
NISSAN QASHQAI 10 AASTA 
ERIPAKKUMINE!
PARIMAS VARUSTUSES QASHQAI 
NÜÜD SOODUSHINNAGA
19 990 € (tavahind 22 490 €)

HINNAVÕIT 2500 €!

PARIMAS VARUSTUSES
NISSAN QASHQAI TEKNA SISALDAB:
• Navigatsiooni- ja 
multimeediasüsteem NissanConnect

• Täisvaatemonitor 4 kaameraga
• Parkimisandurid ees ja taga
• Esikokkupõrke ennetussüsteem 
(automaatne hädapidurdamine)

• Bi-LED esituled koos automaatsete 
kaugtuledega

• Liiklusmärkide tuvastamine 

• Sõidurajalt eemaldumise 
hoiatussüsteem

• Intelligentne võti
• Soojendusega tuuleklaas
• Poolnahksisu koos elektriliselt 
reguleeritava juhiistmega

• Ja palju muud

Pakkumine kehtib kuni 31.03.2017. Pildid on illustreeriva tähendusega. Nissan Qashqai keskmine kütusekulu 3,8 – 6,0 l/100 km ja CO₂ emissioon 99 – 138 g/km. 
You+Nissan kliendipakkumine: kui te ostate Nissan Qashqai, saate lisaks kampaaniapakkumisele tasuta kaasa Nissani 5* pikendatud garantii 1 aasta / 100 000 km 
ulatuses (olenevalt, kumb esimesena täitub). Kliendipakkumine kehtib praegustele Nissani omanikele (eraisikud), kes on liitunud You+Nissan programmiga. 
Küsige pakkumiste kohta lisainfot Nissani edasimüüjalt.

BRONEERI PROOVISÕIT JUBA TÄNA!

TASUTA ASENDUSAUTO NISSAN ASSISTANCE PIKENEV AUTOABI AUTO KORRASOLEKU KONTROLL TEENINDUSE HINNAGARANTII

HELISTA

Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068

1300
Nr. 5 (941) Tasuta nädalaleht

17227

LAHEMAA VALDA EI TULElk 3 TÖÖPAKKUMISEDlk 7

3. veebruar 2017

AUTODIAGNOSTIKA / ELEKTRITÖÖD
Stik AS | Rakvere Vabaduse tn 12 | mob 52 05 245 | www.stik.ee

Rakvere Kütteladu müüb:

145 €/tonn 1,50€

135€ 1,40€

155€ 2,50€al

* PUITBRIKETT ÜMMARGUNE

,

* PUITBRIKETT KANDILINE

,

* SAEPURUGRAANUL 8mm

,

10 kg/pakk

0,96t 10 kg/pakk

0,975t 15 kg/pakk
TEL 32 51 101

www.algaveod.eeNarva tn 17, Rakvere E-R 8.30-17.30, L 9-14, P-suletud

* Hinnad kehtivad kuni 28.02

TELLI INTERNETIST

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

üle Eestiwww.epood24.eu

epood24.eu

34,90€

14,90€

2,99€

9,99€

3,99€

32,90€

30,00€

3,99€

5,99€

12,99€

25,90€

4,99€

2,99€

14,99€

6,99€

8,90€

Messi voodipesu-
komplekt
160x200cm

Termospottide komplekt
koos kaantega

Meeste Boxerid

Fliistekk Öökull
127x152cm

Finish nõudepesumasina
tabletid
24tk

Depend GelLack Start Kit

Kalamari
sügavkülmutatud
1kg

Batiste
kuivsampoonid
200ml

Scholl Freeze
soolatüügaste
eemaldusvahend
80ml

FEG ripsmeseerum

Gillette
Fusion
8tk

Kallos Argan Colour
Shampoo Cosmetic
1000ml

Air Wick
värvimuutev
lõhnaküünal
Mums Baking
140g

Lavazza
Crema & Aroma
kohvioad
1kg

Schwarzkopf Osis+
Session juukselakk
extra strong
300ml

Guess Girl EDT Pocket Spray
20ml
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Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

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

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Kairi Kreis, 322 5093
kairi.kreis@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla
Kairi Kreis
kuulutus@kuulutaja.ee

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud 
E-R 9-17

ARVAMUS

JUHTKIRI

Valitsus võrdsustas ühe töö-
aasta pensioniaastaga, mis 
vähendab tulevikus oluliselt 
ebavõrdsust pensionäride 
seas. Mul on hea meel, et 
Keskerakonna poolt kordu-
valt Riigikogus tehtud ettepa-
nek leidis lõpuks üleriigilise 
toetuse.
Praeguse süsteemi jätkudes 
seisaksid töötajad pensionile 
minnes silmitsi olukorraga, 
kus väiksemat palka teeninud 
inimeste pension jääks mit-
meid kordi alla sama pika aja 
töötanud kõrgemapalgaliste 
omale. Oht, et madalamat 
pensioni saavad inimesed 
langeksid sügavasse viletsus-
se, on väga suur. Seega vana-
viisi edasi minna ei saa.
Eesseisvad muudatused puu-
dutavad peamiselt pensioni 
esimest sammast, mille suu-
rus hakkab sõltuma töötatud 
ajast, mitte enam palgast või 

muust sotsiaalmaksuga mak-
sustatud sissetulekust.
Pensioniea arvestamisel võe-
takse edaspidi arvesse ini-
meste keskmist oodatavat 
eluiga, see on kõigi pensionä-
ride suhtes oluliselt õiglasem. 
Lisaks on edaspidi võimalik 
ise valida pensionile mineku 
iga, saada pensionit osaliselt 
ning peatada pensioni maks-
mine ja sobival ajal taas jät-
kata.
Reformierakondlane Jürgen 
Ligi on jõudnud juba kurta, et 
need, kes on pingutanud ja 
õppinud rohkem, hakkavad 
saama samasugust „abiraha“ 
kui miinimumpalgaga koris-
tajad. Tegelikult ei ole see nii. 
Esiteks toimub täielik ülemi-
nek staazhiosale aastal 2037. 
Teiseks sõltub pensioni teise 
samba suurus endiselt inime-
se sissetuleku suurusest ning 
need, kes teenivad enam, 

saavad tulevikus suuremat 
pensioni.
Muudatuste juures on peami-
ne, et eluaeg tublilt tööd tei-
nud inimesed saaksid pen-
sionipõlves hakkama. Keegi 
ei tohiks karta, et jääb elu 
kuldseimatel aastatel riigi 
ülal pidada.
Eesti järgmiste kümnendite 
üks suurimaid väljakutseid 
on tegeleda rahvastiku kaha-
nemisest tulenevate problee-
midega. See puudutab muu 
hulgas väga valusalt pensio-
ne, sest samaaegselt toimuv 
rahvastiku vananemine pa-
neb proovile kogu pensioni-
süsteemi ja sunnib parata-
matult valikuid tegema.
Tänane valitsus on astunud 
konkreetseid samme, et anda 
inimestele kindlustunnet 
pensionide osas ja kaitsta 
neid vanaduses vaesusesse 
langemast. Palkade erinevus 

ei tohiks kanduda üle eba-
võrdselt makstavatesse pen-
sionidesse, vaid peaks andma 
kõigile inimestele võimaluse 
hilisemas eas oma eluga vää-
rikalt toime tulla. 

Siret Kotka,
Riigikogu liige, Keskerakond

Sotsiaalkindlustusamet kutsub inimesi, 
kes ei saa veel pensioni ja on töötanud 
enne 1999. aastat, tooma oma tööraa-
matud sotsiaalkindlustusametisse. Tööta-
mise andmed sisestatakse ning tulevikus 
on vajalik info pensioni määramiseks juba 
elektrooniliselt olemas. Tööraamatute esi-
tamiseks ajalist piirangut ei ole.
Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakon-
na juhi Kati Kümniku sõnul ei ole tööand-
jal enam tööraamatu pidamise kohustust. 
„See on jätnud eksliku mulje, justkui poleks 
tööraamatuid üldse enam vaja. Tänaste 
töötajate tööraamatutes on väga oluline 
informatsioon kuni 1999. aastani välja 
teenitud pensioniõigusliku staazhi kohta,“ 
selgitas ta.
Tööraamatut saab sotsiaalkindlustusa-
metile üle anda kahel viisil. Tööraamatu 
võib saata posti teel aadressile Endla 8, 
15092 Tallinn. Koos tööraamatuga palu-
takse saata ka kontaktandmed: nimi, isi-
kukood, aadress, e-posti aadress, telefon. 
Märkida tuleks ka seda, kas soovitakse, et 
tööraamat tagastataks tavalise või tähi-
tud postiga. Kui amet on tööraamatu kät-
te saanud, antakse sellest teada.
Tööraamatu võib ka ise Sotsiaalkindlus-
tusameti klienditeenindusse viia. Selle vas-
tuvõtmise kohta annab klienditeenindaja 
oma allkirjaga teatise, kus on kirjas töö-
raamatu esitamise kuupäev.
Tööraamatu puudumisel palutakse Sot-
siaalkindlustusametiga ühendust võtta. 
Ameti klienditeenindajad aitavad vajalike 

dokumentide leidmisel ja teevad vajadusel 
päringud arhiividesse.
Oma töötajate tööraamatuid saavad 
sotsiaalkindlustusametile esitada ka töö-
andjad. Tööandjatel palutakse tööraa-
matutele lisada nimekiri üle antavate 
tööraamatute kohta, kus on kindlasti ära 
märgitud inimese nimi ja isikukood, selle 
puudumisel sünniaeg. Võimalusel tuleks 
lisada töötaja kontaktandmed: e-post, 
postiaadress ja telefoninumber.
Vanadus- ja töövõimetuspensioni saajatel 
tööraamatut esitada vaja ei ole.

Kuulutaja

Üks tööaasta võrdub pensioniaastaga

Sotsiaalkindlustusamet soovitab 
inimestel tööraamatud ametisse tuua

Tulekul on korteri-
ühistute Virumaa foo-
rum
Eesti Korteriühistute Liit 
(EKÜL) plaanib sel aastal 
tuua turule e-teenuste 
platvormi, mis pakuks li-
saväärtust nii liidu liikme-
tele kui teistele olemasole-
vatele ning tekkivatele 
ühistutele.
Uut e-teenuste platvormi 
tutvustatakse esmakord-
selt EKÜLi Virumaa fooru-
mil. Üritusel soovitakse 
koguda tagasisidet ja ette-
panekuid loodava platvor-
mi kohta.
Virumaa korteriühistud 
on näidanud end edu-
meelsete eestvedajatena, 
püsides viimasel aastal re-
noveerimise aktiivsuse ta-
seme põhjal Eesti kolme 
toimekama piirkonna hul-
gas. Tänavusel Virumaa 
foorumil tulevad kõne alla 
korteriühistuid puuduta-
vad valupunktid, kuid 
tuuakse esile ka parimaid 
näiteid ja praktikaid.
Foorum toimub 8. veeb-
ruaril Rakveres, Art Hotelli 
konverentsisaalis kell 12-
18. Foorumile saab eel re-
gistreerida e-posti teel 
ekyl@ekyl.ee või telefonil 
6275740. Jooksvat infot 
võib jälgida kodulehel 
www.ekyl.ee.

Kuulutaja

MÕNE REAGA

Raivo Ridala kutsub 
sõbrapäeval heategudele
Salto Batuudikeskus pakkus viiele ümbruskonna vallale või-
maluse saata oma vallast suurpere tasuta hüppama. „Eeldu-
seks oli, et pere oleks elanud Eestis vähemalt kolm aastat ja 
nende majanduslik olukord ei võimalda külastada Salto Ba-
tuudikeskust,” selgitas ettevõtte esindaja Raivo Ridadala ja 
märkis, et sai vastused kahest vallast. Üks hüppama pääsev 
pere on kümneliikmeline.
Ridala leidis, et kõik võiksid rohkem heategusid teha, vasta-
valt oma võimalustele. „Näiteks lubasin hiljuti ühe mehe ra-
haautomaadi järjekorras enda ette,” tõi ettevõtja näite. „Ta-
jusin, et ta on mu selja taga närviline, ilmselt oli tal kiire, mi-
nul aga mitte. See mees oli silmnähtavalt liigutatud. Seega 
pole alati raha vaja, et kedagi aidata.”

Katrin Kivi

Pensioni osas ollakse 
kahtleval seisukohal
Viimastel nädalatel on kütnud kirgi pensionireform ja 
segadust tekitanud tööraamatu küsimus. Mida sellest 
kõigest arvata?
Juba pikemat aega on inimeste hulgas üha rohkem le-
vinud mõtteviis: ah, mis minul sellest pensionist, mi-
na seda nagunii ei saa. Paljud kahtlevad, kas tulevikus 
üldse pensioni makstakse, või kui makstakse, siis al-
gab pensioniiga nii kõrgest vanusest, et vaevalt selleni 
elada jõutakse.
Ehk ei ole see suurema osa ühiskonna seisukoht, ent 
tõsiasi, et selline arusaam tooni annab, viitab vajadu-
sele muudatuste järele. Uus valitsus ongi teema luubi 
alla võtnud, kuid ka see ei näi paljudele meelt mööda 
olevat.
Võib-olla on asi ka selles, et pidevalt kuuldakse uudis-
test, mida kõike valitsuse nõupidamiskabinetis otsus-
tati, kuid plaanide sisu jääb hoomamata. Üks ettehei-
de valitsusele on olnud just see, et asju aetakse justkui 
kodanike seljataga ja ühiskonnaga läbi arutamata. 
Küllap püütakse edaspidi viga parandada ning infot 
avatumalt jagada. 
Samas suurema palga saajad võivad kohati automaat-
selt negatiivse positsiooni võtta, teadmata veel, kui-
võrd muudatused nende pensioni suurust mõjutaks.
Teisalt, kas muudatused ongi nii suured, ja kui mitte, 
siis kas sellised uuendused lahendavad suuremat 
probleemi – inimeste skepsist pensioni osas terviku-
na.
Nii näiteks seisis Maalehe veergudel pealkiri „Pensio-
nireform hakkab piskut ümber jagama“. Sellesama ar-
tikli juures oli välja toodud ka diagramm, kus võrreldi 
pensionite suurust praeguse ja võimaliku uue pensio-
nisüsteemi järgi.
Kõik need küsimused ja muudatused on alles lahtised. 
Lisaks tuleb arvestada, et ajaks, mil näiteks tänane 
20aastane pensionile jääb, jõuab valitsus korduvalt 
vahetuda.
Loomulikult tasub pensionivaldkonnas toimuvat jäl-
gida ja kaasa mõelda. Samas, hinnangute andmiseks 
tuleb end ka asjaga tõepoolest kurssi viia.
Tulevikku ette ei tea, ja seda olulisem on oma töödo-
kumendid korras hoida. Kui praegu tekitab kohati 
paanikat kadunud tööraamat, siis kes annab meile 
kindluse, et mingil hetkel ei või probleeme tekkida 
elektrooniliste andmetega. Häkkerid ja küberrünna-
kud on ju igapäevane asi. Seepärast, säilitakse lisaks 
tööraamatule ka töölepingud.

Liisi Kanna
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Valitsus kinnitas seits-
me kohanimevaidlusega 
liitvalla ühinemisotsu-
sed. Rõuge, Kehtna, Toi-
la ja Võru vallaga sarna-
selt pidi ka Haljala lep-
pima kohanimenõukogu 
pakutud nimega. Vaid 
Hiiumaa ja Mulgi vald 
said nime vastavalt 
omavalitsuse soovile.

Katrin Kivi

Haljala ja Vihula vald avalda-
sid soovi uue moodustatava 
omavalitsuse nimeks panna 
Lahemaa. Kohanimenõukogu 
seda plaani heaks ei kiitnud, 
pidades seda eksitavaks ja te-
gi ettepaneku jääda Haljala 
juurde või nimetada uus ük-
sus hoopis Võsu vallaks.
Riigihalduse minister Mihhail 
Korb kommenteeris väljaan-
dele Postimees, et austati ko-
halike omavalitsuste otsust 
nime valiku osas, ent viie ühi-
neva valla puhul otsustas va-
litsus võtta arvesse nimeko-
misjoni ettepanekut. Minister 
leidis, et nimevaidlus ei ole 
põhiline ja ees ootab veel pal-
ju tööd.
Lääne-Viru maavanem Mar-
ko Torm ütles Kuulutajale an-
tud intervjuus, et mõistab va-
lituse otsust, kuigi toetas ka 
Lahemaa ideed ja püüdis sel-
le realiseerumisele kaasa ai-
data. „Pakkusin selle välja 
Kadrina ja Vihula vallajuhti-
dele enam kui kaks aastat ta-
gasi,“ tunnistas Torm. „Alter-
natiivina pakkusin nüüd Hal-
jala ja Vihula ühinemiskomis-
jonidele välja Võsu. Kuna aga 
varianti B ühinejad ette ei 
näinud, siis jäi valitsuse poolt 

Lääne-Virumaale Lahemaa valda ei tule

hetkel Haljala.“
„Võsu nimetajat pidasin just 
iseturunduslikus võtmes ka-
sulikumaks mõlema valla ela-
nikkonnale, aga ajalooliselt 
on loomulikult ka Haljala ki-
helkonna baasilt tehtud va-
heotsus täiesti mõistetav,“ 
usutles maavanem.
Vaheotsuse all pidas Torm sil-
mas seda, et loodava omava-
litsuse elanike arv jääb jätku-
valt allapoole seadusest tule-
nevat miinimummäära. Prot-
sessi osana tehakse kindlasti 
valitsuse poolt ettepanek 
täiendavaks liitumiseks.
„Hetkel on räägitud aktiivse-
malt tulevase Rakvere valla 
suunast,“ sõnas Torm. „ Olen 

kindel, et Haljala-Vihula ja 
Sõmeru-Rakvere vald oleksid 
mõlemad suutelised hästi 
hakkama saama ka ilma 
sundühendamiseta ning seda 
peavadki nad peale ettepane-
ku saamist tõestama ja põh-
jendama. Kui aga uus liitumi-
ne nelja omavalitsuse vahel 
peaks aset leidma, siis kipun 
arvama, et Rakvere linn peab 
koos tulevase Rakvere vallaga 
kindlasti võtma võimaliku 
Suur-Rakvere arengu tõsise 
arutelu alla. Seda siis juba 
uues valitsustsüklis.“
Haljala vallavanem Leo Aadel 
on aga ootaval seisukohal 
„Vihula vallavanem Annes 
Naan kohtub täna (2.02.17 - 

toim) ministriga, et edaspidi-
seid stsenaariume arutada, 
seega ootame kohtumise tu-
lemused ära ja siis otsustame, 
kuidas edasi,“ kommenteeris 
olukorda Aadel. „Laiemas 
plaanis näeb haldusreformi 
järgnev etapp ette, et hilje-
malt 15. veebruariks teeb va-
litsus nendele omavalitsuste-
le, kes ei täida 5000 elaniku 
kriteeriumi, ettepaneku ühi-
nemisteks. See puudutab ka 
seni kinnitatud ühinejaid, 
kus vajalik rahvaarv täis pole. 
Seejärel saavad omavalitsu-
sed kolme kuu jooksul, kuid 
hiljemalt kuni 15. maiks, esi-
tada valitsuse ettepaneku 
kohta omapoolse seisukoha.“

Haljala vallavanem Leo Aadel ja Vihula 
vallavanem Annes Naan ühinemislepin-
gule allkirju andmas 15. detsembril 2016.  

Foto: Ain Liiva

Rakvere Ausambamäel tähistati 
Tartu rahulepingu aastapäeva
Eile tähistati Rakvere Ausambamäel Tartu rahulepingu sõl-
mimise 97. aastapäeva pärgade asetamisega Vabadussõjas 
hukkunute mälestuseks.
Lääne-Viru Maavalitsuse, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu, 
Rakvere Linnavalitsuse ja Kaitseliidu Viru maleva esindajad 
ning sõjaveteranid asetasid lilled ja küünlad mälestussam-
ba jalamile.
„Tartu rahulepingu sõlmimine on eestlaste ajaloo üks oluli-
semaid hetki ja selle sündmuse väärikas tähistamine aitab 
seda meeles hoida,“ sõnas maavanem Marko Torm. Ta lisas, 
et riigilippude heiskamine sel päeval on ilus traditsioon, 
mis meenutab meile, et iseseisvus ei ole midagi iseenesest-
mõistetavat.
Tartu rahuleping on 1920. aasta 2. veebruaril Eesti Vabariigi 
ja Nõukogude Venemaa vahel Tartus sõlmitud rahvusvahe-
line leping, millega lõpetati Vabadussõda, määrati Eesti ida-
piir ja Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi ise-
seisvust.

Kuulutaja

Kaitseliidu Viru maleva pealik Marek Laanisto mullusel 
Tartu rahulepingu aastapäeval. 

Foto: Kristel Kitsing
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MUST KROONIKA

Aprillist tunnistatakse 
kehtetuks 3000 digitaal-
set isikutunnistust ja 12 
000 mobiil-IDd, sest ka-
sutusele võetakse tur-
valisemad dokumendi-
sertifikaadid. Samuti 
aeguvad tänavu palju-
del inimestel ID-kaar-
did. Dokumentide taot-
lemine muutub aga 
märtsis hõlpsamaks, 
kuna avatakse uus 
e-taotluskeskkond.

Kaius Mölder 

Vanadel võtmetel baseeruva-
te sertifikaatide tühistamine 
on viimane samm enne lõpli-
kult tugevama krüptograafia-
ga võtmetele üleminekut. 1. 
aprillist muutuvad kehtetuks 
3000 digitaalset isikutunnis-
tust. Muudatus puudutab 
neid digi-ID kasutajaid, kelle 
kaart väljastati enne 1. det-
sembrit 2014. Kui Politsei- ja 
Piirivalveametile (PPA) on 
teada dokumendi kasutaja 
kehtiv elektronposti aadress, 
saadetakse omanikule vasta-
vasisuline teavitus.
PPA arendusosakonna identi-
teedi ja staatuste büroo pea- 
eksperdi Marit Abrami sõnul 
peab dokumendi kasutaja 
pöörduma uue dokumendi 
saamiseks talle sobivasse PPA 
teenindusse. Seal saab valida, 
kas võtta tasuta dokument 
oma vana digitaalse isikutun-

Osad isikutunnistused 
kaotavad kehtivuse

nistuse kehtivusaja lõpuni 
jäänud perioodi ulatuses või 
taotleda uus kolmeaastase 
kehtivusajaga dokument, 
mille eest tuleb riigilõiv ise 
tasuda.
Mobiil-ID puhul puudutab 
muudatus neid kasutajaid, 
kes võtsid operaatori juurest 
mobiil-ID SIM-kaardi enne 
2015. aastat ja taotlesid selle-
le sertifikaadid 2014. aasta 
jooksul. Need SIM-kaardid 
omavad 1024 bitise RSA algo-
ritmiga võtmeid.
Kliendid võivad võtta operaa-
torilt asemele uue ja turvali-
sema mobiil-ID SIM-kaardi, 
millele saab taotleda uued 
mobiil-ID sertifikaadid kehti-
vusega viis aastat. Riigilõivu 
kliendid enam ise lepingu te-
gemisel maksma ei pea. Kõi-
gile mobiil-ID kasutajatele, 

keda dokumendi kehtetuks 
tunnistamine ees ootab, saa-
detakse tema mobiilioperaa-
tori poolt vastav SMS.
Märtsist võetakse kasutusele 
ka uus e-taotluskeskkond, 
kus saavad dokumente taot-
leda kodanikud, kellel on ju-
ba pass või ID-kaart. Marit 
Abrami hinnangul peaks see 
toimingut oluliselt hõlbusta-
ma.
Samas märkis ta, et käesole-
val aastal on tulemas suurem 
ID-kaartide vahetamise laine, 
kuna aastal 2012 anti välja 
uued ID-kaardid kehtivusaja-
ga viis aastat. Tänavu aegub 
peaaegu 200 000 Eesti koda-
niku ID-kaarti ja 150 000 pas-
si.
„Tuginedes varasematele ko-
gemustele, saabub dokumen-
tide vahetamise kõrgaeg alati 

suvel, ajavahemikus juu-
ni-august. Sel ajal on paljudel 
inimestel puhkused ning rei-
sitakse tavapärasest rohkem,“ 
täpsustas Abram.
Samuti võib märgata mõnin-
gast tõusu sügiseti, kui lastel 
on koolivaheajad. Lisaks tu-
leb arvestada dokumendi-
taotlejatega, kes on doku-
mendi ära kaotanud või seo-
ses abiellumisega nime vahe-
tanud ning lastega, kelle va-
nemad taotlevad neile üldse 
esmakordse dokumendi.
Korduvat ID-kaarti võib taot-
leda nii teeninduses, tavapos-
ti kui e-posti teel. Teenindus-
tes on olemas fotoboksid, kus 
saab mugavalt ja tasuta pildi 
teha, kuid foto võib ka ise 
kaasa võtta. Samas tasub 
meeles pidada, et foto ei tohi 
olla vanem kui kuus kuud.

LIIKLUSÕNNETUSED
30. jaanuaril kella 00.30 paiku toimus liiklusõnnetus Vin-
ni vallas Rakvere-Rannapungerja tee 44. kilomeetril. Sõi-
duauto Peugeot 206 kaotas lauges vasakkurvis juhitavu-
se, sattus külglibisemisse ning sõitis paremale teelt välja 
ja rullus üle katuse. Sõidukis oli kokku neli meesterah-
vast, üks 34aastane mees hukkus ning teine samavana 
mees viidi Ida-Viru Keskhaiglasse.
28. jaanuaril kella 12.20 paiku toimus liiklusõnnetus 
Laekvere vallas Viru-Jaagupi-Simuna mnt 15,9. kilomeet-
ril. 19aastane naine sooritas sõiduautoga Opel Corsa ta-
gasipööret sõidutee vasakult servalt ning keeras ette ta-
gant lähenenud sõiduautole Audi A4, mida juhtis 56aas-
tane naine. Õnnetuse tagajärjel toimetati Opelis viibinud 
27aastane naisterahvas Rakvere Haiglasse.
28. jaanuaril kell 22.04 tuli teade Vinni vallas Kaukvere 
külas libeduse tõttu teelt välja sõitnud sõiduautost. Ini-
mesed said autost ise välja, päästjad likvideerisid sütti-
misohu.
27. jaanuaril kell 16.27 tuli väljakutse Vinni valda Rakve-
re-Luige maanteele Karkuse küla juurde, kus olid kaks 
sõiduautot kokku põrganud. Päästjad likvideerisid sütti-
misohu ning puhastasid tee.

PÕLENGUD
31. jaanuaril kell 1.50 tuli teade Vinni vallas Ristikülas 
põlevast kõrvalhoonest. Päästjate kohale jõudes põles 
hoone täisleegiga. Tulekahju lokaliseeriti kell 2.32 ning 
kell 3.20 oli sündmus päästjate jaoks lõppenud. Põlema 
süttinud 16ruutmeetrine puidutööruumina kasutusel ol-
nud ehitis hävis tules täielikult.
28. jaanuaril kell 20.02 saadi väljakutse Tapale Jaama tä-
navale, kus taaraautomaadi katuselt tuli suitsu. Koha-
peal selgus, et põles taaraautomaadi külgsein. Päästjad 
avasid seina, tuvastasid tulekolde ning põleng likvideeri-
ti kell 20.31.

LANGENUD PUU
28. jaanuaril kell 18.58 sõitsid päästjad Rahkla küla juur-
de, sest teele oli kukkunud suur puu ja palju oksi. Tee-
hooldajad olid juba teed puhastama hakanud ning 
päästjad läksid neile appi.

VARGUS
Politseile anti teada, et Rakveres varastati 30. jaanuari 
õhtul Rägevere teel asuva ettevõtte kinniselt territooriu-
milt veoauto esituled. Kahju on 1500 eurot.
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Rakvere Linnavalitsus 
esitas Keskkonnainves-
teeringute Keskuse 
(KIK) tänavavalgustuse 
uuendamise taotlusvoo-
ru projekti, vahetamaks 
välja 1100 lambiposti. 
Uus süsteem peaks too-
ma 40000 eurot kokku-
hoidu aastas.

Liisi Kanna

17. jaanuaril lõppes projekti-
de esitamine KIKi tänavaval-
gustuse taristu renoveerimise 
taotlusvooru. Üle Eesti esitati 
57 taotlust, millega soovitakse 
kokku 41,5 miljonit eurot. 
„Huvi toetuse vastu oli suur,“ 
kinnitas KIKi kommunikat-
sioonijuht Elina Kink. „Lää-
ne-Virumaalt esitati viis taot-
lust.“
Toetust soovivad saada nii 
Väike-Maarja, Haljala kui 
Kadrina vald. Kusjuures vii-
mane taotles toetust Hulja 
aleviku tänavavalgustuse re-
noveerimiseks. Taotlused esi-
tasid ka Kunda ja Rakvere 
linn.
Kink nentis, et kuna taotluste 

Rakvere linnas loodetakse 
uuendada tänavavalgustust

läbivaatamine alles algas, siis 
hetkel neile veel hinnanguid 
anda ei saa. Küll aga on Rak-
vere Linnavalitsus saanud ta-
gasiside oma taotluse korri-
geerimiseks.
„See on tavaline, et taotlus 
vaadatakse üle ja palutakse 
täpsustada,“ selgitas Rakvere 
abilinnapea Rainer Miltop.
Rakverel paluti esitada kehtiv 
otsus omafinantseeringu ole-
masolu ja projekti rahastami-
se valmisoleku kohta. Algses 
projektis oli toodud vaid ot-
suse eelnõu. Vastavasisulise 
otsuse langetamiseks kogu-
neb linnavolikogu 6. veebrua-
ril. „Ma ei näe põhjust voliko-
gu vastuseisuks, aga loomuli-
kult toimub hääletus ja saa-
me vastuse,“ arutles Miltop.
Toetuse andmise eesmärk on 

korrastada vananenud täna-
vavalgustuse taristut, mille 
tulemusel väheneb tänu 
kaasaegsetele valgustitele ja 
juhtimistehnoloogiale ener-
gia kasutamine. Ühe kohaliku 
omavalitsuse üksuse kohta 
on taotlusvoorus võimalik ra-
hastada 80 kuni 1500 tänava-
valgustuspunkti renoveeri-
mist. Toetuse maksimaalne 
summa ühele projektile on 
kolm miljonit eurot.
Rakvere projekti maksumu-
seks on märgitud kuni kolm 
miljonit, millest omafinant-
seering 20-30 protsenti. Plaa-
nis on vahetada 1100 valgus-
tit ja 303 masti.
„Linnas on 2800 valgustit, re-
noveeritud neist on vaid väi-
ke osa. Kõnealuse toetusega 
saaks korda teha üle poole 

vajaminevast,“ täpsustas abi-
linnapea.
Miltopi sõnul on tegu para-
digma muutusega. „See on 
täiesti uus lähenemine täna-
vavalgustuse süsteemile. 
Praegu on vool sees siis, kui 
valgustus õhtul sisse lülita-
takse. Uue süsteemiga peaks 
vool koguaeg sees olema. Nii 
saab lambiposti kasutada tar-
kadeks lahendusteks – kaa-
merad, elektroonilised rek-
laamid, telefoni laadimise 
võimalus,“ selgitas ta. „Kogu 
linna valgustus oleks targalt 
juhitud, iga lamp eraldi.“
Uue süsteemiga säästaks linn 
aastas kokku üle 40000 euro. 
Miltop nentis, et see kokku-
hoid tuleks üksnes praeguse 
süsteemi väljavahetamisel 
led-valgustuse vastu. Lampi-
de reguleerimisega kaasnevat 
kokkuhoidu ei ole selle sum-
ma juures veel arvestatud.
Rakvere Linnavalitsus küsis 
tänavavalgustuse uuendami-
seks toetust ka eelmises voo-
rus, nn seitsme linna projek-
tis, kuid toona raha saada ei 
õnnestunud. „Seekord tuleb 
kolm vooru ja loodame mõ-
nes neist toetust saada,“ oli 
abilinnapea optimistlik.

Uus valgustussüsteem 
võimaldaks kasutada 
tarkasid lahendusi. 

Foto: Liisi Kanna

Keskkonnaprogrammi 
mahuks on 15 miljonit
Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprog-
rammi tänavusse taotlusvooru saab taotlusi esitada 27. 
veebruarini.
Taotlusvoor on avatud senise kümne asemel üheksas vald-
konnas. Maapõue kategoorias sel korral projekte esitada ei 
saa.
Vooru eelarvest enim toetust saab veemajandus – 10,4 mil-
jonit eurot. See valdkond vajab jätkuvalt suuri investeerin-
guid, et oleks tagatud kvaliteetne joogivesi üle kogu riigi. 
Keskkonnateadlikkuse projektidele eraldati 2,3 miljonit eu-
rot, looduskaitsele 600 000 eurot, jäätmekäitlusele 500 000 
eurot, atmosfääriõhu kaitsele 450 000 eurot, kalandusele 
300 000 eurot, merekeskkonnale 250 000 eurot, keskkonna-
korraldusele ja metsandusele mõlemale 100 000 eurot.
„Otsustasime, et kitsamates rahalistes tingimustes on vaja-
lik ka võimaliku tegevusteringi koomale tõmbamine. Suu-
rem konkurents vahenditele eeldab projektide paremat lä-
bimõeldust,“ ütles KIKi nõukogu esimees, keskkonnaminis-
ter Marko Pomerants. „Kuna eelmisel aastal teist taotlus-
vooru ei toimunud, on eeldatavasti olnud aega selleks aas-
taks korralikult valmistuda.“
Kokkuvõtte voorus toetatavatest tegevustest ja uuendustest 
leiab KIKi kodulehelt. Taotlemine toimub traditsiooniliselt 
läbi andmesüsteemi Kikas.
Sel aastal saab taotlusvooru vaid piiratud mahus avada vä-
henenud ressursitasude tõttu. Valitsus otsustas 2016. aasta 
kevadel, et põlevkivisektori probleemide lahendamiseks 
langevad ajutiselt nii keskkonna- kui ka ressursitasud. Otsu-
se mõjul on ka KIKi keskkonnaprogrammi 2017. aasta eelar-
ve oluliselt väiksem. Varasematel aastatel laekus KIKile aas-
tas keskkonnatasudest keskkonnaprojektide toetamiseks 
keskmiselt 35 miljonit eurot.

Kuulutaja

Keskkonnaministeerium ja-
gab Keskkonnainvesteeringu-
te Keskuse (KIK) kaudu ette-
võtjatele 110 miljonit eurot.
Toetuse eesmärk on edenda-
da ettevõtlust ressursitõhusa-
ma ning seeläbi ka keskkon-
nasõbralikuma tootmise kau-
du. „Prognoosid lubavad, et 
kui mitusada ettevõtet võtaks 
oma tootmises kasutusele 
ressursitõhususe ja ringma-
janduse põhimõtted, võime 
viie aasta pärast arvutada sel-
le pealt kümnetesse miljoni-
tesse eurodesse ulatuvat tu-
lu,” ütles keskkonnaminister 
Marko Pomerants.
Esimene taotlusvoor puudu-
tab viie sektori tööstusette-
võtteid: toiduaine-, puidu-, 
mäe-, paberi- ja tselluloosi-
tööstust ning mineraalsete 
materjalidega töötlevaid ette-
võtteid. Järgmistes taotlus-
voorudes plaanitakse toetu-
sesaajate ringi laiendada. 
Eesti on Euroopa Liidu arves-
tuses ressursitõhususe poo-
lest tagant kolmas. „Viie aas-
taga viie ressursitõhusama 
riigi hulka tõusta ei luba, kuid 
oma praegust positsiooni pa-
randame kindlasti,“ kom-
menteeris keskkonnaminister 
ning lisas, et lisamotivatsioo-
ni annab ka teiste riikide sa-
maaegne soov oma positsioo-
ni parandada.
Ressursitõhusate investeerin-
gute taotlemine on mitmee-

Avati ettevõtete investeeringute taotlusvoor

tapiline. Esmalt viivad audii-
torid toetust taotlevas ette-
võttes läbi põhjaliku ressursi-
kasutuse analüüsi, et hinnata 
senist olukorda ning seda, 
kuidas tootmist ressursitõhu-
samaks teha. Analüüsi tule-
musi arvesse võttes selgub 
konkreetne investeeringuva-
jadus ning toetussumma.
Toetuse maksimaalne osakaal 

abikõlblikest kuludest projek-
ti kohta on kuni 50 protsenti. 
Ühe projekti taotluse toetuse 
minimaalne suurus on 100 
000 eurot. Toetuse maksi-
maalne suurus on kaks miljo-
nit eurot ettevõtja kohta kogu 
programmperioodi vältel.

Kuulutaja

Ressursitõhusate investeeringu-
te taotlusvooru avamine Energia 
Avastuskeskuses. 

Foto: Keskkonnaministeerium
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Kolm Rakvere Reaal-
gümnaasiumi 11. klassi 
õpilast - Anu Širogorov, 
Kelly Rumm ja Elisabeth 
Teidla - otsustasid eel-
misel sügisel ellu viia 
oma äriidee ning asuta-
da õpilasfirma. Kuuluta-
ja uuris, millega firma 
tegeleb ja mis ajendas 
noori seda looma.

Andre Talu

Millega teie õpilasfirma tege-
leb?
Valmistame tervislikke käsi-
töömüslisid ja müslibatoone, 
mis sobivad nii maitsvaks va-
hepalaks kui ka täisväärtusli-
kuks hommikusöögiks. Pro-
pageerime tervislikke eluvii-
se, pakkudes oma toodetega 
alternatiivi kõrge suhkrusisal-
dusega maiustele. Müslisid 
on meie tootevalikus hetkel 
kaks: pähkli- ja puuviljamüs-
li. Müslibatoone oleme jõud-
nud turule tuua kolme sorti: 
jõhvika-, maapähkli- ning šo-

kolaadibatoon.

Mis ajendas õpilasfirmat 
asutama?
Iga Rakvere Reaalgümnaasiu-
mi 11. majandusklassi jõudev 
õpilane peab koostama 
äriplaani. Pika arutelu tule-
musena jõudsime meie just 
müslide ja müslibatoonide 
tootmise äriideeni. Oma õpi-
lasfirma otsustasime aga re-
gistreerida majandusõpetaja 
Diana Tandru soovitusel.
Oleme otsusega rahul, kuna 
ettevõtlusega tegelemine on 
meile andnud hindamatu ko-
gemuse. Leidsime ärinime, 
töötasime välja brändi, katse-
tasime retsepte. Pidasime lä-
birääkimisi ja leidsime suure-
pärased koostööpartnerid. 
Selle kõige juures omandasi-
me uusi oskusi.

Mille poolest erinevad teie 
tooted teistest samalaadse-
test?
Tegemist on tervislike maius-
tustega. Kasutatud ei ole 
suhkrut, tooted on magusta-
tud hoopis kodumaise mee-
ga. Samuti ei sisalda need te-
hislikke säilitus-, lõhna- ega 

Õpilasfi rma Krõbedik toodab 
tervislikke käsitöömüslisid

maitseaineid. Lisaks on kõik 
meie tooted valminud hoole 

ja armastusega, mis ongi väi-
ketootmise eelis.

Kust hangite tooraine ning 
kus tooted valmivad?
Kõik tooted valmistame algu-
sest lõpuni ise, toodang on 
käsitöö ning kogused väike-
sed. Valmistame ja pakenda-
me tooted meie partneri köö-
gis, järgides kõiki Veteri-
naar-ja Toiduameti poolt 
määratud nõudeid.
Tooraine hangime koostöö-
partneritelt nii Eestist kui ka 
välismaalt ning valikul lähtu-
me eelkõige kvaliteedist. 
Meie jaoks on väga oluline 
kasutada kvaliteetset toorai-
net, et tagada toodete suure-
pärane lõppkvaliteet.

Kuidas kliendid teid üles 
leiavad?
Meie tegemistel saab silma 
peal hoida Facebookis Krõbe-
dik ÕF nime all. Samuti osale-
me laatadel üle Eesti. 

Kas plaanite ettevõtlusega 
edaspidigi tegeleda või näib 
see kosmoseteadusena?
Alustades tundus ettevõtlus 
tõepoolest kosmoseteaduse-
na, kuid ajapikku muutus võ-
hiklik kartus suureks huviks. 
Mõistsime, et kõige olulisem 

on mitte alla anda ja usinasti 
edasi tegutseda, isegi siis, kui 
kõik ei lähe plaanipäraselt. 
Raskused ongi ületamiseks! 

Kui palju aega ja energiat võ-
tab õpilasfirmaga tegelemi-
ne? Kooli ikka jõuate?
Vaatamata sellele, et oleme 
alustavad ettevõtjad, on meie 
põhiprioriteediks siiski koolis 
käimine. Samuti ei ole me 
loobunud oma hobidest. Üri-
tame igapäevased tegevused 
võimalikult nutikalt planeeri-
da, et kõik saaks õigeaegselt 
tehtud.

Millist nõu annaksite güm-
nasistile, kellel on lahe ärii-
dee, ent kes kahtleb õpilas-
firma asutamises?
Hea äriidee on eduka äriplaa-
ni alus, mistõttu soovitaksime 
tahtejõud kokku võtta ning 
idee kindlasti teoks teha. Et-
tevõtlusega tegelemine on 
omaette väljakutse, kuid 
protsessist saadav kogemus 
igati väärtuslik. Lisaks on hu-
vitav jälgida teekonda, mille 
käigus kasvab ideest midagi 
palju enamat.

Vasakult: Elisabeth 
Teidla, Kelly Rumm, 
Anu Širogorov. 

Foto: erakogu



Kuulutaja reede, 3. veebruar 2017 7TÖÖ/KOOLITUS

•  Autopesula otsib B-kat. 
juhiloaga autopesijat. Tel 5827 
1622

•  P a k u t a k s e  t ö ö d 
a u t o r e m o n d i l u k k s e p a l e 
Rakveres. Kontakttelefon 529 
1938

• Võtame oma meeskonda 
müügikonsultandi, kes valdab 
eesti ja vene keelt. Sobib ka (üli)
õpilasele. kristo@k-kummid.ee

• OÜ Incassor pakub tööd müü-
giassistent - klienditeeninda-
jale. CV koos palgasooviga saata 
marika@incassor24.ee. Tel 5851 
3121

• Töö kokale-abitöölisele. Tel 
5829 0272

•  P a k k u d a  t ö ö d 
taksojuhtidele. Tel 528 2659

• Otsime 7. klassi poisile ingli-
se keele abiõpetajat üks kord 
nädalas. Tel 505 7675

• Rakvere Rohuaia Lasteaed 
võtab tööle õpetaja assistendi. 
Info www.rla.edu.ee ja tel 5348 
5855

• Vajan saemeest. Rakverest või 
lähiümbrusest. Minu varustus. 
Soovitav B-kat. juhiluba. Tel 5673 
5648, Silver

• Viru Halud OÜ pakub tööd 
lintsaeraami operaatorile. 
Asukoht Rakvere. Info 555 60 240

•  V a j a t a k s e  h o o l d a j a t 
n a i s t e r a h v a l e  R a k v e r e s . 
Ööpäevaringselt. Tasuks elamine 
ja söök. Soovitav naispensionär. 
Tel 5613 7046

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• Inglis e keele algtaseme 
kiirkursus (20 tundi) al. T 7.02. 
Võimalus jätkata. Koidula 1 
Tsentrumis kell 18-19.30. Hind 
50 €. Tel 5566 1419

• Kutsume Teid veebruaris al-
gavatele hispaania keele kur-
sustele. Tunnid toimuvad nel-
japäeviti Rakvere Kultuurikes-
kuse ruumides (Kreutzwaldi 2, 
Rakvere). Info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com

• Karske mees (44) otsib tööd 
tõstukijuhina või B-,C- kat. 
autojuhina Lääne-Virumaal. Tel 
5686 2169

• Lihalõikaja-lihunik otsib 
tööd. Tel 5342 0092

• Peristein OÜ võtab Rakveres 
t ö ö l e  C - ,  E - k a t e g o o r i a 
autojuhi poolhaagisele Eesti 
sisetöödele. Brutopalk alates 850 
€. peristein@hot.ee, tel 517 0260

• OÜ BGM Ehitus otsib oma 
töökasse kollektiivi seoses 
töömahu suurenemisega 
e h i t u s t ö ö l i s i .  Vä l ja õ p e 
kohapeal. Info tel 5669 4428 
või info@bgmehitus.ee

• Otsin 2-3 ehitusmeest. Võib 
olla OÜ. Tel 5668 5343

• Pakun tööd kogemustega 
p u i t e l e m e n t m a j a d e 
paigaldajatele Soome. Tel 5365 
4047

Väike-Maarjas algavad 
tasuta täiendkoolitused
Väike- Maarja Õppekeskuses toimuvad veebruarist juunini 
tööalased täiendkoolitused.
Sihtrühmadeks on erialase hariduseta täiskasvanud, ilma 
keskhariduseta täiskasvanud ja vananenud oskustega 
tööealine elanikkond.
Kursustel ei saa osaleda koolikohuslased ja kutse- või kõrg-
koolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppijad.
Täienduskoolituse kursused on osalejatele tasuta, neid fi-
nantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.
Valikus on T-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus, veise-, 
sea- ja linnulihast roogade valmistamise koolitus, menüü 
koostamise ja hinnakujunduse koolitus toitlustusettevõtte 
töötajatele, soome keele kursus turismi- ja teenindusvald-
konnas töötavatele inimestele, äriplaani koostamise kooli-
tus alustavale ettevõtjale.
Info ja registreerimine telefonidel 326 1892, 510 3585 ning 
e-posti aadressil vmok@vmg.v-maarja.ee.

Kuulutaja
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Soojenduse olulisus  
  kardioseadmed spordiklubis

Sven Hõbemägi tervisenurk

Soojenduse olulisus ja 
kardioseadmed
Treening koosneb soo-
jendusest, treeningu 
põhiosast ja venitus-
test. Seekord räägime 
soojenduse mõjust, 
ülesehitusest ja spordi-
klubides enim kasuta-
tavatest kardiosead-
metest.

Soojenduse ülesehitus
Treeningu lahutamatuks 
osaks on eelsoojendus, mille 
eesmärgiks on keha – liige-
sed, lihased, hingamine, vere-
ringe -  ettevalmistamine pin-
gutuseks ning vigastuste väl-
timine ja sooritusvõime pa-
randamine.
Soojenduse saab jagada kol-
meks osaks: üldine soojen-
dus, soojendav venitamine ja 
spordialaspetsiifiline soojen-
dus.
Üldise soojenduse alla kuulu-
vad nii liigeste ringid kui ka 
aeroobne tegevus. Liigeserin-
ge tehakse kõikidele liigeste-
le, alustades sõrmedest ja lõ-
petades varvastega. Ringide 
eesmärk on soojendada liige-
seid soodustades nende tööd 
koormusel.
Aeroobse soojenduse all pee-

ja

Energiakulu 75 kg kaaluval inimesel:
-JOOKSULINT (kiirusel 8,4 km/t) - 712 kcal/tunnis
-VELOERGOMEETER (kiirusel 20 km/t) - 635 kcal/tunnis
-STEPPER - 476 kcal/tunnis
-SÕUDEERGOMEETER- 674 kcal/tunnis
-CROSS-TRAINER - 712 kcal/tunnis

VELOERGOMEETER tugevdab südame-ja 
vereringesüstee-
mi. Stimuleerib 
enam jala- ja tu-
haralihaseid ning 
on hea ülekaalu-
listele ja algaja-
tele, sest annab 
väikese koormuse 
põlveliigestele.
Mida jälgida?
Reguleeri sadul 
vastavalt oma 
pikkusele, kõrgus on sobiv, kui alla siruta-
tud jala kand nn kella kuue kohal pedaali 
puudutab. Istu seadmel sirge seljaga. Va-
juta pedaalidele jalapäkkadega ning suru 
mõlema jalaga pedaalidele võrdse jõuga. 
Esimesed viis minutit kasuta madalat inten-
siivsust ning tõsta seda järk-järgult. Ära lõ-
peta treeningut järsku, vaid võta koormust 
maha vähehaaval. Pikema treeningu puhul 
joo vahepeal vett.
Seljavaevuste korral saab kasutada selja-
toega rattaid.

STEPPER annab hea koormuse tuharatele, 
reitele ja säärtele. Tugevdab südame- ja 

vereringesüstee-
mi. 
Mida jälgida?
Hoia selg sirge-
na ja jalad täis-
tallaga. Jälgi, et 
põlved oleksid 
kergelt kõverda-
tult ning ära toe-
ta käepidemete-
le terve kehaga. 
Säilita kogu soo-

jenduse vältel maksimaalne liigutuste ampli-
tuut. Suru pedaalidele ühtlase jõuga ja hoia 
puusavöö paigal. Jälgi, et puusad, hüppelii-
gesed ja põlved oleksid samal joonel.
Kui stepid päkkadel, kaasad säärelihaseid 
rohkem töösse.

SÕUDEERGOMEETER annab hea koormu-
se kõigile 
suurematele 
lihasrühma-
dele: selg, 
jalad, käed, 
rind. Hea 
toimega sü-
dame- ja 
verer inge-
süsteemile. 
Kuna töösse on kaasatud palju lihasgruppe, 
mõjub see hästi ka rasva ainevahetusele. 
Mida jälgida?
Seadet kasutades läheb pulss kiiresti üles. 

See on suhteliselt koormav ning seepärast 
tuleks alustada mõõduka tempoga. Tõm-
befaas algab jalgade tõukega, selg peab 
olema sirge ja kergelt ettepainutatud. Ka 
käed peavad olema sirged, mitte randmest 
painutatud. Tõmba selg tahapoole ning see-
järel soorita käte tõmme kuni kõhuni. Käte 
tõmme lõpeb rusika kaugusel kõhust ning 
vältida tuleb liiga tugevat tõmmet. Tõm-
befaas lõpeb käte ettesirutamisega. Esmalt 
liiguvad ettepoole käed, siis ülakeha ja al-
les seejärel iste. Tõmbetugevust saad regu-
leerida masinal.

JOOKSULINDIGA saab joosta olenemata 
ilmast. See annab 
hea koormuse 
kogu alakeha-
le. Käte tööga 
saab kaasata 
ka ülakehaliha-
seid, näiteks võib 
treeningu muuta 
intensiivsemaks, 
võttes kätte ker-
gemad hantlid. 
Uuematel mude-

litel saab muuta kaldenurka ning kasutada 
erinevaid treeningprogramme intensiivsuse 
muutmiseks.
Mida jälgida?
Kõnni ja jookse jooksuraja keskel ning kasu-
ta alati jalanõusid. Ürita hoida joostes pea 
otse, mitte maha suunatult. Ära tee joostes 
väga pikki samme. Vältimaks sirge seljaga 
tekkivat nõgusselgsust, kalluta keha natuke 
ette. Ära jookse sirge jalaga, vaid painuta 
jalga veidi põlvest. Alusta kõndimisega ning 
mine seejärel üle kiirele jooksmisele. Ära lõ-
peta jooksu äkki, vaid aeglusta tempot su-
juvalt.

CROSS-TRAINER koormab väga palusid 
lihasgruppe nii 
ala- kui ülake-
has, näiteks jal-
gu, tuharaid, käsi, 
rindkere, selga 
jne. Seega on 
cross-trainer tõhus 
vahend kaalu-
kaotamiseks.
Mida jälgida?
Jalad peavad 
olema kergelt 
painutatud ja pidevalt pedaalidega kontak-
tis. Puusad peavad olema sirutatud, vaagen, 
kergelt ette painutatud. Hoia selg sirge ja 
väldi nõgusselgsust. Suru õlavöö veidi alla-
poole, kätehaare peab olema küünarnukist 
veidi painutatud. Haara käetugedest käega 
ning hoia käsi küünarvarrega samal joonel.

takse silmas aeroobseid tege-
vusi, näiteks kardioseadmete 
kasutamine spordiklubis, 
sörkjooks jne. Efektiivne soo-
jendus peaks kestma vähe-
malt kümme minutit.
Valida tuleks tempo, mis ei te-
kita väsimust. Jooksusõber 
võib soojenduseks näiteks te-
ha kiirkõndi või kergelt sörki-
da.
Peale üldist soojendust kasu-
tatakse sageli soojendavat ve-
nitust. Staatilist venitust hoi-
takse konkreetses lihases um-
bes 15 sekundit. Sellele järg-
nevad dünaamilised venitu-
sed ehk erinevates suundades 
liigutused. Spordialaspetsiifi-
list soojendust rakendatakse 
nendele lihastele, millega ha-
katakse tööd tegema. Näiteks 
jooksjad sooritavad enne 
starti alakehaharjutusi, tõk-
kejooksjad imiteerivad ilma 

tõkketa jalatõsteid jne. 
Jõusaalis treenijad 
peaksid enne iga li-
hasgrupi treeningut 
sooritama sama harju-
tuse kerge raskusega, 
umbes 15-20 kordust 
seerias.
Piisab, kui teha ühte 
soojendusharjutust en-
ne iga lihasgrupi töö-

seeriate algust.
Kui mingil põhjusel ei ole või-
malik kõiki soojenduse osasid 
sooritada, peaks kindlasti te-
gema aeroobse ja spordialas-
petsiifilise soojenduse.

Soojenduse mõju
Soojenduse tulemusel tõuseb 
kehatemperatuur ning seelä-
bi väheneb liigeste, lihaste ja 
kõõluste vigastuste oht. Li-
saks kiireneb vereringe. See 
suurendab vere juurdevoolu 
südamesse ning töötavatesse 
lihastesse, mille tulemusel 
muutub energiaallikate trans-
port neisse efektiivsemaks.
Soojenduse mõjul kasvab ka 
lihaste pingutuskiirus ning 
mehaaniline võime. Lisaks 
paraneb hapnikutarbimine li-
haskudedes ning närviim-
pulsside ülekandekiirus.

Soojenduse ülesehitus:
-liigesringid 
-aeroobne soojendus
-staatiline venitus
-kerge dünaamiline venitus
-spordialaspetsiifi line soojendus

KARDIOSEADMED SPORDIKLUBIS

Lõppasend

Mida treenib?
Koormust saavad nii tuha-
ralihased kui ka reie ees-
mine, tagumine ja sisemine 
osa.
Mida jälgida?
Seisa jalad umbes õlgade 
laiuselt, vaade otse. Astu 
otse küljele, viies samal 
ajal puus taha ja hoides sel-
ja sirge. Kui puusad liigu-
vad tahapoole, liigub kere 
natuke ette. Jälgi, et astet 
tegeva jala põlv ja päkk 
oleksid ühes suunas ja otse. 
Lõpeta liigutus, kui välja-
astuva jala reis on põran-

NÄDALA HARJUTUS - VÄLJAASTE KÜLJELE

Algasend

daga paralleelne. Teise jala 
põlv peaks olema sirutatud, 
puusad peaksid olema as-
tet tegeva jala taga ja põlv 

ei tohiks minna varvastest 
ettepoole. Hoia teine jalg 
täistallaga põrandal. Astu 
tagasi lähteasendisse.
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Kiasid müüv Rakvere Auto-
tehnika OÜ võitis 22 Balti-
maade esinduse seas kõrgei-
ma kliendirahuloluga Kia 
esinduse auhinna.
Ettevõtte juhataja Anti Alave-
re ütles, et see on tunnustus 
kogu meeskonnale. Klientide 
rahulolu kohta tegi küsitluse 
sõltumatu turuuuringu ette-
võte ja nii ei saanud ükski 

esindus ise kuidagi tulemust 
mõjutada.
Alavere kiitis üheksaliikmelist 
tiimi, kes nõnda tublit tööd 
on teinud. „Klientide kõrge 
tunnustus motiveerib meid 
teeninduse taset hoidma 
ning veelgi paremaks muut-
ma,” ütles juhataja. Kuna sel 
aastal on oodata uusi mude-
leid, avaldas Alavere lootust, 

et nad möödunudaastase tu-
lemuse – 55 uut Kiat – tänavu 
ületavad.
Baltimaade kliendirahulolu 
auhind jõudis Rakvere Kia 
esindusse juba kolmandat 
korda. Eelnevalt on sama 
tunnustus saadud 2013. ja 
2014. aasta tulemuste eest.

Kuulutaja

Rakvere Autotehnika pälvis Baltimaade klientide tunnustuse

6. veebruarist sulgeb Kadrina 
Premium 7 ajutiselt tankla-
hoone uksed, et remontida 
müügisaali ja laiendada koh-
vikut. Mootorkütuseid saab 
aga tankida ööpäevaringselt 
nii ehitusperioodil kui ka 
edaspidi.
Kadrina tankla ümber käivad 
ehitustööd. 2016. aasta teises 
pooles uuendati tankla väli-
reklaami. „Varem ei saanud 
osad Tapa, Rakvere ja Tallinna 
poolt tulevad inimesed arugi, 
et tegemist on tanklaga, seda 
peeti tööstusala osaks,“ rääkis 
ettevõtte esindaja Karin Pom-
mer.
Hiljuti paigaldati uus multi-
tankur, mis võimaldab tanki-
da diislikütust ja bensiini. 
Koos tankuriga seati üles 
makseterminal, kus saab 
maksta nii pangakaardi kui 
Premium 7 kliendikaardiga. 
Remondi ajal on plaanis välja 
vahetada ka veoautodele 
mõeldud diislitankur.
Nüüd on otsustatud kasutu-
sele võtta ka uus müügikont-
septsioon, milleks andis tõu-
ke nii aasta-aastalt kasvav 
klientide arv kui muutuvad 
ootused tanklatoodetele ja –
teenustele.
6. veebruarist suletakse tank-
la kaubamüük. „10. märtsiks 
oleme uuendatud hoones ta-
gasi,“ märkis Pommer.

Juba üle kahe aasta tegutseb 
Rakveres ettevõte Vilde Auto-
rent. Kuidas neil läheb?
Firma juhi Andre Pronini sõ-
nul on nad leidnud häid pü-
sikliente ning autode renti-
jaid nii Eestist kui ka välis-
maalt.
Masinapark koosneb valda-
valt kuni kolme aasta vanus-
test sõidukitest, sealhulgas 
kaks üheksakohalist väike-
bussi. Kohati on nõudlus suu-
rem kui pakkumine, sõltuvalt 
hooajast. Sellest lähtuvalt on 
plaanis soetada juurde ka uu-
si sõidukeid.
Kõige aktiivsemaks rendipe-
rioodiks on suvi. Samas talvel 
on populaarsed just väike-
bussid, millega käiakse näi-
teks suusareisidel. Tuleb ette 
ka olukordi, kus enda sõiduk 
ei käivitu või on remondis, 
siis saab autorendist abi 
asendusauto näol.
Vilde Autorendist on võimalik 

Kadrina tanklas hakatakse 
pakkuma suppi ja praadi

Mida selle aja jooksul tehak-
se? „Teeme kapitaalse remon-
di. Lisaks tuleb eritellimusel 
uus mööbel ja külmsein,“ 
loetles ettevõtte esindaja.
Laiendatakse ka toidukäitle-
mise tingimusi. „Viime vee- ja 
kanalisatsioonivalmiduse 
ühest ruumist teise üle, et 
täiustada sanitaartingimusi.“
Lisaks praegu saadaolevatele 
kohvijookidele, pagaritoode-
tele, hot dog’idele jmt, haka-
takse kohapeal valmistama 
fritüüritud praade, suppe ja 
salateid.
Kevadel jätkatakse välitööde-
ga, plaanis on välja arendada 
varjudega istumisala. Kadrina 
vallavanema Erich Petrovits 
kinnitas, et Rakvere-Pärnu 
trassi ääres asuva tankla aren-
dus on kasuks nii Kadrina 
alevikule kui läbisõitjaile. Eri-

ti arvestades, et Pärnu suunal 
jääb järgmise toitlustamise 
võimalusega tankla 30 kilo-
meetri kaugusele – Märjan-
disse.
Valla esindaja hinnangul ei 
ole küsimus üksnes tanklas 
peatumises, vaid ka võimalu-
ses, et tanklasse sattunu kee-
rab sisse Kadrina alevikku. 
Kui seda ka ei tehta, võidakse 
lugemiseks kaasa haarata 
tanklas tasuta levitatav valla-
leht - sellest algavad aga uued 
kontaktid.
Pärast taasavamist pikenda-
takse Kadrina tankla müügi-
saali lahtiolekuaega tunni 
võrra, see hakkab olema ava-
tud 6st 23ni. Lisaks vihjas 
Pommer, et kavas on ka per-
sonali suurendada.

Liisi Kanna

Kadrina tankla. 
Foto: Liisi Kanna

Vilde Autorent pakub transfeerteenust

rentida sõidukit ka koos juhi-
ga ehk transfeerteenusena. 
Juht viib kliendid soovitud 
sihtpunkti ning vajadusel oo-
tab nad ära või läheb järele.
Vilde Autorent on ühtlasi ka 
Cashback Card partnerette-
võte.  Cashback Cardi omani-
kud saavad igalt ostult raha 
tagasi ning rentida Vilde Au-
torendist sõidukeid soodsa-
matel tingimustel. Kõikide 
veebruarikuus kliendikaardi 
registreerijate vahel loosib et-
tevõtte välja tasuta autorendi 

üheks ööpäevaks. Soovijad 
saavad ühendust võtta e-pos-
tiaadressil info@vildeauto-
rent.ee.
Sõidukeid on võimalik muga-
valt broneerida ettevõtte ko-
duleheküljel www.vildeauto-
rent.ee asuva broneeringu-
vormi kaudu ning kiiretele 
küsimustele vastatakse tele-
foninumbril 5527977.

Kuulutaja

Foto: Vilde Autorent

RAKVERE • NIINE 4A • E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718
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LIHTNE JA MUGAV 
JÄRELMAKS! KASUTA 
VÕIMALUST!

KOMPLEKTID

SUPERHINNAGA!

diivanvoodi
voodimehhanismiga + 
tugitool + reguleeritav 
tugitool elektri süsteemiga

UUDIS!

989.-
SÕBRAKUUL on meil mööbel

väga SÕBRALIKE hindadega!
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• Müüa korter. Info 523 0428

• Müüa 1toaline keskküttega 
korter Tamsalus. Tel 5680 1956

• Müüa Laekvere alevikus heas 
korras 2toaline ahiküttega kor-
ter. Info 5353 7711

• Müüa 2toaline ahiküttega san.
remonti vajav korter Tamsalus. 
Tel 5693 4141

• Müüa 2toaline korter Kundas 
Pargi tn 4. Hind kokkuleppel. Tel 
5890 9712

• Müüa 3toaline möbleeritud 
korter Tamsalus. Tamsalust 
saab 9 korda päevas tunnise 
rongisõiduga Tallinnasse või 
Tartusse. Kui Sa ei saa hetkel 
osta korterit suurde linna, siis 
ehk sobib mõneks ajaks eluks 
hädavajalikuga sisustatud kor-
ter väikelinnas. Lasteaed mõne 
sammu kaugusel, kauplus ja 
kool lähedal. Korteril on uued 
aknad ja rõduuks, välisuks me-
tallist. Hind 9 900 €. Tel 528 5834

• Müüa 4toaline  (70 m2) 
täielikult renoveeritud korter 
Haljalas või vahetada korteri või 
maja vastu Võsul või Käsmus. 
Tel 5568 6385, benedicion2@
gmail.com

• Müüa 4toaline rem.vajav kor-
ter Viru-Jaagupis. Tel 5342 0092

• Müüa vanem maja L-Virumaal 
Haljala alevikus, suur krunt. 
Kiire! Tel 5664 3580

• Müüa renoveerimisjärgus 
maja Näpil Kuuse tn 7. Tel 
505 4575

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

KINNISVARA

Tel 5164 685

rendipinnad@hot.ee

MÜÜA VÕI ANDA 
RENDILE 

RAKVERES KUKE TN 3

CAROLA ÖÖKLUBI/
SAUN

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KOHTLAJÄRVE, IIDLA, MALEVA 23
alates 30 m2 II korrusel

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

TAPA, JAAMA 1

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

KOSE, KODU 2

17 m2  I korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2  I korrus

SAUE, PÄRNASALU 
PÕIK 1B

8 m2  I korrus

8,0

MÜÜA MAJA ILUSAS KOHAS
VANA KLAASISOO SÕMERU V

• Kinnistu 3,4 ha

• 3 tuba, köök, saun, WC

• 4 abihoonet, kasvohoone

156 m² 527 1011

75 000 €

MÜÜA KINNISTU
VILDE TN RAKVERE

• Kinnistu 723 m²

• Ehitusluba, projekt

• Hea asukoht

330 m² 527 1011

69 000 €

MÜÜA ELAMUMAA
MOONAKÜLA RAKVERE V
• Kokku planeeritud 4 kinnistut

• Rakvere linna piiril

• Kommunik. kinnistu piiril

8 800 m² 527 1011

94 000 €

MÜÜA TOOTMIS- JA ÄRIMAA
NARVA TN RAKVERE

• Elektriliitumine 400A

• Kom. piirnevad kinnistuga

• Juurdepääs avalikult teelt

41 000 m² 527 1011

190 000 €

• Ehitusalane pind 500 m²

• Korruselamu või ärihoone 
krunt, väga hea asukoht

1698 m² 527 1011

45 000 €

MÜÜA ÄRIMAA
PIIRI TN RAKVERE

Turu plats 5, II korrus, Rakvere
322 3601

rakvere@uusmaa.ee

UUS MAA RAKVERE BÜROO

Margus Punane
Tegevjuht
Kutseline maakler
504 9998

Triinu Heinluht
Hindaja, Maakler
5391 0678

Taivi Kask
Kutseline maakler
5567 1233

Tõnu Kuhi
Kutseline hindaja
502 2114

Nele Aart
Kutseline maakler
5697 5217

KORTER KÕRGEL KESKLINNAS
RAKVERES F.G. ADOFFI 2

2 tuba, 49,7 m², 5/5, uued aknad, rõdu

33 000 € UUS!

Margus Punane,  504 9998

KODUNE RAHU AASPERES
TAMME TEE 6

3 tuba, 69,1 m², 1/2, aknad vahetatud

9 990 € UUS!

KODU VALLIMÄEL
RAKVERES TÕUSU 11

Kinnistu 1 364 m², 6 tuba, 198 m²

89 000 €

Nele Aart, 5697 5217

MAJAKENE MÕISA LÄHEDUSES
VIHULA VALLAS PALMSE KÜLAS

Kinnistu 2,59 ha, elamu 78,2 m², 3 tuba

29 990 € UUS!

KUJUNDA ELAMINE OMAL KÄEL
RAKVERES VAHTRA 11

Kinnistu 588 m², 3 tuba, elamu 113 m²
Margus Punane,  504 9998

MAJA MISSUGUNE
KUNDAS KALDA 6

Kinnistu 595 m², elamu 202,4 m², 4 tuba, saun

63 990 € UUS!

LUKSUSLIKULT STIILNE KORTER
RAKVERES PIKK 62

2 tuba, korrus 1/2, 48,2 m², laudpõrandad, saun

SOODNE ELAMINE MAAL
VÄIKE-MAARJA VALLAS HIRLA KÜLAS

Kinnistu 1,6 ha, elamu 127,1 m², 4 tuba

Margus Punane,  504 9998

Margus Punane,  504 9998

71 000 €

Taivi Kask, 5567 1233

27 900 €

Taivi Kask, 5567 1233

9 900 € UUS!

Taivi Kask, 5567 1233

MEELDIV ELAMINE HALJALAS
RAKVERE MNT 20

Kinnistu 0,96 ha, elamu 212,4 m², 6 tuba, abihooned

89 990 € UUS!

UNISTUSTE AIAGA KODU JÄRVE KALDAL
VETIKUL JÄRVE 21

Kinnistu  1 877 m²,  3 tuba, 107 m²

110 000 €

Margus Punane,  504 9998

Nele Aart, 5697 5217

KODU RAKVERE LINNAS
PIIRI 15

Kinnistu 760 m², 6 tuba, 183 m²

75 000 €

UNISTUSTE KODU RAKVERE LÄHEDAL
RAKVERE VALLAS TOBIA KÜLAS

Kinnistu 5842 m², 5 tuba, 114 m²

95 000 €

Nele Aart, 5697 5217

Nele Aart, 5697 5217
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• Ostan 1toalise k.m. korteri Rak-
veres otse omanikult. Tel 5081 311

• Ostan otse omanikult 2-3toalise 
korteri Rakvere linnas. Võib olla 
ahiküttega ning remonti vajav. 
Sobivuse korral raha kohe kätte! 
Tel 518 7979

• Ostan vanema maja või korteri 
Rakveres või laopinna. Tel 5031 
849

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

• Ostan 2-5toalise korteri 
Rakveres, võib vajada kap.
remonti. Hind kuni 40 000 €. 
Tel 5839 3713

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

• Ostan Rakveres renoveeritud või 
remontivajava 2toalise korteri 
kuni 32 000 €. Tehingu korral raha 
kohe. Äärelinna mitte pakkuda. 
Tel 5666 2260

• Noor pere ostab 2-4toalise kor-
teri Rakvere kesklinna piirkonnas 
kivimajas. Hind kuni 30 000 €, otse 
omanikult, võib vajada remonti. 
Tel 5839 3713

• Ostan Rakveres või Haljalas 
remonti vajava korteri. Hea pak-
kumise korral raha kohe kätte. Info 
tel 518 8770

•  No o r  p e re  o s t a b  maja 
Rakveres või lähiümbruses 
(kuni 3 km eemal). Võib vajada 
remonti, võib olla ehitusjärgus. 
Hind kuni 40 000 €. Tel 5839 
3713

• Noor pere soovib osta Haljala 
valda min. 2 ha maad kodu raja-
miseks. Tel 5800 4824

• Ostan Rakveres või linna piiril 
krundi. Võib olla koos vanema 
majaga. Raha kohe kätte! Tel 501 
4081

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

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

• Anda üürile või müüa 2toaline 
k.m. korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 558 7544

• Üürile anda 2toaline ahiküt-
tega korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 5196 4657

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

• Anda üürile Rakveres Lennuki 
tn 3toaline korter otse omani-
kult. Möbleeritud. Tel 5624 4605

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

• www.toonklaas.ee

• Akud murutraktorile, roll-
erile, mootorratastele, ATV-
le ja igale poole mujale. Räga-
vere tee 38, Agroparts OÜ. Tel 
32 58 970, 5260 545

• Müüa Ford Focus Turnier 1,6i 
03/2005. a uuem keremudel, 
74 kW bensiin, helehall met, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 
2xel.aknad, talverehvidel, väga 
korralik, ökonoomne, kehtiv 
ülevaatus 03/2017, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Honda CRV. Tel 5300 
1751

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

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

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

OST

• Soovin üürida 1-2toalise ahi-
küttega korteri Rakveres. Tel 
5808 1220

• Üksik noormees soovib üürida 
1-2toalist korterit Rakveres või 
lähiümbruses kuni 5km kaugu-
sel. Suitsu ei tee ja koduloomi 
pole. Vaatan läbi kõik pakku-
mised. Korteri hind võiks jääda 
kuni 200 €/kuu. Tel 5836 9120

• Pensionär võtab üürile 2toali-
se k.m. korteri Rakveres. Maks. 
Üür 180 €/kuus + kom.kulud. 
Tel 5671 2650

• Soovin üürida Kundas 2toa-
lise mugavustega korteri. Tel 
512 3246

• Pere soovib üürida korterit 
Rakveres. Eelistatud 3toalist. Tel 
5620 6988

• Soovime üürida Rakveres 
3-4toalist mugavustega elamist 
pikaks ajaks (võib ka ahiküttega). 
Üür kuni 220 € + kom. Sobiks 
osaliselt möbleeritud (köök, 
pesumasin, riidekapp). Toad 
eraldi ja kinnine köök. On 2 last 
ja lemmikloom (kass). Oleks 
sissekirjutus võimalus. Ühes 
korteris oleme elanud 4,7a 
(omanik paneb korteri müüki). 
Tel 5557 7828 ja 5837 9616

OST

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

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

tel 508 9216

AUTODIAGNOSTIKA

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

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

www.autoelekter.ee

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car     1,8i             98
AUDI S4/A4       4,2 i             06
AUDI A3          1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                        84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro                94 
AUDI 100 sed/avant                    94
AUDI V8 quattro     3,6i/4,2i/aut    89
ALFA ROMEO 33/164  3,0i       83-94
BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i          94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe          92-95
BMW E38         4,0i aut.              95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46  car/coupe   1,9i/2,0T         -05

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

UUS! DACIA LOGAN              1,4i                            06
DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ         0,8i                99
FIAT TIPO              1,7D              88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i       95-98
FIAT PUNTO       1,2i             -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD              02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO               93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      -03
FORD ESCORT /ORION       91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                  87-98
FORD FIESTA                    84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i                -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut       -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i             00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3       93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA                -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut         99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                 97
LADA  110/111                 01
LEXUS LS400            4,0i           97
MAZDA B2500                0 6
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i    85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i    92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                   -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6          92-94
MAZDA 6 sed           2,0                    02
MB CLK                   97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car          93-00
MB E-klass                                                      -00
MITSUBISHI PAJERO                              -97
MITSUBISHI GALANT                                      -00
MITSUBISHI LANCER sed/car               85-00
MITSUBISHI COLT                          88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust           97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                            -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i        95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                      99
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i         86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i             02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                  92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                      09
OPEL SINTRA             2,2i                 99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD        89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                             2,0 TD                        99
UUS! OPEL MERIVA            1,6 i                        05 
PEUGEOT 405/205/306/309        83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER         2,5TD                 99
PEUGEOT 206 3ust  1,1              99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi               05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                      06
PEUGEOT PARTNER            1,9D                -04
PORSCHE 924            2,0        82/85
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0          85-98
RENAULT SAFRANE             2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD   96-99
REANULT THALIA      1,4                    -04
ROVER 620/416     1,6i/2,0i    93-00
SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car               2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY         2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                           06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO                     91-95
UUS! SEAT LEON                  1,6i                        02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00
TOYOTA CARINA E/car      1,6i       92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i              95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO Classic         1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                         92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6         98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi   -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi          99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                    06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
põllumaid, 
metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

• Vahetada 3toaline heas 
korras korter Sõmerul maja 
vastu Rakvere lähiümbruses. 
Tel 5300 7728

KEHALA AUTOLAMMUTUS

OSTAME AUTOSID tel 509 6714 (kustutame registrist)

MÜÜME VARUOSI tel 325 1725, 505 9420, rakett@hot.ee

LAOSEIS www.rakett.ee

Sünnipäevakuul 
veebruaris 

KÕIK VARUOSAD -20%

E–R 9–18

RENT

•Rendime pukseerimishaa-
gist, millega saab pukseerida 
sõidukeid B-kategooria juhi-
loaga. Rendihind: 12h/15€, 
24h/25€, võimalik ka puk-
seerimisteenus 0,35 € km+ 
haagise rendihind. Asukoht 
Tamsalu. Telefon 566 654 
99 

• Omanik müüb Rakvere 
kesklinnas kinnistu, kus 
asub kaks maja. Võimalikud 
erinevad tehingud. Hind 149 
000 €. Info 5342 5932, mar.4@
hot.ee

• Kinnisvaramaakler võtab 
müüki teie korteri, maja või 
maa. Tel 5664 2161

kuulutused.kuulutaja.ee

• Müüa Ford Focus 2005. a 
1,6TD (2 800 €), Ford Mondeo 
2006. a 2,0 TD (2 800 €). Autod 
heas korras, võimalus vahetada 
odavama sõiduautoga. Tel 502 
4288

• Müüa Mazda 323 1,6 2002. a. 
Tel 5342 5932

• Müüa Nissan Note 1,6 liitrit 
2008. a, spid. 40 000 km. Talvel 
sõitnud vähe. Kaasa suvereh-
vid valuvelgedel, talverehvid 
plekkvelgedel. Hind 5 000 €. Tel 
5615 7301

• Müüa Opel Astra Twinport 
1,6i 11/2003. a 76 kW bensiin, 
kuldne metallik, hooldusraa-
mat, konditsioneer, el.aknad, 
stereo, veokonks, talverehvidel, 
läbinud tehn.ülevaatuse kehtib 
11/2017, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa maastur Opel Monterey 
3,2 130 kW, bens.-gaas. Tel 5342 
5932

• Müüa Opel Zafi ra Elegance 
2,2DTI 04/2003. a 92 kW hõ-
bedane, turbodiisel, 7 kohta, 
konditsioneer, 4xel.aknad, el.
peeglid, kesklukk puldist, tume 
salong, talverehvidel, pl.soo-
jendus, veokonks, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volvo S40  1.9TDI 
10/2002. a 75 kW turbodiisel, 
tumehall met, sedaan, kon-
ditsioneer, püsikiirusehoidja, 
2xel.aknad, kesklukk puldist, 
stereo, veokonks, valuvelgedel 
ja talverehvidel, läbinud tehn.
ülevaatuse, kehtib 10/2017, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa VW Golf 3 esiistmed (2 
tk). 25 €/tk. Tel 523 6447

• Ära anda odavalt 92. a Audi 
80 B4 uusi ja korras kasutatud 
varuosi. Tel 523 6447

• Müüa Ford Mondeo varuosa-
sid 2000-2007. a. Tel 5646 6933

• Starterite ja generaatorite 
remont. Uued ja vahetusfon-
di generaatorid ja starterid. 
Kiire tarne. Tel 526 0545

• Müüa sõiduauto haagis MAZ 
3114. Tel 5561 9895

• Ostan autosid  kiirmüügi 
hinnaga. Tel 5629 1114

• Ostan vanema mootorratta, 
võib vajada remonti. Tel 5657 
2760

• Ostan Suzuki Alto kuni 
1992.a. Tel 5199 1609



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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 
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• Ehitus- ja remonditööd, 
toru- ja san.tehnilised tööd, 
siseviimistlustööd, plaatimi-
ne, tapeetimine, värvimine, 
parketipaigaldus. Tel 518 7979

• Saen-lõhun küttepuid. Tel 
5343 6875

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

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

     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 56 500 368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.comTEEME KOMBINEERITUD 

SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930, 5194 4298

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

FEKAALIVEDU

SINULE 
TAKSOTEENUS

Tel 53 03 04 15

* 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

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

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

TORUTÖÖD

- külmunud torude sulatus
- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine
- teemantpuurimine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

• Santehnilised tööd.

• Sise-, välis-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 

ehitus. 

• Septikute, imbsüstee-

mide, mahutite müük ja 

paigaldus.

• Teemantpuurimine.

Info: tel 508 9375

•  S a n . t e h n i l i s e d  t ö ö d , 
veemõõtjate vahetus, boilerid, 
WC-potid jms. Tel 5830 7593

•  S a n . t e h n i l i s e d 
t ö ö d ,  k a e v e t ö ö d 
väikeekskavaatoriga. Tel 
511 9972

• San.tehnilised tööd. Tel 5332 
4749

• 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

• Õhukonditsioneeride ja 
soojuspumpade siseosa 
keemiline pesu. Siseseadme 
soojusvaheti ja ventilaatori 
läbipesu, iga 4 -5 aasta tagant, 
annab 15 - 20% kokkuhoidu. 
Hind 50 €. Tel 5343 5668, 
www.rmati.ee

TEENUSED

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

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika

• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont

• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine

• esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899

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

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

• Transport Ford Transiti kau-
bikuga. Tel 521 5849

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

•  Kolimis- ja transport-
teenus. Kiire! Mugav! Säästad 
aega! Tel 5646 7038

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

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

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

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

•  Ve o t e e n u s  k a u b i k u g a 
nädalavahetustel. Tel 5849 0039

•  Te o s t a m e  k a e v e -  j a 
giljotinitöid. Saame hakkame 
ka kõige pehmematel pinnastel. 
Info tel 5552 4478 ja 518 7146

• Teostame remondi- ja ül-
dehitustöid! Lisaks erinevaid 
kivitöid. Tel 5907 4912

• Automaatika tiib- ja li-
ugväravatele. Tõstuksed, 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

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

• Ehitus- ja remonditööd. Ma-
jade, kuuride, rõdude, terrassi-
de, pesuruumide, saunade ehi-
tus, siseviimistlus, plaatimine, 
parketipaigaldus, tapeetimine, 
värvimine. Tel 504 5560

• Plaatimistööd. Teostame kõiki 
plaatimistöid. Küsi hinnapakku-
mist. Tel 5322 6828

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

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspet-
sialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, küttesüstee-
mid. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

•Antiikkrohv, kindakrohv. Tel 
5897 9293, Ehmes OÜ

• ADRANUS OÜ teeb korstna-
pühkimistöid, paigaldab moo-
dulkorstnaid, korstnahülsse ja 
kaminaid. Pakume ka pottsepa 
teenust ning korrastame Teie 
küttesüsteemi dokumentat-
siooni, hangime vajalikud 
kooskõlastused. Kodu tuleo-
hutuse kaardistamise teenus. 
Tel 5555 3737

• Pottsepp. 25a kogemust. Ehi-
tab ja remondib küttekoldeid. 
Tel 506 9683

• Ehitame palkehitisi ja puit-
karkasse (saunad, kuurid, pavil-
jonid). kasemaagrupp@gmail.
com, tel 526 3784

• Sooda-, klaaskuuli- ja 
liivapritsiteenus. Tel 5373 
3408

• Lammutustööd. Info 5330 
5970
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JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektrooni-
kat. Asume Koidula 1, Rakvere 
Tsentrumi II korrus. Helista 
juba täna tel +372 5512053 või 
tule läbi. Vaata ka www.hss.ee

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

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

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

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

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

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

• Teen korda Teie ettevõtte 
raamatupidamise. Tel 505 1176

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

(ka korteriühistutele)

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

• Restaureerin vanaaegset 
mööblit. Tel 5668 3582

• Pehme mööbli remont. Riide 
valik, veo võimalus. tel 322 7822, 
506 1547

• “WEST-WIND” eakate kodu 
Kunda linnas pakub ööpäeva-
ringset hooldusteenust. Info 
tel 5665 5179, email eakateabi@
gmail.com

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

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

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

T-N 9-17 • R 12-17

Tel 528 9665
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd
• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)

Kontakt 
  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

• 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

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

• Ansambel, õhtujuhtimine. 
Tel 5190 1697

• Õhtujuht ja tantsumuusika 
teie peole. Küsi lisa tel 5683 
7141 Tiia Paist

• Tantsumuusika  üheme-
hebändilt igale eale. Õhtu juh-
timine. Tel 514 9885

HÖÖVELDAMISTEENUS 

Kõik võimalikud profi ilid 
tellija soovil.

Tel 5274 255

• Müüa odavalt tumba, diiva-
nilaud (kirss), sektsioonmoo-
dulkapp (kirss), söögilaud ja 
6 tooli (kirss),  televiisorilaud 
(kirss), kirjutuslaud (kirss), 
elektriradiaatorid, suusa-
saapad, rulluisud, jalgratas 
(noorte), puidust lamamistool.  
Tel 5104 147

• Müüa vähe kasutatud gaasip-
liit. Tel 5557 2856

• Kasutatud rõivaste äris müü-
gil heas korras vähekasutatud 
kušetid (laius 80 - 90 cm, hind 
40 - 60 €), voodi + madrats 
(laius 80 cv, hind 50 - 70 €, laius 
160 cm, hind 140 cm), laste 
pikendatav voodi (50 €), dii-
vanvoodid (80 -100 €), erinevad 
puhvetkapid ja muud erinevat 
mööblit. Tel 501 1046

•  Ta a s k a s u t u s k a u p l u s 
Maara Rakveres Laada 14 
müügil palju kasulikku – 
el.boiler (100L, vertikaal) 56 €

• Müüa pianiino. Asub Huljal. 
Tel 5887 6300

KODU

• Ostan kristall- ja portselan-
nõusid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5564 0325

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud 
asju: mööbel, nõud, mänguas-
jad, jalgrattad, garaažitööriis-
tu ja tarvikuid. Paku julgesti! 
Tel 5616 5761

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

• Ostan töökorras puulõhkuja. 
Võib olla ka oma valmistatud 
koonusvindiga. Tel 5356 4816

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

• Ostan töölaua, kruustangid, 
alasi, saunaahju, pliidiplaadi, 
nõukogudeaegse vahvliküp-
setaja, revers lüliti, jalgratta 
ning võrri juppe ja osi jne 
kila-kola. Tel 5031 849

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

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

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

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

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

• Müüa küttepuid kuivi ja mär-
gi, võrgus ja lahtiselt. Tel 504 
6111

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

• Müüa lõhutud kuiva lepapuid 
pikkustega 32,42 ja 50sm. 30sm 
lepp võrkkotis, hind 2 €/kott. 
Asuvad V-Maarja vallas, või-
malik ka transport. Tel 525 9267

• 30cm kuivad küttepuud 
40L võrkudes koos transpor-
diga. Tel 517 1522

• Roela Agro OÜ müüb saetud 
lõhutud küttepuid. Kask, lepp 
(pikkusega 25-60 cm). Hind 
koos transpordiga 27 €/laotud 
ruum. Tel 517 0260

• Müüa kuivi saetud-lõhutud 
küttepuid koos kohale toomi-
sega. Tel 5615 2941

• Müüa 3m küttepuud. Tel 504 
3326

• Müüme 3m leppa 16 €/
ruum. Tel 5608 8887

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

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

KÜTTEPUUD

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

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

EHITUS

LOOMAD

• Müüa saksa lambakoera 
kutsikad. Tel 5692 1539

•  V õ t a n  h o i d a  t e i e 
lemmikloomi. Tel 5394 2814

• Müüa kaks musta lühikarvalist 
isast taksikoera  kutsikat . 
Sündinud 26. detsember 2016. 
Hind kokkuleppel. Tel 5551 9905

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

•  Müüa  traktor MT Z 80, 
järelkäru, kartulirootor ja 
kopp. Tel 5558 5956

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

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

• Müüa lambaid, lambaliha. 
Tel 514 3787

•  Ta p a maja  mü ü b  e m i s e 
lihakehasid kohaletoomisega. 
Info tel. 53 517 414

PÕLLUMAJANDUS

METS
OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

Ettevõte müüb ja valmistab 
erinevates mõõtudes puidust 

KAUBAALUSEID.
Ehitusliku 

SAEMATERJALI müük.
Transpordi võimalus.

Info 515 0268

Valmistame talu stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

• Ostan traktorile T-25, T40 
haakeriistad. Tel 5687 5845

• Ostan traktori MTZ- 80, 82 või 
T-25. Tel 5884 1935

OST

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

Müüa

Rakveres Rägavere teel 
(endine Puumarket)

5783 8999

KÜTTEPUID JA 
KAUAPÕLEVAT 

PUITBRIKETTI (kask)

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

KADUNUD

•  Kadunud väiks emat 
ka s v u  ko e r  R a kv e re s, 
reageerib nimele Jack. Koer 
on 5aastane valge kraega, 
beeži seljaga ja koheva 
sabaga. Koer on kadunud 
2015 aasta detsembrikuust. 
Leiust palun teada anda 
numbril 5815 0101. Koera 
leidjale 200 eurot vaevatasu

• Puitmaterjali laomüük, 
terassilaud, hind al. 0,35€/
jm; välisvooder, hind al. 4€/
m2; sisevooder, hind al. 4€/
m2; küttepellet Premium, 
hind 172 €/alus (960kg), 2,88 
€/kott (16kg), kütteklotsid, 
h i n d  1 € / k o t t ,  3 0 € / m 3 . 
Suurematel kogustel hind 
kokkuleppel. Tel 5306 7722

JALGRATTAD 

Naistele laias värvi ja suuruse 
valikus - 1 käik (175 €), 3 käiku 
(225 €).
Lastele lai mudelivalik, hind 
alates 75 €.
Lamel- ja naelrehvid rataste-
le 26 ja 28''

Rollerid, mopeedid, ATV-d, 
krossikad, enduuro - 
varuosad, remont 5341 5771
* uus mopeedi mootor 245€. 
50CC, 72CC, 110 CC, 4T, 4 
käiku
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

VINTSID - 12 000 HD - 370 €, 
RAUAD, TÕSTESARJAD 

Rakveres, Tartus, Tallinnas. 
Vaata www.jrmotors.ee. 
Info Jaak - 5028 488

Rakvere, Vilde 14 (bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

UUS Mopeed hind - 795 € 

(järelmaksuga 26,30€/kuus)

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

• Pakkuda kasvavat võsa Kunda 
lähedal. Maht ca 320 tm. Kat.
tunnus 90202:001:0136. Tel 
5624 4605

• Ostan vanu 1970.-1990. a val-
mistatud Vene 1/43 mudelau-
tosid ja Norma mänguautosid. 
Tel 529 1288

• Ostan vanavara majapida-
mise likvideerimisel - kum-
muti, ümmarguse laua, toole, 
garaažiesemeid, alasi ja muid 
esemeid kila-kolani. Meeldiv 
teenindus! Tel 5031 849

• Ostan raamatuid, tööriistu ja 
muud kila-kola. Tel 5808 1220

• Ostan kasutatud vinüül- ja 
CDplaate. Tel 503 9650

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

• Ostan vanavarast kila-kolani. 
Kojukutsed, meeldiv teenindus! 
Tel 5031 849

• Ostan vanu keeksi, juustu, 
kala, redise, põldmarja, draa-
koni piltidega lauanõusid ja 
vaase. Tel 5665 5551
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TEATED

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb…

Hüvasti, unustamatu klassijuhataja 
HANS KONIST 

Mälestab 
Rakvere Internaatkooli 

VIII lend

Südamlik kaastunne Urmasele 
perega tütre ja Heljale ning 

Tiidule lapselapse 

KRISTIINA SOOPERE 

kaotuse puhul. 
Viive

Avaldame kaastunnet omastele
 JOHANNES-LEMBIT 

JÄRVELTI 

kaotuse puhul. 
Mati, Maie, Sirje, 

Ruti peredega

Igale meist on antud aeg-
aeg tulla, olla ja minna...

Mälestame kauaaegset naabrit 
HILDA LUMISTE’T
ning avaldame siirast
kaastunnet omastele. 

Naabrid 
Aino ja Rainer

VANAVARA

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

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

• Ostan vanu 1970.-1990. a 
v a l m i s t a t u d  Ve n e  1 / 4 3 
m u d e l a u t o s i d  j a  N o r m a 
mänguautosid. Tel 529 1288

TUTVUS

• 55a korralik mees tutvub 
saleda naisega. Elan eramajas. 
Tel 5348 9906

• www.toonklaas.ee

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

• Ostan kuumpea mootori. Tel 
5687 5845

MUUD

• Spordisaal HC GYM Rakveres 
Laada tn 20, kolmandal korrusel. 
Tasuta parkimine maja ees ja 
sisehoovis. Jõusaal on pindalaga 
400 m2. Lahtiolekuajad E-R 
7-22, L-P 10-21. Hinnad: E-R 
7-15 lastele 7-13 aastat 2 €, 
täiskasvanutele 2,50 €; E-R 
15.01-22 lastele 7-13 aastat 2 
€, täiskasvanutele 3 €; E-R 7-15 
lastele 14-16 aastat 2,50 €, E-R 
15.01-22 lastele 14-16 aastat 2,50 
€; 10-21 Nädalavahetustel lastele 
14-16 aastat ja täiskasvanutele 
2.50 €. Info 5661 2403

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA LEILI-
SAUN

* Grilliruum
* Võimalik üürile anda 
peoruum erinevateks 

tähtpäevadeks (kuni 20 
inimest)

 
14-16 naised 

  17-22 mehed
Pensionärid/lapsed 5 €

Saun avatud 
igal reedel

Täiskasvanud 7 €
Info tel 5044 884

Eesti Õdede Liit, 

Rakvere Laste 
Tervisekeskus

ja AS Rakvere Haigla 

KUTSUVAD SIND 
TEABEPÄEVALE! 

13.02.2017 kell 16 – 19

Loeng teemal: 

„Kas nohu on haigus?“ 

Lektor dr. Tõnis Pruler

Toimub tervisenäitajate 
mõõtmine

Teabepäev on tasuta!

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

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

• Ostan autode katalüsaatoreid. 
Tel 5646 6933

• Hea inimene, kes leidis auto nr 
766BJD, annad ehk omanikule. 
Tel 523 6447

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

* ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turu köögivilja kioskis 2.02.2017. a:
Turg avatud: Laada 39 T-L 8 - 16

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

Petersell kg 10,00

Till kg 15,00

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 1,50

Punapeet kg 0,80

Küüslauk kg 10,00

Värske kapsas kg 0,40

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Jõhvikad liiter 3,00

Õunad kg 1,00

Kuivatatud õunad kg 8,00

Marin. kurk purk 3L 2,50

Marin. kõrvits 0,5L 1,00

Sarapuupähklid kg 4,00

Kreeka pähklid kg 4,00

Seemned lindudele kg 1,00 1,20

Suir 200g 7,00

Mesi 700g 5,00

Turul veel müügil:

Värske räim ja kilu
Toorpiim T, N, L kella 10st

HINNAD RAKVERE TURUL

M

*

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

1 9 7
8 6 2 3 4
3 1 6
7 3 9 6 1
6 4 7 3

4 2
5 8 1

9 1 5
9 3 4 2 7 888888

1 6 2 4 5
2 9

9 8 1 7
5 4 1

6 2 3
2 7 5

9 6 4
3 6 8

4 8 9 222222

Nädalalehte

saab tellida Omniva  postkontorist!      Tiraaž 16 000

Kuuluta online’s!
kuulutused.kuulutaja.ee

Nüüd on võimalik sisestada kuulutuse tekst ka veebikeskkonnas.
Kuulutus ilmub nii interne  s kui ka paberlehes. 

K
u

u
lu

ta
 K

u
u

lu
ta

ja
s!

K
u

u
lu

ta
 K

u
u

lu
ta

ja
s!

Sisesta       kuulutuse tekst 
kuulutused.kuulutaja.ee

Saada       kuulutuse tekst 
kuulutus@kuulutaja.ee

Helista       32 25 093

Tule        toimetusse Tobia küla, 
Rakvere vald E - R 9-17 

Eraisikute reakuulutusi võetakse vastu ka 

Rakveres Vilde tänav 6a asuvas 

Grossi Toidukaubad kaupluses “Joogid”. 

Kauplus avatud 

iga päev 10-22
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Kolmest sessioonist koosne-
vaid Eesti võistkondlikke 
bridzhimeistrivõistlusi asus 
kodus toimunud avaturniiri 
järel juhtima Rakvere esin-
dus. Rakverlastel on koos 
91,63 punkti, teine on hetkel 
Starmen (82,69) ja kolmas 
Druva (75,88) – võistkondliku 
bridzhi mõistes on tegemist 
juba päris korraliku edumaa-
ga.
Sellel võistlusalal toimuvad 
Eesti meistrivõistlused A- ja 
B-liigas, kummaski kaheksa 
võistkonda. Rakvere esindus, 
kes viimastel aastatel on sta-
biilselt olnud A-liigas neljan-
dal-viiendal kohal, on juba 
pikka aega mänginud koos-
seisus Jaak Strandberg, Ants 
Olev ning Jaan ja Hannes Lin-
namägi. Kuna reglement lu-
bab kasutada kolme paari, 
siis on meie mehed värvanud 
aeg-ajalt ka lisajõudu ning sel 
korral andis pingelisel kahel 
võistluspäeval „vahetusminu-
teid” saarlane Mart Maastik. 
Võistkonda on registreeritud 
ka üks Soome parimaid män-
gijaid Vesa Leskelä, kuid ava-
turniiril ta ei osalenud.

20.-22. jaanuar toimus 
Haapsalus Läti-Eesti-Soome 
ühisliiga 2. etapp U14, U16 ja 
U18 poiste vanuseklassides. 
Kahes esimeses vanuseklassis 
saavutasid BC Tarvas/Rakve-
re SK poisid esikoha.
PU16-klassis alistasid rakve-
relased esimesel päeval Jelga-
va tulemusega 61:36. Teisel 
päeval võideti soomlaste 
HyPo`02 võistkonda 81:41 ja 
Tartu Palliklubi 99:61. Viima-
sel päeval kohtuti lätlaste Si-
guldaga, kellele esimesel eta-

pil Jelgavas kaotati. Seekord 
oldi vastasvõistkonnast üle, 
lõppseisuks 87:73.
PU16-klassi võiduvõistkonda 
kuulusid Nikita Komarov, 
Kristo Tammiksaar, Martin 
Laandu, Dmitri Savtsov, And-
reas Poolen, Hendrik Johann 
Kerm, Timo Martti Antero 
Aadli, Janari Alavere, Jürnas 
Vigolainen, Aaron Kiik, Karl 
Lugenberg ja treener Märt 
Raam.
PU14-klassi esimese mängu 
kaotasid Rakvere poisid T. So-

ku KK/SK Nord võistkonnale 
tulemusega 64:67. Järgmistel 
päevadel olid nad aga kui 
ümber vahetatud, tahtmist 
täis ning aktiivsed. Esmalt 
alistati Helsingi HNMKY sei-
suga 88:40 ja Jelgava 66:43. 
Kolmandal päeval kohtuti 
Rapla KKga, kes olid sel etapil 
seni kõiki meeskondi alista-
nud. Kaotuse korral oleks 
Rakvere poisid saanud kol-
manda koha, võidu puhul aga 
esimese – nii ka läks. Mäng 
kulges punkt-punktis ning oli 

närvesööv. Rakvere mees-
kond pidas aga vastu ning 
mängu võit jäi meile seisuga 
64:61.
PU18-klassis osales Virumaa 
PK/BC Tarvas ühisvõistkond 
ning nemad saavutasid ühe 
võidu ja kolme kaotusega nel-
janda koha.
Viimane, 3. etapp toimub 24.-
26. märts Rakvere spordihal-
lis.

Kuulutaja

Rakvere korvpallipoisid noppisid kaks esikohta

Rakvere bridzhivõistkond asus juhtima EMVd

Kaheksa võistkonda mängi-
vad kolm sessiooni (ringi), 
ehk iga vastasega kohtutakse 
kolm korda. Esimesest seits-
mest mängust teenis Rakvere 
neli ülekaalukat võitu, ühe 
ülinapi ja kaks suurt kaotust. 
Viimastest üks tuli vastu võtta 
võistkonnalt nimega Druva, 
mis koosneb eranditult Eesti 
koondisesse kuuluvatest 
meestest (teiste hulgas ka 
majandusminister Sven Ses-

ter).
Suur kaotus Druvale tuli kol-
me ebaõnnestunud jaotuse 
tõttu (iga vastasega mängi-
takse 16 jaotust). Nimelt ei 
saanud meie mehed kuidagi 
sinasõbraks slämmidega ehk 
lepingutega, kus väljamängija 
peab võtma 12 või 13 tihi. Ka-
hel korral pakkus Rakvere 
võistkond ära väikese släm-
mi, kuid teises „toas” jõudsid 
vastased suurde slämmi, mis 

oligi ideaalleping. Kolmandal 
puhul olid meie omad suures 
slämmis, mis aga paraku välja 
ei tulnud; vastased jäid pida-
ma väikesesse.
„Nende tase ja kogemused lu-
bavad pakkumise käigus oma 
partnerile väga täpselt lehte 
kirjeldada, nad ei paku suuri 
slämme pimesi, vaid teavad 
väga täpselt, kelle käes on 
võtmekaardid,” selgitas Jaak 
Strandberg. „Selles jaotuses, 
kus meie suurde slämmi 
jõudsime, tegime aga ise eh-
ku-peale otsuse, sest vastane 
tõkestas meid väga osavalt ja 
võttis pakkumisruumi ära. 
Aga kokkuvõttes tuleb män-
guga rahule jääda.”
Selgunud on juba ka esime-
sed tänavused maakonna 
meistrid – jaanuari kolmel 
esimesel esmaspäeval mängi-
ti paariturniire maksimumtu-
lemuseks. Meistriks tulid Ei-
no Vaher – Mati Nirgi, neile 
järgnesid Alos Sillamaa – Har-
ry Mones ja kolmandana Ants 
Olev – Jaak Strandberg.

Aivar Ojaperv

Rakvere esinduse 
koosseisu kuuluv Jaan 
Linnamägi. 

Foto: arhiiv

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 5 eurot
11. veebruaril retrokuninganna Nancy live, pidu soojen-
dab ja jahutab DJ Margus Teetsov (Hit FM)

Lääne- Virumaa Puuetega Inimeste Koja 
veebruarikuu üritused
7. veebruaril kell 14 Afaasia ühingu kõnetreening sot-
siaalkeskuses
8. veebruaril kell 13 Rakvere LIÜ teabepäev Targas Majas, 
ruumis nr 114. Teemaks on „Uuendused ja muudatused 
seoses töövõimereformiga“, infot jagab Töötukassa juh-
tiv konsultant Maris Lanno.
13. veebruaril kell 13 Südamehaigete ühingu teabepäev 
Targas Majas, ruumis nr 114 
15. veebruaril kell 10 projekti „Väärikalt vananeme - mit-
mekesiselt tegutseme“ käeline tegevus loovuskeskuses 
(Tallinna tn 18 a). Toimub köitmine ja retseptiraamatu 
valmistamine, juhendab Jule Käen-Torm.
20. veebruaril kell 11 infopäev Lääne-Viru Maavalitsuses, 
kohtumine maavanema Marko Tormiga (ühingute juhid)
21. veebruaril kell 14 Afaasia ühingu koosviibimine
23. veebruaril kell 13 juristi Alar Salu nõustamine, vajalik 
etteregistreerimine
27. veebruaril kell 13 Vaegkuuljate ühingu teabepäev Tar-
gas majas, ruumis nr 114
Võimlemine teisipäeviti kell 10 spordikeskuses
Tantsuring neljapäeviti kell 9.15 sotsiaalkeskus
Lauluring kell 14
Info: 324 2023, 5342 9043

Biore Tervisestuudio Rakveres
10. ja 24. veebruaril kaaniteraapia, V.Kudrjavtsevi vastu-
võtt
14. veebruaril jalalaba uuring/ortopeedi vastuvõtt - sise-
taldade määramine, võimalusel individuaalsed tallatoed
9. ja 16. veebruaril tervise test, mineraalide ja vitamiini-
de vajaduse määramine, Eve Heinmets
20. veebruaril kell 18 dr. Bachi õieteraapia õpituba „Kui-
das vabaneda himudest, paanikahoogudest“, juhendab 
Dana Milko
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti seljaabi-kiropraktiku A.
Grigorjani vastuvõtt
Info ja registreerimine Laada 5, tel 501 7960
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7. veebruaril näeb Rak-
vere Teatri suures saalis 
lavastust „Hüpnoos“, 
kus Allan Noormets 
mängib palgaröövi plaa-
nitsevat politseinikku 
Alanit. Kuulutaja rääkis 
Noormetsaga etendu-
sest ning seriaalist „Õn-
ne 13“, mis peagi 700da 
osa ekraanile jõudmist 
tähistab.

Tõnu Lilleorg

Ajatus retrostiilis näitemäng 
„Hüpnoos“ oli Kuressaare 
Linnateatri mulluseks suve-
tükiks. Autoriks on kaasaegne 
briti näitekirjanik David Trist-
ram, lavastajaks Peeter Tam-
mearu, kes koos Feliks Kütiga 
ka muusikalise kujunduse 
loonud. Etenduse kunstnik 
on Liina Unt.
Hüpnotisöörina astub üles 
Lauri Saatpalu ning politsei-
niku naist kehastab Triinu 
Meriste.

Allan, kuidas etendust tut-
vustaksite?
Paigutaksin tüki sellise �anri 
alla nagu kelmikomöödia. 
Kohati on päris lõbus ja põ-
nev ning lõpuni ei saagi aru, 
kes kelle üle trumpab. See on 
vodevilli stiilis ületrumpami-
se komöödia.

Alan plaanib pangaröövi, mis 
ta elus puudu on?
Küllap mõjutavad suhted nai-
sega, need pole kõige pare-

Külalisetendus toob publiku ette 
kolme näitlejanna loo
Rakvere Teatrisse jõuab 6. veebruaril Endla Teatri külalise-
tendus, olmeline tragikomöödia „Olga, Irina ja mina“. Kuigi 
soomerootslase Ralf Långbacka näidend valmis pea vee-
rand sajandit tagasi, käsitleb see ajatuid teemasid nagu 
igatsus, armastus, lootus ning annab publikule võimaluse 
lasta ka oma elu silme eest läbi.
Etenduses mängivad Kleer Maibaum-Vihmar, Carmen Mi-
kiver, Jaan Rekkor ja Hilje Murel külalisena Eesti Draama-
teatrist. Lavastuse kunstnik on Liina Unt, valguskujunduse 
tegi Karmen Tellisaar ning muusikaliselt kujundas Ingomar 
Vihmar.
„Sellel teatriõhtul ei pea kartma mingeid vihmarlikke veid-
rusi – kõik on üldinimlik ja liigutav,“ kirjutas teatrikriitik 
Madli Pesti Sirbi arvustuses.
See on lugu kolmest näitlejannast, kes mängisid kaksküm-
mend aastat tagasi Anton Tšehhovi „Kolmes ões“ peategela-
si Olgat, Irinat ja Mašat. Nüüd saavad nad taas kokku, kesk-
ealised naised, kelle elu on üksteisest kaugele viinud. Näit-
lejannad meenutavad kunagist koostööd, räägivad elust, 
teatrist, armastusest ja igatsusest.
Õhtu jooksul üha avameelsemaks muutudes selgub, et kõik 
kolm olid Veršininit kehastanud näitlejasse armunud. 
„Kolm õde“ otsustavad kutsuda olulisi valikuid mõjutanud 
mehe peoga ühinema. Šampuseklaasid kõlisevad, päevaval-
gele tulevad üha uued saladused ja väljas sajab lund…
„Hästi lihtne lugu,“ iseloomustas lavastaja Ingomar Vihmar. 
„Aga seal on sees mingi tunne, mida olen kaua otsinud – to-
hutu igatsus. Selles igatsuses on rahu ja kohalolu, teadmine, 
et tegelikult on see igatsus igati hea.“

Kuulutaja

Rakvere Gümnaasiumi 
fi lmifestival tuleb taas
Järgmisel nädalal kostitab Rakvere Gümnaasiumi filmifesti-
val huvilisi noorte loodud filmikunstiga.
6. veebruari õhtul toimuvat esimest eelseanssi võõrustab 
eelmise aasta lõpus linnakodanikele uksed avanud Buena 
Vista Sofa Club. 8. veebruaril Rakvere Gümnaasiumis aset 
leidval eelseansil näidatakse festivali finaalist välja jäänud 
filme.
Festival jõuab lõpusirgele 10. veebruari õhtul, mil gümnaa-
siumis näidatakse zhürii poolt finaali hääletatud linateoseid 
ning selguvad õpilas- ja tudengikategooria parimad lühifil-
mid.
Finaalüritusel on külalistel võimalus liikuda läbi kooli just-
kui matkarajal. Majja paigutatakse arvuliselt puidust viita-
sid, mis hoiavad inimesi õigel teel ja hoolitsevad selle eest, 
et keegi rajalt kõrvale ei kalduks. Õhtut juhib „Ringvaatest” 
tuttav Rakvere Gümnaasiumi vilistlane Jüri Muttika ning fi-
naaletenduse ajal lahutab meelt Jaan Tätte juunior, esineja-
nimega Meisterjaan.
„Soovitame inimestel osaleda mõlemal eelseansil, sest need 
on ideaalseks sissejuhatuseks finaalsündmusele” sõnas üks 
peakorraldaja Eleriin Miilman. „Eriti vahva on, et saame es-
maspäeva õhtul koolimajast väljaspool filme nautida. Selle-
ga näitame, et filmifestival ei ole ainult kooliõpilastele suu-
natud ja meie programmi filmidel ei ole alumist ega ülemist 
vanusepiiri. Oodatud on kõik.”
Tegemist on Eesti suurima noortelt noortele korraldatava 
filmifestivaliga samalaadsete seas. Festivali juured ulatuvad 
2000ndatesse aastatesse. Algsest tagasihoidlikust filmiõh-
tust on välja kasvanud vabariiklik filmifestival.
Festivali eesmärgiks on julgustada noori filme tegema ja 
oma oskusi arendama ning anda tehtud tööle zhürii poolt 
tagasisidet.
Tänavu esitati festivalile 31 lühifilmi, mullu 24. Võidufilmiks 
noorte kategoorias tuli eelmisel aastal „Kui tuleb päev“, au-
toriks Meel Paliale. Tudengifilmide kategoorias oli võidukas 
Sander Joon animatsiooniga „Velodrool“.

Kuulutaja

Allan Noormets tuleb 
Rakverre kelmikomöödiaga

mad. Ta on mõelnud välja, 
kuidas enda vanaduspõlve 
kindlustada. Alan on viis aas-
tat seda plaani vaikselt pida-
nud. Ju ta nägi võimalust röö-
vida panka, kus ta naine töö-
tab nii, et sellest ka täiesti 
puhtalt välja tulla.
On selliseid inimesi, kes võta-
vad mingi asja kätte ja urgit-
sevad detailideni läbi. Mitte 
ei haara esimese hooga püs-
tolit ega torma panka.

Küsimata ei saa jätta ka „Õn-
ne 13“ kohta. Teie kehastatav 

Georg Sumberg plaanib Mor-
nasse korteri osta, miks?
Sellele on väga raske vastata. 
See on nö seriaalinäitleja õn-
netus, et ega ma ei tea ette, 
mis juhtuma hakkab. Kui 
teaksin, võiksin rääkida. Se-
riaalinäitlejale pistetakse 
stsenaarium pihku ja ta peab 
järgmisel võttepäeval seda 
mängima. Mis on tulemas 
kaugemas plaanis ja kust tu-
levad tegelase mõtted - võin 
seda vaid aimata.
Georg toob korteriostu põh-
jenduseks, et tahab lapsele 

lähemal olla ja et tal on kõrini 
Tallinna-Morna vahet sõitmi-
sest, kuid ju on Are üks pea-
mine põhjus.

Kas Eestis ringi liikudes olete 
tulnud mõttele, et mõni koht 
on väga Morna moodi?
Tegelikult ei ole. Algne stse-
narist Teet Kallas kujutas ette, 
et Morna võiks olla Elva-su-
gune linn ja umbes sama lä-
hedal Tartule. See linn on ik-
kagi niivõrd fiktiivne, et mul 
pole tekkinud seost ühegi 
Eesti paigaga.

Abikaasad, keda mängivad Allan Noormets ja 
Triinu Meriste, püüavad teineteist üle kavalda-
da. 

Foto: Kuressaare Linnateater Foto: Endla Teater
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala keskuses

100% Eesti sealihast
värske sealiha, kotletid, snitslid

uus lihapood

Seahakkliha

Sealiha al

2,09
2,19

/kg
/kg

€

€
UUS! Oma Põrsa konserv sealihast 1,75 /tk€

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee

Avatud: E - R 9-18, L 9-15

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

Saabaste
hinnad all!

* RIEKER

* CAPRICE

* TAMARIS

* AALTONEN

Teraskatus OÜ
Jaama pst 6, Rakvere
Tel 5559 6270
     5565 3842

www.teraskatus.ee

rakvere@teraskatus.ee

Ruukki teraskatused
Vihmaveesüsteemid
Katuse turvatooted
Katuseaknad

3 sammu ideaalse katuseni:

mõõdame

müüme

paigaldame

Ruukki katus - lihtne osta, lihtne paigaldada, lihtne omada!

Plekksepatööd
Paigaldusteenus
PUR isolatsioonivahuga soojustamine

PUR isolatsioonivaht:

Ühenduskohtadeta
soojustus

Hermeetiline

Elastne

Külmasildu vähendav

Heli isoleeriv

Kiire paigaldus

Juveeliäris Candra

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

• • •
••

Kõige suurem
ZIPPO valik
Rakveres ja hea hind!
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