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Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com Koduleht: www.küttesalong.ee• •

PELLETITEMÜÜK

• Keskküttesüsteemid
Soojuspumbad

Pelletikaminad
Elektrikaminad

• • Ahjud
• Pliidid •
•

999€SAUNAKERIS

Kõrge kasuteguriga 75,4%
Madala suitsugaasi-
temperatuuriga 291,1 C

0

SOODUSHIND 999€

Järelmaksu

võimalus!

TELLI INTERNETIST

või osta kohapealt epood24.eu laost
Niine tn 2, II korrus Rakvere

üle Eestiwww.epood24.eu

32,90€

7,50€

2,99€

5,90€

11,90€

24,99€

9,90€

7,99€

15,99€

3,50€

24,90€

8,99€

14,99€

7,99€

7,99€

Depend GelLack Start Kit
+2 geellakki
TASUTA

Finish nõude-
pesumasina
tabletid
56 tk

GILLETTE Satin Care
Radiant Apricot
raseerimisgeel
200ml

Noateritaja keraamilisele
ja metallnoale

Lokkide keerutaja

Tommy Hilfiger
Boxerid
3tk

Loom Bands käsitöökummide
komplekt 4500 osa

Shoti klaasihoidja
puidust alusel

Lavazza Crema
& Aroma
kohvioad
1kg

Lemmiklooma
põhugraanul
allapanuks
5kg

Scholl Velvet soft
elektrooniline
jalaviil

Taevalaternad
10tk

FEG ripsmeseerum
3ml

Saunarätik “200 eurot”

Kookosõli
rafineerimata
400ml

epood24.eu

69,90€

Tööriistakohver
199 osaline
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Tegevtoimetaja
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Renee Koit
Marimai Kesküla
reklaam@kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 15 000

Toimetus avatud 
E-R 9.-17.00
Kuulutusi saab toimetus-
se edastada ka telefonil 
322 5091 või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee. 

Kuulutuste eest on võimalik 
tasuda pangaülekandega. 
Kuulutus ilmub reedeses 
lehes,  kui ülekanne on 
jõudnud Kuulutaja pangaar-
vele neljapäeval kella 11.00

Kuulutaja toimetus ei vas-
tuta kuulutuste sisu eest.

Möödunud aasta oli maakon-
nale töökas. Alustasime mit-
me suurprojektiga, mitmed 
tegevused jätkuvad järgmisel 
aastal. 2016. aastal on meie 
peamiseks väljakutseks oma-
valitsusreform. Eesmärgiks 
ikka kaunim elukeskkond, 
suurem investeerimisvõime-
kus ja parem teenus meile 
kõigile. See tähendab ka jät-
kusuutlikku ja konkurentsi-
võimelist kooliharidust, 
transpordiühendusi jpm, mis 
oluline meie ja meie laste tu-
leviku kindlustamiseks. Loo-
mulikult jääb kohaliku oma-
valitsuse rolliks teenuste pak-
kumise kõrval ka kogukonna 
esindamine, kohalike väär-
tuste ja identiteedi hoidmine. 
Neid rolle saab parimal moel 
täita aga ainult võimekas ja 
tulevikku vaatav linn või vald.
Lõppeva aasta märksõnadeks 
jäävad ka piirkondade konku-
rentsivõime tugevdamine, 
Aafrika seakatk, rändekriis ja 
pagulastemaatika, maakonna 
planeeringu valmimine ja 
maareformiga seotud küsi-
mused. Kõrghariduse tulevik 
maakonnas, riigigümnaasiu-
mite ja perearstikeskuste te-
maatika ning targa maakon-
na kuvand.
Lääne-Virumaal on rõõmus-
tavaid arenguid, millistest 
mitut saan teiega jagada. Lää-
ne-Virumaa ettevõtete edeta-
beli esikümne vallutasid tä-
navu tootmisfirmad. Esirin-
nas olid metsamasinate toot-
mise ja müügiga tegelev 
Palmse Mehaanikakoda OÜ, 
uksetarnija JELD-WEN Eesti 
AS ning põllumajanduse ja 
kalakasvatuse ettevõte Simu-
na Ivax OÜ.
Ka Eesti mõjukate maaelu 
edendajate edetabelisse on 
mahtunud kolm Lääne-Viru-
maa meest: OG Elektra oma-
nik Oleg Gross, seakasvataja 
Urmas Laht ja teraviljakasva-
taja Jaak Läänemets. Tunnus-
tan maakonna tublisid ette-

võtjaid, tänu kellele elu koha-
peal toimib ja aina paremaks 
läheb.
Väga positiivseks näitajaks on 
Lääne-Virumaa inimeste 
spordilembus ja oma tervi-
sesse suhtumine ning kohali-
ke sportlaste rõõmu tegevad 
tulemused, mis on toonud au 
ja uhkust kogu maakonnale 
ja riigile. Rakke koolist võrsu-
nud Elerin Vunder tuli ajaloo-
listel Eesti esimestel meistri-
võistlustel Fitness Five´is 
naiste absoluutarvestuses 
esimeseks ehk meie maakon-
nas on esimene Eesti meister 
Fitness5-s. Ka tsüklokrossi 
Eesti meistrivõistlustel naiste 
arvestuses kuldmedali pälvi-
nud Greete Steinburgi (Rakke 
Giant Team) saavutus, väle-
jalg Kelly Nevolihhini murd-
maajooksu võit ning Euroopa 
noorte sumo meistrivõistlus-
tel võidetud 46 medalit on 
suured ja olulised võidud 
maakonnale.
Mitmed inimesed on just lõp-
peval aastal maakondlikult 
või riiklikult tunnustatud: 
aasta raamatukoguhoidjaks 
kroonisime Haljala kooli- ja 
vallaraamatukogu perenaise 
Maiga Parksepa, maakonna 
aasta terviseedendaja on Hal-
jala Gümnaasiumi sotsiaal-
pedagoog ja inimeseõpetuse 
õpetaja Tiina Pihlak, aasta 
noorsootöötajaks koolis kuu-
lutasime Kunda Ühisgüm-
naasiumi huvijuhi Kaire Ra-
puri ja aasta noorsootööta-
jaks noortekeskuses Tapa val-
la noorsootöötaja ning MTÜ 
Tapa Lastekaitse Ühingu ju-
hatuse esimehe Ave Pappe. 
Lisaks pälvis siseministrilt 
kodanikupäeva aumärgi Mar-
ge Zaidullin ja aasta vaba-
tahtliku aumärgi võttis presi-
dendilt vastu Eve-Kaia Tamm 
Lääne-Virumaa Vähihaigete 
Ühingust. Need inimesed on 
eeskujuks teiselegi ja nakata-
vad meid kõiki oma entusias-
miga.

Suurüritused, nagu Jäneda 
aia- ja lillepäevad, Sõmeru 
lambafestival, Kunda sõb-
ralaat, Rakvere laste balleti-
gala, Võsu muusikapäevad, 
talupäevad Jänedal, Viru Folk, 
Priit Pärna animatsioonifesti-
val, Pandivere päevad, Viru 
maraton ja paljud teised 
meid liitvad üritused toovad 
tähelepanu nii rahvusvaheli-
sel areenil kui ka kohapeal. 
Südantsoojendavad tunded 
meeste tantsupeost ja punk-
laulupeost saadavad meid 
siiani. 
Eeltoodu on saanud teoks 
eelkõige tublide inimeste 
tööga ja abistajate toel ning 
koostööl. Siinkohal tuleb teha 
kummardus meie omavalit-
sustele, kes on toetanud kul-
tuuri-, spordi- ja haridusvald-
konda. 
Ent aastat ei saa kokku võtta 
ainult asjades, investeeringu-
tes ja sündmustes. Sama olu-
lised on inimestevahelised 
suhted ja seetõttu esitan pal-
ve kõigile maakonna inimes-
tele, et me jõulukuul oleksi-
me oma lähedaste ja kaasko-
danike vastu grammike lah-
kemad ja rõõmsamad kui ta-
valiselt. 
Meil on, mille üle uhkust tun-
da ja mille najal julgelt uuele 
aastale vastu minna. Soovin 
teile rahulikke jõule ning 
uueks aastaks suuri unistusi, 
jätkuvat üksteise hoidmist ja 
kodupaiga väärtustamist!

Marko Torm,
Lääne-Viru maavanem

Lääne-Virumaa 
on väge täis!

Minge kõik metsa!
Kuulutaja jaoks on tänasega aasta 2015 lõppenud. Aga me ei 
ole hulluks läinud – miks selline pealkiri, selle saad teada siis, 
kui juhtkirja lõpuni loed.
Nagu tavaks, andsime aasta jooksul välja 47 lehenumbrit ja 
läheme nüüd lühikesele puhkusele, et olla teie laual tagasi 8. 
jaanuaril. Aga siis juba pisut teistes oludes.
Nagu paar nädalat tagasi saite juhtkirjast lugeda, ja kel vahele 
jäi, see saab tänase Kuulutaja uudisküljelt teada, kolime me 
oma Rakvere Vilde tänava kontorist ära OG Elektra peahoo-
nesse Lepna lähistel. Mis sellega lugeja ja kliendi jaoks muu-
tub või ei muutu, sellest loe lähemalt juba uudisartiklist.
Kuulutaja „leib“ on küll asutuste reklaamid ja eraisikute kuu-
lutused, kuid selle kõrvalt oleme püüdnud lugejatele pakku-
da ka informeerivaid uudislugusid, pikemaid intervjuusid ja 
muud huvitavat. Väga laia vitsaga löödult on igas numbris 20 
pealkirja, mis tähendab, et aastas ilmutasime umbes 1000 lü-
hemat või pikemat artiklit. Endalegi üllatavalt suur number, 
sest meie „kirjanikeosakond“ on ju väike. Aga hakkama ole-
me saanud ja saame kindlasti ka edaspidi.
Meie käest on küsitud, et miks te oma lehte tasuta jagate, tei-
nekord olevat seal rohkem väärt infot kui tasulises väljaan-
des. Eks meie kõrvad sellise väite peale muidugi liiguvad, 
kuid tasuliseks ei kavatse me minna, sest meie ärimudel on 
just selline nagu on. Ja ilmselt on see Rakvere tingimustes ka 
õige, tõestuseks kas või tõsiasi, et 2014. aasta majandustule-
muste põhjal hindas ajaleht Äripäev meid Eesti 22. kohal ole-
vaks kirjastusfirmaks. Palju sarnaseid ettevõtteid Eestis on, 
pole õrna aimugi, aga vähemalt 100 peab olema, kui Äripäev 
sai koostada kõnealuse valdkonna TOP 100.
Peatoimetaja Katrin Kivi soovitas meil kõigil metsa minna. 
Pani vastava lause meie jõulutervituse peale ka.
Katrini jutt on õige, minge, jah, metsa. Kahju ainult, et lund 
on vähe, sest lumega on jõuluaegne mets veel ilusam.
Minge metsa ja võtke aeg maha. Olge iseendaga ja oma lähe-
dastega. Maailm kipub nagunii hulluks minema ja Eesti mets 
on veel üks väheseid kohti siin maamunal, kus pole sõda, pa-
gulasi, vihakõnesid, inetult käituvaid ja rääkivaid poliitikuid.
Head jõuluootust kõigile!

Aivar Ojaperv
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24. detsember 
Põhjakeskus: 
10.00 – 18.00     

Rimi: 
08.00 – 20.00

25. detsember
Põhjakeskus:      

suletud
Rimi: 

10.00 – 20.00

26. detsember
Põhjakeskus: 
10.00 – 20.00     

Rimi: 
08.00 – 20.00

31. detsember
Põhjakeskus: 
10.00 – 18.00

Rimi: 
08.00 – 20.00

1. jaanuar
Põhjakeskus: 

suletud
Rimi: 

12.00 – 20.00

Põhjakeskust külastavad 
jõuluvana ja päkapikud! 

19.-20. detsembril 12.00-15.00
21.-24. detsembril 15.00-18.00

Tule loe salmi, sest jõuluvanal on varuks suur kommikott!

Teistel päevadel oleme avatud tavapäraselt

PÜHADE AJAL OLEME AVATUD

Uudised

Alates uuest aastast asub 
Kuulutaja toimetus Lep-
nal, täpsemalt küll Lepna 
külje all OG Elektra pea-
hoones Tobia külas. Kõik 
meie elektroonilised side-
vahendid, sealhulgas tele-
foninumbrid jäävad endi-
seks. Tavalisi reakuulutusi 
saab edastada nii elektroo-
niliselt kui ka Rakveres 
Vilde tänaval avatavas tee-
ninduspunktis, mis juba 
tegutseb kaupluses Joogid.

Aivar Ojaperv

Kuulutaja toimetuses paki-
takse asju. Ühte hunnikusse 
käivad need, mis tuleb koli-
misel kaasa võtta, teise 
kraam, mis aastate jooksul 
koguneb ja kunagi hädavaja-
lik tundus, kuid nüüd ilmselt 
kasutuks osutub. Uue aasta 
esimesel tööpäeval, 4. jaa-
nuaril oleme juba Lepnal.

Kliendi jaoks ei muutu 
midagi
„Toimetuse kolimine OG 
Elektra peamajja on eelkõige 
põhjustatud asjaolust, et te-
kiks sünergia ajalehe ja OG 
Elektra reklaami- ning turun-
dusosakonna vahel,“ ütles 
Oleg Gross.

Kuulutaja toimetus kolib Lepnale

Kaubandusega tegelev OG 
Elektra ja Kuulutajat välja an-
dev AveC Kirjastuse OÜ on 
juriidiliselt kaks erinevat fir-
mat, kuid nende mõlema ai-
nuomanik on Gross.
„Meie klientide jaoks ei to-
hiks midagi muutuda, me vä-
hemalt teeme kõik selle 
heaks, et ei muutuks,“ jätkas 
ettevõtja. „Küll aga muutub 
palju nii Kuulutaja kui OG 
Elektra jaoks: kahekesi koos 
ollakse tugevamad, saame 
hakata pakkuma rohkem tee-
nuseid, koos tegutsedes tekib 
rohkem häid ideid.“

Kuulutaja peatoimetaja Kat-
rin Kivi lootis, et asukohava-
hetuse nõrgim lüli – kliendi-
teenindus erakuulutuste and-
misel – ei kannata ja kõik laa-
bub. „Oleme juba mõnda ae-
ga oma naabrite juures kaup-
luses Joogid kuulutuste võt-
mist-andmist katsetanud ja 
ma ei näe põhjust, mis seda 
edaspidi võiks takistada,“ 
rääkis ta. „Loomulikult hak-
kame kuulutusi vastu võtma 
ka meie uues asukohas ning 
telefoni- ja e-kirja teel nagu 
ka praegu. Suurklientidega 
suhtlemisel pole aga vahet, 

kas see toimub Rakveres Vil-
de tänaval või Lepnal.“
Oleg Gross lisas omalt poolt, 
et kui n-ö distantsilt kuuluta-
mise süsteem on sisse tööta-
tud, siis tasub mõelda ka sel-
le teenuse laiendamisele. 
„Lähitulevikus saab kuulutu-
si anda ilmselt ka Väi-
ke-Maarja, Tapa ja Kunda 
Grossi Toidukaupade kaup-
lustes. Miks mitte ka mujal,“ 
sõnas ta.

Ruumid rendile
Mis saab aga Kuulutaja kasu-
tada olnud ruumidest? Need, 
kes linnaplaneerimise vastu 
huvi on tundnud, teavad ilm-
selt, et krundile, kus n-ö Kuu-
lutaja-maja asub, oli olemas 
ideekavand, mis näeb ette 
mitmekorruselise äri- ja elu-
hoone ehitust.
„Jah, selline planeering on 
tõesti olemas, kuid see sai 
tehtud ajal, mil meie majan-
dus oli hoopis teises faasis,“ 
rääkis Gross. „Hetkel on olu-
kord paraku selline, et Rakve-
re kinnisvaraturg ei kanna 
suurt ärikeskust välja. Pooli-
kut varianti pole aga mõtet 
arendada.“
„Konkreetseid plaane Vilde 
6a majaga praegu ei ole,“ li-
sas ta. „See on avatud pakku-
mistele, kui soovija leidub, 
rendime ruumid välja.“
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MUST KROONIKA

Uudised

MÕNE REAGA

Grossi Toidukaupade jae-
keti järjekordne liige avab 
uksed reedel, 18. detsemb-
ril Järvakandis. Omanime-
lise kauplusteketi omanik 
Oleg Gross mainis muiates, 
et Järvakandi pood on just 
kui leidlaps või järjekorda 
vaheletrügija.

Aivar Ojaperv

„See on rekordkiirelt valmi-
nud kauplus,“ kinnitas Gross. 
„17. septembril hakkas kopp 
kaevama vundamendiauku, 
detsembri alguses võeti ehitis 
vastu ja 18. detsembriks on 
kauplus sisustatud ning val-
mis avamiseks. Ehitajat tuleb 
väga kiita – töö kiire ja korra-
lik!“

Omavalitsus oli huvitatud
„Selle kaupluse sündimine 
siin ja praegu on mitme juhu-
se kokkulangemise tulemus,“ 
jätkas ta. „Kaupluse ehitamise 
idee n-ö müüs mulle kohalik 
vallavanem. Kuid Järvakandi 
polnud meie arendustegevu-
ses prioriteet number üks. Pa-
raku jäi bürokraatia tõttu ve-
nima kaupluste ehitus nii Tal-
linnas Lasnamäel kui mõnes 
kohas veel ja nii siis võtsimegi 
Järvakandi poe plaanivälise-
na ette.“
„Erinevalt mõnest teisest 
omavalitsusest – näiteks Väi-
ke-Maarjas loobiti meile omal 
ajal seitse aastat kaikaid ko-
darasse – olid Järvakandi val-
lajuhid meie investeeringust 
väga huvitatud,“ jätkas Gross. 
„Suurematest konkurentidest 
tegutseb seal Konsum. Valla 

OG Elektra järgmine uus 
kauplus avatakse Järvakandis

Grossi Toidukaupade Järvakandi kauplus ootab kliente. 
Foto: OG Elektra

juhtkond saab väga hästi aru, 
et teise poeketi lisandumine 
tekitab hinnasurve, mis koha-
likule tarbijale kindlasti meel-
dib. Meie jaoks pole Järva-
kandi edaspidi teab mis tulu-
allikas – seal on küll suured 
tööstusettevõtted, kuid rah-
vast elab kohapeal vähe ja ka 
logistiliselt jääb see asula 
meie kaubateedest eemale: 
lähimad Grossi Toidukaupa-
de ketti kuuluvad poed tegut-
sevad praegu Türil ja Vändras. 
Anname endale aru, et kasum 
ei tule sealt suur, kuid kui 
meisse suhtutakse hästi, siis 
on endal ka hea meel arenda-
da.“
Grossi sõnul investeeriti Jär-
vakandi kaupluse ehitusse ja 

poe sisseseadesse kokku um-
bes miljon eurot.

Tuleb töine suvi
Aasta lõpus sai OG Elektra lõ-
puks jagu ka bürokraatiast ja 
asjaajamise tõrgetest. „Nüüd 
läheb korraga lahti ehitus nii 
Tallinnas Lasnamäel, kuhu 
tuleb 2000 ruutmeetrine 
kauplus, kui ka Ahtmes ja 
Sauel,“ rääkis Oleg Gross. 
„Ehitusload on käes ja jaani-
päeva paiku peaksid kõik val-
mima. OG Elektrat ootab siis 
väga töine suvi: kaupluste 
käivitamine, personaliosa-
kond peab palkama ligi 130 
uut inimest jne.“
Järvakandi on Grossi Toidu-
kaupade jaeketi 55. kauplus.

AVARII TAPA LÄHISTEL
12. detsembril kella 17.10 
ajal toimus liiklusõnnetus 
Tapa vallas Tapa-Lehtse-Jä-
neda maantee 3. kilomeetril, 
kus juhtimisõiguseta 23aas-
tane Ken sõitis sõiduautoga 
BMW 523i teelt välja ja rul-
lus üle katuse. Juht ja sõidu-
kis kaasreisijana viibinud 
29aastane Andreas toimetati 
Rakvere Haiglasse.

KAKS AUTOT PÕRKA-
SID KOKKU
12. detsembril kell 12.12 tea-
tati häirekeskusele liiklus-
õnnetusest Haljala vallas Ki-
suvere külas, kus Kaks autot 
oli kokku põrganud. Pääst-
jad likvideerisid süttimiso-
hu. Inimesed liiklusõnnetu-
ses vigastada ei saanud. 

RIKKIS ANDUR PÕH-
JUSTAS VALEHÄIRE
16. detsembril kell 17.56 tea-
tati häirekeskusele, et Väi-
ke-Maarja vallas Kiltsi alevi-
kus Pikal tänaval asuvas kor-
termajas on kuulda suitsu-
anduri signaali, aga suitsu ja 
põlemist näha ei ole. Kohale 
saabunud päästjad selgita-
sid välja, et andur annab sig-
naali ühes teise korruse kor-
teris, mida keegi ei ava ja ka 
akendest midagi näha ei ole. 
Võeti ühendust korteri oma-
nikuga, kes elab teises lin-
nas, ning otsustati, et pääst-
jad peavad korterisse sisse 
saama olukorda kontrolli-
ma. Selgus, et tulekahju ei 
olnud ja suitsuandur oli rik-
ke tõttu hakanud andma va-
le signaali. 
Päästeamet tuletab meelde, 
et suitsuandurit peab kont-
rollima regulaarselt, samuti 
peab suitsuandurit hoolda-
ma – pühkima sellelt tolmu 
ja vahetama patareid. 

Kuulutaja

Volli Käro tähistas juubelit
Pühapäeval, 13. detsembril tähistas oma 75. juubelit Rakvere 
Teatri teenekas näitleja, Eesti Näitlejate Liidu auliige ja Rak-
vere linna teenetemärgi kavaler Volli Käro. Vitaalne näitleja 
teeb jätkuvalt kaasa koduteatri premeeritud lavastuses „3 
õde“ ja ootel on roll 2016. aasta suvelavastuses Andrus Kivi-
räha romaani „Maailma otsas“ põhjal.
Rakvere Teatris töötab Volli Käro alates 1964. aastast ning te-
ma loomingulises biograafias on 146 osatäitmist. Juubilarile 
endale on südamelähedased tööd lavastustes „Meelelahuta-
ja“ (1974), „Ciao“ (1977) ja „Hind“ (1998). 2009. aastal oli 
näitleja nomineeritud Eesti Teatriliidu aastaauhinnale Lese 
rolli eest samanimelises lavastuses.
Tähtpäev sai märgitud 10. detsembril Sławomir Mrozheki la-
vastusega “Leping”, millele järgnes soe ja südamlik vastuvõtt 
sugulastele, kolleegidele ja sõpradele.
Sünnipäevalaps tänas publikut ja kõiki inimesi, kellega koos 
on aastakümneid teatrit tehtud: „Teater on andnud mulle 
võimaluse kohtuda paljude andekate, tarkade ja huvitavate 
inimestega. Olen kõigile tänulik, ka neile, kellele ma pole 
meeldinud. See ongi olnud minu kool,“ märkis ta. Pensioni-
põlve pidav näitleja avaldas lootust, et tööd teatris jaguks 
veel kauaks.

Esinduskollektiivid saavad toetust
Rakvere linnavolikogu määras toetused linna esinduskollek-
tiividele. Kammerkoori Solare toetatakse 5000 euroga, Rak-
vere Linnaorkestrit 7100 ja harrastusteatrit KaRakTer 2500 
euroga.
Samuti määrati 8000eurone toetus kolmele linna esindavale 
pallimänguklubile (loe pikemalt Kuulutaja spordileheküljelt 
lk 20 – toim.).
Sotsiaalvaldkonnas tegutsevale 17 MTÜle määrati kokku 
7500 eurot toetust tegevuskulude katteks. Näiteks Lääne-Viru 
Pensionäride Liit saab 1000 eurot, Lääne-Virumaa Pen-
sionäride Ühing 1200 eurot, Lääne-Virumaa Puuetega 
Inimeste Koda 1600 eurot, teised väiksemate liikmete arvuga 
ühingud vähem.

Aivar Ojaperv
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As Tapa Haigla ostis eelmi-
sel nädalal Lääne-Tallinna 
Keskhaiglalt Nõmmel asu-
va hooldushaigla. Tapa 
Haigla juhatuse esimehe 
Meelis Kuke sõnul ei jää 
see viimaseks laienemi-
seks: Tapa haiglale on 
plaanis juurdeehitused, 
mis peaksid valmima 2017. 
aastal, samuti plaanib ette-
võte võimaluse korral veel 
mõne hooldushaigla või 
sarnase meditsiiniasutuse 
endale osta.

Aivar Ojaperv

AS Tapa Haigla omanikud va-
hetusid tänavu suvel. Viimas-
te kuude jooksul on uued 
omanikud alustanud märki-
misväärset arendus- ja inves-
teerimistegevust meditsiini- 
ja sotsiaalvaldkonnas.

Ei jää ainsaks laienemi-
seks
Tapa Haigla juhatuse esimehe 
Meelis Kuke sõnul on see 
samm üheks etapiks eakate 
hoolekande uuele tasemele 

Tapa Haigla omanikud 
laiendavad oma ettevõtet

AS Tapa Haigla juhatuse esimees Meelis Kukk. 
Foto: erakogu

viimisest. „Meie missioon on 
panustada sellesse, et vana-

nemine oleks väärikas,“ lau-
sus Kukk.

Uuel aastal algavate renovee-
rimistööde tulemusena val-
mib Tallinasse Nõmmele 
enam kui 70kohaline uuen-
duslik ja kaasaegne eakate 
kodu. Selle tulemusel luuakse 
juurde üle 30 uue töökoha.
”Nõmme ei jää investeerin-
gute osaks ainsaks ja viima-
seks,” kinnitas Kukk. ”Info on 
liikuma hakanud, et oleme 
valmis investeerima, ja oleme 
saanud juba päris mitu pak-
kumist. Meie prrioriteet on 
arendada eakate hoolekan-
net, mis seal salata – kliente 
loodame leida ka Soome ea-
kate hulgast. Lisaks sellele 
plaanime Tapal laiendada 
meditsiiniteenuste, sealhul-
gas tasuliste teenuste laien-
damist. Täna käiakse selliseid 
teenuseid saamas sageli Tal-
linnas või Tartus, aga tulevi-
kus võiks need kättesaadavad 
olla ka Tapal.”

Hotell ja veekeskus Tapa-
le
Tänavu suvel, kui Meelis 
Kukk omanikevahetuse järel 
AS Tapa Haigla juhatuse esi-
meheks sai, rääkis ta meedia-
le, et Tapale haigla territoo-
riumile on kavas ehitada pan-

sionaat, väike veekeskus ja 
hotell. Kui kaugel nende plaa-
nidega ollakse?
”Vajalikud muudatused de-
tailplaneeringusse on tehtud 
ja uuel aastal võime välja 
kuulutada hanke ehitaja leid-
miseks,” vastas Meelis Kukk. 
”Loodetavasti saame kevadel 
ehitusega alustada ja 2017. 
aastal rajatised klientide kä-
sutusse anda. Nõnda saaksi-
me väärikalt tähistada ka 
haigla 55. sünnipäeva.”
Vana haiglahoone jääb alles, 
kuid Kuke kinnitusel see re-
noveeritakse. Praegu perears-
tikeskusena kasutusel olev 
hoone ja garaazhid lammuta-
takse. ”Garaazhi asemele tu-
leb pansionaat ehk eakate ko-
du, haiglahoone vastu pisike 
hotell ja veekeskus. Perearstid 
kolivad haiglahoone ühte tii-
ba,” tutvustas Kukk.
”Tundub, et kohalikud inime-
sed kohe ootavad meie vee-
keskust,” lisas ta. ”On päris 
mitu korda küsitud, kas see 
on ikka tõsine jutt või lihtsalt 
üks niisama idee. Kinnitan, et 
plaan on konkreetne ja kin-
del.”

Üleloomulik jõud 
langetas lipu
Kummitustesse või üleloo-
mulikesse jõududesse ei so-
bi avalikult uskuda, kuid va-
hel on mõnd kokkusattu-
must raske selgitada. Isegi 
kui selgitus leidub, siis tekib 
küsimus, miks just sel het-
kel?
Rakvere linnavalitsus kolis 
oma Tallinna tänava hoone-
test kesklinna Tarka Majja 
reedel, 4. detsembril. Töö-
päeva lõpuks oli kolimine 
lõppenud ja kõik valmis, et 
uut töönädalat alustada ju-
ba uues kohas.
Pealtnägijate kinnitusel kuk-
kus samal õhtul kell 16.32 
vana maja küljes lehvinud 
Rakvere linna lipp ilma kõr-
valise abita alla. Lippu hoid-
nud konstruktsioon oli n-ö 
vana ja väsinud, aga ikka te-
kib küsimus niivõrd täpse 
ajastuse kohta.

Aivar Ojaperv
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Rakvere linnavolikogu an-
dis linnavalitsusele nõus-
oleku sõlmida otseleping 
bussifirmaga M. K. Reis-X, 
mis tähendab, et nimeta-
tud ettevõtte jätkab järg-
misel kuuel aastal bussilii-
nide 1, 2, 3 ja 5 teeninda-
mist senises mahus ja ku-
jul.

Aivar Ojaperv

Rakvere linn ei ole varem bus-
siliiklust korraldanud. Kuigi 
liine 1, 2, 3 ja 5 nimetatakse 
„linnaliinideks“, olid need ju-
riidilises mõistes varem maa-
konnasisesed bussid ja nende 
liikluse korraldamise ja ra-
hastamisega tegeles riik maa-
valitsuse kaudu. Alates järg-
misest aastast aga riik liiklust 
nimetatud liinidel enam ei 
korralda ja Rakvere linn pidi 
ise leidma vedaja ning rahali-
sed vahendid.

Bussid suuremaks
„Seadus lubas meil sõlmida 
vedajaga otselepingu, me ei 
pidanud korraldama riigihan-
get, sest aastane liinikilo-

Rakvere bussiliiklus 
jätkub uuel aastal senises mahus

meetrite hulk jääb alla 
200 000,“ selgitas abilinnapea 
Rainer Miltop. „Tegime hin-
napäringu kahte kohalikul 

bussiturul opereerivasse fir-
masse. M. K: Reis-X pakkus 
liinikilomeetri hinnaks 1.17, 
mis on tunduvalt soodsam, 

kui oletasime. Eelnevalt olid 
selle ala spetsialistid pakku-
nud, et hind võib minna ka 
üle 2 euro kilomeetri kohta.“

Lisaks linna eelarve rahale ai-
tab liine üleval pidada ka väi-
ke riigipoolne toetus. „Läbi-
rääkimised olid pikad ja pine-
vad ning alles selle nädala 
keskel saime kinnituse, et riik 
Rakvere linnabusside liiklust 
siiski toetab. See summa jääb 
alla 50 000 euro, aga asi see-
gi.“
Hinnapakkumist tehes lisas 
Rakvere linn veel mitu lisatin-
gimust, millele kõnealustel 
liinidel sõitma hakkavad bus-
sid peavad vastama. Näiteks 
vastavalt väljumise ajale peab 
bussis olema kas 20 või 28 is-
tekohta ning bussid ei tohi le-
pingu kehtimahakkamisel ol-
la vanemad kui 10 aastat. 
„See tähendab, et vedaja 
peab kasutusele võtma seni-
sest suuremad bussid,“ täp-
sustas linnapea Mihkel Juh-
kami.
Sõidugraafikute ja liinivõrgu 
osas muutusi ei tule, need 
jäävad sellisteks nagu praegu.

Tunnipilet teeb sõitmise 
soodsamaks
Uue asjana nähakse ette vali-
daatorite kasutuselevõttu, 
mis tähendab ühtlasi ka 

elektroonilisi pileteid. „Katse-
liselt hakkavad need asjad 
tööle alates veebruarist,“ rää-
kis linnapea Juhkami. „See 
teema vajab veel täpsusta-
mist ja konkreetsemalt saab 
rääkida siis, kui aeg käes. Aga 
selline nõue on vedajale esi-
tatud ja bussifirma kinnitab, 
et nad suudavad nõude täita. 
Eelkõige tahame validaatorite 
abil selgust saada, kui palju 
on meil inimesi, kes kasuta-
vad tasuta sõidu õigust.“
Kehtima jäävad kõik praegu-
sed piletid ja soodustused. 
Üksikpileti hind eelmüügist 
on ka järgmisel aastal 65 sen-
ti.
Uue asjana tuleb aga alates 1. 
jaanuarist kasutusele tunni-
pilet, mis maksab 80 senti. 
Tunnipiletiga ei pea ümberis-
tumisel enam uut piletit lu-
nastama, samuti on seda mõ-
nel juhul võimalik kasutada 
edasi-tagasi sõiduks äärelin-
nast kesklinna või kesklinnast 
Tõrma surnuaeda, kust liini 
nr 3 buss väljub teatavasti iga 
poole tunni tagant.

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

• Soovin leida 8. klassi tüdrukule 
matemaatika abiõpetajat. Tel 
5557 2056
• Pakkuda osalise tööajaga tööd 
Haljalas, kohusetundlikule ja 
ausale puhastusteenindajale. Info 
tel: 50 71 974
• Rakvere kesklinnas asuv baar otsib 
kokka. Tel 5806 8681
• Mööblidetailide tootmisega 
tegelev ettevõte Vinnis otsib oma 
kollektiivi hakkajaid töötajaid 
lihvija-pahteldaja ametikohale. 
Kasuks tuleb eelnev töökogemus 
antud valdkonnas. Töö mitmes 
vahetuses. Palk kokkuleppel. Info 
telefonil +372 672 7766, +372 5306 
4244 või e-posti teel indrek@
mainerplus.ee
• Ettevõtte otsib autojuhti tõstukiga 
metsaveoauto peale. Tel 5554 7177
• Võtame tööle rahvusvaheliste 
v e dude autojuhi  C-,  E-kat . 
(Euroopa suunal ja Skandinaavia 
suunal). Tel 5646 6885
• Katela saekaater otsib autojuhti. 
C-kategooria juhiluba kohustuslik, 
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 Tar vas kutsub 
treeningutele 2008-2009 aastal 
sündinud poisse ja tüdrukuid 
jalgpalli trenni. Info jktarvas@
jktarvas.ee, tel 5344 9925

OTSIN TÖÖD
• Naispensionär otsib  tööd 
Rakveres. Tel 5697 8582
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Soovime rahulikke jõule
ning rõõmsat uut aastat
kõikidele endistele ja
tulevastele klientidele!

Stellana OÜ
Paide mnt 77, Tapa

Tulgu jõulud lõbusad,

piparkoogid magusad.

Et kõik te soovid täituksid

ja mured rõõmuks muutuksid.

Uus aasta õnne toogu,

vana kaunilt meelde jäägu!

Tulgu jõulud lõbusad,

piparkoogid magusad.

Et kõik te soovid täituksid

ja mured rõõmuks muutuksid.

Uus aasta õnne toogu,

vana kaunilt meelde jäägu!

Head kliendid
ja äripartnerid!

Täname Teid meeldiva koostöö eest,

soovime Teile kauneid pühi

ja edukat uut aastat!

Wiru Auto

Igaüks meist vajab kodusoojust,
südamesse päikest, mis iial ei looju,
puhtaid mõtteid, millest hing saab valgust...

Head kliendid ja koostööpartnerid!
Soovime teile ilusat jõuluaega
ning edukat uut aastat!

Küünlavalgel jõuluööl

olgu rõõmus teie meel.

Aasta uus see tore tulgu

õnn ja tervis kaasas olgu.

Soovime oma klientidele ja

koostööpartneritele häid jõule

ning edukat uut aastat!

www.rennlux.eu
info@rennlux.eu

5344 8787

Soovime kõikidele praegustele ja tulevastele klientidele
rahulikku jõuluaega ning 

edukaid kordaminekuid uuel aastal!

Jõuluks pikad verivorstid

uueks aastaks õnnesoovid.

Jõuluõhtuks küünlavalgust

uueks aastaks rõõmsat algust!

Häid pühi!

Rõõmsaid pühi ja
ilusat uut aastat!

Aasta uus, mis astub sisse
olgu teile õnnetoov.
Toogu tervist, toogu rõõmu
ja see ongi meie soov

AadeMart Ehitus OÜ
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Eelmisel nädalal toimus 
Rakveres ja selle lähiümb-
ruses selle aasta pikim ta-
gaajamine liiklushuligaani 
tabamiseks. Autot juhtis 
alaealine, kelle kaasreisi-
jaks oli politseile varase-
mast tuttav ja õigusrikku-
miste laia registriga noor-
mees. Sama noormehe ema 
tempudest kirjutas Kuulu-
taja alles hiljuti.

Kaius Mölder

Möödunud neljapäeva õhtu-
se tipptunni ajal toimus Rak-
veres ja selle lähiümbruses 
viimase aja suurim tagaaja-
mine. Peatumismärguannet 
eiranud autojuhti jälitas po-
litsei lausa 40 minutit. 
Rakvere politseijaoskonna 
patrulliteenistuse vanema 
Reigo Loginovi sõnul sai põ-
genemine alguse Sõmeru rist-
mikul, kui politseinikud and-
sid peatumismärguande sõi-
dukile Volkswagen, et juhtida 
juhi tähelepanu tuledele. Juht 
eiras peatumismärguannet, 
hakkas politsei eest ära sõit-
ma ja jõudis ringiga tagasi 
Rakverre. 
Lõpuks peatati Volkswagen 
Rakvere bussijaama juures. 
Roolist tabati 16aastane 
noormees, kaasreisijaks oli 

Liiklushuligaan pages politsei eest, 
tuntud kurikael jagas kõrvalistmelt nõuandeidRakvere sai uue aasta eelarve

Rakvere linnavolikogu kinnitas kolmapäeval linna 2016. aas-
ta eelarve.
Linna põhitegevuse tuludeks planeeritakse 16 163 032 eurot 
ja kuludeks 14 902 726 eurot. Põhieelarves on investeeringu-
teks ette nähtud 234 444 eurot, kuid nagu eelmiselgi aastal, 
kavatsetakse investeeringute tarbeks aasta jooksul vastu võt-
ta lisaeelarveid.

Aivar Ojaperv

Vest-Agderi kunstistipendiumi 
pälvisid Mehis Saaber ja Taavi Orro
Lääne-Virumaa Norra sõprusmaakonna Vest-Agderi kunstis-
tipendiumi pälvisid vabakutseline tantsija ja balletiõpetaja 
Mehis Saaber ning klarnetist Taavi Orro (pildil).
Komisjon järgis 25000 Norra krooni jaotamisel Vest-Agderi 
kehtestatud põhimõtteid ja otsustas määrata 5000 Norra 
krooni suuruse stipendiumi vabakutselisele tantsijale ja bal-
letiõpetajale Mehis Saaberile balleti vallas arendamiseks ja 
kogemuste ammutamiseks. Märtsis toimub Tallinn Interna-
tional Ballet Competition, mille osalustasuks, repetiitorita-
suks ja ka kostüümideks stipendium eraldati.
20 000 Norra krooni suuruse stipendiumi pälvis klarnetist 
Taavi Orro. Toetusraha saab laureaat kasutada elamis- ja 
õpingukulude finantseerimiseks Saksamaal, et jõuda lähe-
male uue klarneti ostule.
Lääne-Virumaa sõprusmaakond Vest-Agder Norra kuningrii-
gist tegi 2007. aastal ettepaneku toetada meie maakonna üh-
te kunstnikku. Algselt sooviti laureaate toetada õpingutega 
Norras, kuid hiljem muudeti stipendiumi andmise tingimusi. 
Otsustati saata stipendium Eestisse, et komisjoni poolt vali-
tud kultuuritegelane, kes on edendanud maakonna kultuuri 
ja kunsti oma panusega, saaks tegeleda enese arendamisega.
Stipendiumi eesmärgiks on kaitsta ja edendada kultuuri- ja 
kunstikeskkonda maakonnas ning anda kohalikule kunstni-
kule võimalus edasi areneda. 
Vest-Agderi kunstistipendiumist on eelneva seitsme aasta 
jooksul toetatud ühteteistkümmet Lääne-Virumaa inimest. 
Mullu pälvis stipendiumi noor instrumentalist Ingely Laiv.

Kuulutaja

19aastane noormees.
“Autojuht seadis eest ärasõit-
mise ajal ohtu nii enda kui 
kaasliiklejad. Põgeneja ei 
peatunud ülekäiguradade 
ees, sõitis vastassuunas ning 
kohati ka kõnniteel,” rääkis 
Loginov. Tema sõnul oli sünd-
muse toimumise ajal liikvel 
palju lapsi, inimesed tulid 
töölt ja liiklustihedus oli väga 
suur. „Sel kellaajal meeletult 
kihutada ja sõita vastassuu-
navööndis, ristmikel teed 
mitte anda oli väga ohtlik.“
Politseile põgenemise taga-

maid öelda ei osatud. “Põhju-
seks võib arvata, et autot juh-
tinud nooruk ei omanud juh-
timisõigust. Kontrolli käigus 
selgus, et sõiduk kuulus hoo-
pis kolmandale isikule ja et 
see oli alles paar päeva varem 
ostetud. Kuigi oli olemas os-
tu-müügileping, siis sõiduk 
ise oli veel ümber registreeri-
mata,“ selgitas Loginov. 
Hetkel on algatatud väärteo-
menetlus ja karistus määra-
takse asjaoludest sõltuvalt või 
teeb otsuse kohtuväline me-
netleja.

Märkimist väärib tõsiasi, et 
kõrvalistmel kaasreisijana 
sõitnud 19aastane Oliver on 
politseile vana tuttav. Noor-
mees tegi esimest korda polit-
seinikega tegemist juba ajal, 
kui oli veel alaealine.
Viimane meedias laialdaselt 
kajastatud sündmus juhtus 
eelmisel sügisel, kui ta oli 
kambas kolme alaealise noor-
mehega, kes Jõhvis tanklast 
kütust varastasid. Üks noor-
meestest kandis varguse toi-
mepanemise ajal politseivor-
mi. Politseinikud reageerisid 
sündmusele ning leidsid ta-
gaotsitava sõiduki Lüganu-
selt, kuid peatumismärguan-
de asemel anti gaasi ja sõiduk 
jätkas teekonda Lääne-Viru-
maale, kus tühja rehvi tõttu 
teelt välja sõitis. Tookord oli 
Volvo roolis 15aastane noor-
mees. Sõidukist avastati õhu-
püss ja politseivorm.
“Kui inimene arvab, et polit-
sei eest põgenedes võib ta 
pääseda karistusest või saada 
kergema karistuse, siis elu 
näitab hoopis vastupidist. 
Kõik eest ärasõidud on varem 
või hiljem politsei poolt tu-
vastatud. See tegevus toob 
endaga kaasa vaid suurema 
trahvi või pikemad arestipäe-
vad. Iga põgenetud meetriga 
tuleb karistust juurde,” ütles 
Reigo Loginov.
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Ühtekuuluvusfond toetab in-
vesteeringut Tapa raudtee-
peatuse paremaks ühenda-
miseks teiste liikumisviiside-
ga, kirjutab Tapa valla kodule-
hekülg. 
Keskkonnainvesteeringute 
Keskus toetab Euroopa Liidu 
Ühtekuuluvusfondi rahastu-
sest Tapa valla projekti „Tapa 
Raudteejaama ühendamine 
bussiliikluse, jalakäijate liik-
luse ja autoliiklusega” 514 843 
euroga. Projekti kogumaksu-
mus on 612 909 eurot.
Projekti käigus saab bussi-
jaam uue liikluskorralduse ja 
asfaltkatte, rekonstrueeritak-
se Esperanto tänav, rajatakse 
35 parkimiskohaga parkla Ta-
pa linna Valve tänavale, re-
konstrueeritakse Valve tänava 
parkla esine osa, rajatakse 16 

Iganädalalaselt diagnoositak-
se sigade Aafrika katk 30 kuni 
50 kütitud või surnult leitud 
metsseal, senisel rekordnäda-
lal 74 metsseal. Praeguse sei-
suga on Veterinaar- ja Toidua-
met (VTA) kinnitanud üle tu-
hande positiivse seakatku 
proovi metssigadel. See tä-
hendab, et viiruse kontsent-
ratsioon metsas on kõrge ja 
taudi metsast farmi jõudmise 
oht on jätkuvalt suur, hoiatab 
VTA.
„Kuigi viimasel ajal ei ole ol-
nud taudipuhanguid kodu-
seafarmides, ei tohi seakasva-
tajad mingil juhul kaotada 
valvsust. Kindlasti on aida-
nud taudi farmidest eemal 
hoida karmistunud bioohu-
tusnõuded ja nende hoolas 
täitmine seakasvatajate 
poolt, kuid peame arvestama 
ka selle haiguse leviku 

sesoonsusega,“ ütles VTA 
peadirektori asetäitja Olev 
Kalda. „Seakatku leidude sta-
tistika näitab, et metssigade 
populatsioonis taudi vaibu-
mise märke ei ole. Seepärast 
soovitan kõigil seakasvataja-
tel veel kord loomade kait-
seks rakendatud bioohutus-
meetmed üle vaadata.“ 
Möödunud nädalal diagnoo-
siti Veterinaar- ja Toidulabo-
ratooriumi (VTL) Tartu labo-
ris sigade Aafrika katk Eesti 
metsades kütitud või surnult 
leitud metssigadelt võetud 
proovidest tuhandendat kor-
da. 
„Kui aasta esimeses pooles 
uuriti kuus 250 kuni 650 loo-
ma proovid, siis novembriks 
on see number tõusnud 2400 
loomani,“ ütles VTL-i direkto-
ri asetäitja loomahaiguste 
alal Imbi Nurmoja. „Ühe päe-

va jooksul uuritavate proovi-
de mahud on ulatunud seni-
sel maksimumpäeval 250 
proovini.“ 
Seoses intensiivsema kütti-
misperioodiga hakkas VTL 
alates oktoobrist analüüsima 
seakatku proove ka pühapäe-
viti. Nädalavahetusel kütitud 
metssigade proovide laboris-
se saatmist aitavad korralda-
da VTA maakondlikud veteri-
naarkeskused.
„Seakatku uuringute läbivii-
mine pühapäeviti on käivitu-
nud ilma suuremate tõrgete-
ta. Uuritavate proovide arv 
on jäänud seni vahemikku 
57st kuni 181 proovini,“ ütles 
Nurmoja. „Kindlasti peaksid 
proovivõtjad jälgima, et 
proov saaks võetud õigesti ja 
kaaskiri täidetud korrektselt. 
See kiirendab ja lihtsustab 
oluliselt nii proovi analüüsi-

mist kui tulemustest teavita-
mist.“
Inimestele sigade Aafrika 
katk ohtu ei kujuta, kuid võib 
põhjustada ulatuslikku ma-
janduslikku kahju seakasva-
tussektorile. Iga loomapidaja 
peab järgima kehtestatud 
bioturvalisuse meetmeid, et 
oma loomi taudi eest kaitsta.
Sigade Aafrika katku puudu-
tav teave on koondatud vee-
bilehele www.seakatk.ee ning 
küsimusi ja infot taudikahtlu-
sega loomadest saab jätta 
VTA vihjetelefonil 605 4750.
Jooksvat infot edastatakse Ve-
terinaar- ja Toiduameti Twit-
teri kontol https://twitter.
com/VTA_agri.

Kuulutaja

VTA: Seakatku oht ei ole möödas

Tapa raudteepeatus saab investeeringutoetust

kohaga parkla Ambla maan-
tee äärde Vaksali Trahteri kõr-
vale. Uue ilme saab E. Vilde 
tänava otsas olev väljak ning 
Eha tänava äärde rajatakse 
kergliiklustee. Ühtlasi paigal-

datakse perroonile reaalaja-
tabloo.
Tehtavad investeeringud või-
maldavad raudteereisijate 
lihtsamat ümberistumist 
ning linnaelanike paremat ja 

ohutumat ligipääsu raudtee-
peatusesse.

Aivar Ojaperv

Tapa vaksali park sai uue näo suvel, peagi paraneb ka ümbritseva linnaruumi välimus. 
Foto: www.tapa.ee
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MÕNE REAGA

Möödunud pühapäeva õhtul 
kella poole kuue paiku, kui 
enamik inimesi oli rahulikult 
kolmandat adventi tähista-
mas, märkasid kaks Rakveres 
Vallimäel jalutanud inimest 
Pika tänava poolt tõusmas 
suitsusammast ja informeeri-
sid sellest häirekeskust.
Kohale sõitnud päästjatel 
läks aega, et õige koht üles 
leida, sest teataja ei osanud 
nimetada täpset kohta, kus 
suitsuallikas paikneb. Pääst-
jad jooksid mööda „porgan-
ditreppi“ Vallimäele ja alles 
sealt märkasid renoveerimis-
järgus olevat maja, mille ta-
gaküljel asuv veranda ja ak-
nalauad põlesid.
Kiirelt summutati esimesed 
leegid kaasas olnud tulekus-
tutiga. Kuna mingit valgus-
tust põlengukohal peale 
päästjate endi lampide pol-
nud, siis ei saanud aru, kui 
palju põlengukoldeid oli. Hi-
lisemal ülevaatusel selgus, et 
tulehakatust oli tehtud mit-
mes erinevas kohas. Ühele 
aknale olid jäetud põlenud ti-
kud ning kõik märgid viitasid 
süütamisele. Asja asusid uu-
rima päästekeskuse valveme-
netleja ja politseinikud. 
Sündmuskohale sõitnud Ida 
päästekeskuse menetlusbü-
roo peainspektori Tanel Se-
pajõe sõnul ei olnud majas 

Maavanem tänas sisejulgeoleku 
valdkonda panustavaid inimesi
Lääne-Viru maavanem Mar-
ko Torm tänas käesoleval aas-
tal silma paistnud politseinik-
ke, päästjaid, kaitseväelasi, 
kaitseliitlasi ja neid, kes on 
pühendanud ennast Lää-
ne-Virumaa elanike ja nende 
turvalisuse kaitsele. 
Maavanem tänas sisejulge-
oleku valdkonnas tegutsevaid 
inimesi südamega tehtud  töö 
eest ning avaldas austust 
meie politseinikele, päästja-
tele ja kaitseväelastele, aga ka 
vabatahtlikele kaitseliitlastele, abipolitseinikele ja teistele, 
kes panustavad igapäevaselt sellesse, et meil kõigil oleks tur-
valine Lääne-Virumaal elada nii täna kui tulevikus.
„On kahju, et ühistele koosviibimistele saame kutsuda alati 
vaid piiratud hulgal inimesi. Neid, keda ühise laua taga näha 
soovime, on tegelikult kümneid kordi rohkem – tänu neile 
kõigile meie maakonna nimel,“ sõnas maavanem Marko 
Torm.
Tormi sõnul on kohalike omavalitsuste, politseinike, päästja-
te, kaitseväelaste ja liitlaste koostöö olnud regulaarne ja sisu-
line ning tootnud maakonnale olulist väärtust. Ka vabatahtli-
kud on kutseliste politseinike ja päästjate kõrval olulisteks 
partneriteks, kellel on kogukonna turvalisuse loomisel tähtis 
roll.
„Meie julgeolek ei ole midagi iseenesestmõistetavat ja selle 
tagamine ei ole ainult politseinike või päästjate töö – turvali-
sust saab tagada iga maakonna inimene, olles tähelepanelik 
enda, ümbritseva ja lähedaste suhtes,“ lisas maavanem.
„Julgustan inimesi aktiivsemalt kaasa lööma kogukonna ette-
võtmistes ja panustama turvalise kodukandi nimel. Võrdselt 
tugevad olles suudame enda eest kindlalt seista ja oma lähe-
dasi ohtude eest kaitsta,’’ märkis ta.

Kuulutaja

Majal süüdati aknakiled

Tulekahjust teatanud pealtnägijad päästsid maja halvimast. 
Foto: Kaius Mölder

elektrit ning kohe oli näha 
selgeid märke, mis viitasid 
süütamisele. Samas lisas ta, 
et enne menetluse lõppu on 
raske põlengu kohta midagi 
täpsemalt rääkida. 
Kuid kohapeal oli selge, et 
süüdatud oli vähemalt kaks 
eraldi asetsevat akende ees 
olevat kilet. “Menetleja kutsu-
takse välja juhul, kui põlengu 
asjaolud on segased või tule-
kahju tekkimisele viitavad jäl-
jed võivad hävida. Samuti on 
oluline juba siis, kui käivad 
veel kustutustööd, vestelda 
inimestega ning koguda 
tõendeid,” lisas valvemenet-

leja. 
Sepajõe rääkis veel, et kui 
miski viitab kuriteole, kaasa-
takse kohe ka politseiuurijad. 
“Erinevaid ekspertiise teevad 
kohtuekspertiisi instituudi 
spetsialistid, tõendeid kogu-
vad aga politseieksperdid,” 
selgitas menetleja. 
Kolm ja pool kuud tagasi toi-
mus Rakveres peaaegu sama-
aegselt kaks põlengut. Esmalt 
põles Pikalt tänavalt alla 
suunduval Kooli tänaval pui-
dust viilkatusega ühekordne 
maja. Kuigi päästjad said tu-
lekahju kiiresti kontrolli alla, 
sai kirikule kuulunud maja 

tugevaid kahjustusi. Mõni 
tund hiljem põles Rakveres 
Tõusu tänaval suure leegiga 
kahekordne puitmaja. Kahe 
järjestikuse tulekahjuga olid 
hõivatud peaaegu kõik maa-
konna vabad päästemees-
konnad. Mõlemal juhul kaht-
lustati süütamist. 
Süütamist võib kahtlustada 
veel mitme teisegi tulekahju 
puhul – näiteks süttisid täna-
vu sügisel Vabriku tänaval 
asuvad kuurid, kus polnud 
elektrit ega küttekehasid.

Kaius Mölder

Maavanem tänas sisejulge-
olekusse panustavaid 
inimesi. 

Foto: Ain Liiva
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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.

• 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 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 Rakvere linna ääres Näpil 
renoveeritud majas (II korrus) 
heas korras 4toaline korter (62,3 
m2). Hind 24 500 €. Tel 5094 724

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

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

• 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 1toalise korteri Rakveres. 
Tel 5844 7898

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

• Soovin osta 2-3toalise korteri 
Rakveres. Tel 5656 4857

•  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

• Soovin osta 2-3toalise korteri 
Lääne-Virumaal Sõmerul. partsilja@
gmail.com, 5832 0581

• Ostan Rakveres või lähiümbruses 
2-3toalise rem. vajava korteri. Info 
5180 770

•  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 vana  talukoha  Lääne-
Virumaal, soovitatavalt koos metsa 
ja maaga, hoonete seisukord pole 
oluline. Tel 5558 3686

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

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

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

VÕTAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

ANNAN ÜÜRILE
• Üürile anda 1toaline ahiküttega 
korter, 700 m turuplatsist. Korter 
remonditud, WC- ja duširuumiga, 
k o r r a l i k  k i v i a h i ,  i n t e r n e t , 
köögimööbel. Parkimine maja 
hoovis. Tel 5160 906

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

• 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

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

• 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 €

Soovime oma praegustele ja uutele Soovime oma praegustele ja uutele 
klientidele rahulikke jõule ning klientidele rahulikke jõule ning 
meeldivat koostööd uuel aastal!meeldivat koostööd uuel aastal!

Margus Punane, 504 9998

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

Andrus Peiel 
tel 527 1011

Hind 39 900 €• üp 78 m², II korrus
• läbi maja planeering
• aktiivne ühistu
• linna südames

Andrus Peiel 
tel 527 1011

PARGI TN, KUNDA
Hind 3 000 €

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

• üp 36 m², III korrus
• saab osta ka järelmaksuga
• aknad vahetatud

Andrus Peiel 
tel 527 1011

TIIGI TN, VINNI
Hind 17 000 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

Andrus Peiel 
tel 527 1011

Hind 17 800 €

LUHA, TAMSALU VALD
Hind 52 300 €

MÜÜA KIVIMAJA

• üp 122,7 m²
• krunt 11,59 ha
• tööstusvool
• Rakverest 18 km

LAI TN, RAKVERE

Hind 120 000 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

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

MÜÜA ELAMUMAA

AIA TN, SÕMERU
• üp 1524 m²
• hea asukoht, asfaltteed
• elektriliitumine
• kool lähedal

Hind 11 900 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

SIDE TN, RAKVERE
• toad eraldi
• kaunis ümbrus, 
   kesklinn lähedal
• keldriboks

Hind 27 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

Hind  28 900 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

Hind 250 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

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

Hind 11 500 €
EISMA, VIHULA VALD

Hind 11 500 €

MÜÜA ELAMUMAA

• detailplaneering
• korralik kruusakattega tee
• elekter 3x25A

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

RAKVERE KESKLINN

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

KÜTI TN, RAKVERE 

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

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

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

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

L.KOIDULA TN, RAKVERE
• üp 40,4 m², I korrus
• laminaatparkett, kelder
• pakettaknad, uus
  torustik ja el. torustik
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• Metsalõikus koos väljaveoga. 
Vajadusel abistan realiseerimisel. 
Info: 51 46 788

• 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

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

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

• 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 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

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

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

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

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593

• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 
4670

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, ahjud, pliidid, ka-
minad. Tel 5552 8487, Vaiko

• 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

• 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. Kiire ja mugav! Tel 
5646 7038

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

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

• Transport kaubikuga. Tel 5535 938

• Transportteenus väikebussiga. 
Hinnad kokkuleppel. Tel 5595 5335

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

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

• 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

• 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

• 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
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• www.toonklaas.ee

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

• 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. a 92 kW hõbedane, 
turbodiisel, 7 kohta, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, 4xel.aknad, 
el.peeglid, kesklukk puldist, tume 
salong, talverehvidel, pl.soojendus, 
veokonks, roosteta, mõlkideta, 
korralik, kehtiv ülevaatus 04/2016, 
ökonoomne, soodsalt! Tel 5903 7780

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

• Müüa Suzuki SX4 4WD 2007. a, 
sinine metallik, ls 86 000 km. Väga 
heas korras, Eestist ostetud. Tel 
5174 193

• Müüa heas korras VW Golf 4 
Variant 1.6 B, 1999. a. Hind 1550 €. 
Tel 5113 592

• Müüa Volkswagen Passat Variant 
Basis 1,9TDI 2001. a 96 kW tum.
sinine metallik, turbodiisel, uuem 
mudel universaal, kliima, el.aknad, 
el.peeglid, kesklukk puldist, tume 
ilus salong, valuvelgedel ning 
naastrehvidel,  veokonks, heas 
tehnilises korras, kehtiv ül. 2016, 
superökonoomne, 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

• 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 komplektse Nõukogudeaegse 
mopeedi või võrri. Ei peal olema 
töökorras. Tel 5562 2919

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

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

OTSID UUT KODU? 
MÜÜD AUTOT? 

PAKUD TEENUST?

Parim võimalus selleks on avaldada kuulutus 
Kuulutajas.

Tiraazh 15 000 ning kõik kuulutused nähtavad ka interne  s
www.kuulutaja.ee



• 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

• 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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ERIKA TAKSO RAKVERES 

5803 8684

ETTETELLIMISE VÕIMALUS

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).

AVATUD UUS KOMISJONI kpl ROHUAIA 15A
Ostame ja müüme uusi ja kasutatud KODUMASI-NAID, ELEKTROONIKAT ja TÖÖRIISTU jne. Tel 555 67508

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

VÕIDU LAENUKONTOR 

NÜÜD UUEL AADRESSIL 

ROHIAIA 15A

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

laenud kinnisvara ja 

sõidukite tagatisel

e-sigaretid javedeli-

kud (erinevad tooted)

kodutehnika

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

* KVALITEETNE MATERJAL

* PROFESSIONAALNE PAIGAL-
DUS
* ERIKUJULISED LIISTPROFIILID
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

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

EHITUSPROJEKTID 
DETAIL-

PLANEERINGUD

kiiresti, hinnad soodsad.

RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647

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

• 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

* 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 

pehme mööbli ja vaipade 

keemilist puhastust 

teie kodus!

Rakveres ja lähiümbruses!
 Info 5853 4560 või 5827 1622

facebook.com/teks  ilipuhastus

FEKAALIVEDU

VEOTEENUS KALLURIGA 

Tel 5684 9400
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JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147
Rägavere tee 40

Rakvere
www.eridus.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

TEOSTAME ERINEVAID 

EHITUS JA REMONTTÖID 

ERAMUTES JA KORTERITES. 

Tel 5274 255

• 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

• Poes Selena Tuleviku 6 (Seminari 
1 vastas) suur valik riideid erinevale 
maitsele ning kõik suurused. Kõik 
on oodatud!

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

• Müüa saan. Tel 5349 6065

• 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

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

•  M ü ü a  v ä h e  k a s u t a t u d 
nurgadiivan-voodi (pesukastiga), 
diivanikomplekt 3+2, diivanilaud, 
väike külmik Siemens. Tel 5051 979

• Müüa vokk, vanaaegne pesukapp, 
riidekapp, laste turvatool (9 kg). Tel 
5350 1603

KODU

• 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 sepaalasi. Tel 5558 3686

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

• Ostan metallmahuti. Tel 5558 3686

• Ostan õunapurusti ja mahlapressi. 
Tel 5558 3686

•  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 Pioneer-pliidi küttekeha. 
Tel 5844 7898

• 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

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

MÖÖBLIKAUPLUSESSE
Rakveres Tallinna tänav 49B 

Saabus müügile 
uus partii 

nurgadiivaneid, 
lastele narid ja 

voodid, madratsid, 
puidust kummutid, 
riidekapid, uued ja 

kasutatud lauad, 
toolid ning väga 
palju huvitavaid 

tooteid. 

Külastage meid!

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15 

P suletud

Meeldivaid sisseoste!

Info 5069 814

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

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

• 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

KÜTTEPUUD

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

• Müüa soodsalt kütteklotse 40L 
võrkkottides. Hind 1.50 €, vedu 
Lääne-Virumaa piires tasuta. Tel 
5845 1111

• Ostan 3m küttepuud. Tel 5569 1610

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

MÜÜME:
* PUITBRIKETT

* TURBABRIKETT

* KÜTTEGRAANULEID

* KIVISÜSI

* KAMINAPUID JA 

KLOTSE

Rakvere Kütteladu, 
Narva 17, tel. 32 51 101

www.algaveod.ee

Müüa 
LÕHUTUD KÜTTEPUID 
(erinevad puuliigid ja pikkused) 

Pakkuda 40L 
võrkko   des 

KASKE JA MUSTA 
LEPPA. 

Kohale toomisega. 
Tel 514 3328
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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

EHITUS

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Müüa saksalambakoera kutsikad 
(emased). Tel 56921539

• Müüa saksa lambakoera kutsikad, 
sündinud 24.10. Vanemad kohapeal 
näha. Hind 140 eurot. Info: 5220 756

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 5203 976

• 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

• 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

PÕLLUMAJANDUS

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

METS

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

Valmistame vanas stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

MÜÜA 
SÕELUMATA 

ja SÕELUTUD 
MULDA, LIIVA ja 
KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

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

LADU NÄPIL MÜÜB:

sea kaelakarbonaad 2,60 €/kg;
sea lameribi (70% liha) 

1,50 €/kg;
kanakoib 1,20 €/kg;
kanakints 1,05 €/kg;
paneeritud tursafi lee 

2,80 €/kg;
skumbria 2,20 €/kg;
forellimari 25 €/kg.

Info tel 32 20 722

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.

Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas ootavad kodu:

KASSID ON KÕIK KIIBITUD, 
VAKSINEERITUD JA STERILISEERITUD/

KASTREERITUD 

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

VIRUMAA KODUTUTE LOOMADE 
VARJUPAIK, KASARMU 3

www.kuulutaja.ee

Reakuulutuste vastuvõtt 
Grossi Toidukaupade kauplu-
ses “Joogid”  iga päev  10-22 
Vilde 6a, Rakvere

Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 
3225093 või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee

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

• Üksik mees vajab üksikut naist 
koduabiliseks. Tel 5378 5127, kiire!

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

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

• Jõulukuused Rakvere kesklinnas, 
võimalik ka koju tuua. Tel 5833 5606

• 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

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

j
ogu Eestis.

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

Info: Mob 555 60 240

viruhalud@gmail.com

Lehtmetsade Ekspert
Viru Halud OÜ ostab -

* kasvava metsa 
raieõigust
* metsamaad

Küsi pakkumist!

Kroonipuu OÜ OSTAB 

MADALAKVALITEEDILIST 
KASEPALKI

Nõuded palgile:

Värske lõikus

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

Läbimõõt 24....34 sm

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

Lubatud: terve punasüdamik, 
oksad, kõverus

Hind kokkuleppel

Tel 5051 528, raivo@kroonipuu.ee

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 

Müüa uusi ja kasutatud 
SÜLEARVUTEID, TAHVLEID, 

TELEFONE Remont. 
Järelmaks. 

Tel 50 13393

Kvaliteetsed
E-sigaretid ja E-vedelikud 

soodsa hinnaga. 
www.powersmoke.ee

Rakveres Vaalakeskuses ning 
Laada tn 37 II korrusel

E d lik d

Männi Äri Huljal 

korraldab 

19. detsembril 9-15 

JÕULUEELSE 

VANAVARA JA KÄSITÖÖ 

MÜÜGILAADAPÄEVA. 

Info 5530 783 

Külastage meid!

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

Meie sügav kaastunne lähedastele 

VIKTORIA SAULI

kaotuse puhul. 

KÜ Võidu tn 21 pere

Avaldame kaastunnet 
Elena Kenkile armsa 

EMA 
kaotuse puhul. 

Töökaaslased HKScani 
tootmisosakonnast

Tuul puude ladvus tasa liigub, 
me vaikses leinas langetame pea...

Südamlik kaastunne isale, 
emale ja lähedastele 

AVO KROONMÄE 

kaotuse puhul. 

Koplisauna vanad ja noored

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 17. 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 1,50

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 4,00 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

TURUL MÜÜGIL JÕULUKUUSED JA 
JÕULUSEADED! 

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSK!

Ei kao leinavalu hingest, 
ei kao silmist pisarad. 
Elutee Sul katkes äkki, 
liiga vara kustus kõik. 

Meie suurim kaastunne Jaanika 
Pertelsonile kalli poja 

KERT PERTELSONI 
raske kaotuse puhul.

Sugulased Kadrinast - Marge, Marek, 
Martin, Margit ja Silvi peredega.

TULEME TEILE TULEME TEILE 
LÄHEMALE!LÄHEMALE!
Eraisikute Eraisikute 

reakuulutusi saab reakuulutusi saab 
anda nüüd kaanda nüüd ka
Vilde tänav 6a Vilde tänav 6a 

asuvas asuvas 
Grossi Toidukaubad Grossi Toidukaubad 
kaupluses “Joogid”kaupluses “Joogid”

Kauplus avatudKauplus avatud
 iga päev 10-22 iga päev 10-22

N ä d a l a l e h t

Ku u l u t a j a  t o i m e t u s 
viibib talvepuhkusel 21. 
detsember 2015 -  3. 
jaanuar 2016.

Rahulikku jõuluaega 
ning lõbusat 
aastavahetust, 
kallid 
kuulutajad!
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MÕNE REAGA

KOMMENTAAR

On väga tervitatav, et Rakvere linnavolikogus kerkis esindus-
võistkondadele toetuste määramisel üles diskussioon, mille 
tagajärjel võib juhtuda, et järgmisel korral saab võistkond, 
kus Rakverest pärit mängijaid rohkem, ka suurema toetuse.
On igavene vaidlus, kas mängime „omadega“ või tulemusele. 
Väidelda saab nii ühe klubi ja linna kui ka Eesti tasandil; vii-
masel ajal isegi riikide tasandil, sest teatavasti on korvpallis 
võimalik kaasata koondisesse ka üks „kodustatud“ välismän-
gija.
Ühed ütlevad, et mis ma neist välismaalastest ikka vahin. Tei-
sed väidavad vastu, et ainult omadega mängides langeb tase 
alla talutavuse piiri ja kui ei ole tulemust, siis pole samuti 
vaatajaid. Kolmandad pooldavad keskteed, aga sellel on ka 
mitu tahku ja nüanssi – kui palju võõrmängijaid on paras 
hulk; kas Eesti meistrivõistlustel tabeli keskel mängimine 
paelub publikut jne.
Mul on oma isiklik arvamus eeltoodu kohta täitsa olemas, 
aga antud hetkel pole sel mingit tähtsust, sest nagu mainitud: 
absoluutne tõde vaevalt et leidub.
Pallimängusport tipptasemel, antud juhul pean teatud 
mööndustega tipptasemeks ka Eesti meistrivõistlusi, on äri. 
Majandusharu, kui soovite. 
Muidugi pole me NBA ega Euroliiga, kus klubi majandab end 
osaval juhtimisel täiesti kasumlikult, aga ka Eesti pallimän-
guklubide käekäik on otseses sõltuvuses tulemusest. Kui või-
dad, annab sponsor raha ja rahvas ostab pileti; kui kaotad, 
kaotad kõik.
Olgu vahemärkusena siiski öeldud, et antud jutt ei puuduta 
kõiki Eesti pallimänguklubisid – palju on ka selliseid, kes 

treenivad-mängivad päris kõrgel tasemel ainuüksi fanatis-
mist. Sellesse kategooriasse loeksin näiteks Tarva jalgpalliklu-
bi ja Tapa käsipallimeeskonna.
Eesti pallimänguspordi suurimaks murekohaks on liiga nõr-
gad sidemed noorte ja tippklubide vahel. Paberil on need 
olemas – näiteks korvpalli meistriliiga klubil peab eksisteeri-
ma oma noortesüsteem, aga tegelikult on see fiktiivne. Ol-
gem ausad: näiteks BC Tarval oma noortesüsteemi pole. On 
küll olemas Rakvere Spordikooli korvpalliosakond, aga see 
tegutses enne Tarva tulekut ja tegutseb ilmselt ka siis, kui 
tipp-Tarvast mingil põhjusel enam pole. Sama lugu on ka 
mitme teise meistriliiga korvpalliklubiga.
Jah, noored näevad oma linna esindusklubi samas saalis 
mängimas, kus nad ise treenivad, aga järk-järguline sulandu-
mine tippseltskonda puudub. Ja ega tippklubil polegi aega 
noortega jännata, nemad, nagu mainitud, püüavad tulemust. 
Põhjust oma linna noori jälgida pole samuti mitte – BC Tar-
vas ei saaks kuidagi kinni hoida üliandekat Rakvere Spordi-
kooli kasvandikku, kui noor tahaks siirduda hoopis Valka või 
Raplasse; mingit tasu sellise ülemineku eest ei eksisteeri sa-
muti.
Seepärast mulle meeldibki Rakvere linnavolikogus tekkinud 
diskussioon, et klubisid, kus Rakverest pärit sportlasi roh-
kem, võiks edaspidi ka rohkem toetada. See summa oleks 
küll tilk meres, aga ometi mingigi samm selles suunas, et klu-
bi juhtkond pööraks pilgu ka oma linna noorte poole.

Aivar Ojaperv

Rakvere linn maksab ka 
järgmisel aastal linna esin-
dusvõistkondadele – korv-
palliklubi BC Tarvas, 
Rakvere Võrkpalliklubi ja 
jalgpalliklubi Rakvere JK 
Tarvas – 8000 eurot raha-
list toetust. Aga see võib 
jääda viimaseks toetuseks 
niisugusel kujul, sest voli-
kogus oli kõne all toetus-
summa sõltuvusse seadmi-
ne konkreetses klubis 
mängivate Rakvere tausta-
ga sportlaste arvust.

Aivar Ojaperv

Rakvere linn on oma kolme 
pallimänguvõistkonda toeta-
nud rahaliselt juba mitu aas-
tat. Rahalisele toetusele li-
saks panustab linn veel tree-
ningväljakute-saalidega, mis 
antakse võistkonna käsutus-
se kas soodushinnaga või 
täitsa tasuta. Ka mullu oli 
toetussumma 8000 eurot, 
kuid BC Tarva korvpallimees-
konna oma otsustati 1000 eu-
ro võrra vähendada, sest klu-
bi üks lätlasest mängija tarvi-
tas dopingut.

Mitmetahuline küsimus
Sel korral oli volikogu 
8000eurose toetusega võist-
konna kohta üksmeelselt 
nõus, kuid volikogu liige Kert 
Karus algatas diskussiooni, 
mille tagajärjel võib toetuste 
suurus edaspidi muutuda.
„Kõik need klubid on end 
Rakvere esindusvõistkonna-
na õigustanud, aga kas me ei 

Maakonna malemeister 
selgus lisapartiidega
Lõppesid Lääne-Virumaa meistrivõistlused males. Et põhi-
turniiril kogusid Eino Vaher ja Kalev Pagar võrdselt 7,5 punkti 
8st, tuli neil mängida kahepartiiline järelmatš välkmales. Va-
her võitis 1,5:0,5 ja on nüüd maakonna kahekümnekordne 
malemeister.
Teine oli niisiis Kalev Pagar ja kolmas hästi mänginud Janek 
Parviste 5 punktiga. Janekile oli see esimeseks medaliks 
meistrivõistlustelt. Igapäevaselt treenib ta end internetis 
mängides. Kui talle midagi heatahtlikult ette heita, siis liigset 
aukartust endast tugevamatega mängides, sest tegelikult on 
ta neile kõigile täiesti võrdväärne partner.
Neljas oli Edik Videvik 4,5, viies Aimar Uukivi 4, kuues Boris 
Nossov 2,5, seitsmes-kaheksas Sander Liivak ja Enn Koppel 2 
ja üheksas Ervins Veitsurs 1 punktiga.
Oli ka üks kurb sündmus. Keset turniiri läks manala teele klu-
bi üks staazhikamaid liikmeid, kundalane Aarne Liukkenen.
Aarne oli laua taga kompromissitu võitleja, kes kellegagi nal-
jalt niisama viiki ei leppinud. Maakonna meistrivõistlustel oli 
ta mitmekordne medalivõitja, korra õnnestus tal võita ka tra-
ditsiooniline male-kabe mitmevõistlus. Neilgi meistrivõist-
lustel startis ta hästi, viigistades Pagariga ja võites Parvistet. 
Need tulemused aga enam arvesse ei läinud.
Rakvere Maleklubi tuleb uuesti kokku 9. jaanuaril, mil alga-
vad maakonna meistrivõistlused kiirmales. Ka on lisaks ala-
tiste välkmale ja male-kabe meistrivõistlustele plaanis kor-
raldada esimesed maakonna meistrivõistlused Fischeri ma-
les ja ka sudokute lahendamises.

Kuulutaja

Maavalitsus tunnustab 
sportlikumat peret ja spordialgatust 
Väärtustamaks terveid ja sportlikke eluviise, kuulutab Lää-
ne-Viru maavalitsus välja konkursi maakonna kõige sportli-
kuma perekonna ja spordialgatuse tunnustamiseks.
Sportlikuma perekonna väljaselgitamisel läheb arvesse mõ-
lema või ühe lapsevanema ning kuni 18aastaste laste sportlik 
tegevus sportlasena, kohaliku spordielu edendajana, nt 
sportlike ettevõtmiste algatajana, korraldajana, spordiobjek-
tide (nt suusarajad, pallimänguväljakud, uisuväljakud jne) 
rajajana.
Teistkordselt soovib maavanem spordinõukogu ettepanekul 
tunnustada ka neid inimesi või kollektiive, kes on toonud 
maakonda 2015. aastal spordi valdkonnas uut (nt uus liiku-
mine, sündmus, spordiala, ehitis).
Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isi-
kud. Esildises tuleb tuua välja kandidaadi sportlikust tegevu-
sest ja panusest ülevaade lähiaastatel, tuua näiteid 2015. aas-
tal eriti silmapaistnud sündmustest.
Ettepanekuid tunnustamiseks ootab Lääne-Viru maavalitsus 
29. detsembriks 2015 e-kirjaga aadressil aivi.must@laane-vi-
ru.maavalitsus.ee.
Eelmisel aastal tunnistati sportlikuma pere tiitliga perekond 
Ivanovi ja parimaks spordialgatuseks kuulutati liikumissünd-
mus „Jookse südamest“. Tänavune sportlikum pere ja spor-
dialgatus kuulutatakse välja 13. jaanuaril maakonna sport-
laste ja sporditegelaste austamisõhtul.

Kuulutaja

Maavanem Marko Torm (paremal) tunnustamas Liivika 
Ivanovi. 

Foto: Kristel Kitsing

Piisk meres, aga ikka parem kui mitte midagi

Rakvere esindusvõistkondade 
toetamise kord võib tulevikus muutuda

peaks edaspidi summat dife-
rentseerima ja eelistama klu-
bisid, kus Rakvere sportlaste 
osakaal suurem,“ arutles Ka-
rus. 
Volikogu spordikomisjoni esi-
mees Aleksandr Holst oli te-
maga sama meelt. „Jah, kõik 
klubid on toetust väärt ja 
nende tegevusele ning saavu-
tustele etteheiteid pole, aga 
edaspidi võiks ja peaks tõesti 

rohkem vaatama, et klubid, 
kus Rakvere sportlasi roh-
kem, oleksid eelistatud. Täit-
sa võimalik, et meil on otstar-
bekas toetuste jagamise kord 
üle vaadata ja võib-olla üm-
ber teha.“
„See on mitmetahuline küsi-
mus,“ leidis volikogu liige 
Martti Marksoo. „Me peame 
ka seda vaatama, millisel ta-
semel klubid mängivad – nii 

korv- kui ka võrkpallureil on 
väljund suurem kui ainult 
Eesti meistrivõistlused. Publi-
ku huvi kaoks ära, kui mees-
konnad poleks konkurentsi-
võimelised.“
BC Rakvere Tarva korvpalli-
meeskonnas pole hetkel üh-
tegi Rakvere taustaga (põhi)
mängijat – aeg-ajalt on mõni 
kohaliku spordikooli noor-
mees küll meeskonna pin-
giotsale mahtunud, kuid 
mänguminutid ja roll võist-
konnas on olematud. Rakvere 
Võrkpalliklubis on kohaliku 
taustaga mängijaid kolm, 
kuid tõsiasi on ka see, et 
meeskond käib Rakveres vaid 
n-ö kodumänge pidamas, 
klubi treeningud toimuvad 
tegelikult Tallinnas. Jalgpallu-
rid tõusid esiliigast meistrilii-
gasse põhimõtteliselt vaid 
Lääne-Virumaalt pärit män-
gijatega, aga meistriliigas 
konkurentsis püsimiseks tu-
leb ilmselt neilgi hankida lisa-
jõudu.

Omad tagaksid suurema 
toetuse
„Me ei pea muretsema järel-
kasvu pärast, sest kõigil ni-
metatud pallimängualadel 
Rakveres noorte treeningud 
toimuvad ja võistkonnad 
mängivad,“ jätkas Holst. „Ja 
kindlasti on neile esindus-
võistkond eeskujuks ja stii-
muliks. Keegi ei pane kätt et-
te, et võõrmängijat ei saa või 
ei tohi Rakvere klubisse kut-
suda. Aga see valik võiks tões-
ti olla, et kui kasutad Rakve-
rest sirgunud sportlasi, siis 
saad ka toetust rohkem.“

Igavene küsimus: kas mängida omade meestega või kasutada 
arvukate leegionäride abi? Lätlane Roberts Stumbris mängib 
Rakvere Tarva korvpallimeeskonnas teist hooaega, aga tema 
mullune dopingutarvitamine tähendas meeskonnale muuhul-
gas ka rahalist kaotust, sest linn otsustas selle tõttu klubile 
antavat rahalist toetust vähendada. 

Foto: Ain Liiva
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Minge metsa! Meie igal juhul läheme! Imederohket pühadeaega!

Kairi, Marimai, Katrin, Renee, Aivar

Fix-Weld Tyres OÜ

Küünlasära silmadesse

kuuselõhna tubadesse.

Aasta uus see tulgu uhke,

tegude ja rõõmurohke!

Rõõmsaid pühi ning

ilusat uut aastat

kõikidele endistele

ja tulevastele

klientidele!

Soovime kõigile
ilusat jõuluaega
ning head uut
aastat!

www.stik.ee

Rõõmsaid jõule ja

õnnelikku uut

aastat!

Lumiste metsade lõhnad

elavad jõulupuul.

Põlevad südaööl küünlad

aasta pea, see algab uus.

Rahulikku jõuluaega

ning head uut aastat!

Jälle kell on tunde tagund,

aasta märkamatult kadund.

Jälle küünlad kuusepuus,

saabumas on aasta uus.

Kallid kliendid ja

koostööpartnerid!

Soovime Teile rahulikke pühi

ning ilusat uut aastat!

Ehmofix Autohooldus on talvepuhkusel 21. detsember 2015 - 3. jaanuar 2016

Silberauto Eesti AS-i Rakvere esindus 
tänab kõiki kliente.

Ilusaid jõulupühi ja 
head uut aastat!
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Muusik Stig Rästa kirjutas 
palverännakul Santiago de 
Compostelasse elulooraa-
matu „Minu Kennedy”, 
milles pihib avameelselt 
depressioonist, paanika-
hoogudest ja narkootiku-
mide pruukimisest. 

Ülle Kask

Läinud nädala laupäeval tut-
vustas noorte iidol Stig Rästa 
Rakvere Kroonikeskuses elu-
looraamatut „Minu Ken-
nedy”. 
Kui ostukeskuse jõuluvana 
Stig Rästalt küsis, kuidas tal 
läinud on, vastas muusik, et 
jõulukuu on olnud päris töi-
ne. „Aga vihma sajab ja püha-
de peale veel mõelnud pole, 
kuigi jõuluõhtu tahaks vana-
ema ja onu juures veeta,” lau-
sus ta. 
„Lava peale rääkima tulla on 
veidi ebamugav, seepärast 
teen enne, kui hakkan raama-
tust rääkima, ühe laulu,” sõ-
nas Rästa kitarri sõrmitsedes.

Kirjutamise mõte tekkis 
palverännakul
Muusikapala lõppedes kõne-
les Rästa, kuidas tal tekkis 
mõte raamat kirjutada. „Au-
gustis käisin Facebookis ja 
seal üks vanem mees rääkis, 
et kahetseb, et ei tee teoks 
mõtteid sellest, mida on elus 
teha tahtnud. Siis otsustasin-
gi palverännakule minna. 
Järgmisel päeval ostsin len-
nukipileti ja sõitsin Hispaa-
niasse.”
„Kui läksin Santiago de Com-
postela 800kilomeetrisele 
palverännakule, et puhastu-
da, otsustasin seal ka raama-
tu kirjutada,” rääkis muusik. 
„Kuigi siis ma veel ei teadnud, 
millest see tuleb.” 
Rästa sõnul soovitas üks sõ-
ber tal reisiraamatu teha. 
„Kirjutada on mulle alati 
meeldinud,” ütles Rästa, „aga 
kui sa kõnnid päevas 30 kilo-
meetrit, siis sööd, puhkad, 

Stig Rästa tutvustas 
elulooraamatut „Minu Kennedy”

Muusik Stig Rästa omas elemendis. 
Foto: Ülle Kask

magad ja hakkad uuesti kõn-
dima, siis kippusid minu 
märkmed koosnema sõna-
dest „sõin, puhkasin, liiku-
sin”. Otsustasin, et 
reisiraamatut siiski ei kirjuta, 
vaid pajatan hoopis sellest, 
kuidas mu ema töötas muusi-
kaõpetajana lasteaias ja mee-
nutan üldse eluolu Lasna-
mäel. Juttu eelnenud elust oli 
põnevam kirjutada ja ma 
tundsin, et ka teistel võiks ol-
la seda huvitav lugeda.”
Kui Rästal kolmkümmend le-
hekülge teksti valmis sai, saa-
tis ta need tuttavale toimeta-
jale. „Tohutult oli kirjavigu, 
toimetaja parandas ära ja 
saatis mulle siis tagasi.”
„Miks mind on aastate jook-
sul vaevanud ärevus ja paani-
kahäired?” esitas muusik kü-
simuse, millele ta ka raama-
tus vastata püüab. „Need on 
huvitavad ekstsessid inimese 
anatoomias. Adrenaliini tul-
vab verre, süda peksab, veri 
on musklites, tuleb hirm, et 
juhtub midagi kohutavat. Kui 
läksin esimest korda „Eesti 
laulule“, tuli peale selline lõ-
vi-hirm, hästi ebamugav tun-
ne, et sure või ära.” 
Muusik kõneles, et kui nad 

tollal ansambliga Outloudz 
esinesid, küsis rezhissöör, kas 
kõik on okei ja tema vastas, et 
jah. „Aga tegelikult oli mul 
paanikahoog, higi voolas 
mööda selga, suu kuivas ja 
keel oli kurgulakke kinni klee-
punud,” meenutas Rästa. 
„Loo lõpu poole alles sain ha-
kata keskenduma selle esita-
misele. Paanikahäire ei kesta 
kaua, läheb ruttu üle. Kui har-
jutad palju laval käimist ja 
inimestega suhtlemist, ei tule 
neid paanikahoogusid enam 
nii tihti.”
„Rohkem polegi raamatust 
palju rääkida,” ütles Stig Räs-
ta. „Kas mõni on ka selle ost-
nud ja soovib autogrammi?” 
Tõusis meri kätest, mis ena-
masti kuulusid noortele tüd-
rukutele, kes muusikust vai-
mustuses olid. Kroonikeskuse 
Apollo raamatupoe juurde 
tekkis ruttu järjekord. Üks 
noor neiu palus lauljalt auto-
grammi koguni oma viiulile.

„Minu Kennedy” ei paja-
ta presidendist
Raamatu kummalist pealkirja 
selgitab Stig Rästa teose taga-
kaanel: „ Ärge saage minust 
valesti aru, ma ei samasta en-

nast Ameerika presidendiga, 
mul ei ole suurushullustust. 
„Minu Kennedy” on mingil 
määral see võõras kole juh-
tum, mis paneb mõtlema, kas 
mul endal on ikka kõik väga 
hästi. „Minu Kennedy” on la-
hendamata lugu või mõista-
tus. Mind seob temaga miski 
ja samas ka mitte midagi.” 
Ja veel: Stig Rästa põeb Addi-
soni tõbe, mis oli ka kunagisel 
USA presidendil John F. Ken-
nedyl. 
Raamatus jutustab Stig Rästa 
avameelselt, kuidas ta alko-
holi tarvitama hakkas: „Alko-
hol jõudis minu ellu umbes 
kaheksandas klassis. Koolis 
pidudel sai mitme peale paar 
õlut joodud ja kaheksanda 
klassi jõulupeol panime kinni 
ka ühe likööri moodi magusa 
joogi. Jube vastik oli, aga 
proovima ju pidi, sest teised 
proovisid ka.”
Muusik šokeerib lugejaid ka 
narkootikumide teemaga: 
„Oma esimese kommi ehk 
ecstasy ehk nööbi proovisin 
ma oma tolleaegsete sõprade 
ringis ära umbes kahekümne 
kahe aastasena. Olin oma sil-
maga näinud, kuidas see ini-
mestele ilgelt mõjub. Olin sel-
lest tuttavatelt palju kuulnud 
ja narkootikumide kohta rää-
giti ainult häid jutte. Sellel 
ajal ei tegelenud preventiivse 
tegevusega küll mitte keegi.”
„Minu Kennedy” on noore 
mehe õõvastavalt avameelne, 
mõtlemapanev ja õpetlik pih-
timus muusikuks ja staariks 
pürgimise kariderohkest 
teest. Loodetavasti ei anna 
see noortele eeskuju samu as-
ju järele proovida, vaid hoo-
pis vastupidi -  neist hoiduda.
Muusik Stig Rästa sai laiemale 
üldsusele tuntuks, kui võitis 
tänavu kevadel koos Lää-
ne-Virumaalt Lehtsest pärit 
Elina Borniga „Eesti laulu“ . 
Eurovisiooni lauluvõistlusel 
Viinis saavutasid nad looga 
„Goodbye to Yesterday” seits-
menda koha.
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26. - 30. detsember kell 16 ja 18
Thriller

(Alla 12-aastastele mittesoovitatav!)

MUST ALPINIST

26. - 30. detsember kell 14:30
Seiklus

(Perefilm)

KRIBINAL-KRABINAL
KINGIJAHILE

26. - 30. detsember kell 20
Erootiline

(Alla 18-aastastele keelatud!)

LOVE

KUHU MINNA

Vaba aeg

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta
19. detsembril lööb jõulueelse möllu käima DJ Kalle Allik
24. detsembril suletud
25. detsembril toob pühade hõngu toob tantsuplatsile DJ 
Ailan Kytt
26. detsembril „Suusabaasis on tantsupidu!“ Võistlusi ju-
hendab ja parimaid talvehitte mängib ette DJ Marko Pille – 
Nykänen
31. detsembril suletud
1. jaanuaril oleme avatud alates kella 14
1. jaanuaril uue aasta pidu, mille lükkab käima DJ Ailan Kytt
2. jaanuaril videodisko DJ Margus Roots

10Trummi
Reedel, 18. detsembril Eesti Pidu - Legshaker Live & DJ Sil-
ver-Taavi Kaljula
Laupäeval, 19. detsembril Räppvere Special Vol.3. Beebilõ-
ust & DJ Bigtime
Laupäeval, 26. detsembril 10Trummi lõpupidu!!! Vennas-
kond Jõuluturnee 2015
Lisainfo FB 10trummi

Rakvere Teater
18.12. kl 11 Hansuke ja Greteke s. maja (lav. Üllar Saaremäe)
18.12. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)
19.12. kl 11 Hansuke ja Greteke s. maja (lav. Üllar Saaremäe)
19.12. kl 15 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)
19.12. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)
21.12. kl 11 Hansuke ja Greteke s. maja (lav. Üllar Saaremäe)
21.12. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)

Rakvere Linnaorkester
Rakvere Linnaorkester kutsub kõiki rakverlasi osa saama 
meie aastalõpukontserdist, mis toimub 26. detsembril kell 
13 Rakvere Targas Majas. Esitamisele tulevatest paladest 
suurem osa pärineb Eesti levimuusika varasalvest, kuhu on 
oma heliloominguga panustanud ja meie sealt esitamisele 
võtnud Kustas Kikerpuu, Arne Oidi, Urmas Alenderi, Rein 
Rannapi, Gunnar Grapsi ja teiste helimeistrite teoseid. Aas-
talõpukontserdi repertuaarist ei puudu ka jõulu- ja talvetee-
malised meloodiad. Vokaalsolistidena astuvad üles kolm 
meie orkestri koosseisulist liiget: Ahti Bachblum, Ergo Kär-
mik ja Kristi Põldma. 
Soovime kõigile rahulikku jõuluaega, häid mõtteid ja palju 
toredaid emotsioone ning ootame teid Rakvere Linnaor-
kestri Aastalõpukontserdile!

Tanel Villand
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MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

Tel 5900 0140,
5599 4444

TEHNOÜLEVAATUS
• sõidu ja veoautod

haagised
-

•
• traktorid
• sõidumeerikute

taatlemine (eelregistreerimisega)

Lepna tee 1, Rakvere, Egesten OÜ
Tel 5559 5857, 5348 8919, 325 8924

(Pikk 28, Rakvere)

Kaupluses

UUS valik
rõivakangaid ja
palju põnevat

jõuludeks!

18.12 ja 19.12 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 TÖÖDTEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,

mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Lastemaa kaupluses
Rakvere Põhjakeskuses

SUUR TÜHJENDUSMÜÜK

Kogu kaup -30%

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

* 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

24.-26. detsembril 30L kütuse ostjale

ja

TASUTA sooduskaart, kellel veel seda pole!

VÄIKE KINGITUS

Narva 30, Rakvere (ARK-i kõrval)

GT tankla
soovib kõikidele
praegustele
ja tulevastele
klientidele
ilusat jõuluaega
ja kõike head
uueks aastaks!

Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428 www.omaporsas.ee

1,95
1,75

2,10

/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!
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