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Arvamus

JUHTKIRI

Konflikt alkoholipiirangute 
poolt ja vastu on võtmas kül-
ma sõja piirjooni. Mitmed al-
koholitootjate ja ka reklaami-
firmade esindajad on tulnud 
välja arvamusega, et alkoholi-
reklaamid ei suurenda kuida-
gi tarbimist, pigem toetavad 
brändide ostueelistusi. 

Sama nagu külm sõda
Pealtnäha kena jutt, aga asja 
olemust see ei muuda – 
reklaamitakse ikkagi alkoholi 
ning mida rohkem ühte või 
teist toodet esitletakse, seda 
suurem on selle laiem mõju, 
seda suurem on valik. Ehk lii-
detavate summa aina kasvab, 
mitte ei kahane, ning kokku-
võttes suureneb nii joodav 
kogus kui ka tootja kasum. 
Ajame asja veel segasemaks. 
Kui “hea brändiga” brändi 
lõpuks otsa saab, siis otsi-
takse pahatihti välja mõni ke-
hvem toode või siis lausa 
mõni kahtlane etanoolisegu – 
ning pidu jätkub ka korraliku 
joogita.
Mulle tuletavad sellised ki-
hutus-ja propagandakõned 
meelde külma sõja aegseid 
õigustusi võidurelvas-
tumisele. Minu eakaaslased 
peaksid ikka mäletama sur-
maeelikutest juhtide meda-
likõlinal peetud „kaitsepoliit-
ilisi“ etteasteid, kus iga tood-
etud mandritevahelist raketti 
SS-20 kiideti kui kindlat 
tagatist, mis tugevdab rahu 
kogu maailmas. Nendega 
koos näidati kaadreid uh-
ketest paraadidest Punasel 
väljakul, kus kümned, kui 
mitte sajad tuumalõhke-
peade kandjad vurasid pu-
haste ja läikivatena vaatajate 
silme eest läbi. Inimesed ülis-
tasid, plakatid käes, Nõuk-
ogude riigi võimsust ning 
nõukogude elustiili paremust 
ja eesrindlikkust.
Võtame siia kõrvale täna 
teleekraanid vallutanud alko-
holireklaamid. Õnnelikud 

Enne Rakvere Teatri kino- ja 
proovisaali nurgakivitsere-
mooniat viidi läbi veel üks 
omapärane talitus. „Tasume 
võla siinsete asukate ees,“ 
selgitas teatri direktor Velvo 
Väli.
Nimelt ehitatakse kino- ja 
proovisaal kunagise frantsis-
kaanlaste kloostri varemete-
le. Ehitustöö käigus leiti 
kloostri müüride kõrvalt viie 
inimese skeletid, millest neli 
kuuluvad kindlasti mehele ja 
üks suure tõenäosusega. „Ar-
heoloogid ja teised spetsialis-
tid arvavad pärast luustike 
uurimist, et tegemist on sel-
lesama kloostri munkadega, 
kes maeti siia ilmselt pärast 
1558. aastat,“ lausus Väli. 
„Nüüd, mil luustikud on 

Võlg asukate ees tasuti väärikalt

põhjalikult läbi uuritud, ma-
tame need taas maha, täpselt 
samasse kohta, kust need lei-
ti. Vabandame nende hauara-
hu rikkumise pärast ja looda-
me, et nad selle meie andes-
tavad ning kummitama ei tu-

le. Teatri peahoones igatahes 
keegi rahutu hing aeg-ajalt 
eksleb, mitu meie töötajat on 
teda tajunud. Loodetavasti 
saab ka tema seal rahu, kui 
näeb, et meil on õilsad kavat-
sused.“

Kui müüks alkoholi tõeliste 
elustiilireklaamidega?

Jälle see haldusreform
Kui leiduks vajadus kokku lugeda, aga tegelikult aiman tule-
must niigi, siis selgub ilmselt, et kõige rohkem oma paari-
kümne aasta jooksul kirjutatud juhtkirjadest olen pühenda-
nud haldusreformile. Täna tuleb lisa.
Nüüd, nii nad vähemalt lubavad, teevad nad selle reformi lõ-
puks ära. Kui heaga ei õnnestu, siis jõuga – selle ähvarduse on 
riik samuti välja saatnud.
Paraku minu loogika ja reformijate loogika ei ühti. Mis mui-
dugi ei tähenda, et minu oma on kindlasti õige. Mina kujutan 
ette, et reformimist peaks alustama omavalitsuste ülesannete 
ja rahastamisskeemi muutmisest; reformi läbiviijad peavad 
aga paratamatuks eelduseks vähemalt 5000 elanikuga oma-
valitsuste moodustamist.
Võimalik muidugi, et alla 5000 elanikuga omavalitsus ei hak-
kagi perspektiivis edukalt toimima. Kui näiteks koolipidami-
ne ja haridusvaldkond laiemalt jääb ka tulevikus omavalitsu-
se haldusalasse, siis peab mudeli „igas vallas vähemalt üks 
kool“ elluviimiseks olema elanikke tõesti vähemalt 5000. Aga 
kas igas vallas ikka peab kool olema? Äkki piisaks, kui neid on 
kahe-kolme peale üks? Vastavalt rahvaarvu tihedusele, tõm-
bekeskuste arvule jne.
Kool on vaid üks näide, tegelikult leiaks neid kümneid.
Tänases Kuulutajas leidub Rahandusministeeriumist edasta-
tud teade: uuringust selgus, et haldusreformil on pooldajaid 
rohkem kui vastaseid. Ja mida rikkam ning haritum oli vasta-
ja, seda rohkem ta reformi pooldab.
Mida sellest järeldada? Et maainimene, keda reform kõige 
rohkem puudutab, on loll ja ei saa aru, kui head asja temaga 
plaanitakse? Ilmselt siiski mitte, sest ka valdavalt hõreasustu-
sega Lõuna-Eestis oli reformiidee populaarne.
Küll aga loen vastuste ridade vahelt, et kogu Eestit ei saa ühe 
reformivitsaga lüüa. Kui jõukas piirkonnas on jõukas ja tegu-
sate juhtidega vald, kus elab 2000-3000 inimest, siis miks 
peab selle ilmtingimata reformikirve ette tirima? Las see toi-
metab edasi kui hakkama saab, ja rahvas rahul! Samas on 
mul kuri kahtlus, et liida Valga- või Võrumaa vallad kas või 
10 000 elaniku suuruseks, probleemid jäävad ikka alles: hõre 
asustus, töökohtade puudus jne.
Nagu võrukaeltest võrukesed armastavad öelda: ots sai otsa-
ga kokku – heinad otsas ja lehm ka lõppend. Ega me ju sellist 
reformi ei taha?

Aivar Ojaperv

inimesed, säravad kangelas-
ed, kes ründavad Everesti, 
sõlmivad rahuleppeid, teevad 
veel kõiksugu positiivsed trik-
ke ja lõpetavad oma batman-
liku päeva õllega. 
Või siis rõõmsad, asjalikult 
ettevõtlikud inimesed kas 
maailmaränduritena kauni 
päikeseloojangu taustal viina 
tinistamas, ööklubis sõprus-
sidemeid loomas või soorita-
mas koguni julgustükke oma 
karvast rinda epileerides. 
Teisisõnu vaatab meile vastu 
edukate inimeste elustiil, 
mille läbivateks joonteks on 
ettevõtlikus, hoogsus, põne-
vus, glamuur ja headus. Kõik 
läigib nagu rakett Punasel 
väljakul.
Siit aga küsimus. Kui need 
viimseni viimistletud rekla-
amid tarbimist ega läbimüüki 
ei suurenda, siis kas poleks 
õigem ja ausam kulutada 
tänases vabas ja demokraatli-
kus Eestis vahendeid hoopis 
alkoholiga seotud tõeliste 
elustiilide propageerimiseks? 

Näitame tõde, reality’t, tut-
vustame brände läbi 
tõepäraste “seikluste”. 
Pakun mõned stsenaariumid: 
valge viin, purukspekstud 
korter, politseipatrull ukse ta-
ga, nuttev laps, läbipekstud 
naine. Hommikune pohmell, 
karge õlu ja auto, mida mõne 
hetke pärast lõikab lahti 
päästeameti meeskond. 
Noorte pidu suvilas, hunnik 
siidreid, magusad alkopop-
id... Ning sealt samast tiigist 
leitud 17aastase nooruki laip.

Vägivald kui elustiil
Paneme tuure juurde. Vägi-
vald kui elustiil: kaadrid 
laamendavatest noortest, pu-
runenud akendest ja põlevat-
est autost. Cool, reality, tõe-
line elustiil, mida vürtsitab 
lühiajaline romantika. 
Tõsi, kahjuks puudub neis lu-
gudes enamjaolt happy end, 
on vaid mõned happy 
hour’id, mida on väga lihtne 
pakkida paariminutilisse 
löövasse reklaami. 

Politsei statistika kinnitab ar-
mutult, et enamus veriseid 
tegusid pannakse toime pur-
juspäi. Ilma alkoholi kui sell-
ise elustiili katalüsaatorita 
jäänuks toimumata väga pal-
jud perevägivalla tragöödiad, 
surmasõidud, tulekahjud 
ning muud hädad ja õn-
netused. Just see on reaalsus 
ja just seda peakski näitama.
Ja kui õnneliku elustiili brän-
direklaam ei mõjuta lä-
bimüüki, kasumit ega joodud 
liitreid, siis ei tohiks seda mõ-
jutada ju ka reaalset elustiili 
propageerivad reklaamid. 
Probleemiks oleks nende te-
les näitamise ajastus. Reaal-
seid õudukaid, sealhulgas ka 
tuumasõja apokalüpsisest, 
näitavad kommertskanalid 
harilikult hilja, palju hiljem 
kui võivad alata alkoholi-
reklaamid. Vähemalt oskavad 
vanemad ja lapsed õudukat 
vaadates hirmsamate st-
seenide ajal silmad kätega 
katta. Everesti vallutava 
õllesõbra ekraaniseikluste 
puhul aga mitte.

Andres Anvelt,
Riigikogu SDE fraktsiooni 

esimees
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Pärast kümmet aastat 
plaane, allkirju, kooskõ-
lastusi, ootamatult esile 
kerkinud takistusi (seal-
hulgas ehitaja kadumist 
objektilt) on asi lõpuks nii 
kaugel, et järgmisel suvel, 
millalgi jaanipäeva paiku, 
saab Rakvere linnarahvas 
endale kaasaegse kino ja 
teatrirahvas uue proovi-
saali. Kolmapäeval asetati 
ehitusele sümboolne nur-
gakivi.

Aivar Ojaperv

„Rõõm on seda suurem, et 
lootus jõudis vahepeal mitu 
korda kaduda,“ tõdes kultuu-
riminister Indrek Saar oma 
sõnavõtus. „Paberil hakati se-
da asja ajama juba kümme 
aastat tagasi, kui riik ja Rak-
vere linn allkirjastasid hea 
tahte lepingu.“

Kulus kümme aastat
Kümne aasta jooksul on nii 
mõnegi mehe roll ühiskonnas 
vahetunud. Minister Saar oli 
toona näiteks Rakvere Teatri 
juht, seega on ta protsesse 
näinud mitme mätta otsast. 

Praegune Rakvere linnapea 
Mihkel Juhkami meenutas, et 
„mina otsisin kümme aastat 
tagasi toole ja laudu kokku, et 
tähtsamad isikud saaksid 
siinsamas platsil hea tahte le-
pingu allkirjastada.“
Siis tuli masu ja plaanid jäid 
pooleli. 
Aga kui need aasta tagasi taas 
reaalseks muutusid, ei läinud 
veel sugugi kõik ladusalt: kõi-
gepealt leiti vundamenditöid 
tehes viie inimese luustikud 
ja arheoloogide pärast tuli 
ehitus seisma panna. Kui 
need võinuks jätkuda, polnud 
enam ehitajat – hanke korras 
töö endale saanud ehitusfir-
ma oli vahepeal objektilt liht-
salt jalga lasknud.
Ja nii juhtuski, et hoone, mis 
praeguseks pidanuks juba 
valmis olema, avab uksed 
millalgi järgmisel suvel.
„Sellest hoonest saab hea 
näide, kuidas omavalitsus ja 
riik koostööd teevad,“ lausus 
Rakvere Teatri direktor Velvo 
Väli. 
„Riigile kuuluv teater vajab 
proovisaali, Rakvere inime-
sed kino. Kui need kaks asja 
ühele vundamendile ja ühe 
katuse alla panna, tuleb kok-
kuvõttes kõigile odavam.“

Rakvere linn finantseerib ehi-
tust enam kui miljoni euroga, 
teise poole vaja minevast 
summast panustab Eesti riik. 
Osa töid, eeskätt kommuni-
katsioonid, on ära tehtud ju-
ba varem.

Fransiskaanlased ei pa-
handa
Rakvere kinomaja ja teatri nn 
black box´i tüüpi proovisaal 
ehitatakse teatrimäele Rakve-
re teatri ja rahvamaja vahe-
tusse lähedusse, kunagise 
frantsiskaanlaste kloostri 
müüridele. „Frantsiskaanla-
sed olid rõõmsad ja heatahtli-
kud inimesed,“ teadis Väli. 
„Usun, kui neilt oleks nõus-
olekut küsitud, siis nad olek-
sid kindlasti käe tõstnud.“
„Ruumi siin palju pole, aga 
ära oli vaja mahutada 150ko-
haline kinosaal ja proovisaal 
teatrile,“ rääkis hoone arhi-
tekt Raul Vaiksoo. „Kuidagi 
saime asja siiski projekteeri-
tud. Praegu tundub, et kõik 
laabub – rahastajad on head, 
ehitajad samuti.“
Uute peatöövõtjatena ehita-
vad kino- ja proovisaali koha-
liku taustaga ehitusfirmad 
Restor ja Revin Grupp.

Teatri kino- ja proovisaalile 
asetati nurgakivi
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KÜLMETAD?

Vali Woolpower!

Alussärk 200

W7112/00

81 €
Aluspüksid 200

W7342/00 71 €

Lukuga 
villane

kampsun 
400

W7234/10

145 €

Classic
õhukesed
sokid

W8411/00

14 €

Woolpower 
logoga paksud 
sokid 400

W8424/00

25 €

Woolpower alus- ja vahekihi rõivaste materjal on Ullfrotté Original. 1970ndate alguses 
töötati see välja koostöös Rootsi relvajõudude, teadlaste, arstide ja ellujäämisspetsialisti-
dega. Täna kasutavad Woolpower tooteid Soome, Rootsi, Norra, Saksamaa ja Prantsus-

maa armee- ning politseiüksused.

Ullfrotté Original on unikaalne ja vastupidav tekstiil, mis koosneb peenekiulisest merii-
novillast, polüamiidist ja polüestrist. Kanga teeb eriliseks see, et materjali ruumalast ca 
80% on õhk. Õhk on ideaalne isolaator, mis omab kanga funktsionaalses toimimises 
ülisuurt rolli. Õhk lukustab keha soojuse kangasse. Samas võimaldab õhuline materjal 
niiskusel ideaalselt aurustuda ja juhib selle naha pinnalt eemale. Tiheda silmuskoega 
kanga pind on sile ja ei aja sügelema. Ullfrotté Original säilitab keha soojuse isegi mär-
jana. Woolpower Ullfrotté Original kangast valmistatud tooted on meriinovillale omaselt 
antibakteriaalsed ja nõuavad minimaalset hooldust. Üldjuhul piisab vaid tuulutamisest, 

kuid kannatavad ka kuni 60 °C masinpesu ning trummelkuivatust.

Tel 654 9900   Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ

TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 

TÜRI
Türi-Alliku

PAIDE
Pikk 2

UUS KAUPLUS!

JÕGEVA
 Tallinna mnt 7

Ära enam külmeta! Tee õige valik!
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MÕNE REAGA

Möödunud kuu alguses põ-
les Võsul müügil olnud ma-
ja ja see pani aluse kuulu-
juttudeks, et mängus oli 
kellegi kuri käsi. Päästjate 
menetluse käigus selgus, et 
tegemist oli hooletu kütmi-
sega, mille tagajärjel puh-
kes tulekahju. Kiiret kus-
tutustööd takistas pääste-
autode kehv ligipääs sünd-
muskohale.

Mari Mölder

Kui novembriööl süttis Vihula 
vallas Võsul Posti tänaval ka-
hekordne puitmaja, siis andis 
see kõneainet, et tegemist 
võis olla pahatahtliku süüta-
misega. Oli ju omanik maja 
korda teinud ja kohe pidi toi-
muma ka müügitehing.
Juhtumit hakkas uurima Ida 
päästekeskus ning selgitati 
välja, et tulekahju tekkepõh-
jus oli hooletus küttesüsteemi 
kasutamises. Omaniku sõnul 
oli maja müügiks korda teh-
tud ning ta käis maja kütmas, 
vaatamata sellele, et keegi 
sees ei elanud.
Hoone muutus tulekahju ta-
gajärjel kasutuskõlbmatuks.
Ida päästekeskuse menetleja 
Alar Tetting ütles, et kütmisel 
tuleb olla hoolas ning enne 
kütteperioodi on mõistlik 
kutsuda korstnapühkija, isegi 
siis, kui majas igapäevaselt ei 
elata. „Eramajades tuleb küt-
tesüsteemi puhastada igal 
aastal ja iga viie aasta tagant 
tuleb kutsuda kutseline korst-

Pealinna linnaosavanema 
kiiruseületamine tühistati
Rakvere kohus tühistas Põhja-Tallinna vanema Karin Tam-
memäe kiiruseületamise otsuse Ida prefektuuri ametniku 
poolt tehtud vea tõttu.
Karin Tammemägi kaebas Ida prefektuuri juunikuus tehtud 
otsuse peale, kus talle määrati 320eurone rahatrahv kiiruse-
ületamise eest. Novembris võttis Rakvere kohtumaja asja 
arutlusse ja otsus tühistati väärteo tunnuste puudumise tõt-
tu.
Ida prefektuuri pressiesindaja Kerttu Krall selgitas olukorda 
järgmiselt: „Kiiruseületus fikseeriti 12. mail Lääne-Virumaal 
Kadrina vallas Loobu-Rõmeda tee 5. kilomeetril kella 11 pai-
ku. Väärteootsus tühistati politseiametniku inimliku eksimu-
se pärast. Protokollis oli suurimaks lubatud kiiruseks antud 
teelõigul märgitud 90 km/h, kuigi tegelikult oli maksimaalne 
lubatud kiirus 70 km/h,“ selgitas Krall.
Karin Tammemägi kinnitas, et politsei tegi talle maikuus 
trahvi. „Trahviotsuses oli märgitud, et ületasin kiirust. Ma ei 
nõustunud sellega ja pöördusin kohtu poole, mis sellises olu-
korras ongi ainuõige. Kohus on tänaseks trahvi tühistanud. 
Hindan kõrgelt politseiametnike rasket tööd ja kutsun kõiki 
üles seaduskuulekusele,“ kommenteeris linnaosavanem.
Linnaosavanema sõiduvahendiks polnud ametiauto.

Mari Mölder

Rakvere reformierakondlasi asub 
juhtima Toomas Varek
Rakvere reformierakondlased valisid piirkonna esimeheks 
Rakvere linnavolikogu esimehe Toomas Vareku.
”Toomas Varek on kogenud poliitik ja tema valimine Rakvere 
piirkonna esimeheks, mis on suurim piirkond Lääne-Viru-
maal, on loogiline samm,” ütles Reformierakonna Lääne-Vi-
rumaa maakonnaorganisatsiooni juht Aleksandr Holst. ”Ei 
ole kahtlustki, et Toomas Varek saab ette seatud eesmärkide-
ga suurepäraselt hakkama.”
Toomas Varek liitus Reformierakonnaga 2013. aastal.
Lisaks Toomas Varekule valiti Reformierakonna Rakvere piir-
konna juhatusse veel Vallo Kruusimägi, Aleksandr Holst, Ai-
gar Kink, Maie Urbas, Marko Torm ja Andrus Brückner.
Lääne-Virumaal on 791 reformierakondlast, kellest 351 kuu-
lub Rakvere linna piirkonda.

Aivar Ojaperv

Tuli hävitas müügil olnud maja

Tulekahju tagajärjel sai elamu suuri kahjustusi. 
Foto: Päästeamet

napühkija. Kortermajades, ri-
daelamutes, paarismajades 
peab kutseline korstnapühki-
ja käima igal aastal. Antud 
juhtumi puhul ei saa kindlalt 
väita, et kutselise korstna-
pühkija käimine oleks tule-
kahju ära hoidnud, kuid küt-
tesüsteemide hooldamine ja 
korrashoid on ohutuse mõis-
tes kõige olulisem,“ lausus 
Tetting.
Ta tuletas veel meelde, et kui 
ahju köetakse, siis tuleb kin-
del olla, et ohutuse tagami-

seks on kõik tehtud. Ahju ei 
tohi üle kütta ja korraga tohib 
küttekoldesse panna ühe sü-
letäie puid.
Sündmuse lahendamisel sel-
gus ka tõsiasi, mille tõid välja 
esimesena kohale sõitnud 
Võsu vabatahtlikud päästjad. 
Nimelt ei pääsenud nad esi-
mese hooga majale ligi, sest 
suure päästeautoga oli sünd-
muskohale sõitmine rasken-
datud. Teeäärsed puud olid 
piiramata, takistades kõrge 
sõiduki möödumist ning 

päästjad pidid esmalt aega 
kulutama okste saagimisele. 
Päästjad tuletavad meelde, et 
inimesed vaataksid oma era-
mute sissesõiduteede läbita-
vuse veel kord üle. Veenduda 
tuleb selles, et häda korral 
saaks kiirabi, pääste ja polit-
sei kiirelt abi osutada, sest 
õnnetuse korral loeb iga se-
kund. Samuti on oluline, et 
maja aadress oleks kergesti 
leitav ja loetav ning see oleks 
tähistatud nii numbri kui tä-
navanimetusega.

Sõmeru ja Rakvere valla 
ühinemisläbirääkimised jätkuvad
Sõmeru ja Rakvere valla volikogu ajutised komisjonid ühine-
misläbirääkimiste läbiviimiseks kohtusid esimesel ühisel 
koosolekul 9. novembril endises vallamajas, praeguses Villa 
Theresas, kirjutab Sõmeru valla kodulehekülg.
Toimus arutelu komisjoni tegevuste kavandamiseks ajakava, 
läbirääkimisteks vajalike teemade ja avalikkuse informeeri-
mise osas. Otsustati, et kõik vajalikud ettevalmistustegevused 
tuleb läbi viia hiljemalt 2017. aasta aprilliks.
Koosolekul lepiti üksmeelselt kokku põhimõtted komisjoni 
tegevuse korraldamisel ja elanikkonna informeerimisel. Ot-
sustati, et valdades tutvustavad ühinemise temaatikat mõle-
ma valla esindajad.
3. detsembril toimus teine koosolek Sõmeru keskusehoones. 
Päevakorras oli läbirääkimiste ajakava kinnitamine, teemade 
määratlemine ja teemade lõikes töögruppide moodustamise 
põhimõtted. Ajakava kinnitamisel otsustati, et silmas pida-
des viimaseid Vabariigi Valitsuse seisukohti haldusreformi lä-
biviimise kohta tuleb Sõmeru ja Rakvere valla ühinemisläbi-
rääkimiste tegevused lõpetada juba 2017. aasta jaanuariks.
Järgmine koosolek toimub 21. jaanuaril Rakvere vallamajas. 
Mõlemad pooled valmistavad koosolekuks ette oma ettepa-
nekud teemade lõikes töögruppide lähteülesande ja koossei-
su osas.

Aivar Ojaperv
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MUST KROONIKA

LIIKLUSÕNNETUS TAPAL
6. detsembril kella 12.15 ajal toimus liiklusõnnetus Tapal Õh-
tu pst 3 juures, kus sõiduautot Volkswagen Polo juhtinud 
35aastane Pille tagurdas hoovist välja ja sõitis otsa kergliik-
lusteel liikunud jalakäijale, 84aastasele Renatele. Jalakäija 
toimetati Rakvere Haiglasse.

KALLALETUNG MEHELE
9. detsembril teatati politseile, et Tamsalus Ääsi tänava korte-
ris rünnati 50aastast meest.

VARGUSED
9. detsembril varastati Tamsalu vallast Porkuni külast murut-
raktor, lumepuhur, lumesahk ja aiakäru. Kahju on 3353 eu-
rot.
7. detsembril teatati, et Tapal Ülesõidu tänaval asuvast lõ-
bustusasutusest varastati mobiiltelefon iPhone. Kahju on 599 
eurot.
4. detsembril teatati politseile, et Rakveres Rägavere teel 
murti sisse kaubikusse ja varastati tööriistakohver, akutrell, 
mobiiltelefon, varuvõtmed ja kütusekaart. Kahju on 970 eu-
rot.
5. detsembril teatati politseile, et Vihula vallas Pajuveski kü-
las tungiti sisse elumajja ja varastati gaasigrill ning tolmui-
meja. Kahju on 300 eurot.
2. detsembril teatati politseile, et Vihula vallas Natturi külas 
varastati kasvuhoonest lõikepink, aluslaud, puurid, trellid 
ning muud vara. Kahju on täpsustamisel.

MEES JÄI KATUSEL HÄTTA
8. detsembril kell 12.42 sai häirekeskus teate, et Väike-Maar-
jas Soo tänaval on mees kahekordse viilkatusega elamu katu-
sel hätta jäänud ning vajab sealt alla tulemiseks abi. Päästjad 
tõid mehe katuselt ära, meditsiinilist kontrolli mees ei vaja-
nud. 

UUDEKÜLAS PÕLES SAUN
4. detsembril kell 23.17 said päästjad väljakutse Tamsalu val-
da Uudekülla, kus põles saun. Päästjad kustutasid tulekahju 
kella 00.30ks, keegi kannatada ei saanud. Tulekahju tekke-
põhjuse selgitab menetlus.

Kuulutaja

Looduskaunis Porkuni 
järv on taas kuiv – veti-
kaid täis kasvanud põhi 
paistab ja alles on vaid ük-
sikud lombid. Selliseid 
„tempe“ on järv teinud va-
remgi – viimati oli see kuiv 
2006. aastal, enne seda 
2003. ja korra ka 1990nda-
tel ja 1970ndatel.

Aivar Ojaperv

Porkuni järv on allikatoiteline 
ja kui allikad jäävad kuivaks, 
kuvab ka järv. „Eks ka mujal 
on veetase alanenud, näiteks 
Võrtsjärves,“ tõdes Tamsalu 
vallavolikogu esimees 
Toomas Uudeberg. „Meie 
kandis on see asi eriti tundlik 
– asume ju Pandivere piirkon-
nas ja nii nagu põhjavee tase 
alaneb, nii ka järv kuivab.“
Seni on järv end ise taasta-
nud. „Viimati, 2006. aastal, 
võttis järve veega täitumine 
paar kuud,“ meenutas Uude-
berg. „Siis jäi järv kuivaks var-
akevadel, aga järgnenud 
suurvee ajal ikkagi täitus. Kar-
dan, et sel korral jääb järv kui-
vaks terveks talveks.“
„Mingi indikaator on Assa-
malla luht – kui sinna tekivad 
ajutised järved, siis tuleb 
mõne aja pärast vesi tagasi ka 
Porkuni allikatesse,“ lisas ta.
Hetkel on kuiv Porkuni n-ö 

Porkuni järv on taas veest tühi

ülemine järv. „Kui vesi on pik-
ka aega madal, kuivab ära ka 
teine, väiksem järv,“ selgitas 
Uudeberg. „Samuti avaldab 
Porkuni järvede veetase mõju 
Valgejõle, mis siit teatavasti 
algab. Aga jõel on veel omad 
allikad, päris ära pole selle 
ülemjooks seni kuivanud.“
Järve kuivamise tõttu hävineb 
kahjuks ka sealne kalade pop-
ulatsioon. „Praegu on kalad 
kogunenud alles jäänud tii-

kidesse, aga kui nii edasi 
läheb, siis nad hukkuvad – 
kas hapnikupuudusesse või 
siis külmuvad ära, sest nii na-
gu külma tuleb, külmuvad 
need tiigikesed põhjani läbi,“ 
kurvastas Uudeberg. „Poleks 
kuritegu, kui keegi hakkaks 
kalu endale pannile püüdma 
– ikka parem kui lämbumine 
või külmumine.“
Porkuni järve üheks 
omapäraks on veel ujuvad 

saared. Need tekivad, kui tur-
bane kaldapinnas lahti mur-
dub. Nii mõnigi ujuv saar on 
olnud kümmekonna ruut-
meetri suurune, neil on 
kasvanud ka väiksemaid 
puid. Suurema tuulega on 
ujuvate saarte liikumine vi-
suaalselt nähtav. Mõnel kor-
ral on ujuvad saared ka „pah-
andust“ teinud, ummistades 
väljavoolu suuremast järvest 
väiksemasse.

N ä d a l a l e h t
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JURIST ANNAB 
NÕU

Internetiaadresilt www.
tooelu.ee leiab portaali, 
mis koondab töötajaile, 
tööandjaile, alustavatele 
ettevõtjatele jne vajalikku 
informatsiooni. Käsitleta-
vate teemade valdkond on 
lai: alates töölepingust ku-
ni töötervishoiuni välja.

Aivar Ojaperv

Tööelu portaali haldajaks on 
Tööinspektsioon, kuid ellu 
kutsuti see nelja institutsioo-
ni koostöös: lisaks nimetatule 
veel Sotsiaalministeerium, 
Terviseamet ja Tervise Arengu 
Instituut. Koostööpartnereid 
on teisigi. Portaal avas n-ö 
uksed 2012. aasta oktoobris.

Artikleid kirjutavad oma 
ala spetsialistid
„Tööelu portaal on seni suu-
rim veebikeskkond, kuhu on 
koondatud suur hulk artik-
leid, kust leiab vastused küsi-
mustele, mis tööelus võivad 
tekkida,“ selgitas portaali toi-
metaja Rasmus Miller. „Vas-
tuse töösuhetes või töökesk-
konnas ette tulevale küsimu-
sele peaks portaalist leidma 
nii töötaja, tööandja, alustav 
ettevõtja, tööturule siseneja, 
töötav või last suveks tööle 
saatev lapsevanem, vähene-
nud töövõimega töötaja jne.“
„Portaali haldab küll Tööins-
pektsioon, kuid see pole vaid 
nimetatud valdkonna küsi-
muste-vastuste jaoks ja see-
pärast on loodud ka eraldi 
keskkond,“ lisas Miller. „Ta-
hame olla üks konkreetne 
koht, kuhu on kogutud auto-
riteetne ja usaldusväärne in-
fo. Artikleid kirjutavad por-
taalile oma ala spetsialistid. 
Portaal on loodetavasti nagu 
Tallinna linn, mis kunagi val-

Lugeja küsib: Tööandja üt-
les töölepingu üles koonda-
mise tõttu. Koondamistea-
tes oli märgitud, et tööandja 
maksab ka koondamishüvi-
tist. Leping peaks lõppema 
kahe kuu pärast. Kui ma 
leian nüüd vahepeal teise 
töö ja lõpetan ise töölepin-
gu, kas siis tööandja võib 
keelduda koondamishüviti-
se maksmisest?
Vastab Tööinspektsiooni 
tööinspektor-jurist Ingrid 
Iter.
Tööandjal on kohustus 
maksta koondamishüvitist 
töötaja ühe kuu keskmise 
töötasu ulatuses juhul kui 
töösuhe lõpeb koondamise 
tõttu. Kui töötaja leiab teise 
töö ning ütleb ise enne töö-
lepingu üles, ei ole töösuhte 
lõppemise aluseks mitte 
koondamine, vaid töötaja-
poolne ülesütlemine, mille 
puhul hüvitise maksmise 
kohustust tööandjal ei ole. 
Seega kui leping lõpeb enne 
koondamist hoopis töötaja 
algatusel, ei pea tööandja 
koondamishüvitist maksma. 
Samas kui töösuhte kiirem 
lõpetamine on mõlema 
poole huvides, saab lõpeta-
da lepingu poolte kokkulep-
pel ning sellisel juhul on või-
malik leppida kokku ka hü-
vitise maksmises.

Kuulutaja

Tööelu portaal varustab vajaliku 
infoga nii töötajat kui tööandjat

mis ei saa – uut infot lisame 
pidevalt juurde ja seepärast 
tasub seda aeg-ajalt külasta-
da isegi siis, kui kogu tekst on 
kord juba otsast lõpuni läbi 
loetud.“
Peamiselt käsitleb portaal 
töölepinguseaduse ning töö-
tervishoiu ja tööohutuse sea-
dusega seonduvaid teemasid. 
Seejuures pole nimetatud 
seadused mitte lihtsalt ko-
peeritud, vaid seaduste ja 
nende sätete mõte on lahti 
seletatud ning teemalehtedel 
leidub ka viiteid. 
Tööelu portaalis ilmub iga-
päevaselt kasulikke ja huvita-
vaid tööeluga seonduvaid uu-
diseid. Kajastatud on tasuta 
üritused ning koolitused. In-
fot saavad Tööeluportaalist 
nii erialainimesed kui ka 
täiesti tavalised tööandjad või 
töötajad. 
Detailset infot leiab ka töö-
keskkonna kohta. Näiteks 

saab vastused küsimustele, 
kuidas korraldada juhenda-
mist ja väljaõpet, kuidas läbi 
viia riskianalüüsi, miks on 
oluline kasutada töö tegemi-
se ajal isikukaitsevahendeid 
jne. 
„Tööelu portaal on koht, ku-
hu peaks kindlasti pöörduma, 
kui on tekkinud mõni tööelu-
alane küsimus, mure või 
probleem,“ soovitas toimeta-
ja Rasmus Miller. „See veebi-
keskkond on suurim ning au-
toriteetseim vastavat infot 
pakkuv portaal Eestis.“

Vajalik igale töötajale ja 
tööandjale
„Just praegu läbib portaal 
uuenduskuuri, mille tulemu-
sena muutub see veelgi kasu-
tajasõbralikumaks ning va-
heldusrikkamaks,“ lisas ta. 
„Tööelu portaal täieneb pide-
valt ning järjepidevalt muu-
detakse ka infot teemalehte-

del ajakohaseks. Kui mõnda 
töötajat närib kahtlus, kas 
tööandja mitte pole kohustu-
si eiranud või seadusi rikku-
nud, kui kokkulepitud palga-
päeval raha arvele ei tule või 
tööandja ei tea täpselt, kuidas 
ja mille alusel koostada puh-
kuste graafikut, siis on õige 
aeg ja koht külastada Tööelu 
portaali.“
Milleri sõnul on portaalil 
praegu 700-800 külastust 
päevas. „Kui arvestada, et 
meil on 600 000 tööealist ini-
mest, siis neist väga suur osa 
pole veel meie portaali üles 
leidnud. Meil on kindlasti 
arenguruumi. Soovime por-
taali inimestele veelgi muga-
vamaks muuta. Teeme selleks 
ümberkorraldusi just praegu 
ning seetõttu võib ette tulla 
tehnilisi probleeme. Kuid tea-
me, et inimesed vajavad vas-
tavat infot, ja seega on soovi-
tus meid üles leida.“

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

•  S o ov i n  l e i d a  8 .  k l a s s i 
t ü d r u ku l e  m a t e m a a t i ka 
abiõpetajat. Tel 5557 2056

• Pakkuda osalise tööajaga tööd 
Haljalas, kohusetundlikule ja 
ausale puhastusteenindajale. 
Info tel: 50 71 974

•  P a k k u d a  l i s a t ö ö d 
nõudepesijale Põhjakeskuses. 
Tööaeg 10:00-20:00. Lisainfo 
telefonil: 5598 9998 või liisa@
babyback.ee

•  Ha l ja l a  t a n k l a  o t s i b 
klienditeenindajat, esialgu 
tähtajaline leping. Tel 5883 
8805

• Soovin leida ehitusmeest 
välitöödele. jpehitusgrupp@
gmail.com, 5633 6291

• Ettevõtte otsib autojuhti 
tõ stukiga metsave oauto 
peale. Tel 5554 7177

• Võtame tööle rahvusvaheliste 
v e d u d e  a u t o j u h i  C - , 
E-kat. (Euroopa suunal ja 
Skandinaavia suunal). Tel 5646 
6885

•  Katela  saekaater  otsib 
a u t o j u h t i .  C- k at e g o o r i a 
j u h i l u b a  k o h u s t u s l i k , 
E-kategooria soovituslik.  Info 
tel. 5048 960 või katelapuit@
gmail.com

• Pakkuda tööd metsamehele 
(B-kat. juhiloaga, Rakverest 
või lähiümbrusest). Minu 
varustus. Tel 5673 5648

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

OTSIN TÖÖD
• Kogemustega autojuht (B-, 
C-kat.) otsib tööd. Oodatud 
ka teised pakkumised. Tel 
56256916

• Otsin tööd. Oodatud kõik 
pakkumised. Tel 5550 5148

Rakvere 
Linnavalitsus 
kuulutas välja 
avaliku kirjaliku 
enampakkumise 
Rakvere Linnavalitsus kuulu-
tas välja avaliku kirjaliku 
enampakkumise viimaste 
Rakvere lennuvälja tööstusala 
kinnistute hoonestusõiguste 
koormamiseks. Pakkumised 
tuleb esitada hiljemalt 20. 
jaanuariks 2016 kell 13 Rakve-
re Linnavalitsusse. Pakkumi-
sed avatakse kell 13.15.
Lisainformatsioon: haldus-
spetsialist Jaana Tiidemaa; 
e-post jaana.tiidemaa@rak-
vere.ee

Vinni vald tõstab 
sotsiaaltoetusi
Vinni vallavolikogu kehtes-
tas vallaeelarvest makstava-
te sotsiaaltoetuste piirmää-
rad 2016. aastaks. Sünnitoe-
tus tõuseb praeguselt 260 
eurolt 300 euroni, matuse-
toetus 130 eurot 160 euroni, 
juubelitoetus 20 eurolt 30 
euroni (100aastasele ja va-
nemale 60 eurolt 100 euro-
le), küttetoetus 200 eurolt 
230 eurole ning ranitsatoe-
tus 65 eurolt 100 eurole. 
„Vinni vald hoolib oma ini-
mestest, oleme nii sotsiaal-
teenuste pakkumiselt kui 
sotsiaaltoetuste mitmekesi-
suse poolest maakonnas 
esirinnas,“ ütles Vinni valla-
vanem Toomas Väinaste.
Suure tähelepanu all on lap-
sed ja noored pered. „Vinni 
vallas saavad kõik valla koo-
lide esimesse klassi minevad 
õpilased rantsitatoetust, sõl-
tumata oma registreeritud 
elukohast. Samuti tasume 
neile peredele, kelle perest 
käib valla lasteaias korraga 
kaks või enam last, lapseva-
nema osa osalustasu alates 
teisest lapsest. Madala sisse-
tulekuga peresid toetame 
suviste lastelaagrituusikute 
eest tasumisel.“
Vinni vallavolikogu kehtes-
tas veel ka uue toetuste 
määramise ja maksmise 
korra, milles lisandus juurde 
üks toetuse liik - täiendav 
ravimite hüvitamise toetus. 

Hilje Pakkanen
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61 protsenti tööand-
jatest vajab järgmi-
sel poolaastal lisa-
tööjõudu ning 
nõudlus sobivate 
töötajate järgi üle-
tab juba täna töötu-
rul leiduvat ressurs-
si, mis muudab per-
sonaliotsingud väga 
keeruliseks. Suuri-
maks puudujäägiks 
on reaalsed ameti-
alased oskused, mi-
da uuel ametikohal on kohe-
selt võimalik rakendada.
Enam kui pooled (56 protsen-
ti) tööandjatest leiavad, et 
just tööks vajaminevatest os-
kustest jääb kandideerijatel 
kõige sagedamini puudu. Pea 
pooled (46 protsenti) tööand-
jad leiavad, et ka napp tööko-
gemus on puudujäägiks, mis 
iseloomustab eelkõige noore-
mat generatsiooni, kelle sise-
nemine tööturule on Eestis 
probleemne.
Töökogemusest märksa vä-
hem tunnevad tööandjad 
puudust erialasest haridusest 
ning sobimatutest isikuoma-
dustest. 24 protsenti tööand-
jatest sooviksid näha pare-
maid võõrkeeleoskusi ning 19 
protsenti tööandjatest tuge-
vamat eesti keele oskust.
Arvestades, et enamik töö-

242 nelja- ja enamalapselist 
peret saavad tänavu riigilt ko-
dutoetust kokku 1,8 miljonit 
eurot. Kokku paranevad 1 178 
lapse elamistingimused.
Ettevõtlusminister Liisa Oviir 
märkis, et kui tänavu õnnes-
tus anda ilusam ja soojem ko-
du pea 1200-le lapsele, siis 
tuleval aastal kasvab see 
number märkimisväärselt. 
„Kui tänavu oli meetme siht-
rühmaks nelja- ja enamalap-
selised pered, siis uuel aastal 
saavad toetust taotleda pe-
red, kus kasvab kolm ja enam 
kuni 19-aastast last. Heade 
koduste tingimuste loomine 
aitab lisaks sotsiaalse tõrjutu-
se vähendamisele kaasa ka 
laste õppeedukuse kasvule. 
Kõik pered on ära teeninud 
võimaluse elada kaasaegsetes 
tingimustes, mis on mugavad 
ja energiasäästlikud. Mul on 
hea meel, et oleme leidnud 
võimaluse toetada senisest 
rohkemaid perekondi,“ ütles 
minister. 
Tänavu on keskmine toetuse 
summa ühele perele 5 856 
eurot ning kõige rohkem ra-
huldati taotlusi Harjumaalt 
(39), Tartumaalt (26), Pärnu-
maalt (24) ja Ida-Virumaalt 
(23).
Toetust saavates peredes oli 
keskmine maksustatav tulu 
ühe pereliikme kohta 125 eu-
rot kuus, peredes on keskmi-

Millest jääb tööle kandideerijatel 
kõige sagedamini puudu

andjatest ei ole välistööjõule 
ka tööjõupuuduses avatud 
ning juba täna peab pea vii-
endik tööpakkujatest eesti 
keele oskust probleemseks, 
saab võõrtööjõul olema väga 
keeruline siseneda Eesti töö-
turule.
Kõige vähem peavad tööand-
jad probleemseks kandidaati-
de sobimatut väljanägemist 
ning füüsilist võimekust, mis 
on tööturule igati tervendav.
„Tööandjate soovidest on 
kindlasti õppida ka tööotsija-
tel, kes võiksid ootuste taga 
märgata võimalust end pare-
mini ette valmistada,“ kom-
menteeris uuringut CV Kes-
kuse turundusjuht Henry Au-
väärt.
„Kahjuks ei oska paljud meist 
oma oskusi ning teadmisi 
kandideerimisprotsessi esi-

mestes etappides so-
bivalt väljendada 
ning seeläbi väheneb 
ka konkurentsivõime. 
Nii nagu peab värba-
misjuht välja selgita-
ma kandidaatide so-
bivuse ametikohale, 
peaks ka tööotsija te-
gema võimalikult pal-
ju eeltööd, et näha, 
kuidas tema oskused, 
teadmised, kogemu-
sed ettevõttele lisa-

väärtust võiksid luua. Eduka 
kandideerimise võti peitubki 
ettevalmistuses, kuna palju-
del kandidaatidel on tegeli-
kult sobivad oskused olemas, 
kuid nad võtavad kandideeri-
mist liiga kergekäeliselt ning 
ei tea seepärast, kuidas oma 
teadmisi tööandjani viia“.
Käesoleva aasta sügisel CV 
Keskuse poolt läbi viidud töö-
turu-uuringusse andis oma 
panuse 736 tööandjat. Uurin-
gus osalenud tööandjad on 
läbilõige Eesti ettevõtetest, nii 
ettevõtete suuruse poolest 
kui ka tegevusvaldkonniti 
ning piirkonniti. 54 protsenti 
vastanutest olid ettevõtte 
omanikud või tippjuhid, 26 
protsenti personalijuhid või 
värbamisspetsialistid.

Allikas: CV Keskus

242 paljulapselist peret saavad 
eluasemetingimuste parandamiseks toetust

selt 5 last. Toetust saanud pe-
redes on 1 178 alla 19-aastast 
last.
Kõige enam antakse toetust 
eluaseme renoveerimiseks 
(154 korral). 36 pere saab toe-
tust kodu soetamiseks ning 
35 pere eluasemelaenu põhi-
osajäägi tagasimakseks.
KredExi eraldatud riiklik ta-
gastamatu toetus eluaseme-
tingimuste parandamiseks on 
mõeldud lasterikastele pere-
dele, kus kasvab vähemalt ne-
li kuni 19-aastast last ning 
kelle sissetulek ühe leibkonna 
liikme kohta on kahe viimase 
aasta tuludeklaratsioonide 
alusel kuni 355 eurot kuus. 
Riik toetab taotleja eluaseme-
tingimuste parandamisele 
suunatud projektide teosta-
mist 90-100 protsendi ulatu-
ses projekti maksumusest. 
Toetuse eesmärk on nelja- ja 
enamalapseliste perede ela-

mistingimuste parandamine, 
kaasajastamine ning sotsiaal-
se tõrjutuse vähendamine.
Alates aastast 2008 on palju-
lapselistele peredele kodu-
toetust eraldatud 20,3 miljo-
nit eurot, rahuldatud on 2290 
taotlust. Toetust saanud pere-
des elab kokku 11 089 last.
Taotlejate eluaseme olukorda 
hindas komisjon, kuhu kuu-
lusid KredExi, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministee-
riumi, Sotsiaalministeeriumi 
ja Eesti Lasterikaste Perede 
Liidu esindajad.
KredEx on riigile kuuluv fi-
nantsasutus, mis aitab paran-
dada Eesti ettevõtete rahasta-
misvõimalusi, maandab kre-
diidiriske ja võimaldab ini-
mestel rajada või renoveerida 
oma kodu.

Kuulutaja
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Kas teadsid, et 80 protsen-
dil eestlastel ei ole sääste? 
Nad elavad palgapäevast 
palgapäevani. Jahmatavalt 
suur hulk on ka neid, kes 
on võtnud oma elu jooksul 
SMS laenu – ligikaudu 
100 000 inimest. Numbrid 
näitavad, et meie rahva ra-
haasjad pole kiita. Mida 
aga teha selleks, et astuda 
välja sellest 80 protsendi 
klubist?

Katrin Kivi

Mäletate ehk: möödunud 
aastal valimiste aegu küttis 
kirgi miinimumpalga teema? 
Sattusin siis arutlema ette-
võtja Oleg Grossiga. Mis saab 
organisatsioonidest, kus on 
palgal palju teenindavat per-
sonali? Kas need lähevad 
pankrotti, kui kohaldada 
1000eurost miinimumpalka? 
„Siin pole midagi pikalt rääki-
da,“ kommenteeris Gross 
toona. „Meil on turumajan-
dus. Ka palga määrab ära 
turg. Sa ei saa salvest võtta 
välja rohkem kartuleid, kui 
seal on.“
Mõtlete nüüd, et kuidas puu-
tuvad ühe suure ettevõtte ja 
selle juhi majandusülesan-
ded teisse? Puutuvad ikka! 
Sest nii ettevõtja kui ka täiesti 
tavaline eraisik peaksid läh-
tuma lihtsast talupojatarku-
sest: kulutad seda, mis sul on. 

Naised klubis rääkisid
Rakveres toimus naisinvesto-
rite klubi üritus, kus räägiti 
muuhulgas eelarve tegemise 
vajalikkusest. „Te võite tõsi-

selt üllatuda, kui hakkate jäl-
gima, kuhu teie raha kulub,“ 
ütles klubi eestvedaja Kristi 
Saare. „Tavaliselt kulutab ini-
mene emotsiooniostude pea-
le palju rohkem raha, kui ta 
ise arvab. Et saada tervikpilt, 
tuleks eelarvet - isiklikku ra-
havoogude juhtimist - pidada 
aasta läbi.“
Emotsiooniostude ohjami-
seks soovitas Saare arvutada 
välja oma töötunni hind. Ar-
vesse tuleb võtta ka kulud, 
mis tekivad töölkäimisega, 
kaasa arvatud aeg. 
Oletame, et töötad 160 tundi 
kuus ja saad selle eest 500 eu-
rot kätte. Töölkäimise ajakulu 
on tund päevas ja rahaline 
kulu 2 eurot, lisaks kulub iga 
päev lõunale 4,20 eurot. Liht-
ne arvutus näitab, et oma 
töötunni eest teenid n-ö puh-
talt 2,09 eurot – see on see ra-
ha, mida saad edaspidi kulu-
tada kõigele muule. 
Nüüd saad hinnata, kas oled 
valmis töötama 2eurose šo-
kolaadi nimel terve tunni. Või 
kas oled nõus, et töötad kaks 
tundi ja vastu saad suitsupaki 
või töötad 2,5 tundi ja saad 
vastu 5eurose veinipudeli? 

Säästmine on koonerite 
pärusmaa?
Kui olete saanud kirja kõik 
oma kulutused, tasub nime-
kiri üle vaadata ja mõelda, 
kas saab säästa. Säästmine ei 
tähenda ilmtingimata seda, 
et naudingutest ja meelela-
hutusest tuleb loobuda. Pi-
gem jälgi seda, kas maksad 
teenuste ja toodete eest turu-
hinda.
Tööta läbi kõik kuluread oma 
isiklikus eelarves. Telekom-
munikatsioonide valdkond 

areneb väga kiiresti ja veel 
aasta-paar tagasi soodsana 
tundunud mobiili- või tele-
pakett ei pruugi seda enam 
olla.
Millised on autoga kaasnevad 
kulud? Võib-olla leiad, et oled 
valmis lühemaid distantse ja-
la käima, või on mõistlik aeg-
ajalt kasutada ühiskondlikku 
transporti? Ka kodune elekt-
rienergia tarbimine võib olla 
koht, kust saab raha kokku 
hoida - internetiavarustes lei-
dub hulganisti õpetusi ja nip-
pe selle kohta, kuidas elektrit 
säästa.

Ülemuse pikalt saatmise 
fond
Eespool mainitud naisinves-
torite klubi ürituste peamine 
eesmärk oli valgustada inves-
teerimise tagamaid, ent klubi 
eestvedaja Kristi Saar pani 
osalejatele südamele, et ei 
maksa investeerimismaailma 
sukelduda kiirustades. 
„Enne tuleks luua meelera-
hufond,“ selgitas Saare. „Seda 
nimetatakse ka ülemuse pi-
kalt saatmise fondiks. Fondi 
loomise eesmärgiks on teki-
tada puhverraha ootamatute 
olukordade lahendamiseks. 
Inimestel ikka juhtub igasugu 
asju: auto vajab remonti, pe-
sumasin annab otsad, tervi-
sega juhtub midagi, töökoht 
kaob jne. Kui fondi pole, oled 
sunnitud kalli intressiga lae-
nu võtma.“
Kui suur peaks fond olema 
ideaalis? „Lastega peredel 
võiks see olla isegi ühe aasta 
kulutuste suurus,“ leidis Saa-
re.

Suurenda sissetulekut
Kui eelarve on koostatud ja 

meelerahufond loodud, siis 
võid panna teenitud raha en-
da eest tööle. 
Peamiselt investeeritakse akt-
siatesse, laenudesse (ühisra-
hastus) ja kinnisvarasse. 
„Eestlaste vaieldamatu lem-
mik on kinnisvara,“ rääkis 
Saare. „Meile meeldib omada 
midagi reaalset ja käega kat-
sutavat. Kui üürikinnisvara 
ostmine käib üle jõu, siis võib 
alustada ühisrahastusest, seal 
on investeeritavad summad 
alates 5 eurost.“
Kristi Saare arvates on praegu 
investeerimiseks väga hea 
aeg. 
„Meile on kättesaadav hulga-
liselt informatsiooni: infot lii-
gub internetis, saada on raa-
matuid, tehakse koolitusi. 
Meil on kogemustega spetsia-
liste. Kui midagi ei tea, siis 
küsi nendelt, kellel on koge-
musi.“
Mida aga teha siis, kui palk on 
lihtsalt nii väike, et rahulolu-
fondi loominegi võtaks aega 
aastaid, rääkimata investeeri-
misest? „Millal sa viimati pal-
ka juurde küsisid,“ esitas Saa-
re klubilistele küsimuse. „Kui 
sa pole seda ammu teinud, 
aga oled midagi juurde õppi-
nud, ja kui tunned, et sinu 
väärtus on tõusnud, siis mine 
julgesti ja räägi sellest ka oma 
ülemusega.“
„Alati on võimalik otsida ta-
suvam töökoht või teha lisa-
tööd,“ pakkus Saare veel või-
malusi. „Mõtle välja, mida os-
kad hästi teha, ja teeni sellega 
lisa.“

Kas sul on salves piisavalt kartuleid ehk 
kuidas rahaasjad kontrolli alla saada?

Tapal avati Maarjamaa 
Hariduskolleegiumi uus õppekeskus
Esmaspäeval, 7. detsembril avati Maarjamaa Hariduskollee-
giumi uued õppekeskused Kaagveres ja Tapal. Uute õppekes-
kustega kaasneb ka erivajadustega laste koolide uuenev sisu, 
mida hakatakse kujundama koostöös huvigruppidega uuen-
dades riskilapse käsitlust vajaduskeskseks. 
„Maarjamaa Hariduskolleegiumi uued õppekeskused Kaag-
veres ja Tapal on Eesti ajaloo suurim investeering eriliste va-
jadustega laste heaks,“ ütles Haridus- ja teadusministeeriumi 
üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets pressitee-
nistuse vahendusel. „Kindlasti aitab see uus keskkond kaasa 
ka sellele, et sisulise tegevuse kvaliteet laste õpetamisel ja 
kasvatamisel tõuseks.“
„Olen veendunud, et kaasaegsete lahendustega kvaliteetne 
hoone lubab kooliperel keskenduda oma pedagoogilisele põ-
hieesmärgile – kasvatada õpitahtelisi lapsi,“ ütles Riigi Kin-
nisvara AS juhatuse esimees Urmas Somelar. 
„Erikoolidest on välja arenemas väga eriliste laste toimetule-
kut tõstvad kompetentsi keskused ehk erivajaduslike õpilaste 
koolkodud,“ lausus Maarjamaa Hariduskolleegiumi direktor 
Maire Reest. „Liites tervishoiu-, sotsiaalteenuste- haridus- 
ning õigusmeetmeid ühte toimivasse süsteemi, saame edas-
pidi valida õpilaste arengu toetamisel tõhusaimaid tegevusi 
ja toimetulekustrateegiad.“ 
Tapa Valgejõe õppekeskuse ehitusprojekti ja inventari soetus 
on rahastatud Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fon-
dist. Projekti eelarve oli kokku 4 535 808 eurot. 
Valgejõe õppekeskus asub Tapal Linda tänaval. 

RMK kutsub metsa kuusele
Riigimetsa Majandami-
se Keskus (RMK) kutsub 
selgi aastal jõulupuud 
metsast ise tooma. Klas-
sikalise talveilma puu-
dumine võib meele küll 
kurvaks teha, ent sobiva 
kuuse leidmist see isegi 
lihtsustab.
Kui mõni aasta tagasi oli 
samal ajal lund nii palju, 
et metsa jõudminegi oli 
raskendatud, siis prae-
gune ilm muudab sobi-
va puu leidmise RMK 
metsakasvatuse peas-
petsialist Toomas Väädi sõnul isegi lihtsamaks. „Nii ei pea iga 
võimalikku kuuske enne lumest puhtaks raputama, et veen-
duda, kas on ikka ilus puu,“ selgitas ta ning tuletas meelde, et 
kuuske tohib võtta sealt, kus tal pole lootust suureks kasvada. 
„Teede ja kraavide servadest, elektriliinide ja vana metsa alt,“ 
loetles Väät sobivaid kohti. Kuuski ei tohi raiuda metsanoo-
rendikest, kuhu nad on inimese poolt istutatud või kus neist 
on sirgumas palgipuud. 
Sobiva kuuse otsimist tuleks Toomas Väädi sõnul alustada rii-
gimetsa kaardi uurimisest. „Seal on tumerohelisega tähista-
tud see osa riigimetsast, kust tohib kuuske võtta. Tumepruu-
niga on tähistatud kaitstavad alad ja helerohelisega teiste 
omanike metsamaa, kust kuuse võtmine on keelatud,“ sõnas 
ta. 
Riigimetsa kaardi leiab RMK kuuseveebist www.rmk.ee/kuu-
seke ja mobiilirakendusest. Metsas olles saab oma asukohta 
kontrollida RMK mobiilirakenduse abil. Riigimets on loodu-
ses ka valdavalt siltidega tähistatud.
Kuuse eest tuleb tasuda enne selle raiumist või saagimist. 
Jõulupuude hinnad on samad, mis eelmistel aastatel – kuni 
1meetrine kuusk maksab 3 eurot, 1-2meetrine 8 eurot ja 
2-3meetrine 13 eurot. Maksta saab mobiilimaksega või pan-
gaülekandega, makset tõendav SMS või panga väljavõte peab 
metsas kaasas olema. 
Küsimuste korral aitab kuuseke@rmk.ee või RMK kuuseabi 
telefon 676 7500, mis töötab 1.-31. detsembrini iga päev kell 
9-18, v-a 24.-27. detsembril. 
Eelmisel aastal toodi RMK metsast 9600 kuusepuud. Nagu 
paljudel varasematelgi aastatel, kingib RMK ka tänavu asen-
duskodudele üle Eesti sadakond tasuta jõulupuud.
RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste 
looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib rii-
gile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmater-
jali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK 
looduses liikumise võimalusi oma puhke- ja kaitsealadel ja 
kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad ka Sa-
gadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool ning 
Põlula kalakasvandus. RMK-s töötab üle 700 inimese, riigi-
metsas tööd saavate inimeste arv ulatub aga 5000ni. 

Kuulutaja
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Rosme pesupood
Kroonikeskuses
F.G.Adoffi 11, Rakvere
E-R 09.00-19.00, L 09.00-16.00

www.rosme.ee

10€

30€

50€

Rosme
pesupoe
kinkekaart
10 , 30 , 50€ € €

Parim kingitus
SÕBRANNALE,
KALLIMALE,
NAISELE!

N-Kaubamaja Laada 9, Rakvere

Reedel, 11. detsembril

kell 19-22

IMEDE ÖÖ
KÕIK KAUBAD -20%

(kaasa arvatud allahinnatud tooted)

Möllav laps on terve laps! Kingi lapsele elamus!
Kinkekaadrid müügil Rakvere Põhjakeskuse II korrusel batuudikeskuses Salto

Batuudikeskus on avatud 10.00-20.00

Koidula 2, RAKVERE
Tel 322 3268

rakvere@expert.ee

Pesumasin ZANUSSI ZWY50904WA
• pesukogus 5,5kg sentrifuug 900 p/min

neraiaklass A+ FuzzyLogic energia- ja veesäästusüsteem
viitstart mõõdud (K, S, L) 89*60*40cm

• t
• e •
• •

DETSEMBRIS OLEME AVATUD KA
PÜHAPÄEVITI 13.12 ja 20.12

* Pakkumine kehtib ainult Rakvere EXPERT Tehnikakaupluses

257
Norm 299€

...et jõulud tuleks lumised...
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MÕNE REAGA

Eesti korvpallimeistrivõist-
luste esiliigas on kahte ala-
gruppi jagatud meeskonnad 
pidanud 9-12 kohtumist. 
A-alagruppi kuuluval 
Tamsalu Los Toros/C-Tower 
on paraku langenud turniiri-
tabeli tagumisse poolde: 11 
kohtumisest on saadud 4 või-
tu ja 7 kaotust.
Möödunud nädalavahetusel 
tuli vastu võtta kaks kaotust: 
reedel kaotati koduväljakul 

TTÜ Spordiklubile 62:67; lau-
päeval aga Kuressaares võist-
konnale BC Hundid/ASSA 
Abloy 82:95. Saaremaale sõi-
duks saadi kokku vaid viis 
mängumeest ja kui Leho 
Kraav teenis viimase veerandi 
alguses viienda vea, jäädi 
platsile vaid neljakesi. See 
veerandaeg kaotati 14:21.
Põhiturniiril on Tamsalul jää-
nud pidada veel vaid üks koh-
tumine: kodus võõrustatakse 

11. detsembril seda sama Ku-
ressaare võistkonda.
Uue aastanumbri sees jätku-
vad mängud vahegruppides 
ja Tamsalu jaoks pole veel 
hooaja lõppeesmärki silmas 
pidades kadunud midagi. 
Suure tõenäosusega lange-
takse küll nõrgemasse vaheg-
ruppi, kuid ka sealt on võima-
lik tõusta play-off mängudele.

Aivar Ojaperv

Novembri lõpus toimus Pär-
nus kuni 16aastaste noor-
meeste Eesti võrkpallikarika-
võistluste finaalturniir kahek-
sale tugevamale võistkonna-
le. Otsustavas kohtumises 
Pärnu SKle 0:2 kaotanud Rak-
vere noormehed said teise 
koha. Karikavõitjaks tuligi 
Pärnu, loovutamata vastasele 
geimigi.
Kolm päeva kestnud turniiril 
teenisid Rakvere Spordikooli 
poisid lisaks veel kuus võitu: 
Saaremaa SK, Selver Tallinn 
SK II, Pärnu SK II, SK Tats ja 
Võru SK alistati tulemusega 
2:0. Eriliselt tasavägise kohtu-
mise pidasid Rakvere noor-
mehed Selver Tallinn SK I 
võistkonnaga. Mäng lõppes 
meie poiste 2:1 võiduga, see-
juures otsustav kolmas geim 
20:18. 
Ka kindlalt võidult võidule 
sammunud Pärnule hakati 
tegelikult kõvemini vastu, kui 

numbrid näitavad - teises 
geimis oldi veel eduseisus 
18:14. 
Rakvere Spordikooli võist-
konnas mängisid Tony Tam-
miksaar, Ivory Õuekallas ja 
Sander Kaasik Rakvere Reaal-
gümnaasiumist; Rainer Liin-
ve ja Kristjan Kraus Rakvere 
Gümnaasiumist; võistkonna 
kapten Romi Aros Rakvere 
Põhikoolist ning Aleks Uus-
küla, Martin Stadnik ja Kalev 
Rannar Müntser Kadrina 
Keskkoolist; treener Mati Me-
rirand. Tammiksaar oli ühtla-
si turniiri parimaid mängi-
jaid.
Samal ajal toimunud U-16 
tüdrukute turniiril saavutasid 
ka Rakvere neiud teise koha. 
Samuti Pärnus toimunud tur-
niiril saavutas esikolmik 
võrdselt kuus võitu ja medali-
te selgitamisel sai määravaks 
omavaheliste mängude võrd-
lus.

Nii Palusalu Spordiklubi, Rak-
vere Spordikool kui ka Selver 
Tallinna Spordikool kogusid 
võrdselt kuus võitu ja 13 
punkti. Surnud rings tuli ar-
vestada ka geimides kogutud 
punkte ja nende põhjal tulid 
Eesti karikavõitjaks Palusalu 
Spordiklubi tütarlapsed. Rak-
vere Spordikool võitis hõbe- 
ja Selver Tallinn pronksmeda-
li.
Rakvere neiud kaotasid Pa-
lusalu SKle 0:2 ja võitsid kõiki 
ülejäänud vastaseid 2:0.
Rakvere SK mängis koossei-
sus Laura Maria Hunt, Romi 
Liis Järv, Gerda Kull, Liis Lai-
gu, Merily Liivaste, Matilde 
Marie Loorits, Marianne 
Ojasalu, Emma Stiina Rohtla 
(üks turniiri neljast parimast 
mängijast) ja Peppi Sophia 
Vehmanen; treener Ellen 
Aros.

Aivar Ojaperv

Tudu neiu valiti Tallinna parimaks 
sportlaseks
Tallinna linna parimateks sportlasteks valiti tõstja Mart Seim 
ja maadleja Epp Mäe, keda ka läänevirulased n-ö omaks pea-
vad, sest neiu sportlastee algas teatavasti tema kodukohas 
Vinni vallas Tudus.
Parimaks võistkonnaks pärjati Tallinna FC Flora jalgpalli-
meeskond.
Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart märkis, et linn tunnus-
tab ja autasustab juba 21. korda oma parimaid sportlasi. „Tal-
linna ja Eesti spordile on lõppev aasta olnud igati hea ja edu-
kas ning meie atleedid on pakkunud spordisõbrale elamuste-
rohket kaasaelamist. Niisamuti on hea meel selle üle, et meie 
spordielu areneb ning spordi järelkasv saab juurde üha uut 
verd,“ ütles Kõlvart. 
Epp Mäe saavutas tänavu naistemaadluse MMvõistlustel, 
mis toimusid USAs Las Vegases, pronksmedali. Naistemaad-
lus on teatavasti ka olümpiaala ja Epuga on seotud ka Eesti 
medalilootused Rio de Janeiro olümpiamängudel. Samuti on 
Epp Mäe kõige tõenäolisem kandidaat aasta parima nais-
sportlase tiitlile, sest peale tema keegi teine olümpiaalal tiitli-
võistluste medalini individuaalselt ei jõudnud.

Aivar Ojaperv

Ott Tänak tänas Oleg Grossi
Järgmisel hooajal  
autoralli MMsarjas 
DMACK World Rally 
Teami ridades sõit-
vad Ott Tänak ja Rai-
go Mõlder teevad 
põhjalikke etteval-
mistusi jaanuariks al-
gavaks MMhooajaks. 
Väga suur roll selles, 
et meie esisõitjad 
saavad autoralli MM-
sarjas osaleda, on pi-
kaajalistel Eesti toe-
tajatel, kellest üks 
suuremaid on Rakvere ettevõtja Oleg Gross.
„See, et teeme järgmisel aastal kaasa taas terve hooaja, on 
fantastiline ja ootame uut aastat suure huviga,“ lausus Ott 
Tänak. „Me ei oleks nii kaugele jõudnud, kui meil poleks ol-
nud läbi aastate Eestis häid toetajaid, kes uskusid meisse. 
Selleks, et päris tippu jõuda, on minu ja Raigo ümber vaja tu-
gevat meeskonda ja taustajõudusid, mis omakorda nõuab ra-
halisi vahendeid. Seepärast olemegi väga tänulikud oma toe-
tajatele eesotsas Oleg Grossi ning Saaremaa ettevõtte Tesma-
niga ning ka teistele kauaaegsetele toetajatele, kes on meiega 
ka uuel aastal ja aitavad meil anda endast parima.”
Tänak-Mõlder osalesid ka Ford Fiesta RS WRCga juba oma 
uue meeskonna DMACK World Rally Teami põhjalikul testi-
päeval. Eesmärgiks oli leida sobivad rehvid hooaja esimeseks 
etapiks Monte-Carlo MMralliks.
„Sõitsime umbes 300 kilomeetrit ja selle järel võime öelda, et 
meil on paar päris head valikut. Töötame nüüd lähipäevil 
koos inseneridega kogu info läbi ja siis saab DMACK uue aas-
ta alguseks Monte-Carlo ralliks rehvid ära nomineerida,“ rää-
kis Ott Tänak pärast testi.
DMACK World Rally Team osaleb järgmisel hooajal autoralli 
MMsarjas WRC klassis esimest korda. Meeskonna sõitjad Ott 
Tänak-Raigo Mõlder teevad kaasa kõik 14 etappi. Autoralli 
MMsari algab jaanuaris, kui 18.-24. kuupäevani sõidetakse 
Monte-Carlo ralli.

Tapa noored tegid koondise eest 
resultaati
Eesti käsipalli järelkasvukoondised mängisid maavõistluse 
Soome eakaaslastega. Platsil käis ka kuus SK Tapa noormeest, 
treeneripingilt juhtis vägesid Elmu Koppelmann. 
Maavõistlused toimusid 2000., 1998. ja 1996. aastal sündinud 
noormeeste koondistele. 
Eesti – Soome 2000 noormeeste koondise mängu võitis Eesti 
tulemusega 29:24, poolaeg 14:12. SK Tapa mängijaist viskasid 
väravaid Vahur Oolup (3), Raimod Himma (2), Ranet Nüüd ja 
Robert Hiiemaa (mõlemad 1). Koosseisu kuulus SK Tapa 
mängijaist veel ka Marten Saar. Peatreener oli Marko Koks 
(Viljandi), treenerid Kalmer Musting (Põlva) ja Elmu Koppel-
mann (Tapa).
1996. aastal sündinud noormeeste võistkond kaotas Soomele 
27:35, poolaeg 11:14. Tapa mängijaist kuulus koosseisu Mar-
tin Adamson (3 väravat).

Viie mängijaga Tamsalu 
saarlaste vastu ei saanud

Võrkpallinoored olid 
karikavõistlustel teised

Maakonna 
Kossuliigades 
võiduta ja kaotuseta 
meeskondi pole
Lääne-Virumaa Kossuliiga 
meistriliigas on põhiturniiri 
esimesest ringist jäänud 
mängida poolteist vooru – 7 
meeskonna konkurentsis on 
iga klubi pidanud 4-5 män-
gu.
Liidritel, RLV Massivel, Väi-
ke-Maarja Päästekoolil ja Si-
muna Spordiklubil on kõigil 
kolm võitu ja üks kaotus. 
Omavahel on neist kohtu-
nud Massive ja päästekool, 
esimesena nimetatud võit-
sid 98:76. Simuna mängib 
Massive vastu 12. detsemb-
ril ja päästekooliga 21. det-
sembril.
RLV Massive ainus kaotus 
pärineb avavoorust, kui 
BGM Ehitusele jäädi alla 
76:77. Sama meeskonna ot-
sa komistas ka Simuna Spor-
diklubi (71:82).
BGM Ehitus järgnebki nel-
jandana liidrite grupile – ne-
mad on pidanud viis kohtu-
mist ja võitnud neist kolm. 
Seejuures on neil kirjas na-
pp 74:75 kaotus päästekoo-
lilt ja 63:73 alljäämine sõ-
durpoistele jalaväebrigaa-
dist.
Viies on Aaspere/WT Group 
(kolm võitu, kaks kaotust) ja 
kuues-seitsmes 1. Jalaväeb-
rigaad ning Kadrina Karud 
(üks võit, neli kaotust).
Üheksa esiliigameeskonda 
peavad omavahel samuti ta-
savägiseid mänge. Nii Hulja, 
Tamsalu kui ka SK KNT on 
võitnud seitsmest mängust 
kuus. Ka selles liigas pole 
enam ühtki võiduta mees-
konda.

Marjette Maie 
Müntser on 
aasta parim 
käsipallijuunior
Käsipalliliit tegi teatavaks 
käsipalli 2015. aasta Eesti 
parimad. 
SK Tapa kandideeris mitmes 
kategoorias: nominentide 
seas oli nii klubi ise kui ka 
klubi poolt korraldatud 
iga-aastane käsipallikarika-
võistlus, samuti mitme va-
nuseastme mängijad.
Omaealiste parimaks valiti 
noormängija Marjette Maie 
Müntser (pildil), kes krooni-
ti 2015. aasta käsipalli pari-
maks naisjuunioriks (U-18 
võistlusklass). 

Kuulutaja

Ott Tänak (esiplaanil) ja Raigo 
Mõlder hooajaeelsel testipäeval. 

Foto: DMACK World Rally Team
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Keskkonnaamet tuletab 
meelde, et sinikael-parte, 
kühmnokkluiki ja teisi veelin-
de, keda võib tihti linnapildis 
näha, ei ole mõistlik toita. 
Hilissügisel rändavad veelin-
nud lõuna- ja läänepoolsetele 
talvitusaladele. Linde toites 
soodustab aga inimene loo-
duses erandeid, ebaloomulik-
ku käitumist ning looduslike 
seaduspärade nõrgenemist, 
mistõttu lindude toitmine on 
lühinägelik ja vastutustunde-
tu. Sügisene lindude toitmine 
annab neile vale signaali tal-
viste toiduolude kohta ja võib 
ahvatleda rändest loobuma. 
Inimese heausklik sekkumine 
koos järgneva pakasega võib 
aga lindudele saatuslikuks 
saada, kui nad rännakut ette 
ei võta.
„Inimese naabrusesse peatu-
ma meelitatud veelinnud 
kaotavad olulise osa oma fü-
sioloogilisest võimekusest ja 
instinktidest. Linnud mineta-
vad loomupärase rändekäitu-
mise ja muutuvad kergesti 
kättesaadavaks kiskjatele. 
Ebatavaliselt tihedalt toitmis-
kohtadesse meelitatud vee-
linnud nakatuvad kergemini 
ning levitavad üksteisele hai-
gusi ja parasiite. Lähedase 
kontakti korral võivad linnud 
ka inimesele ohtlikuks muu-
tuda, põhjustada sanitaarselt 
ja ka liikluses ohtlikke olukor-

Veelinde ei tohi toita

di. Näiteks kühmnokkluik on 
üks suuremaid Eesti loodus-
likke linnuliike, kes ebatava-
listes oludes, liigse häirimise 
või haiguse tulemusel võib 
osutuda otseselt ohtlikuks ka 
inimese turvalisusele,“ ütles 
Keskkonnaameti looduskait-
se peaspetsialist Tõnu Talvi.
Veelindude jaoks on parim 

käituda aastatuhandete jook-
sul väljakujunenud loodusli-
ke ajendite järgi ning ilmade 
külmenedes ja loodusliku toi-
du kättesaadavuse halvene-
des lennata talvitumiseks so-
bivamatele aladele. 

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

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

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

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

• Müüa 2toaline korter Tamsalus 
Sääse 10. 5/5, 41 m2, vajab kap.
remonti. Müügis koos võlgadega. 
1750 €. Tel 5551 8067, Roza

•  Mü ü a  2 t o a l i n e  ( 4 8  m 2 ) 
keskküttega korter Kiviõlis (II 
korrus). Pakettaknad, välisuks 
vahetatud, otse omanikult. Hind 
kokkuleppel. Tel 5565 6018

• Müüa/ Прадаëтса Tapa linnas 
Üleviste tn 7 3toaline kõigi 
mugavustega korter. Plastikaknad, 
turvauks, rõdu, avar köök. Otse 
omanikult. Hind 5750 €. Tel 5391 
5613

• Müüa maja Amblas. Korralik 
kivist majakarp. Sees on ehitustööd 
pooleli jäänud. Krunt ca 1100 m2, 
kõrvalhoone. Hind 21 900 €. Tel 
5262 267

• Müüa maja Väike-Maarja vallas 
Simunas. 3 tuba, garaaž, saun, 
kõrvalhooned. Vesi sees. Hind 
kokkuleppel. Tel 5557 5340

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

• Müüa garaaž Pagusool. Tel 5625 
6916

KINNISVARA

• Ostan hea hinnaga metsa ja 
põllumaad. Tel 5187 979

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

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

•  O s t a n  k o r t e r i  R a k v e r e 
kesklinnas (kuni 20 000 €). Võib 
olla kommunaalvõlaga. Aitan uue 
elamispinna leidmisel ning kolimisel. 
Võimalikud vahetusvariandid ja 
kompensatsioon. Tel 5550 0588

• Ostan 1- või 2toalise korteri 
(eelistatult ahiküttega) Rakveres. 
Oodatud kõik pakkumised! Tel 
5154 870

•  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

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

• Üürin korteri. Tel 5787 7969

• Soovin üürida 2toalise korteri 
Rakveres. Tel 5676 0822

• Tulen Kadrina eramajja üüriliseks, 
kui saan omaette elamise. Tel 5230 
428

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile 1- ja 2toaline k.m. 
korter Rakveres. Tel 5054 162

• 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

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

• Üürile anda 2toaline korter Tapa 
kesklinnas. Värskelt renoveeritud. 
Otse omanikult, hind 130 € + kom.
maksed. Tel 5262 267

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

• Üürile anda rõduga  3toaline 
möbleeritud korter (68 m2) Arknal. 
Elektriküte, olemas ka soojuspump. 
Üür 100 € + elektri- ja kommunaal-
kulud. Info tel 55 533 033

• Üürile anda korter. Tel 5836 1490

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

Andrus Peiel 
tel 527 1011

Hind 41 900 €• üp 57 m², I korrus
• renoveeritud maja, kelder
• avatud köök-elutuba
• klaasidega rõdu

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

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 22 000 €

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

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

SAVI TALU, TAMSALU VALD
Hind 38 600 €

MÜÜA KIVIMAJA

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

LAI TN, RAKVERE

Hind 4 600 €

MÜÜA ELAMUMAA

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

MÜÜA MAJA JÕE ÄÄRES

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

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

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

Hind  30 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

Hind 250 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

KALMISTU PÕIK, TAMSALU
• kinnistu 1344 m²
• rahulik piirkond
• kinnistu piiril vee- ja 
kanalisatsioonitrassid

Hind 11 500 €
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

SEMINARI TN, RAKVERE

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

LINNU TN, PAJUSTI

• Rakvere linna lähistel Viru-
Jaagupis 4toaline korter (I korrusel, 
mugavustega, koridorsüsteemiga, 
ahju- ja elektrikütte võimalusega) 
vahetada Rakvere linnas 1- või 
2toalise korteri vastu. Soovin 
korral ka müün. Oodatud on kõik 
pakkumised. Tel 5330 4937

Turu plats 5, II korrus, Rakvere
322 3601

rakvere@uusmaa.ee

UUS MAA RAKVERE BÜROO

Margus Punane
Tegevjuht
Kutseline maakler
504 9998

Triinu Heinluht
Hindaja, Maakler
5391 0678

Taivi Kask
Kutseline maakler
5567 1233

Tõnu Kuhi
Kutseline hindaja
502 2114

Nele Lauk
Maakler
5697 5217

HUBANE KORTER KADRINAS
KALEVIPOJA 8

2 tuba, korrus 2/5, vannituba renoveeritud, rõdu

15 790 € UUS!

Teele Kams, 5623 2977

AVA R A  P L A N E E R I N G U G A  KO R T E R 
USSIMÄEL PAGUSOO 3

3 tuba, korrus 3/5, 63 m², kamin, saun

45 000 € UUS!

STIILSE KIVIMAJAGA SUUR KINNISTU 
LASILAS, LIIVI

5 tuba, maja 191,4 m², kinnistu 10,5 ha, saun
69 990 € UUS!

Margus Punane, 504 9998

KESKLINNA RENOVEERITUD KORTER 
RAKVERES VÕIDU 53

2 tuba, 48,7 m², korrus 5/5, otsaseinad soojustatud

UUS HIND! 8 500 €

HUBANE KODU RAKVEREST 12KM 
KAUGUSEL VAEKÜLAS JAAMA TEE

Kinnistu 1208 m², 50,5 m², tsentraalne vesi
Triin Heinluht, 5391 0678

PARIM PAKKUMINE MAAKODUKS 
LAEKVERES KÜLMAARU

K3 tuba, 121 m², kinnistu 6219 m², kõrvalhooned
UUS HIND! 18 500 €

MÕNUS KORTER, SUPER VAADE 
RAKVERES TULEVIKU 6

2 tuba, 47,8m², korrus 5/5, uued aknad

SOODNE KORTER KAUPLUSE 
LÄHEDUSES KUNDAS KALDA 16

49,1m², korrus 2/2, uued aknad, keskküte, puupliit

Nele Lauk, 5697 5217

Nele Lauk, 5697 5217

UUS! 28 990 €

Taivi Kask, 5567 1233

30 000 € UUS HIND!

Taivi Kask, 5567 1233

4 300 €

Paku oma kinnisvara RakveresPaku oma kinnisvara Rakveres

läbi Uus Maa Kinnisvarabüroo jaläbi Uus Maa Kinnisvarabüroo ja

Jõuluvana külastab sind kindlasti!Jõuluvana külastab sind kindlasti!

Margus Punane, 504 9998

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

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

Tel 516 4685

ÄRIPINNAD

• www.toonklaas.ee

• 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 Ford Mondeo Turnier v.l. 
95.a. Täiesti sõidukorras, kehtiv 
ülevaatus 10.2016.a. Vajab iluravi. 
Hind 350 €. Tel 5639 6318

• 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 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 VW Golf 4 1,6 74 kW 2000. 
a ls 208 000, ÜV 4/16, must, kliima, 
talverehvid, valuveljed, korralikult 
hoitud auto, 1500 €. Tel 5646 4244

• 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

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

• 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

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

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

www.kuulutaja.ee
Suurem valik autosid: 

www.wiruauto.ee

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

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

www.wiruauto.ee 
Mazda 6, 12/2004a. 1.8(88kw), 
bensiin, manuaal, sinine. Sn: 234 
186km. Hind: 1290.-

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

H o n d a  C i v i c ,  0 4 / 2 0 0 8 a . 
1.8(103kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 120 065km. Hind: 5990.-

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

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

Volkswagen Golf, 03/2011a. 1.2 
(77kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 74 252km. Hind: 8490.-

Toyota Auris, 02/2001a. 1.6 
(97kw), bensiin, manuaal, punane. 
Sn: 60 205km. Hind: 8990.-

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

Nissan Qashqai+2, 03/2010a. 
2.0(104kw), bensiin, manuaal, must 
met. Sn: 160 750km. Hind: 8990.-

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

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

Peugeot Partner Tepee, 06/2014a. 
1.6 (68kw), diisel, manuaal, 
hõbedane met. Sn:98 383km. Hind: 
10 990.-

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

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

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

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

Renault Trafi c 6-kohta, 06/2013a. 
2.0 (66kw), diisel, manuaal, kaubik, 
valge. Sn: 83 790km. Hind: 13 
990.-

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

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

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

Nissan Qashqai Acenta Connect 
Safety Pack, 06/2014a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, Sn: 15 000km. 
Hind: 17 990.-

Nissan X-Trail Acenta, 03/2015a. 
1.6 (96kw), diisel, automaat, must 
met. Sn: 14 000km. Hind: 25 990.-

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    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

•  F I E   Ma r t  Ne s t o r   e h i t a b 
v u n d a m e n t e  j a  m a j a k a r p e , 
müüritööd ja puitkonstruktsioonid, 
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, 
s a n i t a a r t e h n i ka  p a i g a l d u s t . 
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

• 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

• Teen ehitus- ja remonditöid. Tel 
5341 2426

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

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

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

• 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

• Kliimaseadmed. Müün, paigaldan, 
hooldan,  remondin kodu- ja 
autokliimaseadmeid. Tel 5305 3053
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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

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

* SOOJUSPUMBAD
Firma paigaldab, remondib, 

hooldab ja müüb

soojuspumpasid. 

Hinnad soodsad.

Tel. 56 243 687

* KVALITEETNE MATERJAL

* PROFESSIONAALNE PAIGAL-
DUS
* ERIKUJULISED LIISTPROFIILID
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

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

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

TEOSTAME ERINEVAID 

EHITUS JA REMONTTÖID 

ERAMUTES JA KORTERITES. 

Tel 5274 255

• 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

• 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

• Eramute katelde ja pelletpõletite 
regulaarne puhastamine. Tel 5890 
7525

• 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

• Kolimisteenus. Kiire ja mugav! Tel 
5646 7038

• 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

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

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

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

• 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

• Soojustan uksi. Tel 5646 8055

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

• 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

• Ind.õmblus. Lukkude vahetus, 
pisiremont. Tel 5209 952 (peale 11)

• 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
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KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 5650 0368, 5699 7000
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.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).

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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Järvamaal, 
Lääne- ja Ida Virumaal. 

Levib maal ja linnas. 
Kuumakse alates 

7 eurost
Info ja tellimine 519 616 06

info@igorexa.ee
www.igorexa.ee

• 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

KAEVETÖÖD
MAAPARANDUSTÖÖD
TIIKIDE, KRAAVIDE 

KAEVAMINE JA 
PUHASTUS

LÄÄNE-VIRUMAA

Tel 53424015

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

Teostame 

pehme mööbli ja vaipade 

keemilist puhastust 

teie kodus!

Rakveres ja lähiümbruses!
 Info 5853 4560 või 5827 1622

facebook.com/teks  ilipuhastus

• 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

• 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 esimese Eesti Vabariigi 
aegseid münte. Tel 5043 349
• 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

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

• 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 heas korras pesumasin. 
Hind 100 5. Tel 5880 3195

• Ära anda voodi, diivanvoodi, 
gaasipliit, TV-alus ja palju muud 
kasutatud mööblit. Tel 5196 9480

•  M ü ü a  r i i d e k a p p  ( 1 9 6 0 ) , 
köögimööbel, el.pliit, aiapostid. 
Tel 5594 7776

• Müüa laste turvatool (alates 9 kg). 
Tel 5350 1603

•  Müüa 2 vanaae g s et  kappi 
(kummut, riidekapp). Tel 5350 1603

KODU

• Müüa uus mootorsaag Steel MS 
440, lati pikkus 52cm, kaal 6,6 kg, 
toodetud Saksamaal. Hind 250 €. 
Tel 5136 690

• Müüa kivist köögi töötasapind 
A b s o l u t e  B l a c k  ( m õ õ d u d 
1900x600mm). Induksioonpliidi 
avausega, kasutatud, 250 €. Tel 
5347 1778

•  Mü ü a  s t i i l n e  t ä i s p u i d u s t 
kirjutuslaud (152x75cm). Hind 
kokkuleppel. Samas müüa soodsalt 
kasutatud mööblit. Tel 5383 3636

• Müüa kangasteljed, linast lõnga 
ja Haljala rahvariiete kmpl. Tel 
5697 7375

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!

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

Poes SELENA 
Tuleviku 6 (Seminari 1 vastas)

SUUR VALIK 
RIIDEID. 

Erinevale maitsele ja 
kõik suurused. 

Kõik on oodatud!

SELENA

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

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
servamata lauda, lepalauda, 
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

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

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

• Müüa saksalambakoera kutsikad 
(emased). Tel 56921539

• Müüa laika kutsikaid.  Hind 
kokkuleppel. Tel 5077 961

• Ära anda suure õuekoera kutsikas 
(isane). Tel 5463 1286

• Ära anda ilus hallitriibuline isane 
kassipoeg. Tel 5628 1100

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

• Müüa otra (0.15€/kg), nisu (0.20€/
kg), jahu (0.23€/kg) ja söögikartulit 
„Laura“ (väetisevaba, 0.30€/kg). Tel 
5200 783

• 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 kodumaist küülikuliha. 
Hind 10€/kg, liha vaakumpakendis. 
Info 5547 194

• Müüa küülikuid lihaks. Tel 5395 
0313

• Pakkuda soodsalt jõulukuuski. Tel 
5858 9054

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

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

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

• Müüa 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 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

•  Mü ü a  kü tt e p i n d a s i d  k o o s 
kohaletoomisega. Hind 13€ /rm. 
Toome 20-25 rm korraga. Täpsem 
info telefonil 5048 960

• Müün kuivi ja tooreid küttepuid 
(lepp). Väike-Maarja, Rakvere, 
Tallinn. Mob. 5259 267

• Müüa lõhutud kuivi ja poolkuivi 
küttepuid Kunda lähedal. Pikkused 
on mitmetes mõõtudes. Tel 5638 
1769

• Müüa kuivi küttepuujääke 40L 
võrkkottides. Hind 1,60 €/kott. 
Rakvere piires transport tasuta. Tel 
5905 3279

PÕLLUMAJANDUS

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

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

Meestele suuruses 40-48
Naistele suuruses 36-42 

Naturaalnahast 
talvesaapad

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

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

Tel 53 953 953,  
     53 060 604

vooder.wix.com/puukuur
        Puukuur

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

SAEMATERJALI 
MÜÜK

Pikkused 3-6m
Väike-Maarjas. Transpordi 

võimalus.
Tel 5150 268

• Kadunud ülisõbralik koer! 
Husky tõugu, läks kaduma 13. nov 
Sõmeru vallas, Lääne-Virumaal. 
Reageerib nimele Leti, pruunid 
traksid peal. Ootame väga oma 
pereliiget koju! Tel 5553 1005, 5554 
9162. Leidjale vaevatasu!

Müüa 
LÕHUTUD KÜTTEPUID 
(erinevad puuliigid ja pikkused) 

Pakkuda 40L 
võrkko   des 

KASKE JA MUSTA 
LEPPA. 

Kohale toomisega. 
Tel 514 3328

Valmistame vanas stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

• Ostan 3m küttepuud. Tel 5569 1610

MÜÜA 
SÕELUMATA 

ja SÕELUTUD 
MULDA, LIIVA ja 
KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

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

j
ogu Eestis.

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

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
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Kuulutuste vastuvõtt 
toimetuses E-R 9-17 
ja Grossi Toidukaupade 
kaupluses “Joogid” iga 
päev 10-22 
Vilde 6a, Rakvere
Kuulutusi saab 
toimetusse 
edastada ka telefonil 
3225091 
või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee. 

www.kuulutaja.ee

Kuulutused

www.kuulutaja.ee

• Naine (64a) soovib tutvuda ausa 
ja korraliku mehega. Tel 5657 1701

• 54a mat. kindl. korralik mees 
tutvub noorema naisega. Tel 5348 
9906

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 €

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

• Kaotatud võtmekimp. Rakveres 
Tuleviku tn kuni Jaamat tn. Tel 5381 
0970, vaevatasu garanteeritud

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. 

•  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

• Müüa kruustangid, alumiiniumist 
lauda ventilaator (uus), hobuse 
uued loogad ja rangid, tisleri 
v a l m i s t a t u d  m ä n n i p u i d u s t 
söögilaud ja kaks pinki, veepaak 
(3tonnine). Tel 5698 2603

• Müüa multiliftkast, sobib nii 
konks- kui ka trossliftile. Maht 12 
m3. Hind 1500 €, tingi! Tel 5026 761

TUTVUS

• 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

•  O s t a n  v a n u  m ä r ke ,  s i l t e , 
embleeme. Pakkuda võib kõike! Tel 
5079 984

VANAVARA

 KINGIIDEE! 

HIND 20 €. KÄTTE SAAB VAALA 
KESKUSE E SIGARETIPOEST. 

TEL 5013393

KVALITEETSED 
KUULDEAPARAADID

Info: Mob 555 60 240

viruhalud@gmail.com

Lehtmetsade Ekspert
Viru Halud OÜ ostab -

* kasvava metsa 
raieõigust
* metsamaad

Küsi pakkumist!

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

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 

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 
TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.
TEL 527 4255

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Leinan head sõbrannat 

INGRID AMBOST 

ja avaldan kaastunnet 
tütrele perega. 

Ella

Mälestame kallist abikaasa, isa ja vanaisa 

ALEKSANDER SERDJUKOV 

V surma-aastapäeval. 

Mälestab perekond

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 10. detsember 2015
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Turul veel müügil:
* käsitöö (soojad kudumid, kalmuseaded)
* tööstuskaup (riided ja jalanõud) 
* kasutatud riided
* igal laupäeval müügil saunavihad ja luuad

Kartul kg 0,36 0,40

Mugulsibul kg 1,20

Roheline sibul kg 5,00

Petersell kg 8,00

Till kg 10,00

Hapukapsas kg 1,20

Tomat kg 2,50

Kapsas kg 0,35

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Peet kg 0,80

Porrulauk kg 2,00

Pastinaak kg 2,00

Mustrõigas kg 1,50

Küüslauk kg 8,00

Õunad kg 1,00

Jõhvikad liiter 4,50

K u i v a t a t u d 
õunad

kg 8,00

Hapukurk kg 4,00

Metspähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00 10,00

K a n a m u n a d 
(kodused)

10tk 1,50

Päevalilleseem-
ned lindudele

kg 1,20

Kõrvitsasalat 0,5l 1,50

Mesi kg 6,50 7,00

Toorpiim T, N, 
L 9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

ALATES 15. DETSEMBRIST TURUL 
MÜÜGIL JÕULUKUUSED JA 

JÕULUSEADED! 

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSK!

Mälestame head majanaabrit 

ARTURS LOGINSIT 

Vahtra 6 elanikud 
Rannult

Südamlik kaastunne tütrele ja lähedastele 

INGRID AMBOSE 

kaotuse puhul.

KÜ Lootus Rakvere 
naabrid

Avaldame siirast kaastunnet lähedastele 

EEVI PAJO 

kaotuse puhul. 

Naabrid
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Nägemise kontrolli vajadust 
mõistetakse üha enam, sest 
tänapäeval on pea igaühel 
taskus nutiseade, mis mõju-
tab rohkel kasutamisel silma-
de tervist. Mida aga optika-
poodi või silmaarstile minnes  
kontrollida lasta? Uusi prille 
ostes on kõige loogilisem nä-
gemisteravust testida, kuid 
kas sellest piisab?
Sydneys viidi läbi 2353 alaea-
list õpilast hõlmav uuring, 
mis tuvastas, et erinevates 
suurustes tähti kujutava tabe-
li abil läbiviidava silmade 
kontrolli käigus suudeti tu-
vastada küll lühinägelikkust 
(müoopia), kuid kaugnägelik-
kuse (hüperoopia) ning astig-
matismi (hägune, ebaselge 
nägemine) sümptomid jäid 
märkamata. 
Kaugnägelikkus võib aga 
põhjustada omakorda kõõrd-
silmsust ehk strabismi ning 
laisksilmsust ehk amblüoo-
piat. Mõlemal juhul on vara-
jane avastamine ja ravi mää-
rava tähtsusega.

Laps ei tunneta haigust
See näide ilmestab olukorda 
ka meil. Nägemise kontroll, 
mida kasutatakse enamikus 
koolides ja perearstikeskus-
tes, ei suuda paljudel lastel 
paraku kaugnägelikkuse ning 
astigmatismi tunnuseid tu-
vastada, samas kui põhjalike 
meetoditega silmi uurides on 
sümptomid selgelt märgata-
vad. Kui täiskasvanud inime-
ne suudab ka ise täheldada 
muutusi enda nägemises 
ning vajadusel arsti poole 
pöörduda, siis laps ei pruugi 
mõista, kas ta näeb normaal-
selt, ja seetõttu tuleb ekstra 
tähelepanu pöörata lapse sil-
made tervise kontrollimisele.
Kaasaegne põhjalik nägemise 
kontroll hõlmab lisaks näge-
misteravuse kontrollile erine-
vate nägemisfunktsioonide 
kontrolli. Näiteks binokulaar-
set nägemist ehk seda, kas 

mõlemad silmad ikka osale-
vad nägemisprotsessis, saab 
kindlaks teha polatestiga. 
Mõnikord juhtub nii, et aju 
lülitab ühel või teisel põhju-
sel ühe silma nägemisest väl-
ja. Kui inimesel binokulaarset 
nägemist ei ole, saab hakata 
edasi uurima, milles asi. Sil-
made tervise seisukohast on 
see üks väga oluline test. Mõ-
nikord võib inimesel olla eba-
määraseid kaebusi peavalu, 
silmade väsimuse või topelt-
nägemise üle, mille põhju-
seks võib olla varjatud kõõrd-
silmsus. Schoberi testiga saab 
hinnata silmalihaste koos-
tööd, selgitamaks välja või-
malik kõrvalekalle.
Astigmatismi ja seda, mis 
suunal see esineb, saab kind-
laks teha kellatestiga. Inime-
sele näidatakse nn kella ja pa-
lutakse määrata, millistel 
suundadel on jooned tume-
damad. Testi tulemusena 
saab otsustada, millise kraadi 
all peaks silindrit korrigeeri-
ma. 
Kooliminevatele lastele võiks 
teha värvusnägemise ehk Is-
hihara testi, kuna teatud elu-
kutsete puhul peab värvuste 
nägemine olema laitmatu 
ning vastavaid õpinguid plaa-
nides võiks varakult teada, 
kas vajalikud eeldused on 
olemas. Sageli tehakse ka pu-
na-roheteste, mis võimalda-
vad kindlaks teha värvipime-
dust.
Üha enam räägitakse silma-
rõhu mõõtmise vajalikkusest 
ning seda võiks teha sõltuvalt 
vanusest ja silmade tervisest 
kord aasta-kahe jooksul. Sil-
marõhku on tähtis teada, sest 
selle nõrgenemine võib viida-
ta glaukoomile – haigusele, 
mille puhul kahjustub silma 
ja aju omavahel ühendav nä-
gemisnärv. 
Glaukoom on üle 40aastaste 
inimeste seas üks sagedase-
maid pimedaksjäämise põh-
juseid ja seetõttu tuleks sel-

lest vanusest alates silmarõh-
ku ka tihedamalt mõõta. Ku-
na glaukoomist tekkinud nä-
gemiskahjustus on pöördu-
matu, siis on varajane diag-
noosimine ja ravi väga oluli-
sed.

Probleeme saab enneta-
da
Kontaktläätse kandjatel on 
soovitatav kontrollida aeg-
ajalt silma sarvkesta, kuna 
läätsede kandmine võib ae-
gamööda mõjutada selle tali-
tust. 
Sarvkesta biomikroskoopia 
on oluline sestap nii läätse-
kandjatele kui ka vanemaea-
listele. Enne läätsede kandma 
hakkamist võiks lasta uurida 
ka sarvkesta arhitektuuri, mis 
on oluline ka silindrilisuse 
hindamisel.
Kokkuvõttes on hea teada, 
mis seisus nägemine on, et 
tõsisemaid probleeme aeg-
sasti ennetada. Tänapäeval 
annavad silmadele koormust 
juba varasest east mitmed eri 
suuruses ekraanidega (nuti)
seadmed ning seda enam on 
vaja osata oma silmade ter-
vist jälgida. Alati ei pruugi 
häirivaks seejuures osutuda 
nägemisteravuse muutumi-
ne, vaid hoopis peavalud, vä-
simus ja silmade punetamine 
või kipitamine.
Eesti Nägemistervise Kesku-
ses kasutame objektiivse nä-
gemisteravuse väljaselgitami-
seks autorefraktomeetrit, mis 
annab aimu silma optilisest 
ehitusest ja aitab tuvastada 
lühi- või kaugnägelikkust, 
ning subjektiivse nägemiste-
ravuse kindlaks tegemiseks 
traditsioonilist tabelkontrolli. 
Tavapärane uuring hõlmab 
nii eelmainitud puna-rohe-
testi kui ka kella- ja ristsilind-
ritesti. Ligikaudu pool tundi 
kestev uuring läheb ruttu, 
sest on ühtlasi põnev ja kaa-
sahaarav.

Turu-Uuringute ASi korralda-
tud ja Rahandusministeeriu-
mi tellitud küsitluse tulemu-
sel toetab või pigem toetab 
haldusreformi läbiviimist 48 
protsenti ja vastu või pigem 
vastu on 28 protsenti elanik-
konnast. Oma arvamust ei 
osanud öelda 24 protsenti 
vastanutest.
„Uuringu tulemused näita-
vad, et oleme haldusreformi-
ga õigel teel ning Eesti inime-
sed pooldavad muutusi. Toe-
tusnumbrid väljendavad ava-
likkuse ootust, et pikaks veni-
nud reform ükskord ka lõpule 
viidaks,” ütles riigihalduse 
minister Arto Aas pressitee-
nistuse vahendusel.
Keskmisest märksa enam lei-
dub haldusreformi toetajaid 
kõrgharidusega vastajate (61 
protsenti) ja juhtide-tippspet-
sialistide ning ettevõtjate (59 
protsenti) seas. Asulatüüpi-
dest on toetus suurim maa-
konnakeskustes (59 protsenti) 
ning keskmisest märksa suu-
rem ka alevikes (55 protsenti). 
Samuti võib välja tuua, et re-
formi toetavad teistest enam 
eesti rahvusest ja kõrgema 

Silmade tervise 
kontroll on rohkem kui 
nägemisteravuse määramine

Haldusreformil on toetajaid 
rohkem kui vastaseid

Riigikogu võttis vastu Kesk-
konnaministeeriumi algata-
tud pakendiseaduse muuda-
tuse, mille peamine eesmärk 
on  leevendada ettevõtete ko-
hustusi seoses pakendiregist-
risse esitatavate andmete au-
diitorkontrolliga.
Alates uuesti aastast vabasta-
takse audiitorkontrolli tege-
misest need pakendiettevõt-
jad, kes lasevad turule vähem 
kui viis tonni pakendeid aas-
tas. Selliseid väikeettevõtteid 
on Eestis ligikaudu 2000 ja 
nende ettevõtete osatähtsus 
turule lastud pakendikogu-
sest Eestis on alla 2 protsendi.
Teiseks leevendatakse osade 
pakendiettevõtjate ja taaska-
sutusorganisatsioonide pa-
kendikoguste auditeerimise 

põhjalikkust. Sellised ettevõt-
ted peavad audiitorkontrolli 
läbi viima piiratud kindlus-
tandva töövõtu alusel. Piira-
tud kindlustandva töövõtu 
puhul tuleb läbi viia vähem 
protseduure, näiteks jääb ära 
kohustuslik kontrollkaalumi-
ne. Sellega väheneb paken-
diettevõtjate halduskoormus 
ja pakendiauditi maksumus.
Hinnanguliselt võib vähene-
da audiitorkontrolli läbivii-
mise aeg kuni kümme töö-
tundi kuna edaspidi jääb ära 
näiteks kohustuslik kontroll-
kaalumine, mille ettevalmis-
tamisega pakendiettevõtja on 
seotud. Arvestades keskmi-
seks audiitori töötunni hin-
naks 50 eurot, siis hinnangu-
liselt väheneks ka pakendiau-

diti maksumus vähemalt 500 
eurot.
Pakendiseadus kohustab pa-
kendiettevõtjaid teha eelmise 
kalendriaasta kohta pakendi-
registrisse esitatavate and-
mete audiitorkontroll enne 
andmete esitamist. See on ül-
dine kohustus eranditult kõi-
gile pakendiregistrisse and-
mete esitajatele.
2015. aastal kontrolliti and-
meid uue sätte kohaselt esi-
mest korda. Selle käigus ilm-
nesid mitmed probleemid nii 
audiitorite leidmise kui ka 
kõrgete audiitortasudega.
Seadus on kavandatud jõus-
tuma 1. jaanuaril 2016.

Kuulutaja

Pakendiettevõtete kohustusi leevendav 
seadusemuudatus sai Riigikogu heakskiidu

sissetulekuga inimesed.
Regionaalselt paiknevad suu-
remad haldusreformi toeta-
jad Kesk- ja Lõuna-Eestis, kus 
toetus on vastavalt 61 ja 55 
protsenti. Toetus Tallinnas on 
uuringu kohaselt 45 protsen-
ti. Kõige madalam on toetus 
selle küsitluse järgi Lää-
ne-Eestis.
„See, et Kesk- ja Lõuna-Eestis 
on haldusreformi toetajaid 
rohkem kui pealinnas, näitab, 
kellele on omavalitsuste ühi-
nemisest kõige rohkem võita 
ning kes seda ka kõige roh-

kem ootab,” põhjendas mi-
nister erinevust.
Minister lisas, et praeguste 
reformiplaanide tutvustami-
sega ollakse siiski alles algu-
ses ja lähiajal peaks elanik-
konna teadlikkus oluliselt 
kasvama.
Uuringu küsimusele vastas 
1000 inimest vanuses 15 aas-
tat ja vanemad. Küsitlus toi-
mus 3.-17. novembrini. Uu-
ringu tulemused on kättesaa-
davad Rahandusministeeriu-
mi kodulehel. 
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Sooleparasiitide teema kõ-
lab meie tänases heaolu-
ühiskonnas justkui vande-
nõuteooriana. Sellest ei 
räägita, õigemini ei ole ilus 
rääkida ja parasiitide käes 
vaevlejaid peetakse ,,ise 
süüdi olevateks räpakolli-
deks“. Oma iva selles kind-
lasti on, sest sooleparasii-
did on seotud ümbritseva 
puhtusega ja inimese isik-
liku hügieeniga. Aga mitte 
ainult ja mitte alati.

Kristian Sander

Sooleparasiidid on paljude 
seletamatute hädade põhju-
seks. Tihti ravitakse pikka ae-
ga mõnda muud sümptomit, 
aga tegelik põhjus – soolepa-
rasiidid - jääb märkamatuks. 
Kõikvõimalikke parasiite on 
üle 600 liigi, nad on maal ela-
nud palju kauem kui inimene 
ja nad on ka inimesest oluli-
selt paremini kohandunud.
Inimesele ohtlikke liike on 
umbes 100. Elada võivad nad 
mitte ainult soolestikus, vaid 
kõikjal: lihastes, veres, liiges-
tes, kopsudes, maksas, nahas, 
silmades, ajus. Lisaks on pa-

rasiidid väga kavalad ja vastu-
pidavad. Nad hakkavad välja-
ajamisele otsustavalt vastu 
ning kerget võitu pole loota.
Parasiidid söövad alati esime-
sena parema osa inimese ke-
has olevatest toitainetest, vi-
tamiinidest ja mikroelemen-
tidest. Selle tagajärjel muu-
tub inimene väsinuks, loiuks, 
kahvatuks. 
On leitud, et sageli on anee-
mia, astma, seedehäirete, na-
haallergiate, kroonilise väsi-
muse, depressiooni ja peava-
lude põhjuseks parasiidid. Li-
saks ummistavad nad kõik 
organid oma toksiliste välja-
heidetega. 
Maailma Tervishoiuorgani-
satsiooni raport ütleb, et kuni 
80 protsenti haigustest on kas 
otseselt parasiitide tekitatud 
või siis nende elutegevuse tu-
lemus. Arvatakse, et igal seits-
mendal inimesel on soolepa-
rasiidid. Maailma mõistes siis 
tervelt ühel miljardil inimesel 
esinevad mingit liiki soolepa-
rasiidid.
Parasiitide sümptomid või-
vad olla üsna tagasihoidlikud 
– tahab ta ju inimkehas kava-
lalt aastaid vaikselt elutseda. 
Aga on olemas ka kindlaid 
konkreetseid sümptome: öi-
ne süljevool, hammaste kri-

gistamine, õhtused magusai-
su sööstud, imelikud kõhuva-
lud, tumedad rõngad silmade 
ümber, ravimatu kehvveresus 
ja mikroelementide puudus, 
seedehäired ja madal im-
muunsus. 
Solkmete tunnuseks on lisaks 
eelpoolmainitule öine higis-
tamine, astmalaadne köha, 
lööbed, psoriaas, totaalne 
jõuetus. Kuna immuunsus-
süsteemi töövõime langeb, 
siis haigestub inimene ka 
lihtsamalt kõiksugustesse 
muudesse haigustesse. 
Meil levinud sooleparasiid on 
näiteks solkmed, naaskelsa-

bad ja paeluss. 

Kuidas hoiduda soolepa-
rasiitidest?
Tuleb alati hoolikalt pesta kä-
si nii enne sööki kui peale 
WCs käimist. Väga oluline roll 
on küüntehooldusel. Aed- ja 
puuvilju peaks enne söömist 
pesema. 
Solkmemunad võivad reovee-
ga sattununa püsida mullas 
aastaid. Piisab sellest, kui ole-
te omale ostnud maja ega tea, 
kuhu endine omanik solki ja 
kempsujääke on ladustanud. 
Sellele kohale rajatud peenar 
on suur ohuallikas. 

Regulaarselt peaks kodudes 
läbi viima suurpuhastust, te-
gema märgpuhastust. 
Tooreid liha- ja kalatooteid ei 
tasuks süüa. 

Kuidas võidelda soolepa-
rasiitidega ja kuidas neid 
ka võita?
Kuigi perearstid üldjuhul ei 
usu sooleparasiitide olemas-
olusse ja seetõttu ei kipu sel-
lealaseid kaebusi just erilise 
tõsidusega võtma, tasuks 
nendega nõu pidada. 
Tasub teada, et analüüsid 
üldjuhul parasiite ei tuvasta. 
Ümarusside vastu on üsna 
tõhusaid medikamente, näi-
teks Vermox, mis on retsepti-
ravim. Vermoxit peab kind-
lasti võtma kaks kuuri. Esi-
mene tapab olemasolevad 
ussid, usside munad aga jä-
tab kahjustamata. Teine kuur 
14 päeva pärast tapab aga 
munadest vahepeal arene-
nud ussid. 
Tõsi, Vermox on mürgine ja 
kahjustab maksa. Aga kasu ja 
kahju hinnates on selge, et 
iga uus päev parasiitidega on 
hullem kui mõningane mak-
sakahjustus. Pealegi maks 
taastub, maksa saab puhasta-
da, hävinud kudesid taasta-
da. Eriti tõhus on selleks bol-

dolehetee. 
Sooleparasiitide vastu saab 
ka looduslike vahenditega. 
Tõsi, paljudel taimedel on 
seesama kõrvalmõju, mis 
Vermoxil. Ehk need koorma-
vad maksa. Pealegi on nende 
doseerimine keerukam. See-
tõttu ei ole mõtet pakkuda 
kõiki, olgu isegi tõhusaid tai-
meravisid.
Üks, mis on aga üsna tõhus, 
on ravi kõrvitsaseemnetega. 
Kõrvitsaseemned teevad sol-
kmed liikumatuks ja ajavad 
nad soolestikust välja. Selleks 
tuleks päevas süüa vähemalt 
100 grammi seemneid. Head 
ja ohutud parasiidivastase 
toimega taimed on küüslauk, 
musta pähkli leht, soolikarohi 
ja koirohi. 
Olen ise viimasel ajal kuul-
nud mitmest solkmejuhtu-
mist, mida arstid ei tuvasta-
nud. Need inimesed kannata-
sid pikalt seletamatute ja ras-
kete vaeguste küüsis. Peale 
ravi on aga kõik need hädad 
kadunud. Enam pole vaja 
võtta allergia- ega kopsuast-
ma medikamente ega määri-
da löövetele kreeme. Kadu-
nud on jõuetus ja taastunud 
elujõud. Seega tasub olla tä-
helepanelik.

Sooleparasiidid
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Ettevõtlusteater MTÜ koos 
partneritega kutsub kõikide 
põhikoolide õpilasi ja õpeta-
jaid esitama oma ettevõtlus-
teatri etenduste lindistusi 
veebikeskkonnas toimuvale 
ettevõtlusteatrite festivalile.
Festivalile on oodatud tööd 
põhikooli igast vanuseast-
mest. Konkureerima pääse-
vad vaid ettevõtlusteatri me-
toodikal põhinevad etendu-
sed pikkusega kuni 15 minu-
tit, mille aluseks on ettevõtja-
te või ettevõtlike inimeste 
lood. Etenduste lindistustele 
palutakse lisada ettevõtjate 
videoselgitused, millest nen-
de loo ainetel tehtud teatritü-
kis õppida. Etenduste lindis-
tused on oodatud 1. aprilliks 
2016. aastal e-posti aadressile 
piretpold@gmail.com.
Töid hindab ja analüüsib kol-
meliikmeline zhürii, kuhu 
kuuluvad professionaalid 
teatriinimestest ettevõtjateni. 

Kõigi vanuseastmete võidu-
tööde koostajaid ja ettekand-
jaid premeeritakse pidulikul 
auhinnatseremoonial. Auhin-
nad paneb välja Ettevõtlus-
teater MTÜ koos Lääne-Viru 
Arenduskeskuse, Europe Di-
rect Lääne-Virumaa, Lää-
ne-Viru Maavalitsuse ja teiste 
partneritega. Etenduste lin-
distused avalikustatakse 
2016. aasta mai keskpaigas 
Ettevõtlusteater MTÜ kodu-
lehel, enne seda toimub Lää-
ne-Viru Maavalitsuses pidu-
lik tänuüritus koos võidutöö-
de esitamisega.
Järgmine ettevõtlusteatrite 
festival suurel laval toimub 
2016. aasta oktoobris, ooda-
tud on osalejad põhikooli esi-
mestest klassidest kuni güm-
naasiumiastme lõpuni.

Ettevõtlusteater MTÜ kutsub 
koole osalema säästmistee-
maliste mängude konkursil

Rakvere Põhjakeskuse teisel 
korrusel batuudikeskuses 
Salto on avatud Jõuluvana 
Volli postkontor. Batuudikes-
kuse omaniku Raivo Ridala 
sõnul on ta jõuluvana Volliga 
ammune tuttav ja teinud 
jõuluprojekte ka varem. 
„Jõuluvanale meeldib saada 
käsitsi kirjutatud kirju,“ selgi-
tas Ridala. „Tänapäeval on 
kõik läinud väga interneti-
keskseks. Seega tekkiski mõte 
anda lastele ja nende vane-
matele võimalus olla jõulu-

mehega otse kirjavahetuses.“
„Kirja võib kirjutada kodus 
valmis ja postitada siia kirja-
kasti,“ jätkas ta. „Ka meie juu-
rest on võimalik saada valge 
paber ja ümbrik ning kiri siin 
kirjutada. See on kõigi jaoks 
täiesti tasuta.“
„Kes soovib aga eksklusiivse-
mat võimalust, siis meil on 
müügil ka jõulupäraselt ku-
jundatud kirjablanketid ja 
ümbrikud. Samuti on võima-
lik soovida jõuluvanalt kirja 
vastu, sest ka talle meeldib 

kirjutada. Volli kirjutab sinu 
lapsele täiesti personaalse 
kirja. Selle võimaluse kohta 
tasub küsida meie 
klienditeenindaja käest.“
Raivo Ridala ütles, et selle et-
tevõtmise eesmärk on lapsele 
kinkida elamust, mis jääb 
meelde. Vähem tähtsam pole 
ka lapse ja vanema koosvee-
detud ühine aeg kirja kirjuta-
miseks .

Katrin Kivi

Väike-Maarja vallas asuv Eip-
ri küla ootab pühapäeval, 13. 
detsembril kella 11–14 küla-
majja jõululaadale. Kohali-
kud perenaised pakuvad 
müügiks piima- ja lihatoo-
teid, hoidiseid, küpsetisi, kä-

sitööd. Populaarsed tradit-
sioonilised jõulutooted nagu 
kodused verivorstid, hapu-
kapsad ja piparkoogitainas 
valmivad laadaks ka tänavu.
Avatud on jõulukohvik küp-
setiste ja kuumade jookidega. 

Tegevust pakub meisterda-
mistuba. 
Jõululaada tulu aitab hoida 
Eipri külamaja ja küla elava-
na.

Kuulutaja

Haljala vald kutsub üles mär-
kama tegijaid enda ümber ja 
neist teada andma.
Haljala valla „Aasta tegija“ 
aunimetuse andmise ees-
märk on igal aastal väärtusta-
da ning avaldada avalikku 
tunnustust füüsilisele või ju-
riidilisele isikule, kes oma töö 
ja tegevusega on silmapaist-
nud valla arendamisel, tõst-
nud valla mainet ja toonud 
paikkonda tuntust; kes aasta 
jooksul on saavutanud ma-
janduse, kultuuri, hariduse, 
spordi, sotsiaal- või mõnes 
muus valdkonnas tähelepa-

nuväärseid tulemusi ja üldise 
tunnustuse, samuti ühekord-
se silmapaistva saavutuse 
eest.
Ettepanekuid aasta tegija au-
nimetuse andmiseks võivad 
esitada kõik Haljala vallas ela-
vad füüsilised ja vallas tegut-
sevad juriidilised isikud.
Ettepanekud koos põhjen-
dustega esitatakse kirjalikult 
vallakantseleisse märgusõna-
ga „Aasta Tegija“ hiljemalt 
jooksva aasta 31. detsemb-
riks. Tähtajaliselt mittesaabu-
nud ettepanekuid ei arvesta-
ta.

Teade aasta tegija aunimetu-
se määramise kohta avalda-
takse ajalehes „Haljala Valla 
Sõnumid“ ja valla kodulehe-
küljel internetis aadressil 
www.haljala.ee.
Aasta tegija aunimetusega 
kaasnevad esemeline auhind 
ja valla tänukiri antakse auni-
metuse saajale üle pidulikult 
kas Eesti Vabariigi aastapäe-
val, vallale omavalitsusliku 
staatuse andmise aastapäeval 
või valla muul avalikul üritu-
sel.

Kuulutaja

Jõuluvana post-
kontor on avatud

Ettevõtlusteatrite 
festivalid tulevad taas!

Haljala vald ootab kanditaate aasta tegija ja teo aunimetusele

Eipri jõululaadal pakutakse 
omakasvatatud ja -valmistatud kaupa

Rahvusvahelise rahanädala 
tähistamiseks korraldab Ette-
võtlusteater MTÜ koos part-
neritega üldhariduskoolidele 
säästmisteemaliste mängude 
koostamise konkursi. 15. 
märtsil toimub Rakvere Tar-
gas Majas võidutööde autori-
te autasutamine, kõigi osale-
nute tunnustamine ning kon-
kursi võitnud mängude tut-
vustamine. 
Ettevõtlusteater MTÜ kutsub 
konkursil osalema kõigi põhi-
koolide õpilasi kolmes vanu-
seastmes. Võidutööde auto-
reid premeeritakse Haridus- 
ja Teadusministeeriumi, Ra-
handusministeeriumi, Euro-
pe Direct Lääne-Virumaa ja 
Ettevõtlusteater MTÜ välja 
pandud rahaliste auhindade-
ga. Tänuürituse läbiviimist ja 
võitnud mängude laiemat 
tutvustamist toetavad Rakve-
re Targa Maja Kompetentsi-
keskus, Rakvere linn ja Lää-
ne-Viru Maavalitsus. 
Konkursile on hiljemalt 15. 
veebruariks oodatud laua-
mängud, veebilahendused ja 
teised igapäevases õppetöös 
kasutatavad mängud, mis pa-
lume saata kas e-posti aad-
ressile piretpold@gmail.com 
või Rohuaia 38, Rakvere 
44313.
Rahvusvaheline finantskirja-
oskust edendav organisat-
sioon  Child and Youth Fi-
nance International (CYFI) 
tähistab igal aastal rahvusva-
helist Global Money Wee-
ki, mis toimub  käesoleval õp-
peaastal 14.-20. märtsil ja 
mille alateemaks on „Take 
part. Save smart.“ 

Kuulutaja

Foto: erakogu

JÕULUGALA
Koit Toome & Maria Listra

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

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

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

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

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

kutsub: BERIT KONTSERT

P 13.12 kell 19 Viimsi kirik
E 14.12 kell 19 Keila kirik
T 15.12 kell 19 Võru Kannel
K 16.12 kell 19 Põltsamaa kirik
N 17.12 kell 19 Tartu Peetri kirik
R 18.12 kell 19 Tallinna Jaani kirik
L 19.12 kell 16 Pärnu Kontserdimaja
P 20.12 kell 19 Rapla kirik
E 21.12 kell 19 Jõhvi kirik
T 22.12 kell 19 Rakvere kirik
K 23.12 kell 19 Paide kirik
R 25.12 kell 16 Haapsalu toomkirik
L 26.12 kell 16 Viljandi Pauluse kirik
P 27.12 kell 16 Kuressaare kirik
E 28.12 kell 19 Tallinna Kaarli kirik
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O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Jõulukuu puhul kõigile sissepääs tasuta!
12. detsembril valib retrohõngulist muusikat DJ Margus 
Teetsov
19. detsembril lööb jõulueelse möllu käima DJ Kalle Allik
24. detsembril suletud.

10Trummi
11. detsembril Tommy Cash Live
12. detsembril Sõpruse Puiestee & The Diamond Blow
18. detsembril Legshaker
19. detsembril Räppvere Special Vol.3 --Beebilõust Live
Lisainfo FB 10Trummi.

Rakvere Eragümnaasium
12. detsembril kell 11 huvikooli Kaur balletiklassi jõulu-
kontsert Rakvere Eragümnaasiumi (Tööstuse 12) saalis.
12. detsembril kell 10-14 Rakvere Eragümnaasiumis jõu-
lulaat. Algusega kell 12 õpilaste esinemised kooli saalis.

Lääne-Virumaa Spordiveteranide 
Koondise aastalõpu üritus
Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondise aastalõpu 
üritus toimub kolmapäeval, 16. detsembril kell 18 Rakvere 
Spordikeskuse õppeklassis. Palume üritusele ette registree-
rida tel 5358 5989.

Tapa Kultuurikoda
11. detsembril kell 19 Tapa Linna Orkestri kontsert. Tapa 
Linna Orkestri kontsert „Kaunis klassika puhkpillidele“. 
Sissepääs vabaannetusena.
12. detsembril kell 12 – 15 Piparkoogipäev. Kuidas teha head 
tainast, meisterdada piparkoogimaja, põnevaid kaunistusi 
ja muid tarkusi piparkookidest. Lastele mängu- ja meister-
damisnurk.
 15. detsembril kell 18 Tapa Muusika- ja Kunstikooli jõulu-
kontsert. Tapa Muusika- ja Kunstikooli jõulukontsert ja 
kunstiosakonna tööde näituse avamine.

11.12. kl 11 Hansuke ja Greteke s. maja (lav. Üllar Saaremäe)
11.12. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)
12.12. kl 11 Hansuke ja Greteke s. maja (lav. Üllar Saaremäe)
12.12. kl 15 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)
12.12. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)
14.12. kl 11 Hansuke ja Greteke s. maja (lav. Üllar Saaremäe)
14.12. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)
15.12. kl 11 Hansuke ja Greteke s. maja (lav. Üllar Saaremäe)
15.12. kl 15 Hansuke ja Greteke s. maja (lav. Üllar Saaremäe)
15.12. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)
16.12. kl 11 Hansuke ja Greteke s. maja (lav. Üllar Saaremäe)
16.12. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)
17.12. kl 11 Hansuke ja Greteke s. maja (lav. Üllar Saaremäe)
17.12. kl 15 Hansuke ja Greteke s. maja (lav. Üllar Saaremäe)
17.12. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)
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Pikk 28, Rakvere

Kaupluses

UUS valik rõivakangaid ja
palju põnevat jõuludeks!

11.12 ja 12.12 Rakvere Kroonikeskuses
Voodipesu ja 220 cm laiade voodipesukangaste

SOODUSMÜÜK
Lisaks kaunid jõulukangad

ja laudlinad

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

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

KÜTE, JAHUTUS,
VENTILATSIOON,
SAN-TEHNILISED TÖÖD

Lastemaa kaupluses
Rakvere Põhjakeskuses

SUUR TÜHJENDUSMÜÜK

Kogu kaup -30%

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!

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a

Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L, P

- 9.00-16.00

suletud 23.12 ja 31.12 kell 14.00
ahjusoe kuumsuitsuforell

21.12 23.12-
värske Eesti forell 6,50 /kg

ja LUUVABA forellifilee 9,90 /kg
€

€

* 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
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