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Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068
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Tubli majaomanik,
„Süstime seinad soojaks“?
Soojale talvele võib järgneda

ka KÄRE KÜLM!

TELLI INTERNETIST

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

üle Eestiwww.epood24.eu

14,99€

6,90€

8,99€

2,20€

15,90€

14,99€

7,90€

8,50€

13,99€

16,49€

69,90€

15,99€

3,49€

6,99€

4,99€

FEG ripsmeseerum
3ml

Espressomasina
loputustabletid
10tk

Kookosõli rafineeritud
900ml

Himaalaja
peensool
500g

Gillette Fusion Power
4tk

Make Up pintslite
komplekt
24 osa

Spirulina
pulber
200g

Gillette Venus x4

Lavazza Qualita Rossa
kohvioad
1kg

Elizabeth Arden Green
Tea Honey Drops
Body Cream
500ml

Tööriistakohver
199 osaline

Lavazza Crema &
Aroma
kohvioad
1kg

Segafredo
Intermezzo
18 kohvipatja

Schwarzkopf
Osis+Flatliner,
sirgendaja
200ml

Batiste Dry
Shampoo
Original
200ml

KATUSED JA SEINAD: ERAMUTELE, KORTERIÜHISTUTELE, TÖÖSTUSHOONETELE
TOODE AS RAKVERE ESINDUS:
Jaama 11 Rakvere 44311 (ii korrus)
Telefon: 553 0063, 322 5403
E-mail: sigrid@toode.ee

Avatud:
E-R 08.00-17.00
Lõuna: 12.00-13.00

Ideest teostuseni!

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

Järelmaksu

võimalus!

PELLETITEMÜÜK

PELLETIKAMINAD

alates 999 €
Pakume ka plekist ahjukestasid

ja emailitud pliidikestasid
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Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Vilde 6a, Rakvere, 44310
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
reklaam@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

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

Tegevtoimetaja
Aivar Ojaperv 322 5092
aivar@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Kairi Kreis
322 5091
kairi.kreis@kuulutaja.ee

Kujundus/küljendus
Renee Koit
Marimai Kesküla
reklaam@kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 15 000
Toimetus avatud 
E-R 9.00-17.00
Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 322 
5091 või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee. 
Kuulutuste eest on võima-
lik tasuda pangaülekan-
dega. Kuulutus ilmub ree-
deses lehes, kui ülekanne 
on jõudnud Kuulutaja 
pangaarvele neljapäeva 
kella 11.00
Kuulutaja toimetus ei vas-
tuta kuulutuste sisu eest.

Arvamus

JUHTKIRI

Kütusevarguse nagu iga 
teise kuriteoga toimib põ-
himõte, et kui on nõudlus, 
siis ka varastatakse. Aas-
tast aastasse teevad omani-
kud kõik, alates inimval-
vest kuni kütusepaagile 
paigaldatud turvasüstee-
mideni, et nende vara 
oleks kaitstud, kuid vargu-
sed toimuvad sellele vaata-
mata. 

Kaius Mölder

Paraku leiavad vargad sageli 
sõidukeid, kus paak täis ja 
valvet pole. Neil jääb vaid 
rõõmustada saagi üle. Näi-
teks pandi möödunud näda-
lal toime suuremahuline var-
gus Kunda linnas Posti täna-
val. Kurjategijad pumpasid 
ettevõtte territooriumil seis-
nud veoautost Scania välja 
1500 liitrit diislikütust, tekita-
des omanikule umbes 
1400eurose kahju.

Lõhutud lukk
Hooletuse põhjuseks võib ol-
la asjaolu, et kütusevargused 
pole enam nii massilised kui 
varasemalt ning vara kaits-
misse suhtutakse leebemalt. 
Sel aastal on Lääne-Virumaal 
toime pandud 11 kütusevar-
gust, mis on võrreldes eelmi-
se aastaga umbes samal tase-
mel. 
Mullu tõstis statistikat varga-
jõuk, kes puuris paakidesse 
bensiini saamiseks auke. 
Rakvere politseijaoskonna 
menetlusteenistuse vanema 
Key Paju sõnul varastatakse 
kütust enamasti veoautodest. 
„Kahel korral on varastatud 
ka metsatöömasinast ning 
ühel juhul on sõiduauto paak 
tühjaks imetud,“ lausus ta. 
„Selleks, et kütusele ligi pää-
seda, lõhutakse kas siis kütu-
sepaagi lukk või kork.“
Ta lisas, et maakonnas pole 
kindlaid piirkondasid, kus 
toimub kõige enam kütuse-
vargusi. „Vargusi pannakse 
toime üle maakonna, näiteks 

Haljalas, Kundas ja Tamsalus 
on registreeritud üks kütuse-
varguse juhtum; Kadrinas, 
Rakveres, Tapal ja Väi-
ke-Maarjas kaks,“ lisas me-
netlusteenistuse vanem.
Politsei sõnul pannakse var-
gusi toime pigem hämarasse 
kohta pargitud sõidukitest, 
seega on esmane soovitus 
sõiduk parkida valgustatud 
kohta ja võimalusel valvega 
parklasse. Veoautod võiksid 
seista lähestikku, kuna siis on 
paakidele raskem ligi pääse-
da. Avatud territooriumile, 
näiteks metsa jäetud traktori 
puhul on ainsaks võimalu-
seks järelejäänud kütus iga 
kord ise välja pumbata ja kaa-
sa võtta. 

Kütuseandur aitab
Teada on, et vargad kipuvad 
kütust võtma eelkõige ehi-
tusobjektidel ja karjäärides 
seisvatest ekskavaatoritest ja 
koppadest või parklates töö-
pausidel olevatest veoauto-
dest. Kuriteo tõkestamiseks 
oleks omanikel mõistlik pai-
galdada masinatele seadmed, 
mis kütusevargusest kohe 
märku annavad. 
Tegemist on elektrooniliste 
anduritega, mis reageerivad 

kütuse kiirele vähenemisele. 
Turvafirma G4S kommuni-
katsioonijuht Reimo Raja üt-
les, et lisaks sõidukite posit-
sioneerimisele ning jälgimi-
sele on paljud firmad paigal-
danud seadme, mis annab 
signaali varguse kohta. 
„Meie juhtimiskeskus saab 
häireteate ja kohe saadetakse 
välja patrullauto. Sündmus-
koht tuvastatakse GPSsead-
me abil, mis on paigaldatud 
masinale,“ rääkis Raja. 
Ta tõi näitena juhtumi eelmi-
se aasta augustist, kui kütuse-
varguse häiresignaal tuli 
ühelt kopalt. Sündmuskohale 
saabunud G4S patrull avastas 
lõhutud kütusekorgi ja oma-
niku hinnangul oli juba jõu-
tud varastada poolsada liitrit 
kütust. Läheduses paikneva 
majutusasutuse juurest leidis 
turvapatrull kaks sõidukit, 
mille juures olidki täis kanist-
rid. 
Politsei kutsub kõiki inimesi, 
kes märkavad sõidukite juu-
res askeldamas kahtlaseid isi-
kuid, olema tähelepanelikud 
ja võimalusel meelde jätma 
nende tundemärgid ning ko-
he helistama lühinumbrile 
112.

Kütust varastatakse 
peamiselt suurtest masinatest

Sündmuskohale kiirustades maha jäetud imemisvoolik (autor 
G4S)

Rongid on tagasi!
Millalgi palju aastaid tagasi vedasin toona võimul olnud Lää-
ne-Viru maavanemaga kihla. Tema väitis, et hiljemalt aastaks 
2020 ühendab Tallinna ja Rakveret elektriraudtee, mina väit-
sin, et ei. Praegu julgen öelda, et kaotasime (või võitsime, sõl-
tub, kust poolt vaadata) mõlemad.
Eesti tingimustes võrdub elektriraudtee reisirongidega. Kau-
bavedusid meie riigis elektri jõul teatavasti ei teostata. Maa-
vanem, Urmas Tamm oli siis selles ametis, pakkus, et 2020. 
aastal käib Rakvere ja Tallinna vahet 8-10 rongipaari päevas. 
Ja ikka elektrijõul, sest nii on odavam.
Eesti valitsus oli aga parajasti seda meelt, et reisirongiliiklus 
on üldse üks jama ja paar aastat varem olid suletud pea kõik 
Lääne- ja Lõuna-Eesti suundade liinid. Sellest tulenevalt olin 
ka mina skeptiline: mis elektrirongid; hea, kui mainitud aas-
tal üldse mõni reisirong veel käib.
Tänaseks on selge, et elektrirongid Rakveresse käima ei hak-
ka. Seda ütles otse välja ka Elroni juhatuse esimees Andrus 
Ossip, kes esmaspäeval tutvustas Lääne-Viru maavalitsuses 
rongifirma edasisi plaane. Aga see oli tema jutus ka ainuke 
lause, mida saaks negatiivseks nimetada. Kõik muu tuleb 
kanda plusspoolele: juba detsembris lisatakse Tallinna-Narva 
rongiliinile kolmas väljumine ja perspektiivis 2020+ tahab 
Elron Narva suunda arendada võrreldes teistega kõige roh-
kem, suurendades väljumiste arvu kuue rongini päevas. See-
juures osa rongidest peaksid muutuma kiirrongideks, mis 
ideaalis võiks tähendada, et Rakverest saab Ülemistele vä-
hem kui tunniga, Balti peajaama jõudmiseks kuluks pisut 
rohkem.
Kui Elron reisirongiliikluse korraldamise Eestis üle võttis, sat-
tus ettevõte mulle täiesti arusaamatul põhjusel meediapeksu 
kätte. Iga väiksemgi apsakas võimendati suureks möödalask-
miseks ja „vihased rongireisijad“ kirjutasid internetti sadade 
kaupa negatiivseid kommentaare.
Ma sügavalt kahtlen, kas need kirjutajad Edelaraudtee kolise-
vate ja hädiste rongidega olid ikka sõitnud? See on ju päev ja 
öö, kui võrrelda reisirongiliiklust praegu ja viis aastat tagasi. 
Jah, juhtub ikka, et mõni rong jääb hiljaks ja mõni on tipp-
tunnil täis, aga kus see nii poleks? Statistika tõestab, et Elroni 
rongid püsivad paremini graafikus kui Soome reisirongid. 
Rongid on täis tõesti, aga see tuleneb uskumatult suurest rei-
sijate arvu tõusust – ei Elron ega riik osanud sellist asja prog-
noosida.
Võrreldes esialgse graafikuga on Elron igal aastal lisanud uusi 
liine ja väljumisi. Kohe, kui nad rahvast teenindama hakka-
sid, pandi käima teine rong Narva, esialgu, tõsi küll, jäi ainus 
Tallinna-Rakvere rong selle arvelt ära. Aga peagi pandi tagasi 
ning sõitjaid tuleb muudkui juurde.
Seepärast on käes ka viimane aeg, et Rakvere raudteejaam 
muuta taas tõeliseks ja aktiivselt kasutatavaks liiklussõlmeks. 
Rakvere linn sellega õnneks ka usinalt tegutseb.

Aivar Ojaperv
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Reedel, 2. oktoobril ava-
takse Harjumaal Kose ale-
vikus Grossi Toidukaupa-
de 53. kauplus. Novembri 
lõpus saab aga jaeketi 
omanikfirma OG Elektra 
torgata oma kaardile järg-
mise lipukese ja see läheb 
juba „avastamata maale“ – 
Grossi Toidukaubad jõua-
vad esmakordselt Lõu-
na-Eestisse, 54. kauplus 
avatakse Võrus Kagukes-
kuses.

Aivar Ojaperv

Seni tegutsevatest Grossi Toi-
dukaupade 50 poest-kauplu-
sest on lõunapoolseim Tartu 
oma. Keti Lõuna-Eestisse 
laienemisest on siin-seal rää-
gitud, kuid ettevõtte omanik 
Oleg Gross on kõik need 
kuuldused tagasi lükanud, 
põhjendades, et kaupluse 
avamine ei tähenda mitte ai-
nult hoonet ja personali, vaid 
ka suure logistilise süsteemi 
rajamist. OG Elektra laod ja 
tootmishooned asuvad aga 
teatavasti Lääne-Virumaal 
Lepna lähistel.

Tihe konkurents
„Paar kuud tagasi tuli oota-
matu pakkumine Võrust,“ 
rääkis Gross. „Mõtlemist ja 
rehkendamist oli palju – kas 
tasub minna või mitte. Asu-
koht on soodne ja maja ilus – 
Kagukeskus on selle kandi 
suurim ja ilusaim kauban-
duskeskus, kus tegutsevad ka 
paljud tööstuskaupade poed. 
Samas asub Võru Rakverest 
ikkagi 200 km kaugusel ja 
sealne turg on kauplustekette 
täis – esindatud on vist kõik 
suured jaemüüjad. Väikese 

linna kohta on toidupoode 
palju, lõunaeestlaste ostu-
jõud aga paratamatult Eesti 
keskmisest madalam.“
„Aga maja on ahvatlev ja al-
gusest peale on seal sees ol-
nud ka toidupood, nii et tar-
bijal peaks vastav harjumus 
olemas olema,“ jätkas ta. „Jul-
gustab ka see, et meie ette-
võtte transpordiautod käivad 
nagunii paar korda nädalas 
Võrumaal – ostame ühelt 
sealselt tootjalt mune. Ka Põl-
va Tere vabrikusse on aeg-
ajalt asja. Kui need käimised 
omavahel ühendada, siis ei 
tundugi 200 km enam nii 
kaugel. Väljakutse on meile 
igal juhul huvitav, aga peab 
palju vaeva nägema, et seal-
sel turul läbi lüüa. Kui Võru 
kauplus saavutaks meie keti 
keskmise käibe, siis kahjude-
ga ma ei kaupleks ja oleksin 
rahul.“
Grossi Toidukaupade oma-
nikfirma OG Elektra ostab ära 
varem samas tegutsenud Ka-
gumarket OÜ toidukaupluse 
sisseseade. Kagukeskuse 
omanikult hakatakse rentima 
1500 ruutmeetri suurust kau-
banduspinda.
Gross arvas, et kuigi Võrus on 
konkurents tihe, õnnestub tal 
sealset hinnataset siiski mõ-
jutada. „Tarbija võidab sellest 
kindlasti,“ märkis ta. „Meie 
keti tugevus on eestimaine 
toodang ja kaup. Kindlasti 
haarame liidripositsiooni 
värske lihaga kauplemisel, se-
da enam, et lõunaeestlased 
on tublid perenaised ja kodu-
kokad, kes armastavad ise 
palju süüa teha.“
Seni Kagukeskuses tegutse-
nud toidukauplusel oli oma 
kulinaariaköök ning see jääb 
alles. „Meie jaoks on see uus 
kogemus. Seni oleme kõik ku-
linaariatooted valmistanud 

keskuses ja vedanud kauplus-
tesse laiali, aga nüüd proovi-
me ka kohapeal valmistamise 
taktikat. Saame kogemuse ja 
võimalik, et selle saab ära ka-
sutada meie Tallinna või Aht-
me poodides.“
Grossi Toidukaupade Võru 
kaupluses hakkab tööle 24 
inimest ehk praktiliselt sama 
personal, kes senigi tegutse-
nud poes. 

Uus kauplus Kosel
Reedel, 2. oktoobril avatakse 
Harjumaal Kose alevikus 
Grossi Toidukaupade jaeketi 
53. kauplus (väiksemal pildil).
Avamisele kohaselt ootavad 
ostjaid üllatused ja kingitu-
sed, näiteks igal täistunnil 
loositakse ostjate vahel välja 
ostukorvitäis kaupa.
„Kevadel saime kinnistu 
omanikuks ja kogu asjaajami-
ne liikus tänuväärselt kiires-
ti,“ ütles jaeketi omanik Oleg 
Gross. „Kohalik omavalitsus 

oli hea partner: ei liigset bü-
rokraatiat ega muid takista-
vaid tegureid.“
Kose kauplusehoone on oma-
näoline – see on kolmnurkse 
kujuga. „Krundi kuju ajendas 
sellise lahenduse,“ selgitas 
Gross. „Kauplus on heas asu-
kohas, otse aleviku keskel.“
Grossi Toidukaupade jaeketi 
suurimaks plussiks nimetas 
selle omanik omatoodangu. 
„Hetkel oleme eriti soodsad 
värske liha müüjad,“ rääkis 
ta. „Meie lihatootmise res-
surss on suurenenud ja suu-
dame jaekettide võrdluses 
pakkuda kõige odavamat 
värsket sealiha – praegu on 
müügihind alla 2 euro kilo.“
Kose kauplus on Grossi Toi-
dukaupade keti võrdluses 
keskmise suurusega, kuid 
kauba sortiment on laienda-
tud. Kaupluse juures on kor-
ralik parkla, tööle hakkab ka 
taaraautomaat. Personali 
suuruseks on 16 inimest.

OG Elektra laieneb novembri lõpus Lõuna-Eestisse
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JURIST ANNAB NÕU

MUST KROONIKAMÕNE REAGA

Rakvere linn esitas taotlu-
sed SAle Keskkonnainves-
teeringute Keskus ja Ühte-
kuuluvusfondile, et saada 
rahastus meetme „Raud-
teeliikluse arendamine ja 
erinevate liikumisviiside 
ühendamine“ projektile 
„Rakvere raudteepeatus“. 
Kui taotlus rahuldatakse, 
ehitab Rakvere linn välja 
raudteejaama ümbruse 
parklad, rajab sinna bussi-
peatuse, korrastab ümb-
ruskonna kõnniteed ning 
ehitab Malmi tänava äärde 
kergliiklustee, mis viib 
raudteejaamast Tallinna 
tänavale.

Aivar Ojaperv

Projekti kogumaksumus on 
natuke vähem kui 750 000 eu-
rot. Kolmapäeval toimunud 
linnavolikogu istungil andis 
volikogu nõusoleku tagada 
Rakvere linna poolne omafi-
nantseering, mille suuruseks 
on 112 574,78 eurot. 

Unustatud vana
Ühistranspordisõlme ehita-
mine kõnealusesse piirkonda 
tuli jutuks juba 1995. aastal 
ning toona jõuti ära teha ka 
mõned ettevalmistavad tööd. 
Asi jäi aga pooleli, sest pro-

jekti üheks osaks oli linna 
keskse bussijaama üleviimine 
raudteejaama juurde ja see 
idee ei meeldinud ei rakver-
lastele ega volikogu oposit-
sioonile. Asi läks nii kaugele, 
et idee algatanud seltskond 
langes pärast kohalikke vali-
misi opositsiooni ja ehitus 
pandi seisma.
„Toona keesid tunded üle 
pea,“ meenutas linnapea 
Mihkel Juhkami, „kuigi ka siis 
polnud tegelikult plaanis 
kaugliinide busside peatust 
kesklinnast täitsa ära kaota-
da. Seda kava pole meil ka 
praegu: bussijaam praegusel 
kujul jääb kesklinna igal juhul 
alles. Küll aga on kavas integ-
reerida üha tihenev reisiron-
giliiklus kohaliku bussitrans-
pordiga, suunata sobilikel ae-
gadel väljuvad Kunda ja Sõ-
meru bussid – võimalik, et ka 
linnaliin - läbi raudteejaama. 
Selleks rajatakse sinna korra-
lik varjualune koos abiruumi-
dega, paigaldatakse infotab-
loo ning muu vajalik.“
Ning mis veel oluline: kavas 
on rajada ka autoparkla, sest 
üha enam ja enam inimesi 
eelistab tööl käia rongiga, jät-
tes oma auto selleks ajaks 
parklasse.

Ootamatult odav
Rakvere raudteejaamahoone 
on eravalduses ja selle funkt-
sionaalset kasutamist ette 

enam ei nähta. „Linn teata-
vasti võõrandas mõned aas-
tad tagasi selle hoone ja me ei 
arva, et see oli vale otsus,“ lei-
dis Juhkami. „Maja vajas re-
noveerimist ja see olnuks lin-
nale liiga kulukas. Ka ei vaja 
reisijad nii suurt hoonet. 
Uues projektis on ette nähtud 
väike abihoone koos tualet-
truumidega, aga näiteks ka 
jalgrattaparkla.“
Kogu projekti maksumus on 
750 000 eurot, selle raha eest 
kavatsetakse ehitada ka kerg-
liiklustee Malmi tänavale 
ning samuti Jaama puiesteele 
kuni Võidu tänava ristmikuni. 
Hind tundub uskumatult ma-
dal.
„Kui eeldatavad kulud kokku 
liitsime, siis tuli, jah, endalegi 
uskumatult väike number,“ 
kommenteeris abilinnapea 
Rainer Miltop. „Aga tuleb ar-
vestada, et juba 1995. aastal 
tehti seal palju ära – lammu-
tati vana hoone, rajati mõned 
kommunikatsioonid, tihen-
dati parklaalune pinnas.“
Lisaks loetletud rajatistele 
projekteeritakse sama ette-
võtmise käigus sajuvete ka-
nalisatsioonitrass piki Jaama 
puiesteed kuni Soolikaoja 
kollektorini Kalda tänaval.
Linnapea Mihkel Juhkami 
hinnangul on KIKile ja Ühte-
kuuluvusfondile esitatud 
taotlusel „väga suur tõenäo-
sus saada positiivne vastus.“

POLITSEI OTSIB TAGA
Politsei palub kaasabi selgi-
tamaks kriminaalmenetlu-
sest hoiduva 39aastase Ser-
gei asukohta. Meest kahtlus-
tatakse varavastases süü-
teos. Kõigil, kel on teavet 
mehe võimalikust asuko-
hast, palutakse ühendust 
võtta Rakvere politseijaos-
konna uurijaga telefonil 
53460878 või politsei infote-
lefonil 612 3000.

TÜDRUKUST KAASREI-
SIJA HAIGLASSE
23. septembril kella 7.45 pai-
ku toimus liiklusõnnetus 
Rakveres Võidu ja Karja tä-
nava ristmikul, kus 18aasta-
ne Kerli sõitis sõiduautoga 
Toyota Auris ristmikul ette 
sõidu eesõigust omanud 
kaubikule Renault Trafic, 
mida juhtis 38aastane Raivo. 
Sõiduautos Toyota viibinud 
12aastane tüdruk toimetati 
Rakvere haiglasse.

VANAMEMM JÄI MO-
PEEDI ALLA
21. septembril kella 13.10 
ajal toimus liiklusõnnetus 
Väike-Maarja alevikus Pikk 
tn 18 juures, kus mopeedi 
Huatian juhtinud 25aastane 
Kristjan sõitis otsa ülekäigu-
rajal teed ületanud jalakäija-
le, 93aastasele Ellenile. Jala-
käija toimetati Rakvere haig-
lasse.

VARGUSED
23. septembril teatati polit-
seile, et Kadrina vallas Jõe-
pere külas varastati kuurist 
kolm mootorsaage, elektri-
höövel, nurklihvija ja muid 
tööriistu. Kahju on 1380 eu-
rot.
18. septembril teatati polit-
seile, et Kundast Posti täna-
va territooriumile pargitud 
veoautost Scania varastati 
1500 liitrit diislikütust. Kah-
ju on 1400 eurot.

MUUSIKAKESKUS LÄKS 
PÕLEMA
16. septembril kell 19.55 tea-
tati Häirekeskusele tulekah-
just Vinni vallas Roela alevi-
kus Tartu maanteel asuvas 
korteris. Sündmuskohale 
saabudes selgitasid päästjad 
välja, et põlema oli läinud 
laua peal seisnud muusika-
keskus ning selle kõlarid. 
Korteris olnud inimesed 
said iseseisvalt, kasutades 
pulberkustutit, põlengu kus-
tutamisega hakkama. Pääst-
jad kontrollisid olukorra üle 
ning lahkusid sündmusko-
halt kell 20.37. 

Kuulutaja

Lugeja küsib: Tööandja lõpe-
tas mu töölepingu. Kuna mul 
on väikesed lapsed, on mul 
õigus igal aastal saada 6 päe-
va lapsepuhkust. Sel aastal 
ma neid päevi kasutada ei 
jõudnud. Kas tööandja oleks 
pidanud kasutamata lapse-
puhkuse sarnaselt põhipuh-
kusega töölepingu lõppemi-
sel hüvitama?

Vastab Tööinspektsiooni 
tööinspektor-jurist Ingrid 
Iter.

Töötajal, kellel on üks või 
kaks alla 14-aastast last, on 
igal kalendriaastal õigus saa-
da kolm tööpäeva lapsepuh-
kust, ning töötajal, kellel on 
vähemalt kolm alla 14-aastast 
last või vähemalt üks alla kol-
meaastane laps, kuus tööpäe-
va. Lapsepuhkuse eest tasu-
takse töötasu alammäära alu-
sel. 
Kasutamata põhipuhkuse 
peab tööandja töölepingu 
seaduse § 71 alusel töötajale 
töölepingu lõppemisel hüvi-

tama. Teiste puhkuste hüvita-
mise kohustust tööandjal ei 
ole. Ehk kui töötaja lapsepuh-
kust töölepingu kestvuse ajal 
kasutada ei jõudnud, ei ole tal 
õigust nõuda selle rahas hü-
vitamist töölepingu lõppemi-
sel. Sama kehtib ka isapuhku-
se, puudega lapse vanema 
igakuise lisapuhkepäeva ja 
õppepuhkuse suhtes.

Kuulutaja

Laupäeval toodi Kundas kasutuseta 
hoone tulekahjust välja mees
Möödunud laupäeval, 19. septembril kella 19 ajal õhtul tõid 
päästjad Kundas Mäe tänaval kasutuseta oleva hoone tule-
kahjust välja joobetunnustega mehe. 
19. septembril kell 18.57 said päästjad väljakutse Kundasse 
Mäe tänavale, kus teataja sõnul põles maja ja esialgse info 
kohaselt kannatanuid ei ole. Kell 19.08 leidsid aga päästjad 
kustutustööde käigus põlevast korterist joobetunnustega 
mehe, kelle nad kiiresti hoonest välja tõid ja kiirabile üle and-
sid. Suuremaid vigastusi mehel polnud. 
Päästjad kustutasid tulekahju kella 20.10ks. Tulekahju tekke-
põhjuse selgitab menetlus. 

Muudatused maakonnaliinidel nr 56 
ja 59 
Lääne-Viru Maavalitsus annab teada, et alates 28. septemb-
rist sõidab buss nr 56 Rakvere – Viru-Nigula Rakverest kell 10 
ja Viru-Nigulast kell 7.10 toimuvatel väljumistel senisest 10 
minutit kiiremini. Liin nr 59 Väike-Maarja – Kiltsi – Aavere – 
Väike-Maarja hakkab alates 28. septembrist Väike-Maarjast 
väljuma senise 6.50 asemel kell 6.45. Põhjuseks muudatused 
rongide sõiduplaanides. Kiltsi jõuab buss kell 6.55 ning väl-
jub kell 7 nagu varasemalt.
Täpsemad sõiduplaanid aadressil www.peatus.ee

Kuulutaja

Raudteejaama tahetakse 
rajada väike ühistransporditerminal

Raudteejaama parkla ehitust alustati juba 1995. aastal, kuid see vaibus peagi ja plats seisab 
tänini tühjana. 

Foto: Katrin Kivi
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MÕNE REAGA

Detsembri teises pooles, 
kui hakkab kehtima Elro-
ni reisirongide uus sõi-
dugraafik, paraneb lääne-
virulaste ühendus Tallin-
na, Tartu ja Narvaga veel-
gi. Nimelt lisandub Tallin-
na-Tartu neljale kiirrongi-
le viies ja Tallinna-Narva 
vahel hakkab sõitma kolm 
rongipaari päevas. Alles 
jääb ka Tallinna-Rakvere 
rong.

Aivar Ojaperv

Uus graafik hakkab kehtima 
ööl vastu 13. detsembrit. 
Muudatusi on üle Eesti, kuid 
kõige olulisemad neist puu-
dutavad ka Lääne-Virumaad. 
Tallinna ja Tartu vahel hakkab 
sõitma viis kiirrongi (neist 
kolm suunduvad edasi Valka) 
ja neli n-ö tavalist. Tallinnast 
Narva ja tagasi hakkab sõitma 
kolm rongi – laias laastus 
hommikul, lõuna ajal ja õhtul 
ning sellest tulenevalt muu-
tub ka Tallinna-Rakvere rongi 
väljumise aeg, mis uue graafi-
ku kohaselt hakkab sõitma 
hilisõhtul, väljudes Tallinnast 
kell 21.15 ja jõudes Rakverre 
kell 22.21.

Suur reisijate arvu kasv
„Uus graafik on siiski veel 
projekt ja päris kindlaid kella-
aegu ei saa ma hetkel välja 
kuulutada,“ lausus Elroni 
müügi- ja arendusjuht Ron-
nie Kongo. „Probleem on just 
Narva rongi lõunase väljumi-
sega: taristu valdaja Eesti 
Raudtee ei saa meile anda 
ilmselt väljumiseks aega, mi-
da meie sooviks.“
Plaani kohaselt hakkaks Nar-
va rong Tallinnast väljuma 
kell 9, 15.35 ja 18.11 ning 
lõppjaamast tagasi kell 7.05, 
13.05 ja 19.02, kuid, nagu 
mainitud, lõunase rongi aeg 
Narva ja õhtuse oma tagasi 
võib veel muutuda.
Elroni rongide populaarsus 
on pidevalt kasvanud. Näi-

teks reisijate arv oli 2015. aas-
ta esimese kaheksa kuuga ligi 
17 protsenti suurem kui eel-
mise aasta samaks ajaks, ula-
tudes pea 4,35 miljonini. Rei-
sijate arv on kasvanud kõiki-
del liinidel, sealhulgas konk-
reetselt Tallinna-Rakvere-Tal-
linna rongis lausa 211 prot-
senti (14 637lt 45 584le). Tal-
linna-Narva kahes rongis kas-
vas reisijate arv 38 protsenti.
Elroni juhatuse esimehe And-
rus Ossipi sõnul seab liinide 
kasvule piirid, seda just eriti 
diiselrongidega teenindata-
vas piirkonnas, rongide arv. 
Täiendavad reisid on võima-
lik avada tänu sellele, et peagi 
tuleb pikaajalisest remondist 
rong, mis sattus 2014. aasta 
kevadel Raasikul liikluska-
tastroofi. 
Pikemas perspektiivis, loode-
tavalt aastaks 2020, soovib 
Elron oma rongiparki suuren-
dada. „vajame vähemalt kol-
me täiendavat rongi, mis 
oleksid senistest pisut muga-
vamad ja miks mitte ka väike-
se baarinurgaga,“ rääkis Elro-
ni juhatuse esimees Andrus 
Ossip. „Need rongid hakkak-
sid teenindama Tallinna-Tar-

tu kiirliini. Meie visioon on 
aastaks 2020+ lisada pea kõi-
kidele suundadele vähemalt 
kaks väljumist. Eriti perspek-
tiivseks peame Narva liini, 
kus ideaalis võiks käima ha-
kata ka ekspress-rong.“

Miks nii tihedad muuda-
tused?
Uus graafik hakkab kehtima 
13. detsembril. Graafikuid 
muudetakse ka kevadel, li-
saks remontide aegu. Miks 
peab seda nii sageli tegema – 
juba jõuad ühe väljumisajaga 
harjuda, kui jälle tuleb uus?
„Ega meid ka see asi rõõmus-
ta,“ tõdes Ossip. „Ainus lohu-
tus on, et maikuist graafiku-
muutust enam ei tule, radi-
kaalseid muudatusi hakatak-
se edaspidi tegema vaid det-
sembris. Küll aga jäävad alles 
kellakeeramisest ja remon-
dist tulevad muudatused. Ja 
segadusi tuleb järgmisel aas-
tal palju, sest raudtee haldaja 
kavandab palju ja pikaajalisi 
remonte.“
Ossip selgitas, et graafikute 
koostamisel võetakse esime-
sena aluseks rahvusvaheliste 
reisirongide omad. Viimaseid 

liigub läbi Eesti küll vaid üks 
(Tallinna-Peterburi-Moskva), 
kuid piisavat sellestki. „Vene-
maal kella ei keerata, sellest 
tulevad kohe muutused,“ rää-
kis ta. „Meie rongid on aga pi-
devas ringluses ja liinid oma-
vahel seotud. Kui muudad 
Tallinna-Narva rongi aega, 
tuleb paratamatult muuta ka 
mitme teise väljumise omi, 
sest rong võib enne seda tulla 
Viljandist või Pärnust. Samuti 
on asi Narva jaama töökorral-
duses: kui Moskva rong on 
jaamas, on jaam n-ö suletud 
(piiri- ja tollitoimingute tõttu 
– toim.) ja meie rongi sel ajal 
sinna ei lubata. Seepärast on 
hetkel ebaselge ka uues sõi-
duplaanis oleva Narva rongi 
täpne graafik.“
Rongireisijaid rõõmustab 
kindlasti ka asjaolu, et Rakve-
re linn kavatseb tublisti pa-
nustada raudteejaama park-
late ja uue bussipeatuse väl-
jaehtusse. Teema oli arutelul 
kolmapäevasel volikogu is-
tungil (vaata vastavat artiklit 
– A.O.).

Elron lisab graafikusse lisaväljumise 
Tallinnast Narva ja Tartusse

Ametikool juubeldas joostes
23. septembril toimunud ametimeeste teatejooksuga tähista-
ti Rakvere Ametikooli hoone 100. sünnipäeva pidustuste al-
gust.
Start anti Rakvere keskväljakult ja finiš oli ametikooli peama-
ja ees. Jooksust võtsid osa nii ametikooli õpilaste (kostümee-
ritud) võistkonnad kui ka linnas tegutsevate asutuste esindu-
sed: Rakvere Haigla pea täies varustuses (ei puudunud ka ra-
tastool), päästjad (vähemalt esimese etapi mees suitsusukel-
dumise täisvarustuses) jne.
Fotol ootab teise vahetuse algust Triinu lasteaia võistkond, 
kes osales lausa topelt-tugevana – igat etappi jooksid nii kas-
vataja kui ka mudilane.

Raielubade andjate ringi suurendati
Rakvere linnavolikogu muutis määrust, mille põhjal võis Rak-
vere linnas raielubasid väljastada ainult linnaednik selliselt, 
et nüüd võib raielubasid anda „pädev ametnik, kelle ameti-
ülesandeks on see vastavalt ametijuhendile või muule õigus-
aktile“.
„Muudatus aitab meie töö muuta paindlikumaks,“ selgitas 
linnapea Mihkel Juhkami. „Ikka juhtub, et töötaja, antud ju-
hul linnaednik, viibib haiguslehel või lähetuses, aga teine-
kord on vaja raieluba väljastada kiiresti. Linnavalitsuses töö-
tab mitu vastava hariduse ja pädevusega inimest ning uue 
määruse põhjal saab ülesande ka neile delegeerida.“

Linnavolikogu võttis vastu lisaeelarve
Rakvere linnavolikogu võttis pärast teist lugemist vastu teise 
lisaeelarve, mis kajastab 2,295 miljoni eurost laenu.
Laenu kasutatakse endise Rakvere Linna Algkooli hoone re-
konstrueerimiseks, Targa Maja ehitamise lisarahastamiseks 
ning Kunderi, Karja ja Võidu tänava vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside renoveerimiseks ning tänavate rekonstrueerimi-
seks. Suur osa laenusummast on juba ehitusse investeeritud.
Näiteks Targa Maja ehitus läks esialgu planeeritust 305 000 
euro võrra kallimaks. Ka see summa ei kajastu kehtivas linna 
eelarves.
Nimetatud summast 1 814 643 eurot oli kavandatud Rakvere 
linnavolikogu poolt 1. juulil vastu võetud Rakvere esimese 
lisaeelarve kuludesse, aga kuna volikogu 1. juuli istungi toi-
mumise ajaks oli just lõppenud hankemenetlus Rakvere tä-
navate ja trasside renoveerimise osas, sai volikogu otsustada 
ära laenusumma suuruse, mis vajalik omaosaluse tagami-
seks, kuid linna eelarves on see seni kajastatud mahus, mis ei 
arvestanud hanke tegelikku kallinemist 175 000 euro ulatu-
ses.

Aivar Ojaperv
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PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

• Otsin hoidjat 4aastasele vene 
keelt kõnelevale lapsele lasteaeda 
viimiseks. Soovitav autoga. Kiire! 
Helistada peale 15 tel 5590 3127

• Rakvere Hooldekodu otsib oma 
meeskonda hooldajat. Töövahe-
tuse pikkus 24h. Info 5127 828

• 6. klassi tüdruk vajab inglise 
keele abiõpetajat (sobib ka abi-
turient). Tel 5565 7466

• Majapidamisse vajatakse abitöö-
list. Tel 5806 4267

• Korteriühistu Kungla 7 Rakveres 
vajab kiiresti kinnistu korista-
jat. CV palume saata hiljemalt 
29.09.2015  Kungla 7, Rakvere 
44308. Helistada E-R, kella 9-17, 
tel. 5812 6422

• OÜ Linnuse Autokeskus võtab 
tööle autoremondilukksepa. 
Täpsem info telefonil 324 
0044, 526 0155. Cv palun saata 
aadressile info@linnuseauto.ee

• Rakvere JK Tar vas kutsub 
treeningutele 2008-2009 aastal 
sündinud poisse ja tüdrukuid 
jalgpalli trenni. Info jktarvas@
jktarvas.ee, tel 5344 9925

KIIRKURSUSED 
(20 tundi)

• Inglise keel algtase (al E 28. 09)

• Soome keel (al T 29. 09)

• Inglise keel taasalustajatele (al 
K 30.09)
• Hispaania keel algajatele (al N 
15.10)

Koidula tn 1 (Tsentrum) 
kella 18.00 – 19.30         

Reg 5566 1419
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• Pakun tööd autoremondilukk-
sepale (mootorid, käigukasti 
remont). Hea palk. kristo@k-kum-
mid.ee

•  F i r m a  p a k u b  t ö ö d 
autoremondilukksepale. Tel 
5108 820

•  Ta m s a l u  E P T  A S  v a j a b 
kogemustega treialit. Info tel. 
5132 235, Aivar

• Ettevõte otsib hüdrokraanaga 
veoauto juhti. Tel 5554 7177

• Vajatakse C-, E-kat. juhti Eesti 
sisesele veole. Tel 5566 7339

• Võtame tööle rahvusvaheliste 
vedude autojuhi C-,  E-kat . 
(Euroopa suunal ja Skandinaavia 
suunal). Tel 5646 6885

• Pakun tööd trimmerdajatele 
(kultuurhooldus). Tel 5549 113

• Võtan tööle trimmerdaja 
(kultuurhooldus). Tel 5199 6563

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

•  Pakun tööd kogemustega 
puuseppadele moodulmajade 
kokkupanemiseks Rootsis. Tel 
5858 1572

• Raum OÜ otsib tootmisesse 
freespruss-majade pakkijat, 
(tööalane väljaõpe kohapeal), 
asukoht Rakvere Tootmise 6. Tel 
5156 342

• Vajatakse Soome ehitustöödele 
a s j a l i k k u  j a  k o g e m u s t e g a 
e h i t u s t ö ö l i s t .  Nõ u d m i s e d : 
p r o j e k t i l u g e m i s o s k u s , 
tööohutuskaart, tuletöökaart, 
iseseisvus, vastutuse võtmine, 
t ä p s u s ,  s t r e s s i t a l u v u s , 
meeskonnatöö. Kirjutage meie 
e-mailile: ehitasoomes@hotmail.
com

• Matsu talu külalistemaja otsib 
oma kollektiivi kokka-perenaist. 
Töökoht asub Sahargu külas 
Tudulinna vallas Ida-Virumaal. 
Helistada tel 563 57449, www.
matsutalu.eu

•  P A L M S E  P A R K -
HOTELL otsib põhikohaga 
h o t e l l i t e e n i n d a j a t .  Tö ö 
vahetustega: 3 päeva tööl ja 3 
päeva vaba. Elamisvõimalus 
( t a s u t a )  k o h a p e a l . 
Nõutav inglise keele oskus 
suhtlustasandil. Tööle asumine 
-  kohe.  C V saata :  info@
phpalmse.ee. Kontakt: 32 23 
626 ja 56 464 170

• Kalaletti Rakveres vajatakse 
müüjat. Tel 5806 4267

•  P a k u m e  t ö ö d 
puhastusteenindajatele Rakveres 
osalise tööajaga ja graafi ku alusel. 
Kasuks tuleb juhiluba ja isikliku 
sõiduki kasutamise võimalus. 
Kontakttel. 5259495

• Talu Lääne-Virumaal Kadrina 
vallas pakub tööd lüpsjale . 
Torusselüps, elamispind. Info tel 
5242 139, 5187 7282

• OÜ Raufarm Jänedal võtab tööle 
karjaku - traktoristi. Elamiseks 
ahiküttega korter. Info tel 56 489 
919

• Vajangu seafarm võtab 
tööle  sigade tapja .  Tasu 
Eesti keskmine brutopalk. 
Transpordi võimalus Rakverest. 
Väljaõpe kohapeal. Info E-R tel 
5118 848

Töö/koolitus

OTSIN TÖÖD

• Rootsi keele valdaja otsib lisa-
tööd. Lisaks inglise ja norra keel. 
Tel 5744 1285

• Kogemustega bilansivõimeline 
raamatupidaja otsib tööd. Eda 
tel. 5855 8812

• Kogemustega majahoidja – 
kojamees soovib leida tööd. Tel 
5742 0668



Kuulutaja reede, 25. september 20158

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 24. september 2015
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Turul veel müügil:
* kudumid, suvelillekimbud, kanarbi-
kud

* tööstuskaup (riided ja jalanõud) 
* kasutatud riided

Kartul kg 0,50

Mugulsibul kg 1,50

Petersell kg 8,00

Kurk kg 1,60 2,00

Till kg 8,00 10,00

Hapukapsas kg 1,50

Suvikõrvits kg 0,80 1,00

Tomat kg 2,50

Kapsas kg 0,30 0,40

Porgand kg 0,80 1,00

Kaalikas kg 1,00

Peet kg 1,00

Mustrõigas kg 2,00

Küüslauk kg 6,00 8,00

Lillkapsas kg 2,00

Paprika kg 2,00

Kibepipar kg 10,00

Õunad kg 1,00 1,50

Ploomid kg 3,00 4,00

Kultuurmustikad liiter 3,50 4,00

Pohlad liiter 2,00 2,50

Jõhvikad liiter 3,00 3,50

Mesi kg 6,50 7,00

Toorpiim T, N, 
L 9st

liiter 0,67

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Tasub teada

Arvo Iho avas Lääne-Viru-
maa Keskraamatukogus 
näituse „Islam Eestis”. Te-
gemist on näitusega, mis 
juba üksjagu skandaale te-
kitanud: näiteks Balti Fil-
mi- ja Meediakolledzhis 
hakkas üks Tallinnas elav 
moslem, võitluskunstide 
treener Kazbulat Šogenov, 
näitusele väljapandud fo-
tosid seinalt maha rebima. 
„Muhameedlased on mind 
ähvardanud ka kohtuga, 
kuna osale neist ei meeldi 
minu teemakäsitlus islami 
usust,“ lausus Iho.

Ülle Kask

Filmirezhissöör ja operaator 
Arvo Iho enamikule inimes-
test tutvustamist ei vaja. 
Praegu õpetab ta Balti Filmi- 
ja Meediakolledzhis tuden-
geid. Samuti väntab filmi-
mees maakera erinevates 
nurkades dokumentaalfilme. 
Islamiteemalised pildid kõ-
nelevad vaimusilmadega vaa-
datuna
„Kõigepealt juhin teie tähele-
panu pildile, millel on valge 
naine,” sedastas Iho näituse 
avamisel. „Poolburkat kandev 
Kätlin Hommik on puhast 
tõugu eesti naine, aga abielus 
marokolasega. Tark naine, 
kirjutanud raamatuid. Islami 
usu juurde jõudis ta nii, et ot-
sis noorest peast oma maail-
mavaadet. Kui ta ülikoolis 
käis, kõndis ta vaimsetel ra-
dadel, aga mitte ükski õppe-
jõud ei osanud tema elufilo-
soofilistele küsimustele vas-
tata. Lõpuks leidis ta need ise 
üles - Koraanist.”
„Aga nüüd pöörake pilk nen-
dele fotodele,” jätkas Iho. 
„Tunnetage, pange korraks 
silmad kinni ja siis vaadake 
uuesti,” õpetas ta pilte näge-
ma. „Piltidel „Mees Maro-
kost” ja „Tumedas riides 
mees” on mehed, kelle silmist 
paistab nende jumal ja kõik 
see, mis kirjas Koraanis. Olen 
näitusestendil oleva muha-
meedlaste pühakirja vahele 
järjehoidjad pannud, et juhti-
da tähelepanu eriti räigetele 
kirjakohtadele suuradest 
(suura=peatükk– toim), kus 
kästakse uskmatuid tappa,” 
kõneles Iho. „ Ja see kiirgab 
nende meeste silmist.”

Filmirezhissööri huvitab 
islami teema
Lääne-Virumaa Keskraama-
tukogu arendusjuht Tiina 
Kriisa tõdes, et on neid ini-
mesi, kes on väga vihased, et 
eestlased on vihased. 
„Miks see islami-asi mind vii-
mase kolme-nelja aasta jook-
sul on puudutanud?” küsis 
Iho ja vastas, et meediakol-
ledzhisse on õppima tulnud 

tudengeid Türgist, palju on 
ka tatarlasi. 
Iho sõnul on üllatavalt paljud 
vene ja ka eesti naised too-
nud endaga kaasa moslemi-
mehi Egiptusest ja Türgist, 
kus nad suvitamas käisid. 
„Sealt ei tule päris abielu,” oli 
Iho veendunud. „Kui üks elab 
praegu Tapal ja teine Tallin-
nas, siis on selge, et mees tah-
tis lihtsalt oma halva korraga 
maalt ära pääseda. Et edasi 
minna rikkasse Rootsi, kes on 
vastu võtnud kõiksuguseid 
tulnukaid.”

Muhameedlaste pühakiri 
Koraan
Moslemite eriline joon on 
see, et nemad teistega ei se-
gune, vaid moodustavad oma 
getod. „Mitte 100 protsenti, 
aga nad hoiavad põhimõtteli-
selt omaette,” rääkis Iho. „Ko-
raanis on kirjas, et pead allu-
tama mitteusklikke, kristlasi 
ja sundima neid maksma en-
dale makse.”
Ühele stendile on raamatu-
koguhoidjad pannud välja is-
lamiteemalisi raamatuid. 
Koraan on prohvet Muhame-
di läkitus oma väljavalitud 
rahvale. Nagu Piibel juutidele 
(Vana Testament) ja kristlas-
tele.
Külastajad, kel huvi, saavad 
Koraani sirvida. Järjehoidja 
on vahel suuradel, mille iga 
haritud inimene, kes islami 
teemal sõna julgeb võtta, 
võiks kindlasti läbi lugeda. 
Arvo Iho juhtis tähelepanu 
kirjakohtadele, mis tema sõ-

nul on kõige räigemad ja mil-
lest moslem iialgi ei tagane. 

Moslem kiskus näituselt 
pilte maha   
Iho jutustas, kuidas Balti 
meediakooli tuli võitluskuns-
tide treener ja hakkas näitusel 
pilte seinalt maha kiskuma. 
Osal neist piltidest oli see 
mees ise. „Miks sa siin laa-
mendad,” küsinud Iho, „ole-
me Eesti Vabariigis, aga mitte 
Saudi-Araabias?“
Mees vastanud, et pildi juures 
on vale salm Koraanist. „Kas 
sulle ei meeldi pilt?” pärinud 
Iho. Mees vastu, et see olevat 
parim pilt, mis temast eales 
tehtud, aga salm on vale.
„Mind ähvardati mitu korda 
kohtusse kaevata, et olen 
neid pildistanud ja kirjuta-
nud, mida neist arvan,” jätkas 
Iho. „Vastutan oma sõnade 
eest ja tean, mida kirjutan.”
Iho sõnul on ta saanud koha-
likult imaamilt personaalse 
aukirja, kuna on nende tu-
dengeid hästi õpetanud. „Ka 
väga inimliku ja arusaadava 
filmi eest,” lisas ta. 
Filmis käsitletakse kahe sõb-
ranna saatust, kellest üks läks 
moslemile mehele ja pööras 
islami usku. „Tänu sellele fil-
mile sain ametliku loa pildis-
tada mošees. Jama hakkas 
pihta siis, kui pildid välja pa-
nin.”
Iho kõneles, et islami eripära 
seisneb selles, et ta on kõiki-
dest uskudest noorim. „Kol-
me-nelja inimpõlve jooksul 
vallutasid nad pool maailma. 

Mis toimub aga praegu? Prae-
gu ei saada aru, et tuhanded 
ja tuhanded pagulased on 
oht. Ma ei tea, kas inimesed 
on pimedad?” 
Arvo Iho rääkis, et Eestis elab 
juba praegu 1480 tõsiusklikku 
moslemit. Aasta tagasi tekkis 
lõhe Eesti islamikogukonna 
vahel. „Nüüd, kui siia on tul-
nud noori mehi, on lahti läi-
nud ISISe propaganda ja ka 
Eestist on läinud ISISesse ju-
ba kaks meest. Mina pean en-
da võimaluse piires juhtima 
nendele asjadele tähelepa-
nu.”
„Miks noored mehed nagu 
pullid tahavad valgete naiste-
ga abielluda?” esitas Iho pub-
likule küsimuse. „Aga sellepä-
rast, et moslemitel on karmid 
keelud. Nad ei tohi enne abi-
ellumist naisel käestki kinni 
võtta, rääkimata suudlemi-
sest ja embamisest. Lä-
his-Idas ja teistes islamimaa-
des on nüüd revolutsioonid, 
tööd seal ei ole. Mehed võta-
vad kätte ja möllavad.” 
„Bioloogiliselt on määratud, 
et noorel mehel hakkab tes-
tosteroon voolama, aga mos-
lemid ei tohi „seda” teha. Ja 
kui siis valged naised - vene, 
soome või eesti päritolu - lä-
hevad Egiptusesse või Türki 
„litsi lööma”, nutavad nad hil-
jem, et sealsed mehed ei an-
na neile lapsi tagasi.” 
Näitust „Islam Eestis” saab 
raamatukogus vaadata 3. ok-
toobrini. 

Arvo Iho fotonäitus 
„Islam Eestis” raputab ja õpetab

Arvo Iho, taustal (vasakul) võitluskunstide treener ja (paremal) muhameedlaste „püha sööma-
aeg”. 

Foto: Ülle Kask

Tunnustuskonkurss tõstab 
noorsootöötajad au sisse
Eesti Noorsootöö Keskus tunnustab parimaid noorsootööta-
jaid, tunnustuskonkursile saab nominente esitada 1. no-
vembrini.
Lääne-Viru Maavalitsus kutsub üles esitama kandidaate Eesti 
Noorsootöö Keskuse korraldatavale noorsootöötajate tun-
nustuskonkursile.
Konkursile on nominatsioone esitama kõik juriidilised ja füü-
silised isikud, sealhulas üleriigilised noorte- ja noorsooühin-
gud, katusorganisatsioonid, koolid, kohalikud omavalitsu-
sed, maavalitsused jne.
Maakondlikku tunnustust jagatakse kolmes kategoorias.: 
„Aasta noorsootöötaja noortekeskuses“,  „Aasta noorsootöö-
taja koolis“ ja „Aasta huvikooli töötaja“.
Riiklikuks tunnustamiseks saab lisaks eelpool mainitud kol-
mele esitada kandidaate järgmistes kategooriates: „Aasta 
noorteühing“, „Aasta osaluskogu“, „Aasta noortemalev“, 
„Aasta noortelaager“, „Aasta kohalik omavalitsus“ „Aasta hu-
vikool“, „Aasta sündmus noorsootöös“.
Konkursi eesmärgiks on esile tõsta noorsootöösse panusta-
nud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone 
ning silmapaistvaid algatusi, millel on olnud oluline mõju 
kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel ta-
sandil.
Nominentide esitamiseks tuleb täita kandidaadi esitamise 
vorm http://www.entk.ee/noorsootoeoetajate-tunnustus-
konkurss-avatud ja saata otse Eesti Noorsootöö Keskusele 1. 
novembriks 2015 e-posti aadressil tunnustamine@entk.ee 
või postiaadressile Tõnismägi 11, 15192 Tallinn 15192.
Maakonna kolme kategoorias tunnustatavad noorsootööta-
jad valitakse selleks moodustatud komisjoni poolt ENTK-le 
esitatud kandidaatide seast.

Kuulutaja
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Jututare alustab teisipäeval, 
29. septembril kell 11 Lää-
ne-Virumaa Keskraamatuko-
gu muinasjututoas raamatu-
kogu kolmandal korrusel 
oma 24. aastaringi. Jälle läheb 
lahti lugude jutustamine ja 
mängimine.
Ka uuel hooajal toimub mui-
nasjutustamine kaks korda 
kuus teisipäeviti ja nii keva-
deni välja. Jututare toimu-
misajad septembrist kuni 
maikuu lõpuni on kirjas raa-
matukogu veebilehel www.lv-
krk.ee., kuid raamatukogust 
saab kaasa võtta ka jututare 
reklaamvoldiku, kus kogu va-
jalik info kirjas.
Esimeses jututunnis mängi-
takse ja pajatatakse lugu „Jä-
nesepoeg otsib sõpra“, mis 
on kirjas Leelo Tungla 
uhiuues lasteraamatus. Eks 
ole jututaregi hea koht sõpru-
se sobitamiseks, seega peaks 
olema igati sobilik avalugu. 
Jututare on väikelapsele raa-
matuga sõbraks saamise 
koht. Igal kokkusaamisel näe-
vad lapsed raamatu põhjal 
loodud jutumängu. Kui jutt 
on kuulatud-vaadatud, saa-
vad lapsed ise lugu nukkude-
ga edasi mängida. Pärast 
muinasjutustamist saavad 
lapsed meisterdada ja oma-

vahel mängida. Jututares te-
gutsemine kestab veidi üle 
tunni ja osalemine on täiesti 
tasuta. 
Jututare sobib hästi lasteai-
aeelikutele, kes koduste laste-
na vajavad suhtlemisjulguse 
kasvatamist. Jutumängu jäl-
gimine arendab ka laste kes-
kendumisvõimet. Suureks 
võiduks on seegi, kui laps ju-
tumängu ajal nina õiges suu-
nas oskab pöörata ja kas või 
hetkeks kuulama jääb. Ei 

maksa peljata, et laps paar-
kümmend minutit paigal ei 
suuda püsida. Jututares ei pa-
ne keegi pahaks, kui tuleb isu 
kaasa rääkida, küsimusi küsi-
da või kui mõni tegelaskuju 
ajutiselt publiku sekka rän-
dab. Lausa vastupidi – nii see 
just käibki. Kui aga vahel 
trehvab tuju veidi virilaks mi-
nema, saab rahumeeli teisi 
raamatuid uurima jalutada ja 
katki pole midagi. 
Jututare mõte pole teatritege-

mine, vaid püüd panna laps 
raamatuloo põhjal  fantasee-
rima, seda edasi arendama.  
Emadel-vanaemadel-hoidja-
tädidel on jälle huvitav jälgi-
da oma last eakaaslaste selt-
sis toimetamas ning tore teis-
te täiskasvanutega suhelda. 
Kevadeks kujuneb jututare 
suurtest ja väikestest mõnus 
lapsekeskne kogukond. 

Kuulutaja

Sikk pani saunatarkused kiiksuga 
eneseabiõpikusse
Ajakirjanik ja Kadri-
na Saunaklubi 
asutajaliige Rein 
Sikk kirjutas kokku 
saunatarkusi sisal-
dava raamatu „Vi-
haga, kuid vihata“. 
Ta ise kinnitab, et 
materjali kogu-
miseks kulus 50 
aastat.
Füüsiliselt kirjuta-
miseks nii palju ae-
ga muidugi ei ku-
lunud. „Kord Kadri-
na saunas, kui kink-
isin ühele noorele 
sõbrale saunaviha, 
avastasin ehma-
tusega, et ta ei oska 
sellega midagi peale hakata,“ rääkis Sikk. „Sellest sain kirjuta-
miseks ajendi. Minu isiklikud saunakogemused algasid 
umbes 50 aastat tagasi, kui esimest korda korralikus saunas 
sai käidud ja selle aja jooksul kogutud teadmised said nüüd 
raamatusse kirja pandud.“
Raamat on pühendatud muide peagi 15aastaseks saavale 
Kadrina Saunaklubile, mida on austatud ka nimetusega Sau-
nateaduste Instituut. Ning sealsest seltskonnast tuleneb ka 
raamatu alatoon. „Teadsin kohe, et raamat ei tohi tulla tõsine 
ja igav, sest minu jaoks on saunaskäik ikka üks tore asi. Seda 
raamatut tuleb võtta kui kiiksuga eneseabiõpikut.“
Raamatust leiab pea kõike, mis saunaga seotud. „Üks tuttav 
luges raamatu läbi ja talitas õpetuste järgi,“ lausus Sikk. 
„Tagajärg, vähemalt nii ta ütles, oli järgmine: sauna küt-
miseks kulus kaks korda rohkem aega kui seni, kaks korda 
vähem puid ja leil oli kaks korda parem.“
Sikk on kirja pannud ka käitumisjuhised saunas. Näiteks kas 
teadsite, et seljapesijale aitäh ei öelda?
Raamat on saadaval kõigis korralikes raamatupoodides.

Aivar Ojaperv

Raamatukogu jututare ootab 
koduseid väikelapsi muinasjutule
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• Müüa soodsa hinnaga Tapa 
ja Tamsalu linnas ning vallas 
er inevas  seisukor ras  ning 
erineva suurusega 1-4toalised 
korterid ning majad. Täpsem 
info: mob 5110 478 või 322 
0106, e-post: urmas.saarmets@
pindi .ee  Ur mas Saar mets, 
Pindi Kinnisvara AS. Aitan teid 
kinnisvara ostmisel ja müümisel, 
võtan müüki teie korteri või maja, 
kinnisvaraalane konsultatsioon 
tasuta.

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal. 
sees. Uus vannituba! Hind 9 500 €. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305 

• Müüa otse omanikult 1toaline 
k.m. korter Rakveres (V korrus) koos 
mööbli ja muu sisustusega (külmik, 
boiler). Talvine küte võimalik endal 
reguleerida. Hind 16 500 €. Tel 5664 
8311

• Müüa otse omanikult 1toaline 
k.m. kapitaalselt  remonditud 
korter  ( I  kor r us)  Rakvere 
kesklinnas Rohuaia 22. Hind 27 
000 €. Tel 5116 424

• Müüa 1toaline korter Rakveres 
Saue tn, 33 m2. Info tel. 5110 478

• Müüa 1toaline korter Väike-
Maarja lähedal. Tel 5230 428

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Kungla tn (I korrus, toad eraldi). 
Hind 25 000 €. Tel 5326 9908

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Side tn 6. IV korrus, üp 38 m2. Hind 
kokkuleppel. Tel 5356 4816

• Müüa Rakvere kesklinnas 2toaline 
ahiküttega korter. Hind 16 800 €. 
Tel 5187 979

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki 6, 3/4, 39 m2, aknad 
vahetatud, turvauks, san.remont 
tehtud. Hind 17 600 €. Tel 5551 8067

• Müüa 2toaline korter Rakvere, 
Lennuki tn, üp. 39 m2. Tel 5884 1397

• Müüa (11 000 €) või anda üürile 
(100 €) keskküttega, külma veega 
(boileri paigaldus endal) 2toaline 
möbl. korter Lennuki tn. Tel 5332 
4750

• Müüa 2toaline k.m. avatud köögiga 
korter (I korrusel) Näpi alevikus. Tel 
5108 816

• Müüa 2toaline korter Kundas Mäe 
7 III korrus. Vannituba renoveeritud 
(dušinurk, boiler, pesumasin), toad 
vajavad remonti (vanem mööbel, 
külmik). Hind 2000 €. Tel 5635 2456

KINNISVARA

iinfo@marbergkinnisvara.eu

MarkoTeiva
) 5344 0585
marko@marbergkinnisvara.eu

Aimar Türbsal
) 515 3621
aimar@marbergkinnisvara.eu

KORTERID

MAJAD
MAATÜKID

SÕMERU, PÕLLU 7

2 - t o a l .  I  k ,  4 7  m 2 ,  k o r te r 
heas korras, keskküte, aknad 
vahetatud. Majal uus katus, 
otsaseinad soojustatud.

Hind 14 900 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA , LÕUNA 9 
3-toal. I k, 65 m2, keskküte, kaks 
rõdu, majal katus vahetatud, 
ühistu.

Hind 14 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA V. TRIIGI 
3-toal .  I  k ,  üp.75m2,  suur 
köök, toad eraldi, rõdu, aknad 
vahetatud.

Hind 5000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

 

RAKVERE V. TÕRMA 

2-toal. üp 40m2, ahiküte, 

toad eraldi, keskmises seisus.

Hind 5900 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

R A K V E R E  P A G U S O O  7 
4-toaline, II kr, 75,2 m2, keskküte, 
rõdu, sisukord hea, madalad 
k o m m u n a a l k u l u d ,  h o o n e 
renoveeritud, tegus KÜ

Hind 49 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

RAKVERE LENNUKI 2 3-toaline, 
I kr, 48,9 m2, keskküte, sisukord 
hea, madalad kommunaalkulud, 
hoone renoveeritud, tegus KÜ

Hind 24 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

HALJALA, PÕLLU 8 

2-toal. I k, 47,7 m2, keskküte, 
seisukord rahuldav, 
maja renoveeritud.

Hind 14 490 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

HULJA , RAKVERE TEE 34 
3-toal. II k, 59,5 m2, ahiküte, 
remonti vajav.

Hind 8 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, RAKVERE TEE 7 
3-toal. III k, 64,6 m2, keskküte, 
keskmine seisukord trepikoda 
lukus.

Hind 14 499 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, RAKVERE TEE 3 
3-toal. III k, 60,1 m2, keskküte, 
keskmine seisukord trepikoda 
lukus.

Hind 13 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

SÕMERU, AASA 

kinnistu 1560 m2, 3-toal, 140 
m2, õhkküte,  valmis 2015, 
kivimaja, tsentraalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus.

Hind 57 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, LUIGE 10  elamumaa 
kinnistu 1084 m2, tsentraalne vee- 
ja kanalisatsioonivarustus, elekter 
3x16A, ehitusprojekt.

Hind 9990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, NEERUTI TEE 18 

4 - t o a l .  I  k ,  1 6 2 , 0 
m 2 , v e s i p õ r a n d a k ü t e ,  h e a 
seisukord, kivimaja ehitatud 
2 0 1 0 ,  t s e n t r a a l n e  v e e -  ja 
kanalisatsioonivarustus.

Hind 89 900 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, PIKK  

kinnistu 7048 m2, 3-toal, 73,2 
m2,  ahiküte, remonti vajav 
palkmaja ehitatud 1920ndatel, 
kinnistu piiril tsentraalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus.

Hind 26 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA VALD JÕEPERE 
KÜLA 

kinnistu 3,5 ha, 3-toal, 101,0 
m2,  ahiküte, remonti vajav 
palkmaja ehitatud 1920ndatel, 
katusekorruse võimalus.

Hind 26 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

RAKVERE,  AIA   

kinnistu 1479 m2, 5-toal, 155,6 
m2,  ahiküte, heas seisukorras. 
kinnistu piiril tsentraalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus.

Hind 95 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

RAKVERE, LEPA 11 

krunt 600 m2, 5-tuba, üp. 160 m2, 
remonti vajav, puitsõrestik, linna 
vesi ja kanal.

Hind 36 500 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

L A E K VE R E  V.  PA A S VE R E 
KÜLA, 

5-tuba, üp.120 m2, ahiküte, krunt 
9100m2, kõrvalhoone, suur aed. 

Hind 22 500 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA, LÕUNA TN. 
5-tuba, üp 220m2, krunt 1600m2, 
heas seisus, garaaz, kõrvalhoone, 
alevi keskuses.

Hind 79 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

ÜHETOALISED KORTERID

KAHETOALISED KORTERID

KOLMETOALISED KORTERID

NELJATOALISED KORTERID

MAJAOSAD

ELAMUD

ÄRIPIND

Rakvere, Saue 13, II k, 33 m2, H: 16 
900 € tel: 51 10 478 Urmas

Kunda,  Pargi 4, I k, üp 25,2 m2  H: 
2500 € tel.: 50 13 658 Anu

Tapa, Hiie tn 2, 25 m2, II k, pliidiküte, 
H: 2900 € tel: 51 10 478 Urmas

Tamsalu, Kesk 12 , üp 42,5 m2, I k, 
rõdu H: 30 000 € tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Laada 8, IV k. H: 27 000 € 
tel: 52 88 670 Mare

Rakvere, Tuleviku 5, I k, 38,9 m2, 
renov H:29 700 € tel: 51 10 478 Urmas

Kunda,  Mäe 16, V k, üp 49,5 m2, rõdu  
H: 9 200 € tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Mäe 7, I k, üp 39,3 m2  H: 
150 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Pargi 2, I k, üp 39,6 m2  H: 
1200 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu

Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. H: 
8500 € tel 52 88 670 Mare

Tapa, Kabala 1, 49 m2 H: 7900 €  tel: 
51 10 478 Urmas

Tapa, Põllu 1, V k, 39 m2, H: 9900 € 
tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Jaama, II k, 40,2 m2, ahiküte H: 
8500 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Paide mnt 65, II k, 46,4 m2, H: 
6500 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Turu, Vk, 43,8m2 H: 9000 € tel: 
51 10 478 Urmas

Tapa, Ülesõidu 6a, Ik, 38,9 m2 H: 
6500 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Ülesõidu 6, III k, 38,7 m2, uued 
aknad ja uus korteriuks. H: 5500 € tel: 
51 10 478 Urmas

Tapa, Hommiku 2, IIk, 35,5 m2 H: 
4500 € tel: 51 10 478 Urmas

Kadrina v, Kadrina, Viitna tee 3, 58,8 
m2, remonditud  H:17 000 € tel: 51 
10 478 Urmas

Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5 m2, 
I k H: 7300 € tel: 51 16 466 Helve

Väike-Maarja,  Tamme 5, II k, üp 
43,4 m2  H: 8 700 € tel.: 50 13 658 Anu

Väike-Maarja,  Tamme 5, III k, üp 
43,8 m2  H: 8 900 € tel.: 50 13 658 Anu

Sõmeru v, Sõmeru, Puiestee 12, III k, 
46,1 m2, uued aknad. H: 18 000 € tel: 
51 10 478 Urmas

Rakvere, Kunderi 2, üp 53 m2, II k., 
H: 8900 €. tel: 51 10 478 Urmas   

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

Rakvere, Seminari 34, II k, üp 60,7 
m2, rõdu, H: 45 000 € tel: 51 16 466 
Helve

Kunda,  Mäe 12, IV k, üp 56 m2  H: 
1300 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Pargi 18, üp 61,5 m2  H: 
2900 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Loode 4, IV k, üp 48,3 m2 
H: 4 500 € tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Mäe 15, II k, üp 49,5 m2 H: 
4 000 € tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Mäe 15, III k, üp 48 m2 H: 
3700 € tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Koidu 85, V k, üp 75 m2, 2 
rõdu  H: 5500 € tel.: 50 13 658 Anu

Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, üp 
153,5 m2, krunt 1284 m2, H: 17 500 
€ tel: 51 16 466 Helve

Väike-Maarja al, Aia tn, kaasomand, 
2 k, üp 79,05 m2, krunt 2038 m2, 
palkmaja H: 8900 € tel: 51 16 466 
Helve

Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2, 
krunt 1033 m2, H: 28 500 € tel: 52 
88 670, Mare 

Rakvere, Lilleoru tn, krunt 751 m2, 
üp 73,3 m2, 2 tuba, kõrvalhoone H: 
70 000 € tel 58 00 36 48 Merle

Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, 
üp 93,4 m2, H: 20 000 € tel: 58 00 
36 48 Merle 

Rägavere v, Mõedaka, krunt 2,83 
ha H: 33 000 € tel: 51 10 478 Urmas

Vinni al, Metsa, krunt 3147m2, üp 
151,6 m2 H: 97 000 € tel 52 88 670 
Mare 

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

Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe tee 4, 
MÕIS, krunt 14 134 m2, üp 1682m2  
H: 75 000 € tel.: 50 13 658 Anu

Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2, 
üp 61,6 m2, saun, garaaž H 10 000 € 
tel: 51 16 466 Helve

Vinni al, Metsa, krunt 3147m2, üp 
151,6 m2 H: 97 000 € tel 52 88 670 
Mare 

Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2, 
üp 61,6 m2, saun, garaaž H 10 000 € 
tel: 51 16 466 Helve

Vihula v, Annikvere k, üp 130 m2, 
krunt 2966 m2! H: 68 900 € tel: 51 
16 466 Helve 

Rägavere v, Põlula k, krunt 65068 
m2, üp 109,7 m2 H:45 000 € tel 58 
00 36 48 Merle

Rakvere, J Kunderi, üp 112,8 m2, 
krunt 1068 m2 H: 39 800 € tel: 58 
00 36 48 Merle

Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 
m2, H: 19 900 € tel: 51 10 478 
Urmas

Tapa v, Rägavere k, krunt 1 ha, H: 
18 000 € tel: 51 10 478 Urmas    

Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 ha, 
üp 117m2, H: 18 000 € tel: 51 10 
478 Urmas

Tapa, Koidu, krunt 911 m2, H: 46 
000 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Õhtu pst, krunt 2750 m2, H: 
29 000 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Pikk 58, krunt 3193 m2, H: 20 
000 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa v, Näo küla, kinnistu 1,42 ha, 
sobib suvekoduks, H: 16 000  € tel: 
51 10 478 Urmas

Tamsalu, Tamme, krunt 1200 m2, 
üp 174,5 m2 H 45 000 € tel: 51 16 
466 Helve

Vihula v, Eisma k, suvila, krunt 
2834 m2, üp 157,5 m2 , 5 tuba,saun, 
garaaž H: 86 000 € tel: 58 00 36 48 
Merle

Rakvere v, Päide k, suvila, krunt 
800 m2, üp 77,5 m2, 3 tuba, saun, 
garaaž H: 35 000 € tel 58 00 36 48 
Merle

Tapa linn, Pikk 12, renov, eraldi 
sissepääs, 39m2, H: 19 700 € tel: 
51 10 478 Urmas 

Kunda,  Koidu 87, V k, üp 61,9 m2, 
2300 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu

Kunda, Koidu 81, üp 63 m2, I k, rõdu 
H: 9000 €  tel: 50 13 658 Anu

Tapa v, Moe küla, Moe 4, I k, 60,1 
m2, ahiküte H: 3900 € tel: 51 10 478 
Urmas

Väike-Maarja,  Tamme 5, III k, üp 
50,5 m2  H: 11 000 € tel.: 50 13 658 
Anu
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• Ostan 1toalise k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 5081 
311 Marek

• Ostan Rakveres 1-2toalise korteri. 
Tel 5515 789

• Ostetakse 2- või 3toaline korter 
Tapa linnas, võib olla remonti vajav. 
Tel 5110478

•  L a s t e g a  p e r e  s o o v i b  o s t a 
järelmaksuga maja Rakvere piires. 
Võib vajada remonti. Tel 5363 7799, 
contest_rules@hotmail.com

• Noorpere soovib osta maja 
Rakveres või selle lähiümbruses. 
Hind kuni 50 000 €. Tel 5742 4103

• Soovin soodsalt osta Rakveres 
remonti vajava hoone. Vee- ja 
elektriühendust ei pea olema. Tel 
5614 2951

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Soovin üürida Kadrinas 2-3toalise 
korteri, pikemaks ajaks. Tel 5837 
2776

•  S o o v i n  ü ü r i d a  1 - 2 t o a l i s e 
möbleeritud korteri Rakveres. Tel 
5858 1572

• Soovin üürida otse omanikult 
1-2toalist korterit Rakveres või 
selle lähiümbruses, võib olla ka 
ahiküttega. Telefon 5192 0034

VÕTAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

ANNAN ÜÜRILE

• Võtan üürile k.m. korterisse korra-
liku ja töötava inimese. Tel 5686 9866

• Üürile anda 1toaline k.m. reno-
veeritud korter Rakveres Vabaduse 
5 (31,6 m2, I korrus, 160 € + kom.
kulud, korter on vaba, fotod City24 
ID: pcrqjt). Tel 5081 311, Marek

• Omanik annab üürile 1toalise k.m. 
korteri ja 2toalise ahiküttega korte-
ri. Seisukord väga hea. Kuu üür 185 € 
+ kom. + elekter. Lepingu sõlmimisel 
vajalik 1 kuu üür ja ettemaks 370 €. 
Tel 5664 9966, Pille

• Üürile anda 1toaline k.m. korter 
Kunda linnas. Tel 5042 087

• Üürile anda 1toaline korter Tapal 
1. Mai pst 12, I korrus. Hind 150 €. 
Tel 5034 972, info@ko.ee

• Välja üürida 2toaline kõigi muga-
vustega korter Rakveres. Osaliselt 
möbleeritud. Tel 5530 227

• Üürile anda 2toaline k.m. korter 
Lennuki tn. Tel 5332 8736

• Anda üürile 2toaline k.m. korter 
(II korrus, rõdu) Rakvere kesklinnas. 
Tel 5084 763

• Üürile anda 2toaline korter Sääsel 
Tamsalu vallas. Eluks vajalik olemas. 
Tel 5533 720

• Anda üürile 2toaline korter Tapa 
linnas. Tel. 5110 478

• Üürile anda korter. Tel 5836 1490

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

•  A n d a  r e n d i l e  R a k v e r e 
südalinnas äripind (80 m2). Otse 
omanikult. Hind 250 €/kuus. Info 
5285 416

• www.toonklaas.ee

•  Müüa Audi 80 B4  1992.  a. 
Ülevaatus kuni 08.2016. Hind 500 €. 
Tel 5184451

• Müüa Citroen C5 2007. a ideaalses 
korras. Hind 3500 €, tingi! Auto asub 
Tööstuse 10 Tel 5858 1572

• Müüa Fiat Stilo 1,2B -02. a; Suzuki 
Swift 1,3B -01. a; Nissan Sunny 1,5B 
-86. Sõidukorras. Tel 5558 5956

• Müüa Ford Escortid (2 tk). 
Luupärad, 1,3 1992. a. Hind 150 €/
tk. Võib ka varuosadeks. Info tel 
5270 058

• Müüa Ford Focus Touring 1.6 
TDCI 80 kW, 05. a, hall, 5l/100km, 
hooldusarved, kehtiv kindl ja üv. 
Hind 2999 €. Tel 5740 7733

• Müüa Ford Mondeo 03 univ. 2.0 
96 kW TDCi varuosad. Tel 5646 6933

• Müüa Mazda 323F,  2002. a, 
bensiin. Hind 800 €. Järelmaksu 
võimalus. Tel 5676 8285

• Müüa Mercedes-Benz ML 270, 
2002. a, diisel, automaat. Tel 5676 
8285

• Müüa Nissan Almera 2001. a 2,2D 
sedaan. Auto heas korras. Hind 1100 
€. Tel 5024 288

• Müüa Op el Astra Caravan 
Twinport 1,6i 12/2003. a hõbedane 
met. 76 kW, universaal, bensiin, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 
2xel.aknad, Opeli orig.valuveljed, 
v.heas tehnilises korras, äsja läbinud 
tehn.ülevaatuse 12/2016, roosteta, 
ökonoomne, korralik auto soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Ostan VAZide uusi plekke, ilukil-
pe, tulesid, stangesid, Vene-aeg-
seid uusi rehve. Tel 5157 395

• Ostame igasuguses tehnilises 
seisukorras autosid, võtame 
ARK-ist arvelt maha. Tel 5500 724

• Ostan Moskvitši ilukilpe, ilukilbi 
ümber olevaid võrusid, 2140 
tagumised amordid, uusi rehve, 
veneaegseid summutaja otsasid 
(kõik margid). Tel 5136 690

• Ostan sõiduauto või kaubiku, 
mis vajab keevitust ja pisiremonti. 
Tel 5031 849

• Ostan korraliku hinna eest 
külgkorviga mootorratta, võib ka 
uunikume pakkuda. Tel 5665 5551

•  O s t a n  n õ u k o g u d e a e g s e i d 
mootorrattaid ja nende varuosi. 
Tel 5857 5132

• Ostan Volga 24 jahutusradiaatori 
(võib olla kasutatud) ja muid osi. Tel 
5187 053

SÕIDUKID

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

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

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

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

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

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

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

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

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

OTSID UUT KODU? 
MÜÜD AUTOT? 

PAKUD TEENUST?

Parim võimalus selleks on 
avaldada kuulutus 

Kuulutajas.
Tiraazh 15 000 ning kõik 
kuulutused nähtavad ka 

interne  s
www.kuulutaja.ee

• Müüa 2toaline korter. Avatud 
köögiga, möbleeritud, pakettaknad, 
korralik ühistu. Hind kokkuleppel. 
Korter on Kundas. Tel 5160 334

• Müüa või vahetada 3toaline 
k.m. korter Sõmerul korteri vastu 
Rakveres. Tel 5664 4116

• Müüa soodsalt Roelas Järve tn 
3toaline kõigi mugavustega korter. 
Tel 5295 808

• Müüa 3toaline ahiküttega korter 
Tapa vallas Moe külas. Hind 3900 €. 
Tel 5110 478

• Müüa 4toaline korter Laekveres.  
Tel 5801 9631

• Müüa 4toaline korter Tallinnas 
Sütiste tee 18, Mustamäe, väga heas 
rajoonis. Hind 74 000 €. Info mob. 
505 4636

• Müüa renoveeritud ridaelamuboks 
Rakverest 12 km kaugusel. Tel 5282 
660. Pildid soov.ee

• Müüa maja  otse omanikult 
Rakveres Kotka 20. Hinna suhtes  
läbirääkimised objekti juures. Tel 
5136 690

• Müüa Lääne-Virumaal Haljala 
vallas vanem maja, vajab remonti. 
Krunt 3200 m2. Info 5664 3580

• Müüa maja Väike-Maarja vallas 
Eipri  külas.  4 tuba ja köök + 
abihooned. Krunt 1,04 ha. Hind 
29000 €. Lisainfo tel 5812 7303

• Müüa maja Väike-Maarja vallas 
Simunas (kõrvalhooned, saun, 
garaaž). Vajab remonti. Hind 25 000 
€. Tel 5557 5340

• Müüa Kadrinas elamumaa 
( 1 3 1 7  m 2 ) .  O l e m a s  k õ i k 
kommunikatsioonid: elekter, 
vesi, kanalisatsioon. Tel 5052 060

• Müüa krunt (1240 m2). Tel 5570 
990

Rakvere, Turu plats 5, II korrus
Tel 32 23 601 
rakvere@uusmaa.ee
www.uusmaa.ee

Nele Lauk
Tel 5697 5217
maakler

Tõnu Kuhi
Tel 502 2114
kutseline hindaja

Triinu Heinluht
Tel 5391 0678
maakler, hindaja

Taivi Kask
Tel 5567 1233
kutseline maakler

Margus Punane
Tel 504 9998
tegevjuht

Kodu Rakvere linnas!
Rakvere, Rähni 29 
Hind 73 000 € UUS HIND!
Kinnistu 800 m2, 4 tuba, 211m2
Nele Lauk 5697 5217

Valmimisjärgus maja vaikses 
kohas!
Rakvere v., Tobija küla     
Hind 29 990 € UUS!   
Kinnistu 5300 m2, elamu 151 m2, 
el 380 V, kaks kaevu, maakelder. 
Margus Punane 504 9998

Rahu ja vaikus väikekülas.
Laekvere v., Rohu küla  
Hind 27 990 € UUS!
Krunt 3500 m2, 4 tuba, ü.p. 133 m2, 
saun, mitmed abihoonet.  
Margus Punane 504 9998

Hubane kodu Rakverest 12 km 
kaugusel!
Sõmeru vald, Vaeküla, Jaama tee 
Hind 10 500 € UUS OBJEKT!
kinnistu 1208 m2, puitmaja  50,5 m2 
Triinu Heinluht 5391 0678

Kodu lasteaia lähedal!
Sääse 8, Tamsalu vald
Hind 8000 € UUS HIND!
3 tuba, 61,1 m2, korrus 1/5, äsja 
renoveeritud
Taivi Kask 5567 1233

Kaks palkmaja rannakülas!
Vihula v., Vergi küla    
Hind 65 000 € UUS HIND!
Kinnistu 2050 m2, kaks elamut, 
eraldi kasutusvõimalus, 2 x dush 
ja wc.   
Margus Punane 504 9998

Perele soe ja avar korter!
Väike-Maarja alevik, Ravi 2
Hind 17 000 € 
4 tuba, 70 m2, korrus 5/5, kelder
Nele Lauk 5697 5217

Hubane korter kaupluse lähe-
duses!
Kunda, Kalda 16
Hind 5100 € UUS HIND!
49,10 m2, korrus 2/2, uued aknad, 
san.remonti vajav
Taivi Kask 5567 1233

RAKVERES MÕISAVÄLJA 6
NELE LAUK  tel 5697 5217

Kliendipäev teisipäeval, 
29. septembril kl 16–19 

• Müüa Opel Vectra 1,8 2000. a must 
metallik, universaal, v.h. korras. Tel 
5174 193

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

•  Mü ü a  R e n a u l t  M e g a n e  I I 
Grandtour 1.6 R4 82 kW, 06. a, hall, 
6l/100km, hooldusraamat, kehtiv 
kindl ja üv. Hind 1999 €. Tel 5740 
7733

• Müüa soodsalt Renault Thalia 
1,4 55 kW hõbedane met., tsingitud 
kere, sedaan, konks. Ls 165 000 km. 
Üv 2017. Tel 5852 8509

• Müüa Volvo S60 2,4D 2007. a väga 
heas korras, otse Hollandist. Hind 
5950 €. Tel 5028 156

• Soodsalt müüa 06 haakekonks, 
nukkvõlli kompl., 08 karbuss, 
peeglid, veljed jne , Tel 5851 8412

• Müüa pihustid Ford Mondeo 2.0 
2001-7. a, 35 € tk. Tel 5646 6933

•  M ü ü a  O p e l  A s t r a  u u s 
käsipiduritross. Autodele 1991 - 
1993. Tel 5852 8509

• Müüa RAV 4 haakekonks. Tel 
5575 132

• Müüa suverehvid (vähekasutatud) 
215/55R17, 4 tk. Komplekti hind 120 
€. Tel 5091 930

• Müüa uued naastrehvid Nokia 
Nordman 5 (205/55R16). 85 €/tk. 
Tel 5218 231

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee
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Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

www.prtgrupp.ee

* 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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeeri-
mine
* välis vee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaadi- ja katusetööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi 
renoveerimistööd
* lumelükkamine, katuste 
puhastamine

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

• 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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

VEE- ,  
KANALISATSIOONI-  

ja 
KÜTTESÜSTEEMIDE 

ehitus, hooldus ja 
remont. 

3244103, 56621147,
enki.erel@gmail.com

TEENUSED
• 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

• FIE Mart Nestor ehitab uusi 
ja renoveerib vanu hooneid, 
ehitusalane nõustamine. Tel 5646 
0674

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

• Üldehitus- ja remonditööd, 
viimistlustööd ja korterite remont. 
Tel 51 87 131

• Ehitus, remont ja siseviimistlus 
(plaatimine, värvimine, tapeetimine, 
p a r k e t i p a i g a l d u s ) .  S a u n a d , 
pesuruumid, korterid, majad. Tel 
5045 560

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511

viru@toonklaas.ee

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa 5695 
4670

• Korterite remont ja ehitustööd, 
samuti teostame san.tehnilisi 
töid. Hinnad soodsad. Info tel 
5373 3385

• Teostame ehitus- ja lammutustöid. 
Tel +372 5646 7038

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

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

• Aiavärava automaatikad, 
garaaži tõstuksed, remont. Tel 
5555 8293, tenentte@gmail.com

• Paigaldan kõnniteid ja teen ehi-
tus-remonditöid õues. Tel 5606 
9271

• Tänava- äärekivide müük 
ja paigaldus; piirdeaedade, 
terrasside ehitus ; väravate 
valmistamine, paigal-dus ja 
automaatika; haljastustööd; 
ehitustööd.  Tehtud töödele 
garantii. kiviaed.ee, 5394 6666

• Paigaldame tänavakive. Tel 5382 
6917

• Puksiirabi. Veoteenused. Au-
toabi. Tel 52 06 306, www.puksiir.eu

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

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

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

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 
4670

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Plaatimistööd (pliidid, ahjud, 
vannitoad jne). Tel 5606 9271

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

• Ahjud, kaminad, korstnad, plii-
did, müürid. Tel 5047 459

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

• Reisijate vedu 16-, 40-, 49- ja 
8kohaliste bussidega. Ka vabariigist 
välja. Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269

• Väikebussi rent (9kohaline 
Renault Traffi  c). +372 5615 7386

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

• Kolimisteenus. Kiire ja mugav! Tel 
5646 7038

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 5061 
547, 32 278 22

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

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

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552
• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, tagaluuk, 750 
kg). Tel 5557 8804

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

• Veoteenus (kandevõime 13,8 
tonni, madel, kraana). 0,85 €/km. 
Tel 5682 7009

• Veoteenus nädalavahetustel 
väikekalluriga (kandevõime 1,5 
tonni või 4 m3 küttepuid). Tel 
56915810

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

• Kallurauto-, poolhaagisauto- 
(tent, platvorm), metsaveoauto-, 
väikekaubiku-, buldooseri- (T-130, 
TD-75), kopplaaduritööd. Trei-
mis-, keevitustööd (gaas, elekter, 
CO, metallilõikus), teraviljavedu. 
Kohaletulemise võimalus. Kuulutus 
ei aegu! Tel 503 2269

• Kallur-ja multiliftveod (8x4). Tel  
5073 989

• Teostame fekaaliveoteenust 
j a  k a n a l i s a t s i o o n i k a e v u d e 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus 
(kasti mõõdud 6,2x2,5, tõstejõud 2,5 
tonni). Feka-Ekspress OÜ Tel 5194 
4298

• Pehme mööbli remont. Veo või-
malus. Tel 32 27 822, 5061 547

• Lepnal juuksur töötab kolmapäe-
val ja laupäeval. Teen meeste ja 
naiste lõikuseid, värvin ja triibutan 
juukseid, värvin kulmud ja ripsmed. 
Hinnad on soodsad! Broneerige aeg 
ette telefonil 500866, Ksenia

• Soodsalt müüa kodu ja tööstuso-
verlokid (220 V). Uued ja kasutatud 
õmblusmasinaid. Tarvikud. Rohu-
aia 20-2, tel 32 45085, 5588 429, Priit

• Pressin õunamahla. Tel 5390 9168

• Muru niitmine, trimmerdamine, 
hekkide ja puude lõikus, aedade 
korrashoid. Tel 5802 9561

• Osutan raamatupidamise tee-
nust. Kogemus OÜ-ga ja MTÜ-ga, 
aastaaruande koostamisega ja audii-
torkohustusega. Annika 5907 8352, 
annikaviikholm@gmail.com

• Kogemustega bil.v. raamatupidaja 
pakub teenust kokkuleppelistel tin-
gimustel.  Aastaaruanded soodsalt. 
Tel 5568 6385

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

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük (liisingu võimalus). 
Paigaldus. Konsultatsioon. Garantii. 
Tel 515 2235, 325 2179 OÜ Mart Tali 
Kaubandus

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

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

• Arvutite kiire remont Rakvere 
kesklinnas, kätte samal päeval. Tel 
5190 1697

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

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusi-
ka igale peole!   Tel 5185 318, kalev-
band.kalev@gmail.com

• Õhtujuht koos ansambliga teie 
üritusele.  Al. 190 €. Tel 5190 1697

• FELIX BÄND – neljas keeles. 
Parim. Soodne. Tel 5559 3419

• MAHE tõmbab teie peo käima 
igal pool, igal ajal ja iga ilmaga. 
Tel 509 7850
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Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

Ehitustööd

Tel 5860 0196

TÄNAVAKIVI 

PAIGALDUS,

HALJASTUSTÖÖD 

ESKIISIST 

RAJAMISENI.

5113 328, 5066 294

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Interno Ehitus OÜ

• Üldehitustööd
• Fassaaditööd
• Korteri remonditööd

5026012
internoehitus@gmail.com

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

ATL EHITUS OÜ

ÜLDEHITUS,

SISEVIIMISTLUS,

RENOVEERIMINE,

BETONEERIMISTÖÖD,

PUITKARKASSID,

USTE ja AKENDE 
PAIGALDUS,

MAJADE 
SOOJUSTAMINE.

  Tel 566 88 688

  E-post aivarlass@hot.ee

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Järvamaal, 
Lääne- ja Ida Virumaal. 

Levib maal ja linnas. 
Kuumakse alates 

7 eurost
Info ja tellimine 519 616 06

info@igorexa.ee
www.igorexa.ee

VÕIDU LAENUKONTOR 

NÜÜD UUEL AADRESSIL 

ROHIAIA 15A

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

laenud kinnisvara ja 

sõidukite tagatisel

e-sigaretid javedeli-

kud (erinevad tooted)

kodutehnika

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

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

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

 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

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
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MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE

Vinnis
5783 8999

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

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
servamata lauda, lepalauda, 
terrassi-,  voodri- ja põrandalauda.  
Erinevad profiilid, pikkused ja 
laiused.  Vedu tasuta.  Tel: 5282268

• Müüa killustikku väikeses koguses 
koos transpordiga. www.kodupuit.
ee Tel 58 889 999

• Müüme metallist värava- ja 
aiaposte (ümar-, nelikanttoru). 
Saadaval erinevad mõõdud. Tel 
5394 6666

• Müüa Kivitex – puruplaat (hall, 
3200x1250, 3 tk, 2600x1250, 1 tk). 
Hind kokku 180 €. Tel 5091 930

EHITUS

• Ostan silikaatkivi (88x120x250, 
valge). Tel 5800 4824

MÜÜME:

* PUITBRIKETT 

(kandiline ja 

ümmargune)

* TURBABRIKETT

* KÜTTEGRAANULEID

* KIVISÜSI

* KAMINAPUID JA 

KLOTSE

Rakvere Kütteladu, 

Narva 17, tel. 32 51 101

Paide Kütteladu, 

Parkali 18, 

tel. 3832088

www.algaveod.ee

• Müüa kütteklotse ja kaminapuid. 
Vedu tasuta. Tel 523 8503

• Müüa briketti ja sütt kohaletoomi-
sega. Tel 503 2269

• Müüa küttepuid ja kamina-
puid (erinevad puuliigid, pik-
kused). Kohaletoomisega. Tel 
514 3328

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

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuud. 
Puulõhkumisteenus. Tel 5043 326

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

• Müüa küttepuud (lepp, 33 ja 50 
cm). Kuulutus ei aegu! Tel 5695 1163

• Müüa saetud-lõhutud küttepuid 
(sanglepp, lepp jne). Tel 5192 4320

• Müüa küttepuid laotult 2m3 
ja 5 m3 puidust konteinerites, 
30-60 cm kuivad ja toored. 
Samuti võrkkottides jäägid. hind 
kokkuleppel. Tel 501 3862

KÜTTEPUUD

TASUTA VANAMETALLI 
KORISTUS 

(vannid, ahjud, radiaatorid, 
torud, plekk, akud, tööriistad 

jne)

Harjumaal, Lääne- ja Ida-Viru-
maal.

Tel 5079 984

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

Ootame kõiki uude ja avarasse 

komisjoonipoodi

PANE OMA KASUTULT 

SEISVAD ASJAD RAHA 

TEENIMA JA LEIAME KOOS 

NEILE UUE OMANIKU! 

Info telefonil 5304 8516

Müügile võite tuua kõike ja 

hinnad määrate ise!

Asume Rakveres 

Narva mnt 24

Boksi hind nädalaks 7 €

JALGRATTAD 

Naistele  laias  vär vi  ja 
suuruse valikus - 1 käik (175 
€), 3 käiku (225 €).

Lastele lai mudelivalik, 
hind alates 75 €.

Rollerid, mopeedid, ATV-d, 
krossikad, enduuro - 
varuosad, remont 5341 5771

* uus mopeedi mootor 275 €.

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

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 5079 984

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

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

• Ostan õunapurusti ja mahlapres-
si. Tel 5558 3686

• Soovin soodsalt osta remonti 
vajava multšiva muruniiduki. Tel 
5614 2951

• Soovin osta kangasteljed. Tel 
5862 8092

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel jäänud esemeid kila-kolani. 
Vajadusel kolimis- ja jäätmeteenus. 
Tel 5031 849

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

• Ajaloohuviline ostab Saksa tääk-
noa, kiivri, vöörihma, saapad, 
riietust jne. Samuti ostan vanaaegse 
mootorratta (võib ka veneaegseid 
pakkuda). Tel 5665 5551

• Ostame hõbedat ja kulda iga-
sugusel kujul. Kuld alates 17 €/gr. 
Hansa Antiik Pikk tn 7 Rakveres. Tel 
32 405 42

• Kui Teil on kasutuna seismas tsaa-
ri- või eestiaegseid märke, münte, 
paberraha ja raamatuid, siis palun 
müüge need mulle. Samuti võib 
pakkuda ka veneaegseid kopikaid, 
märke, medaleid. Aus kaup ja raha 
kohe kätte! Tel 5590 6683

• Ostan igasugust vana koduteh-
nikat ja vanametalli, vanu raa-
matuid, toidunõusid, mööblit. Tel 
5673 8790

• Müüa uus õhksoojuspump EU-
ROM WAC 11R 3,5 kW sooja. Hind 
320 €. Tel 5209 960

• Müüa pianiino Riga. Tel 5330 5570

• Müüa soodsalt uued duširuumi 
pendeluksed. Seinad 90x90x185. 
Tel 5852 8509

•  M ü ü a  o d a v a l t  k a s u t a t u d 
pikendatav söögilaud (120-160 
cm) ja tugitool-voodi (tumepruun). 
Tel 5545 134

• Müüa soodsalt töökindel murut-
raktor Jonsered (hiljuti Soomest). 
Asub Veltsis. Tel 5742 0668

• Müüa tunnelkasvuhooneid 
soodushindadega (3x4; 3x6), 
karkass terasest  ja  kaetud 
purunematu plastikuga. Hind 
koos transpordiga 350 €; 440 €. 
Tel 5673 0411

KODU
Taaskasutatud 

rõivaste müügipunkt 
“SIRTSUD” 

Avatud Rakveres
Sireli tee 6

(Rakverest Kadrina suu-
nas ca 200 m)
 T, N,  10 - 18

R 15 - 19
 L,  10 - 15

P.S. Tasumine  sularahas!

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

 

FenderEstonia 
OÜ 

5245124 
 

Kuni 3h - 5 EUR. 
    3-6h  -10 EUR. 

Kuni 24h soodushinnaga  

12€ 
Pikem periood kokkuleppel! 
 Kast mõõtudega 3,25*1,5m   

SOODSAIM   RENT OODSAIM  REN
VIRUMAAL!

NTREN
L!L! 

Too oma STIHLi 
mootorseade 
hooldusesse. 

STIHL annab Sinu 
bensiinimootoriga 

STIHL seadmele 
TASUTA 
õhufiltri, 

süüteküünla ja 
kütusefiltri.

Osade vahetus ja   
seadistus vaid 8 €

Laada 20, Rakvere
Pikk 25, Väike-Maarja

32 55 332
www.forestplus.ee

Hooldekomplekti tavahind alates 28 €

• Ostan vanu vene mudeleid. Tel 
5463 7570 

• Ostan Vene-aegseid ehteid: 
merevaigust kaelakee (huvitavad 
ka muud merevaigutooted) ja 
vanu ehteid (sõled, prossid, 
mansetid jne), käekellasid, kuld- 
ja hõbe ehteid, vanu söögiriistu ja 
palju muud. Maksan teie soovitud 
hinna. Alati aus asjaajamine ja 
aitan ka hinnata. Tel 5872 5458

• Ostan nõukogudeaegse merevai-
gust kaelakee, suurema kee eest 
maksan kuni 500 €. Tel 5871 0351

• Ostan väga heas säilivuses Eesti 
krooni paberraha. Eesti Panga 
kurss+10%. Ostan lihvitud mere-
vaigust kaelakee. Hind 50 €. Tel 
5043 349

• Ostan parima hinna eest märgi-, 
postkaardi- ja mündikogusid. Tel 
502 9782

• Müüa värskeid küttepuid ning 
kuivi kütteklotse 60L kottides. Jä-
relmaksu võimalus, kuludokument 
ja koos transpordiga. Boonusena 2 
x 60L võrkkotis kütteklotse. Pakkuda 
ka laudu ja prusse. Võimalus soetada 
3m küttepuud. Tel 5122 025

• Müüa kuivi küttepuid (ka väikestes 
kogustes ja võrkkottides). Tel 5074 
958

• Kuivad pliidipuud. Pikkus 30 cm ± 
3 cm. Segapuit (lehtpuu – lepp, kask, 
vaher jne). Pakitud 40L võrkudesse. 
Hind 2 €/võrk. Transport. Tel 5012 
326

•  Mü ü a  R a k v e r e s  k u i v a d 
küttepuud 40L võrgus (lepp, 30 
cm) 2 €/kott. Tel 5567 5755

• O Ü  P u i d e r  m ü ü b  s a n g l e p a 
kü tt e p i n d a s i d  ja  ku i v i  l e p a 
kütteklotse (40L võrkkottides). 
Ühe koti hind 1,50€. Alates 30 kotist 
Rakvere piires transport tasuta. Info 
10.00-12.00 esmasp, kolmap, reedeti 
tel 32 249 29

Hinnad alates 3540 €.

Kauplus NAELAREMONT, 
Rakvere Jaama pst. 11

Tel. 5453 80 53

www.mets24.ee - laias valikus 
muud aia ja metsatehnikat.

NB! Kauba toome Eesti piires 
tasuta kohale!!!

MÜÜA UUED HALUMASINAD 
Taanist, Saksamaalt ja Itaaliast.
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• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

LOOMAD

• Müüa toidukartulit ja kooritud 
toidukartulit. Tel 5165 692

• Müüa toidukartulit „Gala“, „Laura“. 
Hind 0,30 €/kg. Vedu. Tel 5141 338

• Müüa toidukartulit  „Agria“, 
Leyla“, „Laura“ asukohaga Aasperes. 
Transpordi võimalus. Tel 5565 1553

• Müüa toidukartulit  „Laura“, 
„Arielle“, „Vinetta“. Tel 5619 3086

PÕLLUMAJANDUS

METS
•  S K P  I n v e s t  O Ü  o s t a b 
metsakinnistuid üle kogu Eesti 
ka koos hoonetega, hüpoteegiga, 
kaas omandis või  kaits ealal. 
Hinnapakkumine paari päeva 
jooksul, sobivusel kiire tehing. Tel 
5080 065, info@skpinvest.ee

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

SAEMATERJALI 
MÜÜK

Väike-Maarjas. Transpordi 
võimalus.

OSTAME OKASPUU 
PALKI

Tel 5150 268

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

SAUNALAUDA 
(must lepp, haab), 
TERRASSILAUDA 
(mänd, kuusk). 

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 
Tel 528 8224 

www.uhtnapuit.ee

MÜÜA 
SÕELUMATA JA 

SÕELUTUD MULDA, 
LIIVA, KILLUSTIKKU JA 
FREESITUD  ASFALDIT.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

• Müün kartulit (mure). 0,30 €/kg. 
Tel 5604 1243

• Müüa  toidukartulit  „Laura“. 
Asume 3 km Rakverest. Tel 5334 5348

• Müüa toidukartulit  “Laura”, 
“Arielle”, “Vineta” 30 senti/kg, vedu. 
Vahemetsa talu. Tel 5202 036

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

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

• Müüa küülikuliha. Tel 5122 882

• Müüa kvaliteetset kompostmulda. 
Transpordivõimalus. Lisainfo telefo-
nil 5259 239, 5053 340

• Müüa sõelutud mulda. Tel  
+372 527 0059

• Odav sõnnik. Tel 5845 5248

• Müüa muskuspardipoegi. Tel 
5463 2348

• Müüa tüüringi tõugu kitsed (1a 
7k). Tel 5340 7324

• Müüa Eesti mustavalge kirju 
paaritusealine mullikas Uhtnas. 
Hind kokkuleppel. Tel 5699 7040

• Müüa remonti vajav T-74 koos 
varuosadega, DT-75 varuosi ja 
tööstuslik hakklihamasin. Tel 
5123 247

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

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

j
ogu Eestis.

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

Info: Mob 555 60 240

viruhalud@gmail.com

Lehtmetsade Ekspert
Viru Halud OÜ ostab -

* kasvava metsa 
raieõigust
* metsamaad

Küsi pakkumist!

Kuulutused 
internetis:

www.kuulutaja.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame kaastunnet Lindale ja lastele 
abikaasa ja isa 

VALDO 

kaotuse puhul. 

Niidu kooperatiivi 

naabrid

Miks kaitseingel kokku pani tiivad

ja igavikku minna laskis Sul?

Südamlik kaastunne Katjale perega 
kalli poja 

JURI 

(7. V 1984 – 17. VIII 2015) 

kaotuse puhul.

Ansambel Barvinok

Kord juhtub nii, et ema läheb ära 

ja teda hoida enam Sa ei saa. 

Jääb tuba tühjaks, päike kaotab sära

ja põrmu pärib kalmistute maa.

Avaldame sügavat kaastunnet 
lähedastele 

ELSI DANILKINi

 kaotuse puhul.  

Ülle ja Ago peredega 

Mälestame kallist

ELVIINE KASEMETSA 

95. sünniaastapäeval.

Tütar ja tütretütar 

Õnnele perega

Mälestame ühingu liiget 

AINO POOMI

Avaldame 
kaastunnet lähedastele. 

Memento Rakvere Ühing

MUUD
• www.toonklaas.ee

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

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

• ALUMIINIUMIST KATUSEREDE-
LID. Õhtuti tel 5289 418

• Müüa kvaliteetsed KUULDEAPA
RAADID. Hind 20 €. Tel 5013393  

•  O s t a n  v a n u  V e n e 
elektroonikaplaate, skeeme, 
dioole, lintmakke, katkisi või vanu 
arvuteid. Tel 5673 8790

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

Müüa uusi ja kasutatud 
SÜLEARVUTEID, TAHVLEID, 

TELEFONE Remont. 
Järelmaks. 

Tel 50 13393

Kvaliteetsed
E-sigaretid ja E-vedelikud 

soodsa hinnaga. 
www.powersmoke.ee

Rakveres Vaalakeskuses ning 
Laada tn 37 II korrusel

E d lik d

• Rakvere Q Pandimaja Ed. Vilde 
3 E-R 9.30-17.30, L 9.30 – 13.30. 
Laenud pandi vastu. Intress alates 
10 % kuus. Pantvara müük. Kulla 
ost-müük. Hind kuni 29 €/gramm. 
Tel 5149 100, www.incassor24.ee, 
fb: incassor.pandimaja. Tegemist 
o n  f i n a n t s t e e n u s e g a .  E n n e 
lepingu sõlmimist palun tutvuda 
teenuste tingimustega. Vajadusel 
konsulteerida asjatundjatega.

Kuulutuste vastuvõtt 
toimetuses E-R 9-17 
Vilde 6a, Rakvere

Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 3225091 
või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee

www.kuulutaja.ee
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rakvereteater.ee

P, 27. september kell 18
Draama

(Alla 12 a mittesoovitatav!)

INIMESE MÕÕT

P, 27. september kell 16 ja 20
Draama

(Alla 14 a keelatud!)

ROUKLI

Pea pool aastat Rakvere 
Põhjakeskuses tegutsenud 
Salto Batuudikeskus hak-
kab lapsi rõõmustama 
diskosarjaga Saltofest.

Katrin Kivi

Esimene üritus toimub 23. 
oktoobril. „Sellest saab Viru-
maa suurim lastediskosari,“ 
rääkis ettevõtmise eestvedaja 
Raivo Ridala. „Diskod hakka-
vad toimuma kord kuus reede 
õhtuti kell 17.30-21.30.“

Mis toimuma hakkab? 
Ridala sõnul on sari mõeldud 
eelkõige 5-13aastastele. „Loo-
mulikult võivad osaleda ka 
nooremad lapsed, aga siis 
koos lapsevanemaga,“ selgi-
tas ta ja toonitas, et eriti kau-
gemalt tulijad peaksid ostma 
pileti eelmüügist. „Ega täpselt 
tea ennustada, palju huvilisi 
tuleb, aga ruumid mahutavad 
60-70 last. Plaan on aga teha 
üritust täie tõsidusega ja pak-

kuda lastele elamust, mida 
varem pole kogenud. Sisse-
pääs on tunnipileti alusel ja 
soovitan tõesti pilet varem ju-
ba osta, et kaugema otsa ini-
mesed ei peaks pettuma.“
„Julgen lubada, et valgusla-
hendused tulevad esmaklas-
silised,“ ütles Ridala. „Salto-
festi raames teeme koostööd 
meestega, kes vastutasid Pär-
nus toimunud Weekend Festi 
valgussõu eest. Nii et ka meil 
on kasutusel profitehnika: la-
ser, diskolambid, diskokerad, 
tossumasin, UVvalgus ja UV-
näomaalingud, videodisko.“

Konkurss ja vabalava
Saltofesti jaoks plaanib Raivo 
Ridala ehitada spetsiaalse la-
va, kus sündmuse raames 
saavad igal üritusel esineda 4 
last. „Mõte on selles, et igal 
täistunnil toimub esimene. 
Üles astub laps, kes on kava 
ette valmistanud ja jäljendab 
mõnda kuulsat artisti,“ selgi-
tas ta. „Päris igaüks siiski la-
vale ei pääse. Korraldame sel-

le jaoks väikese konkursi. Hu-
vilistel tasub endast märku 
anda enne 9. oktoobrit e-kirja 
teel. Kirja tuleks panna see 
artist, keda laps soovib jäljen-
dada ja millise loo järgi. Peale 
seda võtame kõigi huvilistega 
ühendust ja selgitame välja, 
kes lavale pääsevad.“
„Meil on plaan seda lava ka-
sutada ka Saltofesti-väliselt 
vabalavana,“ rääkis Ridala. 
„Minu meelest on lastele vä-
ga vaja võimalust saada esi-
nemiskogemust ja – julgust 
juurde. See on hea võimalus 
näiteks muusikakooli õpilas-
tele. Kes soovib aga spon-
taansemalt esinemisele lähe-
neda, siis nende jaoks on 
plaani võetud laste karaoke.“
Esinemishuvilised saavad 
Salto Batuudikeskusega 
ühendust e-posti aadressi 
saltobatuudikeskus@gmail.
com vahendusel. Rohkem in-
fot kogu Salto Batuudikesku-
se kohta saab nende kodule-
heküljelt www.saltokeskus.ee 

Batuudikeskus 
loob lastele diskosarja

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

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

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

VANAVARA

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

taskukellad, kirjandus, 
kunst (maalid, graafi ka), 
fotod, postkaardid, kuld- 
ja hõbeesemeid, mündid, 

märgid, paberraha, 
sõjatemaatika (kiivrid, 

mõõgad, pandlad, vormid) 
jpm. 

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud 
majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 (vana 

turuhoone), RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

maalt ja merelt, talust ja 
mõisast, keldrist ja pööningult, 
toast ja aidast, külast ja linnast: 
kapid, kummutid, toolid, lauad, 

puhvetid, peeglid, kirj.lauad, 
kunstiteosed (maalid, graafi ka 

jm) kirjandus, postkaardid, 
fotod, albumid, hõbeesemed, 
toidunõud, lühtrid, õlilambid, 

küünlajalad, kohviveskid, 
margapuud, seinakellad, 
õmbl.masinad, pudelid, 

sõjatemaatika (kiivrid, pandlad, 
mõõgad, aumärgid, vormid), 

pildiraamid, 
mänguasjad, mündid, märgid, 

paberraha jpm. 
Valikuliselt ostame ka 
nõuk.aegset kraami. 

RAHA KOHE. 
Tühjendusostud majapidamiste 

likvideerimisel. 
KOJUKUTSED on kõikides 

GROSSI kaupluste 
asupiirkondades üle Eesti 

TASUTA. 
Antiigiäri Hansa Antiik 
PIKK 7 RAKVERES. 
Tel 324 0542, 528 2330 

TEATED
• Jurist. Tel +372 50 34 352

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

• Rannu Külamajas on privaatne 
k o h t  p i d a d a  s ü n n i p ä e v i , 
kokkutulekuid, peielaudu ja 
muid üritusi. On võimalik tellida 
ka toitlustus. Hinnad soodsad 
kokkuleppel. Telefon 5662 1985

• Pidutse NELJA TAMME TALUS. Tel 
5816 2229

• Teie kõik olete oodatud juuksurisse 
Rakveres Laada 14. Reg. 5620 3174

• Sensitiiv Ants Pihlap (haigused, 
alkoholism, needus, sõltuvused) 
Rakveres kolmap, 30. sept. Tel 5395 
2575

•  O Ü  A n a i m a r  o s t a b  t a g a s i 
käsitöökummid ripatsid (tootekood 
9328646036445) Rakvere, Tapa, Jõgeva 
ja Paide kauplustes Pöialpoiss. Tooted  
ei vasta EL kehtestatud nõuetele. Info 
tel 514 3798

UUED JA VANAD KLIENDID!

Olete oodatud Krooniselveri 
Ilustuudio Voyage!
maniküür al 8 €, 
pediküür al 18 €, 

striplac (man. + lakk) 15 €, 
silmad + kulmud värv. ja 

korrigeerimine 10 €, 
geellakk 20 € 

jne
Marika 5615 2763

OTSID UUT KODU?
PAKUD TEENUST?

MÜÜD AUTOT?
Parim võimalus selleks on aval-

dada kuulutus Kuulutajas.

SAADA 
kuulutuse tekst

kuulutus@kuulutaja.ee
TULE

toimetusse
E-R 9-17

Vilde 6a Rakvere
HELISTA

32 25 091

Kohtueksperdid annavad loengu 
narkootikumidest
Politseimuuseum võõrustab teadlaste ööl kohtueksperte, kes 
kõnelevad narkootikumidest ja näitavad värvikaid materjale 
meelemürkide mõjust organismile.
“Möödunud aasta šokiloeng kohtuekspertidega oli sedavõrd 
populaarne, et teeme ka tänavu koostöös AHHAA keskusega 
ehmatava loengu,” rääkis politseimuuseumi juht Andrus Ees-
maa.
Eesti kohtuekspertiisi instituudi (EKEI) kohtukeemia peaeks-
pert Peep Rausberg räägib enimlevinud kui ka uutest narkoo-
tikumidest Eestist, EKEI direktor Üllar Lanno annab näitli-
kustatud ülevaate narkootikumide mõjust inimorganismile.
“Kuna materjalid on küllalt naturaalsed, siis ei soovita me 
loengut alla 12aastastele ja nõrganärvilistele,” märkis Ees-
maa.
Kohtuekspertide loeng toimub 25. septembril kell 19 Eesti 
politseimuuseumis Rakveres ning on kõigile huvilistele tasu-
ta.
Sel aastal tähistab Teadlaste öö festival 10. sünnipäeva ja 
koondab üritusi üle Eesti 20.–25. septembrini. Festival kulmi-
neerub 25. septembril, mil toimub üleeuroopaline Teadlaste 
öö (European Researchers’ Night). 
SA Virumaa Muuseumid Eesti Politseimuuseum asub Rakve-
res, Tallinna tn.3.

Raivo Ridala viitab tulevase lava asukohale. 
Foto: Katrin Kivi
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KUHU MINNA

Sügis läheneb ja peagi 
hakkavad paljusid meist 
kimbutama külmetushai-
gused. Kuidas nendega või-
delda, kasutades looduslik-
ke ravivõtteid?

Kristian Sander

Üks vana ja kõigile tuttav 
meetod on juua ravimtaime-
dest keedetud teed. Mida 
võiks ravimtee valmistami-
sest teada? 
Esimene ja tõenäoliselt kõige 
olulisem oleks kõigepealt 
jõuda selgusele, kas taimeravi 
on üldse vajalik ja toimiv. On 
hädasid, mille vastu taimetee 
ei oma nii kiiret ja tugevat toi-
met, kui meil antud hetkel va-
ja oleks. Näiteks ägedate bak-
teriaalsete põletike, seenhai-
guste või sooleparasiitide 
korral.
Kui aga asi nii karm ei ole, siis 
on ravimteest ikka abi saa-
dud. Sel juhul tasuks esmalt 
valida sobiv teesegu või ük-
siktaim. Teesegu tasub valida 
selline, kus poleks üle 7 kom-
ponendi, sest muidu hakkab 
toime hajuma. Kui teesegus 
on koostisosi juba 10 ja 
enam, siis hakkavad ravim-
tees toimeained üksteisega 
ise reageerima. Neid on liht-
salt liiga palju.

Toimeaine mõju sõltub 
lahustist
Ravimteed ise koostades või 
ka juba valmis ravimteed kee-
tes oleks hea teada toimeai-
nete lahustuvust. Kui lugeda 
mõnda ravimtaimeraamatut, 
siis kindlasti märkame, et seal 
on ühe taime kohta välja too-
dud mitmeid toimeid: näiteks 
sapihädade, kurguvalu, pea-
valu jne vastu. Kuidas see 
saab nii olla?

Esiteks muidugi võibki ühes 
taimes olla mitmeid toimeai-
neid, aga see pole ainuke 
põhjus.
Olulisem on, millises lahustis 
toimeained lahustuvad. Ra-
vimtee puhul on olulised vaid 
need toimeained, mis lahus-
tuvad vees. Kui võtame näi-
teks saialille, siis tema sa-
pieritust soodustav toime 
avaldub vesitõmmises. Õli või 
rasvatõmmises lahustuvad 
aga hoopis teised toimeai-
ned.
Paraku on enamikus ravim-
taimeteatmikes taimede toi-
meid kirjeldades tihti jäetud 
märkimata, kus ja kuidas 
mingi toimeaine lahustub. 
Seega on õige lahusti valik vä-
ga oluline.
Teesegu komponendid droo-
gid peavad olema kuivatatud. 
Toorel, kuivatamata taimel 
on rakumembraanid poollä-

bilaskvad ning toimeained ei 
lahustu piisavalt.
Kui kuum vesi teepurule pea-
le valada? See on ja jääb sage-
li vaieldavaks. Üldjuhul soo-
vitatakse teeveel lasta keema 
minna. Mina ise olen teed 
keetes lasknud vee keema, 
aga teepurule valan peale 
jahtunud 80-90kraadise vee. 
Kuuma veega ülevalatud 
tõmmist tasuks segada. On 
teada, et isegi suhkur lahus-
tub tees paremini, kui seda 
tassis segada. Mida kauem 
lasta teel tõmmata, seda suu-
rem kogus toimeaineid la-
hustub. Mõne teesegu võib ka 
õhtul termosesse seisma pan-
na.
Pika tõmbumisaja miinuseks 
on aga kaasnevate ainete la-
hustumine, mis muudavad 
tee maitse mõruks. 
Tõmbamisaja pikkusele on 
olemas ka muid lähenemisi. 

Üks nendest on 2 minuti 
tõmmis. Arvatakse, et 2 mi-
nuti tõmmis mõjutab inime-
se psüühikat. Selles avaldub 
taimede nähtamatu jõud, 
avaldub see, mida taim vaim-
selt pakub.
Peale tõmbamisaega kurna 
tee. Tihti jääb see kahe silma 
vahele, aga ometi on just lõ-
pus kõige “magusam kraam”.

Mee lisamine pole hea plaan!
Kas lisada valmis teele mett? 
Mesi tekitab mao limaskesta-
le kaitsva kihi, mis takistab 
toimeainete omastamist. Tee-
le lisatud mesi hägustab seda 
tugevasti. Põhjus on selles, et 
nii teesegus kui ka mees on 
mitmeid komponente, mis 
omavahel reageerides tekita-
vad kolloide, mis tees olevad 
toimeaineid kinni püüavad ja 
seovad. Niisiis kui kasutada 
ravimteed meditsiinilisel ees-
märgil, siis oleks mõistlik 
mett teele mitte lisada.
Vitamiinid tees? Vitamiine 
inimorganism ravimteest 
oluliselt ei saa. Ravimtee pu-
hul väärivad nimetamist ehk 
ainult mõned vesilahustuvad 
vitamiinid ja üksnes sellised, 
mis kõrgel temperatuuril ei 
lagune. C-vitamiini aga la-
gundavad näiteks metalliioo-
nid. 
Kui palju ja kui kaua juua ra-
vimteed? Ravimteed soovita-
takse juua vähemalt kolm 
korda päevas 20 minutit enne 
sööki ehk siis tühjale maole. 
Ravikuuri pikkus on tavaliselt 
3 nädalat, siis peetakse üks 
nädal vahet. Mõnda teed 
peab jooma aga mitu kuud. 
Organismile on ravimteega 
ravimine kõige arusaadavam 
variant. 
Seega – laske loodusel end ra-
vida ja teie keha on tänulik!

Kuidas keeta ravimtaimedest teed? Gustavi Maja
29. septembril kell 18 toimub dr. Simeonsi dieeti tutvustav ter-
viseõhtu. Vajalik eelnev registreerimine!
www.gustavimaja.eu, tel +372 553 5871 Ly

Lääne-Virumaa Pensionäride Ühing
Klubi “Kuukiir” esimene klubiõhtu 18. oktoobril. Piletid saada-
val teisipäeviti alates 29.09
Järgmised “Kuukiire” klubiõhtud 22. novembril ja 20. detsemb-
ril.
Mälumängu klubi tuleb kokku 14. oktoobril, 18. novembril ja 9. 
detsembril.
Ootame uusi liikmeid meie ühistesse ettevõtmistesse, et muuta 
need huvitavaks ja nauditavaks. Kõik uued liikmed on teretul-
nud.
Infot saab teisipäeviti Lääne-Virumaa Pensionäride Ühingust 
Rakvere, Rohuaia 6, kell 10-13, telefon 32 45 013 või vajadusel 
telefonil 5278 162

Sulgpalli mängima!
Rakvere Sulgpalliklubi alustas hooaega. Endiselt mängivad 
täiskasvanud harrastajad kaks korda nädalas Vinni Spordi-
kompleksis, kus klubi eelkäija alustas juba enam kui 40 aastat 
tagasi. Ootame uusi sulgpallihuvilisi, treeningud on teisipäeviti 
ja neljapäeviti kella 18–19.30. Eelistatud on eelnevavalt sulgpal-
li harrastanud inimesed, kohtade arv on piiratud. Orienteeruv 
treeningkorra maksumus on kaks eurot, võimalik saada nõuan-
deid treenerilt. Täiendavat infot saab e-maililt timberhorse@
gmail.com või ka telefonilt 5055962 Erkki. Kohtumiseni trennis!

Tervise Arengu Instituut ootab noortelt terviseprojekti-
de taotlusi
Tervise Arengu Instituut ootab taas 12-19-aastaste koolinoorte 
koostatud terviseprojekte, et need koos ellu viia. 
Konkursile „Tervist edendava idee projekt“ ehk T.E.I.P. on ooda-
tud kõik huvitavad ja uudsed ideed, kuidas muuta koolikaas-
laste, vanemate või kogukonna käitumist ja hoiakuid tervisli-
kumaks ning muuta kool või koduümbrus meeldivamaks pai-
gaks. Idee peavad noored hiljem kas ise või koos oma koostöö-
partneritega ellu viima. 
Projekt peab puudutama mõnda tervisega seotud valdkonda 
või tervisliku keskkonna loomist: vaimse tervise edendamine, 
stressi vähendamine, sport ja liikumine, toitumine, alkoholi, 
tubaka või narkootikumide tarvitamise ennetamine või sellest 
loobumine jms.
Projekte hinnatakse kahes vanuserühmas: nooremad kui 8. 
klass (k.a.) ja vanemad kui 9. klass (k.a). �ürii jälgib projektide 
hindamisel idee uudsust ja omapära, mõju tervisekäitumise 
kujundamisele, läbimõeldud tegevuskava olemasolu ja sisu-
kust, projekti jätkusuutlikkust, haaratava sihtgrupi suurust.
Projektitaotlus ning kontakti tööde saatmiseks asuvad vee-
biaadressil www.terviseinfo.ee/konkursid/TEIP. Samast leiab 
ka varasemate aastate võidutööd. 
Projektide esitamise tähtaeg on 7. oktoober, parimad projektid 
valib zhürii välja 5. novembriks.
Lisainfo: Lembi Posti, Tervise Arengu Instituudi spetsialist, 
lembi.posti@tai.ee, 659 3977; Maris Jakobson, Tervise Arengu 
Instituudi avalike suhete nõunik, maris.jakobson@tai.ee, 659 
3906
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Linnuse Autokeskus OÜ
Tel: 324 0044, GSM 526 0155 info@linnuseauto.ee|

OLEME AVATUD

Kauplus laupäeval

9.00-14.00

E-R 9.00-18.00

Linnuse 7
Rakvere

www.linnuseauto.ee

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

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

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

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Teenused:

Laste- ja täiskasvanute hambaravi

Hammaste proteesimine

Implantatsioon

Kirurgia

Igemehaiguste ravi

Suuhügieen ja profülaktika

www.virudent.ee

info@virudent.ee

Turu plats 3, Rakvere, tel 3244449

Pikk tn 15, Tapa, tel 3344827

Kooli 5, Sõmeru

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

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

KÜTE, JAHUTUS,
VENTILATSIOON,
SAN-TEHNILISED TÖÖD

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

Tel 5900 0140,
5599 4444

Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428. www.omaporsas.ee

1,95
1,75

1,85

/kg

/kg

/kg

€

€

€

Kampaania erinevad tükid

Veerand siga
Hakkliha

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

PARIMAD HINNAD!


	kul2509001
	kul2509002
	kul2509003
	kul2509004
	kul2509005
	kul2509006
	kul2509007
	kul2509008
	kul2509009
	kul2509010
	kul2509011
	kul2509012
	kul2509013
	kul2509014
	kul2509015
	kul2509016
	kul2509017
	kul2509018
	kul2509019
	kul2509020

