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Möödunud on taas võimas aastaring – 
merekultuuriaasta, mille sisse mahtus 
nii õnnestumisi, väljakutseid kui ka vä-
gevaid kordaminekuid.
See on olnud eriline aasta, mis tõi maa-
konda tunnustusi. Eesti parimaks ehi-
tusprojektiks valiti Tark Maja, Eesti pa-
rimate hotellide hulka valiti Aqva Hotel 
& Spa. Elina Born tegi Eesti Muusikaau-
hindadel puhta töö, Sõmeru avatud 
noortekeskuse meeskond „Triblox“ või-
tis Tenerifel toimunud Euroopa lahtis-
tel meistrivõistlustel hõbemedali. Me-
repäästja ja merepäästeinstruktori Ro-
bert Aasa panus Eesti merepääste aren-
gusse leidis äramärkimist rahvusvaheli-
sel tasandil. Arkna mõisa pargi hool-
dustööd hääletati parimaks KIKi rahas-
tatud keskkonnaprojektiks ning Eesti 
linnade talimängud võitis Rakvere. Es-
tonian Cell sai „Ettevõtluse Auhind 
2016“ raames pärjatud aasta uuendaja 
tiitliga. Pimedate ööde filmifestival an-
dis parima eesti filmi tiitli Kadri Kõu-
saare mängufilmile „Ema”, kus nimiosa 
mängib Rakvere teatri näitleja Tiina 
Mälberg.
Tapa kultuurikoda sai endale kaasaegse 
3-D digikino ja Rakveres avati Eesti kau-
neim kinomaja – kauaoodatud teatriki-
no. Valmis kauaoodatud Võsu-Käsmu 
kergliiklustee ja reketialade hall – Aqva 
Spordikeskus. Euroopa Liidu struktuu-
rifondide toel saavad peatselt teoks tu-
rismiobjektid Rakveres, Moel ja mujal-
gi. Veelgi kaunimaks muutuvad Tapa ja 
Väike-Maarja vallakeskused. Maakonna 
meeli köitis taas Baltoscandal. Need on 
märgilised saavutused kogu Lääne-Vi-
rumaale.

Palju kaasaelamist pakkusid meie noo-
red: Haljala neiu Elise Saar sai Eesti 
B-klassi meistrivõistlustel laskmises 
kaks hõbe- ning ühe pronksmedali, 
Rakke robootikatele tuli võidukäik rah-
vusvahelistel võistlustel ning tähelepa-
nu üleriigilises meedias. Need tulemu-
sed kinnitavad, et robootika ja sport on 
maakonnas au sees ning võimalused 
nende harrastamiseks olemas.
Õnne saame soovida veel paljudele 
meie maakonna tublidele: Eesti meister 
maratonijooksus – Moonika Pilli, põllu-
majanduse tippjuht – Jaak Läänemets, 
kangelasteod maadlusmatil – Epp Mäe, 
elutööpreemia – Maie Orav, teenete-
märk Vabariigi Presidendilt – Tanel Pa-
dar, teenete auhind Euroopa Kergejõus-
tiku Liidu liikmesorganisatsioonilt – 
Jaak Vettik, olümpiadebüüt – Kaidi Ki-
vioja, maakonna sädeinimene – Anneli 
Mikiver, aasta noortekeskuse töötaja – 
Piret Laidroo, aasta treener – Riho Ran-
nikmaa ja palju, palju muud.
Sügav tänu kõigile maakonna inimeste-
le, kes erinevatesse kultuurimustritesse 
oma panuse andnud on. Samuti minu 
tänusõnad maakonna õpetajatele ja 
kõigile teistele haridustöötajatele – toe-
tub ju meie elu arendavate inimeste 
põhjalik ettevalmistamine just teile.
Tänusõnad tahan edasi anda ka kõiki-
dele tublidele ettevõtjatele, kel jätkub 
jaksu oma firma arendamiseks ja tööta-
jate hoidmiseks. Paljud meie ettevõtjad 
on taaskord võtnud käsile laienemise ja 
investeerivad oma inimestesse ning 
tootmise või teeninduse kaasajastamis-
se – aitäh kõik tublid ja ettevõtlikud!
Mööduval aastal oli meil suur au võõ-

rustada peaministrit ja Eesti uus presi-
dent tegi esimese sisevisiidi just Lää-
ne-Virumaale. Meie tublid omavalitsus-
juhid on jõudmas lõpusirgele läbirääki-
mistes veelgi võimekamate omavalit-
suste moodustamiseks.
Maakonna edukuse pandiks on meie 
60 000 elanikku. Tänan teid, et olete ol-
nud tegusad ja hoolivad! Soovin, et jõu-
lurahu saabuks igasse Lääne-Virumaa 
kodusse, et jõuluvalgus soojendaks kõi-
kide südameid ning juhiks tegema häid 
tegusid. Hoidke alles usk, lootus ja ar-
mastus. Toetage neid, kellel täna on ras-
ke, aidake neil märgata väljapääsu ka 
kõige raskemast olukorrast, olge lihtsalt 
olemas, kui teid vajatakse. Rahulikku 
jõuluaega, ilusat aastavahetuse ootust 
ning õnnerikast uut aastat!
Hoiame kokku ja teeme koos Lääne-Vi-
rumaa suureks!

Marko Torm,
Lääne-Viru maavanem

Head läänevirulased!
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15. detsembril kiitsid 
Haljala ja Vihula valla-
volikogud ühehäälselt 
heaks ühinemislepingu. 
Mida sellest arvata ja 
mis saab edasi?

Katrin Kivi

Haljala vallavanem Leo Aadel 
märkis Kuulutajale antud in-
tervjuus, et on asjade käiguga 
väga rahul. „Vahel ei lähe kõik 
päris nii nagu alguses plaa-
nid,“ selgitas Aadel. „Alustasi-
me läbirääkimisi Kadrina val-
laga, lõpetasime aga Vihula-
ga. Tegelikult ei oskagi pare-
mat lahendust soovida. Meil 
on Vihulaga usalduslikud ja 
võrdväärsed suhted ning ühi-
sistungil valitses positiivne 
atmosfäär. Vaid nii on võima-
lik produktiivset koostööd te-
ha.“

Järgmised sammud
Nüüd, kus ühinemisleping on 
allkirjastatud, saadetakse see 
edasi maavanemale Marko 
Tormile, kes peale dokumen-

tide tehnilist kontrolli saadab 
need valitsusele kinnitami-
seks.
„15. oktoobril toimuvad järg-
mised kohalikud valimised 
muudavad kogu Eesti poliiti-
list maastikku,“ viitas Aadel 
tulevasele tähtsale sündmu-
sele. „Uue omavalitsusena 
alustab Lahemaa vald tegut-
semist 1. jaanuarist 2018.“
Lahemaa vald? „Jah, oleme 
võtnud omakeskis vastu otsu-
se, et selle nimega läheme 
igal juhul lõpuni,“ ütles Aa-
del. „Fookuse hoidmise ees-
märgil muid variante kaalu-
ma ei hakka. Oleme valmis 
minema kohtuni välja.“
Sama meelt on ka Vihula val-
lavanem Annes Naan. „Kuus-
alu valla territooriumile jääb 
60 protsenti Lahemaast, kuid 
see osa, millest inimesed 
enam osa saavad, jääb Vihula 
alale,“ ütles Naan. „Näiteks 
kalurikülad, mõisad.“
„Ida-Virumaal on loomisel 
Põhjaranniku vald, mis hõl-
mab praegust Kohtla, Koht-
la-Nõmme ja Toila piirkon-
da,“ jätkas ta. „Kui argumen-
teerida, siis ikka võrdselt. 

Haljala ja Vihula soovivad 
Lahemaa nimega lõpuni minna

Oleme ausad. Ma ei näe min-
git põhjust, miks ei võiks 
meie moodustada Lahemaa 
valda.“

Kasv ja areng
Haljala Facebooki lehel kirju-
tatakse, et luuakse tugeva 
arengupotentsiaaliga ja kas-
vava elanikkonnaga uus oma-
valitsus Lahemaa vald, mis 
pakub igale vallakodanikule 
turvalist ja kvaliteetset elu-
keskkonda.
„Oleme Vihula vallaga koos-
tanud hea tahte kokkuleppe 
kirjeldades samme, kuidas 
seda ellu viime,“ kinnitas sot-
siaalmeedia postituse õigsust 
Haljala vallavanem Leo Aa-
del.
„Omavalitsuste võrdluses 
hakkame ümardama toetuste 
summasid üles poole,“ val-
gustas kokkulepete tagamaid 
Haljala vallavanem. „Kaalu-
me jäätmeveo tasuta korral-
damist vallaelanikele. Vald 
hoolitseb ka selle eest, et teed 
oleks talviti lumest puhtad 
kuni väravani. Ja mis meil 
Haljalas juba praegu on ja vä-
ga ka Vihulale meeldis, et lap-

sed saavad valla raha eest 
süüa lasteaiast gümnaasiumi 
lõpuni tasuta. Lastega pered 
on ja jäävad ka tulevikus 
üheks prioriteediks.“
Kahepeale on Vihulal ja Hal-
jalal peaaegu 4500 elanikku. 
„Arvan, et valitsus võtab ar-
vesse seda suurt tööd, mille 
oleme Vihulaga ära teinud ja 
meile tehakse erand ega 
sundliideta,“ väljendas Halja-
la vallavanem optimismi.
Vihula vallavanem Annes 
Naan lisas, et tegelikult on ju-
ba aastaid olnud sisseränne 
suurem kui välja. „Niikuinii 
oleme kasvu suunas liikumas. 
Lisaks on meil 1500 kinnistut, 
mis elanikeregistri järgi tüh-
jad. Kui iga kolmas majapida-
mine end registreeriks, oleks 
probleem lahendatud.“
„Eks neil majapidamistel on 
omad põhjused, miks sisse-
kirjutus on Rakveres või pea-
linnas,“ märkis Naan. „Me 
kampaaniat küll korraldada 
ei plaani, kuid olen kindel, et 
jätkates elukeskkonda panus-
tamist, leiavad meie valla ela-
nike registrisse tee ka puudu-
olevad 500 inimest.“

Haljala vallavanem Leo Aadel (vasakul) ja 
Vihula vallavanem Annes Naan ühinemisle-
pingut sõlmimas. 

Foto: Ain Liiva

24. detsember 
Põhjakeskus: 
10.00 – 18.00     

Rimi: 
08.00 – 20.00

25. detsember
Põhjakeskus:      

suletud
Rimi: 

10.00 –18.00

26. detsember
Põhjakeskus: 
10.00 – 20.00     

Rimi: 
10.00 – 22.00

31. detsember
Põhjakeskus: 
10.00 – 18.00

Rimi: 
08.00 – 20.00

1. jaanuar
Põhjakeskus: 

suletud
Rimi: 

12.00 – 20.00

Teistel päevadel oleme avatud tavapäraselt

PÜHADE AJAL OLEME AVATUD
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Ettevõtluse Arendamise Siht-
asutuse (EAS) piirkondade 
konkurentsivõime tugevda-
mise (PKT) Lääne-Virumaa 
teise taotlusvooru laekus 14 
projektiideed, mille toetuse 
vajaduseks kokku 16 071 854 
eurot. Teise vooru võimalike 
toetuste maht on 6 740 368,91 
eurot.
„Kõik projektiideed on saade-
tud eelhindamisele, et saada 
tagasisidet, mida paranda-
da,“ märkis maavanem Mar-
ko Torm.
Esimeses voorus rahastuseta 
jäänud ja taas esitatud ideede 
kõrval laekus ka neli uut pro-
jekti: Neeruti kultuurimõis, 
Sõmeru-Näpi kergliiklustee, 
Võsu ranna välisbasseinid, 
Väike-Maarja-Triigi kergliik-
lustee.
„Arutasime omavalitsuste lii-
duga läbi ja pidasime mõistli-
kuks luua võimaluse ka uute-
le objektidele lisandumi-
seks,“ selgitas maavanem.

Maakondlik hindamiskomis-
jon peaks toimuma jaanuari 
teises või veebruari esimeses 
pooles. „Hindamismetoodika 
on veel kinnitamisel. Analüü-
sime ja kaalume head-vead 
läbi,“ kommenteeris Torm.
Üks võimalik uuendus on jät-
ta lõppvoorust välja need 
taotlused, mis maakondlikult 
hindamiskomisjonilt ühtegi 
punkti ei saa.
„Kui konkreetne objekt ikkagi 
üheltki hindajalt punkte ei 
teeni, kas saame siis rääkida 
maakondlikust prioriteedist? 
Ka meetme eesmärk on siiski 
toetada ja võimendada hästi 
toimivaid või loodavaid ja 
end tulevikus ise ära majan-
davaid objekte, mitte aga ta-
gada võimalikult paljude ob-
jektide edenemist EAS´i hin-
dajateni,“ selgitas Torm.

Liisi Kanna

Neli uut projektiideed 
taotlevad PKT toetust

20. detsembri seisuga oli Kad-
rina vallas 5033 elanikku. 
Kadrina valla 5000. elanik oli 
11. detsembril sündinud ja 
15. detsembril registrisse 
kantud Kaimo Eller, kirjutab 
valla koduleht.
Vallavanem Erich Petrovits ja 

vallavolikogu esimees Jaanus 
Reisner kutsuvad siiski ini-
mesi üles jätkuvalt Kadrina 
kogukonnaga liituma. Seadu-
sesätte järgi läheb omaette 
vallana püsimise garandina 
arvesse siiski 1. jaanuari ela-
nike arv.

Vallavanema ja volikogu esi-
mehe hinnangul näitab nii 
paljude inimeste üleskutsele 
reageerimine, et valla tulevi-
kust hoolitakse, sellesse soo-
vitakse panustada ning Kad-
rina valla jätkamine iseseisva 
omavalitsusena on paljude 

vallakodanike soov.
20. detsembri seisuga oli Kad-
rina maakonnas kõige enam 
oma elanike arvu suurenda-
nud omavalitsus.

Kuulutaja

Kadrina vald ületas 5000 piiri

Uute projektiideede hulgas on Neeruti 
kultuurimõis, mille maksumuse kogumaht 
oleks 2300000 eurot, toetuse vajadus 
1500000 eurot.

Foto: register.muinas.ee
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Viimatisel Lääne-Viru 
Omavalitsuste Liidu (VI-
ROL) üldkoosolekul tut-
vustas Statistikaameti 
esindaja REGRELiks ehk 
registripõhise rahva ja 
eluruumide loenduseks 
valmistumise kulgu ja 
murekohti.

Liisi Kanna

Statistikaameti REGRELi pro-
jektijuht Diana Beltadze sel-
gitas, et sellise loenduse pu-
hul saadakse kogu teave riik-
likest andmekogudest.
Vabariigi Valitsuse kinnitatud 
REGRELi ajakava järgi peaks 
esimene sedalaadi loendus 
läbi viidama ja tulemused 
avaldatama vahemikus 2021-
2022. Alates 2010. aastast te-
geletakse ettevalmistusega. 
Esimese prooviloenduse mo-
ment oli eelmise aasta 31. 
detsembril, teine prooviloen-
dus peaks leidma aset 2019. 
aastal.

Ehitisregister
Esimesel prooviloendusel ka-
sutati üle 20 registri ja eelmi-
se loenduse andmeid. „Mitte 
kõik andmed ei vanane, näi-
teks sünniandmed,“ selgitas 
Beltadze.
Üheks suureks murekohaks 
on ehitisregister. „Ehitisre-
gistri andmekvaliteedi tõst-
mine on REGRELi tegemiseks 

Registrite andmed 
on veel puudulikud

Statistikaameti REGRELi projektijuht 
Diana Beltadze. 

Foto: Liisi Kanna

hädavajalik,“ tõdes projekti-
juht.
Näiteks on registris olevad 
andmed tualettruumide ole-
masolu kohta sedavõrd puu-
dulikud, et nende järgi on sel-
line ruum olemas alla kümnel 
protsendil Eesti kodudest. Li-
saks ei kattu ehitisregistri ja 
aadressiandmete süsteemi 
informatsioon.
Suure probleemina tuli proo-
viloendusest esile ka tegeliku 
elukoha erinemine registree-
ritud elukohas. Selle tulemu-
sel ei saa REGRELi käigus 
moodustada õigesti leibkondi 
ja rändeinfo on ekslik.
Valed elukohaandmed tekita-

vad Beltadze hinnangul prob-
leeme ka omavalitsustele. Ini-
mesed elavad linna või valla 
territooriumil ja soovivad 
saada teenust, kuid omavalit-
susel puuduvad selleks va-
hendid, sest arvestus käib 
rahvastikuregistri järgi. Lisaks 
puudub info näiteks kooli tu-
levate laste kohta.

Maksumus
Omavalitsusjuhtide seas teki-
tas ennekõike küsimusi, mil-
leks üldse uuele loendusviisi-
le üle minna?
Kiiruse ja mugavuse kõrval 
tõi Beltadze uue meetodi ka-
sutuselevõtu olulise indikaa-

torina välja loenduse maksu-
muse.
„Eesti riigi loenduskulu oli 
maailma tipus, 13,4 eurot ini-
mese kohta,“ selgitas projek-
tijuht varasema loendusviisi 
probleemi. Kui praegu korral-
datakse rahvaloendus mini-
maalselt kümne aasta tagant, 
siis tuleviks võib ees oodata 
tihedama loendamise nõua, 
mis omakorda tõstab loendu-
se kulusid kümnendis veelgi.
Beltadze tõi välja, et REGRELi 
puhul peaks kulu ühe inime-
se kohta olema aga vaid üks 
euro. Prooviloendus ei ole 
siiski vanast loendusviisist 
odavamaks osutunud, sest 
andmekogude korrastamine 
on kulukas.
Registrite korrastamisel peaks 
projektijuhi hinnangul suure 
panuse andma just kohalikud 
omavalitsused, et endi terri-
tooriumil andmed korda saa-
da.
See väide tekitas VIROLi koos-
olekul mõningasi lahkarva-
musi. Rakvere linnapea ja VI-
ROLi juhatuse esimees Mih-
kel Juhkami arutles, kas ko-
hustus ja vajadus ei ole pigem 
riigil. Ning kust peaks omava-
litsus selleks vahendid leid-
ma?
„Kui oleme valmis panusta-
ma registrite korda tegemisse, 
ja neelama alla nendega teh-
tud halva töö, on see tulevi-
kus meie kõigi jaoks n-ö kõige 
odavam lõbu,“ leidis Bel-
tadze.
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Rakvere Ametikooli ar-
vutieriala õpilased rei-
sisid hiljuti Saksamaa-
le, kus kohtuti esma-
kordselt silmast-silma 
Erasmus+ koostööpro-
jekti sealsete osalejate-
ga. Projekti käigus loo-
vad kahe riigi õpilased 
ühistööna enese hinda-
mis- ja õppematerjalid 
digivahendite turvalise 
kasutamise kohta.

Liisi Kanna

Rakvere Ametikooli IT vald-
konna juht Harle Hiiemäe 
rääkis, et idee algatajateks 
olid sakslased. „Nad saatsid 
Eesti koolidele päringu, küsi-
sid kes sooviks sellises pro-
jektis osaleda. Just oli aga ala-
nud suvevaheaeg ja ükski tei-
ne kool ei vastanud,“ meenu-
tas Hiiemäe. Ta nentis, et te-
gelikult oleks koostöö pida-
nud algama juba paar aastat 
tagasi, kuid esialgu ei saadud 
Euroopa Liidust rahastust.
Projekt kestab kaks aastat ja 
selle aja jooksul koostatakse 

veebileht, kus üleval infoma-
terjalid andmeturbe ja digi-
taalse identiteedi kohta. Li-
saks luuakse rakendus, kus 
tavakasutaja saab oma tead-
misi testida. Analüüsitakse 
ohtusid ja kuidas neid maan-
dada.
„Vaadates, kui paljud kuri-
teod on tehnoloogiaga seo-
tud, tuleb enda harimise või-
malus kasuks. Sel teemal on 
alati juurde õppida,“ arvas 
projektis osalev õpilane Ülad 
Eero Nõlv.
„Tehnoloogiat kasutatakse 
üha rohkem, samas ei teatagi, 
millised ohud seal peituda 
võivad,“ lisas osaleja Gervin 
Kalvet.
Saksamaal toimunud kohtu-
misel pandi paika eesmärgid 
ja jaotati ära ülesanded. „Töö 
toimub segameeskondades. 
Õpilased ise juhivad, koordi-
neerivad ja lepivad tähtaegu 
kokku,“ selgitas arvutieriala 
õpetaja Jelena Laidinen.

Silmaring avardub
Internetikuritegevuse küsi-
muste kõrval õpitakse projek-
ti raames tundma ka üksteise 
kultuuri. Saksamaal tutvusta-
ti endi koduriiki, -kohta ja 

-kooli ettekannete abil. Rak-
vere Ametikooli õpilased val-
mistasid selleks kolm videot. 
„Seadsime teemapüstituse, 
kuid vahendite ja lähenemise 
osas andsime õpilastele va-
bad käed. Nad olid hiljem 
oma tööga väga rahul,“ mul-
jetas Laidinen.
Õpilased rääkisid, et videote 
tegemine võttis aega umbes 
poolteist kuud ja oma panuse 
said anda ka need klassikaas-
lased, kes Saksamaale ei sõit-
nud.
Osalejad tõid välja, et tänu 
projektile saab huvitavat in-
fot ka Saksamaa kohta - kui-
das toimib sealne majandus 
ja koolisüsteem. „Projekt 
laiendab silmaringi ja on hea 
kogemus, mille kaudu õpid 
tundma uusi inimesi,“ sõnas 
osaleja Rauno Karell.
Huvitavad erinevused riikide 
vahel paljastusid juba esime-
sel kohtumisel. Näiteks oli 
saksa õpilaste jaoks üllatuslik 
Rakvere Ametikooli tasuta 
koolilõuna ja wifi võimalus. 
Eesti õpilased said aga saks-
laste kodudes toreda perema-
jutuse kogemuse, mis Eestis 
üldjuhul tavaks ei ole. „Kõigi-
le õpilastele pakuti omaette 

tuba, õhtu- ja hommikusöö-
ki,“ rääkis Laidinen.
Reisi jooksul said osalejad ka 
vaba aega, mida kasutati koos 
sakslastega Kölni avastami-
seks, külastati vabaõhu- ja 
šokolaadimuuseumi.

Mis edasi?
Maikuus võõrustatakse näda-
la vältel Saksamaa osalejaid 
Rakveres. „Õpilased valmista-
vad selleks ajaks õppemater-
jalide esitlused. Nende baasil 
hakatakse siin kohapeal ra-
kenduse jaoks küsimusi ja 
vastuseid kokku panema,“ 
kirjeldas Hiiemäe plaane.
„Programmeerimise õpetus 
on sakslaste koolis tugeva-
malt arendatud, rakenduse 
võtavad nad tulles kaasa. Kü-
lastuse jooksul peaks esialgne 
variant valmis saama,“ lisas 
Laidinen.
Harle Hiiemäe selgitas, et 
peale seda tuleb töötada ra-
kenduse arendamise ja lihvi-
mise kallal. Esialgne versioon 
valmib inglise keelne, hiljem 
tõlgitakse see ka eesti ja saksa 
keelde. Lisaks peab mõtlema, 
kuidas rakendust evitada, 
laiema publikuni viia.

Saksamaal külastati Kölni katedraali. Pildil: 
esimeses reas Ülad Eero Nõlv; teises reas 
vasakult Evely Jürgenson, Raul Sammelselg, 
Anastasija Bruzaite, Rauno Karell, Glen 
Vinkel, Kevin Paalo, Gervin Kalvet; tagumi-
ses reas IT valdkonna juht Harle Hiiemäe. 

Foto: Jelena Laidinen

Ametikooli õpilased loovad interneti-
ohtusid tutvustava rakenduse

•  Võ t a m e  o m a  m e e s k o n d a 
müügikonsultandi, kes valdab 
eesti ja vene keelt. Sobib ka (üli)
õpilasele. kristo@k-kummid.ee

•  W o r c l y  O Ü  o t s i b 
kip svahe s einte  te g ijaid . 
Töö Soomes. Töö algab 2.-3. 
jaanuaril. Info tel 5278 191, 
worcly@gmail.com, www.
worcly.ee

•  P a k k u d a  t ö ö d 
ehituspuusepale, töö Soomes. 
Palk kokkuleppel. Töö algab 2.-
3. jaanuaril. Lisainfo 527 8191, 
worcly@gmail.com

•Otsin koduabilist-hooldajat 
eaka meesterahva juurde Rak-
vere linnas tööpäeviti 17 - 21 ja 
nädalavahetustel terve päev. Tasu 
kokkuleppel. Helistada telefonil 
5665 4571

• Pakume tööd puhastusteenin-
dajatele Rakveres. Töö on osalise 
tööajaga ja graafi ku alusel. Kon-
takttel. 525 9495

•  Pa k ku d a  t ö ö d  C - ,  E - ka t . 
autojuhile suunal Eesti-Soome-
Eesti. Tel 564 1277

•  Pakume tööd E-kategooria 
veoautojuhtidele elukohaga Rak-
vere, Tamsalu või Tapa piirkonnas 
(poolhaagis- paneeli, killustiku ja 
liiva veol). Võimalus töötada ka 
ajutiselt ning osalise tööajaga. Info 
505 6612

• Naispensionär otsib ajutiselt 
tööd (koristamine, hooldus). Tel 
5808 5260

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD
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Tulgu hea teil aasta uus,
vilkuv küünal jõulupuul.
Südamesse soojust toogu,
palju õnne – tervist loogu!

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

al 250 €

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
kvaliteetsed Nordic seeria välisuksed

Värvimine,
peitsimine,
lakkimine

Häid pühi!

Rahulikke jõulupühi!
Palju kordaminekuid
uuel aastal!

Täname meeldiva koostöö eest,
soovime kauneid jõulupühi

ja edu uuel aastal!
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Aasta lõpp on kõikjal 
kokkuvõtete tegemise 
aeg. Kuidas on läinud 
politsei töömail, selle 
kohta andis ülevaate 
Politsei- ja Piirivalvea-
meti peadirektor Elmar 
Vaher.

Kaius Mölder

Suure, peaaegu 5000 töötaja-
ga ühendasutuse juhi sõnul 
oli möödunud aasta põnev ja 
kiire ning kokkuvõttes läks 
väga hästi.
Möödunud aasta ühe keeruli-
se probleemina võib tuua väl-
ja rändekriisi. „Politsei oli 
kindlasti valmis hullemaks 
stsenaariumiks, kuid õnneks 
see ei realiseerunud ja karde-
tud pagulashulgad jäid Ees-
tisse saabumata,” selgitas Va-
her.

Kuritegelikud 
ühendused
Lisaks jääb peadirektori sõnul 
lõppenud aastat meenutama 
pingutus võitluses organisee-
ritud kuritegevusega. Mitmed 
kuritegelikud grupid, mis on 
aastakümneid tegutsenud, 
jõudsid lõpuks kohtu ette ja 
nende liikmed mõisteti süüdi. 
Näiteks Haron Dikajevi ja 
Smirnovi grupp Ida-Virumaal 
ning  Assar Pauluse kuritege-
lik ühendus on saanud tõsise 
hoobi ja politseinike aastate 
pikkune töö lõpuks vilja 
kandnud.
Samuti tunnustab Vaher uuri-
jaid, kes peale tohutuid pin-
gutusi ja magamata öid too-
nud lõpuks selguse Varvara ja 

Politsei hindab lõppevat aastat heaks

Politsei- ja Piirivalveameti 
peadirektor Elmar Vaher. 

Foto: PPA

Darja surma asjaoludesse. Sa-
mas on sündmusi, mis jäävad 
peadirektorit lõppenud aas-
tast vaevama. „Peame kind-
lasti välja selgitama, mis juh-
tus Markusega Võrus, see on 
müstiline juhtum ka meie 
jaoks,” sõnas ta.
Ees ootab ka väga suur töö 
idapiiri väljaehitamisel. Piir, 
millele ei ole riik paarikümne 
iseseisvusaasta jooksul tähe-
lepanu pööranud, soovitakse 
nüüd võimalikult kiiresti val-
mis teha ja see on suur välja-
kutse.
Euroopa Liidu eesistumisega 

kaasneb politseile lisaks sisu-
liste küsimuste lahendamise-
le ka turvalisuse tagamine. 
Kui siiani on turvaoperatsioo-
nid kestnud kaks-kolm päeva, 
siis nüüd tuleb sellega tegele-
da kuid. Peadirektor kinnitas, 
et ettevalmistused juba käi-
vad. Eesti on väike ja politsei 
ning koostööpartnerid pea-
vad olema tasemel.

Vägivald kodus 
ja tänaval
Lisaks valmistab politseile 
muret koduseinte vahel aset 
leidev perevägivald, kaardis-

tatud on üle nelja tuhande 
perekonna. „Ei möödu päeva-
gi, kus politseil ei saaks välja-
kutseid perevägivalla juhtu-
mitele, kus laste silme all 
ema-isa alkoholi tarvitavad ja 
kaklevad. Sellises perekonnas 
ei ole täisväärtuslikku pere-
konnamudelit, milles kasva-
vad lapsed saaksid eluteele 
kaasa kõik vajaliku,” rääkis 
Vaher.
Kuigi inimestel võib jääda 
mulje, et viimasel ajal on rün-
ded politseinike vastu kasva-
nud, siis Vaheri sõnul see nii 
ei ole. Politsei lihtsalt räägib 
sellest enam. Samuti on rün-
nakud kolinud rohkem ava-
likku ruumi ja toimuvad pal-
jude pealtnägijate silma all. 
„Kui ma 20 aastat tagasi uuri-
jana alustasin, rünnati samuti 
politseinike, kuid sellest liht-
salt ei räägitud, ei tehtud väl-
ja. Politseinikul löödi silm si-
niseks, tööd tehti edasi ja sin-
na see asi jäi,” meenutas Va-
her. Samas vajab see ründaja 
mõni teine kord ise politsei 
abi.
Vaadates tagasi möödunud 
aastate pühade perioodidele 
on peadirektori sõnul jõulud 
kulgenud politsei jaoks üsna 
rahulikult. Seda ei saa öelda 
aga aastavahetuse kohta, kui 
tarbitakse palju alkoholi ning 
seetõttu on tülid kiired tekki-
ma. Samas on politsei, tugi-
nedes eelmiste aastate koge-
mustele, sellisteks sündmus-
teks valmis ja loodab, et toi-
me ei panda ühtegi rasket ku-
ritegu. „Mida lühem on püha-
de periood, mil Eesti elanik 
saab ennast purju juua, seda 
parem politseile,” sõnas Va-
her lõpetuseks.

Päästeamet kontrollib alates 
sellest nädalast kodude tuleo-
hutust, et pühad mööduksid 
raskete tuleõnnetusteta. Det-
sember ja jaanuar on reeglina 
olnud traagilised kuud, mil 
kaotab elu enam kui kolman-
dik kõigist aasta jooksul tules 
hukkunutest.
Tavapäraselt teevad Pääs-
teameti päästjad ja ennetajad 
aastaringselt kodunõustami-
si, mille käigus antakse ini-
mestele tuleohutusnõu, vaa-
datakse üle kütteseadmete ja 
elektrisüsteemide olukord 
ning vajadusel paigaldatakse 
suitsuandur. Vana aasta lõpus 
ja uue alguses kontrollivad 
inspektorid aga tuleohutus-
nõuete täitmist ning tõsiste 
rikkumiste korral on ka sea-
dusest tulenev võimalus trah-
viks.
„Suitsuanduri omamise ko-
hustus on tuleohutusseadu-
sesse kirjutatud selge põhju-
sega, sest suitsuandur pääs-
tab tõepoolest elusid. Tänavu 
on 35st tules hukkunust 34 
kaotanud elu just eluruumi-

des. Paraku näevad päästjad 
sellistel juhtudel liiga tihti, et 
elamises puudus suitsuandur 
või see oli ilma patareita kus-
kil lauanurgal,“ selgitab Pääs-
teameti peadirektori asetäitja 
Tauno Suurkivi.
„Aasta lõpuni panustavad 
kõik Päästeameti tuleohutus-
kontrolli inspektorid üle Eesti 
ühe oma tööpäeva tuleohu-
tutesse pühadesse, tegeledes 
sel päeval vaid kodude kont-
rollimisega. Enda ja oma pere 
ohutuse eest hoolivatele ini-
mestele oleme tänulikud, aga 
vastasel juhul peame leidma 
võimalused inimeste mõjuta-
miseks,“ lisab Suurkivi.
2016. aastal on tulekahjudes 
elu kaotanud 35 inimest, kel-
lest 11 hukkus jaanuaris ning 
kaks detsembris. 2015. aastal 
hukkus tules 50 inimest, kel-
lest üheksa kaotas elu jaanua-
ris ja kuus detsembris. 2014. 
aastal kaotas tules elu 54 ini-
mest, kellest jaanuaris huk-
kus kuus ja detsembris 14.
Hooletu suitsetamise tõttu on 
tänavu tules elu kaotanud 14 

Päästeamet kontrollib aasta lõpus kodude tuleohutust

inimest, kütteseadmest algu-
se saanud tulekahjudes on 
hukka saanud üheksa ning 
elektrist tingitud tulekahju-

des seitse inimest.

Kuulutaja

KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE
20. detsembril teatati, et Rakveres Tallinna maanteel asuvas 
meelelahutusasutuses löödi 31aastast meest.

LIIKLUSÕNNETUS
19. detsembril kella 17.29 sõitis 49aastane mees Rakveres 
F.R.Kreutzwaldi tänaval sõiduautoga Lancia Voyager otsa re-
guleerimata ülekäigurajal sõiduteed ületavale 18aastasele 
naisele. Jalakäija toimetati Rakvere haiglasse.

TULEKAHJUD
20. detsembril kell 16.46 tuli väljakutse Sõmeru alevikku Jõe 
tänavale, kus oli laes kärssama läinud õhksoojuspump, mis 
süütas köögi seina ja lae. Põlengule pandi piir kell 17.06 
ning viimane komando lahkus sündmuskohalt 17.35. Põle-
vast korterist pääsesid eluga kaks koera ja kass.
19. detsembril kell 21.10 käisid päästjad kustutamas Tamsa-
lus Kooli tänaval suitsevat ja hõõguvat prügikonteinerit.
16. detsembril kell 18.50 tuli väljakutse Tapale Rohelisele tä-
navale, kus oli süttinud kümnekonnast kuurist koosnev 
puukuuride rida, täpsemalt kuurides asuv ehituspraht. 
Päästjad tõstsid kustutamiseks kuure prahist tühjaks. Põ-
leng lokaliseeriti kell 19.38 ning likvideeriti 19.59.

Endiselt on võimalik 
taotleda väikeelamute 
rekonstrueerimistoetust
Käib taotluste vastuvõtt väikeelamute energiatõhususe 
suurendamiseks mõeldud rekonstrueerimistoetuse 
saamiseks. 13. detsembri seisuga oli KredExile laekunud 108 
taotlust, keskmine taotletav summa 6089 eurot. Toetus 
võimaldab katta kuni 30 protsenti rekonstrueerimistööde 
kogumaksumusest, maksimaalne toetussumma on 15 000 
eurot.
Veidi üle kuu aja eest avatud toetusmeetme jaoks on tänavu 
riigieelarvest eraldatud 1,35 mln eurot. Hetkeseisuga on 
kokku taotletud toetust summas 657 614 eurot, nende re-
konstrueerimisprojektide kogumaksumuseks umbes 2,31 
mln eurot. Hinnanguliselt on seega eelarvest võimalik katta 
veel umbes 70 taotlust, eeldusel, et kõik seni laekunud taot-
lused ka rahuldatakse.
Toetatakse maja igakülgset soojustamist, küttesüsteemide 
uuendamist, lisaks taastuvenergiaallikaid kasutavate sead-
mete soetamist ja kasutuselevõttu ning muid töid, mis aita-
vad kaasa energiatarbe vähenemisele.
Väikeelamud moodustavad ühe kolmandiku Eesti elamu-
fondist. Eesti keskmine energiatarbimine elamutes ruut-
meetri kohta on võrreldes teiste EL liikmesriikidega kõrgem 
ning selle põhjuseks ei ole vaid külm kliima. Vanemate väi-
keelamute rekonstrueerimine on nende seisukorra tõttu 
möödapääsmatu, seda nii pikaajalise säilimise, kui ka ener-
giasäästlikkuse seisukohast.
KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juhi Triin Re-
insalu sõnul tasub oma eramaja rekonstrueerides mõelda 
hoonele kui tervikule. „Oluline osa väikeelamutest ehitati 
1950-1960ndatel aastatel ning arvestades tollaseid projek-
teerimisnorme, on rekonstrueerimistööde läbiviimine vaja-
lik tänapäevaste elamistingimuste ja mõistliku energiakasu-
tuse saavutamiseks. Tähtis on ka hea sisekliima, mis mõju-
tab otseselt meie tervist,“ ütles Reinsalu. „Kasutades oma 
väikeelamu terviklikuks rekonstrueerimiseks toetust, tasub 
investeering end kiiremini ära.“
Analoogset toetust jagati KredExi kaudu ka 2012. aastal, mil 
sai toetust 212 väikeelamut. Tollal oli keskmine rekon-
strueerimise maksumus 40 000 eurot ning keskmine toe-
tuse väljamakse 13 400 eurot.

Kuulutaja

MUST KROONIKA
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Kallid kliendid
ja äripartnerid!

Täname teid meeldiva

koostöö eest ning soovime

kaunist pühadeaega ning

edukat uut aastat!

Wiru Auto

Kuuselõhn ja küünlasära,
vana aasta lõpeb ära.
Uus see palju helgem tulgu,
õnne, tervist rohkem olgu! Leegi vaikselt, küünlatuli,

lõhna, kuuseoks!
Kõik, mis aastas kaunis oli,

jäägu elavaks!

Kaunist jõuluaega ning
rõõmsat uut aastat!

AadeMart Ehitus OÜ

Soovime kõigile ilusat jõuluaega
ning head uut aastat!

Taas kuusel süütame küünlad,
leek valgustab hämara toa,
väreleva küünla valguses,
uus aasta saab tulekuks loa..

Soovime kõigile
ilusat jõuluaega
ning head uut
aastat!

Värelev küünlaleek jõulukuusel,

selles on soojust, kui tunned,

selles on valgust, kui vaatad,

selles on soovid, kui usud.

Kaunist jõuluaega ning

sooja uut aastat!

Rakvere Kütteladu

Taas kuusel süütame küünlad,

leek valgustab hämara toa,

väreleva küünla valguses,

uus aasta saab tulekuks loa.

Häid jõule ning kaunist uut aastat!

Lasila Betoon AS soovib

Soovime
kaunist jõuluaega

ja head uut aastat!



Kuulutaja reede, 23. detsember 201610 UUDISED

Marina Kaljurand kõne-
les Kadrina rahvale pre-
sidendikampaaniast ja 
välispoliitika tulipunkti-
dest. Lepingut Ühtse Ve-
nemaaga Kaljurand ei 
toeta ja ELi pagulaskrii-
siga mitte toime tule-
mist peab häbiks.

Liisi Kanna

Nädala alul külastas Marina 
Kaljurand Kadrinat, päeval 
käis rääkima Kadrina Kesk-
kooli õpilastega ning õhtul 
toimus kohalikus rahvamajas 
vestlusõhtu.
Kadrina volikogu esimees 
Jaanus Reisner rääkis, et kut-
sus Marina Kaljuranda külla 
juba suvel. „Sain Marinalt 
kätte lubaduse, et ta tuleb 
peale presidendikampaaniat 
Kadrina inimestega kohtuma, 
ükskõik mis ametit ta siis ka 
peab,“ meenutas volikogu 
esimees.

Maaelu
Praegu ei ole Kaljurand ei 
president ega välisminister, 
vaid ÜRO ekspert küberjulge-
oleku küsimustes, lisaks peab 

Kaljurand kohtus kadrinlastega

Kadrina volikogu esimees Jaanus Reisner 
tänas Marina Kaljuranda külaskäigu eest. 

Foto: Liisi Kanna

naine välismaal praktilise 
diplomaatia teemalisi loen-
guid. Ministeeriumist lahku-
mine oli Kaljuranna enda ot-
sus, mida ta ei kahetse.
Marina Kaljurand rääkis, et 
tõuke presidendiks kandidee-
rimiseks sai ta avaliku arva-
muse küsitlustest. Ta nentis, 
et kui esialgu poolehoid üks-
nes meelitav oli, siis toetajate 
protsendi tõusmisega kasvas 
ka vastutus.

Kampaania ajal sõitis Kalju-
rand palju mööda Eestit. 
„Probleemidena nimetati 
enim, et tuleviku osas puu-
dub kindlus. Välja toodi ka 
poliitikute kaugenemine rah-
vast,“ rääkis ta.
Siinkirjutaja südameasjaks 
oleva maaelu hääbumise kü-
simuses nentis külaline, et 
ringi tiirutades nägi ta ka neid 
ilminguid. „Nägin kohti, kus 
oli koole kinni pandud, ma-

hajäetud talusid,“ sõnas Kal-
jurand. Samas nentis ta, et 
linnastumine ja maakohta-
dest lahkumise protsess toi-
mub kogu maailmas, mis aga 
ei tähenda, et see nii peabki 
olema. „Riigina peame me 
kõik tegema, et inimesed 
saaksid maal elada. Mis toob 
inimesi maale – töö; hea 
keskkond laste kasvatami-
seks, seejuures peab olema 
kool-lasteaed, huviringid; 

ühendus,“ oli Kaljurand 
veendunud. Ta nentis, et Eesti 
on piisavalt väike hea ühen-
duse tagamiseks, olgu siis 
bussi või rongiga. Lisaks ei 
pea töökoht maal asuma, 
Eesti ettevõtted võiksid kasu-
tada rohkem distantsilt tööta-
mise võimalust.
„Ma ei usu, et suudaksime 
linnastumist peatada, aga 
kindlasti saab seda pidurda-
da. Ja kindlasti saab teha nii, 
et maakohad ei jää päris hül-
jatuks.“

Julgeolek
Välispoliitikas tõstis Kalju-
rand esile julgeoleku ja Ukrai-
na olukorra, kus ühest küljest 
on sõda, samas püütakse re-
forme ellu viia. „90ndate al-
guses reforme tehes poleks 
me hakkama saanud, kui 
meid poleks aidatud, nii ra-
haliselt kui spetsialistidega. 
Sellepärast on meie kohustus 
aidata Ukrainat, Gruusiat, 
Moldovat – riike, kes tahavad 
reforme teha,“ arvas Kalju-
rand.
Meie riigi julgeoleku osas 
nentis külaline, et kuigi sada 
protsenti ei saa kunagi kindel 
olla, siis vene sõduri üle piiri 
tulemist ta ei karda. Siinkohal 
tõi ta esile heidutusmeetodite 

mõju, muuhulgas liitlaste vä-
gede Tapal viibimise. „Need 
on sammud, mida näevad 
kõik,“ sõnas Kaljurand.
Külaline tegi juttu ka migrat-
sioonist. „See, et EL ei saanud 
kriisiga hakkama on häbi,“ 
sõnas ta. Kaljurand nentis, et 
ligi aasta kulutati omavahe-
liste vaidluste peale liidu 
sees, selle asemel, et tegutse-
ma hakata – tulnuks teha va-
het, kes on sõjapõgenik ja kes 
mitte ning viimased tagasi 
saata.

Sisepoliitika
Vestlusõhtul osalenuid huvi-
tas aga enim külalise arva-
mus uues valitsuse osas. „Ma 
ei osale Eesti sisepoliitikas,“ 
tõdes Kaljurand. Ta nentis, et 
uue koalitsiooni moodustu-
mine on demokraatia tavapä-
rane osa. „Aga ma usun, et Jü-
ri Ratase valitsus on saanud 
väga palju usalduskrediiti et-
te,“ leidis Kaljurand.
Lepingut Ühtse Venemaaga 
külaline aga heaks ei kiitnud. 
„Leping on nagu rasedus, see 
kas on või ei ole. See on süm-
bol,“ selgitas Kaljurand oma 
seisukohta lepingu külmuta-
tuse osas.
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RAKVERE • NIINE 4A • E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718

LIHTNE JA MUGAV 
JÄRELMAKS! KASUTA 
VÕIMALUST!

270*185

275.-

189.-

459.-

425.-

425.- 270*150

271*200*52

200*170*40

115.-

125.-

10
0*

19
*3

5
20

6*
13

3*
36

223*151*94

119.-
184*85*80

149.-

lastevoodiDELFIN

lastevoodiFORMULA

2-pesukastiga
nurk vahetatav 

235*172*95 (210*165)

DIIVANILAUAD

JALANÕUDEKAPID

KUMMUTID 55.-
al.

39.-
al.

59.-
al.

299.-kööginurgadiivan+
laud+tumba+pink

KÖÖGIKOMPLEKT

178*320*
178*87 (270*128)

299.-

SU

PERHIND!

TULE JA VAHETA VANA MÖÖBEL JÕULUDEKS UUE VASTU!
NURGADIIVANID SUPERHINNAGA! LONDON narilastevoodi

459.- 189.-

200*93*67

599.-

SUPERHIND!
230*140*80 (200*125)

TASUB TEADA

Rakvere Rohuaia lasteaias 
toimus maakonna õpetajate 
aineühenduste juhtide aastat 
kokkuvõttev seminar, kus 
arutati maakondliku haridus-
temaatika üle, kuulati Järva-
maa Rajaleidja keskuse sot-
siaalpedagoogi Heidi Antonsi 
ettekannet „Liikumapanev 
jõud” jpm. Samuti tänati 
neid, kes on oma aktiivse te-
gevusega andnud suure pa-
nuse vastava aineühenduse 
tegevusse.
Lääne-Viru Omavalitsuste 

Liidu (VIROL) tegevdirektor 
Sven Hõbemägi ütles tänuü-
ritusel, et aineühenduste roll 
meie maakonna haridus-
maastikul on äärmiselt oluli-
ne nii õpilasürituste kui ka ai-
neolümpiaadide kontekstis. 
Neil on tähtis koht ka õpeta-
jate parimate praktikate oma-
vahelisel jagamisel ning ai-
nealaste ühisseminaride läbi-
viimisel.
„Kui meil ei oleks hakkajaid 
inimesi, kes aineolümpiaadi-
dega tegelevad, siis ei saaks 

noored ka olümpiaadidel 
osalemise kogemust. Just ko-
gemused võivad noore ini-
mese edaspidises elus olla 
võtmetähtsusega,“ sõnas Hõ-
bemägi.
Maakonnas on kokku 33 ai-
neühendust. Nende tegevust 
rahastab Lääne-Viru Omava-
litsuste Liit ning koordineeri-
da aitab Lääne-Viru Maava-
litsuse haridus- ja sotsiaalo-
sakond.

Kuulutaja

Tänati õpetajate 
aineühenduste juhte

VIROLi tegevdirektor Sven 
Hõbemägi tänamas keemiaõpe-
tajate aineühenduse juhti ja 
Lasila Põhikooli õpetajat Eve 
Kangurit. 

Foto: erakogu
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• Ostan 1toalise k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 
5081 311

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

• Ostan remontivajava korteri 
Rakveres <22 000 €.  Aitan 
müügiga. Tel 5550 0588

• Ostan Tapa linnas 1-3toalise 
korteri. Tel 5697 5317

• Otsin 2-3toalist korterit 
Rakveres. Võiks asuda kuni 
kolmandal korrusel. Tel 56271 
0005

• Ostan 1-2toalise korteri Tapal. 
Tel 5697 5317

• Ostan garaaži Rakveres <1000 
€. Tel 5550 0588

• Ostan põllumaad. Tel 5293 
609

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

• Müüa 1toaline ahiküttega 
korter Sõmeru vallas Vaekülas 
koos aiamaaga. Renoveeritud 
vannituba ja köök, vahetatud 
aknad, aktiivne korteriühistu. 
Hind 2 900 €. Tel 5568 5956, esta.
botvin@mail.ee

• Müüa 1toaline keskküttega 
korter Tapa linnas, II k. Hind 
6900 €. Tel 5697 5317

• Müüa keskküttega 1toaline 
korter Tamsalus. Tel 5680 1965

• Müüa 1toaline k.m. korter 
Kundas Kasemäe 11 II korrus. 
Anda üürile 1toaline k.m. korter 
Kundas. 100 € + kom.maks. Tel 
+358 4070 21378

• Müüa soodsalt ahiküttega 
3toaline korter (61,5 m2) Ulvis. 
Tel 523 0625. Tule vaatama ja 
paku oma hind!

• Müüa maja Kunda linnas, 2 
korrust, eraldatud kohas, otse 
omanikult. Tel 5810 2416

• Müüa 2kordne maja. Vajab kap.
remonti, krunt 1 ha. Võimalus 
liituda tsentraalse vee- ja kanal.
trassiga. Tel 5398 1891

• Müüa maja .  Krunt 8 000 
m2.  3  km Rakverest.  Kat. : 
66210:001:0690. Tel 5694 6444

KINNISVARA

Tel 5164 685

rendipinnad@hot.ee

MÜÜA VÕI ANDA 
RENDILE 

RAKVERES KUKE TN 3

CAROLA ÖÖKLUBI/
SAUN

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuulutaja
Kuulutused

KOHTLAJÄRVE, IIDLA, MALEVA 23
alates 30 m2 II korrusel

RAKVERE KESKLINN, VILDE 6A
25,7 m2 ja 24,4 m2, II korrus

TAPA, JAAMA 1

28 m2 0 korrus
9 m2 I korrus
58,1 m2 II korrus

KOSE, KODU 2

17 m2  I korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

KUNDA, KASEMÄE 12

135 m2  I korrus

Rahuliku ja kingirohket
jõuluaega!

84 000 € 190 m²

MÜÜA ELAMU
VANAMÕISA KÜLA, HALJALA

• Kinnistu 1,7 ha, kivimaja, keskküte
• 2 abihoonet, puurkaev, lok. kanal.
• Hea asukoht, kõrghaljastus

Andrus, 527 1011

75 000 € 156 m²

MÜÜA MAJA
VANA KLAASISOO, SÕMERU

• Kinnistu 3,4 ha, 3 tuba, köök. saun
• 4 abihoonet, kasvuhoone
• Puurkaev/salvkaev

Andrus, 527 1011

31 000 € 140 m²

MÜÜA MAJA
KAVASTU KÜLA, VÕSU mnt

• Kinnistu 2,6 ha, liitumine EE 1X20A
• Rehielamutüüpi palkmaja, kaev
• II korrusel suvetuba

Andrus, 527 1011

28 000 € 56,2 m²

MÜÜA MAJA
MÄNNIOJA, RAKVEREST 9 km
• Kinnistu 1,8 ha, elekter, kaev
• Elamu, kuur, saun ja põllukivist
  vundament, soodne hind

Andrus, 527 1011

79 000 € 214 m²

MÜÜA ELAMU
VANAMÕISA KÜLA, HALJALA

• Kinnistu 596 m², 3 magamistuba
• Garaaž, saun, kasvuhoone
• Ts. vee- ja kanal.liitumised

Andrus, 527 1011

 

 

SOODNE 2- TOALINE 
KORTER TAPA LINNAS!

38 000 € 4 800 €

12 AASTAT 
KOGEMUST

KINNISVARAS

MÜ

ÜA TAPA KESKLINNA LÄHEDAL
268,4 M² SUURUNE MAJA  

120 € 75 €

ÜÜRILE ANDA 3-TOALINE
KESKKÜTTEGA KORTER TAPAL

RÕDUGA 3- TOALINE KORTER
TAPA KESKLINNAS!

 7 800 € 28 000 €

SOODNE 3- TOALINE 
KORTER TAMSALUS

53 000 € 135 000 €

MAJA TAPA ÄÄRELINNAS, VAHETUS-
VÕIMALUS TALLINNA KORTERIGA

Urmas Saarmets
+372 511 0478

urmas.saarmets@nordproperty.com

SUUREPÄRANE KODU
VIHULA VALLAS!

Kaunist 
jõuluaega

&
edukat uut 

aastat!

ÜÜRILE ANDA  3- TOALINE 
KORTER MOE KÜLAS 
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Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Anda üürile 1toaline k.m. 
korter. Üür 120 € + maksud. Tel 
5559 8788

• Anda üürile 2toaline kõigi 
mugavustega korter Rakvere 
kesklinnas. Üür 150 €. Tel 5322 
6108

• Anda üürile Sõmerul 2toaline 
korter. Tel 5557 1484, 5551 2740

• Anda üürile Tapa linnas 
erinevad 1-3toalised korterid. 
Info tel 5110 478

• Üürile anda Rakvere kesklinnas 
2toaline kõigi mugavustega 
korter. Hind 200 €. Tel 5203 937

•  Ü ü r i l e  a n d a  2 t o a l i n e 
mugavustega korter  Tapa 
kesklinnas. Tel 5660 2428

• Üürile anda 2toaline korter 
Tapa kesklinnas, I korrus. Üür 
200 € kuus. Tel 503 4972, info@
ko.ee

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

• Üürile anda korralik kanaliga 
garaažiboks Rakveres Herne tn. 
Tel 512 7119

• www.toonklaas.ee

• Akud murutraktorile, 
rollerile, mootorratastele, 
ATV-le. Rägavere tee 38, 
Agroparts OÜ. Tel 32 58 970, 
5260 545

• Müüa Ford Focus Turnier 
Ghia 1,8TDCi 66 kW tumekirss 
metallik, universaal, 5 ust. 
S õiduk väga  heas  kor ras. 
Lux Variant. Üliökonoomne, 
rikkalik lisavarustus. Hoitud 
heaperemehelikult.  Omab 
ülevaatust 09.2017. a. Hind 
soodne. Tel 5616 5761

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

• Vahetada 2 korterit Rakveres 
maja vastu Rakveres või müüa 
eraldi. Otse omanikult. Tel 5348 
8161

• Vahetada 2toaline ja 1toaline 
keskküttega korter Kundas ühe 
elamispinna vastu või korterid 
müüa. Tel 518 9064

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• Anda rendile äripind Rakvere 
kesklinnas bussijaama vastas. I 
korrus, 49 m2. Tel 5648 6638

• Anda rendile Rakveres väga 
korralik ja puhas müügi- või 
tootmisruum (800 m2), suur 
parkimisplats. Tel 5355 9038

• Ostame igas seisukorras 
sõidukeid ,  hea pakkumise 
korral kiire tehing. Helista 5612 
3431 ja saate teada palju me 
teie auto eest pakume! Lääne-
Virumaal tuleme kohale 1H 
jooksul!

• Ostan auto, pakkuda võib kõike 
marke. Helistage julgelt. 700 €. 
Tel 5809 6086

• Ostan VAZide uusi plekke, 
uksi, tulesid, stangesid, uusi 
veneaegseid rehve. Tel 515 7395

• Ostan turuhinnast soodsamalt 
diisel sõiduauto, kaubiku. Tel 
5558 3686

• Ostan auto istmekatted 
(kasutatud). Tel 5629 2464

• Üürin 1toalise korteri või toa 
pesemisvõimalusega Rakveres. 
Tel 5392 4964

OST

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

mine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

AUTODIAGNOSTIKA

AUTODE DIAGNOSTIKA
STARTERITE JA                    
GENERAATORITE REMONT
HAAKEKONKSUDE            
MÜÜK JA PAIGALDUS
SÕIDUKITE ELEKTRITÖÖD

Nortsu tee 2, Rakvere
INFO JA 
AEGADE BRONEERIMINE:   
tel 5561 1776 
info@autoelekter.ee   

www.autoelekter.ee

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

•  M ü ü a  F o r d  M o n d e o 
varuosasid 2000-2007. a. Tel 
5646 6933

• Müüa Toyota Corolla Linea 
Sol 1,6 2002. a. Tel 508 7697

• Müüa Lada 110 mootor, plekid 
ja muud. Tel 5564 1342

• Veoteenus Ford Transiti kau-
bikuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 
2415

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

• Transport Ford Transiti kau-
bikuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 
1552

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

•  K O L I M I S T E E N U S 
firmadele ja eraisikutele 
üle vabariigi .  Teostame 
kõike, mis on kolimisega 
s e o t u d ,  j a  s e e j u u r e s 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite 
jm. raskete esemeteni välja. 
Võta meiega ühendust ja 
leiame koos teie probleemile 
p a r i m a  l a h e n d u s e.  O Ü 
Kolimised. TEL. 5649 3289 või 
kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

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

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

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

FEKAALIVEDU

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, 5194 4298

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

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
t ü h j e n d a m i s t .  Ve o -  j a 
tõsteteenus. Külmunud trasside 
sulatus. Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298, 5381 9930

•  F e k a t e e n u s .  2 4 / 7 
tühjendamine. Tel 5397 2245

TEENUSED

* 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

KOLITAKSO 

Ebavajalike esemete 

äravedu 

ja kolimine

Tel 504 3246
kolitakso@mail.ee
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VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioonitras-
side ehitus (sise- ja välist-
rassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤ Reoveepaakide ja septikute 
müük ning paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

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

• 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

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

• Korstnapühkimis- ja pottse-
pateenus. Tel 522 1165

• Küttesalong OÜ pakub 
pottsepateenust. Tel 558 
6786, e-mail kyttesalong@
gmail.com. Jaama pst. 5 
Rakvere

• Pottsepp. 12a kogemust. www.
tulekolle.ee. Tel 5551 9113

Tel+372 5629 2880 

mertaxgrupp@gmail.com

TEOSTAME ERINEVAID 

KATUSE ning PLEKITÖID

• San.tehnilised tööd, vee- ja 
kanalisatsioonitrasside ehitus. 
Tel 514 3783

• Toru- ja san.tehnilised tööd. 
Tel 5332 4749

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine
- teemantpuurimine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.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

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

• Lumekoristus katustelt, hoo-
videst ja kõnniteedelt. Tel 5888 
9999

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Erinevad elektritööd, boileri 
remont. Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5649 5632

• Puitlaed- ja seinad, kuurid, 
aiamajad .  Talvel  teenuste 
hinnad -30%. Tehtud töödele 
arve ja garan-tii. www.kodupuit.
ee Tel 58 889 999

• Ehitus- ja remonditööd. 
Majade,  kuur ide,  rõdude, 
t e r ra s s i d e,  p e s u r u u m i d e, 
saunade ehitus, siseviimistlus, 
plaatimine, parketipaigaldus, 
tapeetimine, värvimine. Tel 504 
5560

• Naine teeb siseviimistlustööd. 
Tel 5695 2240

• Ehitus-remonditööd nii 
eramutes kui korterites. 
Vannitoad, siseviimistlus, 
soojustus, voodrivahe-tus, 
san.tehnilised tööd. Hinnad 
mõistlikud. Info 5373 4876

• Elamusisesed ehitus- ja 
remonditööd Rakveres. Tel 
5604 1424

• Teostame remondi- ja 
ü l d e h i t u s t ö i d !  L i s a k s 
erinevaid kivitöid. Tel 5907 
4912

•  E h i t u s t ö ö d ,  r e m o n t  j a 
renoveerimine. Tel 5646 0674

• Katuse-, vihmaveesüsteemi-
de- ja fassaaditööd. Info 5688 
3837

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

• Klaaskuul-, klaasipuru- ja 
liivapritsi teenus. Tel 5373 
3408

• Teostame lammutustöid 
ja väiksemaid remonttöid. 
Küsi lisa. Tel 5450 5198

SINULE 
TAKSOTEENUS

Tel 53 03 04 15

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

Vaata 

www.koridor.ee 
ja võta ühendust. 

 info@koridor.ee, 

mob: 55512094

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Pehme mööbli remont ja 
veoteenus kaubabussiga. Tel 
322 7822, 506 1547

• Aurupuhastusteenus. Koli-
misteenus. Tel 5646 7038

• Jõulud juba ukse ees aga diivan 
või vaip vajaks puhastamist? 
Keemiline puhastus  Lääne 
-Virumaa piires! Tel 5682 6727

•  Koristusteenus Lääne-
Virumaal! Pakume soodsa 
h i n n a g a  k o r i s t u s t ö ö d 
Rakveres ja selle ümbruses! 
H o o l d u s k o r i s t u s t , 
t ü h j e n d u s k o r i s t u s t  j a 
t r e p i k o d a d e  k o r i s t u s t . 
Täpsem info www.bahtale.
eu. Tel 5596 8282

• Klassikaline massaaž  20 
min/5 €, kupud 3 €. Tel 5567 
7800

• Naiskingsepp Rägavere tee 
20. E; T; N 8-13, kolmapäeval 
11-18. Töö kiire ja korralik. Tel 
5559 3019

facebook.com/teks  ilipuhastus

Teostame 

pehme mööbli ja vaipade 

keemilist puhastust 

teie kodus!

Rakveres ja lähiümbruses!
 Info 5853 4560 või 5827 1622

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeerimine
* välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaaditööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi renoveerimis-
tööd
* lumelükkamine, katuste pu-
hastamine
* septikute ja mahutite pai-
galdus
Tel 5191 2784, info@armitec.ee

• Lammutustööd. Info 5330 
5970
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Vaata kuulutusi ka

kuulutused.kuulutaja.ee

• 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 hooldus ja remont 
väga soodsa hinnaga. Ekraanide 
vahetus, viiruste eemaldamine 
jne. Tel 56 454 853

• Arvutite soodne hooldus, 
veebilehtede loomine. Tel 5552 
6897

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

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

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

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

• Ansambel peole al. 190 € + 
õhtujuhtimine. Võib ka eraldi. 
Tel 5190 1697

•  T a n t s u m u u s i k a 
ühemehebändilt igale eale. Õhtu 
juhtimine. Tel 514 9885

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

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

• Teen korda Teie ettevõtte 
raamatupidamise. Tel 505 1176

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

(ka korteriühistutele)

Olimar Finance OÜ

RAAMATUPIDAMISTEENUSE 

OSUTAMINE 

ÄRIÜHINGUTELE, 

MITTETULUNDUS

ÜHINGUTELE 

JA KORTERIÜHISTUTELE. 

Info tel 5345 5756

E-mail 

olimarfi nance@gmail.com

ELAMUAUDIT OÜ

• ENERGIAAUDITID 
• ENERGIAMÄRGISED
• TERMOPILDISTAMINE 
• KORTERIÜHISTUTE                                                                                                                                     

   NÕUSTAMINE
• KREDEX’I TEHNILINE 

KONSULTANT

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

Tule registreeri end meie 

püsikliendiks 

ning osale 30€ 
teenustööde 

kinkekaardi loosimises!

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere
 Tel 322 4534

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

•  M ü ü a  o d a v a l t  t u m b a , 
d i i v a n i l a u d  ( k i r s s ) , 
s e k t s i o o n m o o d u l k a p p 
(kirss), söögilaud ja 6 tooli 
( k i r s s ) ,   t e l e v i i s o r i l a u d 
( k i r s s ) ,  k i r j u t u s l a u d 
(kirss), elektriradiaatorid, 
s u u s a s a a p a d ,  r u l l u i s u d , 
jalgratas (noorte),  puidust 
lamamistool.  Tel 5104 147

•  Mü ü a  n õ u k o g u d e a e g n e 
akulaadija Start, õlleankru, 
Pioneeri pliidi küttekeha (uus) 
ja vanaaegne kummut. Tel 
5530783

• Müüa soodsalt pesumasin 
(külje pealt laadimine). Tel +372 
5277 340

• Müüa soodsalt praktiliselt uus 
lumepuhur. Asub Rakveres. 
Samas soodsalt müüa Nissan 
Primera. Tel 5565 4047

• Müüa mitmeid kasutatud 
sülearvuteid. Soodustus kuni 
-50%. Garantii. Tel 56 454 853

• Rakveres müüa jõulukuuski. 
Hinnad soodsad. Tel 5349 9628

KODU

•  O s t a n  k r i s t a l l -  j a 
portselannõusid. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5564 0325

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

• Ostan töölaua, kruustangid, 
alasi, saunaahju, pliidiplaadi, 
n õ u k o g u d e a e g s e 
vahvliküpsetaja, revers lüliti, 
jalgratta ning võrri juppe ja osi 
jne kila-kola. Tel 5031 849

• Ostan vanu Eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

• Ostan kahe põletiga gaasipliidi, 
võib olla lauapealne. Tel +372 
5277 340

OST

• Ostan õlleankru. Tel 5616 5761

• Ostan vanavara majapidamise 
likvideerimisel - kummuti, 
ü m m a r g u s e  l a u a ,  t o o l e , 
garaažiese-meid, alasi ja muid 
esemeid kila-kolani. Meeldiv 
teenindus! Tel 5031 849

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

• Ostan veneaegs eid ja 
vanemaid erinevaid ehteid: 
merevaigust kaelakee (hind 
kuni 700 €), sõled, prossid, 
sõrmused, käevõrud, vanad 
kuld ja hõbeehted. Huvitavad 
ka vanad raamatud, mööbel, 
nõud, kujud, maalid ja palju 
muud. Alati aus asjaajamine! 
Tel 5639 7329, Liina

• Ostan Piibli aastast 1739 või 
Suure Piibli 1939. a. Paku ka 
teisi nahkköites raamatuid. Tel 
5665 5551

•  O s t a n  v a n u  1 9 7 0 - 1 9 9 0 . 
a  v a l m i s t at u d  Ve n e  1 / 4 3 
m u d e l a u t o s i d  j a  N o r m a 
mänguautosid. Tel 5291 288

•  O s t a n  v e n e a e g s e i d 
vinüülplaate ja valikuliselt 
raamatuid. Tel 503 9650

•  O s t a n  õ u n a p u r u s t i  j a 
mahlapressi. Tel 5895 9575

• Ostan kasutamata Pioneer 
pliidi. Tel 5844 7898

• Ostan sepaalasi. Tel 5558 3686

• Ostan vanu keeksi, juustu, 
kala, redise, põldmarja, 
d r a a k o n i  p i l t i d e g a 
lauanõusid ja vaase. Tel 
5665 5551

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

• Ostame  kulda  (ehteid, 
münte, hambakulda), hind 
al. 18€/g ja hõbedat (mündid, 
ehted, lauahõbe). Tel 5067 
819

• Ostan nõukogudeaegse või 
veelgi vanema ümmarguste või 
ovaalsete kividega merevaigust 
kaelakee, maksan kuni 600 €. Tel 
5871 0351

Rakveres Tallinna tn 49

MÖÖBLIPOODI 
SAABUS UUS KAUP 

- 
uued köögimööblid, 

riidekapid, suured ja 
väiksed nurgadiivanid 

(värvivalik on teie), 
suured ja väiksed 

puitkummutid, 
voodid, lisakatted, 
madratsid ja palju 
kodus vajaminevat 

mööblit.
Ikka avatud 

E-R 10-18, L 10-15 

Tere tulemast!
Info 5069 814

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

www.virurent.ee 

renditünn  

tel 527 4013

RATASTEL 
KÜMBLUSTÜNNI 

RENT
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LOOMAD

VANAVARA

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

• Ostan vanu Eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

•  O s t a n  v a n u  1 9 7 0 - 1 9 9 0 . 
a  v a l m i s t at u d  Ve n e  1 / 4 3 
m u d e l a u t o s i d  j a  N o r m a 
mänguautosid. Tel 5291 288

METS

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, 
palgi saagimise teenus al. 16 €/
tm ja nelikanthööveldus. Info 
tööpäevadel kell 8.30 – 17.00 
telefonil 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

•  M ü ü a  e h i t u s l i k k u 
s a e m a t e r j a l i ,  v o o d r i - , 
põranda-, terrassilauda ja 
servamata lauda. Pikkused 3,0 
- 6 m. Voodrilaudade värvimine. 
Vedu üle Eesti tasuta. Tel 5282 
268

EHITUS

• Müüa hiid-ja toaküülikud. Tel 
5845 5248

• Müüa tuhkru- ja meriseapojad. 
Tel 5390 6545

• Müüa pisike toakoerake ja 
kits. Tel 5364 0283

• Ära anda kassipoeg. Tel 5625 
0962

• Müüa toidukartulit „Laura“, 
„Vineta“ ja „Arielle“, 0,30 €/kg, 
vedu. Vahemetsa talu. Tel 520 
2036

• Müüa Kungla talu toidukartulit 
„Laura“ ja „Gala“. Tel 514 1338

•  Kirjutan PRI-a ja KIK-i 
projekte.  e-post :  margus.
paas@hot.ee, telefon 5331 2587. 
Koduleht: www.mpaas.ee.

• Müüa lambaid, lambaliha. Tel 
514 3787

• Müüa MTZ-80 s.korras, dok. 
Transport. Tel 5558 5956

PÕLLUMAJANDUS

• Müüme Rakveres kuivi 
küttepuid 40L võrgus (lepp). 
Ühe koti hind 2 €. Kvaliteetne 
puu ja kiire teenindus. Tel 
5567 5755

• Müüme Haljalas küttepuid. 
Lehtpuu, transport, koorem 
5-10 m3. Tel 5051 528

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

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

• 30cm kuivad küttepuud 40L 
võrkudes koos transpordiga. Tel 
517 1522

•  Mü ü a  s o o d s a l t  s a e t u d 
ja lõhutud kuivi küttepuid. 
Miinimumkogus 2 rm. Tel 504 
5632

• Müüa kuivi pakitud kütteklotse 
ja kaminapuid, pelleteid ning 
puidu- ja turbabriketti alusel. 
Vedu tasuta. Tel 433 3130, 523 
8503

• Müüa ülisoodsalt  leht 
küttepuud. Kohale toomine 
hinna sees, hinnad alates 28 
€/m2. Tel 5397 2245

• 30cm kuivad küttepuud 40L 
võrkudes koos transpordiga. Tel 
517 1522

• Kuivad küttepuud: kask 40 
eurot ruum, lepp 35 eurot.  
Pakkuda ka kaminapuid 40L 
võrkudes: lepp 2 eurot, kask 3 
eurot. Tel 5087430

•  Müüa lõhutud küttepuid. 
Hind al .  30 €/rm. Koos 
kohaletoomisega. Pikkused 
al 25 – 60cm. Tel 5045 632

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid. Vedu tasuta. 
Tel 5013 862

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa saetud-lõhutud kütte-
puid. Tel 5192 4320

• Müüa saetud-lõhutud lehtpuu 
ja metsakuiv okaspuu küttepuu. 
Vedu tasuta. Tel 5399 1810

• Rakvere Metsamajand 
müüb puitbriketti. Hinnad 
soodsad. Tel 326 0850, 503 
5422

KÜTTEPUUD

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa

Rakveres Rägavere teel 
(endine Puumarket)

5783 8999

KÜTTEPUID JA 
KAUAPÕLEVAT 

PUITBRIKETTI (kask)

Hea metsaomanik!

• kasvava metsa raieõigust 
• metsamaterjali
• metsa- ja põllumaad

head hinda, kvaliteetset 
metsa ülestöötamise ja 
veoteenust

Tiit Reitel, tel 506 0288
 it@ar  ston.ee

Taavi Saar, tel 508 9955
taavi@ar  ston.ee

OSTAME:

PAKUME:

OST

• Ostan männipalki. Tel 526 
3784

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Ehitusliku saematerjali 
müük Väike-Maarjas. 
Puidust kaubaaluste 
müük ja tootmine. 

Transpordi võimalus.
Info 5150258

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

Tel: 517 4176 ǀ metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME tuhandeid erinevaid va-

naaegseid esemeid! Mööbel (kum-

mutid, puhvetid, kapid, lauad-toolid 

jm), toidunõud, kohviveskid, mili-

taarkraam (täägid-mõõgad, kiivrid, 

aumärgid, mürsukastid, varustus jm), 

kunst (maalid, graafi ka jm), ehted, fo-

tod-postkaardid, märgid-medalid-or-

denid, raama-tud, lambid-lühtrid, 

pudelid, väärismetallist esemed, jalg-, 

mootorrattad jm, tehnika, vanaraha 

(mündid ja paber), kellad (tasku-, 

seinakellad jm). 

Ja palju-palju muud. 

Raha kohe, kojukutsed üle Eesti tasuta. 

Tühjendusostud, majapidamise 

likvideerimisel.  

Hansa Antiik, Pikk 7, Rakvere. 

Tel 3240542, 5282330. 

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

TUTVUS

TEATED

• Olete oodatud juuksurisse 
Rakveresse Laada tn 14. Reg. tel 
5620 3174, Alli

• 50a pahedevaba mees tutvub 
sümpaatse naisega kooselu 
eesmärgil. Tel 5392 4964

• Ostan metsakinnistu Lääne-
Virumaal. Võib pakkuda ka 
raiutud kinnistuid. Tel 5562 2919

LISAINFO KODULEHEL:
www.technoland.ee

Avatud E-R 9-17
Haljala tee 5, 

Tõrremäe Rakvere vald
Tel 53 457 458,

653 1833

VASTUPIDAVAD PVC
KAAR JA VIILHALLID

VALGUST LÄBILASKEV 
KATUSEHARI

900G /M2 TENT, 
ERINEVAD VÄRVID ,

OTSAD ON ÜLESSETÕSTETAVA 
UKSEGA

KIIRE PAIGALDUS  
SOBIB LOOMADELE 

JA TEHNIKALE
VARJUALUSEKS. 

PARIM AEG TELLIDA!

LISAINFO KODULEHEL:
www.technoland.ee
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Nädalalehte

saab tellida Omniva  postkontorist!

Tiraaž 16 000

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

• www.toonklaas.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. 

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

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

• Ostan autode katalüsaatoreid. 
Tel 5646 6933

• HS Hambaravis Koidula 1 
Tsentrumi III korrus hammaste 
ravi ja proteesimine. Leping 
haigekassaga. Tel 324 3540

MUUD

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

ERETON GRUPP OÜ

KVALITEETSED 

* tööriided 

(otse Saksamaalt)

* tööjalanõud

* töökindad

* töökaistevahendid

* keevitusmaterjalid

* lihv- ja lõikekettad

* määrded

* pesukeemia

Tsentrumi III korrus 

Koidula tn 1. 

Kontakt tel 553 4936. 

ereton.grupp@gmail.com

NB! Palume ette helistada!

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA LEILI-
SAUN

* Grilliruum
* Võimalik üürile anda 
peoruum erinevateks 

tähtpäevadeks (kuni 20 
inimest)

 
14-16 naised 

  17-22 mehed
Pensionärid/lapsed 5 €

Saun avatud 
igal reedel

Täiskasvanud 7 €
Info tel 5044 884

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

* ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Seisuga 22. detsember 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8 - 16

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind
Kartul kg 0,40 0,50

Mugulsibul kg 1,50

Roheline sibul kg 6,00

Petersell kg 8,00

Punapeet kg 0,80

Küüslauk kg 10,00

Hapukapsas kg 1,20

Värske kapsas kg 0,40

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Must rõigas kg 1,20

Kõrvits kg 0,80

Jõhvikad liiter 4,00

Õunad kg 0,50 1,00

Kuivatatud õunad kg 8,00

Marin. kurk purk 1L 1,50 3L 3,00

Marin. kõrvits 0,5L 1,00

Paradiisi õuna-
kompott

0,5L 1,50

Sarapuupähklid kg 4,00

Kreeka pähklid kg 4,00 10,00

Seemned lindudele kg 1,00 1,20

R ö s t i t u d  m a a -
pähklid

kg 4,00

Mesi 700g 5,00

Värske kilu kg 1,30

Värske räim kg 1,30

Suir 200g 7,00

Toorpiim T, N, L 
10st

liiter 0,67

Turul veel müügil:

* käsitöö - soojad kudumid, jõulu- ja 
kalmuseaded

* tööstuskaup - riided ja jalanõud
* igal laupäeval saunavihad ja luuad

HINNAD RAKVERE TURUL

MÜÜGIL JÕULUKUUSED ALATES 5 € kuusk!

K

*

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

• Pendlimees Sassi teenused: 
tervislik voodi-, töö-, õppimis-
koht. Tervislik toidusedel, vita-
miini- ja ravimitest. Energeeti-
line- kaitse ja raviasendid jpm. 
Teenus on tasuta! alderbrun-
feld@gmail.com, tel 502 4534

Kuulutaja
Kuulutused

Kuulutaja paberleht jääb küll 30. detsembril ilmumata, 

kuid kuulutusi saab ikka sisestada kuulutused.kuulutaja.ee 

portaali kaudu. 

  Kuulutused avalduvad kuulutuste veebilehel ning 

    kuulutuste Facebooki lehel. 

     Paberlehes ilmuvad kuulutused alates 
       6. jaanuarist 2017. a

     Kaunist jõuluaega ning head aastavahetust!
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Rakvere Kroonikesku-
ses tutvustas Evelin Il-
ves oma vast ilmunud 
lasteraamatut „Linnu 
lood”, mille kirjutami-
seks inspireeris teda tü-
tar Kadri Keiu.

Ülle Kask

Evelini ja Toomas Hendrik Il-
vese tütre hüüdnimi oli väi-
kesena Linnu. Raamat on 
ajendatud tõestisündinud lu-
gudest.
Evelin Ilves rääkis, et ta palus 
oma tuttaval käsitöömeistril 
ühe Linnu valmis teha, kes 
sarnaneks raamatu peatege-
lasega. „Arvan, et kõik lapsed 
ja tegelikult ka suured inime-
sed tahavad näha, missugune 
see tegelane päriselt välja 
näeb,” kõneles Evelin.
„Kui Kadri Keiu joonistatud 
Linnut nägi, ütles ta: emme, 
mul ei ole mitte kunagi kolme 
patsi olnud. Aga tuttav kunst-
nik joonistas selle Linnu kuju 
just sellisena ja meile meel-
dib ta väga,” jutustas autor.
Ühes raadiosaates olla Evelin 

jutustanud, et sõidab esitlu-
selt esitlusele koos Linnuga, 
kes on nukk. „Rääkisin neile, 
et nukk istub kõrvalistmel ja 
ajan temaga natuke juttugi. 
Saatejuht küsis seepeale, kas 
ei peaks kahtlema minu 
vaimses tervises,“ muigas ta.
„Aga vaadake ise,” demonst-
reeris Evelin kolme patsiga 
kaltsunukku. „Sellise tegela-
sega saab ju natuke ka juttu 
ajada.”

Metsast lossi
„Minu arust on see üks kraa-
de tüdruk,” sõnas Evelin. Raa-
matu testlugejateks olid nelja 
kuni seitsme aastased poisid. 
Evelin rääkis, et üks neist kü-
sis pärast neljandat lugu, kas 
see Linnu on ikka tüdruk?
Alguses ei tundugi ta väga 
tüdruku moodi, sest teeb iga-
sugu poisilikke asju. Linnu on 
looduses üles kasvanud ilma 
teiste mängukaaslasteta ja pi-
danud ise endale tegevust 
leidma - loomade ja muude 
mutukatega aega veetma, 
mööda puid ronima ja salaja 
tiiki kippuma.
Linnu arvas, et vanemad ei 
pruugi teada, kuidas asjad te-
gelikult käivad ning kuidas on 

mõnus elada. Nii et mitte ai-
nult vanemad ei õpeta lapsi, 
vaid vahel õpetavad lapsed ka 
vanemaid.
„Mulle tundus, et eelkooliae-
ga üksildases metsatalus 
veetva lapse lapsepõlv on pä-
ris huvitav,“ rääkis autor. „Ja 
siis kolid päeva pealt presi-
dendi lossi, mis on samuti 
üks eraldatud koht - kõrged 
aiad ümber ja politseinikud 
valvamas. Pead päevast päeva 
ihukaitsjatega hakkama saa-
ma ja õppima nelja-aastase-
na vastama teiste laste küsi-
mustele nagu näiteks – miks 
sulle iga päev erinev isa järgi 
tuleb?“

Sobib ka 
täiskasvanutele
Evelini sõnul käivitub nel-
ja-viieaastase lapse peas fan-
taasia, millest tekivad tore-
dad lood. „Need on justkui 
elavad pildid,” ütles ta.
Evelin Ilves rõhutas, et see 
raamat ei ole mõeldud ainult 
lastele. „Ma ikka igal esitlusel 
ütlen, et vahvat lasteraamatut 
tasub lugeda kõigil, kes usu-
vad muinasjutte, päkapikke 
ja jõuluvanasid. Lasteraama-
tud teevad tuju heaks, nii et 

mina soovitan.“
Kui Evelinil tuju paha on, siis 
loeb ta „Kunksmoori“. 
„Kunksmoor oli nii äge moor. 
Kord sattus ta hullu olukorda, 
rippus põleva kleidiga korst-
na otsas. Ka siis suutis ta end 
ainult kõrvalt vaadata ja üt-
les: vaene Kunksmoorike, ku-
hu sa nüüd jälle oled sattu-
nud?“ pajatas Evelin.
„Niisiis ei tasu kunagi meelt 
heita ja lasteraamatud anna-
vad meile toreda fantaasia-
maailma, kus ise peremehed 
oleme,“ sõnas naine ja lisas, 
et eriti hästi tuleb selles maa-
ilmas peremeesteks ja otsus-
tajateks olemine välja lastel 
endil.
Küsimuse peale, millega 
proua Ilves tegeleb ja kas on 
ehk romaan valmimas vastas 
ta, et romaani küll ei kirjuta. 
„Aga mul on mõttes teha sel-
lele raamatule järg, kuna 
need lossi lood on alles kirju-
tamata. See raamat lõppeb 
Linnu issi presidendiks vali-
misega ning Linnu käib seal 
pehmete ja karvaste majas 
korra vaatamas, kuidas seal 
võimalik elada on.“

Jõulud on kätte jõudnud ja 
kingidki enamikul soetatud. 
Kellel ostud siiski viimase 
hetke peale jäänud, leiab siit 
paar ideed viimastel aastatel 
pühade ajal populaarseks 
osutunud toodete näol.
E-poe Kaup24 esindaja Rau-
no Kristjani sõnul on viimase 
kolme aasta detsembrikuu 
kõige müüdavamateks kau-
baartikliteks vaieldamatult 
olnud parfüümid. „Kuigi sa-
geli arvatakse, et inimene 
peaks endale meelepärase 
lõhna ise valima, tõestavad 
meie klientide ostud vastupi-
dist. Inimesed on saanud 
teadlikumaks nii lähedaste 
lõhnaeelistuste kui klassika-
liste lõhnade osas, mis müü-
giedetabelite esiotsas trooni-
vad,“ lausus Kristjan.
E-poe esindaja sõnul on kõi-
ge sagedamalt kingikotti poe-
tatud Guess Seductive’i ning 
Dolce & Gabbana 3 L’lmpe-
ratrice tualettvett.
Ka mehi on kõige enam ülla-
tatud lõhnadega. Vaieldama-

tuteks hitt-toodeteks on tua-
lettveed nagu näiteks Versace 
Man Eau Fraiche, Diesel Plus 
Masculine ja Guess Seductive 
Homme.
Lõhnade kõrval on populaar-
seks kingituseks ka ihupii-
mad.
Lastele on viimastel aastatel 
jõuluvana enim naeratuse 
näole toonud kineetilise liiva-
ga ehk plastiliivaga, mis koos-
neb 98 protsendist liivast 
ning kahest protsendist lisan-
dist, mis hoiab liiva viskoosse 
ja kergesti vormitavana. ”Las-
tele väga meeldib see liiva ja 
plastiliini vahepealne mater-
jal, kuna sellega mängides 
saab rakendada oma loovust 
ja fantaasiat, lisaks arendab 
plastiliiv ka laste peenmotoo-
rikat ja loogikat,” möönis 
Kristjan. Käes hoides jätab 
plastiliiva tekstuur märja 
mulje, kuid tegelikult on see 
täiesti kuiv, mittepudenev 
ning jätab pinnad ja lapse rii-
ded puhtaks.
Lisaks põnevale mänguliivale 

on viimasel kolmel aastal ol-
nud jätkuvalt populaarne väi-
keste poiste jõulukinkide 
klassikaks kujunenud kahe-
korruseline parkimismaja, 
kus pisikeste mudelautodega 
saab kaldteedest üles ja alla 
kihutada. Tüdrukutele on 
palju soetatud mitmekorru-
selist nukumaja ja mitmesu-
guseid interaktiivseid nukke.
Niinimetatud pere kategooria 
viimaste aastate universaal-
seks hitt-tooteks on tantsu-
matt Step Mania, millega 
saab teleri ekraanilt liigutusi 
järele teha või ka ise meele-
päraseid sammukombinat-
sioone luua. “Step Mania on 
suurepäraseks meelelahutu-
seks kogu perele, mis paneb 
igas vanuses inimesed liiku-
ma ning pakub tubasel ajal 
rohkelt rõõmu,“ selgitas 
e-poe esindaja. Komplekti 
kuulub tantsumatt ning USB-
pulk, millega saab mati arvuti 
või teleriga ühendada.

Kuulutaja

Evelin Ilves: lasteraamatud 
teevad tuju heaks

Evelin Ilves kirjutab lastele 
raamatusse „Linnu lood” 
pühendust. 

Foto: Ülle Kask

Millised on eestlaste 
soovituimad jõulukingid?
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Soovime rahulikke jõule
ning rõõmsat uut aastat
kõikidele endistele ja
tulevastele klientidele!

Stellana OÜ
Paide mnt 77, Tapa

Rõõmsaid pühi ja

edukat uut aastat!

Fix-Weld Tyres OÜ

Las halb kõik meelest läeb,

kui küünlaid süütavad te käed.

Las tulla algav aasta uus,

kus õnne, rõõmu, armastust!

Kallid kliendid ja

koostööpartnerid!

Soovime teile rõõmsaid pühi

ja head uut aastat!

Rahulikke pühi ja
edukat uut aastat!

OÜ Linnuse Autokeskus

Salto Batuudikeskus soovib

kõigile oma väikestele ja

suurtele sõpradele

hiigelsuuri

kingipakke!

Rõõmsaid pühi!

Olgu vaikne sinu jõulurahu

sinu toas ja õue peal.

Tulgu aasta kuhu mahub

tervist, õnne, kõike head!

Ilusat jõuluaega ning

rõõmsat uut aastat!

Soovime kõikidele praegustele ja tulevastele klientidele
rahulikku jõuluaega ning 

edukaid kordaminekuid uuel aastal!

Õigusteaduse magistri Jaan Nurk
ÕIGUSBÜROO TÕDE

Soovib oma paljudele headele klientidele üle
Eesti ilusaid Jõulupühi ja toredat aastavahetust!

Uuel 2017.a aastal ja jätkuvalt õigusabi osutamine tsiviil-

väärteo- ja kriminaalasjades üle Eesti. Esindamine ja

kaitse kohtus. Info:

jaanjuriidika@gmail.com

tel. 372 55 645 158,
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Maaeluministeeriumis toi-
mus nädala alul põllumajan-
duse ja maaelu arengu nõu-
kogu (PMAN) istung, kus olid 
kõne all võimalikud muuda-
tused otsetoetuste maksmise 
tingimustes 2017. aastal, tu-
ruarendustoetuse muudatu-
sed ja e-PRIAle ülemineku te-
gevuskava. 
Otsetoetusi makstakse põllu-
majandusliku tegevuse eest, 
s.o kas põllumajandustoode-
te tootmine või põllumajan-
dusmaa hoidmine karjatami-
seks ja harimiseks sobilikus 
seisukorras. Põllumajandus-
maa hooldamisel kehtib ala-
tes 2015. aastast nõue, et 
tootmisest ajutiselt kõrvale 
jäetud põllumajandusmaal 
tuleb lisaks niitele ka heksel-
datud rohi teatud ulatuses 
kokku koguda.
Maaeluministri Tarmo Tam-
me sõnul oli põllumajandus-
maa hooldamise eest toetuse 
maksmise algne eesmärk ai-
data põllumehel ebasoodsa 
turukonjunktuuriga toime 
tulla, mitte suunata teda vaid 
toetuse nimel tootma.
„Kuna põllumajandusmaa 
hooldamisest sai peagi oma-
ette ettevõtlusvorm, lisati 
2015. aastal täiendava nõude-

na kohustus lisaks niitele ka 
hekseldatud rohu kokku ko-
gumiseks,“ ütles maaelumi-
nister. „2017. aastaks peab ot-
setoetuste puhul otsustama, 
kas edaspidi tuleb hekselda-
tud rohi ilma erisuseta täies 
ulatuses kokku koguda, luba-
da hekseldada ilma heksli 
kokku kogumiseta või kaalu-
da muid alternatiive. Kuulasi-
me ära nõukogu liikmete et-
tepanekud. Sektori esindus-
organisatsioonide ettepane-
kuid ootame nädala lõpuks, 
misjärel kujundame lõpliku 
seisukoha.“
Samuti oli nõukogus arutusel 
e-PRIAle ülemineku tegevus-
kava. „Elektroonilise taotle-
mise aktiivsus on aasta-aas-
talt kasvanud. Senine koge-
mus on näidanud, et see liht-
sustab taotlemist PRIA klien-
tide jaoks ja lühendab taot-
luste menetlemise protsessi. 
Seepärast on kavas viia 2019. 
aastaks järk-järgult kõikide 
meetmete puhul taotlemine 
e-PRIAsse, pärast mida on 
toetuse taotlusi võimalik esi-
tada üksnes elektrooniliselt,“ 
lisas Tarmo Tamm. „PRIA on 
mõelnud ka tugisüsteemi 
arendamisele, et tagada 
e-PRIA nõustamine kõigile, 

kes seda vajavad.“
PRIA andmetel kasutavad 
põllumehed elektrooniliselt 
taotlemise võimalust üha ak-
tiivsemalt. Kui 2014. aastal 
esitati pindalatoetuste puhul 
elektrooniliselt 54 protsenti 
taotlustest, siis 2016. aastal 
oli juba 87 protsenti.
Lisaks anti ülevaade kavan-
datavatest muudatustest tu-
ruarendustoetuse tingimus-
tes. Peamised neist on seotud  
lihtsustamise, toetatavate te-
gevuste ja sihtgrupi laienda-
mise ning minimaalsete taot-
letavate toetussummade keh-
testamisega.
„Vaatame olemasolevad toe-
tusinstrumendid üle ja suu-
name neid enam ekspordile, 
turuarendustoetus on esime-
ne näide sellistest sammu-
dest,“ lisas maaeluminister 
Tarmo Tamm.
PMAN on Maaeluministee-
riumi valitsemisala küsimus-
te lahendamiseks ning ma-
aeluministrile järelduste ja 
ettepanekute esitamiseks 
moodustatud nõuandva õi-
gusega alaline nõukogu.

Kuulutaja

Arutati otsetoetuste 
maksmise tingimuste üle

Värskelt valminud EKI uurin-
gust selgus, et kalatarbimist 
on viimase kolme aasta jook-
sul hakanud tõsiselt võtma 
just nooremad vanusegrupid 
- alla 40aastased ja eriti kuni 
25aastased. Kala tarbimine ja 
kulutused kalale on kasvanud 
selles vanusegrupis viimasel 
kolmel aastal rohkem (69 
protsenti) kui keskealistel ja 
vanematel inimestel (29 prot-
senti).
Esirinnas on kala ostmise ja 
tarbimise poolest üle 60aas-
tased, kes kulutavad kalale 
noorematest vanusegruppi-
dest suurema summa, 74 eu-
rot pereliikme kohta aastas). 
Kuni 24aastased noored kulu-
tavad varasemast rohkem, 
keskmiselt 48 eurot.

Naaberriikide elanikud 
söövad kalatooteid roh-
kem
Aastatel 2013-2015 on kala-
toodete tarbimine olnud sa-
mal tasemel ehk 13,4 kilo kala 
elaniku kohta aastas. Võrrel-
des 2012. aastaga on see tõus-
nud ühe protsendi. See on 
hea uudis, sest 2008. aastast 
2011. aastani oli kala söömine 
elanikkonna ostujõu vähene-
mise tõttu langustrendis.
Kalaga varustatus oli meil 
2015. aastal 408 protsenti. 
Seega Eesti toodab, st püüab 
ja kasvatab kala neli korda 
rohkem kui tarbib.
Meie lähimad naabrid tarbi-
vad kalatooteid elaniku kohta 
meist märksa rohkem: Läti – 

Noored on hakanud 
rohkem kala tarbima

Juuresolev joonis näitab, et kala püüti meil eelmisel aastal 
merest, järvedest, jõgedest 72 tuhat tonni ja vesiviljelusest 
795 tonni. Vesiviljeluses on põhifookus eestimaalase ühe 
lemmikkala – forelli – kasvatamisel. Viimasel ajal on popu-
laarsust kogunud ka teised liigid, nende hulgas angersäga.

Eesti Konjunktuuriinstituut (EKI) uuris 2016. aasta 
juunist oktoobrini kala ja kalatoodete tarbimist. 
Uuringu eesmärk oli välja selgitada, millised on 
elanike kala ja kalatoodete tarbimisharjumused 
ning kas ja kuidas on tarbimine muutunud aastatel 
2013–2015.

Maarja Purik,
Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna 

turukorralduse ja kaubanduse büroo peaspetsialist

-välise arvestusega kuueteist-
kümne kuni seitsmeteist-
kümne kilogrammini aastas.

Elanikud ootavad soo-
duspakkumisi
Uuringust selgus, et Eesti ela-
nikud ootavad tarbimise suu-
rendamiseks kauplustelt se-
nisest enam sooduspakkumi-
si ja soodsamaid jaehindu. 
Eestis on kala jaehinnad vii-
mastel aastatel tõusnud kiire-
mini kui teiste põhiliste toi-
dukaupade hinnad, kalatoo-
dete hinnatõus sõltub suures-
ti hinnatrendidest riikides, 
kust kala imporditakse.
Viimase kolme aastaga on ka-
latoodete hinnad tõusnud 16 
protsenti, võrdluseks piima-
tooted 1 protsenti, lihatooted 
2 protsenti, teraviljatooted 3 
protsenti. Lisaks eeldatakse 
laiemat värske kala valikut, 
kvaliteetsemaid tooteid, ko-
dumaist toodangut ja täpse-
mat toodete märgistamist.

25,5 kg, Soome – 24 kg, Rootsi 
– 33 kg, Venemaa – 23 kg kala-
tooteid aastas. Ka Euroopa 
Liidu maade keskmine kala-
tarbimine on pea kaks korda 
suurem kui eestimaalase 
keskmine.
EKI hinnangul sisaldavad eel-
nimetatud riikide tarbimisko-
gused ka seda hulka kala, mis 
tarbitakse kodust väljaspool, 
restoranides ja külas käies. 
EKI andmete kohaselt jäävad 
Eesti elaniku poolt tarbitud 
kalakogused kodusisese ja 

Kala
tarbimine
13,4 kg/a

Kalapüük
72 tuh t

Vesiviljelus
795 t

Eksport
98 tuh t

TOOTANG:
55 KG KALA ELANIKU KOHTA

Import
45 tuh t

Sakala Hambaravi hambaarst 
doktor Kaja Kiige andis nõu, 
kuidas aasta magusaimal ajal 
hammaste tervist mitte 
unarusse jätta.
Kuigi enamasti kiputakse ma-
gusat ampsama just söögi-
kordade vahel, ei ole see kõi-
ge targem tegu. „Kasulikum 
on süüa pigem neljal, maksi-
maalselt viiel korral päevas 
ning söögikordade vahelist 
näksimist ja magustatud joo-
kide joomist vältida, sest sül-
jel kulub kolm kuni neli puh-
vertundi, et taastada võime 
happerünnaku tagajärjed 
neutraliseerida,“ toonitas 
doktor Kaja Kiige.
Arsti sõnul sõltub happerün-

naku pikkus ajast, mil toit on 
olnud hambaga kontaktis. 
Kui suud üsna kiiresti läbiva 
mahla- või karastusjoogi 
poolt põhjustatud happerün-
nak kestab pool tundi, siis 
küpsiste või kleepuvate kom-
mide puhul võib see kesta 
mitmeid tunde pärast söögi-
korra lõppu. Seetõttu oleks 
mõistlik toidukord lõpetada 
joogiga, mis suhkrut ei sisal-
da ning kõige lihtsamaks ja 
käepärasemaks abimeheks 
on siinkohal vesi.
Kuigi jõuluajal võib laualt või 
päkapikusussi seest leida ka 
tervislikemaid vahepalasid, 
näiteks puuvilju, tasub ka 
peale nende söömist suu-

keskkond veega neutralisee-
rida. „Koheselt hambaid pes-
ta aga ei tohiks, sest puuviljas 
olevad happed nõrgestavad 
hambaemaili, mis hamba-
pasta mõjul hakkab kuluma,” 
selgitas doktor Kiige.
Kõige hambasõbralikum jook 
on vesi, mida tasub hammas-
te ja üldise tervisliku heaolu 
nimel sageli juua. „Muudele 
jookidele mõeldes võiks näi-
teks kohvi alternatiivina juua 
ka musta või rohelist teed,” 
tõi Kiige välja. Ta lisas, et ka-
rastusjookide ja alkoholi hap-
pesuse tõttu tuleb ka nende 
tarbimise järel suu veega ära 
loputada.
Jõulupidudeks on arstil aga 

nipp varuks - hammastele 
teeb veidi vähem kahju jooki-
de tarbimine läbi kõrre. „Loo-
mulikult ei vähene kahju täie-
likult, kuid ka väiksem abi on 
jõulukuul tervitatud,” ütles 
Kiige.
Valida tasuks hambasõbrali-
kud maiustused. „Hammaste 
seisukohalt on parimaks vali-
kuks šokolaad, kuna see 
maius sisaldab suuremas ko-
guses rasva, mis aitab suu toi-
dujääkidest puhastada,” rõõ-
mustas hambaarst magu-
saarmastajaid.
 

Kuulutaja

Hammastele teeb head vee joomine
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Allfilm kutsub üles kõiki, kel 
vanast ajast alles talurahva 
riideid, andma neile kinoli-
nal uus elu.
„Vajame vanu kasukaid, lina-
seid riideid, saapaid, viiske 
jms,“ märkis Allfilimi esinda-
ja Triinu Keedus. „Palun võt-
ke ühendust meie kostümee-
rijaga telefoni või e-posti va-
hendusel. Tema kogub pak-
kujad kokku ja hakkab uuel 
aastal mööda Eestit sõitma 
ning kostüüme kokku korja-

ma.“
Allfilm on tänulik kui ese-
med annetatakse, kuid Kee-
duse sõnul ollakse mõnda 
suuremat lambanahkset ka-
sukat valmis ka ostma või 
laenama.
Filmivõtted algavad aprillis 
2017 ja lõpevad suvel 2018. 
Hetkel käivad võttekohtade 
ettevalmistused, grimmi- ja 
kostüümiproovid. Vargamäe 
on leitud Võrumaalt ja kirik, 
vallamaja, soosild Järva-

maalt. Film esilinastub veeb-
ruaris 2019.
Kodulehel on infot näitlejate 
ja teiste tegijate kohta:
http://allfilm.ee/et/projek-
tid/tode-ja-oigus/
Info on leitav ka facebookis 
Tõde ja Õigus nime all. Kon-
takt: 5546817, allfilm@all-
film.ee

Katrin Kivi

Juba 15 korda korraldab Hal-
jala vallavalitsus oma eakate-
le jõulupidu meelelahutus-
programmi ja maitsva pidu-
söögiga.
„See on meie viis tänada valla 
eakaid antud panuse eest,“ 
kommenteeris sündmust 
Haljala vallavanem Leo Aa-
del. „Sel aastal esines Lunge-
de perekond ja tantsuks män-
gis Toomas Anni. Tantsupõ-
rand täitus kiiresti ning pidu 
oli meeleolukas.“
„Tänavu püstitasime ka osa-
lejate rekordi,“ ütles Aadel. 
„Pidulisi oli kokku 140. See 
tähendab, et sellist sündmust 
on vaja. Kindlasti jätkame sel-
le traditsiooniga tulevikus.“
Jõulupidu pole ainuke kord 
aastas, mil eakaid meeles 
peetakse. 
Vallavanem rääkis, et suviti 
korraldatakse juba aastaid 

Haljalas peeti 
memme-taadi jõulupidu

Väike-Maarjas 
saab kaeda näitust
Väike-Maarja vallamaja 
teise korruse koridori sein-
tel on 20. detsembrist ala-
tes avatud õpetaja Maie 
Lepiku kunstiringi laste 
tööde näitus.
Oma kunstitöid eksponee-
rivad Konstantin Bilokopy-
tov, Valentin Bilokopytov, 
Henri Eenpuu, Laura Een-
puu, Hugo Hurt, Marianne 
Kortin, Kadi Lehtlaan, Jo-
hanna-Jeta Rauhala, Külli 
Tark.
Maalidelt vaatavad vastu 
jõuluvanad, talvemaasti-
kud, linnud, lilled, aga ka 
portreed.
Lisaks laste töödele aitavad 
oma teemakohaste maali-
dega jõulumeeleolu luua 
ka Maie Lepiku juhenda-
misel kunstiringis maali-
mist harjutavad Tiiu Ahi, 
Vella Lilleberg, Terje Ruu-
ben ja Eve Tiigimäe.
Näitus jääb avatuks kaheks 
kuuks.

Kuulutaja

neile ka piknikku. „Järgmisel 
suvel aga plaanime seda 
koostöös Vihula vallavalitsu-
sega ühisüritusena mõlema 

valla eakatele,“ märkis Aadel.

Katrin Kivi

Allfi lm otsib vanu talurahvariideid 
mängufi lmile „Tõde ja õigus”

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot, kella 23ni sissepääs tasuta!
23. detsembril lööb jõulueelse möllu käima DJ Margus Teetsov 
(Hit FM)
24. detsembril SULETUD
25. detsembril Päkapidu disco DJ Ailan Kytt
31. detsembril SULETUD
01. jaanuaril oleme avatud kella 13st

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja 
jaanuarikuu üritused
7. jaanuaril kell 12 - Kurtide Ühingu teabepäev (keldriruumis)
10. jaanuaril kell 10 - võimlemisring (spordikeskuse dzuudo-
saal)
11. jaanuaril kell 10 - projekti „Väärikalt vananeme-mitmekesi-
selt tegutseme“ käeline tegevus Loovuskeskuses – märgviltimi-
ne, juhendab Jule Käen-Torm
12. jaanuaril kell 10 – PIK üldkoosolek (ühingute juhid)
19. jaanuaril kell 9.15 – tantsurühma proov (sotsiaalkeskuses)
19. jaanuaril kell 12 - juristi  nõustamine (vajalik etteregistreeri-
mine)
19. jaanuaril kell 14 - lauluringi proov (sotsiaalkeskuses)
27. jaanuaril kell 9 - väljasõit Paidesse, Järvamaa Puuetega Ini-
meste Koja külastus (ühingute juhid)
30. jaanuaril kell 13 - vaegkuuljate teabepäev
NB! Teisipäeviti maniküür (vajalik etteregistreerimine ) ja õmb-
lustööde vastuvõtt. 
Info 324 2023, 5342 9043
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala keskuses

100% Eesti sealihast

vorstid, singid ja verivorstid

värske sealiha, kotletid, snitslid
uus lihapood

Eesti Lihatööstuse

Rohkem kui 20
VÄRVITOONI
KUMMIGA
VOODILINU

Rakvere Kroonikeskuses reedel, 23.12

Voodipesu ja 220 cm laiade
voodipesukangaste

SOODUSMÜÜK

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

Info ning tellimine:

Janek Jefimov 51 59 890, janek@tmenergy.ee

Müüa

KRUUSA

Liivaku karjäärist
Asukoht: Roosna küla, Ambla vald,

Järva maakond

Purustatud kruus 0-32

Looduslik kruus

4,5 €/t

2,5 €/t

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused
Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

Avamishind 20€
35€

24.-26.12.16 ja 31.12.16 ostes vähemalt 30L kütust või kui arve on
vähemalt 30 suurune, siis

!

€ SAATE TASUTA

KLIENDIKAARDI JA KINGITUSE

Narva 30, Rakvere (ARK-i kõrval)

Kallid
kliendid!
Kaunist
jõuluaega
ning toredat
aastavahetust!

www.autotehnika.ee

2017
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