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Möödunud nädalavahe-
tusel toimus Eesti Näi-
tuste paviljonides Tal-
linnas juba 26 korda 
rahvusvaheline turismi-
mess Tourest. Lääne-Vi-
ru turism jäi messikü-
lastajatele silma.

Katrin Kivi

Lääne-Virumaa edukat esin-
datust koordineeris messil 
Lääne-Viru Maavalitsus ja SA 
Roheline. Ühispinnal olid 
väljas maakonna Lahemaa 
mõisad koos Rakvere linnu-
sega. Lisaks ka Politseimuu-
seum, Arkna mõis, SA Rakve-
re Teatrimaja, Lahemaa Ehe-
dad Elamused, MTÜ Viru 
Folk, MTÜ PAIK (Pandivere 
Paeriik), Lontova Seikluspark, 
MTÜ Rakvere Maraton, Jaa-
nioja Käsitöötalu ning Kunda 
Linnavalitsus. Traditsioonili-
selt oli messil esindatud ka 
Ida-Virumaal asuv Avinurme 
Puiduait.
Eraldi oli Lääne-Virumaalt 

väljas ka Vihula Mõis ja Aqva 
Hotel & Spa. Viimati nimetatu 
pind asus kohe Lääne-Viru-
maa messipinna vastas. Ka 
tänavu tekitas just Aqva mes-
sikülalistes suurt huvi.
Miks oli Aqva pakkumisel jäl-
le järjekord? „Ju siis on nii hea 
pakkumine,“ leidis Aqva Ho-
tel ja Spa tegevjuht Roman 
Kusma rahulolevalt. „Väga 
paljud tulevadki messile ai-
nult meie pakkumise pärast, 
sest paketti mujal ei müüda. 
Korduvostjaid on hästi palju, 
hoolimata sellest, et ka teised 
spaad on hakanud sarnaseid 
pakette pakkuma. Ka seekord 
läks väga hästi, rohkem po-
leks saanud pideva järjekorra 
tõttu müüagi.“

Turismi tuleb 
propageerida
Statistika järgi oli möödunud 
aasta hea kogu Eesti turismi-
sektorile, nii ka Aqva Hotel & 
Spale. „Eelmise aasta käive 
võrreldes eelnevaga tõusis, 
kasum aga mitte. Meil olid 
suuremad kulud, sest inves-
teerisime ruumide korrasta-
misesse,“ ütles Kusma.
Kui aga rääkida sellest, kuidas 

Tourestile tuleb minna 
läbimõeldud pakkumistega

ritel.“

Rakvere Teater 
teeb turismi
Lääne-Virumaal annab sise-
turismile oma panuse kind-
lasti ka Rakvere Teater. „Oli-
me üle pika aja teist aastat 
väljas,“ kommenteeris Rakve-
re Teatri turundusjuht Laila 
Talunik. „Kui eelmisel aastal 
reklaamisime oma repertuaa-
ri tervikuna, siis sel aastal te-
gime Touresti eripakkumise 
oma uutele suvelavastustele. 
Külastajatel oli selle vastu üle 
ootuste suur huvi.“
„Lisaks tavapärasele pileti-
müügile mõtlesime juurde 
atraktiivse mängu, kus inime-
sed said ära arvata, millise 
näitlejaga on tegu. Mäng teki-
tas suurt elevust. Järgmisel 
aastal sooviksime minna Tou-
restile veelgi rohkem läbi-
mõeldud pakkumisega, kus 
inimesel on võimalus kohe-
selt broneerida ka ööbimis-
koht hubases majutusasutu-
ses.“
Talunik kinnitas, et koostöö 
majutusasutustega on neile 
tähis ja pakettidega tasub 
„jännata.“

veel paremini saaks, siis leidis 
Roman Kusma, et meie oma-
valitsused ei ole kuigi aktiiv-
sed turismi propageerijad. 
„Ma isegi ei tea, mis printma-
terjali on näiteks Rakverel tä-
na messidele saata.“
„Läbi aastate pole maakonda 
tulnud kuigi palju riigipoolset 
raha turismiobjektide aren-
duseks,“ jätkas ta. „Puudu on 

ka aastaringselt toimivatest 
tõmbenumbritest, kuigi vii-
mastel aastatel on end väga 
heast küljest näidanud Rak-
vere Politseimuuseum. Seal 
toimub aastaringselt aktiivne 
tegevus ja ollakse üle-eestili-
selt pildis. See toob kindlasti 
külastajad linna.“
Roman Kusma väitis, et turis-
tide osas tuleb meie maakon-

nas leppida kolme suurema 
rahvusega: eestlased, soom-
lased ja venelased. „Välistu-
ristide puudumise tõttu pea-
me panustama veelgi rohkem 
siseturismile. Mis näiteks pa-
neks ka venelasi rohkem Lää-
ne Virumaal peatuma? Turist 
ei taha lihtsalt magada, ta ta-
hab kogeda midagi erilist, mi-
dagi teistsugust, kui on naab-

Kolmapäeval toimunud Rak-
vere Linnavolikogu istungil 
oli tavapärasest rohkem sagi-
mist, kohale oli tulnud suu-
rem kuulajaskond ning mit-
med üle-eestilised meedia-
väljaanded. Langetati rahas-
tamisotsus viimasel ajal fu-
roori tekitanud seksuaalvä-
hemuste filmifestivali toeta-
mise üle. Samal ajal toimus 
linnavalitsuse hoone ees EK-
RE korraldatud festivalivasta-
ne pikett.
Kultuurikomisjon tegi juba 
teist korda ettepaneku toeta-
da oktoobris Rakveres toimu-
vat, MTÜ SevenBow korral-
datavat filmifestivali. Nime-
tust LGBT+ kandva festivali 
keskmes on seksuaalvähe-
muste elu.
Volikogu kultuurikomisjoni 

esimees Tauno Toompuu rõ-
hutas, et vähemused on vara-
semalt ikka toetust saanud, 
nii rahvus- kui usuvähemu-
sed. Kui nüüd luuakse pretse-
dent, võidakse vähemuste 
puhul ka edaspidi sarnaseid 
tagasilükkamisi nõuda. „Kul-
tuur ei ole tsensuurialune, 
tsensuur pärsib loominguli-
sust ja iseseisvat mõtlemist.“
Volikogu jäi aga komisjoni 
esimehega eriarvamusele, 
festivali toetamise poolt oli 
seitse, vastu 11 saadikut.
Vastuseisjate üheks argu-
mendiks oli, et festivali ei saa 
käsitleda kultuurisündmuse-
na, kuna see kannab maail-
mavaatelisi veendumusi.
Kui tavapäraselt otsustatakse 
kultuuriürituste ja -projekti-
de toetuse andmine ühe hää-

letusega, siis sedapuhku olid 
volinikud teinud ettepaneku 
viia iga taotluse juures läbi 
eraldi hääletus. Toetuse taot-
lusi oli kokku 33 ning kõik 
peale MTÜ SevenBowi pälvi-
sid heakskiidu.
Eelarvelisi vahendeid kultuu-
riürituste ning –projektide 
toetamiseks 2017. aastal on 
ette nähtud 42 540 eurot. Kul-
tuurikomisjon tegi ettepane-
ku esimese vooru üritustele 
eraldada 37 783,50 eurot. Tei-
se vooru toetusteks jäeti 
4756,50 eurot.
SevenBow’le andmata jäänud 
1500 eurot läks reservi. Kor-
raldajate sõnul omavalitsuse 
toetuseta jäämise tõttu festi-
val ära ei jää.

Foto ja tekst Liisi Kanna

Rakvere linn vähemusfestivali 
rahaliselt ei toeta

Lääne-Virumaa messiala tänavusel Tourestil. 
Foto: Ain Liiva
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Rahandusministeerium 
tegi Vabariigi Valitsuse 
esindajana ühinemiset-
tepaneku kõikidele 
omavalitsustele, kes ei 
täitnud haldusreformi 
5000 elaniku miinimum-
kriteeriumi. Lääne-Viru 
maakonnas tehti ette-
panek ühendada Rakke 
ja Väike-Maarja vald 
ning koondada ühe müt-
si alla praegused Halja-
la, Vihula, Rakvere ja 
Sõmeru vald. Enamuse-
le vallajuhtidest on aga 
see plaan vastukarva.

Katrin Kivi
Liisi Kanna

Mõtete koondamiseks ja te-
gevuskava koostamiseks on 
ühinemissuundade ettepane-
kute saanutel aega 15. maini, 
siis peavad nad esitama maa-
vanemale omapoolse arva-
muse. Peale seda saab valit-
sus teha ühinemiste osas lõp-
liku otsuse.

Rakke ja Väike-Maarja 
jäävad erimeelt
Rakke ja Väike-Maarja ühen-
damiseks on kaks valda ühi-
nemiskõneluste protsessi va-
rasemalt juba läbi käinud, 
kuid sellega liiva jooksnud.
Esialgu oli plaanis luua Pan-
divere vald, mille moodusta-
miseks pidasid läbirääkimisi 
Väike-Maarja, Rakke, Laekve-
re ja Tamsalu. Viimane otsus-
tas aga Tapaga ühinemise ka-

Haldusreform külvab pahameelt

Sõmeru Vallavolikogu esimees Maido Nõlvak (vasakul) ja Rakvere Vallavolikogu esimees 
Toomas Rajamäe allkirjastasid ühinemislepingu 14. detsembril 2016. 

Foto: erakogu

suks ning kõnelused katkesid.
Väike-Maarja ja Rakke proo-
visid veelkord, avalikustati le-
pingu projekt ning korraldati 
küsitlusedki, kuid toona lõpe-
tas Rakke kõnelused.
Praegu räägib Rakke läbi Koe-
ru vallaga. Rakke vallavanem 
Andrus Blok nentis, et neile 
valitsuse valitud suund ei so-
bi. „Läheme kindlasti edasi 
Koeru vallaga koostatud ühi-
nemislepinguga. Selle esime-
ne variant on volikogudes 
heaks kiidetud ja mitu näda-
lat avalik olnud,“ rääkis Blok.
Rakke vallavanem täpsustas, 
et nüüd tuleb Vabariigi Valit-
suse ettepanekule vastata 
ning mittenõustumise korral 

põhjendused anda. „Esimene 
põhjus on see, et Koeru ini-
mesed ei olnud nõus Järva 
vallaga ühinema ja Rakke ini-
mesed olid rahvahääletusel 
Väike-Maarjaga ühinemise 
vastu. Rahva tahtest üle sõita 
ei saa.“
Väike-Maarja vald hetkel kel-
legagi läbirääkimisi ei pea. 
Omavalitsuses on 1. jaanuari 
seisuga 4487 inimest.
Väike-Maarja vallavanema 
Indrek Kesküla hinnangul on 
Vabariigi Valitsuse ettepanek 
alles jäänud variantidest Väi-
ke-Maarja vallale parim. 
„Meie eelistus oli vabatahtlik 
ühinemine Rakke vallaga 
2016. aasta lõpus, sest see 

oleks toonud kahele vallale 
kokku kaasa ka 750 000 eurot 
investeeringutoetust,“ selgi-
tas Kesküla.
„Loomulikult teame, et Rakke 
ja Koeru vald peavad kiirusta-
des ühinemisläbirääkimisi, 
kuid need võivad viia ainult 
ettepanekuni maavalitsuste-
le, et soovitakse mingisugust 
ainulaadset „valget laeva“ 
ehk erisust 3730 elanikuga 
uue omavalitsuse tekkeks,“ li-
sas Väike-Maarja vallavanem. 
„Eks eestlased ole ikka seda 
„valget laeva“ oodanud ja hil-
jem hakatakse süüdistama 
neid, kes analüüsisid olukor-
da realistlikult ning käitusid 
emotsioone kõrvale jättes.“

Kesküla sõnul peetakse täna-
ses olukorras mõistlikuks 
Rakke valla esindajatega koos 
olukorda analüüsida, et ühi-
nemisega seotud detailides 
kokku leppida. „Meil on ko-
gemused Avanduse vallaga 
liitumisest olemas ning ainu-
üksi Väike-Maarja alevikus 
elab rohkem inimesi, kui Rak-
ke vallas kokku. Koos oleks 
võimalik maksumaksjate ra-
ha veelgi paremini kasutada,“ 
kommenteeris ta.

Rakvere Haljalat ei taha
Läinud aasta sügisel alustasid 
ühinemiskõnelusi Kadrina, 
Haljala ja Vihula vald. Paraku 
ei jõutud vallakeskuse asuko-
ha ja nime osaski kokkulepe-
tele, rääkimata muust. Kadri-
na vald jätkas üksi ja neil ka 
suuremat probleemi sellest 
pole, kuna 5000 elanikukvoot 
on täidetud.
Kuna Kunda, Loksa ega ka 
Rakvere poolt tõsisemaid al-
ternatiivseid koostöövõima-
lusi ei nähtud, siis jäidki Hal-
jala ja Vihula kahekesi. Ühi-
nemislepingu allkirjastamise-
ni jõuti möödunud aasta 15. 
detsembril. Kahepeale on 
neil nüüd ligi 4500 inimest.
Toona leidis nii Vihula valla-
vanem Annes Naan kui ka 
Haljala vallavanem Leo Aa-
del, et läbirääkimised olid 
üksmeelsed ja et koos suude-
takse luua hästi funktsionee-
riv omavalitsus. Jäädi lootma 
valitsuse mõistvale suhtumi-
sele.
Edasiste sammude osas plaa-
nivad valdade juhtkomisjo-
nid saada kokku järgmise nä-
dala hakul. „Siis oleme targe-
mad,“ arvas Leo Aadel.
Paraku pole siin aga küsimus 

ainult selles, mida arvavad 
Haljala ja Vihula valla esinda-
jad, sest valituse ettepanek 
on tekitanud pahameelt Rak-
vere ja Sõmeru valla juhtides.
Rakvere ja Sõmeru valla ühi-
nemisleping allkirjastati 14. 
detsembril 2016 – peale 15. 
oktoobri valimisi moodusta-
takse Rakvere vald, millel ka-
hepeale 5583 elanikku.
„Me ei soovi selliselt liitumise 
teemat isegi arutada,“ oli 
Rakvere vallavanem Aivar 
Aruja kindel. „Meil on Sõme-
ruga juba töö tehtud, pikk 
ühinemisläbirääkimiste prot-
sess on selja taga.“
„Haldusreform sundis meid 
kriitiliselt kogu süsteemi hin-
dama,“ selgitas Aruja. „ Avas-
tasime selle käigus, et meil on 
Sõmeruga juba varajasemalt 
väga palju koostööalaseid 
kokkupuutepunkte. Kuna 
meil on ka väga sarnane po-
liitiline kultuur, siis saavuta-
sime kokkulepped ka keeru-
listes küsimustes.“
Lisaks argumendile, et pika 
protsessi tagajärjel loodud 
Rakvere vald on igati haldus-
suutlik, märkis Aruja, et tege-
likult on Haljalaga ühinemise 
teema päevakorras juba ka 
olnud. „Haljala vald tegi mei-
le ettepanku 2015. aasta sügi-
sel ning peale põhjalikku 
analüüsi selgus, et puuduvad 
ühised huvid,“ meenutas ta.
Aruja sõnul koostavad nad 
koos Sõmeru vallaga Vabarii-
gi Valitsuse ettepanekule ar-
gumenteeritud vastuse 15.
maiks. „Kui valitsus mingil 
põhjusel ei aktsepteeri meie 
argumente ja teeb ikkagi 
sundliitmise otsuse, siis pöör-
dume oma huvide kaitseks 
kohtusse.“
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Piret Pihel on paljudele 
tuntud kui laskesportla-
ne. 25 aastat tagasi ot-
sustas ta piltlikult öel-
des võistluspüssi põõ-
sasse visata ning vane-
matekodus täikohaga 
talunikuks hakata. 

Liisi Kanna

Mõni aeg tagasi oli Jäneda 
Lossis üleval Piret Piheli juu-
belinäitus, millest suur osa 
pühendatud naise kodukoha, 
Tapa vallas Rägavere külas 
asuva Hoogla talu ajaloole.

Talukoht alates 
1921. aastast
Piheli meelest on talude aja-
loo talletamine oluline ning 
igaühe enda teha. „Iga taluo-
manik peaks juuripidi tagasi 
minema ja möödanikku uuri-
ma. Ajalugu tasuks talletada 
nii põlistalude kui ka uuema-
te majapidamiste puhul, hak-
kab ununema juba seegi, mis 
10-15 aastat tagasi oli,“ arut-
les perenaine.
Hoogla talukoht mõõdeti Rä-
gavere mõisast välja juba 
1921. aastal, väljaostmisle-
pingu sõlmis Piret Piheli va-
naisa Aleksander Berendsen 
1928. aastal. 1940. aastal saa-
bunud okupatsiooniga luhtus 
Aleksanderi ja abikaasa Leida 
unistus oma talu pidamisest, 
loodi kolhoosid. Käsikäes ise-
seisvumise taastumisega al-
gas aga ka talude tagasisaa-

mine. 
Aastaid võistluslaskmisega 
tegelenud ning hulgaliselt 
esikohti noppinud Pihel hak-
kas ettevõtjana Hoogla talus 
tegutsema 1989. aastal. Tree-
neritöö ja aktiivse spordi juu-
rest ära tulek ning maale jää-
mine oli naise sõnul pöörde-
line otsus. Selleks andis tõuke 
just nimelt Eesti Vabariigi 
taasiseseisvumine ning vana-
vanemate maade tagasi saa-
mine.
Täna on Hoogla põhitegevus-
teks teravilja- ja kartulikasva-
tus ning loomakarja pidami-
ne. Kartulimaad on talul ka-
he-kolme hektari vahel, loo-
mi kokku 64, neist 32 lüpsi-
lehma. Muuhulgas tegeletak-
se nii toorpiima kui kohupii-
ma müügiga. Peamiseks 
kauplemiskohaks on Tapa 

turg.

Kuidas kriisiga hakka-
ma on saadud?
„Kukkumine oli võib-olla eel-
mine aasta suurem veel, kui 
üle-eelmine aasta. Teravili ei 
andnud loodetud tulemust,“ 
tõdes talunik.
Majandusliku surutise jook-
sul on lehmade arvu vähen-
damise asemel aga tallu paar 
isendit hoopis juurde võetud. 
„Ei olnud mõtet sel perioodil 
ka loomade arvu vähendada, 
siis ei saaks ju mitte midagi,“ 
selgitas Pihel.
Naine rääkis, et toorpiima ja 
kohupiima müügiga on raske 
konkurentsis püsida. „Alla 50 
sendise liitrihinnaga otsetu-
rustamist teha ei saa. See võ-
tab ju rohkem ressurssi kui 
lihtsalt kombinaati müümi-

ne,“ selgitas ta ning lisas, et 
kui poes olid hinnad väga 
madalad, siis kadusid klien-
did kusagile ära. Kohe kui 
hinnad veidi tõusma hakka-
sid, tuldi jälle aktiivsemalt 
Hoogla toodangut küsima.
Praeguseks ongi olukord lee-
bemaks muutunud. „Nüüd 
on hind praktiliselt sama, mis 
esimese languse ajal. Kõige 
kõrgem ei ole, aga 31 senti 
liitri eest on ikka parem kui 
20 senti. Teatud ajal pidi toot-
misele peale maksma, nüüd 
kolme kuuga on hinnad 
tõusnud. Läheb vast veel 
pool aastat, enne kui asi 
tasakaalu saab.“

Talupidamist ei saa 
peale sundida
Perenaine nentis, et liiga 
pessimistlik ei tasu siiski olla 

ning põllumajanduse vald-
konnas tegutsejad pole ain-
sad, kel- lel raske. 
„Meil on ikkagi 
salve kor-
jatud 
seda 
ras-
va-
kest, 
mille 

peal saab kriisi korral veidi 
aega hakkama,“ sõnas ta. „Ei 
saa endale nii palju lubada, 
kui parematel aegadel, aga 
selle olukorraga peab oskama 
leppida ja sellest õppida.“
Loobumise mõtet Hoogla pe-
rerahval tekkinud ei ole. „Aga 
ega seda ette ei oska öelda, 
ükskord lihtsalt tuleb – 
võib-olla mitte käega löömi-
ne, vaid olukorra muutmine. 

Eks tervis ja vanus mängi-
vad ka rolli,“ rääkis Pihel.
Ta lisas, et kas järelkasv 
talu pidamisest huvita-
tud on, näitab aeg. „Kui 
kasvad talu keskkon-
nas, siis võib meeldi-
ma hakata. Aga sun-
dida sellist asja ei saa, 

peab olema ikka oma 
tahe ja soov,“ oli ta 

veendunud. „Elu on näida-
nud ka seda, et kaugelt talu 
juhtida ei saa. Tööd võid 
lasta ju ära teha, aga pead 

iga päev ise kohal olema ja 
kontrollima.“

Talu kaugelt juhtida ei saa

Piret Pihel ise ei ole kohal 
mitte üksnes talus, vaid 
kogukonnas. Talupidajate 
heaolu eest on ta 22 aastat 
seisnud Lehtse Talunike 
Seltsis. Pihel on aktiivne ka 
kultuuri valdkonnas: juba 
kümmekond aastat veab ta Ta-
pa Muusikapäevi, lisaks juhib 
Lehtse Kultuuriseltsi, kuulub 
segakoor Leetar juhatusse, on 
Lehtse kooli hoolekogu 
esimees ja Tapa Vallavalitsuse 
liige ning leiab kõige selle 
kõrvalt aega mängida ka Tapa 
Muusika- ja Kunstikooli mando-

liiniansamblis. 
Fotod: erakogu

Ka abikaasa leidmine toimus Piretil nö 
tulejoonel. „Oleme sellest ajast tutta-
vad, kui ma esimest korda lasketiiru 
läksin, siis ta juba märkas mind. Amet-
likuks said asjad 1986. aasta,“ jutustas 
Piret. „Käisime Tammsaare muuseumis, 
märklehed olid üles pandud ja vaatasi-
me siis, kumb täpsemini laseb,“ muheles 
naine. „Püssiga pruut ei ole just tavapä-
rane vaatepilt.“
Piret hakkas laskmisega aktiivselt tege-
lema 12 aastaselt. Aja jooksul on kokku 
kogutud nii palju medaleid, karikaid 
ja aukirju, et täpset arvu polegi teada. 
„Kui ma 18 sain, lugesin diplomid kok-
ku ja neid oli täpselt sada,“ meenutas 
naine. Piret on tulnud 20 korda Eesti 
meistriks ja võitnud hulgaliselt medaleid 
omaaegse Nõukogude Liidu võistlustel.

Eraisikute kuulutusi saab anda ka 
Vilde tänav 6a asuvas

Grossi Toidukaubad 
kaupluses “Joogid“

Kauplus on avatud iga päev 10-22
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• Rakvere Kaukaasia Šašlõkk pa-
kub tööd kokale. Info on tel 5670 
7004, CV saata kaukaasiagrill@
hot.ee. Kiire!
• Võtame oma meeskonda 
müügikonsultandi, kes valdab 
eesti ja vene keelt. Sobib ka (üli)
õpilasele. kristo@k-kummid.ee

• OÜ Incassor pakub tööd 
müügiassistent - klienditee-
nindajale. CV koos palgasoo-
viga saata marika@incassor24.
ee. Tel 5851 3121

• Vajame hooldajat vanemale 
prouale Rakveres. Mõni tund 
päevas. Soovitavalt naispen-
sionär. Tel 5613 7046

• Pakkuda tööd C-, E-kat. 
autojuhile suunal Eesti-
Soome-Eesti. Tel 564 1277

• Töö autojuht-varustajale. 
B-kat. Tel 5816 6258

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• Kutsume teid veebruaris 
algavatele hispaania keele 
kursustele. Tunnid toimuvad 
neljapäeviti Rakvere Kultuuri-
keskuse ruumides (Kreutzwal-
di 2, Rakvere). Info ja regist-
reerimine a.s.wesman@gmail.
com

• Inglise keel algajatele ja 
taasalustajate vestluse kiir-
kursus Koidula 1, Tsentrumis 
alates T 21.02 kell 18-19.30 (20 
tundi, võimalus jätkata). Hind 
50 €, sisaldab õppematerjale. 
Tel 5566 1419

• Naispensionär otsib tööd. Tel 
5808 5260

Loe 
Kuulutajat

www.kuulutaja.ee
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Venitused peaks olema iga 
treeningu lahutamatu osa. 
Sage on aga vaatepilt, kus vii-
mase harjutuse sooritamise-
ga treening lõppeb ning veni-
tustest loobutakse. Täna rää-
gime painduvusest ja veni-
tuste rollist liigeste liikuvuse 
ulatuse arendamisel ning 
taastumisel.

Hea liikuvus on edu alus
Mida vähem kõõlused ja liha-
sed venivad, seda piiratum on 
liikuvus liigestes. Hea liikuvus 
aitab aga rakendada õiget te-
hikat ja parandada jõu-, kiiru-
se- ning koordinatsiooninäi-
tajaid. Niisiis on see oluline 
kõigi spordialadega tegelejate 
jaoks. Samas tuleks tähelepa-
nu pöörata ka konkreetse ala 
eripäradele, näiteks ujujate 
puhul on väga oluline hea lii-
kuvus õlaliigestes.
Peale füüsilist koormust veni-
tamata jätmisel kannatavad 
ka rüht ja taastumine. Venita-
mine aitab viia organimist 
välja mürgiseid ainevahetuse 
lõppprodukte ning sellest tu-
lenevalt vähendab lihasväsi-
must ja aitab kiiremini taas-
tuda. Venitusi mitte tehes ole-
me ka vigastustele vastuvõtli-
kumad.
Peale treeningut on töösse 
kaasatud lihased nö lühene-
nud, painduvus on halvene-
nud. Järjepidevalt venitused 
tegemata jättes väheneb li-
haskudede elastsus, lihas vä-
sib töötades kiiremini ja pin-
ge lihaste kinnituskohtades 
kasvab. Venituse roll on liha-
sed nö loomulikku asendisse 
tagasi viia.
Treeningu alguses, soojendu-
se järgselt tehtavad venitused 
aitavad lihaste verevarustust 
raskemaks tööks ette valmis-

Sven Hõbemägi tervisenurk

Venitused kui treeningu
      oluline komponent

I osa

Mida jälgida?
• venita alati sooja lihast
• väsinud või vigastatud lihasele pööra suure-

mat tähelepanu ning pea nõu erialaspetsialis-
tiga

• väldi äärmuslikke asendeid
• hoidu asenditest, millega kaasneb liiga suur 

valu
• väldi järske ja kiireid liigutusi
• keskendu venitamisel korraga ainult ühele 

lihasele
• venitusel hinga rahulikult ja aeglaselt, ära 

hoia hinge kinni

NÄDALA HARJUTUS - 
KÄTEKÕVERDUSED
Kätekõverdused on ülakeha arendami-
seks ja vastupidavuse treenimiseks üks 
enim kasutatav harjutus. Kõige sageda-
mini sooritatakse kätekõverdusi hoides 
käsi põrandal. Esialgu võib harjutuse 
lihtsamaks muuta, asetades käed kõrge-
male, näiteks pingile või pukkidel asuvale 
kangile. Lisaks saab harjutuse lihtsamaks 
muuta, asetades põlved põrandale.

Mida treenib?
Peamise koormuse saavad rinnalihased, 
õlavarre-kolmpea lihased ehk triitseps ja 
deltalihased ehk õlad.

Mida jälgida?
Mine toengasendisse, käed sirgelt ja õl-
gadest veidi laiemalt. Hoia jalad umbes 
õlgade laiuselt. Jälgi, et keharaskus toe-
tuks kätele ja varvastele ning keha on 
peast kuni hüppeliigesteni sirge. Langeta 
rindkere alla, kuni õlavarred on maaga 
paralleelselt. Suru ennast tagasi üles läh-
teasendisse.

VENITUSHARJUTUSED ALAKEHALE
2. Reie tagumiste li-
haste venitus
Aseta üks jalg sirgelt 
ette kanna peale, 
võid tõsta jala ka vei-
di kõrgemale pinnale. 
Kalluta keha selga 
sirgelt hoides vähe-
haaval vastu jalga, 
kuni tunned venitust reie 
tagumises osas.

3. Säärelihaste veni-
tus
Olles väljaaste, 
hoia mõlemad jalad 
täistallal, suunates 
keharaskuse natuke 
ette, kuni tunned ve-
nitust tagumise jala 
sääres.

5. Tuharalihaste venitus
Seistes kõverda üks jalg põlvest 
ning vii kõverdatud jalg teise 
jala põlvele. Lase sirgest jalast 
veidi alla, suunates puusad taha, 
kuni tunned venitust tuhara kes-
kosas. Venituse suurendamiseks 
võid suruda üleval oleva jala 
põlve natuke põranda poole.

4. Reie eesmiste 
lihaste ja puusapainu-
taja venitus
Väljaastes olles suru 
taga oleva jala reit ja 
puusa ette. Väldi nim-
meosa väga nõgusaks 
minemist.

6. Reie siseosa ve-
nitus
Istudes põrandal, 
kõverdatud jal-
atallad vastami-
si, suru põlvesid 
veid eemale, kuni 
tunned venitust 
reie siseosas.

1. Reie eesmiste li-
haste venitus
Seistes võta ühe käe-
ga jala pöiast kinni 
ja kõverda varbad 
vastu istmikku. Vaba 
käega võid hoida 
kinni näiteks seinast 
või hoia kätt puusal.

Algasend

Lõppasend

tada. Eelsoojendus on oluline 
ka juhul, kui venitusharjutusi 
sooritatakse painduvuse 
arendamiseks eraldi treenin-
guna, sest soojendus suuren-
dab verevarustust töötavates-
se lihastesse.

Aktiivne ja passiivne 
painduvus
Painduvuse võib jagada ka-
heks. Aktiivse painduvuse all 
mõeldakse kõrvalise abita 
saavutatud liigutuste ulatust 
ning seejuures kasutatakse 
vaid konkreetsel liigutusel 
osalevate li-
hasgruppide 
jõudu. Passiivse 
painduvuse pu-
hul on tegu vä-
liste jõudude 
abiga saavuta-
tud liigutuste 
ulatusega, see-
juures kasuta-
takse näiteks 
treeningpartne-
ri abi, oma ke-
haraskust jne.
Painduvuse 

arendamiseks kasutatavad 
venitusharjutused jagunevad 
samuti kaheks. Staatilised ve-
nitused ehk streching kätkeb 
aeglast venitusasendi sisse-
võtmist ja selle staatilist hoid-
mist umbes 10-60 sekundi 
vältel. Dünaamilisel venitusel 
kasutatakse nö vibutusi, 
hoogseid liigutusi jms.
Järgmisel nädalal peatume 
pikemalt streching’ul ja võta-
me luubi alla foam rulli. Li-
saks toon välja enim kasuta-
tavad venitused ülakehale.

Venituse mõju:
• vähendab lihaspinget
• ennetab vigastusi
• tagab hea enesetunde
• vabastab liigesed pingest
• aitab kiiremini taastuda
• dünaamilised venitused ai-

tavad valmistada ette nö 
töös kasutatavaid lihaseid
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KUHU MINNA

TASUB TEADA/VABA AEG

Rakvere Teater korral-
das osalusseminari 
„Räägi minuga!“, kus 
koolinoortele kõnelesid 
suhtlemise teemadel 
mitmed tuntud avaliku 
elu tegelased.

Katrin Kivi

Rakvere Teatri turundusjuht 
Laila Talunik rääkis, et ainest 
seminari korraldamiseks saa-
di Helen Rekkori lavastusest 
„See kõik on tema“. See lugu 
räägib ema ja poja suhtlemise 
probleemidest ning üha süve-
neva internetimaailma peale-
tungist.
„Olime teatris üksmeelt, et 
see, mis näidendis toimub, on 
igapäevane süvenev prob-
leem meie ümber ning nen-
dest teemadest peaks laie-
malt rääkima,“ selgitas Talu-
nik. „Ühise mõttetöö tulemu-
sena jõudsime seminari for-
maadini, mis on mõeldud 
just noortele. Kuna tahtsime 
neid kindlasti ka kaasata, siis 
töötasime välja keskkonna, 
mille kaudu said noored aval-
dada arvamust või lihtsalt 
kommenteerida.“
Seminari peaesinejateks olid 
pereterapeut Liis Aavas-
te-Hango ja veebikonstaabel 
Maarja Punak. Kui Aavas-
te-Hango etteaste oli rohkem 

Teatris räägiti noortega suhtlemisest

suunatud lapsevanematele ja 
sellele, kuidas suhtlemistõke-
tega toime tulla, siis veebi-
konstaabel Punak rääkis 
noortele, millised ohud neid 
veebis varitsevad. Oma ette-
kandes ei keskendunud ta ai-
nult ohvriks olemisele, vaid 
selgitas ka „pullitegijatele“, 
milleni nende naljaga poo-
leks tehtud tegu võib viia.
Vanema ja lapse paaridena 
astusid üles Rakvere Teatri 
näitleja Tiina Mälberg tütre 
Mariin Ingriiniga ning laulja 
Silver Laas emaga. Lisaks mu-
sitseeris vahepalaks Laas sõb-
ra Robiga ansamblist Traffic.
Vast enam elevust tekitas 
noote seas moderaatoriks pa-
lutud Mihkel Raud. Ta vestis 

noortele oma loo sellest, kui-
das 16aastasena sattus kul-
tusbändi Singer-Vinger kitar-
ristiks ja kuidas temast sai 
alaealisena joodik ning miks 
ta peale 21. eluaastat enam ei 
joo.
Kui tavaliselt palutakse avali-
kel sündmustel mobiiltelefo-
nid välja lülitada, siis sellel 
üritusel said noored netivõlu-
sid kasutada. Rakvere Teater 
oli loonud võimalused mo-
biiltelefoni kaudu esitada esi-
nejatele küsimus. Uuriti näi-
teks seda, kuidas Mihkel 
Raud oma juuksed kaotas, 
aga oli ka asjasse puutuvaid 
küsimusi.
Õpetaja Riina Rohtung, kes 
oli Rakvere Reaalgümnaasiu-

mi 8. klassi noortega semina-
ril kaasas, rääkis,  et kuigi 
suhtlemine pole tema elus 
kunagi probleem olnud, on 
teema aktuaalne. „Jõudsime 
juba lastega arutada ja nad 
jäid selle üritusega väga rahu-
le,“ kinnitas õpetaja Rohtung. 
„Paraja pikkusega ja hästi 
korraldatud seminar. Lapsed 
tõid vaid esile selle, et perete-
rapeut oleks võinud astuda 
nende kingadesse ja rääkida 
nendega. Mulle endale meel-
dis kõige rohkem veebikon-
staabli ettekanne.“
Osalejate seas oli ka Rakvere 
Gümnaasiumi 9. klassi tüd-
ruk Emili Jürgens, kes hindas 
seminari ideed omapäraseks 
ja huvitavaks. „Sellise teema 
arutamine koos tuntud ini-
mestega on kordades põne-
vam, kui niisama koolipingis 
arutlemine,“ leidis neiu. 
„Usun, et seminar kõnetas nii 
mõndagi noort. Kuna läbi käi-
sid teemad nii peresuhetest 
kui ka küberkiusamisest, siis 
ehk aitas see neid kasvõi pi-
sut,“ lisas Jürgens.
„Kuna seminar põhines eel-
kõige Rakvere Teatri lavastu-
sel „See kõik on tema“, siis 
kindlasti tärkas ka mõnel 
noorel huvi etenduse ja teatri 
vastu. Arvan, et see oli vägagi 
kordaläinud projekt ning loo-
dan, et selliseid korraldatakse 
veelgi,“ arvas neiu.

Seminari moderaator Mihkel Raud.
Foto: Kristo Kruusman

Lauli Loovstuudios
17. veebruaril kell 18 loeng „Valust vabaks“
22. veebruaril kell 18 keraamika
23. veebruaril kell 18 „Looduskosmeetika võlu”
www.lauliloovstuudio.ee

Rakvere Teater
17.02. kl 19 Küllus s. maja (lav. Filipp Los)
17.02. kl 19 See kõik on tema v. maja (lav. Helen Rekkor)
18.02. kl 19 8 armastavat naist s. maja (lav. Eili Neuhaus)
18.02. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)
18.02. kl 22 RT Jazz Susanna Aleksandra tribüüt Nancy Wil-
sonile
22.02. kl 19 Thijl Ulenspiegel s. maja (lav. Üllar Saaremäe)
22.02. kl 19 See kõik on tema v. maja (lav. Helen Rekkor)
23.02. kl 19 Maalermeister s. maja (lav. Gerda Kordemets)
23.02. kl 19 Sina maga, mina pesen nõud v. maja (lav. Tarmo 
Tagamets)

Biore Tervisestuudio Rakveres
24. veebruaril kaaniteraapia, V.Kudrjavtsevi vastuvõtt
20. veebruaril kell 18 dr Bachi õieteraapia õpituba „Kuidas 
vabaneda himudest, paanikahoogudest“, juhendab Dana 
Milko
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti seljaabi-kiropraktiku A.Grig-
orjani vastuvõtt
28. veebruaril kell 17 tervendaja Volli Rakveres - tervenda-
misest ja Volli maarohtudest. Volli vastuvõtt Biores kell 12 - 
16.30.
Info ja registreerimine Rakvere, Laada 5, tel 501 7960

Kuulutati välja näidendivõistlus
Eesti Teatri Agentuur ootab võitlusele uusi algupäraseid 
teatritekste nii alles alustavatelt kui ka juba kogenud 
kirjutajatelt ja teatrihuvilistelt. Võistlustööde saatmistäht-
ajaks on 1. august 2017 ning preemiafond on 7 000 eurot.
Pikkuse, zhanri- ega teemapiiranguid näidenditele ei esita-
ta, kuid võistlustööd ei tohi olla avaldatud ega lavastatud 
enne 2017. aasta detsembrit.

Kuulutaja

RAKVERE • NIINE 4A • E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718
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Turu plats 3, Rakvere I Avatud: E–R 9.00–17.00
Telefon: +372 327 7100 I rakvere@pindi.ee

Meie Lääne-Virumaa parimad maaklerid
ja kinnisvarapakkumised

Sinu heaks loodud!

Helve Keskülla 
Maakler/hindaja

511 6466
helve.keskylla@pindi.ee

Anu Veldre 
Maakler

501 3658
anu.veldre@pindi.ee

Olga Sergejeva 
Nooremmaakler  

5630 1453 
olga.sergejeva@pindi.ee

Merle Nagel 
Maakler/hindaja

5800 3648
merle.nagel@pindi.ee

Rakvere, Pae 11, üp 113,7 m2, 
krunt 784 m2, müüakse ¼ 
kaasomandist koos hüpoteegiga 
H: 9000 € tel.: 50 13 658 Anu

Vinni v, Koeravere k, kinnistu 
3,86 ha, üp 99,2 m2 H: 19 000 €  
tel: 51 16 466 Helve
Vinni v, Kakumäe k, krunt 2,41 
ha, üp 334,2 m2 H: 96 000 € tel: 
50 13 658 Anu
Rägavere v, Põlula k, krunt 
65068 m2, üp 109,7 m2 H: 45 000 
€ tel 58 00 36 48 Merle

Sõmeru v, Näpi, Voore tn, krunt 
1516 m2, 2 korrust, üp 139,1 m2 
H: 139 000 € tel: 51 16 466 Helve
Tapa, Pikk 58, krunt 3193 m2, 
H: 18 900 € tel: 51 16 466 Helve

Tapa, Pikk, krunt 1205 m2, üp 
167,1 m2, rah seisuk, H: 47 000 
€ tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Karja 46, üp 61,5m2, 
II k, rõdu H: 69 000 € tel: 51 16 
466 Helve

Rakvere,  Rahu 13, üp 58,9 m2, 
I k, rõdu  H: 41 700 €  tel.: 50 13 
658 Anu

Tamsalu, Ääsi 19, III k, üp 65,7 
m2  H: 5700 €  tel.: 51 16 466 
Helve

Kunda,  Pargi 18, II k, üp 61,5 
m2, enampakkumine H: 900 
€ + KÜ võlg tel: 50 13 658 Anu

Kunda,  Koidu 87, V k, üp 61,9 
m2, enampakkumine H:750 € 
+ KÜ võlg tel: 50 13 658 Anu

Kunda,  Mäe 7, IV k, üp 48,1 m2  
H: 3500 €  tel: 50 13 658 Anu

Kunda,  Pargi 18, III k, üp 60,6 
m2  H: 6000 €  tel: 50 13 658 Anu

Vihula v, Eisma k, suvila, krunt 
2834 m2, üp 157,5 m2, 5 tuba, 
saun, garaaž H: 70 000 € tel 58 
00 3648 Merle

Rakvere v, Päide k, suvila, 
krunt 800 m2, üp 77,5 m2, 3 
tuba, saun, garaaž H: 32 000 € 
tel 58 00 36 48   Merle

S õ m e r u  v ,  V a e k ü l a ,  
Viinavabriku tee 6, krunt 5536 
m2, üp 1787,9 m2 H: 30 000 € 
tel: 50 13 658 Anu

Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe 
tee 9, krunt 7784 m2, üp 532,9 
m2  H: 5900 € tel.: 50 13 658 
Anu

Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe 
tee 8, krunt 438 m2, üp 52,2 m2  
H: 5 200 € tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Mageranna tee 6, 
krunt 2665 m2, üp 110,8 m2  
H: 27 000 € tel.: 50 13 658 Anu

Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe 
tee 4, MÕIS, krunt 14 134 m2, 
üp 1682m2  H: 60 000 € tel.: 50 
13 658 Anu

Haljala v,  Rakvere mnt 23, krunt 
1.10 ha, üp 291.2m2 + ärimaa 
9726 m2  enampakkumine H: 
125 000 €  tel: 50 13 658 Anu

Vä i ke - Ma a r ja  a l ,  A i a  t n , 
kaasomand, 2 k, üp 79,05 m2, 
krunt 2038 m2, palkmaja H: 8900 
€ tel: 51 16 466 Helve

Haljala vald, Aaspere küla, Kase, 
II k, ridaelamuboks 120 m2, hea 
seisukord H: 28 700 € tel: 58 00 
3648 Merle

Rakvere, Lembitu 4, üp 47,7 
m2, IV korrus H: 29 000 € tel: 
52 88 670 Mare 
Kunda,  Kasemäe 17,  VII k, üp 
37,5 m2, rõdu, enampakkumine  
H: 1800 € + KÜ võlg tel: 50 13 
658 Anu
Kunda,  Mäe 22, I k, üp 47,8 m2, 
renoveeritud  H: 7500 € tel.: 50 
13 658 Anu 
Kunda, Mäe 1, II k, üp 42,9 m2 
H: 5500 € tel. 56301453 Olga
Kunda,  Kasemäe 13, V k, üp 
48 m2  H: 2500 €  tel.: 50 13 
658 Anu
Kunda,  Koidu 73,  IV k, üp 
48,6 m2  H: 4500 €  tel.: 50 13 
658 Anu

Tamsalu, Sääse 8, III k, üp 47,2 
m2, sisustus, tehnika H: 10 000 
€ tel: 51 16 466 Helve
Tapa, Ülesõidu 5a, III, 40,5 m2 
H: 12 000 €  tel: 51 16 466 Helve
Väike-Maarja,  Tamme 5, II k, 
üp 43,4 m2  H: 7 800 € tel.: 50 
13 658 Anu

ÜHETOALISED KORTERID

KAHETOALISED KORTERID

KOLMETOALISED KORTERID

MAJAOSAD

ELAMUD

Rakvere, L.Koidula 8, üp 25 
m2, II k, ahiküte H: 14 000 € 
tel: 50 13 658 Anu
Kunda,   Tammiku põik 2, III k, 
üp 39,6 m2, enampakkumine, 
H: 1500 € + KÜ võlg tel: 50 13 
658 Anu
Kunda,  Mäe 16, I k, üp 33,9 
m2, enampakkumine H: 1300 
€ + KÜ võlg tel: 50 13 658 Anu NELJATOALISED KORTERID

Väike-Maarja, Tamme, III, 77,1 
m2, hea seisukord H: 27 000 € 
tel: 51 16 466 Helve

Rakvere,  Karja 20, I k, üp 93,6 
m2 enampakkumine H: 39 000 
€  tel: 50 13 658 Anu

7 tuba:  Tamsalu v, Porkuni k, II 
k, 186,3 m2 (terve II korrus) H: 15 
000 € tel: 51 16 466 Helve

ÄRIPINNAD
Väike-Maarja v,  Kaarma 
k ,  p õ l l u m a j a n d u s l i k 
tootmishoone ja – tootmismaa, 
krunt 379 000 m2, hoone 2932 
m2, elekter, vesi, maagaas H: 69 
000 €  tel: 51 16 466 Helve

MAA
Haljala v,  ärimaa 100% , krunt 
9726 m2 + Rakvere mnt 23, 
krunt 1.10 ha, 100% elamumaa, 
üp 291.2m2, enampakkumine 
H: 125 000 €  tel: 50 13 658 Anu

SUVILAD

GARAAŽID

Rakvere,  Mulla tn, kanal, 
elekter H: 3 000 €, tel 50 13 
658 Anu

Kunda,  Ehitajate 3,  I k, üp 73,5 
m2, enampakkumine  H: 2900 
€ + KÜ võlg tel: 50 13 658 Anu

Rakke,  Oru,  II  k,  üp 67,6 
m2,enampakkumine H: 375 € 
tel: 51 16 466 Helve

Väike-Maarja, Säde 1a, üp 65,5 
m2, IV k, enampakkumine H: 
8400 € tel: 51 16 466 Helve

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

RAKVERE KESKLINN, 
LAADA 16
87 m2, 
II korrus

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
PUIESTEE TN SÕMERU

• Hea asukoht ja hea maja

• Hea planeering, ilus korter

• Hea korrus

76,7 m² 527 1011

MÜÜA MAJA
KARJA TN RAKVERE

• Kinnistu 757 m²

• 5 tuba, abihoone, garaaž

• Linna vesi, kanal.

122 m² 527 1011

MÜÜA MAJA
VAHTRA PST RAKVERE

• Kinnistu ca 600 m²

• Soojustatud, uus katus

• Saun, garaaž, viljapuud

99 m² 527 1011

MÜÜA TOOTMIS- JA ÄRIMAA
NARVA TN RAKVERE

• Elektriliitumine 400A

• Kom. piirnevad kinnistuga

• Juurdepääs avalikult teelt

41 000 m² 527 1011

• Renoveeritud maja

• Südalinnas

• Parkimine maja ees

40 m², I k 527 1011

MÜÜA ÄRIPIND
LAADA TN RAKVERE

29 800 €

78 000 €

76 000 €

190 000 €

49 000 €
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• Müüa 1toaline mugavustega 
korter Rakveres. Tel 551 7090

• Müüa korter. Info 523 0428

• Müüa 1toaline keskküttega 
korter Tamsalus. Tel 5680 1956

•  M ü ü a  m u g .  2 t o a l i n e 
renoveeritud korter Rakvere 
kesklinnas. I  korrus, väike 
aiamaa. Tel 5345 7461

• Müüa 2toaline k.m. korter 
kesklinnas (44 m2, III korrus, 
aknad vahetatud, rõdu, heas 
korras). Otse omanikult. Tel 
5839 4340

• Müüa 2toaline korter Küti 
tänaval. III korrus, 40 m2, vaatega 
Vallimäele. Tel 513 5458

•  Müüa 2 t o a l i n e  värskelt 
renoveeritud korter Kundas. 
Soovi korral mööbel kaasa. Hind 
8 500 €. Tel 5196 1234

• Müüa Laekvere alevikus heas 
korras 2toaline  ahiküttega 
korter. Info 5353 7711

• Müüa Vinnis 3toaline kõigi 
mugavustega korter. Tel 5808 
8226

•  Mü ü a  4 t o a l i n e  ( 7 0  m 2 ) 
täielikult renoveeritud korter 
Haljalas või vahetada korteri või 
maja vastu Võsul või Käsmus. 
Tel 5568 6385, benedicion2@
gmail.com

•  Mü ü a  maja  Ha l ja l a s. 
Suurepärane asukoht, kaks 
maja!  Müüa ilusa suure 
krundiga maja tiigi kaldal. 
4035 m2 suuruse krundi teeb 
eriliseks asukoht Haljala 
keskel. Elumaja on ühekordne 
eterniitkatusega 1950ndatel 
ehitatud palkmaja ning lisaks 
sellele on krundil elamiseks 
ümberehitatud saunamaja. 
Saunamaja esimesel korrusel 
on esik,  avatud köögiga 
elutuba, WC ja duširuum 
ning saun. Ülemisel korrusel 
on kaks magamistuba ja üks 
osaliselt avatud tuba. www.
kv.ee/2881093

ILUS PÄEV!

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

• Ostan otse omanikult 2-3toa-
lise 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 Tapa linnas 1-3toalise 
korteri. Tel 5697 5317

• Soovime osta järelmaksuga 
korteri või maja maal. Tel 514 
7591

• Ostan remontivajavat kinnis-
vara Rakveres (korter, maja, 
garaaž). Tel 5550 0588

• Ostan korteri või maja 
Rakveres. Võib vajada kap.
remonti. Hind kuni 30 000 €. 
Eelistatud on kiviehitis. Tel 
5839 3713

• Soovin osta 2-3toalise korteri 
Rakveres või selle lähiümbruses. 
Otse omanikult. Tel 5851 5111

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

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

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

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

• Üürile anda 1toaline puukütte-
ga korter (38 m2) Rakveres, Pikk 
37, I korrus. Üür 190 €/kuus. Tel 
503 4972, info@ko.ee

• Anda üürile 1toaline mugavus-
tega korter Rakveres, osaliselt 
möbleeritud. Mob 5353 4475

• Üürile anda 1toaline kõigi 
mugavustega korter Tapal. 5/5 
korrus, möbleeritud, rõduga, 
elektripliit, külmkapp. Üür 100 € 
+ kommunaalmaksud ja elekter. 
Tel 518 5246

• Üürile anda korralik 2toaline 
möbleeritud korter Kadrinas. 
Hind kokkuleppel. Tel 5812 7881, 
korter30@gmail.com

• Välja üürida 2toaline ahiküt-
tega korter Rakveres. Soe vesi, 
dušš, WC sees. Tel 5322 6733

• Üürile anda avatud köögiga 
väga armas ja hubane, koos 
sisustusega (k.a. el.pliit, külmik, 
pesumasin) 2toaline elektriküt-
tega korter Rakvere kesklinnas. 
Hind 230 €. Tel 5365 5867

• Anda üürile täielikult möblee-
ritud ja remonditud 2toaline 
korter Kundas Kasemäe täna-
val. Korter vaba, kommunaalid 
madalad. Hind 150 €/kuus. Tel 
502 5069

• Anda üürile 3toaline korter 
Lepnal. Heas korras. Möbleeri-
tud. Ahiküte, III korrus. Hind 200 
€ + kom. Tel 5372 5862

• www.toonklaas.ee

•  A ku d  mur utraktor i le, 
rollerile, mootorratastele, 
ATV-le ja igale poole mujale. 
Rägavere 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 heas korras Mazda 
Premacy 2001. a 2,0 diisel. Hind 
850 €. Lisainfo 5676 8285

• Müüa Opel Astra 1,6 2001. a 
bensiin. Auto on heas korras. 
Rooste puudub. Tel 517 4193

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

• Müüa Opel Vectra Comfort 
1,8i 03/2002. a 92 kW bensiin, 
hõbedane, sedaan, täiuslik 
hooldusraamat, konditsioneer, 
el.aknad, stereo, veokonks, 
täiesti roosteta, mõlkideta, 
kehtiv ülevaatus, väga korralik, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2 , 2 D T I  0 4 / 2 0 0 3 .  a  9 2  k W 
hõbedane, turbodiisel, 7 kohta, 
konditsioneer,  4xel.aknad, 
el.peeglid, kesklukk puldist, 
tume salong, talverehvidel, 
p l . s o o j e n d u s ,  v e o k o n k s , 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Peugeot 406 2001. a, 
1.8, hõbedane, sedaan (85 kW, 
bensiin, heas korras, ül kuni 
11.2017). Hind 800 €. Tel 514 
3161

•  M ü ü a  To y o t a  Av e n s i s 
universaal 2.0 D4D 85 kW 2004. 
a. Eestis pole sõitnud. Hind 3 300 
€. Tel 5011 427

• Müüa  Volkswagen Golf 4 
Variant Basis 1,6i 10/2004. a 
77 kW bensiin, kuldne metallik, 
t ä i u s l i k  h o o l d u s r a a m a t , 
konditsioneer,  4xel.aknad, 
püsikiirusehoidja, veokonks, 
roosteta, mõlkideta, kehtiv 
ülevaatus 10/2017, väga korralik, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa hästi hoitud ja hooldatud 
Volkswagen Passat 1,9cm3 74 
kW diisel, 2003. a universaal. 
Müügi põhjus – vajan 7kohalist 
sõidukit. Tel 5190 5515

• Müüa võrr. Tel 5192 8284

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

• Starterite ja generaatorite 
remont. Uued ja vahetusfondi 
generaatorid ja starterid. 
Kiire tarne. Tel 526 0545

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

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

Loe kuulutusi ka

kuulutused.kuulutaja.ee

Tel 5164 685

rendipinnad@hot.ee

MÜÜA VÕI ANDA 
RENDILE 

RAKVERES KUKE TN 3

CAROLA ÖÖKLUBI/
SAUN

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

• Anda rendile äripind Rakvere 
kesklinnas bussijaama vastas. I 
korrus, 40 + 20 m2. Tel 5648 6638

• 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!

• Ostan BMW X5. Võib vajada 
remonti. Tel 5612 3431

• Ostan teie seisma jäänud või 
sõitva auto. Võib pakkuda igas 
seisukorras autosid. Tel 5614 
7177

• Ostan auto, ei pea olema 
ülv, aga peab olema korralik. 
Eriti oodatud BMW, Audi, Ford 
Sierra, Ford Scorpio, VAZ, Niva. 
Pakkuda võib kõiki marke. Hind 
700 €. Tel 5809 6086

OST • Üürin 2toalise korteri Rakve-
res. Tel 518 1971

• Soovin üürida 2-3toalist kor-
terit otse omanikult. Võiks olla 
osaliselt möbleeritud. Tel 558 
9145

• 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

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

• 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

• Müüa krunt Rakvere linna piiril 
Ussimäel (1200 m2). Hind 10 000 
€. Tel 5390 7849

• Müüa 3 elamukrunti Vinni 
vallas Piira külas koos elamute 
projektiga. Tel 517 5790

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

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

kuulutused.kuulutaja.ee

• Ehitus- ja remonditööd, 
toru- ja san.tehnilised tööd, 
siseviimistlustööd, plaatimine, 
tapeetimine, värvimine, parke-
tipaigaldus. Tel 518 7979

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

•  Elektritö ö d  pädevusega 
elektrikult ja boilerite remont, 
puhastus. Tel 5890 2983    

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

• 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

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

• 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

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

•  S a n . t e h n i l i s e d  t ö ö d  ja 
el.boilerite puhastus. Tel 5664 
6055

• San.tehnilised tööd, kae-
vetööd väikeekskavaatoriga. 
Tel 511 9972

• San.tehnilised tööd. Tel 5332 
4749

• San.tehnilised tööd. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

•  K a e v u d e  k a e v a m i n e , 
puhastamine, süvendamine. 
Töid teostame üle Eesti. Tel 
5671 9696

* 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

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

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

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

• Transport Ford Transiti 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

• 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

TEENUSED

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

FEKAALIVEDU

• 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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

SINULE 
TAKSOTEENUS

Tel 53 03 04 15

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

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

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

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

 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
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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

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

• Pakun väikeettevõtetele, 
ü h i s t u t e l e  j a  F I E - d e l e 
raamatupidaja teenust üle 
Eesti. RP programm Merit Aktiva 
Pilv. Hind sõltub töö mahust. Tel 
512 7973, raamatupidaja.jaana@
gmail.com

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

(ka korteriühistutele)

kuulutused.kuulutaja.ee

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

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

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

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

Tel. 560 20 860   

 www.seesamava.ee 

Liug- ja tiibväravaid,  
Marantec’i  

Väravaautomaatikat 
Sulgureid, lukusüsteeme, 

käepidemeid 
Koostame ja paigaldame  

välis- ja siseuksi,  
 mööblit ja sisustust  

Müüme, paigaldame,  
hooldame:  

Vajate abi selle 
remontimisel või 

viimistlemisel, siis 
aitab meie sõbralik 

meeskond. 

Meie tegevusaladeks 
on põhiliselt 

viimistlus, 
plaatimistööd, 

vannitubade remont 
ja põrandad.

Teie trepikoda on 

Teie visiitkaart. 

Ehmes OÜ 

58 97 92 93 Janek

• Teostan korterite ja vannitu-
bade remonti. Info 5661 2942

• Ehitustööd, remont ja reno-
veerimine. Tel 5646 0674

• Naine teeb siseviimistlustöid. 
Tel 5695 2240

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

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

• Teostan üldehitustöid. Ka-
tused, fassaadid, plaatimine, 
siseviimistlus jne. Tel. 5836 
0852, Meelis

• Teostame eramute, korterite 
e h i t u s-  ja  r e m o n tt ö i d . 
Tehtud töödele garantii. Tel 
5394 6666

• 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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

•  A D R A N U S  O Ü  t e e b 
k o r s t n a p ü h k i m i s t ö i d , 
paigaldab moodulkorstnaid, 
korstnahülsse ja kaminaid. 
Pakume ka pottsepa teenust ning 
korrastame Teie küttesüsteemi 
dokumentatsiooni, hangime 
vajalikud kooskõlastused. Kodu 
tuleohutuse kaardistamise 
teenus. Tel 5555 3737

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

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

TUTVUS

• 55a sale mees (ei suitseta) 
tutvub saleda naisega. Elan oma 
majas. Tel 5348 9906

• Üksik 57a mees soovib tutvuda 
pikemat kasvu (172cm) üksiku 
materiaalselt  kindlustatud 
55a naisega, kellele meeldib 
Rakveres linnas elada, tantsida. 
Soovitav auto olemasolu. Tel 
554 6490

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

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

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

Ettevõte müüb ja valmistab 
erinevates mõõtudes puidust 

KAUBAALUSEID.
Ehitusliku 

SAEMATERJALI müük.
Transpordi võimalus.

Info 515 0268

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

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

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

• Ostan vanu vinüül- ja CDplaa-
te. Tel 503 9650

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

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

• 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 õlleankru. Tel 5616 5761

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

OST

• Müüa odavalt tumba, diivani-
laud (kirss), sektsioonmoodul-
kapp (kirss), söögilaud ja 6 tooli 
(kirss),  televiisorilaud (kirss), 
kirjutuslaud (kirss), elektrira-
diaatorid, suusasaapad, rullui-
sud, jalgratas (noorte), puidust 
lamamistool.  Tel 5104 147

• Müüa iPhone 5. Valge, võrgu-
vaba, karp, laadija, 16GB. Hind 
150 €. Tel 5886 8398

• Müüa uus nutitelefon Sony 
Xperia Z5 dual. Hind 220 €. Tel 
5398 8887

• Müüa trenažöör (uus) Raleigh 
CrossX Fitness. Elektriline 
sammulugeja ja taimer. Hind 
100 €. Tel 523 4887

• Müüa dušikabiin. Hind 200 
€. Tel 5450 5198

• Müüa käsitsi kootud so-
kid-kindad. 10 €/tk. Umbes 200 
paari mõlemat. Tel 5645 1242

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres Laada 14 müügil 
palju kasulikku – el.boiler 
(100L, vertikaal) 56 €

KODU

JALGRATTAD 

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

Rollerid, mopeedid, ATV-d, 
krossikad, enduuro - 
varuosad, remont.
* 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%

• 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 (40liitrilises ko-
tis). Halgude pikkus 30 cm. 
Hind lepal 2 € kott ja kasel 
2,30 € kott. Tel 505 1528

• 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 eu-
rot 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

KÜTTEPUUD

LOOMAD

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Müüa taksikoera kutsikad 
(lühike karv). Tel 528 5416

• 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

OST

• 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

• Ostan saematerjali kiirmüü-
gihinnaga. Turuhinnaga mitte 
pakkuda ja ostan asbest torusid. 
Tel 526 4115

Hind alates 35 eur/rm
Tellimine: 555 60 240

www.viruhalud.ee

Viru Halud OÜ

SANGLEPP KONTEINERIS.

Halu pikkus 30-, 40- ja 50cm

Konteineri maht 1,3rm

Täpne kogus, kindel kvaliteet.

Hi d l 35 /

,

äpne kogus, kindel kvaliteet

• Ostan sõnnikulaotaja, Niva 
kombaini tagumise rehvi ja 
traktorile T-40, MTZ rehve, 
võib tervet traktorit pakkuda. Tel 
5349 9216

• 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 aparatuuri 
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

• SAT-TV Tricolor paigaldus. Tel 
5664 6055

•  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

• Ansambel, õhtujuhtimine. Tel 
5190 1697

• Tantsumuusika ühemehebän-
dilt igale eale. Õhtu juhtimine. 
Tel 514 9885

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

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

* 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

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

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

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

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

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

• AS Rakvere Metsamajand 
müüb puitbriketti. Hinnad 
soodsad. Info Kunderi 30, 
Rakvere. Tel 326 0850, 503 
5422

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 
8848

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

• Müüa 3m küttepuud. Tel 504 
3326
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Kuulutaja
Kuulutused

TEATED

Avaldame kaastunnet Silvile ema 
OLGA 

surma puhul. 
Kaastöötajad 

Valik-Kauplusest 
Ülla, Signe, Irina, Eve

METS

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 at u d  Ve n e  1 / 4 3 
m u d e l a u t o s i d  j a  N o r m a 
mänguautosid. Tel 529 1288

•  O s t a n  N S V L  a e g s e i d 
postkaarte ja margikogu . 
Huvitun enne 1970. aastat 
väljalastud NSVL aegsetest ja 
vanematest postkaartidest, 
markidest ja märkidest. Tel 510 
7541

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

• www.toonklaas.ee

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

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

• Ostan metsakuiva palki 30tm. 
Teeme keevitustöid. Asukoht 
Tamsalu. Tel 5662 1923

MUUD

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

• Spordisaal HC GYM Rakveres 
Laada tn 20, kolmandal korru-
sel. Tasuta parkimine maja ees 
ja sisehoovis. Jõusaal on pind-
alaga 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

• Vajad tuge kogelusega toi-
metulekul? Kogelejate ene-
seabigrupp koguneb 1. märtsil 
kell 16 Rakvere Rajaleidja Kesku-
ses Tallinna mnt 21, II korrusel. 
Oodatud on noored alates 12. 
eluaastast. Info ja registreeru-
mine tel 510 1684 või kristiina.
nolvak@gmail.com

Avaldame südamlikku kaastunnet 
Silvile kalli ema 

OLGA JÄRVI 

kaotuse puhul. 

Maire ja Rein

Südamlik kaastunne Evile, 
Urvele ja lastele peredega kalli 

poja, venna ja isa 
KALEV UUSTALU 

kaotuse puhul. 
Naaber Ziina lastega, 

Tamara, Raissa, Vassili, 
Roman peredega

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

* ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turu köögivilja kioskis 16.02.2017. 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

Redis punt 1,00

Värske kurk kg 3,50

Värske kapsas kg 0,40

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 1,00

Õunad kg 1,00

Kuivatatud õunad kg 8,00

Põlduba kg 3,00

Marin. kurk 3L 2,50

Marin. kõrvits 0,5L 1,00

Marin. peet 0,5L 0,50

Sarapuupähklid kg 4,00

Kreeka pähklid kg 3,00

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

K

*
SAAREMAA LÕNGAMÜÜJA ON TURUL 

18. VEEBRUARIL!

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

3 2 4 9 1
5 2 9 4 8

4 1 5
7 6 1 5

1 7 3 2 9
3 1 4

5 3 2 9
6 1

9 5 3

Avaldame kaastunnet 
Urvele venna 

KALEV UUSTALU 
surma puhul. 

Tiina, Maie, Ave, Merje

Tuul puudeladvus tasa kiigub, 
me vaikses leinas langetame pea…

LEMBE KALA
Süütame küünla kalli sõbra ja 

töökaaslase mälestuseks. 
Siiras kaastunne teile Margus, 

Jaanus, Raudo, 
Janek ja Jarmo peredega!

Asta, Sirje, Anne, Lili, 
Urmas, Ly, Leili, Aime, 

Reet, Hannes, Tiia, 
Marika, Tamara endisest 

reklaamijaoskonnast
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Kasuks tuleb ADR tunnistuse omamine.

Info telefonil 5280869.

Egesten
Transport OÜ
pakub tööd
C-, E-kat.

autojuhtidele liinil
Vantaa-Nyköping-

Karlstad-Oslo-
Göteborg-Vantaa.

Egesten Transport OÜ pakub tööd C-, E-kat.
AUTOJUHTIDELE

Info telefonil 5280869

regulaarsel liinil Tallinn-
Stockholm-Arlöv-Oslo-Arlöv-Karlshamn-Klaipeda-

Riia-Tallinn. Vajalik inglise keele oskus
suhtlustasemel.

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

Ehitus- ja aiakaupade kaupluses

Paide mnt 77, Tapa

*Pakkumine kehtib
20.02.2017 - 28.02.2017

KÕIK KAUBAD

– %20KUNI

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala keskuses

100% Eesti sealihast
värske sealiha, kotletid, snitslid

uus lihapood

Praad kondiga

Praad “Siilike”

2,50
2,90

/kg
/kg

€

€

Pidupäevaks pakume:

Pesumasin
Indesit
Energiaklass A++
Maht 6 kg
LCD ekraan

Tavahind 299.-

Avatud T - R 10 - 18
L       10 - 15

Jaama 13, Rakvere
Tel. 5670 5905
rakvere@meloodia.ee

/kodutehnikaoutlet

ALATI SOODSAM KUI POES!

219.-

UUE PÕLVKONNA
PESUMASINAD!
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