pead lihtsalt tagasi tulema,” 
rääkis Sikk. „Muidu on aega 
kaks kuud kohaneda ja hõre-
da õhuga harjuda. Kõige ras-
kem on, kui kaob motivat-
sioon. Istud telgis, vahid lak-
ke. Kui ilm ära pöörab, käid 
laagrite vahet, tuled alla, is-
tud ja molutad, aga see on vä-
ga raske.”
Mägironija sõnul mängivad 
tihti rolli pisiasjad, millega 
eksida ei tohi. „Kui lähed Aa-
siasse, ei tohi sa juua näiteks 
tänaval vett või kõrtsis jää-
vett. Saad kohe kõhutõve, 
kõht läheb lahti ja ongi kõik,” 
jutustas Sikk. „Ainult spet-
siaalset pudelivett tohib juua. 
Ka sporti ei tohi mägedes te-
ha, seal ainult magad ja sööd. 
Kui hakkad hommikuti jooks-
ma, on see suur viga. Vähe-
malt kuu aega enne ei tohi 
sporti teha.”
„Aga kui sportlased lähevad 
mägedesse, siis nemad või-
vad ennast nii ära tõmmata, 
et ei liigugi. Mina aitasin kord 
ühte püsti hoida ja Kilimanja-
rol saatsin poole maa pealt 
ühe sportlase alla tagasi, sest 
ta oli siruli maas ja okse väl-
jas. Saatsin neegriga nad alla 
tagasi.“
„Mida sportlane sööb? Tervis-
likku toitu. Pakistanis pidin 
kord kuu aega sööma ainult 
paljast riisi ja sellest kõik ka-
sulikud ained kätte saama. 
Sportlane aga niimoodi ei 
suuda. Mina sporti ei tee, aga 
liigun ja ujun. Vorm on kesk-
pärane.”

Mägedes demokraatiat 
pole
„Mägedes pole demokraatiat. 
Grupijuht otsustab ainuisiku-
liselt, kuidas toimida. Ta võib 
teha valesid otsuseid, aga õn-

netusi juhtub vähem, kui 
eestvedaja otsustab,” kõneles 
Sikk. „Tüüpiline viga, mis te-
hakse, on see, kui kõigil on 
oma arvamus. Nii ei tohi! Na-
gu juht ütleb, nii jääb. Juhi sõ-
na on mägedes jumala sõna. 
Loomulikult võivad tekkida 
tülid, kui kaks nädalat mingid 
habetunud tüübid vahivad 
üksteist ja enam pole mitte 
millestki rääkida. Aga mäge-
des saabki selgeks, kellega lä-
hed järgmisele ekspeditsioo-
nile.”
„Kui keegi saab surma, siis 
laipu reeglina alla ei tooda. 
See on tohutult kallis. Mõned 
šerpad, kui rikkad neile mak-
savad, toovad hukkunuid alla. 
Aga surnuid seal palju pole ja 
enamasti jäävad nad kusagile 
prakku. Kui tuleb torm, pühib 
see kõik teed puhtaks. Ka pra-
hi, mida seal eriti palju pole.”
„Antarktikas aga peab kõik 
prügi, sealhulgas inimese ke-
hast lahkuvad ained, endaga 
kaasa tassima. Paks ja vedel 
eraldi ja seda oskust peab en-
ne õppima. Kõik tuleb tagasi 
viia Lõuna-Ameerikasse, kust 
ekspeditsioonile starditi.” 
„See mäetipp, mida võtma lä-
hed, polegi eriti oluline, loe-
vad piirkond, loodus ja ini-
mesed,” lausus Eesti esialpi-
nist. „Pean mägede võtmist 
rohkem vaimseks kui füüsili-
seks katsumuseks. Mäed ei 
kao kuhugi.”
Alar Sikk töötab praegu RMKs 
pikkade matkaradade juhina. 
Kord aastas teeb ka ühe mäe, 
viies alpinismigruppe Gruu-
siasse Suur-Kaukasusesse 
5047meetrist Kazbekki vallu-
tama. Pärast 2010. aastat, mil 
ta Tiibetis kaks insulti sai, ta 
enam 8000meetriseid mäge-
sid võtma ei lähe. 

Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee
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Erme Martin on pragmaa-
tiline psühholoog, kelle hu-
viorbiidis on küsimused, 
miks inimene haigestub ja 
kuidas saab ennast ise ai-
data.

Katrin Kivi

Erme Martin on kogenud dip-
lomeeritud jurist, kes töötas 
peamiselt finantsvahendus-
firmades. „Jah, ma olen kahe 
jalaga maa peal olev inime-
ne,“ rääkis Martin. „Minu 
kannapööre ja jõudmine 
praeguse suunani toimus 
aeglaselt kümne aasta vältel.“
Millest kannapööre oli tingu-
tud? „Töötasin üle,“ kom-
menteeris ta. „Lisaks oli mul 
eraelus emotsionaalne 
läbielamine ning täheldasin, 
et mul tekkisid kummalised 
tervisehäired, millele arstid 
esimese hooga mõistlikke 
vastuseid ei andnud. Hakka-
sin uurima. Mis toimub ini-
mese ajus? Kust tulevad käi-
tumismustrid? Kuidas meel-
tes toimuv mõjutab keha? 
Kuidas leida tasakaal iseen-
das selles müra täis elukesk-
konnas? Mis asja ma õieti siin 
maamunal ajan ja kas ma ise 
olen kõige selle juures õnne-
lik?“
„Asusin uuesti õppima,“ jät-

Kuidas olla psühholoog iseendale?

kas ta. „Lisaks psühholoogia 
bakalaureusekraadile täien-
dasin ennast Tartu Ülikoolis 
psühholoogilise nõustamise, 
psühhoteraapia ja kriisipsüh-
holoogia alal. Ülikooli lõpu-
töö kirjutasin teemal „Budist-

like õpetuste rakendamine 
igapäevaelus ja Lääne psüh-
hoteraapias“. Nii ongi minu 
tegevused ja tähelepanu suu-
natud nii iseenda kui teiste 
inimeste sisemisele tasakaa-
lule ja vaimsele tervisele, 

ühendades idamaised ja lää-
nelikud lähenemised.“

Kolm tähtsat sammu
Erme Martini sõnul on kõige 
tähtsam saavutada kontroll 
oma emotsioonide üle. „See 

on nagu kodu koristamine,“ 
selgitas ta. „Ka hinge tuleb 
koristada regulaarselt. Nega-
tiivsed emotsioonid jätavad 
hinge plekid.“
„Alustuseks on tähtis tähele 
panna kolme nüanssi,“ jätkas 
Martin. „Esiteks: tunne emot-
sioon ära! Oluline on märgata 
seda tekkimise hetkel. Tihti-
peale ei teadvusta inimesed, 
millise tundega on tegemist. 
Lastakse lihtsalt emotsioonil 
kanda. Seega teadvusta, mis 
tundega on tegemist, ja ütle 
seda endale: „Ma tunnen vi-
ha“ või „Ma tunnen armuka-
dedust.“
„Teiseks: tunnista, et see on 
sinu tunne, ja võta vastutus,“ 
õpetas Martin. „Nii tähtis on 
mõista, et väline olukord või 
teine inimene on vaid peeg-
liks sulle ja sellele, mis toi-
mub sinu sees. Küsi iseenda 
käest, mis selle tunde esile 
tõi. Miks ma näiteks tunnen 
armukadedust? Otsi põhjust 
iseendast. Kas sa kardad teist 
kaotada, sest leiad enese ole-
vat talle mitteväärilise? Mine 
küsimustega aina edasi. Miks 
sa arvad, et sa pole kaaslast 
väärt, jne.“
„Kolmandaks: hinga see 
emotsioon endast välja. 
Emotsioone ei tohiks alla su-
ruda, sest need tekitavad pin-
geid ja neidsamu hingeplek-

ke, mis omakorda põhjusta-
vadki haigusi. Seega hinga – 
sügavalt ja rahulikult.“

Mis hoiab tervena?
Erme Martini meelest on sel-
leks, et inimene oleks terve, 
vaja kolme põhiasja. „Esime-
ne on armastus. Tingimusteta 
armastus, mis elab sinu enda 
sees. Õpi taluma teist ini-
mest, võta teda sellisena, 
nagu ta on. Õpi taluma 
inimeste valikuid ja tõekspi-
damisi.“ 
„Armastuse vastandiks on 
hirm,“ jätkas Martin. „Kui ini-
mene tunneb hirmu, siis ta ei 
saa kogeda samal ajal armas-
tust. Inimestes on palju hir-
me ja nendega tuleks teadli-
kult tegeleda.“
„Teine tähtis asi on usk. Ma ei 
pea sugugi silmas religiooni 
vaid usku iseendasse. Ma 
usun, et minu sees on vägi ja 
et mina saan oma elu muuta 
ning suunata.“
„Kolmandaks on heategevus. 
See sõna on mul inglise kee-
lest tõlgitud ega pruugi  olla 
üheselt mõistetav. Sisuliselt 
tähendab see aga andmi-
se-võtmise tasakaalu. Tee 
head endale ja teistele. See 
tekitab hea tunde, mis teeb 
meid tervemaks.“

Erme Martin 
Foto: erakogu
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Rakvere kristlikud kogu-
dused on tuntud omavahe-
lise hea läbisaamise poo-
lest. Selle olulisimaks väl-
jundiks on iga-aastased ki-
rikupäevad, mis tänavu 
kannavad nime Tegu-Sõna 
ning kestavad 6.-13. det-
sembrini.

Maris Marko

Kirikupäevad on hea võima-
lus kogudustel midagi koos 
teha, arvas kirikupäevade 
toimkonna liige Tauno Toom-
puu. Rakveres on kokku ka-
heksa kristlikku kogudust. 
„Tegelikult on meil palju ühist 
ja selliste päevade korralda-
mine annab võimaluse kokku 
saada, plaani pidada, suhel-
da. Ma arvan, et see on põhili-
ne. Teiseks ka see, et kogudu-
sed oma tegevustega tuleksid 
kirikuruumidest välja, lin-
naruumi,“ rääkis Toompuu, 
kes on ise EELK Rakvere Kol-

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22.
Jõulukuul kõigile sissepääs tasuta!
5. detsembril videodisko DJ Margus Roots
12. detsembril valib retrohõngulist muusikat DJ Mar-
gus Teetsov

Rakvere Teater
07.12. kl 11 Hansuke ja Greteke s. maja ESIETENDUS 
(lav. Üllar Saaremäe)
07.12. kl 19 Romaan v. maja ESIETENDUS (lav. Erni 
Kask)
08.12. kl 11 Hansuke ja Greteke s. maja (lav. Üllar Saa-
remäe)
08.12. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)
09.12. kl 11 Hansuke ja Greteke s. maja (lav. Üllar Saa-
remäe)
09.12. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)
10.12. kl 11 Hansuke ja Greteke s. maja (lav. Üllar Saa-
remäe)
10.12. kl 15 Hansuke ja Greteke s. maja (lav. Üllar Saa-
remäe)

Lääne-Virumaa Allergia ja Astma ühingu aastalõpu 
üritus 
Lääne-Virumaa Allergia ja Astma ühingu aastalõpu 
üritus toimub 9. detsembril kell 12 Puuetega Inimeste 
Koja päevakeskuses. Ootame uusi liikmeid. Palume 
üritusele ette registreerida, tel 32 42 023.

Kirikupäevad seovad sõna teoga

mainu koguduse vaimulik.
Tänavuste kirikupäevade ni-
mi on Tegu-Sõna. „Mõte on 
see, et tänavu keskendume 
rohkem tegemisele kui rääki-
misele. Tihipeale tegelevad 
kirikud just rääkimisega, levi-
tavad oma sõnumit, aga tege-
likult on koguduste elus väga 
oluline osa ka millegi konk-
reetse tegemisel, heategevu-
sel. Nii me mõtlesimegi, et 
need sõnad, mida me räägi-
me, võiksid olla selles mõttes 
tegu-sõnad, et panna meid 
midagi tegema. Täna on maa-
ilmas selline olukord, kus va-
jadus panustamise järele on 
väga suur. Arvamuse avalda-
mine on üks asi, aga selleks, 
et midagi reaalselt muuta, tu-
leb tegutseda,“ selgitas Toom-
puu.

Rakverest välja
Tegutsemisega lähevad kogu-
dused seekord Rakverest väl-
ja, maakonda. Kolmes kohas - 
Vaos, Kundas ja Tamsalus - on 
kavas reaalselt tegutseda. 
„Vaos on meie kogudused va-

remgi tegutsenud, seoses var-
jupaigataotlejate keskusega,“ 
märkis Toompuu. Seekord 
külastatakse aga hooldekodu-
sid. Vaos asuvas Pandivere 
Pansionis on plaanis lõigata 
klientide juukseid, teha ma-
niküüri ja massaa�i. Õhtul on 
kavas ka jõululaulude laulmi-
ne. „Kundas ja Tamsalus on 
plaanid samasugused,“ ütles 
Toompuu, lisades, et võib-ol-
la saab ka näiteks aknaid pes-
ta või teha midagi sellist. 
„Eesmärk on teenida neid ini-
mesi, kes ise enam ei jaksa või 
ei suuda.“ Kundas ja Tamsa-
lus toimuvad lisaks arutlu-
sõhtud.
Pagulastega seonduvast ei 
vaata kirikupäevad samuti 
mööda. „Kirikud Rakveres on 
seda meelt, et selle teemaga 
tuleb tegeleda positiivses võt-
mes, mitte võtta kaitseposit-
siooni, vaid ühel või teisel 
moel kaasata ja integreerida 
neid inimesi, kes siia tule-
vad,“ rõhutas vaimulik. 11. 
detsembri õhtul toimub Art 
Cafe’s arutlusõhtu „Pagulased 
– ohud ja võimalused“, oma 
kogemusi tuleb sinna jagama 
inimene, kes on vabatahtliku-
na töötanud Lähis-Ida pagu-
laslaagrites.
Vao keskuse elanikud on re-
gulaarselt külastanud Rakve-
re kogudusi, et koos süüa val-
mistada ja käsitööd teha. 
Toompuu sõnul on külalised 
olnud peamiselt moslemid, 
aga see ei ole koos tegutse-
mist sugugi häirinud. „Tule-
vad ka kirikuhoonesse, krutsi-
fiks seinal ei häiri. Ennekõike 
on nad ikkagi inimesed, alles 
seejärel moslemid ja pagula-
sed.“

Laat ja söök
Laupäeval, 12. detsembril toi-

mub Kolmainu koguduse 
hoovis heategevuslik adven-
dilaat, kus müüakse kogudu-
seliikmete valmistatud käsi-
tööd ning ka koos pagulaste-
ga tehtud asju. „Pagulaste 
seas on peenema käsitöö os-
kusega inimesi, kes on teinud 
oma traditsioonilisi asju,“ 
vihjas Toompuu. Laada tulud 
annetatakse loodava kristliku 
kooli toetuseks. Laada raa-
mes on avatud kohvik ja mas-
saa�ituba.
Lähenevate pühade eel on 
teemaks pühaderoad. 7. det-
sembril tutvustavad Advent-
koguduse liikmed Kroonikes-
kuses lihavabasid hõrgutisi 
jõululauale. „Nemad lähtuvad 
paljuski Vana Testamendi 
nõuetest ning ei söö verd ega 
sealiha, mis eestlase jaoks on 
enam-vähem sünonüümid 
jõuludele,“ rääkis Toompuu. 
Kroonikeskuses saab aga 
hoopis teistsuguseid asju 
proovida ning küllap antakse 
ka juhiseid nende roogade 
valmistamiseks.
Juba mitmendat aastat toi-
mub kirikunädala raames 
kuldpulmapaaride austamine 
koostöös maavalitsusega.
Kirikupäevade raames toi-
mub veel kaks vestlusõhtut. 6. 
detsembri õhtul räägib Tauno 
Toompuu Laada Cafes sellest, 
kas Piiblil on ka tänapäeval 
midagi öelda. 13. detsembri 
õhtul vestleb samas Gunnar 
Kotiesen kurjuse teemadel.
Kirikupäevad algavad 6. det-
sembril 2. advendi jumalatee-
nistusega Rakvere Kolmainu 
kirikus, mida esimest korda 
peapiiskopina külastab see-
kord Urmas Viilma, kes tee-
nistusel jutlustab. Samal ajal 
saavad lapsed jõulukaunistu-
si meisterdada.
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Valentina 

Käro

75

Olgu su päevades 
päikesekulda,

olgu neis tervist ja 
rõõmugi suurt!

Õnnitleme juubelil!!!
Lääne-Virumaa 

Südamehaigete Ühing
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Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428. www.omaporsas.ee

1,95
1,75

1,85

/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!

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

Juveeliäris Candra
KÕIK ELITE

JA LORUS
KÄEKELLAD

-20%

Pikk 28, Rakvere

Kaupluses

UUS valik rõivakangaid ja
palju põnevat jõuludeks!

* 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

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

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

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

750€

Kodukasutuse õhk-õhksoojuspump
energiaklass A++ inverterkompressor
DAIKIN-i tehnoloogia
preemiumseadmestik GENERATION III

• •
• • -25 C
•

kütmine O

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

Tel 5900 0140,
5599 4444 Vaata infot

Pakkumine
kehtib kuni
31.12.2015

Mööblisalong Vaala keskuses

Lotta nari soodushinad

188€

Pluto nahast diivan
+2 tugitooli

Texas nahast diivanite
komplekt

1075€

Lotta kombi
(voodi+madrats+laud+riiul)

Vahvate tegelastega
lastetoamööbel

Erinevad männipuidust
tooted (laud+toolid)

250€

Pehme mööbel Eesti tootjalt
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