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UUS PEUGEOT 308

ERIHIND 15 500 €

9,7” PUUTEEKRAAN JA MP3 MÄNGIJA
KAHETSOONILINE KLIIMASEADE
TAGUMISED PARKIMISANDURID

ESIISTMETE SOOJENDUS
16” QUARTZ VALUVELJED
LED-PÄEVASÕIDUTULED

308 Active Plus 1.2 Turbo PureTech 110 hj

TAVAHIND 17 000 €

www.peugeot.ee

Wiru Auto OÜ, Kreutzwaldi 7, Rakvere e-mail: peugeot@wiruauto.ee Tel: 3295565

Uue Peugeot 308 soetamiseks kasutusrendi tüüpi autoliisinguga on kuumakse 167,03 € ja krediidi kulukuse määr 2,12 % aastas järgmistel 
näidistingimustel (seisuga 02.09.2015): vara hind 15 500 € käibemaksuga, sissemakse 10%, jääkväärtus 30%, aastane intressimäär 1,8% + 
6 kuu EURIBOR (02.09.2015 oli 6 kuu EURIBOR’i määr 0,046%), periood 60 kuud, lepingutasu 199 €. Eeltoodud näidistingimustel on krediidi
kogukulu 16 483,61 €. Arvutamisel ei ole arvestatud võimalikke vara registreerimiskulusid, riigilõive, hindamisakti tasu ning kasko- ega

Peugeot‘ liisingu puhul rahastab sõidukite ostu SEB Liising. Tutvu tingimustega aadressil www.peugeot.ee/liising, lisakonsultatsiooni saad 
lähimast Peugeot‘ esindusest. Foto on illustratiivne.

KUUMAKSE

AL. 167 €

TöökuulutusedRakvere menetles eelarvet lk 7lk 3

HELISTA

Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068

1300
TEL 17227
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sõjaväelased -20%
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KÕIK TURVARIIDED

-10%
SOODSAMALT

Husqvarna Rakvere, Niine tn. 4, Rakvere; Tel: 325 1111; E-R 9-18 L 10-15

SÜGISPAKKUMISED

www.kaubahoov.ee

Sooduspakkumised kehtivad kuni 30.11.2015. Kõik hinnad on soovituslikud, lõpliku väljamüügihinna määrab edasimüüja.

LEHEPUHUR
HUSQVARNA 530BT

425 €
Kampaania hind

VÕSALÕIKUR
HUSQVARNA 555FX

875 €
Kampaania hind

MOOTORSAAG
HUSQVARNA 440E II 

TrioBrake™

415 €
Kampaania hind

MOOTORSAAG
HUSQVARNA 545

TrioBrake™

525 €
Kampaania hind

LEHEPUHUR
HUSQVARNA 125B

215 €
Kampaania hind
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lehes,  kui ülekanne on 
jõudnud Kuulutaja pangaar-
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Kuulutaja toimetus ei vas-
tuta kuulutuste sisu eest.

Geneetiliselt muundatud or-
ganism (GMO) on selline or-
ganism, kelle pärilikkuste-
gureid on muudetud viisil, 
mis looduslikul teel ei ole 
võimalik. Praegu turul ole-
vaid geneetiliselt muundatud 
põllukultuure on muudetud 
vastupidavamaks eeskätt 
taimehaiguste ja taimekahju-
rite suhtes või on suurenda-
tud nende taimekaitsevahen-
dite resistentsust. Eesti amet-
lik seisukoht GMOde turule 
lubamist ja kasvatamist 
puudutavates küsimustes on, 
et lähtutakse teaduslikust in-
formatsioonist ja parimast 
võimalikust eksperdiar-
vamusest. 
Hetkel Eestis ühtegi GMOd ei 
kasvatata. Samas pole Eesti 
end ka nn GMOvabaks riigiks 
kuulutanud kuigi iga GMO li-
ini kasvatusloa menetlusse 
tulemisel saab kohe taotleda 
vastava liini kasvatamise mit-
telubamist oma riigi territoo-
riumil. Ilmselt pole meil sell-
es vallas ühtset seisukohta 

veel kujunenud ja nii soovi-
takse hoida vaba pääs 
mõlemasse suunda.
Siinkohal on kaalukausi 
kallutamiseks paras aeg välja 
tulla arvamuste ja ettepane-
kutega. Üks selline idee tuli 
Riigikogu maaelukomisjonile 
tutvustamiseks oktoobris.
Organic Estonia idee autor on 
Siim Kabrits, kelle ettepaneku 
kohaselt võiks Eesti olla es-
imene ametlik maheriik maa-
ilmas. Kuna Eesti metsi tav-
apärastelt ei väetata ega 
pritsita, siis annaks see 
võimaluse nimetada Eesti 
metsad mahedalt kasvanud 
metsadeks ning kanda need 
maheregistrisse, mis omakor-
da võimaldab kõiki metsasaa-
dusi müüa rahvusvaheliselt 
organic tootena. 
Sellistest toodetest on huvi-
tatud farmaatsiatehased, kos-
meetikatööstused, mahetoi-
du tootmissektor ning tur-
ism. Kuna Eesti asub 
kliimavööndis, kus temperat-
uurikõikumised talve- ja su-

veperioodil on ligi 60 kraadi, 
siis sellistes tingimustes pea-
vad taimestik ja loomastik 
olema väga kohanemis-
võimelised. Eestis leidub pal-
ju ravimtaimi ning taimedes 
ja marjades leiduv antioksü-
dantide osakaal on suur. 
Idee rakendamist soodustab 
ka logistika kiire areng ja li-
saks võimaldaks see luua uusi 
töökohti maapiirkondades. 
Ühtse kaubabrändi loomine 
aitaks leida uusi eksport-
turge.
Organic Estonia idee elluvii-
miseks hetkel seadusest tule-
nevaid takistusi pole, kuid 
probleem on selles, et iga sek-
tor seisab iseenda eest ning 
ühtset toimivat võrgustikku 
pole tekkinud. Loodusfar-
maatsia ja -kosmeetika liigub 
Põhjamaade suunas. Seega 
oleks paras aeg luua riigil en-
dast selge kuvand. 

Einar Vallbaum,
Riigikogu liige,

maaelukomisjon

„Alkohol alaealise käes on 
täiskasvanu otsus!“ oli Rakve-
re politseijaoskonna ennetus-
kampaania, mis viidi läbi 
2014. aastal ja mille raames 
paigaldati Lääne-Virumaa 
kõikide kaupluse kassade 
juurde selleteemalised klee-
bised. Kleebise mõte oli mee-
nutada müüjale dokumendi 
küsimist alkoholi ostjalt ning 
meenutada täisealisele, et al-
koholi ostmine alaealisele on 
keelatud. 
Lääne-Virumaal on 2015. 
aastal oktoobrikuu seisuga 
politsei poolt tabatud alkoho-
lijoobes alaealiste hulk väga 
suur. Kui 2014. aastal oli po-
litsei oktoobri seisuga taba-
nud 216 joobes alaealist, siis 
sel aastal on sama ajaga selgi-
tatud välja 298 alkoholijoobes 
alaealist. 
Alaealisele alkoholi müümine 
kui ka ostmine on väärteo 
korras karistatavad teod. Sa-

mas kui täisealine pakub al-
koholi või veenab alaealist al-
koholi tarbima, siis sellisel ju-
hul on tegemist kuriteoga. 
Selline eristamine on enne-
kõike põhjendatud sellega, et 
alkoholi müümise või ostmi-
se puhul on initsiaator alaea-
line ise. Kui alaealisele alko-
holi aga pakutakse, siis siin 
on kallutajaks täiskasvanud. 
Kui varasemalt võis noor 
keelduda alkoholi tarvitami-
sest, siis pärast alkoholi tarvi-
tamisele kallutamist võib laps 
oma varasemaid hoiakuid ja 
harjumusi muuta. 
Selleks, et ennetada alaealiste 
alkoholi ning muude sõltuvu-
sainete tarbimist, viivad 
noorsoopolitseinikud kooli-
des pidevalt läbi ennetustee-
malisi loenguid ja üritusi, 
millega näidatakse  alkoholi 
ning sõltuvusainete kahjulik-
kust ning püütakse selgitada, 
et alkoholi joomine ja suitse-

tamine ei ole midagi sellist, 
mida peaks proovima. Ka po-
litsei viib pidevalt läbi polit-
seilisi tegevusi, mille käigus 
täiendavate jõududega kont-
rollitakse õhtusel ajal väljas 
viibivaid alaealisi.
Alkoholi müümine, pakkumi-
ne ja ostmine alaealisele on 
karistatavad teod, kuid tegeli-
kult peaks iga täisealine mõt-
lema hoopiski selle peale, et 
kui nooruk on purjus, siis 
võib ta langeda kergemini 
mõne  väär- või kuriteo ohv-
riks. Kes küll tahaks panna 
oma tegevusega teisi ohtu? 
Politsei soov on leida inimesi, 
kes suudaksid alaealistele sel-
gitada alkoholi ja suitsetami-
se halbu mõjusid, aidates sel-
lega kaasa noorte tervislike 
eluviiside kinnistamisele. 

Kristi Fuchs, 
Rakvere politseijaoskonna 

piirkonnavanem

Eesti tulevik – 
kas ehe loodus või GMO?

Alkohol alaealise käes on täisealise otsus!

Kuhu kaovad kutse-
hariduse saanud noored?
Tänasesse Kuulutajasse mööblitööstusest Flexa artiklit kirju-
tades puutusin taas kokku „habemega“ probleemiga: tööstu-
settevõtted ei leia endale noort, kuid väljaõpetatud tööjõudu. 
Vabu töökäsi on, kuid nende õpetamiseks kulub palju aega ja 
ressurssi. Ametikoolid ja selle lõpetajad on ka, kuid nemad ei 
leia omakorda ettevõtteid üles.
Kuhu nad kõik lähevad, kus nad oma õpitud oskusi rakenda-
vad? Soomes? Võib olla.
Pea alati kui sellest probleemist olen kirjutanud, olen saanud 
ka tagasisidet. On helistatud ja räägitud, püütud selgitada, et 
töösturite jutt on jama: ametikooli lõpetanud noorme-
hed-neiud käivad pidevalt suurtes tehastes tööd küsimas, aga 
neid ei taheta. Võta sa nüüd kinni, kellel õigus.
Võib olla ei lähe ootused ja lootused kokku? Ühed eeldavad 
kindlaid oskusi, teised head palka. Ja kui asja lähemalt uuri-
da, siis tuleb välja, et vajakajäämised on mõlemal osapoolel.
Mis on hea palk? Noored on auahned ning enesekindlad, nad 
ei häbene ka Lääne-Viru tingimustes küsida 1500 eurot kätte 
või isegi enam. Paraku ei anta endale aru, et kvalifikatsioon ei 
võimalda toota nii palju lisaväärtust, et tööandja saaks sellist 
palka maksta.
Tööandjad ajavad muidugi ka ümbernurga juttu. Kirjuta mil-
lisest ettevõttest tahad ja küsi nii otse kui oskad, ikka saad 
palganumbri suuruse kohta umbmäärase vastuse: „umbes 
Eesti keskmine, mõnel töökohal rohkem, mõnel vähem.“
Ma enam ei mäleta kust kuulsin, aga oma peaga ma seda väl-
ja ei mõelnud: Euroopa Liidu võrdluses on Eesti tööpakku-
misportaalides kõige vähem konkreetsust. Kuni 90 protsendil 
tööpakkumistest pole juures pakutavat palka.
Valesti talitate, ettevõtjad! Eestis ei ole enam kolossaalset töö-
puudust, kus vastu võetakse iga töö suvalise palgaga. Kui va-
jate endale töötajat kes teile tõesti lisandväärtust toodab, kel 
on kohusetunne ja kaine pea, siis öelge ka ausalt välja, millist 
tasu te selle eest vastu pakute. 
Praegu on aga nii, et töötajat uuritakse-puuritakse töövestlu-
sel viimase detailini, aga palganumber öeldakse välja kõige 
viimase asjana. Ja kui töötajale see ei sobi, ning väga sageli ei 
sobi, on aeg raisatud mõlemal osapool. Või veel drastilisem: 
tööotsijal oli CV portaalis üleval, talle helistati ja kutsuti Rak-
verest Tallinnasse töövestlusele, aga läbi telefoni ei selgitatud 
sedagi, millist konkreetset tööd pakutakse.
Arvan, et eeltoodus on ka üks vastus pealkirjas esitatud küsi-
musele. Elluastuvad noored tahavad konkreetsust ja tööpak-
kumiskuulutusi uurides soovivad nad teada, mida pakutakse. 
Kui palganumbrit välja ei öelda, siis järeldab noor, et see on 
häbiväärselt väike ja kuna otsest kiiret tööleasumisega pole 
(no näiteks on isa-ema valmis jätkuvalt toetama), siis vaatab-
ki ta oma otsingutes piiri taha.

Aivar Ojaperv
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Esmaspäeval avab OG Elektra 
oma Grossi Toidukaupade 
uue kaupluse Võrus Kagukes-
kuses seni samas tegutsenud 
Kagumarketi asemel. Kohal 
ollakse aga juba praegu – Ka-
gumarketis on ligi nädal 
müügil olnud OG Elektra 
omatoodang, samuti on seal 
juba ametis mõned OG Elekt-
ra töötajad. 
„Mõni aeg tagasi tuli ootama-
tu pakkumine Võrust,“ rääkis 
omanimelise kauplusteketi 
omanik Oleg Gross. „Mõtle-
mist ja rehkendamist oli palju 
– kas tasub minna või mitte. 
Asukoht on soodne ja maja 
ilus – Kagukeskus on selle 
kandi suurim ja ilusaim kau-
banduskeskus, kus tegutse-
vad ka paljud tööstuskaupa-
de poed. Samas asub Võru 
Rakverest ikkagi 200 km kau-
gusel ja sealne turg on kaup-
lustekette täis – esindatud on 
vist kõik suured jaemüüjad. 
Väikese linna kohta on toidu-
poode palju, lõunaeestlaste 
ostujõud 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 

Rakvere linnavolikogus oli 
kavas linna järgmise aasta 
eelarve esimene lugemine.
Linnapea Mihkel Juhkami üt-
les, et eelarve koostamisel 
lähtuti samast printsiibist 
mis eelmiselgi korral: selles 
kajastuvad kõik n-ö püsiku-
lud, kuid suuremad investee-
ringud mitte. „Mis ei tähenda, 
et investeeringuid ei tule. Tu-
levad ikka, aga need kajastu-
vad juba jooksvalt vastu võe-
tavates lisaeelarvetes, kui va-
hendid on olemas,“ selgitas 
ta. 
„Näiteks pole n-ö põhieelar-
ves kajastatud selle aasta lõ-
puks kogunevaid jääke, mis 
minu hinnangul tulevad üsna 
suured,“ jätkas Juhkami. 
„Ülelaekumine tuleb päris ar-
vestatav, õige mitusada tuhat 
krooni. Samas ei ole me tulu-
de prognoosimisel ulakad. 
Juurde saab alati panna, pi-
gem tasub prognoosida vä-
hem kui hiljem teha negatiiv-
seid lisaeelarveid.“
Samas on järgmisse eelarves-
se kavandatud füüsilise isiku 
tulumaksu tõus koguni 8,9 

protsenti. „See number võib 
tunduda megasuurena, aga 
see on tegelik olukord: juba 
praegu laekub meile selline 
summa. Palgad on tõusnud, 
palgatööliste osakaal Rakvere 
elanike hulgas samuti. Kui 
just majanduskatastroofi ei 
juhtu, siis see number on rea-
listlik.“
Investeeringuteks loodab 
linn raha saada näiteks linna-
vara müügist: linnavalitsus 
kolib peagi oma kolmest hoo-
nest Tarka Majja ning praegu 
kasutatavad hooned kavatse-
takse maha müüa. „Kinnistu-
tele ostja leidmisega tegele-
me aktiivselt, kuid konkreet-
setest lepetest on vara rääki-
da,“ märkis linnapea. „Meie 
kindel soov on, et linnavalit-
suse n-ö vana maja ei jääks 
tühjana seisma, vaid et see 
renoveeritaks ja läheks või-
malikult kiiresti uuesti kasu-
tusse.“
Võimalik, et järgmisel aastal 
peab linn oma vahenditest 
hakkama korraldama linnasi-
sest ühistransporti ehk bussi-
liiklust. Juhkami sõnul jätku-

vad läbirääkimised nii kohali-
ku maavalitsuse kui ka Ma-
jandus- ja Kommunikatsioo-
niministeeriumiga, et prae-
gune olukord, kus riik tellib ja 
maksab linna bussiliikluse 
kinni, jätkuks. „Usun, et 
kompromissid on võimali-
kud. Kui neid ei õnnestu saa-
vutada, siis peab linn ise hak-
kama bussiliiklust korralda-
ma, aga sel juhul tuleb meil 
ka liinivõrk ringi teha.“
Nii või teisiti on eelarves 
ühistranspordi tarbeks pla-
neeritud 200 000 eurot. „See 
summa sisaldab ka omaosa-
lust raudteejaama ümbruse 
teede-tänavate rekonstruee-
rimisel,“ täpsustas linnapea. 
„Kui bussiliikluse korraldami-
seks kulub kogu plaanitud ra-
ha ära, siis peame raudteejaa-
ma ümbruse jaoks vahendid 
leidma kuskilt teisest alli-
kast.“
Eelarve teine lugemine toi-
mub novembri lõpus.

Aivar Ojaperv

Septembris tervise- ja töömi-
nistri ametist vabastatud sot-
siaaldemokraat Rannar Vas-
siljev naasis Rakvere linnavo-
likokku, kuhu ta 2013. aasta 
kohalikel valimistel valiti. 
Vassiljevi volituste taastami-
sega – need olid peatatud es-
malt tema Riigikogu liikme 
staatuse ja seejärel ministria-

meti tõttu – lõppesid asen-
dusliikme Diana Kuntori voli-
tused.
Ühtlasi valis volikogu Rannar 
Vassiljevi ka revisjonikomis-
joni liikmeks, kus ta asendab 
Diana Kuntorit.

Aivar Ojaperv

OG Elektra avab 
kaupluse Võrus

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.“
„Oleme seda poodi n-ö käigu 
pealt omanäoliseks muut-
nud,“ jätkas Oleg Gross. 
„Meie kaup on seal juba 
müügis, samuti mõned ini-
mesed tööl. Jälgime väga te-
raselt tarbijate eelistusi, sest 
see kant on meile turu mõis-
tes võõras.“
Grossi Toidukaupade oma-
nikfirma OG Elektra ostis 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 28 
inimest – neli rohkem kui se-
ni tegutsenud Kagumarketis.“

Aivar Ojaperv

Foto Kagumarketi kodulehelt.

Rakvere linnavolikogu tutvus 
järgmise aasta eelarvega

Rannar Vassiljev 
naasis Rakvere volikokku
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MÕNE REAGA

Möödunud nädalal tabas 
Rakveres Nirgi Kodumasinate 
omanikku Margus Nirgit ülla-
tus, kui tuttavad hakkasid he-
listama ja üle küsima, kas ta 
on hädas, sest välismaalt tul-
nud kirjas vajas ta rahalist 
abi.
Selgus, et tema firma oli üks 
neist, mis sattus eelmisel nä-
dal meilikaaperdajate järje-
kordse laine ohvriks. 
Margus Nirgi ütles, et nelja-
päeval, tööpäeva alguses saa-
deti abipalvega meilid laiali 
ja siis hakkas telefon helise-
ma. „Algul helistas tuttav ja 
uuris, kas kõik on ikka korras. 
Kontrollisin meilipostkasti ja 
nägin, et selle sisu on tühi 
ning peagi läks see üldse luk-
ku. Samal ajal oli helistajaid 
palju ja küsiti üle, kas olen ik-
ka Eestis ja kas kiri on ehtne,“ 
jutustas ta. 
Kust meilikaaperdaja ise pä-
rit on, seda on raske tuvasta-
da. „Niipalju infot me saime, 
et esimene sisselogimine toi-
mus öösel kell üks Moskvast, 
seejärel juba hommikul Pe-
terburist ja paar logimist 
tõmmude maalt, kus parool 
muudetigi lõplikult ära,“ lau-
sus Margus Nirgi. 
Igaks juhuks pöördus ta ka 
politseisse, et küsida üle, kui-
das edasi toimida. Sealt öeldi, 
et kuna varalist kahju pole, 
siis menetlust ei alustata. 
Margus Nirgi ütles, et ta võt-
tis Google`iga ühendust ja 
postkastis olevad kirjad taas-
tati, kuid kahjuks ei olnud 
enam võimalik kätte saada 
klientide salvestatud mei-
liaadresse. 
Üks Nirgi tuttav võttis vae-
vaks ja kirjutas petturile vas-
tu, et ta võib raha anda. Vas-
tuskiri tuli ruttu. Selles oli ka 
kontonumber, kuhu raha 
kanda. Saaja eesnimeks oli 
märgitud Nirgi ja perekonna-
nimeks Kodumasinad, mis 
näitas veel kord, et eesti kee-
lest ei saada üldse aru. Selle-
ga siis nende tehing ka lõp-
pes. 
Meilihäkkimist tuleb viimas-
tel aastatel üha enam ette. 
Margus Nirgi andis teistele 
soovituse, et kindlasti tuleb 
postkastile peale panna to-
peltparoolid. See tähendab 
kaheastmelist autentimist 
ehk enne meilile sisselogi-
mist tuleb registreeritud tele-
foninumbrile kinnituskood, 
mis tuleb siis vastavasse ak-
nasse sisestada. Enimkasuta-
tavate seadmete puhul, näi-
teks tööarvuti või nutiseade, 
kinnituskoodi enam ei küsi-
ta.
Abipalvega kirjade sisu on ik-
ka samaks jäänud: ohver on 
välismaal, dokumendid va-
rastati ära, pole raha, et 
maksta hotelliarve ja lennu-
kipileti eest, kas saaks lühi-

Autoremonditöökoja põleng sulges 
ajutiselt liikluse
Teisipäeval põles Rakveres Nortsu tee alguses asuva autore-
monditöökoja teine korrus. Tulele suudeti kiiresti piir panna 
ja suuremaid kahjusid see kaasa ei toonud. 
Ida-Eesti Päästekeskuse kommunikatsioonijuht Lili Lillepea 
ütles, et päästjad said informeeriti tulekahjust kell 13.25. „Al-
guses tuli teade, et autoremonditöökoja kontorihoone teisel 
korrusel põleb umbes kümme ruutmeetrit seina, siis avastati 
aga, et põleb ka kahe korruse vaheline lagi. Ohule suudeti 
kümne minutiga piir panna ja olukorra kontrollis üle suit-
susukeldajate paar,“ selgitas Lillepea. 
Sündmuskohale saadeti lisaks päästjatele ka meedikud, kuid 
kellelgi õnneks tervis kannatada ei saanud. Appi kutsuti po-
litseinikud, et nad aitaksid liiklust reguleerida. Nortsu tee on 
nii kitsas, et kui uudishimulikud ja päästjad oma suured au-
tod teeserva parkisid, siis oli liiklemine häiritud ja tekkisid 
järjekorrad. Politseinikud suunasid liikluse ajutiselt ringi. 
Pärast sündmust asusid omanikud kontorist mööblit välja 
tassima, et ruume saaks tuulutada. Päästjad kontrollisid ter-
mokaameratega hoone veel kord üle ja algatatud menetlus 
selgitab, millest tulekahju alguse sai. 

Mari Mölder

Meilikaaperdajad 
otsisid taas ohvreid

Kui te oma kontole ligi ei pääse, siis võib see olla ohumärgiks. 
Foto: Mari Mölder

POLITSEI HOIATAB 
GMAILI KASUTAJAID 
PETUKIRJADE EEST

Viimastel päevadel on Ida prefektuuri laekunud kaks teadet 
selle kohta, et kaaperdatud meilikontolt on saadetud kirju, 
milles palutakse rahaliselt aidata rahahädas tuttavat.
Kaaperdatud meilikontod on hetkel teadaolevalt asunud 
Google´i meilirakenduses Gmail. Petukirjade järgi asub kir-
ja saatja välisriigis (Nigeerias, Küprosel) ja on rahahädas 
ning palub, et talle saadetaks raha. 
Näide saadetud kirjast (kirjaviis muutmata).
„Loodetavasti jõuab see kiri teieni õigeaegselt. Käisin reisil 
Limassol, Küpros, ning reisi käigus varastati mu dokumen-
did, sealhulgas pass ja krediitkaart, mis olid minu kotis. 
Saatkond oli nõus abistama minu lennu organiseerimisega 
ilma passita, minu kanda jäi piletikulu ja hotelli arve. Para-
ku ei ole mul võimalik aga kontole ligi pääseda ilma panga-
kaardita ning pank ei ole suuteline nii kiiresti uut kaarti väl-
jastama, et ma lennule jõuaksin ja hotelliarave tasutud 
saaksin. Antud olukorras olen sunnitud paluma lühiajalist 
laenu, mille saan tagasi maksta niipea kui koju tagasi jõuan. 
Vajan summat mis oleks 1.300 Euro, et katta oma kulud. Kui 
oleksvõimalik raha saata Western union kaudu, siis see 
oleks kõige parem. Vabandan ebamugavuse pärast, aga mul 
on vaja jõuda järgmisele lennule ja igasugune abi on tere-
tulnud. Kui on võimalik aidata, siis saadan oma konto and-
med.“
Ida prefektuuri kriminaalteabeteenistuse juhtivuurija Karl 
Põderi sõnul tuleks veenduda, et raha ei küsi kelmid, kes 
esinevad hädasoleva lähedasena. „Sellise kirja saanutel tu-
leks leida võimalus lähedasega telefoni teel ühendust võtta 
ja veenduda, et temaga on kõik korras.“ Põder lisas, et e-kir-
jale ei tohiks vastata ega ilma abi vajaduses veendumata ra-
ha ülekannet teha. 
Pettuse ohvriks langenuna palutakse viivitamatult pöördu-
da politsei poole lühinumbril 112.
Kuulutaja omalt poolt lisab, et selliste kirjade saamisel ta-
sub tekst läbi lugeda kriitilise pilguga ja mõelda, kas teie 
tuttav väljendab end ikka stiilis „Käisin reisil Limassol, 
Küpros, ning…“ 
Kuigi petukirjade õigekiri ja stiil on võrreldes varasemaga 
tunduvalt paranenud - võimalik, et neid koostab keegi eesti 
keelt väga hästi valdav inimene -, leidub neis siiski lihtsaid 
viiteid pettusele. Antud tekstis on selleks veel ka lause „Va-
jan summat mis oleks 1.300 Euro…“ – eestlane ei kirjuta 
mitte kunagi rahanumbritesse (või mis tahes numbritesse) 
punkte.
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ajalist laenu. Kui varasemalt 
kubises kiri kirjavigadest, siis 
sel korral oli sisse lipsanud ai-
nult üks viga ja kirjastiil oli la-
dusam. Vaatamata viisakuste-
le ja hädapalvele ei lange 
eestlased petuskeemi ohv-

riks, sest inimesed üritavad 
esmalt raha küsijaga telefoni 
või mõne muu otsesuhtlust 
võimaldava rakenduse kaudu 
ühendust võtta.

Mari Mölder

VARGUSED
28. oktoobril teatati polit-
seile, et Vihula vallas 
Palmse külas varastati lu-
kustamata kuurist mo-
peed registreerimismär-
giga 312P. Kahju on 400 
eurot.
27. oktoobril teatati polit-
seile, et Tapal Lehtse teel 
murti garaazhiboksi ja 
varastati naastrehvid 
ning 6 rulli aiavõrku. Kah-
ju on 650 eurot.
26. oktoobril teatati polit-
seile, et Rakveres Heina 
tänaval murti garaazhi ja 
varastati neli ratast. Kah-
ju on 800 eurot.
24. oktoobril teatati polit-
seile, et Rakveres Rägave-
re teel varastati korterist 
sülearvuti HP, sularaha ja 
kolm pakki sigarette West. 
Kahju on 350 eurot.

MEHELE TUNGITI KAL-
LALE
24. oktoobril teatati polit-
seile, et Rakveres Laada 
tänaval tungiti kallale 
32aastasele mehele.

VALEHÄIRE LASTEAIAS
27. oktoobril kell 9.16 said 
päästjad väljakutse Kun-
dasse Koidu tänaval asu-
vasse lasteaeda. Teate ko-
haselt oli lasteaias tööle 
rakendunud automaatne 
tulekahjusignalisatsioon 
ning tunda oli põlemise 
lõhna. Teatele reageeriti 
kõrgendatud jõududega. 
Esimesena jõudsid koha-
le Kunda päästekomando 
päästjad, kes selgitasid 
välja, et lasteaia boileri-
ruumis olid elektri kaitse-
korgid välja löönud ning 
ohtu ei olnud. Kohale 
kutsuti elektrikud, kes 
olukorra lahendama pi-
did.

25.oktoobril kell 20.21 
said päästjad väljakutse 
Tapa linna Veski tänavale, 
kus teate kohaselt oli ini-
mene korteris vingu sees. 
Kohale saabunud pääst-
jad selgitasid välja, et 
suitsu ahiküttega kahe-
kordses kaheksa korteriga 
puumajas ei olnud, küll 
aga oli tunda vingu lõhna 
ning ühe korteri elanik ei 
avanud ust. Kõik teised 
elanikud olid majast välja 
tulnud. Päästjad pidid 
korterisse sisenemiseks 
ukse maha lõhkuma, sest 
korterielanik oli magama 
jäänud. Korteris selgus, et 
ahjusiiber oli kinni. 
Päästjad avasid siibri ja 
olukord lahenes. Ars-
tiabist magama jäänud 
mees keeldus. Maja tuu-
lutati ning päästjad tegid 
elanikele selgitustööd.
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Autoremonditöökojas puhkenud tulekahju peatas töö. 
Foto: Mari Mölder

Prokuratuuri taotlusel vahistati 
tapmiskatses kahtlustatav
14. oktoobri õhtul tungis 65aastane mees Rakvere bussijaa-
mas noaga kallale temale täiesti võõrale 71aastasele naisele. 
Kannatanul õnnestus nuga ära võtta ning seetõttu jäi kurite-
gu lõpule viimata. Rakvere politsei pidas mehe sündmusko-
hal kinni.
Kahtlustatav on varem korduvalt kriminaalkorras karistatud 
isikuvastaste kuritegude toimepanemise eest, samuti ka 
tahtliku tapmise eest. Viimati vabanes mees vangist 9. ok-
toobril, vaid viis päeva enne kõnealust tapmiskatset. Kaht-
lustatav selgitas, et tal polnud kuskil elada, samuti puudus tal 
igasugune sissetulek ning tal ei jäänud muud üle kui soorita-
da kuritegu, et vangi minna.
Järgmisel päeval taotles Viru Ringkonnaprokuratuur mehe 
vahistamist ning maakohus rahuldas prokuröri taotluse. 
Kriminaalasja kohtueelset menetlust viib läbi Ida prefektuur 
ning menetlust juhib Viru Ringkonnaprokuratuur.
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Rakveres on uus piirkonnapolitseinik
Rakvere linnas ja vallas asus 
tööle uus piirkonnapolitsei-
nik Natalia Valem.
Rakvere linna elanike vastu-
võtt toimub Rakvere politsei-
jaoskonnas Fr. R. Kreutzwaldi 
5A iga nädala kolmapäeval 
kella 9-11. Piirkonnapolitsei-
nikuga saab kontakti numbril 
322 2785 ja e-posti teel nata-
lia.valem@politsei.ee. 

Kuulutaja
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Õppused võivad kaasa tuua 
liiklusmuudatusi ja häirida 
igapäevaelu
30. oktoobril algab Ida pre-
fektuuri ja Kaitseliidu ühi-
sõppus, mille jooksul harju-
tavad kaitseliitlased ja kor-
rakaitsjad koostööd objekti-
kaitsel ning erinevate sünd-
muste lahendamisel. Õppu-
se ajal võib Jõhvi linnas esi-
neda liiklusmuudatusi. 
Õppuse peakorraldaja Ida 
prefekt Vallo Koppel selgitas, 
et mitmepäevasel õppusel harjutatakse asutuste koostööd, 
infoliikumist ja Kaitseliidu kaasamist korrakaitseliste ülesan-
nete täitmisele. „Kaitseliit saab politseid abistada nii avaliku 
korra tagamisel ja tähtsate hoonete valvamisel kui ka näiteks 
piirivalvetöös. Regulaarsed koostööharjutused korrakaitselis-
te ülesannete täitmisel toimuvad kõigis prefektuurides ning 
ühiselt harjutatakse suuremat inimressurssi nõudvatele juh-
tumitele reageerimist.“ 
Prefekti sõnul toob õppus kaasa liiklusmuudatused Jõhvis 
Rahu, Jaama ja Marja tänaval. Liikluseks on täielikult suletud 
väike osa Nooruse tänavast. „Kohalikke elanikke on võimali-
kest muudatustest kirjalikult teavitatud. Teistel liiklejatel pa-
lume pöörata tähelepanu ajutistele liiklusmärkidele. Õppusel 
kasutatakse imitatsioonivahendeid, seega tuleb arvestada ka 
laskude ja paukude kostmisega,“ lisas Koppel. 
Õppus algab 30. oktoobril kella 14st ja kestab orienteeruvalt 
1. novembril kella 14ni. 
Samal ajal toimub sarnane õppus Lääne-Virumaal Rakveres 
ja Tõrma külas. Tegemist on sisekaitseteemalise taktikaõppu-
sega KILP 2015. 
Õppusel osalevad Politsei- ja Piirivalveameti Ida Prefektuur, 
Kaitseliidu Kirde maakaitseringkond, Päästeameti Ida Pääs-
tekeskus, Häirekeskuse Ida keskus, Kaitsepolitsei, Viru vangla 
ja Viru jalaväepataljon.
Õppuse KILP 2015 üldjuht on Ida prefekt politseimajor Vallo 
Koppel. Õppuse ettevalmistamist juhib Kirde Maakaitsering-
konna ülem kolonelleitnant Marek Laanisto ja MKR staap.
 Õppuse põhieesmärk on harjutada riigi jõustruktuuride 
koostööd kirde operatiivsuunal sisekaitse- ja julgestusüles-
annete täitmisel. Harjutatakse ümberpaiknemiste läbiviimist 
ja jõudude koondamist maakondadeüleselt, operatiivvälja-
sõitude julgestamist, relvastatud üksuste likvideerimist ning 
massirahutuste ohjamist. Õppusel kasutatakse imitatsiooni-
vahendeid (paukpadrunid, kattesuits, signaalraketid) päeva-
sel ja öisel ajal (välja arvatud kella 23–5) vastavalt õppuse ka-
vale.

Aivar Ojaperv

Laupäeva hilisõhtul võis Vin-
ni alevis asuva maakonna 
ainsa „pilvelõhkuja“ ümbru-
ses näha paljusid päästemasi-
naid ja meedikuid. Lugu ise, 
mis majas sees ja selle ümb-
ruses lahti hargnes, oli üsna 
tavapärane, kui välja arvata 
ühe eaka naise kummaline 
käitumine. 
Üks majaelanikest tundis 
seitsmendal korrusel kirbet 
kärsahaisu ja nägi koridoris 
suitsuvinet. Ta helistas häire-
keskusesse ja loetud minuti-
tega täitus majaümbrus 
päästjatega, kes asusid haisu-
kollet otsima. 
Korterid kontrolliti ükshaaval 
läbi, kuid ühe ukse taga sattu-
sid päästjad kimbatusse, sest 
neid ei lubatud sisse. Kuna lä-
birääkimised tulemust ei 
andnud, siis kutsuti kohale 
politseinikud, kes samuti pa-
lusid vanaproualt sisselask-
mist. Viimane oli aga seda-
võrd umbusklik, et pidas ukse 
taga koputavaid ametimehi 
pättideks ja mõrtsukateks 
ning andis sellest valjuhääl-
selt läbi ukse kõigile kohalol-
nuile teada. Ei aidanud ka 
korteriühistu liikmete keeli-
tused, et naine ukse avaks ja 
päästjad korterit kontrollima 
lubaks. Proua jäi vaatamata 
kõigile veenmiskatsetele en-
dale kindlaks.
Paarkümmend minutit kest-
nud jant lõppes sellega, et va-
naproua teeskles politseisse 
helistamist. Samal ajal suut-
sid aga ametnikud tuvastada, 
et tegelikult on korteris kõik 
korras ja koridori lekkinud 
kärsahais oli tõenäoliselt tek-
kinud hajameelsest söögite-
gemisest. 
Päästeameti Ida Päästekesku-
se menetlusbüroo juhi Urmas 
Grüningu sõnade kohaselt 
põhjustab toidu kõrbemise 
pea alati inimeste hooletus. 
„Äramärkimist väärib ka alko-
holi tarvitamine: joobes ini-
mene ei pruugi mäletada, et 
alustas mingil hetkel toidu 
valmistamise või soojenda-
misega. Toiduvalmistamine 

Mullu pälvis Kultuuripärli 
auhinna rahvateatri edenda-
ja Tiit Alte.

Foto: Meelis Meilbaum

„Kultuuripärl“ 
ootab kandidaate
Eesti Kultuurkapital kuulu-
tas välja preemia „Kultuu-
ripärl“ kandidaatide esita-
mise Lääne-Viru maakon-
nas.
Preemia eesmärk on tun-
nustada ja innustada 
kõrgvormis kunstide, rah-
vakultuuri ning kehakultuu-
ri ja spordi valdkonnas te-
gutsevate inimeste erialast 
pühendumist maakon-
dades.
Preemia kandidaadiks võib 
esitada Lääne-Virumaal te-
gutsevaid füüsilisi isikuid, 
kellel on jooksval aastal sil-
mapaistvaid teeneid oma 
maakonna kultuuri- ja 
spordielu edendamisel.
Kandidaate võivad esitada 
kõik isikud ja organisatsio-
onid. Korraga võib esitada 
ainult ühe kandidaadi. 
Lääne-Virumaa ekspert-
grupile tuleb esitada vabas 
vormis ettepanek või taot-
lus, milles peavad olema 
lühike kirjeldus kandidaadi 
loomingulistest või sport-
likest saavutustest jooksval 
aastal; kandidaadi tutvustus 
ja andmed (nimi, isikukood, 
aadress, telefon, e-post).
Lisaks ootab Eesti Kultuur-
kapitali Lääne-Virumaa ek-
spertgrupp ettepanekuid 
tunnustus- ja aastapreemi-
ateks kultuuri- ja spordielu 
valdkonnas. Kandidaadiks 
võib esitada Lääne-Viru 
maakonnas tegutsevaid 
füüsilisi isikuid, mittetulun-
dusühinguid ja organisat-
sioone.
Kandidaatide esitamise täh-
taeg on 20. november 2015. 
Kirjalikud ettepanekud pa-
lutakse saata e-posti aadres-
sil laanevirumaa@kulka.ee. 
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Vanaproua tekitas 
kortermajas segaduse

Päästjad kutsusid läbirääkimiseks kohale politseinikud. 
Foto: Kaius Mölder

on üks igapäevaseid tegevusi 
inimeste elus, kuid ometigi 
võib ka see viia traagiliste ta-
gajärgedeni, kui süüa tehakse 
hooletult või ei järgita ele-
mentaarseid tuleohutusreeg-
leid. Pott või pann pannakse 
pliidile ja sinna see lihtsalt 
unustatakse. Väsimusest või 
joobes olekust tingituna jää-
dakse magama, vahel min-
nakse isegi kodust ära. Prakti-
ka on toonud ka juhtumeid, 
kus toit pannakse pliidile val-
mima ning teadlikult min-
nakse kauplusesse söögipoo-
lisele täiendust ostma, lootes, 
et pliidil midagi ei juhtu,“ 
nentis Grüning.
Vinnis mõistsid kõik ametni-
kud naise käitumise hukka, 
sest tõsise mure korral oleks 
olukord võinud lõppeda kel-
legi viga saamisega. Sedapuh-
ku korteriust maha lammuta-
da polnud õnneks vaja, aga 
juba järgmisel päeval leidis 
aset juhtum, kus päästjad 
olid sunnitud seda tegema. 
Nimelt tuli väljakutse Tapalt 
Veski tänavalt, kus inimene 

oli korteris vingu sees. Kohale 
saabunud päästjad selgitasid 
välja, et suitsu kahekordses 
kaheksa korteriga puumajas 
ei olnud, küll aga oli tunda 
vingulõhna. Kõik majaelani-
kud olid majast juba välja tul-
nud, kuid ühe korteri elanik 
ust ei avanud. Päästjad pidid 
seekord korterisse sisenemi-
seks ukse maha lõhkuma, 
sest korterielanik oli magama 
jäänud. Korteris selgus, et ah-
jusiiber oli kinni. Päästjad 
avasid siibri ja olukord lahe-
nes.
Päästjad rõhutavad, et inime-
sed võiksid olla mõistlikud 
ning kui on tekkinud olukord, 
kus ohus võib olla nende endi 
ja kaaselanike elu, tervis ja 
vara, siis peab tegema koos-
tööd. Tuleb lubada tuppa, et 
saaks võimaliku ohtliku olu-
korra üle kontrollida ning kui 
vaja, siis see ka likvideerida. 
Ukse mahalõhkumine on ju-
ba äärmuslik käitumine, kuid 
põhjuseta seda ei tehta.

Kaius Mölder
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Lääne-Viru Maavalitsus 
koostab Soome turule trüki-
se, mille kaudu on ettevõtetel 
ja organisatsioonidel võima-
lus jõuda Soome turistini.
Trükise pealkirjaks saab „Iso 
Rakvere“ ja see puudutab 
teemasid, nagu pereturism, 
terviseturism, kultuuripuh-
kus, mõisad ja kirikud ning 
loodus. 
Tekstide koostajaks on soom-
lane Tapio Mäkeläinen, kes 
koostöös maavalitsusega an-
dis 2013. aastal välja Lää-
ne-Virumaast rääkiva raama-
tu „Tapion matkassa Rakve-

ren seudulle“.
Info kajastamise eest maava-
litsus tasu ei küsi. Asutustel ja 
ettevõtetel peaks valmidus 
olema soomlast vastu võtta ja 
temaga kas soome või inglise 
keeles suhelda.
Ettevõtetel ja organisatsioo-
nidel, kes leiavad, et nende 
info võiks olla sellises trükises 
avaldatud, tuleb enda kohta 
järgnev informatsioon soovi-
tatavalt juba soome keeles 
edastada hiljemalt 6. no-
vembriks arengu- ja planee-
ringuosakonna peaspetsialis-
ti Mari Knjazevi e-posti aad-

ressile mari.knjazev@laa-
ne-viru.maavalitsus.ee.
Kirjas peab sisalduma asutu-
se nimetus, asukoht, telefon, 
e-posti aadress, kodulehe 
aadress (soovituslikult ko-
hustuslik, kodulehelt leitav 
informatsioon peaks olema 
ka soome või inglise keeles), 
1-2lauseline tutvustus ette-
võttest.
Trükise valmimine on pla-
neeritud 2016. aasta alguseks.

Kuulutaja

Kooliaasta alguses täitus aas-
ta Lääne-Virumaa Rajaleidja 
keskuse avamisest Rakveres. 
SA Innove koondab üle Eesti 
16 Rajaleidja keskust. Sarna-
selt kõigi teistega võib Lää-
ne-Virumaa Rajaleidja kesku-
se poole pöörduda, kui lapsel 
või noorel on tekkinud prob-
leemid õppimises või suhtle-
mises ning lasteaed või kool 
on abistamisel oma võimalu-
sed ammendanud. 
Millal tulla?
Rajaleidja karjäärispetsialisti-
de juurde on oodatud kõik 
7-26aastased noored, kes 
soovivad infot, nõu või tuge 
eneseleidmisel ning sellest 
lähtuvalt asjakohaste haridu-
se ja tööelu otsuste tegemisel.
Õppenõustamise teenuste 
saamiseks soovitame esma-
järjekorras pöörduda oma 
lapse lasteaeda või kooli. 
Meie saame omalt poolt kooli 
või lasteaeda nõustada ning 
kui on abi vaja, ootame teid 
Rajaleidja keskusesse. 
Kui te pole kindel, kelle poole 
pöörduda, võtke meiega 
ühendust ning aitame leida 
õige spetsialisti. Rajaleidja 
keskus asub Rakveres aadres-
sil Tallinna 21. Keskuse info-
telefon on  58860707 Teised 
kontaktid www.rajaleidja.ee/
laanevirumaa.
Lapsevanemale, lapsele või 
noorele ja haridustöötajatele 

pakuvad abi eripedagoog, lo-
gopeed, psühholoog ja sot-
siaalpedagoog. Seda ka siis, 
kui lapse või noore paremaks 
käekäiguks ja õppimiseks on 
vaja nõustamiskomisjonil lei-
da sobiv õppekorraldus.
Kõik Rajaleidja keskuse tee-
nused on tasuta.
Kuidas aasta läinud on?
Lääne-Virumaa Rajaleidja 
keskuse spetsialistid nõusta-
sid eelmisel õppeaastal kar-
jäärivalikutes ligi 2000 kuni 
26aastast noort inimest. Kar-
jääriteenuseid on osutatud 
maakonna põhikoolide 7.-9. 
klassi ning gümnaasiumi lõ-
puklassidele. 
Noortel on olnud võimalus 
osaleda infoloengutes ja gru-
pinõustamistes ning saada 
vastavalt soovile individuaal-
set karjäärinõustamist. Hari-
dus- ja kohaliku omavalitsuse 
töötajad ning lastevanemad 
pöördusid keskusesse 900 
lapse ja noore õpinguid puu-
dutavates küsimustes nõu ja 
abi saamiseks. 
Põhjusi on olnud mitu: suht-
lemisprobleemid rühmakaas-
lastega lasteaias, puuduvad 
häälikud kõnes, takistused lu-
gemisel ja kirjutamisel, kee-
rulised suhted koolikaaslaste, 
vanemate või õpetajatega, 
söömis- ja ärevushäired, 
õpiedutus koolis. 
Koostöö maakonna lasteae-

dade ja koolidega on olnud 
tõhus. Hariduslike erivaja-
dustega laste märkamisel ja 
õigeaegsete tugimeetmete ra-
kendamisel  on väga suur roll 
lasteaedadel. Kuigi lasteaeda-
des tuntakse puudust logo-
peedidest ja eripedagoogi-
dest, oleme püüdnud laste-
aiaõpetajate ja keskuse õppe-
nõustajatega jõuda iga abiva-
jajani. Koolides loodud tugi-
süsteemid ja hariduslike eri-
vajadustega laste toetamiseks 
pakutavad tugimeetmed on 
ebaühtlasema tasemega. 
Probleem on tõsine: psühho-
looge, logopeede ja eripeda-
googe ei jagu haridusasutus-
tesse kogu vabariigis.
Abi vajavate laste ja noorte 
hulk on suurenenud. Selle ta-
ga on teadlikumad lastevane-
mad ja nende julgus abi küsi-
da ning õpetajad, kel oskus 
varakult märgata ja problee-
midega tegeleda. Lääne-Viru-
maa Rajaleidja keskuse mees-
konnal on olnud töine aasta, 
kuid rõõm lapse õnnestumi-
sele kaasaaitamisel lasteaias 
või koolis korvab nähtud vae-
va. Ootame teid Rajaleidja 
keskusesse.

Merle Kodu,
Lääne- Virumaa Rajaleidja 

keskuse juhataja

Kadrinas ja Viru-Nigulas 
tegutseb kaks mööblitöös-
tust, mille tootmishoonete 
seintel kiri Flexa. Mis asja 
seal aetakse, kes on töö-
andjad, kes -võtjad?

Aivar Ojaperv

„Flexa Eesti Kadrina ja Vi-
ru-Nigula tehased on allhan-
ketehased, aga meil on juba 
ka omad kliendid,“ selgitas 
Flexa Eesti ASi finantsdirektor 
ja juhatuse liige Marianne 
Paas. „Kontsern kuulub saja-
protsendiliselt Taani kapitali-
le. Põhiliselt toodetakse 
mööblit, millest omakorda 
suurema osa moodustab las-
temööbel. Turuks on põhili-
selt Euroopa, aga ka Aasia 
eesotsas Hiinaga.“

Masu koondas tehased 
Eestisse
Flexa Eesti AS loodi 1994. aas-
tal, mil Viru-Nigula lähistel 
hakati tootma mööblikompo-
nente. Nagu nimigi vihjab, on 
tegemist suure Taani kontser-
ni Eesti haruga.
Ettevõte kasvas kiiresti: Kad-
rinas avati teine tehas, Vi-
ru-Nigulasse lisandus saeves-
ki.
Flexa kontserni põhitootmine 
käis toona Taanis, kus tegut-
ses kolm tehast. Tarvikute ja 
mööblitekstiili tehased olid 
Flexal Hiinas, üks tegutses 
USAs ja Venemaale loodi tü-
tarettevõte puidu varumiseks.
2007.-2008. aastal alanud ma-
janduskriis mõjutas aga 
Flexat tugevalt ning tootmist 
pidi kokku tõmbama. „Meie 
siin tunnetasime masut juba 
siis, kui peaminister Ansip 
rääkis kõva häälega, et lahti 
pole midagi,“ meenutas Paas. 
„Mööblitööstuse turud on 
Euroopas, seal hakkas majan-
duslangus varem tunda and-
ma kui siin Eestis,“ põhjendas 
ta.
Kontserni ellujäämiseks oli 
vaja tootmist kokku tõmma-
ta. „Oli üsna noateral, kas te-
hased jäävad alles Taanisse 
või Eestisse,“ märkis Marian-
ne Paas. „Lõpuks otsustati ko-
lida kogu tootmine Eestisse 
Kadrina ja Viru-Nigula teha-
sesse. Taanis tootmist praegu 
enam polegi, seal on vaid fir-
ma peakontor, üldjuhtimine, 
disaini- ja turundusosakon-
nad jne. Ka Hiinas pole Flexal 
enam mööblitehast, sealne 
töö tehakse nüüd ära Eestis.“
„Eestis oli tootmisvõimsust 
piisavalt ja seda saame prae-
gugi vajadusel tõsta,“ jätkas 
finantsdirektor. „Praegu töö-
tame kahe vahetusega, mõ-
nes valdkonnas ka kolmega. 
Väga rasketel aegadel jagus 
tööd vaid ühele vahetusele. 
Töötajaid on meil Eestis het-
kel umbes 280, neist 70 Kadri-
nas. N-ö valgekraesid on meie 

Maavalitsus koostab trükist Soome turule

Rajaleidja keskus Lääne-
Virumaal sai aastaseks

Lääne-Virumaa Rajaleidja keskuse meeskond. 
Foto: Rajaleidja

Taanlaste Flexas 
saab tööd ligi 300 virulast

Flexa finantsdirektor Marianne Paas ettevõtte Kadrina tsehhis.
Foto: Katrin Kivi

ettevõttes vähe – hetke seisu-
ga 31. Nende hulka kuuluvad 
näiteks IT-inimene, kelle roll 
tootmisprotsessis on väga 
suur, sest ka mööblitööstus 
on tänapäeval arvutipõhine: 
tootmise planeerijad, ostus-
petsialistid jmt tootmist tee-
nindavad või toetavad ameti-
kohad.“

Oskused tagavad Eesti 
keskmise palga
Kui Kadrina tehase tööjõu 
moodustavad valdavalt koha-
pealsed inimesed, tööle tul-
lakse muidugi ka Rakverest ja 
Tapalt, siis Viru-Nigulasse tu-
leb tööjõud iga päev busside-
ga kohale sõidutada. Nii Lää-
ne- kui ka Ida-Virumaalt. 
„Kohapeal pole lihtsalt nii 
palju vaba tööjõudu, et meie 
vajadus katta,“ kinnitas Ma-
rianne Paas.
Aga kas töökäsi üldse jagub? 
Ka Flexa avaldab päris tihti 
ajalehereklaami, kus kutsu-
takse tööle.
„Mööblitööstuse tausta ja os-
kustega vabu inimesi pole na-
gunii – kõik tuleb ise koolita-
da,“ vastas finantsdirektor.
Aga kutsekoolid? „Mulle au-
salt öeldes ei meenugi, et 
oleksime otse kutsekoolist 
kedagi tööle võtnud. Oleme 
käinud küll end tutvustamas 

ja kontakte otsimas, kuid tulu 
pole sellest tõusnud.“
Sarnast juttu räägitakse mui-
de paljudes mööbli-, puidu- 
ja ka metalliettevõtetes. Mi-
dagi peab selles teemas vales-
ti olema, sest kutsekoolid 
ometi töötavad ja hulk noori 
saab neis koolituse. Kuhu nad 
kaovad? Äkki on asi palgas?
„Meie töö on natukene hoo-
ajaline,“ alustas Paas küsimu-
sele vastamist tausta avami-
sega. „Augustist kevade haku-
ni on tööjõudu rohkem vaja, 
värbama hakkame juba juuni 
lõpus. Värbame uue kaadri ja 
hakkame seda välja õpetama. 
Neist inimestest saab teha va-
liku, kes sobivad vastutusrik-
kamale tööle. Kuni pingiope-
raatorite kõrgeima tasemeni 
välja.“
Ühtlasi on Paasi jutus sulasel-
ge vihje, et loomulikult ei saa 
esimest päeva-nädalat-kuud 
tööl olev oskusteta inimene 
suurt palka. „Kõrgema tase-
me operaatorid võivad meil 
saada Eesti keskmisele lähe-
dast palka. Päris miinimum-
palgal pole kedagi, ka täitsa 
uued inimesed mitte. Ja kui 
ise vähegi viitsid ning oled 
kiire õppija, siis võid juba 
mõne kuuga tõusta näiteks 
höövelpingi operaatoriks.“
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OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

•  Kõ r g h a r i d u s e g a  n a i n e  o t s i b 
kontoritööd. Tel 5743 4508

• Hooldaja- ja koristuskogemustega 
63a naine otsib tööd. Tel 5147 591

• Tulen appi eakatele. Tel 5819 2658

• Otsin tööd E-R (koristus). Kogemus 
müügimeistrina ja koristajana. Kõik 
pakkumised oodatud. Tel 5630 8197

• KÜ otsib kojameest. Tel 5858 5722

•  Ha l ja l a  t a n k l a  o t s i b  o ma 
sõbralikku kollektiivi abikäsi. 
Esialgu pakkuda osalist tööaega. 
Huvi korral palun helistada tel 5883 
8805, Lilika

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

•  Va j a t a k s e  m e t s a  v õ s a m e h i 
(kultuurihooldus). Info tel 5332 3639

• Pakun tööd saemehele Rakverest 
või lähiümbrusest (B-kat. juhiluba). 
Tel 5673 5648

• Ettevõtte Lääne-Virumaal Vinnis 
võtab tööle lüpsja ja farmitöölise. 
Elamiseks 2- või 3toaline mug. korter. 
Tel 5304 1060

• Talu Kadrina vallas Lääne-Virumaal 
otsib öökarjakut. Tel 5242 139

•  R a k v e r e  J K  Ta r v a s  k u t s u b 
treeningutele 2008-2009 aastal 
sündinud poisse ja tüdrukuid jalgpalli 
trenni. Info jktarvas@jktarvas.ee, tel 
5344 9925

• Kunderi Seltsi rahvakoolis (Pikk 29) 
saab 22. nov. kell 11-15 teoks PABER-
PUNUTISTE  õppepäev. Punutakse 
korvikesi, mida saab kasutada majapi-
damises, näiteks toiduainete hoidmisel. 
Õpitakse ajalehepaberi taaskasutust, 
milleks on erinevaid võimalusi. Regist-
reerida kunderi.rahvakool@mail.ee või 
3240651. Info www.kunderiselts.eu
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Eesti Raamatukoguhoidja-
te Ühing korraldas 20. – 
30. oktoobrini üleriigilised 
raamatukogupäevad. „Et 
inimestele teadvustada - 
raamatukogud on olemas,” 
ütles Lääne-Virumaa Kes-
kraamatukogu arendus-
juht Tiina Kriisa.

Ülle Kask

Igal aastal korraldavad nii 
rahva- kui erialaraamatuko-
gud üle Eesti 20.–30. oktoob-
rini raamatukogupäevi. 
„Me kõik kuulume Eesti Raa-
matukoguhoidjate Ühingus-
se,” lausus Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu arendus-
juht Tiina Kriisa. „Meie deviis 
on: kohtume raamatukogus.”
Tänavu oli raamatukogupäe-
vadega samal ajal ka lastel 
koolivaheaeg. Lasteosakonna 
raamatukoguhoidja Marion 
Talli rääkis, et lapsed said li-
saks lugemisele sisustada va-
ba aega meisterdades või pil-
te värvides. „Üllatavalt hästi 

on läinud lastel stressi lee-
vendavate piltide värvimine,” 
selgitas Talli. „Mina ise pal-
jundan neid pilte, kus on häs-
ti palju detaile värvida, nii et 
tegevust jagub pikemaks 
ajaks.”
„Hästi populaarne on ka pu-
di-padi pood. Lapsed saavad 
ise poodi mängida.” Raama-
tukoguhoidja sõnul on laste 
lemmiktegevus poevarguse 
etendamine. „Selles mängus 
saavad lapsed valida sildi, kas 
olla saaliteenindaja või turva-
mees. Turvamehel ju muud 
teha pole kui vargaid taga 
ajada,” lausus Marion Talli 
muiates.
Arendusspetsialisti Tiina 
Kriisa sõnul on raamatuko-
gupäevad sellepärast tore-
dad, et kõik huvilised saavad 
tulla tasuta üritustele. „Ette-
lugemisepäeval lugesime ka 
raamatuid muusikast.” 
Raamatukogupäevade raa-
mes toimus mitu kontserti. 
20. oktoobril sai nautida Ta-
nel Joametsa klaveriõhtut, 
kes esitas Norra helilooja ja 
pianisti Edvard Griegi klave-

ritsükli „Lüürilised palad”. 22. 
oktoobri õhtul astus üles du-
ett Klassika kontserdikavaga 
„Meile särasid tähed”.
Rakveres elavatel vene rahvu-
sest kodanikel pole just palju 
võimalusi kuulata muusikat 
oma emakeeles. Möödunud 
nädala neljapäeva õhtul „sä-
rasid” ka neile vene keeles 
klassikalise muusika „tähed” 
Narvast. Hetkeks sai raama-
tukogu saalist justkui kated-
raal, milles helisesid ja kõla-
sid võrratud inimhääled - 
sopranid. 
Tiina Kriisa sõnul on raama-
tukogu konverentsi- ja üri-
tuste ruum hea akustikaga. 
„Loomulikult on meil klaver 
ja vahel kasutab meie saali ka 
Rakvere Muusikakool.” 
Tähistamaks muusika-aastat 
on raamatukogu esimesel 
korrusel kuni 4. detsembrini 
avatud näitus „Rakvere vara-
ne muusikaelu”. Näitus kajas-
tab Rakveres tegutsenud lau-
lukoore, puhkpilliorkestreid, 
muusikasündmusi ja nende-
ga seotud inimesi, kes tegut-
sesid 19. sajandi algusest ku-

Lasteosakonna raamatukoguhoidja Marion Talli.
Foto: Ülle kask

Raamatukogupäevade deviis: 
„Kohtume raamatukogus!“

ni 1940. aastani. Virumaa 
Muuseumide kogust on välja 
pandud mitmeid eksponaate, 
näiteks laulupidude rinna-

märgid ja koorilauljate vor-
mimütsid. 
Näituse koostaja ja kujundaja 
on Lääne-Virumaa Keskraa-

matukogu arendusspetsialist 
Tiina Kriisa. 

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!
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Valitsus arutas oma istungil 
määrust, millega arvatakse 
Rakvere Vallimägi ja Pahni-
mägi looduskaitse alt välja. 
Mõlemad objektid jäävad en-
diselt muinsuskaitse alla. 
Rakvere Vallimägi ja Pahni-
mägi võeti looduskaitse alla 
1958. aastal pinnavormi kait-
seks. Tänaseks on mõlemad 
objektid kaotanud loodus-
kaitselise väärtuse, mis põh-
jendaks neil aladel jätkuvalt 
piirangute seadmist.
Keskkonnaministri Marko 
Pomerantsi sõnul tuleb piir-
kondi looduskaitse all hoida 
seal, kus see on mõistlik. „Kui 
me võtame selle pinnavormi 
kui terviku, siis kaitse alla 
jääb Rakvere tammik ja Rah-
vapark. Intensiivse inimkoor-
musega laululava ja linnuse-
vahelise ala puhul see eeldus-
te puudumise tõttu kuidagi 
otstarbekas pole.“
See aga ei tähenda, et loodus-
kaitse alla võtmise samm üle 
50 aasta tagasi otstarbetu oli. 
„Aeg on edasi läinud ja kaitse 
alla võtmise printsiibid muu-
tunud. Vallimäe segikaevami-
se vastu piisab muinsuskait-
selistest piirangutest,“ märkis 
minister. 
Rakvere Vallimägi on umbes 2 
km pikkune järsunõlvaline 
põhja-lõunasuunaline ra-
diaalne oos. Kaitsealale jääb 

Valitsus arutab Rakvere Vallimäe ja 
Pahnimäe looduskaitse alt väljaarvamist

oosist vaid põhjapoolse osa 
lagi koos ühe nõlvaga, mis on 
suure inimmõjuga - lisaks 
ajaloolisele linnusele on sin-
na rajatud laululava. Kaitse-
aluseid liike ja nende elupai-
ku või kaitstavaid kooslusi 
kaitsealal ei ole. 
Oosi kui pinnavormi säilimi-
ne Vallimäe kaitseala piires ja 
ajaloolis-kultuurilise väärtu-
sega Tarvanpää linnuse kaitse 
on tagatud Vallimäe paikne-
misega Rakvere vanalinna 
muinsuskaitsealal, mille põ-
himäärus sätestab alal kehti-
vad nõuded ja kitsendused.
Pahnimäe kaitseala hõlmab 
vaid osa pinnavormist, um-
bes 0,9 km pikkust lõiku ku-
nagisest 1,5 km pikkusest ra-
diaalsest oosist. Praeguste ja 
kunagiste kaevandustega on 
rikutud oosi kagu-, lääne- ja 
loodepoolne osa. Kaitsealu-
sed liike ja nende elupaiku 
või kõrge väärtusega kaitsta-
vaid kooslusi Pahnimäel ei 

ole. Oosi esinduslikum kesk-
osa jääb suures osas arheo-
loogiamälestise Kloodi Pah-
nimäe ja selle kaitsevööndi 
alale, mis tagab selle säilimi-
se.
Objektide kaitse alt välja ar-
vamise menetlus algatati seo-
ses vana kaitsekorraga alade 
kaitse-eeskirjade ajakohasta-
misega. Keskkonnaamet vaa-
tab üle vana kaitsekorraga 
alad ning vastavalt vajadusele 
muudetakse kas kaitsekorda 
või kui ala on väärtused mi-
netanud, siis arvatakse see 
kaitse alt välja.
Vallimäe ja Pahnimäe kaitse 
alla võtmise otsuste kehte-
tuks tunnistamise kavatsu-
sest anti avalikkusele teada 
2014. aasta alguses. Määruse 
eelnõu oli avalikul väljapane-
kul nii 2014. kui 2015. aastal 
ning toimus kaks avalikku 
arutelu. 

Kuulutaja
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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

Mõnus korter, ilus vaade.
Rakvere, Võidu 84  
Hind 17 900 € UUS!
1 tuba, 31,7 m2, 5/5, seisukord hea, 
mööbel, tehnika.    
Margus Punane 504 9998

1 - t o a l i n e  k o r t e r  S õ m e r u 
keskuses!
Sõmeru alevik,  Puiestee 1
Hind 9900 € UUS HIND!
32 m2, korrus 1/3, uued aknad, 
uued uksed, san.remonti vajav.
Triinu Heinluht 5391 0678

Rõduga 2-toaline korter
Rakvere, Lai 14  
Hind 25 900 € UUS HIND!
Korrus 2/5, 2 tuba, 43 m2, uued 
aknad, rõdu, keldriboks
Taivi Kask 5567 1233

Avara planeeringuga korter!
Sõmeru vald, Pagusoo 3 UUS!
Hind  45 000 € 
Korrus 3/5, 3 tuba, 63m2, 
kamin, saun
Nele Lauk 5697 5217

Avar ja valgusküllane kodu! 
Sõmeru alevik, Puiestee 12
Hind 19 900 €  UUS!
Korrus 3/3, 2 tuba, 43 m2, 
renoveeritud
Nele Lauk 5697 5217

Ridaelamuboks Rakvere lähistel
Lepna alevik, Energia pst 8
Hind 39 000 € UUS!
2 kor r ust,  3  tuba,  66,9  m2, 
renoveeritud, täiskelder, terrass
Taivi Kask 5567 1233

Talukoht metsaveerel.
Haljala vald, Võle küla     
Hind 18 990 €    
Kinnistu 8558 m2, elamu 106,8 
m 2 ,  p u u rk a e v,  maa k e l d e r, 
abihoone. 
Margus Punane 504 9998

Pa r i m  p a k ku m i n e  r o n g i g a 
liiklejale
Rakvere, Küti 17
Hind 17 900 €  UUS!
2 tuba, 41 m2, korrus 2/5, kelder
Nele Lauk 5697 5217

Saunaga korter, rahulik piirkond.
Rakvere, Posti 25   
Hind 36 995 € UUS HIND!
2 tuba, 57,6 m2, 1/2, remonditud, 
köögi mööbel, avatud planeering.   
Margus Punane 504 9998

Hubane kodu Rakverest 12 km!
Sõmeru vald, Vaeküla, Jaama tee 
Hind 8500 € UUS HIND!
kinnistu 1208 m2, puitmaja  50,5 
m2, tsentraalne vesi, ahiküte,
Triinu Heinluht 5391 0678

Ehita endale privaatne korter
Rakvere, Edela 3  
Hind 10 900 € UUS!
Korrus 2/2, 2 tuba, 33,10 m2, 
mõtteline osa majast
Taivi Kask 5567 1233

SOODNE PAKKUMINE! 
Kadrina, Kalda 9
Hind 23 990 € UUS HIND!
Kinnistu 1346, elamu 89 m2, 3 tuba, 
veranda, abihoone, viljapuud.    
Margus Punane 504 9998

iinfo@marbergkinnisvara.eu

MarkoTeiva
) 5344 0585
marko@marbergkinnisvara.eu

Aimar Türbsal
) 515 3621
aimar@marbergkinnisvara.eu

KORTERID MAJAD

MAATÜKID

SÕMERU, PÕLLU 7, 2-toal. 
I k, 47m2, korter 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 vahe-
tatud.

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 k, 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, TARTU 53 1-toal, I 
k, üp 28m2, vesi ja kanal korteris 
olemas, majas ühistu.

Hind 9900 eur

Tel 5153621 Aimar Türbsal

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

Hind 24 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

RAKVERE LAADA 47 2-toaline, 
V k, 44,0 m2, keskküte, sisukord 
hea, madalad kommunaalkulud, 
hoone renoveeritud, tegus KÜ

Hind 30 490 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

HALJALA, PÕLLU 8, 2-toal. I 
k, 47,7 m2, keskküte, seisukord 
rahuldav, maja renoveeritud.

Hind 14 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, RAKVERE TEE 3, 
3-toal. III k, 60,1 m2, keskküte, 
remonti vajav.

Hind 13 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, RAKVERE TEE 1, 
4-toal. V k, 72,4 m2, keskküte, 
keskmine seisukord.

Hind 16 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

HULJA , RAKVERE TEE 34, 
2-toal. II k, 50,6 m2, ahiküte, 
remonti vajav 

Hind 8 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, NOORUSE 2, 4-toal. 
III k, 60,9 m2, keskküte, hea 
seisukord trepikoda lukus.

Hind 21 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, NEERUTI TEE 18, 
4-toal. I k, 162,0 m2,vesipõran-
daküte, hea seisukord, kivimaja 
ehitatud 2010, tsentraalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus.

Hind 89 900 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, PIKK  kinnistu 7048 
m2, 3-toal, 73,2 m2,  ahiküte, 
r e m o n t i  v a j a v  p a l k m a j a 
ehitatud 1920ndatel, kinnistu 
p i i r i l  t s e n t r a a l n e  v e e -  j a 
kanalisatsioonivarustus.

Hind 26 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA VALD JÕE PE RE 
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 
p i i r i l  t s e n t r a a l n e  v e e -  j a 
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

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

Hind 26 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

VIHULA V. VILA KÜLA,  3-tuba, 
üp.120 m2, ahiküte, krunt 6 
500m2, kõrvalhooned, suur aed. 

Hind 49 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

LAEKVERE V. PAASVERE 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

VÄIKEMAARJA, JAAMA TN. 
5-tuba, üp 250m2, krunt 2300m2, 
suur aed, kõrghaljastus.

Hind 75 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

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

Hind 9990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

K A D R I N A  V.  V Õ D U V E R E 
maatulundusmaa kinnistu 17 ha, 

Hind 17 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

Andrus Peiel 
tel 527 1011

TOOMA, VIHULA VALD
Hind 36 000 €

MÜÜA KINNISTU

• üp 5600 m², 
• võimalus jagada kaheks kinnistuks
• juurdepääs
avalikult teelt

Andrus Peiel 
tel 527 1011

PIIRI TN, RAKVERE
Hind 25 000 €

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

• üp 36,1 m², I korrus
• korralik ja puhas korter
• avarad ruumid
• maja soojustatud

Andrus Peiel 
tel 527 1011

LAI TN, RAKVERE
Hind 11 500 €

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

• üp 38 m²
• ahjuküte, madalad kulud
• soodne hind
• tuus katus

Andrus Peiel 
tel 527 1011

PAPLI TN, SÕMERU 
Hind 8 900 €

MÜÜA ELAMUMAA

• üp 1608 m²,
• hea asukoht maja ehitamiseks
• vee- ja kanal.trass
tänava ääres

VIDEVIKU TN, SÕMERU V.
Hind 88 000 €

MÜÜA TOOTMISHOONED

• kinnistu 6,28 ha
• liitumine EE 100A 3f
• oma puurkaev
• valvesignalisatsioon

KARULAANE, VIHULA VALD
Hind 38 600 €

MÜÜA KIVIMAJA

• üp 88 m², 3 tuba
• abihoone koos saunaga
• kinnistu 0,7 ha
• 2 kaevu, vool 3x20A

MÜÜA MAJA

MURU TN, VETIKU
• üp 123,3 m², 2 korrust
• uus pliit ja soojamüür
• vesi ja kanal.
• garaaž, kuur, välikamin

Hind 47 700 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA PALKMAJA

EISMA, VIHULA VALD
• 128 m²
• saun ja suur terrass
• kõrghaljastus
• mereni 800 m

Hind 77 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA MAJA

ANGUSE, VINNI VALD
• üp 346,8 m²
• valtsplekkkatus, eriline arhitektuur
• välikelder, saun
• kinnistu 1,6 ha

Hind  250 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA MAJA

KESK TN, VIRU-JAAGUPI
• üp 74,6 m², 3 tuba
• välikelder, kõrvalhoone, kaev
• teise korruse välja-
ehitamise võimalus

Hind 22 500 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA MAAKODU

SAVI TALU, TAMSALU VALD
• üp 122,7 m²
• krunt 3,95 ha
• elekter 3x16A
• Rakverest 18 km

Hind 32 000 €

C. T. VON NEFFI TN, VINNI V.
Hind 3035 €

ANDA RENDILE LAO-JA ÄRIPIND

• üp 824 m², büroo 80 m²
• 3 erinevat laadimiskohta
• lokaalne küte
• hea juurdepääs

Tiia Leis 
tel 5342 4091

OTSIN KLIENDILE       

Andrus Peiel 
tel 527 1011

 2-toalist korterit Rakvere kesklinnas, I k.
Tiia Leis, 5342 4091, tiia.leis@arcovara.ee

Andrus Peiel 
tel 527 1011

Andrus Peiel 
tel 527 1011
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• Müüa soodsa hinnaga Tapa 
ja Tamsalu linnas ning vallas 
erinevas seisukorras ning erineva 
suurusega 1-4toalised korterid 
ning majad. Täpsem info: mob 
5110 478 või 322 0106, e-post: 
urmas.saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS. 
Aitan teid kinnisvara ostmisel 
ja müümisel, võtan müüki teie 
korteri või maja, kinnisvaraalane 
konsultatsioon tasuta.

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

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

• Müüa 1toaline  renoveeritud 
ahiküttega korter Spordi tn 13. 
Kesklinn, II korrus, väga väiksed 
püsikulud, puud kaasa. Tel 5669 
4444

• Müüa 1toaline korter Rakveres 
Lennuki tn. renoveeritud, V korrus, 
keskküte. Hind 20 000 €. Tel 5135 050

• Müüa Rakveres 2toaline mug. 
korter Koidula tn 9. Hind 20 000 €. 
Tel 5030 706

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

• Müüa 2toaline möbleeritud korter 
ja garaaž (olemas kõik tööriistad) 
Rakveres Lennuki tn. Võib kasutada 
aiamaad. Aiamaal on pisikene maja. 
Tel 5360 5145

• Müüa ahiküttega 2toaline korter 
Tapal. Info 5110 478

• Müüa 2toaline korter Kundas 
Pargi tn 6-14. Heas korras, I korrus, 
38,6 m2. Hind 5400 €. Tel 560 932 46 
(vene), 533 209 91 (eesti)

• Müüa 2toaline remonti vajav 
korter Rakkes. Tel 5597 6048

• Müüa korralik 3toaline korter 
(61 m2) Rakveres Seminari tn 34 (I 
korrus). Hind 36 000 €. Tel 5569 7224

• Müüa 3toaline korter Rakveres 
Rahu 13 majas. Hind 35 000 €. Tel 
5818 3981

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

• Laekvere keskuses müüa 3toaline 
keskküttega renoveeritud 2 rõduga 
korter. Tel 5563 8122

• Kiiresti müüa renoveerimist vajav 
maja Rakveres. Tel 5814 3285

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

KINNISVARA

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

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

• Ostetakse kiiresti 1- või 2toaline 
korter Tapa linnas, võib olla remonti 
vajav. Tel 5110 478

•  O s t a n  k o r t e r i  R a k v e r e 
kesklinnas (kuni 20 000 €). Võib 
olla kommunaalvõlaga. Aitan uue 
elamispinna leidmisel ning kolimisel. 
Võimalikud vahetusvariandid ja 
kompensatsioon. Tel 5550 0588

• Ostan maja kuni 20 km Rakverest 
ning kuni 45 000 €. Krunt alates 2000 
m2. Tel 5557 5171

• Ostan maad või vana kinnistu. 
Tel 5838 8787

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan remonti vajava garaaži 
Rakveres (kuni 1000 €). Tel. 5550 
0588

• Ostan garaaži Tapa linnas. Tel 
5110 478

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 3-4toalise korteri 
Rakvere linnas. Tel 5187 979, kiire!

• Soovin üürida vähemalt 4toalist 
korterit või maja Rakveres hilisema 
ostuvõimalusega. Tel 5625 6596

VÕTAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile alates 1. nov. 2toaline 
k.m. möbleeritud korter Rakvere 
kesklinnas (II korrus, külmik). Üür 
180 € + kom.maksud. Tagatisraha 
nõue. Hel. peale 16 tel 5884 1567

• Anda üürile 1toaline kõigi mu-
gavustega möbleeritud korter 
Rakvere kesklinnas (27 m2, madalad 
kommunaalkulud). Üür 110 € kuus. 
Tel 5100 269

• Üürile anda 2toaline k.m. möblee-
ritud korter Rakveres Vabaduse tn 
78. Tel 5283 159

• Üürile anda 2toaline mugavustega 
korter Rakveres. Üür 160 € + kom.
kulud. Tel 5553 1370

• www.toonklaas.ee

•  A u t o - ,  m o t o - ,  t r a k t o r i - , 
murutraktori- ja kõik muud 
akud. Palju soodsa hinnaga kaupa 
kohapeal. Rägavere tee 38, Agroparts 
OÜ. Tel 32 58 970, 5260545

• Müüa Audi A6 2,8 FSI Quattro S 
tronic, 7-k (150 kW/204hj) 2011. a 
bensiin, läbisõit 156 000 km. Auto 
väga heas korras, ostetud Eestist. 
Täpsem info tel 5344 4523

• Müüa kaubik Chrysler (Dodge) 
1995. a, 2,5 diisel. Hind 480 €. Tel 
5160 566

• Müüa väga heas tehnilises korras 
N1 väikekaubik Citroen Berlingo 1,4 
2005. a, 55 kW, bensiin, kärukonks. 
Hind 2300 €. Tel 5534936

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

• Müüa Opel Astra  1,6 bens., 
universaal, sinine metallik, 1998. 
a, ülevaatus 2016. a lõpp. Rikkalik 
lisavarustus, auto väga heas korras. 
Hind kokkuleppel. Tel 5028 156

• Müüa Opel Astra universaal 1,6 74 
kW 2000. a, nahksisu. Auto on väga 
heas korras. ÜV 03.2016. Tel 5174 193

• Müüa Opel Astra Elegance 1,6i 
08/2002. a 74 kW hõbedane metallik, 
sedaan, bensiin, hooldusraamat, 
konditsioneer, kesklukk, 4xel.aknad, 
sametsalong, talverehvidel, roosteta 
ning mõlkideta, v.heas tehnilises 
korras, läbinud tehn. ülevaatuse, 
kehtib 08/2016, ökonoomne ja ilus 
auto, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 
7780

• Müüa Opel Vectra 1,8i bensiin 
2001. a, hall metallik, läbisõit 190800 
km (1 omanik), roolivõim, kesklukk 
puldist, kliima, 2x istmesoojendused. 
Väga korralikud talverehvid. Kehtiv 
ÜV, rooste puudub, auto ideaalses 
kor ras.  Or iginaal  vär v.  Hind 
kokkuleppel. Tel 5028 156

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

• Müüa Renault Megane II 
Grandtour 1.6 R4 82 kW, -06. a, 
hall, 6l/100km, hooldusraamat, 
kehtiv kindl ja üv. Hind 1800 €. 
Tel 5740 7733

• Müüa soodsalt Renault Th alia 
2005. a 1,4 55 kW hõbedane met., 
roostevaba, 2 x el.aknad, konks, 
ökonoomne. Heas korras. Ls 165 
000 km. Üv 2017.  Hind soodne. 
Tel 5852 8509

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

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

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511

viru@toonklaas.ee

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

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

UUED JA 
KASUTATUD 

TALVEREHVID
E-R 9-16.00

Väljaspool tööaega
eelneval kokkuleppel. 
Tallinn-Narva mnt 

95.km
Tel 5568 4683

• Müüa Väike-Maarja v. Raekülas 
maja. Vajab remonti. Maja juurde 
kuulub suur küün (100 m2), maaki-
vist laut (50 m2). Hind 5000 €. Helista, 
kui oled huvitatud. Tel 5689 2613 või 
5382 0111

• Müüa maja Väike-Maarja vallas 
Orguse külas (kõr valhooned, 
saun, garaaž). Vajab remonti. Hind 
kokkuleppel. Tel 5557 5340

• Müüa vanem maja Väike-Maarja 
vallas Kiltsis. Vajab kap.remonti. Tel 
5121 218

• Müüa maja Tapal. Krunt 624 
m2, elamu 64,5 m2, 2 tuba, köök, 
duššikabiin,  WC, väike saun, 
puukuur, kasvuhooned. Hind 25 
000 €, tingimisvõimalus. Tel 5551 
8067, Roza

• Müüa 2-korruseline maja Jõgeval. 
Info 5175 799

• 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 või üürile anda garaaž 
Rakveres. Tel 5386 6881

• Anda üürile 2toaline ahiküttega 
möbleeritud korter (WC, vann) 
kesklinnas. 200 €. Tel 5054 386

• Anda üürile 2toaline keskküttega 
korter Sõmerul (II korrus) pike-
maks perioodiks. Üür 100 € + kom. 
Tel 5818 2590

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

• Üürile anda 3toaline ahiküttega 
korter Lepnal Energia pst 14-14. 
Tel 5670 0936

• Üürile anda korter. Tel 5836 1490

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

•  M ü ü a  Vo l k s w a g e n  B o r a 
1 , 9 T D I  0 7 / 2 0 0 0 .  a  6 6  k W , 
turbodiisel, hõbemetallik, sedaan, 
k o n d i s t i o n e e r,  4 x e l . a k n a d , 
kesklukk puldist, tume ilus salong, 
veokonks, talverehvidel, roosteta, 
mõlkideta, väga heas tehnilises 
korras, ülevaatus kuni 07/2016, hea 
töökindla ning superökonoomse 
mootoriga, soodsalt! Tel 5903 7780

• Müüa VW Golf 4 1,6 74 kW 2000. 
a, ls 208 000, ÜV 4/16, must, kliima, 
talverehvid, valuveljed, hästi hoitud 
korralik auto. 1890 €. Tel 5646 4244

• Müüa Volvo 960 diisel 2,4 1993. a 
luksvariant. Hind 700 €. Tel 5270 058

• Müüa Ford Mondeote 2001-2007. 
a (bens. ja diisel) varuosasid ja 
detaile soodsalt. Tel 5646 6933

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

•  M ü ü a  O p e l  A s t r a  u u s 
käsipiduritross ,  samas müüa 
Škoda Octavia korralikud (14 tolli 5 
auguga) 4 velge koos ilukilpidega. 
Tel 5852 8509

• Müüa odavalt 13-15 tolliseid 
kasutatud ja uusi rehve. Tel 5291 004

• Müüa GAZ-21 varuosadeks. Tel 
5659 702

•  Mü ü a  s o o d s a l t  k a s u t a t u d 
talverehve ja velgi. Tel 5012 306

• Müüa VW Polo plekkveljed (14 
tolli, soodsalt). Tel 5649 1828

• Müüa väga vähe kasutatud 4 
naelrehvi velgedega Nankang M+S 
165/70R13. Tel 32 41 804
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RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

Tel 322 0847, 510 6645 
E-post solvering.info@gmail.com

SOLVERING OÜ

* 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

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

 MÜÜK

PAIGALDUS 

PROJEKTEERIMINE

 MÜÜK

PAIGALDUS 

PROJEKTEERIMINE
 +372 53 817 903

info@turvakaamerad.ee

TEENUSED

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

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Firma pakub  elektritööde ja 
kaamera paigaldamise teenust. 
Tel 5563 6330

• FIE  Mart Nestor  ehitab vundamente 
j a  m a j a k a r p e ,  m ü ü r i t ö ö d 
j a  p u i t k o n s t r u k t s i o o n i d , 
puitfassaadid, ehituse sisetööd, 
vanade hoonete renoveerimine, 
ehitusalane nõustamine. Tel 5646 
0674

•  Ül d e h i t u s ,  s i s e v i i m i s t l u s , 
torutööd. Tel 5069 683

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

• Teostame trepikodade remonti. 
Tel 5187 979

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

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

• 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

• Teostame korterites ja eramutes 
ehitus- ja remonttöid. Samuti 
san.tehilisi töid. Hinnad soodsad. 
Tel 5373 3385

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

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa 5695 
4670

• RealBuild OÜ teostab järgnevaid 
töid: terrasside ja saunade ehitus; 
plaatimistööd .  Võtame vastu 
tellimusi järgmiseks aastaks majade 
värvimiseks. Tel 5664 6229

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

•  P l e k i k a n t i m i s  t ö ö d 
( h a r j a p l e k i d ,  o t s a p l e k i d , 
neeluplekid jne). Kuulutu ei 
aegu! Hinnad soodsad. Tel 5533 
835

• Pakume hallituse ja niiskuse 
vältimiseks teemantpuurimist 
k o o s  v ä r s k e õ h u k l a p p i d e 
paigaldus e ga.  Te enuseid  on 
võimalik tellida ka eraldi. Kontakt: 
info@kckteemant.eu; telefon 5174 
192

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

• 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

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

• Võrk- ja puitaedade ning väravate 
ehitus. Hind soodne. Tehtud töödele 
arve ja garantii. www.kodupuit.ee 
Tel: 58 889 999

• 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

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593

• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 
4670

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, ahjud, pliidid, ka-
minad. Tel 5552 8487, Vaiko

• Pottsepp (25 a kogemust), ehitab ja 
remondib küttekoldeid. Tel 5069 683

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

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

• Parandan kolded, korstnad. Teen 
uue korstnaotsa. Tel 5395 6740

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste lik-
videerimine. Tel 5552 8487

• 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

• 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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• 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

• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

• Transport kaubikuga. Tel 5535 938

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

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

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

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

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

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 5061 
547, 32 278 22

• 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

• Pakume talveks lumelükka-
misteenust. Rakvere ja lähiüm-
brus. Vajadusel koos lume ära-
veoga. Tel 5659 702

• 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 kolma-
päeval ja laupäeval. Teen meeste ja 
naiste lõikuseid, värvin ja triibutan 
juukseid, värvin kulmud ja ripsmed. 
Hinnad on soodsad! Broneerige aeg 
ette telefonil 5500866, Ksenia

• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

• Kogemustega bilansivõimeline 
raamatupidaja otsib tööd. Eda tel 
5855 8812

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

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

• 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

• 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

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

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

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole!   Tel 5185 318, kalevband.
kalev@gmail.com

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514 
9885
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Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

* 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

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

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).

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

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

www.prtgrupp.ee

VESI (süsteemid, kaevud, pumbad)
KÜTE (ehitus, remont, pesu)

KANAL (ka ummistuste avamine) 

Enki RL OÜ
3244103, 56621147,
enki.erel@gmail.com

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

Ehitustööd

Tel 5860 0196

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 €

• Müüa palju korralikke süle- 
ja  lauaar vuteid .  Garanti i  ja 
vahetusvõimalus. Tel: 56 454 853

• Kauplus Selena  Tuleviku 6 
(Seminari 1 vastas). Suur valik 
laste ja täiskasvanute riideid. Tere 
tulemast! T - R 10-17, L 10-14

• Müüa magnetofon Saturn 1 1950.
aastast paljude lintidega vanaaegsest 
muusikast. Tel 5070 316

• Müüa soodsalt uued duširuumi 
pendelseinad (uksed), 90x185, 2 tk. 
Vajadusel ka paigaldus hinna sees 
Lääne-Virumaa piires. Tel 5852 8509

• Müüa köögikapp (80x60x85) ja 
seinakapp (80x30x95). Hind 10 + 10 
€. Tel 5111 458

•  Mü ü a  o d a v a l t  k a s u t a t u d 
k ö ö g i m ö ö b l i t  1 4 0 x 6 0  2  t k 
(kõrgus 85), ühel poolel valamu 
(eritellimus). Tel 5852 8509

• Müüa soojapuhur Tallmac 18 kW, 
uus, poehind 700 €. Hind 280 €. Tel 
5646 6933

• Müüa uus õhksoojuspump Eurom 
WAC 11R. Soojatootlikus 3,8 kW. 
Hind 320 €. Tel 5209 960

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

• Müüa tunnelkasvuhooneid 
sügiskampaaniahinnaga (3x4; 
3x6), karkass terasest ja kaetud 
purunematu plastikuga. Hind 
koos transpordiga 330 €; 410 €. 
Tel 5673 0411

KODU
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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 suurem kreissaag (380V). 
Tel 5168 383

• Müüa 20 tk püssiplaate sümboolse 
hinnaga. Tel 5168 383

EHITUS
• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Ostan väikese koera kutsikaid. 
Tel 5122 502

LOOMAD

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

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

• 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    

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

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

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

• 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

• Müüa saetud-lõhutud kuivi 
küttepuid. Minimaalne kogus 2 
m3. Tel 5223 152

• OÜ Puider  müüb sanglepa 
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 24 929

• Müüa Rakveres kuivad küttepuud 
40L võrgus (lepp, 30cm) 2 €/kott. Tel 
5567 5755

• Müüa kuivi küttepuid (seisnud 
kuuris). Tel 5129 689

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

KÜTTEPUUD

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.

Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

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

Tel 53 953 953,  
     53 060 604

vooder.wix.com/puukuur
        Puukuur

TASUTA VANAMETALLI 
KORISTUS 

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

Harjumaal, Lääne- ja Ida-Virumaal.
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%

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 €.
50CC, 72CC, 110 CC, 4T, 4 käiku

Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

VINTSID - 12 000 HD - 
370 €, RAUAD, 

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

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

Rakveres 
Tallinna tänav 49 

mööblipoes 
Müügil väga soodsad 

uued ja kasutatud 
lahtikäivad ja 

nurgadiivanid, voodid, 
kušetid, madratsid, 

toolid-lauad, suured 
ja väikesed kummutid, 

riidekapid, väga 
kaunid käsitsi tehtud 

toolid (Soome), uus ja 
antiikmööblit. 

Võtan asju 
komisjonimüüki.

Oleme avatud iga päev 
E-R 10-18, L 10-15 

P suletud
Meeldivaid sisseoste!

Info 5069 814

Taaskasutatud 
rõivaste müügipunkt 

“SIRTSUD” 
Avatud Rakveres

Sireli tee 6
(Rakverest Kadrina suunas ca 200 m)

 T, N, R 11 - 17
 L  12 - 16

P.S. Tasumine  sularahas!

Kasutatud riiete 
hinnad kuni 5 €

MÜÜA KÜTTEKLOTSE 
(5-25 cm pikad, 

3m küttepuude järkamise 
jäägid, lõhkumata). 
20 eurot/m³+km. 

Klotsid on koormas loobitud. 
Kohaletoomisel võimalik 

kontrollida kogust. 
Tel 5568 4683

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

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

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

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

• Ostan igasugust vana koduteh-
nikat ja vanametalli, vanu raa-
matuid, toidunõusid, mööblit. Tel 
5673 8790
• Ostan vanu vinüülplaate ja elekt-
rilise vahvliküpsetaja. tel 5039 650

• Osatn või vahetan 2euroseid juu-
beli meenemünte. Tel 5645 1242

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

• Ostan veneaegse mikroskoobi. 
Tel 5649 1828

• Ostan nõukogudeaegseid port-
selankujusid, mudelautosid. Tel 
5853 4656

• Ostan Veneaegseid ehteid: 
merevaigust kaelakee (huvitavad 
ka muud merevaigu tooted) ja 
muid vanu ehteid (sõled, prossid, 
mansetid jne), käekellasid, kuld 
ja hõbe ehteid, vanu söögiriistu 
ja palju muud. Maksan Teie 
s o ov i t u d  h i n na.  A l at i  au s 
asjaajamine ja aitan ka hinnata.
Tel 5872 5458

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

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

• Ostame lauahõbedat ja hõbeeh-
teid prooviga 84; 800; 916; 925. 
Laada 14 Antiigiäri. Tel 5067 819, 
3230 702

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

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

• Antiigiäri Rakvere kesklinnas ostab 
kulda igasugusel kujul. Hind alates 
17 €/gr. Laada tn 14. Tel 5067 819, 
3230 702

KADUNUD

• Kurva saatusega 7-aastane 
p i k a k a r v a l i n e  v ö ö d i l i n e 
kassike, kes eaka peremehe 
lahkumise tõttu oli sunnitud 
reedel,  9 .oktoobri l  kolima 
Tartust Rakveresse, läks Kunderi 
tänavalt (suund Metsamajandi 
territooriumile) ümbruskonnaga 
tutvuma ja  ei  ole  leidnud 
tagasiteed. Kui selline kodutuna 
näiv loomake ilmub Rakveres või 
ümbruses kellegi õuele, palub 
teda koju ootav pere helistada 
telefonile 53414489 (Kaarel), 
5031183 (Riho) või 5207154 
(Sirje, õhtusel ajal) et saaksime 
oma kiisule järele tulla.

Rakveres Linnuriigi  ser vas 
kadunud punane pikakarvaline 
pärsia kass .  Vanaproua on 
kiibistatud, eritunnuseks lõmmis 
nina ja keel, mis ei taha suhu 
mahtuda. Ootame loomakest 
p i k i s i l m i  k o j u ,  o l e k s i m e 
tänulikud igasuguse abistava 
info eest. Tel 555 266 70

• Haljala koguduse vähe kasutatud 
riiete annetus - müük “Segu VII” 
teisipäeviti ja neljapäeviti kell 11.30- 
15.00

• Müüa valgeid lamineeritud 
mööbliplaate 2480x600x18mm 15 
€/tk. Tel 5453 0511

•  M ü ü a  n õ u k o g u d e a e g n e 
töökorras raadiogrammofon koos 
plaadikoguga. Tel 5347 2060

• Müüa klaver Smolensk. Hind 100 
€. Tel 5341 2426

• Müüa Stalini-aegne mootorratturi 
nahktagi (lehmanahk, pruun). Tel 
32 426 48
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• Müüa toidukartulit „Gala“, „Laura“. 
Hind 0,30 €/kg. Vedu. Tel 5141 338

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

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

• Müüa toidukartulit „Laura“, „Gala“, 
„Vinetta“, „Fontane“, „Läti kollane“. 
Tel 5271 369

• Müüa hapenduskapsast. Tel 5192 
7065

• 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 eestimaist küülikuliha 
vaakumpakendis 8 €/kg. Müüa 
vutimunad 0,10 – 1 tk. Toome tasuta 
koju. Tellimine ja lisa info tel. +372 
5819 4174

• Müüa sõelutud mulda. Tel 
+372 5270 059

PÕLLUMAJANDUS METS

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!

TEATED
• Jurist. Tel +372 50 34 352

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

• Pidutse NELJA TAMME TALUS. 
Tel 5816 2229

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakvere Laada 14 (endine 
turuhoone).  Müügil  r i ided 
jalatsid jm huvitavat

• Tulge kõik juuksurisse! Rakveres 
Laada 14, reg tel 5620 3174, Alli

• Janelle OÜ pakub Rakveres Vase tn 
1a ÕMBLUSTEENUSEID: rõivaste 
parandamine (ka töörõivad), rõivaste 
pikkuse kohendamine, detailide 
lisamine, kodutekstiili õmblemine 
j a  m u u d  õ m b l u s t e e n u s e d . 
Võimalus tellida ka tikkimisteenust. 
Tellimustööde vastuvõtt E-R 10-13 ja 
14-17. Töö kiire ja hinnad soodsad. 
Rõivaste pisiremont ka ootetööna. 
Info 5016 883 või FB: Janelle õmblus- 
ja tikkimisteenused

• Aitan ära viia seisma jäänud 
sõidukeid, teostan ka garaažide 
ja talumajade koristust. Tel +372 
5802 8879

• Sensitiiv Ants Pihlap (haigused, 
alkoholism, needus, sõltuvused) 
Rakveres kolmap, 4. nov. Tel 5395 
2575

• Seoses Kauba tn 4 põlenguga, 
s o o v i n  t ä n a d a  P ä ä s t e a m e t i t , 
Rakvere Linnavalitsust (Sotsiaal- ja 
elamuhooldus) ning Innele Õispuud, 
et olete mind aidanud. Südamlik tänu. 
Igor Udumäe

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

• Ostan vanu postkaarte, fotosid, 
münte ja ehteid. Tel +372 5802 8879

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

•  O s t a n  v a n u  m ä r ke ,  s i l t e , 
embleeme. Pakkuda võib kõike! 
Tel 5079 984

VANAVARA

TUTVUS

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  

• Müüa kasutatud remonti vajav märg 
12V lisasoojendus Eberspächer. Tel 
5032 269

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

• 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.

• Ostan 2teljese traktorihaagise 
ported (või terve kasti) saputaja 
tagumise lindi ja T-40 AM kummid.
Samas müüa toidukartulit (Haljala, 
Vihula piirkond). Tel 5836 4842

• Ostan-vahetan traktori T-16 
2 tagumist rehvi,  võivad olla 
kasutatud (korralikud) 13-14 tolliste 
suve ja talve autorehvidega. Tel 
5661 4825

•  O s t a m e  m e s i l a s v a h a  5 , 5 -
7  € / k g .  Võ i m a l u s  v a h e t a d a 
m e s i n d u s i n v e n t a r i  v a s t u . 
Mesinduspood Rakvere Laada 17, 
tel. 5363 5082, T-R 10-17, L 10-15

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 

POHLA POES

 LÕPUMÜÜK 

LADU TÜHJAKS!
Hinnad all kuni 70%.

Müügil põllum.
masinate varuosad.

Rakvere vald, 
Lepna tee 3
Tel 5210 534

Kuulutused 
internetis:

www.kuulutaja.ee

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

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

www.reinpaul.ee
tiit@reinpaul.ee

tel 5600 3450

OSTAME metsakinnistuid; kasvavat metsa;
metsamaterjali ka virnastatud võsa. PAKUME 

metsaraie teenust, PUHASTAME kraavid võsast.

• Naine soovib tutvuda ausa mehega 
(55-60a). Tel 5609 7944

• Naine  60+ tutvub suitsust ja 
alkoholist vaba L-Virumaa mehega, 
kellega käia kultuuriüritustel. Tel 
5800 6154

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

Mälestame sõbralikku 

VALENTIN AGUREJEVIT 

Siiras kaastunne Mariale kalli 

abikaasa kaotuse puhul. 

Rakvere turu kollektiiv



Lääne-Virumaa Maavalitsus 
ja Rakvere Põhjakeskus jahi-
vad kuni 3. novembrini foto-
sid, et rõhutada isadepäeva 
eel isa rolli ning väärtustada 
isa ja laste veedetud ühisae-
ga.
Maavanem Marko Torm on 
mitmel aastal toonud Põhja-
keskust eeskujuna esile just 
seetõttu, et põhitegevusele li-
saks on Virumaa suurim kau-
banduskeskus alati mõelnud 
ka kohaliku kogukonna peale 
ja isadepäeva üritust veetakse 
traditsiooniliselt juba mit-
mendat aastat. 
„Tänapäeva kiires elutempos 

on paslik meelde tuletada se-
da, mis kõige tähtsam. See on 
lähedaste olemasolu, isa kaa-
satus lapse igapäevaellu. 
Need ajad peaksid ammu 
möödas olema, kus isa asi oli 
raha teenida ja ema asi lapsi 
kasvatada. Need rollid on tä-
napäeval õnneks võrdsustu-
nud ja isad panustavad ühi-
sesse aega perega aina 
enam,“ kirjeldas nelja ja poo-
le aastase Joonatani isa Mar-
ko Torm isadepäeva tähtsust.
Põhjakeskuse turundusjuht 
Marilys Pruul lisas, et lapse 
sirgumisel on isa roll oluline. 
„Ühised mälestused koos 
veedetud ajast salvestuvad 
mälupiltidena terveks eluks. 
Fotojahiga “Paps ja laps” aita-
me kaasa kõige erilisemate 
hetkede talletamisele: kutsu-
me üles jäädvustama rõõmu-
hetki, et neid oleks võimalik 
taas kogeda ja jagada ka tule-
vaste põlvedega.”
Fotojahil „Paps ja laps” või-
vad osaleda kõik, kes tunne-
vad, et isa ja laste ühised het-
ked väärivad jäädvustamist. 
Oodatud on nii humoorikad, 
armsad, erilised kui ka oota-
matult lahendatud fotod, mis 
kajastavad papside ja laste 
ühishetki.
Iga autor tohib konkursile 
esitada kokku kuni kolm fo-
tot. Konkursile ei või esitada 
töid, mis on osalenud teistel 
fotokonkurssidel.
Võistlusfoto peab olema hea 
kvaliteediga, et seda oleks 
võimalik vähemalt A4 for-
maadis välja trükkida (reso-
lutsioon soovitavalt min 180 
dpi, suurus 2048×1536 piks-
lit).
Pildid ei tohi olla digitaalselt 
töödeldud, v.a minimaalne 
kontrastsuse, heleduse ja vär-
vikorrektsioon ning teravus-

tamine. Lubatud on pildi vä-
hene lõikamine. Piltidel ei ole 
lubatud elementide kustuta-
mine või asendamine. Pilt ei 
tohi olla mitmest pildist kok-
ku pandud, ei tohi esitada ka 
digitaalselt kokkukleebitud 
panoraame. Filmile pildista-
tud või lõigatud panoraamid 
on lubatud.
Pilte saab konkursile esitada 
kuni 3. novembrini, saates 
need meiliaadressile kristel.
kitsing@laane-viru.maavalit-
sus.ee. Fotod tuleb varustada 
autori nime ja kontaktand-
mete ning pealkirjaga.
Saadetud töödest valib zhürii 
välja parimad fotod, mille au-
toreid premeeritakse Lää-
ne-Viru Maavalitsuse, Põhja-
keskuse ja Kuma Foto auhin-
dadega. Auhinnakategoorias-
se kuuluvad I-III koht ja pub-
liku preemia. Publiku lemmi-
kuks osutub lehel http://
www.facebook.com/papsja-
laps 2015. aasta albumis hil-
jemalt 3. novembri südaööks 
enim “Meeldib” klikke kogu-
nud foto.
Fotojahile esitatud fotode pu-
hul hinnatakse väljendusrik-
kust ja emotsionaalsust, 
kunstilist taset ning headest 
pildistamistavadest kinnipi-
damist. Komisjonil on õigus 
konkursilt eemaldada tööd, 
mis ei haaku konkursi teema-
ga; kus ei ole märgitud kor-
rektsed osaleja andmed; kus 
osaleja on esitanud valeand-
meid või kus avalikul hääleta-
misel on kasutatud ebaausaid 
võtteid.
Konkursi võitjate väljakuulu-
tamine ning auhindade üle-
andmine toimub 8. novemb-
ril Rakvere Põhjakeskuses toi-
muval isadepäeval.

Kuulutaja

Maavalitsus ja Põhjakeskus 
jahivad fotosid

Mulluse fotojahi võitja ja publiku lemmik: Lee Nuutre “Pühapäeval isaga lutsu võib visata”
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Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 29. oktoober 2015
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Turul veel müügil:
* käsitöö (soojad kudumid, kalmuseaded)
* tööstuskaup (riided ja jalanõud) 
* kasutatud riided

Kartul kg 0,40

Mugulsibul kg 1,20 1,50

Petersell kg 8,00

Till kg 8,00 10,00

Hapukapsas kg 1,00 1,50

Kõrvits kg 1,00

Tomat kg 3,00

Kapsas kg 0,35 0,40

Porgand kg 0,80 1,00

Kaalikas kg 0,80 1,00

Peet kg 0,80 1,00

Küüslauk kg 8,00

Õunad kg 1,00 2,00

Jõhvikad liiter 3,00 3,50

Mesi kg 6,50 7,00

Toorpiim T, N, 
L 9st

liiter 0,67

LAUPÄEVAL, 31. oktoobril 
TURUL 

PEIPSI KALA MÜÜK!!

Rakveres Kastani puiesteel 
tegutseb laserravi kabinet, 
mis muude probleemide 
kõrval pakub abi ka suit-
sust loobumiseks.

Katrin Kivi

Kabineti omaniku Mati Mets-
jõe sõnul on laserteraapia 
tänapäeval üks efektiivse-
maid meetodeid aitamaks 
inimesi, kes soovivad suitset-
amisest loobuda. „Madala 
sagedusega laserkiirtega mõ-
jutatakse sarnaselt nõelraviga 
akupunktuuri punkte 
inimese kõrva peal, kuid ei 
tungita füüsiliselt kehasse na-
gu nõelravi puhul,“ selgitas 
ta.
„Akupunktuuripunktide 
stimuleerimine mõjutab au-
tonoomset närvisüsteemi ja 
aitab leevendada suitseta-
mise mahajätmisel tekkivaid 
vaevusi. Laserteraapia aitab 
vähendada või kõrvaldada 
enamikku suitsetamisest 
loobumisel tekkivatest kõr-
valmõjudest, nagu näiteks 
kuiv suu ja kurk, halb maitse 
suus, köha, röga, pitsitus rin-
nus, südame pekslemine 
jne.“

Gunnari lugu
Gunnar on Lääne-Virumaa 
mees, kellel on intensiivne 
töö- ja elutempo. Suitsumehe 
staazhi oli tal loobumise het-
keks ligikaudu 25 aastat ja 
päevas kulus tal kuni kaks pa-
kki sigarette. Mehe sõnul 
käisid tal aeg-ajalt mõttesäh-
vatused, et sigarettidest võiks 
loobuda. Proovis nii Nicorette 
nätsu kui ka Venemaalt 
toodud tablette, ent ikka ja 
jälle pöördus ta vana harju-
muse juurde tagasi.
„Kaks aastat tagasi sattusin 
rääkima Mati Metsjõega, kes 
rääkis, et laseri abil on võima-
lik suitsust priiks saada,“ selg-
itas Gunnar. „Ei saa öelda, et 
mul oleks sel hetkel olnud 
ülemäära usku, kuid mõtles-
in, miks mitte proovida. 
Sportlik huvi oli.“
„Järgisin täpselt juhiseid,“ jät-
kas Gunnar. „Ma ei teinud 
oma hommikust esimest suit-
su, vaid läksin selle asemel 
kabinetti, kus mulle tehti es-
imene protseduur. Kõrv läks 
täitsa tuliseks ja võin kinnita-
da, et mingil moel oli mõju 
tunda kohe esimesel korral. 
Kummaline oli olla küll, nägu 
oli nagu tühi - harjunud ju, 
suits ees, toimetama.“
Nii käis Gunnar kahel järjesti-
kusel päeval protseduuri, pi-
das nädala vahet ja kordas ra-
vi. „Tänaseks olen suitsust va-
ba kaks aastat,“ ütles ta. 
„Mäletan, see oli 19. septem-
ber, kui esimest korda kabi-
netti külastasin. Mati veel kir-
jutas paberile ja ütles, et hoia 
alles. Hiljem kadus see paber 
ära, aga kuupäev on meeles.“
Suuri muutusi mees muidugi 
kohe ei täheldanud. „Muu-
tused toimusid samm sammu 
haaval, aga need muutused 

Suitsust priiks laserteraapia abil

tulid. Mul on nüüd koera 
haistmine. Suitsumehe köha 
kadus, aga kehakaal tõusis. 
Enne oli 95 ja nüüd 107 kilo, 
aga eks mul on liiga istuv 
elustiil ka,“ nentis Gunnar. 
„Jah, enesetunne paranes 
tõesti. Loobusin ju eelkõige 
oma tervist silmas pidades. 
Olen kuulnud, et keha saab 
taastumisega veel ilusti hak-
kama, kui loobuda enne 40. 
eluaastat.“

Inimesed on erinevad
Gunnar rääkis, et selle kahe 
aasta jooksul on ta vaid korra 
„johmas peaga“ suitsu ette 
pannud. „Ütlen ausalt, vastik 
oli. Nagu olnuks elu esimene 

suits,“ rääkis ta ja lisas, et pole 
kordagi tundnud sellest har-
jumusest puudust. „Kuigi ma 
ise väga tõsiselt seda esialgu 
ei mõelnud, arvan, et väga 
tähtis on siiski, et inimesel 
oleks kindel siht.“
Sellega oli päri ka laserravik-
abineti esindaja Mati Metsjõe. 
„Tubakasõltuvus koosneb ka-
hest osast: nikotiinisõltuvus-
est ja suitsetamisharjumus-
est, mis on tihtipeale isegi tu-
gevam kui nikotiinisõltuvus,“ 
lausus ta. „Seega tuleb 
arvestada, et lisaks laserter-
aapiale tuleb tegeleda ka 
süstemaatilise ja elustiili ja 
käitumise teadliku muut-
misega.“

rakvereteater.ee

31. okt ja 1. nov kell 16
Seiklus

(Perefilm)

VIPLALA

31. okt ja 1. nov kell 19:45
Draama

(Alla 12-aastastele keelatud!)

NOORUS

31. okt ja 1. nov kell 18
Komöödia

(Alla 12-aastastele mittesoovitatav!)

PIIRITU ARMASTUS
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KUHU MINNA

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta!
31. oktoobril Halloween Party, hoogu lisab juurde DJ Ailan 
Kytt

10 Trummi 
Laada 14 Rakvere
Reedel 30. oktoobril „Back to the 90s“. DJ Virtual. Sissepääs 
tasuta
Laupäeval 31. oktoobril Happy Halloween. DJ Andrus Kuz-
min. Sissepääs tasuta.
Laupäeval 7. novembril ansambel Regatt. Pääse 10 eurot, 
kliendikaardiga 8 eurot.

Mait Malmsten Väike-Maarja seltsimajas
7. novembril kell 19 R.A.A.A.M. lavastus Hristo Boytchev 
“Fenomen”. Laval Mait Malmsten (Eesti Draamateater). La-
vastaja Madis Kalmet. Kunstnik Ervin Õunapuu. Muusikali-
ne kujundaja Peeter Konovalov (Ugala). Valguskunstnik Prii-
du Adlas (Tallinna Linnateater). Tõlkija Pirjo Leek.
Ekspertide komisjoni ette on toodud üks kummaline, era-
kordsete sisekaemuste ja elukogemustega mees. Kes on see 
salapärane, fenomenaalse elu- ja ajaloonägemusega mees? 
On ta tõekuulutaja või soolapuhuja, hull või geenius, proh-
vet või šarlatan?
Piletite eelmüük Väike-Maarja seltsimajas. Sooduspilet Pile-
tilevist ostes 10 eurot, pilet 12 eurot; pileti hind etenduse 
päeval sooduspilet 12 eurot, pilet 14 eurot. Kohvik avatakse 
kell 18.
Väike-Maarja Seltsimaja, tel 32 61 837, mob 5302 4437, 
e-post seltsimaja@v-maarja.ee.
Korralda oma sündmus sajandivanuses seltsimajas!

Rakvere Teater
30.10. kl 19 Leping v.maja (lav. Indrek Apinis)
30.10. kl 19 Elu ja kuidas sellega toime tulla s.maja (lav. Üllar 
Saaremäe)

Biore Tervisestuudio
Loodusravi, rohu- ja ökopood Laada 3a, Rakvere
6. ja 13. novembril kaaniteraapia.
10. novembril jalalaba uuring, tallatugede määramine.
5. ja 12. novembril tervisliku seisundi testimine
Seljaabi-kiropraktiku vastuvõtt esmaspäeval, teisipäeval, 
kolmapäeval.
Info ja reg. tel 5017 960.

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja novembri-
kuu üritused
2. novembril kell 13 Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühingu 
teabepäev. Loeng “Väike ingel tutvustab poolvääriskive“, 
lektor Annely Joonas. Võimalus osta poolvääriskive.
6. novembril kell 13 Rakvere Kolmainu kirikus projekti „Vää-
rikalt vananeme - mitmekesiselt tegutseme“ loeng „Hinge-
haridusest“, räägib Tauno Toompuu.
10. novembril kell 9 Epilepsia ja Käsikäes ühingute tervise-
päev Rakvere veekeskuses.
10. novembril kell 13 Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste 
Koja üldkoosolek. Ühingute juhtidele osavõtt kohustuslik.
11. novembril kell 13 Afaasia Ühingu kõnetreening (sot-
siaalabikeskuses).
18. novembril kell 13 projekti „Väärikalt vananeme - mitme-
kesiselt tegutseme“ toimetulekuköök “Kiika-kööki“, valmis-
tame smuutisid ja räimesuppi (vajalik etteregistreerimine).
19. novembril kell 12 tasuta nõustamine (kellaajad kõik bro-
neeritud).
24. novembril kell 10 projekti “Väärikalt vananeme - mitme-
kesiselt tegutseme“ käeline tegevus (keldriruumides), ju-
hendab loovuskeskuse juht Jule Käen-Torm.
28. novembril kell 12 tähistame Paide kultuurikeskuses rah-
vusvahelist puuetega inimeste päeva (registreerimine kuni 
24. nov., omaosalus 5 eurot). Bussid väljuvad kell 10 Rakvere 
bussijaama tagant, üks buss väljub Lille tn. 8; peatused Hul-
jal, Kardinas, Tapal. Paidest tagasi väljuvad bussid kell 15.

Ringide töö:
Esmaspäeviti kell 14 - ansambel X
Kolmapäeviti kell 10 - võimlemine
Neljapäeviti kell 10 - tantsuring
Neljapäeviti kell 13.30 - lauluring
NB! Maniküüriteenus igal teisipäeval, palume ette registree-
rida.
NB! Juuksuriteenus igal kolmapäeval, palume ette registree-
rida.

Kohaliku omaalgatuse prog-
rammi sügisvooru laekus 
Lääne-Viru Maavalitsusele 
kokku 54 projektitaotlust ma-
hus 85 155,88 eurot, mida on 
2 korda enam kui kasutada 
vahendeid. Projektitaotluste 
kogumaht on 126 556,47 eu-
rot, millest omafinantseering 
moodustab 41 400,59 eurot.
Meetme 1 ehk kogukonna 
arengule kaasa aitavaid pro-
jekte esitati 25 ja meetme 2 
ehk elukeskkonda ja kogu-
konna teenuseid arendavaid 
projekte laekus 29.
Pärast tehnilist kontrolli läks 
maakondlikule komisjonile 

hindamiseks 46 projekti. 
Tehnilist kontrolli teostanud 
Lääne-Viru Maavalitsuse 
arengu- ja planeeringuosa-
konna peaspetsialist Mari 
Knjazev selgitas, et mitmetel 
taotlustel ei olnud korrektselt 
täidetud eelarve vorm. „Pa-
nen kõigile südamele osaleda 
programmi infopäevadel, lu-
geda programmdokumenti ja 
vajadusel otsida abi Lää-
ne-Viru Arenduskeskusest,“ 
sõnas Knjazev.
Kevadvoorus esitati 66 taot-
lust, millest rahastati 28 taot-
lust summas 46 437,85. Sügis-
voorus jagamiseks jäi  42 

556,77 eurot.
Nõuetele vastavaks tunnista-
tud taotlused esitatakse maa-
vanema poolt moodustatud 
komisjonile hindamiskritee-
riumide alusel hindamiseks. 
Maakondlik komisjon, kes 
saab kokku 4. novembril teos-
tab taotluste sisulist hinda-
mist ja teeb maavanemale 
põhjendatud ettepanekud 
toetuse taotluse rahuldamise 
või mitterahuldamise kohta. 
Otsuseid on oodata novembri 
keskel.

Kuulutaja

Kohaliku omaalgatuse programmi 
sügisvooru laekus Lääne-Virumaalt 54 taotlust
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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

Pikk 28, Rakvere

SUUREPÄRANE VALIK
kardina- ja mööbliriideid, rõivakangaid

ning lai valik voodipesukangaid

Kaupluses

* 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

AK Teenused OÜAK Teenused OÜ
Tel 517 9263

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

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

Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428. www.omaporsas.ee

2,05
1,85

1,95

/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!

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Juveeliäris
Candra

UUS KAUP
HÕBEEHTEID

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

PALJU EHTEID

-50%

Traktori rehv

15.5-38 F-2A

280€

Economy

koeratoit

20kg 19.50€

Poultry Meny koeratoit

15kg 28.15€

Aku Deta Senator

100Ah 900A 88€

73€
Aku Deta Senator 77Ah 760A

-20%
* v.a soodushinnaga tooted

5.-7. november

KOGU KAUP
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