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Enam kui nädal on möödas 
hetkest, kui valitsuskabinet 
otsustas, et Narva elektrijaa-
mades võiks jätkata puidu 
põletamist taastuvenergia 
ekspordi eesmärgil. Selguse 
huvides on paras aeg üle kor-
rata faktid, mida valitsuskabi-
neti otsus endaga kaasa toob. 

Narva elektri-
jaamad luba-

takse EL-i taastuvenergia tu-
rule 
Valitsuskabineti otsuse koha-
selt saavad Narva elektrijaa-
made keevkihtplokid osaleda 
Euroopa Liidu (EL) taastuve-
nergia ühisturul ehk statisti-
kakaubanduses. See võima-
lus ei ole loodud eksklusiiv-
selt Narva elektrijaamadele, 
sellest on võimalik kasu saa-
da kõigil Eesti taastuvenergia 
tootjatel. Lihtsustatult öeldes 
on tegu taastuvenergia eks-
pordiga. 

Valitsuskabi-
neti otsus ei 

tähenda veel suuremahulise 
taastuvenergia tootmise al-
gust 
Tänaseks ei ole ELis teadaole-
valt veel ühtegi statistikakau-
banduse tehingut sõlmitud. 
Enamgi veel, liikmesriike, kes 
suudavad enda taastuvener-
gia eesmärgid täita, on märk-
sa rohkem kui neid, kellel te-
kib puudujääk. Seega ei ga-
ranteeri valitsuse otsus Narva 
elektrijaamadele lepingut 
suuremahulise taastuvener-
gia tootmise alustamiseks. 
Eeldatavasti on statistikakau-
banduse turul eelis olemas-
olevatel tootmisseadmetel, 
mis suudavad suhteliselt kii-
resti ja madalate kuludega 
tootmist alustada ning ei pea 
selleks tegema suuremaid ka-
pitalimahutusi. Seetõttu on 
meil alust arvata, et Narva 
elektrijaamad oleksid Euroo-
pa statistikakaubanduse tu-
rul konkurentsivõimelised. 
Milliseks edaspidised aren-
gud täpselt kujunevad, näitab 
aeg. Valitsusel on esmalt vaja 
ette valmistada vastavad 
elektrituruseaduse muudatu-
sed ja Riigikogul need seejä-
rel heaks kiita. 

Eesti elektri-
tarbijatele 

biomassi kasutamine Narva 
elektrijaamades lisakulusid ei 
too 
Narva elektrijaamad on taas-

tuvenergiat tootnud 2009. 
aasta lõpust alates. Valitsus-
kabineti 2012. aasta otsusega 
Narva elektrijaamadele bio-
massist taastuvenergia toot-
miseks Eesti siseriiklikku toe-
tust ei maksta ja seda otsust 
ei muudetud. Seega ei vasta 
tõele jutud sellest, kuidas 
peatselt tõuseb Eesti elektri-
tarbijate elektriarve kaudu 
kogutav taastuvenergia tasu. 
Statistikakaubanduse raames 
tasub taastuvenergia tootmi-
seks vajaliku toetuse see riik, 
kes taastuvenergia ühikuid 
osta soovib. 

Taastuvener-
gia tootmiseks 

vajalikust puiduressursist 
Eestis puudust ei ole, vajadu-
se korral oleme valmis seda 
importima 
Narva elektrijaamad suudaks 
toota biomassist kokku ca 2,5 
teravatt-tundi taastuvelektrit 
aastas, millele kuluks ligi 3 
miljonit tihumeetrit mada-
lakvaliteedilist puitu, mis ei 
sobi tooraineks ei paberi- ega 
puidutööstusele, vaid jääb 
praegu põhiliselt metsa alla 
kõdunema. See ei ole toot-
misplaan, vaid maksimaalne 
tootmisvõimekus. 
Eesti aastane raiemaht on vii-
mastel aastatel olnud ca 10 
miljonit tihumeetrit. Metsan-
duse arengukavas sätestatud 
säästliku metsamajandamise 
piirmääraks on kuni 15 miljo-
nit tihumeetrit aastas. Viima-
se 10 aasta raiemaht on pide-
valt jäänud alla metsa loomu-
likule juurdekasvule, seetõttu 
on Eestis lisaks ka märkimis-
väärne üleseisnud puistute 
tagavara, mis ulatub Eramet-
saliidu hinnangul 50 miljoni 
tihumeetrini. Kuigi see loob 
head eeldused Narvas suure-
mahulise taastuvenergia 
tootmise alustamiseks, lepiti 
valitsuses kokku, et enne iga 
statistikakaubanduse lepin-
gut hinnatakse selle võima-
likku mõju Eesti puiduturule, 
et vältida puiduturu hinna-
moonutusi. Eesti Energia 
seab puiduvarumise puhul 
igal juhul eesmärgiks hin-
nastabiilsuse säilitamise ning 
oleme vajaduse korral valmis 
importima energeetilist puitu 
ka Läänemere maadest.

Taastuvener-
gia tootmisel 

Narva elektrijaamades on 
oluline positiivne mõju Eesti 

rahvamajandusele ja kesk-
konnale 
Statistikakaubanduse puhul 
on tegemist hea võimalusega 
teenida riigile täiendavat 
maksu- ja dividenditulu. Pui-
duvarumise suurendamine 
Eestis võimaldab oluliselt 
suurendada ka tööhõivet Ees-
ti metsandussektoris. Met-
sanduse arengukava hinnan-
gul võib lisanduvaid töökohti 
olla enam kui 2300. Vähem 
tähtis pole ka see, et põlevkivi 
asendamine biomassiga on 
Eesti jaoks kõige odavam ja 
kiirem võimalus suurendada 
riigi taastuvenergia tootmist 
ja vähendada õhuheitmeid. 

Puidu põleta-
mine Balti 

elektrijaamas 2011. ja 2012. 
aastal ei vedanud puidu hin-
nakasvu 
Lähtudes RMK hinnastatisti-
kast oli viimase 10 aasta kõr-
geim küttepuu hind Eestis 
2008. a (23,4 eurot/m3). Eesti 
Energia biomassi põlevkivi-
kateldes sel ajal ei põletanud. 
Tingituna majanduskriisist 
tegi küttepuude hind 2009. 
aastal läbi suure kukkumise 
(15,3 eurot/m3) ning hakkas 
siis kosuma. 2010. aastal oli 
hind 17,8 eurot/m3 ja 2011. 
aastal 21,8 eurot/m3. 2011. ja 
2012. aastal toimus Balti 
elektrijaama 11. plokis bio-
massi suuremahuline põleta-
mine. Sellest hoolimata 2012. 
aastal küttepuude hind lan-
ges (20,7 eurot/m3). 2013 ja 
2014 aastatel suuremahulist 
biomassi põletamist Narvas 
enam ei toimunud, sellest 
hoolimata jäi küttepuu hind 
neil aastatel praktiliselt muu-
tumatuks, vastavalt 19,6 ja 
19,7 eurot/m3. Vaadates neid 
hinnaliikumisi pikema pe-
rioodi lõikes, on ilmne, et 
2010.–2012. aastatel toimus 
küttepuidu hinna taastumine 
majanduskriisi tagajärjel toi-
munud suurest hinnakukku-
misest, mis oli omane kogu 
Eesti majandusele. Selle pe-
rioodi järgselt on hinnad jää-
nud aga võrdlemisi stabiil-
seks.

Hando Sutter
Eesti Energia juhatuse 

esimees 

Puidu põletamisest Narva 
elektrijaamades – mida siis 
ikkagi otsustati? 
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Eesti Kaitseväe 1. jalaväebri-
gaad viib 29. veebruaril läbi 
väliõppused Tapa ja Tamsalu 
linnas. Harjutuse sisuks on 

linnapatrull, mis tähendab 
liikumist avalikel teedel, sa-
muti kasutatakse tehnikat 
inimeste transportimiseks. 

Õppustel osaleb kokku ligi 
100 inimest.

Kuulutaja

Tapal ja Tamsalus tulevad sõjaväelaste õppused

Kõik käivad kõigiga
Tänaseks on enam-vähem selge, et haldusreformivankrit 
enam ümber ei keerata ja pärast 2017. aasta kohalikke vali-
misi moodustuvad Eestis uued ja suured omavalitsused. Re-
formi eestvedaja, riigihalduse minister Arto Aas on andnud 
mõista, et seatud eesmärgist – tulevikus peab omavalitsuses 
olema vähemalt 5000 elanikku – peetakse kindlasti kinni ja 
soovitud suurus tuleb saavutada olemasolevate omavalitsus-
te liitumisega.
Lääne-Virumaal saavad reformile n-ö ülevalt alla vaadata 
vaid Rakvere linn ja Tapa vald, kus nõutud hulk elanikke ole-
mas. Kadrina vald (ligi 4900 elanikku) ja Vinni vald (umbes 
4700) on piirikese peal ja hea tahtmise korral saaksid nemad-
ki omaette jätkata – näiteks Harjumaal on piiripealse elanike 
arvuga vallad asunud oma rahvastikku kampaania korras 
suurendama, ka meie valdadel oleks see võimalus olemas, 
kui teisiti tõesti ei saa.
Kõik ülejäänud on asunud aga puhuma ühinemisjutte ja uu-
diseid tuleb nii palju, et kohati läheb ajakirjanikulgi järg 
käest. Sest läbirääkimise alustamise ettepanekuid ei tehta 
mitte ainult ühele naabrile ja paljud omavalitsused on saa-
nud vastavaid ettepanekuid mitu.
Näiteks Tamsalu vald on teinud ettepaneku alustada läbirää-
kimisi kõikidele oma naabritele ja partneritele: nn Pandivere 
piirkondade valdadele (Väike-Maarja, Rakke, Laekvere), sa-
muti Tapa vallale ja Järvamaa Ambla, Koeru ja Järva-Jaani 
vallale.
Rakke ja Väike-Maarja on saanud juttude alustamise ettepa-
neku omakorda Jõgevamaalt Torma vallast; Harjumaa Loksa 
vald kutsub läbi rääkima vaat et pool põhjarannikut, sealhul-
gas meie Kadrinat ja Vihulat jne.
Kui sellist tüüpi läbirääkimised edukaks osutuvad ja ühine-
mistega lõpevad, siis muutuvad põhjalikult ka Eesti maakon-
dade piirid – ei saa ju nii, et pool valda asub ühes ja pool tei-
ses maakonnas. Ma ei usu, et reformi algatajad sellise stse-
naariumiga eriti arvestasid, aga dzhinn on igatahes pudelist 
lastud ja näis, mis sellest saab.
Kardan, et seekordne reform lõpeb taas ühe paraja segapud-
ruga: on piirkondi, kus teoreetiliselt võiks ühineda terve maa-
kond üheks vallaks (näiteks Viljandimaal on sellised ideed); 
samas tahavad paljud umbes-täpselt 5000 elanikuga omava-
litsused jätkata omapäi. 
See, et Eesti halduskaart hakkaks tulevikus kummaline välja 
nägema, on olematu mure. Küll aga tekib küsimus, kas ühe ja 
sama Kohaliku Omavalitsuse Korralduse seadusega ikka saab 
valitseda maakonnasuurust ja teisalt 5000 elanikuga piirkon-
da? Tõsi, ka praegu on sama seis, Piirisaare ja Tallinna oma-
valitsus toimib tegelikult sama seaduse põhjal, aga paljud 
koerad ehk probleemid ongi sellesse maetud.
Igatahes kõik käivad jätkuvalt kõigiga ja väga vara on veel öel-
da, millisest liitumisest saab asja ja millisest mitte.

Aivar Ojaperv
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Alates esmaspäevast, 1. 
veebruarist on Rakvere 
linnaliinibussides validaa-
torid ja sõidu eest tasumi-
ne toimub elektrooniliselt 
vastava kaardi abil. Kõik 
seni sõiduõiguse andnud 
dokumendid (sealhulgas 
30 päeva piletid) jäävad 
kehtima veel veebruarikuu 
jooksul.

Aivar Ojaperv

Kõikidel reisijatel peab edas-
pidi olema ühissõiduki elekt-
rooniline kaart. Neid saab 
esialgu soetada bussijaamas 
tegutsevast R-Kioskist, edas-
pidi ilmselt ka Maxima ja Sel-
veri kauplustest. Kaardi hind 
on 2 eurot, hiljem saab seda 
kasutada määramata aja 
jooksul. 
Lisaks hakkavad Rakveres 
kehtima kõik Eestis seni välja 
antud ühissõidukikaardid ja 
vastupidi – need on ristkasu-
tuses. Süsteemi kuuluvad Tal-
linna nn roheline kaart, Har-
jumaa, Tartu linna ja Tartu 
maakonna ning Lääne-Viru 
maakonna ühissõidukikaart; 
üsna varsti veel ka Narva, Sil-
lamäe, Kohtla-Järve ja Põlva 
linna ning maakonna kaart.
Ühekordse mitte-elektrooni-
lise sõidupileti saab Rakveres 
bussijuhtidelt osta ka edaspi-
di, kuid alates märtsist on sel-
le hind kallim kui elektrooni-
lise oma.
Elektroonilisele kaardile saab 
laadida raha (juba mainitud 
R-Kioskis või internetikesk-
konnas www.pilet.ee või ka 
mobiiltelefoni abil) ja sellega 
saab tasuda ühekordse sõidu 
eest (Rakveres 65 senti; teis-
tes linnades vastavalt seal 
kehtivale hinnakirjale). Tasu-
miseks ja sõidu registreerimi-
seks tuleb kaart valideerida 
(„piiksutada“ läbi vastava 
aparaadi).

Alates veebruarist kehtivad Rakvere 
linnaliinidel elektroonilised piletid

Alates 1. jaanuarist haldab Rakvere linnaliine Rakvere linn. Selleks sõlmiti leping bussifirmaga 
MK Reisid. Lepingu üheks osaks oli ka senisest suuremate ja uuemate busside toomine liinidele, 
tänaseks on see juba ka toimunud. 

Foto: Aivar Ojaperv

MILLAL SAAB RAUDTEEJAAMA

Rakvere raudeejaama saabub ja väljub neli kohalikku reisirongi öö-
päevas, kuid bussiühendus sellega puudub täielikult. Ometi asub 
raudteejaam kesklinnast kaugel, rääkimata Rakvere lõunapoolse-
test linnaosadest. Kas on kavas taastada linnabussiühendus raud-
teejaamaga – nõukogude ajal ju nii see oli?
Rainer Miltop: „Raudteejaama ümbruse korrastamiseks, parklate 
ehitamiseks jne on olemas korralik projekt, kuid Euroopa Liidu vas-
tavast programmist me esialgu raha ei saanud. On veel üks teine al-
likas, vastust ootame sealt märtsis.
Mis puutub bussiühendusse, siis see on vajalik ja oluline ning selle-
ga hakkab linn tegelema. Mis kuupäeval hakkab linnaliinibuss 
raudteejaama sõitma, seda ma täpselt öelda ei oska, kuid see ühen-
dus on kindlasti vajalik ja ma luban, et peagi on see olemas.“

Võimalik on laadida kaardile 
ka 30 päeva pilet (laadimi-
sed-ümberlaadimised maini-
tud keskkondades). Ka sel ju-
hul tuleb pilet valideerida.
Eelmainitud kaarte tohib ka-
sutamiseks edasi anda ka 
teistele isikutele.
Samale kaardile on võimalik 
laadida ka teiste mainitud 
piirkondade tunni-, päeva-, 
kuu- vms piletid.

Soodustustega ole tähe-
lepanelik
Sõidusoodustuste kasutami-
ne võib esmapilgul tunduda 
pisut keeruline nagu kogu 
elektrooniline piletisüsteem 
tervikuna, kuid harjumisel 
osutub see lihtsaks.
Juhul, kui reisija kasutab soo-
dustust (näiteks saavad Rak-
vere 70aastased ja vanemad 
elanikud sõita Rakveres tasu-
ta), tuleb soetada ikkagi 2eu-
rone kaart ja see bussijaama 
R-Kioskis või internetikesk-
konnas www.pilet.ee isikusta-
da. Ka tasuta sõidu õiguse 
korral tuleb kaart bussis vali-

deerida. Kui bussi siseneb pi-
letikontroll, siis tuleb talle li-
saks esitada isikut tõendav 
dokument.
Osalise sõidusoodustuse ka-
sutamisel (õpilased) on sa-
muti kaart vaja isikustada ja 
kanda kaasas isikut tõenda-
vat dokumenti. Lisaks peab 
kaardil olema minimaalselt 
65 senti, sest süsteem arvutab 
kaardilt esmalt ma sõidu täis-
hinna, kontrollib siis oma 
süsteemis isikuandmeid ja 
tagastab soodustuse alla mi-
neva summa.
Isikustatud kaarte tohivad ka-
sutada vaid selle omanikud.
Õpilased võivad ühissõiduki-
kaardina kasutada ka oma isi-
kustatud ISICkaarti.
Alates 1. veebruarist hakkab 
Rakveres kehtima ka tunnipi-
let. Reisija ise ei pea selle ka-
sutamiseks sisuliselt midagi 
tegema, süsteem tunneb ära, 
kui kaarti kasutatakse tunni 
jooksul mitu korda.
Rakvere abilinnapea Rainer 
Miltopi sõnul näeb asi välja 
nii: „Esmakordsel sisenemisel 

valideerib reisija oma kaardi 
ja sellelt arvutatakse maha 
ühe pileti hind 65 senti. Kui 
tunni jooksul valideeritakse 
kaart teist korda, siis võtab 
süsteem maha uuesti 65 sen-
ti, kuid samas tagastab 50 
senti, sest tunnipilet maksab 
Rakveres 80 senti. Seega 80 
sendi eest saab sõita tunni 

jooksul mitu korda, aga kaar-
dil peab olema vähemalt 1.30, 
sest nagu mainitud, võtab 
süsteem esialgu raha arvelt 
maha, kontrollib siis üle või-
malikud soodustused ja ta-
gastab vaheraha.“
Kui sama tunni jooksul vali-
deeritakse kaart veel kolman-
dat, neljandat jne korda, siis 
pole lisaraha olemasolu kaar-
dil enam tähtis. Rakvere ole-
masoleva bussisüsteemi ka-
sutamisel on tunnipileti mõte 
täiesti olemas: näiteks saab 
ühe piletiga ära käia Tõrma 
surnuaias või sõita äärelin-
nast kesklinna ja tagasi.
„Esialgu võib asi tunduda 
keeruline, kuid ärge minge 
paanikasse, kui asjale kohe 
pihta ei saa,“ lausus abilinna-
pea Miltop. „Küsige bussiju-
hilt või kaasreisijatelt abi. Ka 
meie jaoks on süsteem uus, 
aga iga uue asjaga võib juhtu-
da tõrkeid ja see vajab harju-
mist. Küll me ära harjume ja 
kui asi lõpuks tööle hakkab, 
siis teeb see elu mugava-
maks.“
Siinkirjutaja julgeb soovitada, 
seda on küll vaja konkreetsel 
seadmel veel katsetada, et 
ühissõidukikaarti pole vaja 
kogu aeg taskust välja kisku-

da: teiste linnade praktika 
näitab, et aparaadid on üsna 
tundlikud ja valideerivad 
kaardi ka siis, kui see on ase-
tatud käekoti välistaskusse 
või siis riietuseseme taskusse 
sobival kõrgusel. Sellisel ju-
hul on validaatorile vaja „näi-
data“ vaid käekotti või nõja-
tuda taskuga vastu õiget koh-
ta ning sõiduõigus ongi lu-
nastatud.

Veebruar üleminekuaeg
Rainer Miltop rõhutas, et 
veebruaris kehtivad veel ka 
kõik senised sõidudokumen-
did. Samuti saab ühekordse 
pileti sularaha eest lunastada 
bussijuhilt. „Ka edaspidi saab 
bussijuhilt pileti osta, kuid 
alates märtsist on see juba 
kallim,“ lisas ta.
„Kaardiga sõit annab meile 
parema ülevaate busside ka-
sutamisest, kellaaegadest 
jne,“ lisas abilinnapea. „Saa-
me andmete põhjal analüüsi-
da liinivõrku ja teha vajadusel 
muudatusi. Olemasolev võrk 
on käigus olnud juba aasta-
kümneid ja pole võimatu, et 
tegelikud vajadused on selle 
aja jooksul muutunud.“
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MUST KROONIKA MÕNE REAGA
KIIRABIAUTO LIIKLUSÕNNETUSES
26. jaanuaril kella 12 paiku toimus liiklusõnnetus Rakve-
re-Haljala mnt 2,4. kilomeetril, kus alarmsõidul olnud reani-
mobiil Mercedes-Benz Sprinter, mida juhtis 39aastane Valeri, 
põrkas möödasõidul riivamisi kokku eessõitnud sõiduautoga 
Toyota RAV4, mida juhtis 57aastane mees. Kokkupõrke tule-
musena sõitis kiirabiauto teelt välja vasakule kraavi ja paiskus 
külili. Reanimobiilis transporditud patsient ja kergeid vigas-
tusi saanud kaks kiirabitöötajat (62- ja 41aastane naine) toi-
metati Rakvere Haiglasse.

JALAKÄIJAD JÄID AUTO ALLA
22. jaanuaril kella 8 paiku toimus liiklusõnnetus Rakveres Tal-
linna tänaval, kus reguleerimata ülekäigurajale ootamatult 
astunud 15aastane neiu sai löögi sõiduautolt Opel Astra, mi-
da juhtis 62aastane mees. Möödasõitja toimetas jalakäija 
Rakvere Haiglasse.
21. jaanuaril kella 18.30 ajal toimus liiklusõnnetus Haljala val-
las Põdruse-Kunda-Pada maantee 2. kilomeetril. 48aastane 
Sergei sõitis sõiduautoga Citroen Berlingo otsa sõiduteel kõn-
dinud valgustamata ja helkurita 62aastasele Anatolile. Jala-
käija toimetati Rakvere Haiglasse.

KALLALETUNG MEHELE
24. jaanuaril tungiti Vihula vallas asuvas mõisas kallale 36aas-
tasele mehele. Politseile on teo võimalik toimepanija teada.

PURJUS KORTERIOMANIK LASI TOIDU KÕRBEMA
25. jaanuaril kell 16.51 said päästjad väljakutse Haljala valda 
Aaspere külla, kus Trahteri teel olevas korteris kõrbes pliidil 
toit. Päästjad tuulutasid korteri ja kortermaja trepikoja, alko-
holijoobe tunnustega korterielaniku kontrollis üle kiirabi. 
Keegi kannatada ei saanud. Päästjad tuletavad meelde, et toi-
tu valmistades ei tohi lahkuda köögist ja kodust ka mitte. 
Kindlasti ei tohi selleks ajaks minna teise tuppa magama. Al-
koholiga liialdamine on ohtlik igasuguse tegevuse juures. 
Oluline on mäletada, et elu aitab päästa vaid töökorras suit-
suandur, mis annab toimunud tulekahjust teada algfaasis, 
kus on võimalik veel vältida raskeid tagajärgi.

MAJA SUITSU TÄIS
21. jaanuaril kell 13 teatati Häirekeskusele tulekahjust Tapal 
Pikal tänaval asuvas eramajas. Kohale saabunud päästjad lah-
tist tuld ei avastanud, maja oli aga suitsu täis. Päästjad selgi-
tasid välja, et majas asuvas pelletikatlas toimus tahma plah-
vatus, mille tagajärjel pääses suits tuppa. Põlengut toas ei toi-
munud. Kiirabi vaatas majaelanikud üle, haiglaravi ei vaja-
nud keegi. Päästjad tuulutasid toad ja panid suitsutoru oma 
kohale tagasi. 

Kuulutaja

Haljalas põles õlletehas
Neljapäeval, 21. jaa-
nuaril kell 18.16 teatati 
häirekeskusele, et Hal-
jalas on õlletehase ühes 
hoones tulekahju. Teate 
kohaselt oli tulekahju 
tsehhi teisel korrusel 
ning 10 inimest oli hoo-
nest evakueeritud. Ko-
hale saadeti päästjad 
Rakverest, Tapalt, Kun-
dast ja Väike-Maarjast 
ning vabatahtlikud 
Kadrinast ja Võsult, 
Rakvere operatiivkorra-
pidaja ja kiirabi. Esime-
sena kohale saabunud 
päästjad nägid katuse-
servast tulevat suitsu. 
Alustati kustutustööde-
ga. Tulepesade kustuta-
miseks oli päästjatel va-
ja avada hoone välis-
soojustus, kuhu katu-
selt alguse saanud tuli 
oli levinud. 
„Tuli sai alguse katuselt, kus täna tehti tuletöid. Esialgsel hin-
nangul just see tulekahju põhjustaski,“ ütles Ida päästekes-
kuse Rakvere operatiivkorrapidaja Toomas Mäesalu. 
Kokku võtsid päästjad lahti umbes 15 ruutmeetrit tsehhi vä-
lissoojustusest. Tulekahju kustutati kella 19.50ks. Ükski ini-
mene tulekahjus kannatada ei saanud. Tulekahju asjaolud ja 
põhjuse selgitab välja menetlus.

Kuulutaja

Nädala alguses hoiatas 
Rakvere politsei kelmi 
eest, kes erinevaid skeeme 
kasutades püüab pääseda 
eluruumidesse.

Mari Mölder

Petta on saanud just eaka-
mad inimesed Vihula vallast, 
kus neile on üritatud müüa 
riideid ja taimi. Kraami eest 
küsib müüjana esinev naine 
raha, mida need kindlasti 
väärt pole. Müüginaist on is-
eloomustatud libeda jutu 
ning pealetükkiva oleku pool-
est.
Taolistest juhtumitest on 
meedias ka varem juttu ol-
nud, kuid kuna tegemist on 
inimestevahelise müügite-
hingutega, kus igaüks võtab 
omale riski, siis pole politseil 
olnud põhjust sekkuda. Seni 
kuni pole toimunud õigusrik-
kumist, ei saa korrakaitsjad 
naise suhtes peale hoiata-
mise midagi ette võtta.

Kümmendat korda koh-
tuvad 
Politsei teadet tuleb aga tõsi-
selt võtta, sest eelmisest aas-
tast on tuua näide, kus müüg-
itehingute pähe sõelus see 
müüginaine infot vanurite 
kohta, kellel on kodus hoiul 
raha. Müüginaine pole keegi 
muu kui Helyse Karu, kelle 
kontol on rida kuritegusid. 
Paar nädalat tagasi istus ta 

kohtupinki, kui algas arutelu 
kahe vanainimese röövimise 
üle. Vanemprokurör Sirje 
Merilo ütles, et naine on 
kohtu ees juba kümnendat 
korda. Vanainimeste röövi-
mise kavandamisel plaanis ta 
ära kasutada kolme alaealist 
noormeest, et enda käed 
jääksid süüst puhtaks. 
Väike-Maarjas vallas elav 
Heldi, keda Helyse Karu 
õhutusel noormehed eelmise 
aasta jaanuaris röövisid, tun-
nistas, et naine ei ole talle 
võõras. Karu käis aasta jook-
sul umbes korra kuus tema 
juures igasuguseid asju 
müümas. Ega tal selle vastu 
midagi olnud, sest oli hea, kui 
keegi vanainimesele kauba 
koju kätte tõi. 
Kui alguses toimus müük 
hoovis, siis pärast ka toas, 
sest müüginaisel käed kül-
metasid ja ta tahtis sooja. Ka-
ru oli sõbralik ja nii sai talle 
isegi tassi kohvi pakutud. 
Kõik muutus peale seda, kui 
eakas naine avastas, et raha-
kotist on kadunud 50 eurot. 
Ega ta kedagi otseselt süüdis-
tanud, sest sellises vanuses 
on mälu kehv. Peale seda pa-
lus ta müüginaisel aga enam 
mitte tulla. 

Skeeme on mitu
Paar kuud hiljem valis Karu 
eaka naise omale ohvriks ja 
noormehed, kellele ta eelne-
valt juhiseid jagas, röövisid 

noa ähvardusel 400 eurot.
Teine röövimise ohvriks sat-
tunud vanem naine hooldas 
Mõdriku külas oma eakat 
õde. Ta teadis, et kevadel käis 
õe juures mitu korda üks 
naine karulauku müümas ja 
küsis pundi eest paarküm-
mend eurot.
Karulaugumüüja olla öelnud, 
et ostja on vana pensionär, si-
is võib ta taimede eest nii kõr-
get tasu maksta. Kuna 
taimeärikas käis mitmeid 
kordi hoovi peal, siis hakkas 
ka naaber huvi tundma võõra 
auto vastu. 
Kannatanu tunnistas, et 
karulaugumüüjat pole ta va-
rem näinud ja tema hinnan-
gul ei valitud tema õde röövi-
miseks juhuslikult välja.
Rakvere politseijaoskonna 
piirkonnapolitseinik Kon-
stantin Lepik ütles, et 
müüginaisel on varuks ka 
teine skeem, kus ta pakub abi 
puude tassimisel. Tegelikult 
on eesmärgiks ikka ja jälle 
tuppa pääsemine, et jälgida, 
kus vanainimene raha või 
väärtuslikke esemeid hoiab. 
Politsei tuletab meelde, et kui 
inimene ei soovi midagi osta, 
siis tuleb sellistel puhkudel 
jutuajamine kohe alguses lõ-
petada. Kelleltki pole kohus-
tust kaupa osta. Kui keegi on 
langenud kelmi ohvriks, tuleb 
sellest kohe teada anda lühi-
numbrile 112.

Karulaugumüüja 
tembutab jälle ja 
otsib ohvreid

Helyse Karu ootab röövimise kohtuistungit. 
Foto: Mari Mölder

Kunda linn 
pälvis Töötukassa 
tunnustuse
Eesti Töötukassa tunnustas 
jaanuari esimeses pooles 
Rahvusooper Estonia Valges 
saalis tööandjaid, kohalikke 
omavalitsusi ning koostöö-
partnereid, kellega on teh-
tud tõhusat koostööd ini-
meste tööleaitamisel. Lää-
ne-Virumaa 2015 aasta ko-
haliku omavalitsuse tunnus-
tuse pälvis Kunda Linnava-
litsus.
Töötukassa tõi välja, et Kun-
da Linnavalitsus on oma 
elanikest hooliv, lahendus-
tele orienteeritud ja koos-
tööle panustav kohalik oma-
valitsus, kirjutab Kunda lin-
na kodulehekülg. Sotsiaal-
töötajad on valmis lähene-
ma klientidele lähtuvalt 
nende vajadustest. „Nad on 
klientide suhtes objektiiv-
sed, avatud ettepanekutele 
ja positiivselt meelestatud 
töötukassa pakutavate või-
maluste kasutamiseks,“ sei-
sab tunnuskirjas. „Nendega 
koostöös saame kliendi koh-
ta informatsiooni, mis aitab 
kaasa kliendile efektiivsei-
mate lahenduste leidmisele. 
Sellega väldime kasutuid te-
gevusi, säästame aega ja 
hoiame kokku kulusid. Kun-
da Linnavalitsuse sotsiaal- 
ja lastekaitsetöötajad hoia-
vad end alati kursis meie 
võimalustega ning on ava-
tud koostööle.“

Sõmeru valda kaks 
noorsootööpreemiat
Noorsootöötajate üleriigili-
sel tunnustusüritusel valiti 
aasta noortekeskuse tööta-
jaks Piret Laidroo ning ko-
haliku omavalitsuse pree-
mia pälvis Sõmeru vald.
Piret Laidroo peab Sõmeru 
vallavalitsuses noorsootöö 
spetsialisti ametit ja korral-
dab vaba aja tegevusi MTÜs 
Sõmeru Start. Tema koordi-
neerimisel on hoogustunud 
valla noorsootöö ja kujun-
datud noortekeskuste võr-
gustik. Piret Laidroo on lü-
kanud käima viis noortekes-
kust ja tema algatusi on ra-
kendatud ka maakonna teis-
tes noortekeskustes ja pro-
jektides.
Sõmeru vallas on vähemalt 
15 aastat seatud prioritee-
diks lapsed ja noored ning 
seda on tõestatud ka tegu-
dega – valla koolid, lasteaiad 
ja noortekeskused on reno-
veeritud ja kaasaegse sisus-
tusega ning töötajatel on sä-
ra silmades. Noortekeskusi 
on vallas praegu viis – Sõ-
merul, Ubjas, Uhtnas, Vae-
külas ja Roodeväljal. 
Viimase kümne aasta jook-
sul on noortekeskustest ku-
junenud külakeskused, kus 
kogu külarahvas koos käib.

Toimetas
Aivar Ojaperv
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Pärast paarinädalast suurt re-
noveerimist avab Rakvere 
Põhjakeskuses tegutsev 
Apotheka apteek teisipäeval, 
2. veebruaril kell 10 taas oma 
uksed. Senisest suuremas ap-
teegis on nüüd ka nõustamis-
kabinet.
Uus apteek järgib Apotheka 
uut kontseptsiooni, mis sai ka 
tänu oma innovaatilisusele ja 
patsiendisõbralikkusele aasta 
kaubandustegu 2015 auhin-
na.
„Uus apteegikeskkond lähtub 
apteekri kui terviseedendaja 
rollist, mis nõuab apteegilt 
paindlikumat ning samas 
personaalsemat ja põhjaliku-
mat kohandumist patsiendi 
soovide ja vajadustega,“ ütles 
Põhjakeskuse uuenenud ap-
teegi juhataja Maia Leede. 
„Uus apteegikeskkond toetab 
apteekri eesmärke – patsien-
tide terveks jäämine on sama 
oluline kui terveks saamine.“
Lisaks silmaga nähtavale 
uuenduskuurile on Põhjakes-
kuse Apotheka varasemast 
avaramal pinnal, tänu millele 
on apteegis ka oluliselt laiem 
tootevalik. Samuti on uuene-
nud apteegis eraldi nõusta-
miskabinet, mis võimaldab 
apteekritel pakkuda inimes-

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste 
Koja jätkuprojekt “Märka meid“
Projekt „Märka meid“ on mõeldud ennetus- ja teavitustööks 
Lääne-Virumaa ja Rakvere linna lasteaedade vanemate rüh-
made lastele.
Eelmisel kevadel projekti kokkuvõtteid tehes kutsusime kok-
ku ümarlaua, kuhu olid kaasatud Rakvere linna lasteaedade 
juhatajad, Rakvere abilinnapea, Lääne-Virumaa Maavalit-
suse sotsiaalvaldkonna peaspetsialist, Rakvere Linna sot-
siaaltöö peaspetsialist, Päästeameti ennetustöötaja ja polit-
sei Ida Prefektuuri ennetuse koordinaator. Ümarlaua kokku-
võte oli järgmine: projekt on väga vajalik ja soovitakse selle 
jätkamist.
Nii saimegi tuge ja julgustust koostada jätkuprojekt. Al-
ustame projektiga veebruarikuust ja tegevus kestab maiku-
uni.
Rakvere linna kõik lasteaiad on oodatud meie puuetega 
inimeste päevakeskusesse külla ja maakonnas jõuame koha-
le kokkulepitud aegadel.
Meid ootavad maakonnas järgmised lasteaiad: Tamsalu, 
Kadrina, Kunda, Sõmeru, Vinni, Pajusti, Väike-Maarja, Tapa.
Ennetustööna räägime lastele ohtudest liikluses, ühiskonnas 
ja looduses. Pöörame tähelepanu sellele, mida saab laps ise 
oma tervise heaks teha, räägime diabeedist, epilepsiast, vae-
gkuulmisest, vaegnägijatest, pimedatest, ratastoolikasutajat-
est, psoriaasist.
Diagnoosidest ja haigustest räägivad projekti töörühma 
liikmed, abivahendeid tutvustab Invaru töötaja, tuleohutus-
est räägib Päästeameti ennetustöötaja.
Peale sõnalist osa saavad lapsed tutvuda mitut sorti abiva-
henditega.
Iga laps, kes on osa võtnud projektist, saab mälestuseks 
kleepsu, kuhu kirjutatud: “TUBLI LAPS - JÄÄ TERVEKS!“.
Iga lapse heaolu ja turvalisus on meie riigi jaoks oluline. 
Projekt on mõeldud 450 lapsele ja 45 õpetajale. Projekti ra-
hastavad Sotsiaalministeerium ning Hasartmängumaksu 
Nõukogu.

Helmi Urbalu,
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees,

projekti “Märka meid“ projektijuht

Põhjaliku uuenduskuuri 
läbinud Põhjakeskuse apteegis 
on nüüd ka nõustamiskabinet

tele senisest põhjalikumat ra-
viminõustamist, tervisemure-
de privaatsemat arutamist ja 
kõiki teisi apteegis pakuta-
vaid teenuseid.
Avamispäeval saab apteegis 
tasuta määrata veresuhkrut, 
mõõta vererõhku ning teha 
ka nahadiagnostikat, mis liht-
sustab sobivaima nahahool-
dustoote
leidmist. Edaspidi laieneb ap-
teegis pakutavate teenuste 
valik veelgi – mõne aja pärast 
saab lisaks nimetatud teenus-
tele määrata Põhjakeskuse 
Apothekas ka kehakoostist, 

kolesterooli- ja triglütseriidi-
de ning hemoglobiinisisal-
dust. 
Teenuste kohta saab rohkem 
infot Apotheka kodulehekül-
jelt www.apotheka.ee.
Avamisnädalal ehk 2.–7. 
veebruarini kehtib Põhjakes-
kuse apteegis Apotheka klien-
dikaardi olemasolul ka palju-
dele nahahooldussarjadele 
25protsendiline allahindlus. 
Lisaks on 2. veebruaril aptee-
gis tootesarjade esindajaid, 
kes loosivad ostjate vahel väl-
ja auhindu.

Tamsalu 
tänuraha pälvib 
Krista Lepik
Tamsalu vallavolikogu ot-
sustas Tamsalu tänavuse au-
raha anda Krista Lepikule.
Tamsalu valla tänuraha an-
takse üksikisikule valla rah-
vale osutatud eriliste teene-
te eest. Tänuraha antakse 
välja üks kord aastas - Eesti 
Vabariigi aastapäeva tähis-
tamisel Tamsalu vallas, mis 
tänavu toimub 20. veebrua-
ril. Tänurahaga autasusta-
mise kohta teevad ettepane-
kuid volikogu, vallavalitsus 
ja vallaelanikud.
Krista Lepiku kandidatuuri 
esitas tema töökollektiiv 
Tamsalu Spordihoonest, mi-
da endine tippsportlane on 
pikka aega juhtinud. „Krista 
saab tänuraha pikaajalise 
toimetamise eest spordielu 
korraldamisel ja elavdami-
sel,“ lausus vallavanem Too-
mas Uudeberg.
Tamsalu tänuraha antakse 
välja alates 1996. aastast ja 
esimesena pälvis selle Sergei 
Kurotškin. Mullu pälvis tä-
nuraha Aime Tops.
Krista Lepik tegeles kuni 
1998. aastani tipptasemel 
laskesuusatamisega ja saa-
vutas parimana Albertville`i 
1992. aasta talimängudel 15. 
km distantsil 11. koha, mis 
on senini Eesti laskesuusa-
tajate parim saavutus olüm-
piamängudel. Samadel 
mängudel aitas ta Eesti tea-
tenaiskonna 9. kohale. 
MK-etappidel saavutas Le-
pik korra 11. ja korra 14. ko-
ha.
2007. aastal käis Lepik korra 
veel MM-võistlustel, seda-
puhku küll oma uue harras-
tusega: ta kuulus Eesti saali-
hoki naiskonda.
Üsna pea pärast tippsport-
lasekarjääri lõppu asus Kris-
ta Lepik ametisse Tamsalu 
Spordihoone juhatajana ja 
töötab seal tänaseni.

Aivar Ojaperv

Sportlane jääb alati sportla-
seks – Krista Lepik tegeleb 
sportlike harrastustega 
tänase päevani. 

Foto: Katrin Kivi
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Läinud nädala neljapäeval 
toimus Lääne-Virumaa 
keskraamatukogus kohtu-
misõhtu Arvo Ihoga. Ka-
rismaatiline filmi- ja foto-
mees jutustas emotsionaal-
selt oma tööst, loomingust 
ja vast ilmunud elulooraa-
matust „Karu südamega 
mees”.

Ülle Kask

„See raamat on väga suure 
juhuse tulemus nagu paljud 
asjad siin elus,” lausus Arvo 
Iho. 
Nimeltjuhtus nii, kui ta sõitis 
Soome filme restaureerima, 
oli ka üks daam nendega kaa-
sas. „Jõime kohvi ja ajasime 
juttu. Annika Koppel, tema 
see daam oli, küsis, kas tohiks 
minu juurde diktofoniga tul-
la. Neist juttudest võiks saada 
raamatu. Nõnda me ühe talve 
lobisesimegi.”
Iho sõnul on Soome ainus 
koht, kus vanadelt negatiivi-
delt puhastatakse kriimud 
ära. Põhjanaabritel on uus 
tehnika, mis paneb värvid 
särama. „Vene ajal tehti ju 
filme nii nagu sitast saia. Aga 
„Ideaalmaastiku” restaureeri-
sime paremaks, kui see enne 
oli. Igale nõukogude operaa-
torile tuleks anda Oscar, sest 
tollal saadi kõigele vaatamata 
enam-vähem õige värv kätte.”

Rajas Eestisse filmikooli 
„Pärast taasiseseisvumist sain 
aru, et mitte ükski tudeng ei 
lähe enam Venemaale õppi-
ma,” sõnas ta. „Sain aru, et 
pean ise tegema filmikooli.” 
Ta koostas õppeprogrammi, 
mille klassikalised alused lae-
nas Moskvast, kapitalismile 

ARVO IHO – 
karu südamega mees

ARVO IHO FILMID

Arvo Iho tuntumad mängufilmid: „Tuulte pesa” 
(1979) – operaator, „Ideaalmaastik (1979) – op-
eraator, „Arabella, mereröövli tütar” (1982) – 
operaator, „Corrida” (1982) - operaator, „Lu-
rich” (1983) – operaator, „Naerata ometi” (1985) 
kaaslavastaja koos Leida Laiusega ja peaoper-
aator, „Vaatleja” (1987) – rezhissöör, „Ainult 
hulludele ehk Halastajaõde” (1990) – re-
zhissöör, „Kallis härra Q” (1998) – operaator, 
„Karu süda“ (2001) - rezhissöör, stsenarist koos 
Nikolai Baturiniga, „Karusmari (2007) – re-
zhissöör.
Arvo Iho teinud ka mitmeid fotonäitusi: 
„Peipsi-äärne vanausuliste kultuur“ (2003), 
„Aastaring rannatalus“ (2010), „Omad-võõrad. 
Islam Eestis“ (2014).

Arvo Iho jagab elulooraamatusse autogramme. 
Foto: Ülle Kask

omase konkureerimise USAst 
ja filmimise kõrgtehnoloo-
gilised nõuded Saksamaalt. 
„Haridusministeeriumis saa-
deti mind aga pikalt,” oli Iho 
nördinud. 
Filmimees lasi end kinoliidu 
esimeheks teha ja läks George 
Sorosi jutule, kes oli endisi 

Algul kaalus 3meetrine loom 
480 kilo. Sõi putru, puuvilju, 
kala ja keedetud liha. Peale 
maiustamist krabipulkade, 
kokakoola ja õllega kaalus 
elukas 520 kilo. Karu tahtis ka 
kohvi ja sigarette, mis 
peeneks pudistati.“
„Kord pages ta üle järve sohu, 
solberdas seal. Oli tükk aega 
kadunud. Soomest toodud ja-
hikoerad kartsid karu ja teda 
otsima ei hakanud. Aga minu 
taksikoer, see kuradi nähvits 
Tapso, ei kartnud, vaid leidis 
karu üles ja võttis tal ninast 
kinni,” meenutas Iho. 
Filmis oli vaja näidata, et karu 
sai surma. „Meelitasin teda 
pikali viskama, jootsime talle 
neli pudelit veini sisse. Siis 
sain karu käest läraka tatti 
näkku.” 
Kui kõik stseenid olid tehtud, 
ei tahtnudki Malõš Vene-
maale tagasi. Enne ei läinud 
puuri, kui talle valati kaks pu-
delit õlut vasest kaussi. „Mina 
ei mõista, kuidas ta aru sai, is-
tus poolkülitsi palkide vahel, 
vaatas järvele, aga puuri ei 
läinud. Ta jättis Eestiga 
hüvasti. Siis ütlesin, et talle 
tuleb Eesti kodakondsus an-
da,” naljatas Iho. 

Õpetab tudengeid
Filmikorüfee rääkis ka sellest, 
miks ta enam filme ei tee. 
„Kui „Karu südant” tehes sain 
infarktieelse seisundi, siis 
peale viimast filmi 
„Karusmari” oleksin looja 
karja läinud,” ütles ta. „Mosk-
vast kola ära tuues jäin rooli 
taga magama. Tänu sirelipõõ-
sale jäin ellu. Murdsin neli ri-
bi ja vigastasin selga. Siis tuli 
pähe, et ei ole vaja ennast 
ohverdada filmi tegemise 
nimel. Mul on koolis palju 
noori inimesi, las nemad 
nüüd filmivad.”
„Mulle meeldib õpetada ja tu-
dengitega on head suhted,” 
nentis Iho. „Ma ei käi musta 
ülikonnaga ja kikilipsuga. 
Õpetan noortele filme tege-
ma oma käte ja peaga. Meil 
on põhjamaade parima teh-
nikaga filmikool ja kõige pop-
ulaarsem, mis on üllatav,” kii-
tis Iho Balti Filmi- ja Meedia-
kooli.
„Õpetan tudengitele, et film-
ikeel tuleb selgeks saada ja et 
nad on väga magedad, kui 
huumorit linateosesse ei 
pane. 20-selt tahavad ju 
noored filmida kaljult al-
lahüppeid ja surnukssõitmisi. 
Kui see hullus  üle läheb, hak-
kavad nad ka inimeseks saa-
ma,” kõneles Rakvere juurte-
ga filmikorüfee Arvo Iho.

sotsialismimaid aidanud. 
Pärast pikka kadalippu anti 
1992. aastal lõpuks 7000 dol-
larit stardiraha. 
„Panin raha Hansapanka kas-
vama ja aasta pärast oli seits-
mest tuhandest saanud 
kümme tuhat, kuna intress 
oli kõrge, 30 protsenti. Olin 
nagu kapitalist Sorose raha-
dega. Kauplesin nagu juut,” 
rääkis Arvo Iho. „Ma olen ikk-
agi kunstiinimene, mitte kap-
italist ja kolme aasta pärast 
olin tühi. Nii läbi, et tahtsin 
metsa minna.” 
Tollal luges Arvo Iho Nikolai 
Baturini raamatut „Karu sü-
da”. Ja läkski metsa, Siberisse. 
Rändas Krasnojarski krais ja 
Ussuuri taigas ning otsustas 
Baturini teose põhjal filmi te-
ha. „Sinna aga võttegruppi 
vedada ei saanud. Hakkasin 
otsima lähemalt,” ütles ta. 
Siis leidis Iho Uuralitest Komi 
Vabariigist Ivan Denissovi, 
kes oli seal ainus kaine taiga-
kütt. Mees oli oma ämbritäied 
viina ära joonud ja 13 aastat 
enne kohtumist Ihoga oli te-
ma mõõt täis saanud. 
„Koos Denissoviga leidsin ko-

had, kus filmida mägede ja 
taiga võtted. Kujutate ette, 
üks looduskaitseala on seal 
suurem kui terve Prant-
susmaa.” 

Hullude päralt on maa-
ilm
Kogu filmigrupp, 16 inimest, 
magas tšummis (põhjarah-
vaste kooniline telkelamu – 
toim.). „Elasime seal koos si-
berlastega, pesime end lume-
ga,” meenutas Iho. „Võib 
kõlada võikalt, aga kõige 
parem toit on taigas verine 
põdraliha. Noored tatikad 
käisid ringi, verine nuga käes, 
ja sõid toorest liha.” 
Iho sõnul on filmi tegemine 
omamoodi hullus. „Näiteks 
Artur Talvik ütles, et sa oled 
täitsa sooda, sul on elav karu 
ja tahad sellest filmi teha. Na-
gu öeldakse, hullude päralt 
on maailm.”
Karu polnud aga filmi lihtne 
leida. Mitme loomaga tehti 
proovivõtteid, aga mitte ükski 
ei sobinud. 
„Abiline Semjon Levin, kuld-
suu ja juut pealekauba, uuris 
välja et Moskvas on Malõš, 

kes esineb lastele,” kõneles 
Iho. Loom oli tohutult suur, 
lamas puuris diagonaalis, 
sest muud moodi ta sinna ei 
mahtunud. „Karu vaatas 
mulle silma, võttis siis läbi 
puuri mu käsivarrest kinni, 
mul oli T-särk seljas. Nuusu-
tas. Võttis teise käpaga mu 
teise käe ja nuusutas sama-
moodi. Vaatas mulle silma ja 
sain aru, et ta tahab mu pead 
nuusutada. Kummardasin ja 
siis tõmbas ta keelega üle mu 
näo. Mul polnud hirmu, aga 
karu treener leemendas hi-
gist. Karu võttis mu omaks,” 
meenutas Iho. „Ja vanajumala 
silm oli kogu aeg juures.”

Stseenid karuga filmiti 
Mulgimaal
Viljandist 36 km lõuna pool 
kasvavad kunagi taigast 
toodud lehised. Ümbrus sar-
naneb Siberi ürgmetsaga. 
Seal filmiti kõik stseenid 
karuga. 
Arvo Iho kõneles elavalt ja 
emotsionaalselt karust, kel-
lesse ta väga kiindunud oli. 
„Hommikul tegi karu neli 
tundi tööd, siis tahtis süüa. 
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PAKUN TÖÖD
• Rakvere kesklinnas asuv baar 
otsib kokka. Tel 5806 8681

• Põllumajandusettevõte 
pakub tööd traktoristile. 
Vajalik vastava kategooria 
j u h t i m i s õ i g u s .  P a l k 
kokkuleppel. Tel 5551 2278

• EIX Transport OÜ võtab 
tööle rahvusvaheliste vedude 
autojuhi.  Vajal ik  eelnev 
töökogemus. Info 5037 789

• Vajatakse C-,E-kat. autojuhti 
Eesti-Euroopa-Eesti suunale. 
Tel 56 466 885

• Voyage OÜ võtab osalise 
tööajaga tööle bussijuhi 
(soovitav Rakvere või Haljala). 
Tel 5523 557

•  Katela  saekaater  otsib 
höövelpingioperaatorit. Info 
tel. 5048 960 või katelapuit@
gmail.com

• Raum OÜ otsib puidutsehhi 
tootmistöölisi  ( tööalane 
väljaõpe kohapeal), töö on 
vahetustega asukoht Rakvere 
Tootmise 6. Tel 5156 342

•  K r e e g i m ä e  O Ü  p a ku b 
tööd lüpsjale ja karjakule. 
Meie poolt ka elamispind. 
Alkoholismiprobleemidega 
inimestel mitte helistada. Info 
tel 5242 139

OTSIN TÖÖD
• Kogemustega majahoidja-
kojamees soovib leida tööd (ka 
eramajad). Tel 5742 0668

Lugeja küsib: Meie ettevõt-
tesse tuli uus töötaja, kes 
teeb pidevalt seksuaalse ala-
tooniga nalju ja märkusi. Mi-
nus tekitab see ebamuga-
vust, kuid ma ei julge talle 
seda öelda, sest tegemist on 
ühe osakonna juhiga. Mida 
ma peaksin sellises olukor-
ras tegema?

Vastab Tööinspektsiooni 
töökeskkonna konsultant 
Mari-Liis Ivask.

Seksuaalse alatooniga mär-
kused ja naljad ei sobi töö-
keskkonda, sest need tekita-
vad töötajates ebamugavust 
ja on täiendavaks pingealli-
kaks. 
See, mis on ühe inimese jaoks 
naljakas, võib teise inimese 
jaoks olla solvav – seega tu-
leks töökeskkonnas vältida 
teise inimese üle nalja tege-
mist. 
Soovimatud märkused ja sol-
vangud töötaja suhtes - nii 
seksuaalse alatooniga kui 
töötaja rahvust, usku, pere-
konnaseisu või muud taolist 
puudutavad, on üks ahista-
mise ja töövägivalla avaldu-
mise vormidest. Ahistamine 
ja töövägivald rikuvad sot-
siaalsete suhete ja töö kvali-
teeti ning tekitavad stressi. 
Stressi mõjul võib töötaja 

muutuda vastuvõtlikumaks 
haigustele või tal võivad välja 
kujuneda psühhosomaatili-
sed tervisehäired. Ahistamise 
ja töövägivalla puhul on olu-
line selle teadvustamine ja 
sellega tegelemine, sest kan-
natamine võib põhjustada 
tervisekahjustust ja pikaaja-
list töövõimetust. 
Töötervishoiu ja tööohutuse 
seaduse kohaselt on tööand-
jal kohustus luua ja tagada 
töötaja tervisele ohutu töö-
keskkond, muuhulgas tema 
vaimsele tervisele ohutud 
töötingimused. Seega puudu-
tab ahistamise probleem nii 
töötajat kui tööandjat. Kui 
töötaja tunnetab ahistamist, 
siis tuleb sellest rääkida. Kui 
ettevõttes on olemas töötaja-
te esindaja (töökeskkonnavo-
linik, töötajate usaldusisik, 
töötajate poolt valitud töö-
keskkonnanõukogu liige), on 
töötajal võimalus murega 
pöörduda tema poole. Kui et-
tevõttes töötajate esindajat ei 
ole või tema poole pöördumi-
sest ei ole abi, siis tuleb prob-
leemist informeerida tööand-
jat pöördudes vahetu juhi, 
töökeskkonnaspetsialisti, te-
gevjuhi või juhatuse liikme 
poole. 
Rääkimisest alati ei piisa, see-
ga tuleks tööandjat teavitada 
ka kirjalikult. Kui kannataja-

teks on mitu töötajat, siis ta-
sub neil töötajatel pöörduda 
üheskoos tööandja poole, et 
ta mõistaks mure tõsidust ja 
ulatust.
Tööandja peab välja selgita-
ma probleemi olemuse ning 
leidma sellele lahenduse. Teie 
probleemi puhul tuleks töö-
andjal seletada nimetatud 
osakonna juhile, et tema käi-
tumine ei sobi töökeskkonda 
ning kontrollida, et ta oma 
käitumist muudab. Kui too 
oma käitumist ei muuda, 
võib tööandja juhtida tema 
tähelepanu esinenud rikku-
misele ja hoiatada, et rikku-
miste jätkumise korral võib 
tööandja töölepingu erakor-
raliselt üles öelda töölepingu 
seaduse § 88 lg 1 alusel. Kui 
tööandja aga ignoreerib an-
tud probleemi ja töötajate 
korduvaid pöördumisi ning 
laseb ahistamisel töökesk-
konnas jätkuda, siis on tööta-
jal õigus tööleping erakorrali-
selt üles öelda töölepingu 
seaduse § 91 lg 2 alusel. Kui 
töö jätkamine tundub võima-
tu, tasub oma tervise huvides 
kaaluda teise töö otsimist ja 
töölepingu ülesütlemist.

Kuulutaja

Jurist annab nõu

Foto: internet
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„Isegi maailma kalleima 
suusaga ei pruugi saada 
mõnusat emotsiooni, kui 
selle parameetrid ei vasta 
suusataja kasvule ja kaalu-
le. Enamgi veel: ole kui 
hea määrdemeister tahes, 
valesid suuski ei saa kuna-
gi piisavalt hästi pidama 
ega libisema,“ rääkis Rak-
veres suusavarustust ja 
jalgrattaid müüva Ratta-
baasi üks omanikke Kalle 
Kriit.

Aivar Ojaperv

„Valesti valitud suusaga, eriti 
klassikasuusaga võib juhtuda, 
et oled kui kännu taga kinni, 
määri kuidas tahes,“ lausus 
Kriit. „Ja kui sellise kogemuse 
osaliseks saab koolilaps või 
päris algaja suusataja, siis 
võib juhtuda, et huvi suusata-
mise vastu kaob kogu eluks. 
Seepärast soovitan soojalt: 
konsulteerige enne ostu kind-
lasti müüjaga. Suuskade pu-
hul on väga oluline, et need 
vastaksid teie kehakaalule. 
Sobiva paari leidmiseks on 
igal asjalikul müüjal olemas 
mõõtevahend.“

Kallim suusk tahab roh-
kem hooldust
Suusatamise juures on oluli-
ne roll määrimisel. Ka täna-
päeval, mil puusuusad ammu 
unustatud. Selleks aga, et 
määrimine õnnestuks, pea-
vad - nagu eelnevalt juba 
mainitud - olema valitud õi-
gete parameetritega suusad. 
„Kõigepealt tuleb muidugi ot-
sustada, kas soovite sõita uis-
ku või klassikat,“ lausus Kriit. 
„On olemas ka kombisuusad, 
aga neid soovitan tõepoolest 
vaid neile, kes on n-ö algajad 

Valesti valitud suusk rikub kogu 

Rattabaasi üks omanikke 
Kalle Kriit soovitab kõigil 
suusaostjail kasutada sobiva 
paari valimiseks kaalukell 
(paremal).

Foto: Aivar Ojaperv

harrastajad. Pühapäevasuu-
satajale sobib uisustiil kind-
lasti rohkem, sest klassika va-
jab õiget tehnikat, mida on 
raske õppida, ja head füüsilist 
ettevalmistust.“
„Seejärel tuleb nõu pidada ra-
hakotiga – kas soovite odava-
maid või kallimaid suuski,“ 
jätkas ta. „Arvestada tuleb as-
jaoluga, et odavamaid suuski 
saab määrida kiirmääretega, 
kallimatele sobivad paremini 
parafiinmäärded. Kiirmäär-
ded on reeglina odavamad 
kui parafiinmäärded. Oda-
va-kalli suusapaari piiri tõm-
ban 130 euro peale.“
Kriit selgitas, et sõltuvalt hin-
naklassist on suuskade põh-
japlastik erinev. „Odavatele 
suuskade määrimisel para-
fiinmäärdega suurt mõtet po-
le, sest suusapõhi pole piisa-
valt poorne ja kvaliteetne 
määre ei imendu ning selle 
omadused ei pääse maksvu-
sele.“
N-ö odavate libisemist taga-
vate kiirmäärete suuskadele 
kandmisega saab hakkama 
igaüks. Kallimad määrded si-
saldavad aga fluori ja nende 
suuskadele kandmiseks tuleb 
kasutada n-ö kuummeetodit. 
„Mida suurem fluorisisaldus, 
seda kallim on määre, aga ka 
libisemine on parem. Muidu-
gi saab oskaja inimene ka 
kuummeetodiga ise hakka-
ma, kuid kindlasti on selleks 
vaja stabiilset töölauda, suus-
kade kinnitamise klambreid, 
harja suusapõhjade puhasta-
miseks ja triikrauda. Unusta-
da ei tohi ka ohutust, sest flu-
ori sisaldavad määrded on 
üsna mürgised. Mõistlikum 
on lasta see asi ära teha spet-
sialistil.“

Kaalukell aitab leida pi-
damisala
„Kui suusapõhjale tekivad 
valged või hallikad laigud, siis 
on kindlasti vaja kuummääri-
mist,“ lisas Kriit.
Kiirmäärded tagavad libise-
mise 5-10 kilomeetriks, kuu-
mad parafiinmäärded 20-30 

kilomeetriks. 
Omaette teema on klassika-
suusa pidamismääre. Igal 
suusal on paine ja sellest sõl-
tub ala, millele pidamismääre 
kanda. Kogenud suusataja 
suudab pidamisala üles leida 
ka katse- ja eksitusmeetodil, 
kuid ideaalset tulemust ei 
pruugi seegi anda. Lihtsam 
on suusad müüja juures üle 
mõõta. „Meil on selleks ots-
tarbeks riistapuu, mida nime-
tame kaalukellaks,“ lausus 
Kalle Kriit.
„Lisaks paindele mängib rolli 
suusataja kaal, õigemini need 
ongi omavahel seotud,“ jät-
kas ta. „Kaalukellal saame 
suuskadele peale kruvida 
suusataja täpse kehakaalu ja 
seejärel ära mõõta, kui pikk 
ala suusapõhjast tuleb pida-
mismäärdega katta. Mõte on 
selles, et tõukamisel peab see 
pind vastu lund puutuma ja 
takistama tagasilibisemist, li-
bisemisel on aga tänu suusa 
paindele lumest natukene 
kõrgemal ega takista libise-
mist.“
Muidugi sõltub palju ka suu-
sataja stiilivaldamisest, os-
kustest ja füüsilisest võime-
kusest. „Sageli kuuleb püha-
päevasuusatajalt kurtmist, et 
pidamine kadus ära või suusk 
ei pea. Põhjus võib olla aga 
hoopis suusataja füüsilistes 
võimetes, sest väsimusega 
hakkab tehnika kaduma või 
ei suuda suusataja piisavalt 
tugevasti suusatalda vastu 
maad vajutada,“ muigas Kriit.
„Suusk, selle parameetrid ja 
määrimine on tavainimese 
jaoks üsna keeruline teema. 
Tulge spetsialisti juurde, näi-
teks meie poodi, aitame riske 
hajutada. Ja veel üks soovitus: 
kui suusk on siiski vale ja pi-
damismäärimine kohe kuida-
gi ei õnnestu, siis määri need 
vähemalt libisema, on lõbu-
sam. Tõusust saad kas või 
käärsammuga üles, aga kui 
allamäge ka libisemist pole, 
siis on suusatamine üks suur 
kannatus, mitte mõnus har-
rastus.“
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FATBIKE

Uus asi jalgrataste maailmas on fatbike ehk jalgratta mõistes 
ülilaiade rehvidega sõiduriist. Ka Rakvere Rattabaasis on see 
riistapuu müügil ning Kalle Kriidi kinnitusel on mitu samasu-
gust juba ka omaniku leidnud.
Fatbike sobib tänu oma laiadele rehvidele sõitmiseks seal, ku-
hu jalgrattal tavaliselt ei pääse: lahtisel liival, poristel metsatee-
del, isegi soos. Ja ka lahtisel lumel ning lörtsis.
ETV Ringvaade korraldas testi, kus reporter Hannes Hermaküla 
kihutas fatbike´il ja olümpiale pürgiv maastikurattur Martin 
Loo oma võistlusrattal. Kõva pinnasega lõikudel pühkis Loo 
Hermakülal pikalt eest, kuid lumepudrus tegi ilma erietteval-
mistuseta Hermaküla vahe taas tagasi.
„Fatbike´iga saab sõita aasta ringi,“ kinnitas Kriit. „Asfaldil pole 
temaga äge, aga ekstreemsetes tingimustes küll. See ratas hak-
kas laiemalt levima 2014. aastal ja juba korraldatakse neile ka 
võistlusi. Eestiski on eeloleval suvel juba võistlusi, kus nendele 
peetakse eraldi arvestust.“
„Sõitmine vajab pisut harjumist,“ jätkas Kriit, kes oli ise teata-
vasti mõni aeg tagasi rattaproff maanteel. „See ratas kipub n-ö 
ujuma ja pööretel peab olema ettevaatlik, sest käitub teisiti kui 
tavaratas. Üksi on igav, parem võta väike seltskond ja pikniku-
korv kaasa ja mine metsa või liivaluidetele tšillima – see on 
tõesti mõnus.“

sõidumõnu Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liit (VIROL) ja Nordea pank 
kuulutavad välja konkursi 
2015. aastal noorte ja noor-
sootöösse panustajate pree-
miate väljaandmiseks.
Konkursi eesmärk on arvesta-
da ja tunnustada noorte saa-
vutusi maakonnas, noorte 
eluolu parandamisele kaa-
saaitamises, vaba aja veetmi-
se võimaluste arendamises, 
noorte huvide eest seismises, 
noorte omaalgatusliku tege-
vuse ja ettevõtlikkuse propa-
geerimises.
Kandidaate saab esitada kok-
ku neljas kategoorias, neist 
kolmes esimeses on Norde 
panga ja VIROLi poolne raha-
line preemia ning auhindade-
ga toetab ka Europe Direct 
Lääne-Virumaa teabekeskus.
VIROLi tegevdirektori Sven 
Hõbemägi sõnul näitas eel-
misel aastal esmakordselt 
korraldatud konkurss, et meie 
maakonnas on väga tublisid, 
aktiivseid ja oma töösse pü-
hendunud noori ja nende 
toetajaid, ning ta kutsub taas 
kord kõiki Lääne-Viru maa-
konna inimesi lõppenud aas-
tale tagasi vaatama ja mõtle-
ma, keda maakonna tasandil 
tunnustada ja premeerida.
”Eelmisel aastal osales kon-
kursil meeldivalt suur hulk 
noori ettevõtlikke inimesi ja 
noorteühendusi. Tunnusta-
misega soovime tagada, et tu-
levikus oleks veelgi rohkem 

VIROL ja Nordea pank kuulutavad välja konkursi

aktiivseid ja ettevõtlikke ini-
mesi, kes oma tegevusega 
toetaksid ja innustaksid meie 
noori nende arengus ja pare-
maks kodanikuks kasvami-
sel,” sõnas Nordea Rakvere 
nõustamis- ja teeninduskes-
kuse esindaja Andrit Palm.
Kandidaate saab esitada ala-
tes 15. jaanuarist kuni 1. 
märtsini aadressil: http://
www.virumaa.info/kon-
kurss_noor_tegija

Kategooriad:
”Aasta noor tegija”- premee-
ritakse ettevõtlikku ja silma-
paistavat noort, kes on oma 
tegevuste, aja ja oskustega 
panustanud maakonnas 
noorsootöö arendamisse 
ning tegutsenud ühiskonna 
heaks.
”Aasta noorteühendus” - pre-
meeritakse noorteorganisat-
siooni,  -osaluskogu, -ühen-
dust, -gruppi  või õpilasfir-

mat, mis on positiivselt mõju-
tanud noorte elu, arendanud 
noortes ettevõtlikkust  ning 
panustanud aktiivselt maa-
konna noorsootöö arengusse.
 ”Aasta noortetegu”- premee-
ritakse ühte konkreetset 
noorte algatatud ja läbiviidud 
projekti, mis on kaasanud ja 
mõjutanud maakonna noori, 
tõstatanud olulisi teemasid, 
parandanud noorte  heaolu ja 
vaba aja veetmise võimalusi.
 ”Aasta noorte sõber” - tun-
nustatakse inimest, asutust, 
ettevõtet, omavalitsust, kes 
on toetanud noorte projekte 
või algatusi, kaasanud noori 
otsustusprotsessidesse, loo-
nud noorte vaba aja veetmi-
seks soodsaid tingimusi, ol-
nud toetav noortealgatuste 
suhtes, korraldanud noortele 
suunatud harivaid ja silma-
ringi laiendavaid üritusi ja te-
gevusi. 
Konkursi statuudiga saab tut-
vuda: http://www.virumaa.
info/liit/koostoo/aid-10822/
Konkurss-noorte-ja-noor-
soot%C3%B6%C3%B6sse-pa-
nustajate-tunnustamiseks
2015.a valiti Lääne-Virumaa 
aasta nooreks tegijaks tant-
sutreener Nanci Ristla, aasta 
noorteühenduseks Tapa valla 
noortekogu, aasta noorte-
teoks Rakvere Gümnaasiumi 
filmifestival ning aasta noorte 
sõbraks Rasmus Kits.

Kuulutaja

2015.a valiti Lääne-Virumaa aasta nooreks tegijaks tantsutree-
ner Nanci Ristla, kes varasemalt on tegelenud ka autosordiga.

Foto: www.rally.ee
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OTSID UUT KODU? 
MÜÜD AUTOT? 

PAKUD TEENUST?
Parim võimalus selleks on 

avaldada kuulutus 
Kuulutajas.

Tiraazh 15 500 ning kõik 
kuulutused nähtavad ka 

interne  s
www.kuulutaja.ee

Kuulutused

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

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
(30,5 m2) Rakveres. Tel 5690 5899

• Otse omanikult müüa Rakveres 
Võidu tn 42 (V korrus) 1toaline 
k.m. korter  mööbli  ja  muu 
sisustusega. Kütet võimalik endal 
reguleerida. Hind 17 000 €. Tel 
5664 8311

• Müüa Rakveres Lennuki tn 6 
2toaline korter. 3/4, ilus rahulik 
koht, san.remont tehtud. Võtmed 
kätte notaripäeval. Hind 17 800 €. 
Tel 5551 8067

• Müüa Laekvere keskuses 
3toaline korralik keskküttega 
ko r t e r .  E s i m e n e  k o r r u s, 
dušš, boiler, ker. pliit, külmik, 
mööbel. Pildid internetis kv.ee. 
Hind 11 000 €. Tel 5821 5045, 
albenz@hotmail.com

• Laekveres müüa 3toaline korter, 
samas ka 2toaline. Tel 5563 8122

• Müüa 3toaline korter Tamsalus. 
Tel 5558 9549

• Müüa ridamaja boks Pajustis. 
Vahetatud välisuks ja aknad, uus 
torustik ja elekter. Alustatud sauna 
ehitusega. Korteri juurde kuulub 
ka garaaž. Rohkem infot tel 5852 
8404

• Müüa maja Simunas Orguse 
külas.  3 tuba, saun, garaaž, 
kõrvalhooned. Hind kokkuleppel. 
Tel 55575340

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

KINNISVARA

• Ostan hea hinnaga metsa ja 
põllumaad. Tel 5187 979

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

• Ostan 2-3toalise ahiküttega 
korteri Rakvere linnas. Tel 5187 
979

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

• Ostetakse 2toaline korter 
Tapa linnas, kõik pakkumised on 
oodatud. Tel 5110 478

• Soovin osta 3-4toalise remonti 
vajava korteri Rakveres või 
lähiümbruses (kuni 25 000). 
Oodatud kõik pakkumised tel 
5188 770 

•  S o o v i n  o s t a  k r u n d i  v õ i 
remonti vajava maja Rakveres 
või lähiümbruses. Oodatud kõik 
pakkumised. Tel 5354 2997

• Ostan ehitusjärgus või valmis 
maja Rakveres. Helista 5271 819

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

•  Vanem abielupaar soovib 
ü ü r i d a  1 -  v õ i  2 t o a l i s t 
mugavustega korterit (I või II 
korrus) Väike-Maarjas (hilisema 
ostuvõimalusega). Tel 32 61 365 
või 5345 3875

VÕTAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

ANNAN ÜÜRILE

• Üürile anda 1toaline ahiküttega 
korter, 700 m turuplatsist. Korter 
WC- ja duširuumiga, internet, 
osaliselt möbleeritud. Parkimine 
maja hoovis. Tel 5160 906

• Üürile anda 2toaline korter 
kesklinnas uues majas (50 m2). 
Üür 280 €. Tel 5029052

• Anda üürile 2toaline k.m. korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5558 7544

• Anda üürile 2toaline osaliselt 
möbleeritud korralik korter 
Lepnal (III korrus). Tel 5566 1274

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

•  O m a n i k  a n n a b  r e n d i l e 
äripinnad (25 m2, 40 m2, 56 m2 
- ventilatsioon ja konditsioneer) 
Rakvere kesklinnas Vilde tn 14. 
Info 5648 6638

• Üürile anda esinduslik äripind 
Tapa kesklinnas (40-65 m2). Tel 
5306 6660

Olev Rohumäe
Kutseline maakler 
Tel 5333 1805
olev@virumaainvest.ee

Head pakkumised Kroonikeskuse I korrusel
Telefon 327 0670   info@virumaainvest.ee   www.virumaainvest.ee

Eino Vaher
Maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA (MAJA, KORTER, PÕLD, METS JM).
LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
lisete@virumaainvest.ee

ÜÜRILE ANDA

MÜÜA MAJAD

Müüa eksklusiivne 3-toaline 
Rakvere, Pikk tn 1  vanalinna  
korter (62 m2). Hea asukoht. 
Renoveeritud aastal 2015. Hind 
87 500 EUR. Helista 5530227 Eino 
Vaher

Müüa vaikses rahulikus piirkonnas 
heas seisukorras korter. Veltsi 
tee 11, Veltsi küla, Rakvere vald. 
Hind 23 800 EUR. Helista Andra 
56642161

Müüa avatud köögiga osaliselt 
renoveeritud 3toaline rõduga 
korter (63,3 m2), Lennuki tn 1 
Rakvere. Hind 27 000 EUR. Helista 
Andra 56642161

Müüa heas  kor ras  1toal ine 
möbleeritud korter (31,7m2) 
Tuleviku tn 13, Rakvere. Sobib 
investeeringuks. Hind 17 000 EUR. 
Helista Olev 53331805

Müüa renoveeritud korter ( 64 
m2) Kunda linnas. Korteris olemas 
saun. Keskküte+ soojust tagatav 
ventilatsioon. Soovi korral jääb 
mööbel sisse. Hind 13 500 EUR. 
Helista 5233830 Lisete. 

Müüa kuue toaga heas korras maja 
Sõmerul. Hea asukoht, metsa 
ääres. Krunt 3410 m2. Hind 119 000 
EUR. Helista 5530227 Eino Vaher

Rendile anda erineva suurusega 
heas korras maabussijaama 
läheduses äripinnad, ventilatsioon 
ja kaasaegne konditsioneer. I 
korrus 40 m2, II korrus 25 m2, 56 
m2. Helista Olev 53331805

Üürile anda 3toaline renoveeritud 
korter (71,6 m2) Rakveres Jaama tn 
11. Kommunaalkulud mõistlikud. 
Hind 300 eur/kuus.  Helista 
5233830 Lisete

Müüa heas korras renoveeritud 
maja (206 m2) Arknal, Rakvere 
vald, krunt 0,4 ha. Hind 69 000 
EUR. Helista Olev 53331805

Müüa kena maja (106 m2) Väike-
Maarjas Lääne-Virumaal. Suur 
krunt (2033 m2). Hind 56 600 EUR. 
Helista 5530227 Eino Vaher

Üürile anda avar heas seisukorras 
2toaline korter (50,2 m2) Rakveres 
Adoffi   tänaval. Soovi korral jääb 
mööbel sisse. Hind 200 eur/kuus. 
Helista 5233830 Lisete

Üürile anda korralik 1toaline 
korter (32 m2) Rakvere Võidu tn 24. 
Korter on valgusküllane ja värskelt 
renoveeritud. Hind 200 eur/kuus. 
Helista 5233830 Lisete

Andra Kivissaar
Maakler
Tel 5664 2161
andra@virumaainvest.ee

RENTIDA ÄRIPINNAD

43 000 €
MÜÜA 4-TOALINE KORTER 

VÕIDU TN RAKVERES
• Läbi maja planeering
• Avatud köök-elutuba
• WC ja duširuum eraldi, parkimiskoht

Andrus, 527 1011

79 m², III k 10 000 €
MÜÜA 3-TOALINE KORTER 

MÄE TN KUNDAS
• Läbi maja planeering
• Rõdu, mööbel hinnas
• Maja otsaseinad soojustatud

Carmen, 5346 8877

62,3 m², I k

18 900 €
MÜÜA 3-TOALINE KORTER 

KÜTI TN RAKVERES
• 2 magamistuba eraldi
• Avatud köök-elutuba
• WC ja vannituba koos

Andrus, 527 1011

48 m², III k

36 000 €
MÜÜA MAJA

KOIDU TN RAKVERES
• Palkmaja, 2 korrust
• 4 tuba, kinnistu 600 m²
• kelder, kaev, abihoone

Andrus, 527 1011

141 m²

19 900 €
MÜÜA 2-TOALINE KORTER 

KÜTI TN RAKVERES
• Valgusküllane korter maja keskel
• Vahetatud aknad
• Turvauks, kelder

Andrus, 527 1011

40 m², III k

19 900 €
MÜÜA 1-TOALINE KORTER

LAADA TN RAKVERES
• Hea planeeringuga
• Eraldi köök
• Soojustatud laed

Tiia, 5342 4091

32,7 m²

31 000 €
MÜÜA 2-TOALINE KORTER 

LAADA TN RAKVERES
• Hea seisukord
• Puhas ja korralik korter

Andrus, 527 1011

43,9 m², I k

26 800 €
MÜÜA 2-TOALINE KORTER
TULEVIKU TN RAKVERES

• Hea asukoht
• Soe korter
• Parkimine hoovis

Tiia, 5342 4091

37,1 m², II k

28 900 €
MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
L. KOIDULA TN RAKVERES

• Laminaatparkett, keldriboks
• Pakettaknad, uus katus 
• Uus torustik ja el.süsteem

Carmen, 5346 8877

40,4 m², I k

27 000 €
MÜÜA 2-TOALINE KORTER 

SIDE TN RAKVERES
• Toad eraldi
• Kaunis ümbrus, kesklinn lähedal
• Keldriboks

Carmen, 5346 8877

38 m², II k

30 000 €
MÜÜA 4-TOALINE KORTER 

LINNU TN PAJUSTIS
• 2 rõdu, sahver, panipaik
• uued aknad ja välisuks
• parkettpõrandad

Carmen, 5346 8877

80,6 m², II k

45 000 €
MÜÜA MAJA

 MURU TN VETIKUS
• Kinnistu 4400 m², jõe ääres
• Uus pliit ja soojamüür
• Saun, garaaž, välikamin, kuur

Carmen, 5346 8877

123,3 m²

MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 



• Ostan sõidukeid igas seisukorras. 
Helistage 5859 9931 ja saate teada, 
kui palju teie auto eest pakume!
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REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 
tel 508 9216

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.hot.ee/rannel 
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere, tel 3223103Jaama 21 Rakvere, tel 3223103

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Autostereote ja * Autostereote ja 
multimeedia paigaldusmultimeedia paigaldus
* Haakekonksude müük * Haakekonksude müük 
ja paigaldusja paigaldus

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511

viru@toonklaas.ee

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

Nortsu tee 2 ǀ Rakvere ǀ tel 522 8441
rakvereautohooldus@gmail.com

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car     1,8i             98
AUDI S4/A4       4,2 i             06
AUDI A3          1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI -00
AUDI A8                          3,7I/aut                  97
AUDI 80/90/Q/coupe                           84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/quattro                94 
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 quattro     3,6i/4,2i/aut    89

ALFA ROMEO 33/164  3,0i       83-94

BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut       86
BMW E34      520i/518i           94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe            92-95
BMW E38         4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46  car/coupe   1,9i/2,0T        -05

CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD     -97
CITROEN XSARA 5ust  1,4                 -02
CITROEN C2                     1,0i                       06
CITROEN C3                    03
CITROEN C5              2,0HDI             -04
UUS! CITROEN JUMPER  1,9TD                   98

UUS! DACIA LOGAN         1,4i                       06
DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ     0,8i            99

FIAT TIPO       1,7D        88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i       95-98
FIAT PUNTO       1,2i             -05
FIAT MAREA sed/car                            96

FORD TRANSIT     2,0TD           02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO             93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      -03
FORD ESCORT /ORION   91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                  87-98
FORD FIESTA              84-95
FORD FOCUS                                               -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i       90
FORD COURIER     1,3i                -99

HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut       -98

HYUNDAI ACCENT 3 ust 1,3i          00
HYUNDAI PONY sed/3ust 1,5/1,3        93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA         -97
HYUNDAI GETZ     1,4                        08

KIA CARNIVAL             2,9TD/aut         99
LANDROVER FREELANDER  1,8i           97

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

MAZDA B2500                0 6
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i    85-95
MAZDA 323F      1,6i/1,5i    92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car              -02
MAZDA XEDOS 6    2,0V6          92-94
MAZDA 6 sed     2,0                    02

MB CLK                   97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car          93-00
MB E-klass                                                  -00
MITSUBISHI PAJERO                      -97
MITSUBISHI GALANT                                   -00
MITSUBISHI LANCER sed/car        85-00
MITSUBISHI COLT                        88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust           97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                    -07

NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i   95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                 01

UUS! NISSAN KING-CAB  2,5TD                      99
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i    86-95

OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i       02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I           92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                      09
OPEL SINTRA        2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD        89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                             2,0 TD                        99
UUS! OPEL MERIVA           1,6 i                      05 

PEUGEOT 405/205/306/309        83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER    2,5TD               99
PEUGEOT 206 3ust  1,1                 99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi       05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                      06
PEUGEOT PARTNER        1,9D                -04

PORSCHE 924     2,0         82/85

RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0     85-98
RENAULT SAFRANE  2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD   96-99
REANULT THALIA      1,4                    -04

ROVER 620/416     1,6i/2,0i    93-00

SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car              2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY    2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                    06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95
UUS! SEAT LEON               1,6i                      02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00

TOYOTA CARINA E/car 1,6i       92-97
TOYOTA COROLLA 3ust 1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA    2,4i              95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO       1,0i                       06

VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO Classic    1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                  92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6          98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi   -02

VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD            06
VOLVO S80/V80            2,5TDi          99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD               06
 LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

• www.toonklaas.ee

•  Au t o - ,  m o t o - ,  t ra kt o r i - , 
murutaktori- ja kõik muud 
akud .  Palju soodsa hinnaga 
kaupa kohapeal. Rägavere tee 
38, Agroparts OÜ. Tel 32 58 970, 
5260 545

• Müüa Ford Focus 2003. a 1,8TD 
universaal (2200 €), Ford Focus 
2005. a 1,6TD universaal (3000 
€), Nissan Almera 2001. a 2,2D 
sedaan (1100 €). Autod heas 
korras. Tel 5024 288

• Müüa Opel Astra Elegance 
1,6i 08/2002. a 74 kW hõbedane 
metallik, sedaan, bensiin, hooldus-
raamat, konditsioneer, kesklukk, 
4 x e l . a k n a d ,  s a m e t s a l o n g , 
talverehvidel,  roosteta ning 
mõlkideta, v.heas tehnilises 
korras, läbinud tehn.ülevaatuse, 
kehtib 08/2016, ökonoomne ja 
ilus auto, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2 , 2 D T I  0 4 / 2 0 0 3 .  a  9 2  k W 
hõbedane, turbodiisel, 7 kohta, 
konditsio-neer, püsikiirusehoidja, 
4xel.aknad, el.peeglid, kesklukk 
puldist, tume salong, talverehvidel, 
pl.soojendus, veokonks, roosteta, 
mõlkideta,  kor ral ik ,  kehtiv 
ülevaatus 04/2016, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

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

• Müüa Renault Megane Scenic 
Megane Scenic 1.4 70 kW, punane, 
heas korras. Hind 1150 €. Lisainfo 
56714403

• Müüa Seat Cordoba 2006. a 1,9 
diisel otse Hollandist. Naastrehvid 
kaasa. Hind 3 500 €, järel-maksu 
võimalus. Tel 5023 559

• Müüa VW Golf 4 Variant 1,9TDI 
07/2002. a 74 kW tumesinine, 
turbodiisel, universaal, 4xel.
a k n a d ,  k e s k l u k k  p u l d i s t , 
el.peeglid, stereo, veokonks, äsja 
läbinud tehnilise ülevaatuse, keh-
tib 11/2016, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere, tel 5903 7780

• Müüa  Volkswagen Passat 
Variant 1,9TDI 2001. a 96 kW 
tumesinine metallik, turbodiisel, 
uuem mudel universaal, kliima, 
el.aknad, el.peeglid, kesklukk 
p u l d i s t ,  t u m e  i l u s  s a l o n g , 
valuvelgedel ning naastrehvidel, 
veokonks, heas tehnilises korras, 
superökonoomne, soodsalt, 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volvo V40 1,9TDi 2004. a 
universaal. Hõbemetallik, 5 ust, 
uuem mudel, rikkalik lisavarustus. 
Sõiduk väga heas korras. Ülevaatus 
04.2016. Hind soodne. Tel 5079 984

• Müüa auto Volvo V40 Turbo. 
2l  118 kW 1999. a. Musta värvi, 
sõidukorras, roostet ei esine. 
Ülevaatus 06. 2016. Hind 1550 €. 
Tel 5115 597

• Müüa erinevad jooksud 
n a e l r e hv e :  1 8 5 / 7 5 R 1 4 C , 
1 8 5 / 6 5 R 1 5 ,  1 7 5 / 6 5 R 1 4 , 
195/70R15C, 205/80R16C ja 
175/70R14 (naast, velgedel 
4 x 1 0 0 ,  k e s k ava  5 8 )  n i n g 
lamellid 175/70R14 (velgedel 
4x100, keskava 58). Lisainfo tel 
5552 7229

SÕIDUKID

Kuulutused
 veebis: 

www.kuulutaja.ee

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

• Teeme ehitus- ja remonditöid 
ning vannitubade remonti. Ai-
tame teid sisekujundusel. Veeb-
ruaris tööde ja materjalide hinnad 
all kuni 20%! www.kenriko.ee, tel 
5083 305

• Ehitus, siseviimistlus, remont 
ja lammutus. Majad, korterid, 
saunad, pesuruumid (plaatimine, 
s o o j u s t a m i n e ,  p a h t e l d u s , 
värvimine, parketi paigaldus, 
elektri- ja torutööd). Tel 5045 560

• Lammutus ja ehitus. Tel 5646 
7038

• Väiksem ehitusfi rma teeb kõiki 
ehitustöid. Korterite, eramute, 
äriruumide remont- ja ehitustööd. 
Katuste ja fassaadide ehitus, 
vundamendi soojustamine. Tel 
5349 1627

• Teeme ehitus- ja remonditöid. 
Tel 5341 2426

• Teostame korterites ja eramutes 
ehitus ja remonttöid, samuti san.
tehnilisi töid. Hinnad soodsad. 
Tel 5373 3385

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• FIE  Mart Nestor  ehitab vunda-
mente ja majakarpe, müüritööd 
ja puitkonstruktsioonid, puitfas-
saadid, ehituse sisetööd, vanade 
hoonete renoveerimine, ehitus-
alane nõustamine. Tel 5646 0674

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa 5695 
4670

•  Te ostame kor ter i tes  ja 
eramutes erinevaid remondi- 
ja ehitustöid. Tel 5907 4912

• Teostan kõiki üldehitus- ja 
s i s e v i i m i s t l u s t ö i d  n i n g 
vannitubade remonti. Tel 5290 
735

• Teen sisetöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5656 4031

• Võrk- ja puitaedade ehitus. 
Soodsa hinnaga loomavõrgust 
piirded. Tehtud töödele arve ja 
garantii. www.kodupuit.ee Tel 58 
889 999

TEENUSED

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

TEOSTAME ERINEVAID 

EHITUS JA REMONTTÖID 

ERAMUTES 

JA KORTERITES. 

Tel 5274 255

* KVALITEETNE MATERJAL
* PROFESSIONAALNE PAIGAL-
DUS
* ERIKUJULISED LIISTPROFIILID
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

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



Teostame 

LUMEKORISTUSTÖID 

Lääne-Virumaal.

Tel+372 5629 2880 või 
mertaxgrupp@gmail.com
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Sõidukite puhastus

Sise- ja välispesu

Puhastame ka diivaneid ja vaipu

Vajadusel tuleme kohale

MKV AUTO OÜ

Nortsu Tee 2a

Telefon: 5336 3598

 

• 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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

* 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

KAEVE- ja PLANEERIMIS-
TÖÖD. KALLURITÖÖD 10T.

Teeme toru- ja 
kanalisatsioonitöid

Hind kokkuleppel. Helista 
ja küsi infot

tel. 5568 4175 ja 5348 5514

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorus-
tike survepesu ning ummistuste 
likvideerimine, settepaakide 
tühjendamine ja puhastamine, 
kanalistasioonipumplate puhas-
tamine, imbkaevude ja torustiku 
pesu, välistrasside veega täitmine 
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või 
1 ¼´´ sisekeermega ühendus). 
Fekaali, liiva, muda imemine ja 
transport. Sulatame jäätunud ka-
nalisatsioonitrasse. 

Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930

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

www.kuulutaja.ee

Teostame 

pehme mööbli ja vaipade 

keemilist puhastust 

teie kodus!

Rakveres ja lähiümbruses!
 Info 5853 4560 või 5827 1622

facebook.com/teks  ilipuhastus

• Sulatusteenus. Veetrasside 
sulatamine. Hind olenevalt 
a s u k o h a s t  k o k k u l e p p e l . 
Kontakt 5655 109, Erik

• Lumekoristus katustelt. Tel 58 
889 999

•  K a t u s t e  p u h a s t a m i n e 
lumest. Tel 5394 6666

• Lumekoristus katustelt. Tur-
vavarustus, vajadusel tõstuk. Tel 
5552 8487

• Katuste puhastus lumest. Tel 
5695 4670

• Ohtlike jääpurikate ja lume 
eemaldamine katustelt turvava-
rustuse või tõstukiga. DEI OÜ, tel. 
5550 0588, info@dei.ee

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

Jääpurikate       
eemaldamine ja 

lumekoristus     
katustelt!

Paigaldame ja müüme: 
KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

* SOOJUSPUMBAD
Firma paigaldab, 

remondib, hooldab ja 

müüb

soojuspumpasid. 

Hinnad soodsad.

Tel. 56 243 687

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147
Rägavere tee 40

Rakvere
www.eridus.ee

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

• 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

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

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 
7593

• Plaatimine + torutööd. Tel 
5695 4670

• Pakume vee, kanalisatsiooni, 
m a h u t i t e ,  s e p t i ku t e  j a 
gaasitorustiku paigaldust, 
hooldust ja remonti. Pakume 
kaevetöid koos paigaldusega. 
Vee-, kanalisatsiooni- ja 
gaasitorustike sis etö ö d. 
E r i n e v a d  r a u a t ö ö d , 
keevitamine, torude jootmine 
(vasest, mustast,  ja rv metallist). 
Nimativ OÜ 5348 7973

•  M e t a l l i t ö ö d  j a 
metallmaterjali müük Vinnis. 
Tel 5800 4824

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Autoklaaside paigaldus Tamsa-
lus. Tel 522 2511

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

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

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

• Korstnapühkimise teenus ja 
ummistuste likvideerimine. Tel 
5552 8487, Vaiko

• Veoteenus Ford Transiti kaubi-
kuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

• Kolimis- ja veoteenus. Kiire, 
mugav, soodne! Tel 5646 7038

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• KOLIMISTEENUS fi rmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Teostame kõike, mis on koli-
misega seotud, ja seejuures 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite jm. 
raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame 
koos teie probleemile parima 
lahenduse. OÜ Kolimised. TEL. 
5649 3289 või kaido@kolimi-
sed.ee, www.kolimised.ee

• Transportteenus Peugeot Boxer 
kaubikuga üle Eesti. Hind kokku-
leppel. Info 5616 5761

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 
5061 547

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

• Pakume kaubale, autodele 
v õ i  e r i t e h n i k a l e  v e o - , 
transpordi- ja puksiiriteenust 
haagisega (5x2m, kuni 2,5t). 
Tel 5348 7973

• Metsalõikus koos väljaveoga. 
Vajadusel abistan realiseerimisel. 
Info: 51 46 788

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

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja  kanalisatsio onikaevude 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus 
(kasti mõõdud 6,2x2,5, tõstejõud 
2,5 tonni). Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298

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

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 3227 822, 5061 547

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

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

• Linna parim pakkumine!!! 
Interneti püsiühendus + te-
lepilt täiesti hullumeelse hin-
naga 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

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

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

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaata aruande 

koostamiseni • 

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

Pakume 

RAAMATUPIDAMISTEENUST 

algdokumendist 

aastaaruandeni 

korteriühistutele 

ning äriühingutele. 

Täpsem info 

tel 5621 7204

info@plantest.eu

VÕIDU LAENUKONTOR 

NÜÜD UUEL AADRESSIL 

ROHIAIA 15A

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

laenud kinnisvara ja 

sõidukite tagatisel

e-sigaretid javedeli-

kud (erinevad tooted)

kodutehnika

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

ELAMUAUDIT OÜ 

KORTERIÜHISTUTE 
NÕUSTAMINE  HOONE 

RENOVEERIMISEKS 
 

tehniline konsultant 
energiaauditid 

 
Tel: 5098440 

urmas@elamuaudit.ee 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

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

• Arvutite ja nutiseadmete väga 
soodne hooldus ja remont. Tel 
555 268 97

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

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514 
9885

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

• Õhtujuht koos ansambliga teie 
üritusele.  Al. 200 €. Tel 5190 1697

• Õhtujuht sisustab teie peo. Tel 
5535 885

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

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 5079 
984

• Ostan vanu Vene mudeleid. 
Tel 5463 7570

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

• Koguja soovib osta Saksa või 
Itaalia remonti vajava akordioni. 
Tel 5565 8796

• Ostan vanu raamatuid, ka vene-
keelseid. Tel 5039 650

• Ostan majapidamise likvi-
deerimisel jäänud esemeid ki-
la-kolani. Vajadusel kolimis- ja 
jäätmeteenus. Tel 5031 849

• Ostan nõukogudeaegse 
ümmarguste või ovaalsete 
k i v i d e g a  m e r e v a i g u s t 
k a e l a k e e  j a  s u u r e m a i d 
merevaigutükke. Maksan kuni 
500 €! Tel 5871 0351

• Ostan merevaigust kaelakee 
ja muid veneaegseid naiste 
e h t e i d  ( s õ l e d ,  p r o s s i d , 
s õ r m u s e d ,  k ä e v õ r u d , 
käekellad jne). Huvitavad ka 
vanad lauanõud, kujukesed, 
rahvariided ja palju muud! 
ALATI teen hea pakkumise 
ja aus asjaajamine. Tel 5639 
7329, Liina

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

• Müüa normaalses seisukorras 
t u m e p r u u n  t ä i s n a h a s t 
nurgadiivan (2x2m, hind 390 
€, võimalik vahetus väiksema 
nurgadiivanvoodi vastu), vähe 
kasutatud Dormeo madrats 
(1,20x2m, keskmine jäikus, 
hind 50% uue hinnast) ning 
e k s k l u s i i v n e  t ä i s p u i d u s t 
nikerdatud jalgadega male 
(tumedad ruudud tammepuust) 
diivanilaud koos nuppudega 
(1,20x0,70m). Asukoht Tapa, tel 
5648 8989

• Müüa palju korralikke süle- 
ja lauaarvuteid.  Garantii  ja 
vahetusvõimalus. Tel 56 454 853

• Müüa soodalt praktiliselt uus 
lumepuhur. Asub Veltsis. Tel 
5742 0668

• Müüa väga ilus fototapeet 
(trassiga merele vaade, mõõdud 
366x254). Tel 5533 513

• Müüa saan. Tel 5349 6065

KODU

• Ostan vanu  rinnamärke 
(koolimärkide eest tasun kuni 
50 €/tükk). Tel 5872 5458

• Ostan vanu vinüülplaate. Tel 
5039 650

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

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

• Ostan esimese Eesti Vabariigi 
aegseid münte. Tel 5043 349

• Ostan vanu postkaarte, fotosid 
ja lauanõusid, mis on vähemalt 70 
aastat vanad. Tel 5665 5551

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

Taaskasutatud 
rõivaste müügipunkt 

“SIRTSUD” 

Avatud 
E, R ja L 11.00-15.00

Rakvere vald Tõrremäe küla 
Sireli tee 6

P.S. Tasumine  sularahas!

Kasutatud 
rõivaste hinnad 

kuni 5 €

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

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

• Müüa kütteklotse ja kamina-
puid. Vedu tasuta. Tel 523 8503

• Müüa soodsalt küttepuid koos 
kohaletoomisega, nii kuivi kui ka 
tooreid. Tel 5615 2941

• Müüa kvaliteetset kivisütt koos 
kohaletoomisega. Tel 5615 2941

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

• Müüa soodsalt kütteklotse 
võrkkottides. Asume Kadrina 
lähedal. Tel 503 5508

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

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud 
(kuivad ja toored). Tel 5192 4320

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

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

KÜTTEPUUD

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

RAKVERE KÜTTELADU 

MÜÜB:

* PUITBRIKETT

* TURBABRIKETT

* KIVISÜSI

* SAEPURUGRAANUL

* KAMINAPUUD

Narva 17, tel. 32 51 101
www.algaveod.ee

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa 
LÕHUTUD KÜTTEPUID 
(erinevad puuliigid ja pikkused) 

Pakkuda 40L 
võrkko   des 

KASKE JA MUSTA 
LEPPA. 

Kohale toomisega. 
Tel 514 3328

Tel 5858 9054

MÜÜA LEPAPUID

Koormamaht 7,5tm
Koorem 30€/tm koos toomisega. 

Rakvere piires

Müüa 
PUULÕHKUMISMASINAID 

jalgadel. 

Lõhkumisjõud Lõhkumisjõud 
6,5 TONNI!6,5 TONNI! 

UUS!UUS!

Küsi ka teisi masinaid!Küsi ka teisi masinaid!
Tel. 507 447

reinar@rakaselg.ee

299 €
299 €

Müüa kuivad 

KÜTTEPUUD 
Rakveres.

40L võrgus.

2€/kott.

Tel 5567 5755

•  M ü ü a  e h i t u s l i k k u 
saematerjali,  s er vamata 
lauda, lepalauda, terrassi-,  
voodri- ja põrandalauda.  
Erinevad profiilid, pikkused 
ja laiused.  Vedu tasuta.  Tel 
5282 268

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

•  Mü ü a  m e t a l l ko r s t e n  ( 1 2 
meetrit pikk, läbimõõt 33 cm ja 
ümbermõõt 54 cm). Valmistatud 
4mm plekist. Tel 5342 7120, Toivo

EHITUS

• Ostan väikese koera kutsikaid. 
Helistada peale 17 tel 5122 502

LOOMAD

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

•  M ü ü a  k u t s i k a d  ( s ü n d . 
06.12.2015). Ema Saksa lambakoer 
(paberitega), isa nn. hundikoer. 
Info 520 1570

• Müüa Saksa lambako era 
kutsikad (3kuused). Tel 5220 756
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• Müüa toidukartulit „Laura“. 
Asume 3 km Rakverest. Tel 5334 
5348

• Müüa soodsalt mittestandardset 
toidukartulit. Tel 5807 9555

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

•  M ü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
t a l u s e a l i h a .   V a j a d u s e l 
tükeldamine.  Info tel. 53 54 3002 
või 50 59 151 

• Müüa noori lambaid, lambaliha. 
Tel 5143 787

PÕLLUMAJANDUS

TEATED

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

•  O s t a n  v a n u  E e s t i -  j a 
nõukogudeaegseid mänguasju. 
Tel 5079 984

• Ostan vanu märke, silte, 
embleeme. Pakkuda võib kõike! 
Tel 5079 984

VANAVARA

• Õigusabi. Tel 517 9278. E-post 
mh.konsult@hot.ee

• Teen kalligraafi atöid (kaardid, 
kirjad, kutsed jne). Tel 5305 3522

MUUD
• www.toonklaas.ee

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

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

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

• Ostan vanu elektriseadmeid 
( m a k i d ,  r a a d i o d ,  a r v u t i d , 
trükiplaadid, skeemid, dioolid) 
v a n a a e g s e i d  t o i d u n õ u s i d , 
rahasid, medaleid. Tel 5633 1491

TUTVUS
• 54a mat. kind. mees tutvub 
saleda noorema naisega. Tel 
5348 9906

Kroonipuu OÜ OSTAB 

MADALAKVALITEEDILIST 
KASEPALKI

Nõuded palgile:

Värske lõikus

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

Läbimõõt 24....34 sm

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

Lubatud: terve punasüdamik, 
oksad, kõverus

Hind kokkuleppel

Tel 5051 528, raivo@kroonipuu.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

Valmistame vanas stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

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

Tel 53 953 953,  
     53 060 604

vooder.wix.com/puukuur
        Puukuur

METS

• Müüa pikad pitskruvid (l 2,5m), 
Nõukogudeaegne Soome kelk ja 
tööriistu. Tel 5168 383

• Müüa el.kaabel (3x1,5, 3x2,5) ja 
muud kaablid. Tel 5167 123

• Müüa Pioneerpliit puuküttega 
koos soojavee spiraaliga. Tel 
5561 0752

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

raamatukapid, kummutid, 
lauad, toolid, rätikunagid, 
kohviveskid, margapuud, 

samovarid, petroolilambid, 
pudelid, portselan- ja klaasnõud, 
seina- ja taskukellad, kirjandus, 

kunst (maalid, graafi ka), 
fotod, postkaardid, kuld- ja 

hõbeesemeid, mündid, märgid, 
paberraha, sõjatemaatika (kiivrid, 
mõõgad, pandlad, vormid) jpm. 

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud majapidamise 
likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 (vana 

turuhoone), RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 
TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.
TEL 527 4255

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame sügavat kaastunnet 
Mairele perega 

HEENA 

surma puhul. 
KÜ Kooli 1 elanikud

Südamlik kaastunne Mallele abikaasa 

ROBERT SUVE 

kaotuse puhul.

Tiina ja Meedi

Siiras kaastunne 

MAIKENI 

kaotuses emale, Tomile, 
Aivarile. 

Maive, Aili

Ajajõgi voolab, lõppeb elutee..

LEHTE GORJATSEV 
Mälestame endist kaastöötajat, 

kaastunne lähedastele. 
Eha, Inta, Vaike, Elle, Raja, 

Malle ja Riste

Mälestame kunagist sõbralikku 
naabrimemme 

ILSE MÄNNIT
ja avaldame kaastunnet tütardele 

peredega kalli ema, vanaema 
ja vanavanaema kaotuse puhul.

Vilma ja Viivi

Sügav kaastunne pojale Andresele
kalli ema

MELITTA  REINVEE
kaotuse puhul.

KÜ Seminari 11 elanikud

TULEME TEILE TULEME TEILE 
LÄHEMALE!LÄHEMALE!
Eraisikute Eraisikute 

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

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

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

N ä d a l a l e h t
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Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 28. jaanuar 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Turul veel müügil:
* tööstuskaup (riided ja jalanõud) 
* igal laupäeval müügil saunavihad ja luuad

Kartul kg 0,36 0,40

Mugulsibul kg 1,20

Roheline sibul kg 5,00

Till kg 12,00

Hapukapsas kg 1,00

Kapsas kg 0,35

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Peet kg 0,80

Mustrõigas kg 1,50

Küüslauk kg 8,00

Õunad kg 1,30

Kuivatatud õunad kg 8,00

Aeduba kg 2,50

Hapukurk kg 4,00

Metspähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00 10,00

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

10tk 1,50

Päevalilleseem-
ned lindudele

kg 1,00 1,20

Kõrvitsasalat 0,5l 1,50

Mesi 700g purk 5,00

Toorpiim T, N, L 
9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSK!

Kiirmaleturniiri „Vinni Välk“ 
võitis rahvusvaheline suur-
meister Aleksandr Volodin, 
kes oli samal turniiril võidu-
kas ka tunamullu. Võitja ko-
gus  7 punktiga 8st võimali-

kust. Talle järgnesid FIDE 
meister Jüri Krupenski samu-
ti 7 punktiga ja meistrikandi-
daat Tõnu Rauk 6 punktiga. 
Naistest oli esimene Veronika 
Nazarova, parimaks veteran-

maletajaks osutus Sergei 
Neff. Kohalikest maletajaist 
oli edukaim Jüri Järvet; parim 
maletaja reitinguga kuni 2200 
Ivan Andrianov ja reitinguga 
kuni 1900 Mathias Robert 

Uibokant. Parima noormale-
taja auhinna pälvis Nikita Vai-
no.
Kokku osales 45 maletajat.

Kuulutaja

Tänavused esimesed Eesti 
meistritiitlid maadluses jagati 
välja juunioride naiste- ja va-
bamaadluses. Esmakordselt 
peeti need võistlused koos 
soomlastega ja toimusid Soo-
mes Porvoo linnakeses, kirju-
tab Tapa valla kodulehekülg 
www.tapa.ee. 
SK Tapa võistkond koosnes 
kolmest tütarlapsest ja kõik 
nad tulid Soomest tagasi Ees-
ti juunioride meistritiitliga. 
Eesti juunioride meistrid 

naistemaadluses on Polina 
Sahno -44 kg, Marta Pajula 
-63 kg ja Greeta Staal -72 kg. 
Üldarvestuses said Polina ja 
Greeta hõbeda ja Marta nel-
janda koha, kokku võideti 
seega viis medalit. 
Võistkondlik arvestus peeti 
ühine ja siin oli parim SK Ta-
pa, edestades Soome parimat 
Ilmajoen klubi 1 punktiga.
Kohtla-järvel toimusid A. Tal-
pase mälestusvõistlused 
kreeka-rooma maadluses. Sa-

jakonna võistleja seas olid 
esindatud ka tugevad võist-
konnad Leedust ja Lätist. 
Täiskasvanute hulgas maad-
les SK Tapalt seekord vaid 
Mihkel Allikmäe, kes sai ras-
kekaalus teise koha. Kadetti-
de hulgas jõudsid Tapa maad-
lejaist finaali Olavi Laisarv ja 
Jegor Jakovlev. Olavi kaotas 
lätlasele ja Jegor pidi väikse 
vigastuse tõttu andma loobu-
misvõidu leedukale. Kalle 
Laisarv sai kolmanda koha.

Täiskasvanute kehakaalus 
kuni 98 kg sai esikoha Kadri-
na maadleja Kevin Baumann. 
Kadettidest oli Holger Toots 
(-54 kg, Väike-Maarja) kolmas 
ning Markus Julius Holmberg 
(SK Kadrina) võitis pisut hõ-
reda konkurentsiga kehakaa-
lus -58 kg.

Kuulutaja

Kadrina spordihoones män-
gitud naiste saalijalgpallitur-
niiri Kadrina Cup II võitis Pai-
de LN Tapa naiskond, edastas 
jalgpalliliidu pressiteenistus.
Turniiril osales seitse nais-
konda: Paide Linnanaiskond 
Tapa, Rakvere JK Tarvas, Tal-
linna FC Cosmos, MustVal-
ged, Ajax1, Ajax2 ja Ajax3. 
Võitja selgus turniirisüstee-
mis, kus Paide LN Tapa kogus 
kuue mänguga 14 punkti, 

järgnesid MustValged 11, 
Ajax1 10, Ajax2 10, FC Cos-
mos 8, Rakvere JK Tarvas 4 ja 
Ajax3 1 punktiga.
Parima mängija tiitli pälvis 
Karmen Goldin (Paide LN Ta-
pa), lisaks mängisid võidukas 
naiskonnas Kelly Lilleoja, 
Merlin Paloson, Carina Adol-
fsson, Carmen Juurik, Lau-
ra-Liisa Vaigurand, Jana Pru-
tenskaja, Viktoria Martsinke-
vitš, Anna Maria Mets ja Liisi 

Troska.
„Suurepärane turniir naiste 
poolt, mis on ka minu karjää-
ri jaoks esimeseks esikohaks 
treenerina, seega ka minule 
ajalooline päev,“ ütles võidu-
ka naiskonna treener Kalmer 
Klettenberg jalgpalliliidu 
pressiteenistuse vahendusel. 
„Tahaks kiita Karmenit (Gol-
din - toim.), kes oli justkui 
teiselt planeedilt, aga ka kõik 
teised mängijad mängisid vä-

ga ühtlaselt ja väga hästi ning 
võistkondlik mäng tõi meile 
ka edu. Muidugi oli ka asju 
millega ma rahule ei jäänud 
ja mida saaks paremini teha, 
kuid me oleme pikema prot-
sessi rajal, kus eesmärgini on 
veel veidi aega, seega kõik 
veel ei saagi perfektne olla.“

Kuulutaja

Rakvere JK Tarvas alistas Tal-
linna jalgpallihallis Tallinna 
Kalevi Kindlalt 4:1. Teatavasti 
konkureeriti Kaleviga mullu-
sel hooajal esiliigas meistrilii-
gakohale, tihedast konku-
rentsist väljus võitjana JK Tar-
vas.
Tarva väravad lõid ametliku 
protokolli põhjal Joonas Ljaš, 

Erkki Kuber, Kaarel Saar ja 
Madis Reimal.
Laupäeval, 30. jaanuaril peab 
JK Tarvas kontrollmängu Pai-
de Linnameeskonnaga.
Eelmisel nädalal sai JK Tarvas 
veel ühe auhinna: maakon-
naleht Virumaa Teataja kor-
raldataval „Aasta Tegu“ kon-
kursil osutus jalgpallimees-

konna tõus Premium liigasse 
(meistriliigasse) aasta ühisteo 
laureaadiks.
„Eelmine hooaeg oli õnnes-
tumine ja see tiitel võtab 
möödunu kenasti kokku. See 
on tunnustuseks nii klubile, 
treeneritele, kui mängijatele – 
väike avanss, mis kohustab 
meid olema tasemel ka edas-

pidi. Aitäh kõigile, kellele 
meie teod korda lähevad ja JK 
Tarva poolt oma hääle and-
sid!“, ütles klubi eestvedaja 
Reijo Kuusik.

Kuulutaja

Tapa käsipallurid teenisid viigipunkti
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel teenis turniiritabelis-
se punkti juurde SK Tapa, viigistades Audentesega 24:24 
(13:12). 
Rait Agenil õnnestus Tapa meeskond küll viimasel minutil 
juhtima viia, kuid eduseis ei püsinud kaua. Tapale tõi Martin 
Adamson parimana 8 tabamust, millele Sander Sven Annula 
ja Ageni lisasid 4 väravat. 
Tapa juhendaja Elmu Koppelmann: „Teise poolaja keskel oli 
juba võidumaik suus, ent lõpus pigem kaotasime selle kohtu-
mise. Jäin poiste võitlusvaimuga rahule, kuid individuaalsed 
sooritused jätsid soovida. Tegime palju lihtsaid vigu söötmi-
sel ja kohati läks asi juba jalgpalliks kätte ära. Samuti polnud 
meie liidrid päris oodatud tasemel. Kokkuvõttes võib öelda, 
et avapoolajal pidasime umbes 20 ning pärast vaheaega 10-
15 minutit oma joonistest kinni. Ülejäänud aja toimus jook-
se-viska mäng.“ 
Tabeliseis: Põlva Serviti 28 (16st mängust), HC Kehra/Ho-
rizon Pulp&Paper 22 (14), Viljandi HC 20 (15), HC Viimsi/
Tööriistamarket 16 (15), Aruküla SK 11 (15), SK Tapa 5 (16), 
Audentes SK 4 (15) punkti.

Kuulutaja

Vinni kiirmaleturniiri võitis Aleksandr Volodin

Foto: Anu Raudsalu

Sõdurpoisid üllatasid RLV Massivet
Lääne-Viru Kossuliigas juhtus teisipäeval väike üllatus, kui 
sõjameeste võistkond 1. Jalaväebrigaad alistas RLV Massive 
57:53. Sõduritele oli see viie kaotuse kõrval kolmandaks või-
duks, RLV Massivele aga kuue võidu kõrvale alles teiseks kao-
tuseks selle hooaja meistriliigas.
Tabelijuhina jätkab Väike-Maarja Päästekool. RLV Massive jä-
rel on kolmas BGM Ehitus nelja võidu ja kolme kaotusega. 
Eelmise nädala neljapäeval kohtusid RLV Massive ja BGM 
Ehitus omavahel, 74:65 võidu pälvisid esimesena nimetatud.

Aivar Ojaperv

Tapa maadlejad võitsid kahelt turniirilt kokku 9 medalit

Tapa naised võitsid sisejalgpalliturniiri

Tarva jalgpallurid said 
kontrollmängus võidu

MÕNE REAGA
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30. ja 31. jaanuar kell 14:30
1. veebruar kell 16

Animafilm
(Perefilm)

VÄIKE DRAAKON
KOKOSAURUS

30. ja 31. jaanuar kell 16:15 ja 20
1. veebruar kell 20

Draama
(Alla 12-aastastele mittesoovitatav!)

OOTUS

30. jaanuar - 1. veebruar kell 18
Thriller

(Alla 12-aastastele keelatud!)

EMA

Vaba aeg

Mida vajab nahk talvel?
Kas oled endale teadvusta-
nud, millist hooldust vajab 
sinu nahk talvel? Rakveres 
tegutseva Belle Stuudio 
kosmeetik Marita Tasa ja-
gas Kuulutajale sellekoha-
seid nõuandeid.

Katrin Kivi

Marita Tasa sõnul erineb tal-
vine hooldus suvisest kardi-
naalselt. „Talvel tekib nahale 
hüdralipiidkiht,“ rääkis kos-
meetik. „See keerulise nime-
ga kiht koosneb niiskusest, 
rasvadest ehk lipiididest ja 
erinevatest hape-
test. Seesama hüd-
ralipiidkiht on ka 
n-ö süüdi selles, et 
talvel kipub nahk 
muutuma kuive-
maks, elutuks ja 
tuhmiks.“
„Esmajoones tu-
leks kõrvale jätta 
tugevatoimelised 
näopesutooted: 
geelid, seebid ja ka 
alkoholi sisaldavad näoveed,“ 
jätkas Tasa. „Need tuleks 
asendada kreemjate-piimjate 
näohooldustoodetega. Ka tu-
gevad suureteralised näokoo-
rijad tuleks koduses hooldu-
ses panna suve ootama, 
asendades need pehmemate-
ga ning 
kasuta-
des 
neid 
oluli-
selt 
harve-
mini 
kui su-
vel.“
„Kree-
mid 
peaksid olema lipiidide ja õli-
de baasil. Talvel tuleb arves-
tada ka sellega, et vahetult 
pärast kreemitamist ei maksa 
õue minna, kreemil peaks 
laskma korralikult imenduda, 
sest igas kreemis on siiski ka 
vett, mis tekitab mikrovigas-
tusi, kui see naharakus kül-
mub. Muuseas, ka jumestus-
kreemid ja puudrid on talvel 

igati omal kohal ja kaitsevad 
nahka.“

Usalda spetsialisti
Seega ei vaja nahk talvel eriti 
koorimist? „Päris nii siiski 
öelda ei saa,“ kommenteeris 
kosmeetik. „Kui nahka üldse 
ei koori, siis seerumid ja toit-
vad kreemid, mida samuti 
peaks talvel kasutama, ei 
imendu nahka. Võid osta vä-
ga kalli kreemi, aga oodatud 
tulemust ei saa. Soovitan vä-
hemalt korra talve jooksul 
käia salongis nahka koori-
mas.“
Belle Stuudio kodulehte väi-

sates võtab silme eest kirjuks. 
Teenuste valik on lai, selgita-
vad tekstid on põhjalikult 
lahti kirjutatud. Ei teagi kohe, 
mida sealt peaks valima ja 
võiks valida?! „Teenuste ja 
hoolitsuste valik on tõesti 
mitmekülgne,“ nõustus Tasa. 

„Samas ei maksa ennast su-
gugi vaevata sellega, et ise 
sealt sobiv välja valida. See 
töö tasub jätta kosmeetikule. 
Isegi mina niimoodi distant-
silt näkku vaadates ei tea, 
milline protseduur oleks pa-
rim.“
„Seega, tuleb panna aeg kin-
ni. Protseduuri kestvus on ta-
valiselt poolteist tundi. Kui 

klient on kohal, siis luubi all 
vaadatakse ja hinnatakse, mi-
da nahk tegelikult vajab. Pea-
le põhjalikku analüüsi paku-
takse välja raviplaanid ning 
võimalused, mis  meil on, 
ning koos otsustatakse, mida 
edasi teha.“

Kas kortsud kaovad?
„Nahaga võib olla väga erine-
vaid probleeme: liigne kui-
vus, akne, kuperoosa, vana-
nemisega kaasnevad naha 
lõtvus ja kortsud, pigmendi-
laigud jms. Neid probleeme 
saab ennetada ja parandada. 
Populaarsed võtted naha 

elusta-
miseks 
on näi-
teks 
puuvil-
jahape-
tega 
koori-
mine ja 
tee-
mant-
mikro-
lihvimi-

ne. Ilusüste me siin ei tee, aga 
näiteks väga tõhus alternatiiv 
sellele on mesoporatsioon.“
Veelgi tõhusamaks kui 
mesoporatsiooni peab aga 
Belle Stuudio kosmeetik Ma-
rita Tasa uut ja ainulaadset 
naharavi võimalust, mida ni-

metakse CNCmik-
roneedlinguks. 
„Protseduuri teos-
tatakse mugava ja 
käepärase aparaa-
diga, mille otsikuks 
on pisikesed nõe-
lad, nendega tekita-
takse nahale mik-
roavad,“ tutvustas 
ta. „Mikroavad ja 
toimeained (hüalu-

roonhape või vereplasma) 
koos stimuleerivad naha uue-
nemist ja loomulikku kolla-
geeni tootmist. Protseduur 
pinguldab ja tõstab nahka, 
vähendab pindmisi kortse, 
muudab poorid väiksemaks 
ning vähendab pigmendilai-
ke ja arme. Nahk näeb mär-
gatavalt noorem välja juba 
2-3 nädala möödudes ning 

HEA NIPP

Kui kallutada pea allapoole ja siis õrnalt 
nägu näpistada ja pigistada, paraneb 
naha vereringe. Ka niisama õrnade ring-
jate liigutustega nägu masseerides sti-
muleerib lihaseid ja vereringet.

Kodune mask avokaadoga: segada kokku 
purustatud avokaado, mesi ja tilgake 
oliiviõli. Segu hoida nahal 10-15 minu-
tit.

HEA NIPP

aja möödudes paraneb tule-
mus veelgi.“
Kas kortsud kaovad? Kosmee-
tiku sõnul on tegelikult nii, et 
kortsude tekkimist tuleks en-
netada. Kui kortsud on juba 

tekkinud, siis on neid võima-
lik spetsiaalsete näohooldus-
protseduuridega vaid peh-
mendada ja nende nähtavust 
tunduvalt vähendada.
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KUHU MINNA

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta!
30. jaanuaril kruvib diskopuldis tantsutuure DJ Ailan Kytt
6. veebruaril toob vanad head tantsulood tantsuplatsile DJ 
Alex

Rakvere Teater
29.01. kl 19 8 armastavat naist s. maja (lav. Eili Neuhaus) 
29.01. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)
04.02. kl 19 Majahoidja v. maja (lav. Mati Unt)

Gustavi Maja
4. veebruaril kell 18 Liis Orava loeng “Toidud mis meiega 
manipuleerivad”.
13. veebruaril kell 12-17 Irje Karjus-Auravälja tutvustav lo-
eng ja mõõtmised.
Vajalik eelnev registreerumine! www.gustavimaja.eu, tel 
+372 553 5871 Ly.

Koosloomine Rakvere Eragümnaasiumis
30. jaanuaril kell 14-18 väetants ja energiate tõstmine.
Juhendavad Margit Foht ja Katrin Lellep.
Lisainfo: www.facebook.com/koosloomine, tel: 5625 6596.

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja 
veebruarikuu üritused
2. veebruaril kell 10 projekt “Märka meid“ - Rohuaia lastea-
ed.
4. veebruaril kell 10 PIK taidlejate kontsert Eakate kodus.
5. veebruaril kell 10 projekt “Märka meid“ – Rohuaia lastea-
ed.
5. veebruaril kell 12 projekti “Väärikalt vananeme - mit-
mekesiselt tegutseme“ mälutreening - juhendab Anu Joo-
nuks.
8. veebruaril kell 13 Südamehaigete Ühingu teabepäev: läh-
me külla Riho Hütile (koguneme Targa Maja juurde kell 
12.45.)
10. veebruaril kell 13 Afaasia Ühingu kõnetreening Sotsiaal-
keskuses.
11. veebruaril kell 10-11 sõbrapäev tantsuga.
12. veebruaril kell 10-14 tähistame sõbrapäeva, käsitöönäi-
tusmüük, traditsioonilised pannkoogid.
12. veebruaril kell 14 PIK üldkoosolek (ühingute juhid).
17. veebruaril kell 13 projekti „Väärikalt vananeme - mit-
mekesiselt tegutseme“ toimetulekuköök “Kiika-kööki“ (oa-
supp, seajalg, kama gemüüse).
18. veebruaril kell 16.30 Pimedate Ühingu kontserdi ühi-
skülastus.
19. veebruaril kell 12 projekti “Väärikalt vananeme – mit-
mekesiselt tegutseme“ mälutreening, juhendab Anu Joonu-
ks.
25. veebruaril kell 17 Allergia ja Astmaühingu teabepäev 
(liikmemaks tasuda).
26. veebruaril kell 10 projekt “Märka meid“ - Pajusti lastea-
ed.
29. veebruaril kell 13 Vaegkuuljate ühingu ekskursioon Aqva 
ruumidesse.
Info 32 42 023, 5342 9043, www.virukoda.ee
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Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428 www.omaporsas.ee

1,95
1,75

1,85

/kg

/kg

/kg

€

€

€

Kampaania erinevad tükid

Veerand siga
Hakkliha

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

HINNAÜLLATUS!

Juveeliäris Candra

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

Ostad kaks toodet,
saad odavamast

Ainult täna ja homme,
29-30.01.16

50%

Koristus- ja puhastusteenused
Kodu ja kontori hoolduskoristus
Akende pesu
Vaipkatete pesu
Põrandate süvapesu ja vahatamine
Trepikodade koristus

Koristus- ja puhastusteenused
Kodu ja kontori hoolduskoristus
Akende pesu
Vaipkatete pesu
Põrandate süvapesu ja vahatamine
Trepikodade koristus

Tel 517 9263, e-post anneli@akteenused.ee

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

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

KÜTE, JAHUTUS,
VENTILATSIOON,
SAN-TEHNILISED TÖÖD

* Põllumajandusehitised
* Üldehitus- ja remonditööd
* Viimistlustööd
* Korterite remont
* Katuste ehitus
* Projekteerimine
* Ehituseelarvete

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

Lisainfo tel:
5187 131 (Janek)
5116 424 (Mart)
e-mail:
aademart@gmail.com

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Telli jaanuaris

veebruaris pehme

mööbel 10% soodsamalt!

-

Narva 24, Rakvere, E R 10 18 L 10 15, TEL 32 27 700- - -Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com www.küttesalong.ee• •

ÕHKSOOJUSPUMP
koos paigaldusega

Hind alates 850€ Järelmaksu

võimalus!

VEOAUTODE TAASTATUD PIDURISADULAD, HINNAVAHEMIK 222-368€

Veokid: DAF; IVECO; MAN; MERCEDES; RENAULT; SCANIA; VOLVO

Haagised: BPW; SAF

Võimalik ka PAIGALDUS

e-post: info@ehmofix.ee

Narva tn 39, Rakvere

Tel: 525 9490, 526 9045

Truck Center International esindus

Lääne-Virumaal Ehmofixis
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