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Selleks, et Eesti inimeste ela-
tustase kasvaks, on vaid üks 
kestlik allikas: Eesti majandu-
se kasv. Kiire majanduskasvu 
vundamendiks on vaba turu-
majandus ning nurgakiviks 
hästitoimiv maksusüsteem.

Ühetaoline tulumaks, ette-
võtete investeeringute mak-

suvabastus ning mõistlikud 
maksumäärad on Eestit hästi 
teeninud. Kuni 2017. aastani, 
mil tehti kaks suurt viga.

Tulumaks olgu 
lihtne ja arusaadav
Esimene viga oli ühetaolise 
tulumaksu asendamine ast-

Teeme Eesti maksusüsteemi korda
meliselt väheneva maksuva-
bastusega, millel on kokku 
6000 astet. Seetõttu ei tea 
keegi päris täpselt, kui suurt 
maksuvabastust või -tagas-
tust järgmisel kevadel oodata. 
Endalegi ootamatult sattu-
sid senisest kõrgema mak-
sukoorma alla nii töötavad 
pensionärid, rasedus- ja sün-
nitushüvitist saavad noored 
emad kui ka näiteks arstid.

Paljud inimesed, kellel tä-
navu aasta alguses palgad 
kasvasid, avastasid hirmuga, 
et palgakasvult võetakse tu-
lumaksuks tervelt 31% (seda 
siis väheneva maksuvabas-
tuse tõttu). Teistele saabub 
see teadmine alles järgmisel 
kevadel, kui on aeg tuludek-
laratsiooni esitada. Kõrgema 
maksuastmeni võivad viia ka 
ühekordsed tulud, olgu sel-
leks jõulupreemia või näiteks 
päranduseks saadud korteri 
müük.

Olen veendunud, et ainus 
mõistlik lahendus on laien-
dada 500 euro suurune tulu-
maksuvabastus kõigile. See 
taastaks maksusüsteemi liht-
suse ja arusaadavuse, aga –  
mis veelgi olulisem –  tagaks 
selle, et mitte keegi ei pea 
muretsema ootamatu maksu-
koorma pärast ühekordsete 
tulude või palgatõusu korral. 
Sellel plaanil ei ole kaotajaid 
ning see maksaks 150 mil-
jonit eurot ehk alla 1,5% rii-
gieelarve mahust. Mõlemad 

minu juhitud valitsused on 
sarnases suurusjärgus mak-
sualandusi teinud, seega ei ole 
mitte mingisugust kahtlust, 
kas see on võmalik.

Lisaks tuleb taastada eel-
miste valitsuste aegne põhi-
mõte, et pensionid on mak-
suvabad vähemalt keskmise 
pensioni ulatuses (see muu-
tub eriti oluliseks juba järg-
misel aastal, kui keskmine 
pension kasvab prognoosi 
järgi ca 520 euroni). Tööl 
käimine ei tohi pensionäri 
maksukoormat kasvatada, 
sest Eesti vajab iga tööd teha 
sooviva inimese panust.

Maksudega rahul- 
olematud inimesed 
hääletavad jalgadega
Teine – ja samuti väga kulu-
kas – viga oli alkoholiaktsii-
si kahekordistamine. Ärge 
saage valesti aru – endise 
sotsiaalministrina tean hästi 
alkoholi kahjulikku mõju ini-
meste tervisele ning ilma akt-
siisita oleks viinapudel poes 
absurdselt odav. Aktsiisi üle- 
sanne on lisaks eelarvetulule 
piirata kahjuliku kauba tarbi-
mist ning sellisena on ta igati 
loogiline maksuliik.

Aga mistahes kauba hinnale 
(antud juhul siis lahjemat sor-
ti alkoholi ehk õlle aktsiisile) 
ühe ropsuga 100% lisades on 
tagajärjeks kas muude kaupa-
de ostmine või, nagu seekord 
läks, samade kaupade ostmi-

ne mujalt. Kui 2016. aastal, 
enne rekordsuuri aktsiisitõu-
se, ostsid eestlased Lätist vaid 
mõne protsendi alkoholist, 
siis aastaga kasvas see num-
ber mõnekümne protsendini. 
Koos ostetud alkoholiga jääb 
Lätti nii aktsiisiraha, käibe-
maks, kui – sellest on palju 
vähem räägitud – ka poodide 
tulu.

Kõige paremini mõõde-
tav mõju on alkoholiaktsiisi 
laekumise järsk langemine: 
vaatamata pea poole kõrge-
male määrale laekus 2017. 
aastal alkoholiaktsiisi vähem 
kui 2016. aastal. Kahe aasta 
(2017 ja 2018) peale kokku 
on riigieelarvesse jäänud lae-
kumata 358 miljonit eurot. 
See on sama palju kui mak-
sab neljarajalise tee ehitamine 
Haljalast Jõhvini välja. Või 
Rakvere Haigla 25 aasta eel-
arve. Või ca 1000 eurot iga 
Eesti pensionäri kohta. Või 
rohkem kui maksab kõigi 
inimeste tulumaksuvaba mii-
nimumi tõstmine 500 euroni. 
Ehk teisisõnu: see on üüratult 
suur raha, millega oleks palju 
targemat peale hakata, kui see 
lihtsalt naabritele kinkida.

Veidi väiksem, aga samuti 
väga märkimisväärne on ka 
sama mündi teine külg ehk 
Soome turistide arvu vähe-
nemine ligi 10% võrra. Selle 
mõjuks Eesti majandusele on 
hinnatud 160 miljonit eurot 
ehk kokku räägime juba suu-

rusjärgust pool miljardit ehk 
5% kogu riigieelarvest. Kui 
see ei ole parandamist väärt 
viga, siis mis on?

Samal ajal näitab statisti-
ka, et alkoholi tarbimine on 
esimest korda kümne aasta 
jooksul pööranud kasvule. 
Küllap see nii ongi, et kui 
kohver või mitu Läti õlut ko-
dus ootel, ollakse altimad ka 
kohvrist mõni purk või pudel 
välja õngitsema.

Reformierakonna ettepa-
nek on langetada alkoholiakt-
siisid tasemele, mil piirikau-
bandus järsult väheneb ning 
Eesti eelarvelaekumine para-
neb. Selleks soovime kaasata 
parimaid ekspertteadmisi ja 
põhjalikke analüüse ning loo-
mulikult Eesti ettevõtjate ko-
gemust.

Mitte kuskil maailmas ei 
ole keeruline ja liiga kõrge-
te määradega maksusüsteem 
suurt edu toonud ning ei ole 
ime, et ka Eesti inimestele on 
vales suunas tehtud muuda-
tused tekitanud palju paha-
meelt. Juba järgmisel nädalal 
algavad valimised Interne-
tis ning kahe nädala pärast 
pühapäeval on valimispäev 
jaoskondades. Olen võtnud 
maksusüsteemi kordatege-
mise oma südameasjaks ning 
loodan selles Teie toetusele!

Taavi Rõivas,
endine peaminister,

Reformierakonna esinumber Lääne-Virumaal

Kahe nädala jooksul toi-
metasid Rakvere noorte-
keskuses kümme vaba-
tahtlikku, neist kolm 
välismaalt – külalised 
lõid kaasa Rakvere 
Gümnaasiumi filmifes-
tivali korraldamises, 
käisid ametikoolis kee-
letunde andmas ning 
osalesid noortekeskuse 
tegemistes.

Liisi Kanna

Vabatahtlikud viibisid Rak-
veres alates 1. veebruarist 
ning projekti tegevused lõp-
pevad homme. Kuulutaja uu-
ris, kuidas noortele siin meel-
dinud on.

Austriast pärit David 
Kuenzer oli väga õnnelik, et 
tal avanes võimalus Eestit 
külastada. „Soovisin avastada 
Balti riike, sest ma ei olnud 
kunagi veel nii kaugel põh-
japool käinud, ja mul polnud 
aimugi, kuidas siin elu on. 
Soovisin õppida tundma siin-
seid inimesi ja kultuuri,“ rää-
kis Austria noormees.

Rakveres viibitud aja jook-
sul õnnestus see tema sõnul 
igati. „Näiteks tegid siinsed 
gümnasistid meile kena lin-

natuuri – nägime kõiki vaa-
tamisväärsusi. Oleme saanud 
tõeliselt nautida Rakvere-
vaimu,“ sõnas David.

Ka Prantsusmaalt Rakve-
resse sõitnud Marie Fratacci 
ja Paul Merlin kiitsid siin-
set õhkkonda. „Selle linna 
kultuur, ehitised ja üldine 
väljanägemine – me tõesti 
nautisime seda,“ sõnas Paul. 
„Esimesel päeval viisid sõbrad 
gümnaasiumist meid linnu-
sesse, vaatasime mäe otsast 
päikeseloojangut,“ muljetas 
Prantsuse noormees. „Rääki-
sime seal lausa mitu tundi 
juttu – ei märganudki, kuidas 
aeg lendas,“ lisas ta.

Pauli sõnul on kogemus va-
batahtlikuna olnud rikastav 
ning filmifestivali korraldus-
meeskonnaga sulanduti kii-
resti. „Meid tehti selle grupi 
tõelisteks liikmeteks – tund-
sime, et oleme osa millest-
ki ägedast,“ jagas Prantsuse 
noormees emotsioone.

Vabatahtlike jõudmisel just 
kreisilinna oli üheks võtme- 
isikuks Rakvere Avatud 
Noortekeskuse vanemnoor-
sootöötaja Kairit Pärn, kes 
ise praegust projekti vedava 
organisatsiooni kaudu aasta-
kese välismaal elanud. „Kui 
tagasi tulin, oli neil plaanis 
teha Solidaarsuskorpuse pro-
jekt Eestis ja täpselt samal ajal 

asusin mina Rakvere Avatud 
Noortekeskusesse tööle ning 
pakuti sellist koostöövõima-
lust,“ rääkis Kairit. „Ja mina, 
kui värske itaallane, olin loo-
mulikult kohe nõus. Nüüd jäi 
üle kultuurikeskuse direkto-
rile see meeldivaks rääkida,“ 
meenutas Kairit. Ning Eve 
Alte lõigi kohe kampa.

„Esimese nädala peamine 
ülesanne oli ette valmista-
da Rakvere Gümnaasiumi 
filmifestivali. Samuti käisid 
välisnoored Rakvere Ame-
tikoolis keele tunde andmas. 
Prantsusmaa tüdruk tutvus-
tas ja õpetas prantsuse keelt 
õpilasele, kes on kohe kohe 
Prantsusmaale praktikale mi-
nemas. Austria poiss õpetas 
saksa keelt ning nad tegut-
sesid ka koos inglise keele 
õpetajatega,“ tutvustas Kairit 
vabatahtlike tegevusi, lisades, 
et loomulikult olid külalised 
kaasatud kõigisse noortekes-
kuse üritustesse.

Noored vabatahtlikud saa-
busid Rakverre Euroopa So-
lidaarsuskorpuse mitmeta-
hulise projekti raames, kus 
on põimitud siseriiklik vaba-
tahtlik teenistus ja lühiajaline 
grupiteenistus ning mille ees-
märgiks on innustada noori 
tegema vabatahtlikku tööd.

Projekti koordineerivas 
Continuous Actionis vastava 

Vabatahtlikud käisid Rakveres kogemusi ammutamas

Vasakult Prantsuse noored Marie Fratacci ja Paul Merlin ning Austria noormees David Kuenzer Rakvere lu-
melinna ehitamisel.

Foto: Liisi Kanna

valdkonnaga tegelev Annli 
Heinsalu selgitas, et Rakve-
res läbi viidud grupiprojekt 
on teadaolevalt esimene sise-
riiklik vabatahtlik teenistus 
Eestis. „Uudne vabatahtliku 
teenistuse projektide juures 
on siseriiklik teenistus, mis 
lubab Eestis elavatel noortel 
teha vabatahtlikku teenistust 
oma koduriigis. Varasemalt 

on saadud seda teha ainult vä-
lisriigis,“ märkis ta.

„Idee ise sündis huvist näha, 
kuidas siseriiklik teenistus 
ja grupiprojekt koos välis-
noortega Rakveres toimib. 
Olime juba eelnevalt kuul-
nud filmifestivali edust ning 
mõtlesime sellele veel hoogu 
juurde anda,“ selgitas Annli 
Heinsalu.

„Kuna projekt on olnud 
edukas, siis loodame, et saa-
me ka järgmisel aastal Rakve-
res selliseid põnevaid tegevu-
si pakkuda,“ lisas ta.

Euroopa Solidaarsuskorpu-
se partnerlusprojekti „Unified 
Actions“ rahastab SA Archi-
medes ESK programmi va-
henditest.

REKLAAM
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MUST KROONIKA

Riigikogu valimiste eelhääle-
tuseni on jäänud vähem kui 
nädal ning valimispäev ise on 
juba 3. märtsil. Valimiskam-
paania on täistuuridel ning 
kindlasti olete mõne kandi-
deeriva isikuga ka isiklikult 
kohtunud. Mina olen olnud 
päris aktiivne, palju tunde 
tänavatel oma voldikuid ja-
gamas ning inimestega suht-
lemas just seetõttu, et Riigi-
kogu valimised on minu jaoks 
uus kogemus.

Kohtumised on olnud 
positiivsed ja inimesed on 
heatahtlikud, jutuajamised 
põnevad ning tulevikuks on 
olemas ka pagas väärt ette-
panekutega. On muidugi ka 
neid, kes ütlevad ausalt, et 
neil on teine eelistus ja pi-
kemalt mõtteid vahetama ei 
jää. Tähtis on, et on valikut 
ja minnakse valima, sest vaid 
sel viisil annate oma toetuse. 
Kuid valides Keskerakonna, 
toetate võrdsema, õiglasema 
ja sidusama ühiskonna loo-
mist.

Igapäevaselt vastutan mina 
Rakvere linnas sotsiaal-, ha-
ridus-, kultuuri-, spordi- ja 
noorsootöö valdkondade 
eest, kuid ka mujal ringi liiku-
des on olnud minu soov näha 
ja kuulda inimeste elu-olust 
väljaspool maakonna keskust. 
Saadud kogemus kohtumis-
test ja tagasiside on väärtus, 
ja seda mitte ainult kandidee-
rimiskampaania jaoks. Igas 

piirkonnas, omavalitsuses, 
külas on rõõmud ja mured. 
Rõõmud on tihti meie kõigi 
rõõmud, aga muredes jäädak-
se sageli üksi. Riigikogu kan-
didaat peab aga kursis olema 
terve maakonna käekäiguga.

Leian, et riigi kohus on 
tagada elu jätkusuutlik-
kus nii maal kui linnas, et 
meil kõigil oleks hea ela-
da. Selleks toetab õiglane riik 
ettevõtlust ja põllumajandust, 
panustab tervishoiu- ja sot-
siaalvaldkonna heaks, tõstab 
perede ja laste toetusi ning 
jätkab haridus-, kultuuri-, 
meditsiini- ja siseturvalisuse 
sektorite töötajate palgatõu-
su ning tõstab erakorraliselt 
pensione. Ma usun, et need 
lubadused on toetuse väärili-
sed.

Virumaa on virulaste hoi-
da. Oleme üks, üks Virumaa, 
üks Eesti. Soovin, et hoiak-
sime ühte ja üksteist, sest 
meist kõigist sõltub Eesti riigi 
heaolu ja areng. Kandideerin 
Riigikogu valimistel Keskera-
konna nimekirjas ning soo-
vin oma kodumaakonna 
eest Riigikogus väärikalt 
seista. Siiralt ja õiglaselt! 
Usun, et minu haridus, ko-
gemused rahvusvahelisest 
ettevõtlusest, mittetulundus-
ühingu tegevusest ning oma-
valitsuse tööst toetavad minu 
kandidatuuri.

Tänan kõiki inimesi, kes on 
mind seni usaldanud ja tänu 

Armsad Lääne-Virumaa inimesed!

Rakvere linn, Vinni 
vald, Viru-Nigula vald ja 
Kadrina vald said kok-
ku ligi 2 855 000 eurot 
toetust, et muuta tänava-
valgustus keskkonna- 
säästlikumaks.

Liisi Kanna

Keskkonnainvesteeringu-
te Keskus (KIK) rahastab 
tänavavalgustuste uuenda-
mist 32 omavalitsuses kokku 
20 873 223 euroga, millele 
omafinantseeringuna lisan-
dub 10 570 302 eurot. KIKile 
laekus tähtajaks 44 taotlust, 
kokku küsiti toetust 33,22 
miljonit eurot.

„Andsime toetust vanane-
nud ja ebaefektiivsete tänava- 
valgustuspunktide asenda-
miseks uutega, et vähendada 
kaasaegsete valgustite ja juh-
timistehnoloogiate abil ener-
gia kasutamist,“ selgitas toe-
tuse olemust KIKi energee-
tika valdkonnajuht Eduard 
Sizov.

„32 rahastatud projekti 
tulemusena renoveeritakse 
kokku 17 239 valgustuspunk-
ti üle terve Eesti ning hoi-
takse aastas elektrienergiat 
kokku enam kui 6,7 GWh,“ 
tõi Sizov välja projektide ka-

sulikkuse keskkonnale.
Kõige enam omavalitsusi 

sai toetust Harjumaal – ühek-
sa. Lääne-Virumaa paikneb 
rahastuse saanute arvu poo-
lest teisel kohal, siin toetatak-
se nelja omavalitsust.

Mahukad tööd Rakveres
Suurima toetuse maakonnas 
sai Rakvere linn – 1 331 600 
eurot, koos omaosalusega on 
projekti maksumuseks 2 048 
600 eurot.

Valgustatud tänavaid on 
Rakvere linnas umbes 83,4 
km ning valgustuspunkte ligi 
2780. Projekti raames reno-
veeritakse 1059 valgustus-
punkti. Projekt annab aastas 
kokkuhoidu 451 MWh, mis 
tähendab rahalist säästu üle 
54 100 euro aastas ning vä-
hendab 492 tonni CO2 toot-
mist. Projektiga soovitakse 
ühtlasi luua valmisolek tarka-
de lahenduste integreerimi-
seks tänavavalgustusse.

Renoveerida kavatsetakse 
viie linna siseneva tänava val-
gustus – Tartu, Kreutzwaldi, 
Tammiku, Õie, Vabaduse. 
Uuendused viiakse läbi pea 
kogu kesklinnas, välja jäävad 
juba renoveeritud tänavaval-
gustusega kesklinna osa ning 
Pikk tänav, mis on kavas re-
noveerida teiste programmi-
de raames. Projekt hõlmab ka 

mitmeid muid linnaosi.
„Usun, et eelseisva 30 kuu-

ga, mis projekti elluviimi-
seks antud, saame linnakesk-
konna täiesti uuele tasemele 
viia – projekt puudutab 68 
linnatänavat. Kui siia juurde 
lisada veel sel perioodil ker-
kivad suured objektid, siis 
on Rakvere linnakeskkond 
muutumas tervikuna palju 
kaunimaks ja võimalusteroh-
kemaks,“ kommenteeris posi-
tiivset rahastusotsust Rakve-
re linnapea Marko Torm.

Vinni ja Viru-Nigula
Vinni valla valgustuse uuen-
damist rahastatakse 745 200 
euroga, projekti kogumaksu-
museks koos omaosalusega 
on 1 095 900 eurot.

Vinni vallas rekonst-
rueeritakse 632 tänava-
valgustuspunkti, mis asu-
vad Vinni, Pajusti, Roela 
ja Laekvere alevikes ning 
Kakumäe, Küti ja Muuga 
külades. Lisaks uuendatak-
se LED-valgustitega Piira- 
Pajusti ning Roela-Saara jalg-
ja jalgrattatee valgustus.

Alanud aastal viiakse läbi 
projekteerimishanked, ehitus 
on planeeritud 2020. ja 2021. 
aastasse, tööde lõpptähtaeg 
on 2021. aasta augustis.

Viru-Nigula saab toetust 
616 200 eurot ning koos val-

la panusega uuendatakse tä-
navavalgustust 800 300 euro 
ulatuses.

Projekti raames renovee-
ritakse Aseri ja Viru-Nigula 
alevikus ning Ranna külas 
kogu tänavavalgustuse taris-
tus. Plaanis on uuendada 242 
amortiseerunud valgustus-
punkti, kus vanad valgustid 
asendatakse energiasäästlike 
LED-valgustitega, paigalda-
takse uued metallmastid ja 
maa-alused kaablid. Taristu 
varustatakse kaasaegse juh-
timistehnoloogiaga. Projekti 
tähtajaks on 2021. aasta no-
vember.

Veerand Kadrina 
valla valgustusest
Kadrina ja Hulja aleviku 
tänavavalgustuse renoveeri-
mist toetatakse 160 700 euro-
ga, koos Kadrina valla oma-
osalusega on projekti maksu-
museks 206 100 eurot.

„Projekt hõlmab põhili-
selt piirkondi, kus on kõige 
energiakulukamad lambid: 
Kadrina alevikus Kalevipo-
ja, Rakvere ja Raua tänavad, 
Hulja alevikus Tõnismäe 
teest ainult lasteaia ümbrus,“ 
selgitas abivallavanem Aarne 
Laas. „Mahuliselt on tegemist 
umbes 25 protsendilise osaga 
kogu valla tänavavalgustu-
sest.“

Aarne Laasi sõnul renovee-
ritakse projekti tulemusena 
107 tänavavalgustuse punkti 
ning sellega väheneb tunta-
valt nende töös hoidmiseks 
kuluv elektrienergia. Pare-
ma tulemuse saavutamiseks 
renoveeritakse ka viis elekt-
rikilpi ning seni kasutusel 
olevate elektrikilpide arv vä-
heneb. Projektiga loodetakse 
kokku hoida vähemalt 3500 
eurot aastas.

Projekteerimine on plaani-
tud läbi viia 2019. aastal ning 
ehitustööd toimuvad 2020. 
aasta jooksul. Projekti lõpp-
tähtaeg on detsember 2020.

Tänavavalgustuse uuenda-
miseks antakse toetust ener-
giatõhususe meetmest, mida 
rahastab Euroopa Liidu Üh-
tekuuluvusfond. Sedapuhku 
oli tegu teise taotlusvooruga, 
esimeses voorus 2017. aas-
tal said toetust 22 tänavaval-
gustuse rekonstrueerimise 
projekti kogusummas ligi 10 
miljonit eurot. Toona rahas-
tati kolme Lääne-Virumaa 
omavalitsust – Kunda linna 
582 000 euroga, Haljala valda 
200 500 euroga ning Väike-
Maarja valda 19 000 euroga.

Riik plaanib 2019. aastal 
avada ka kolmanda taotlus-
vooru tänavavalgustuse pro-
jektide toetamiseks.

KEHALISED VÄÄR-
KOHTLEMISED
12. veebruaril teatati, et 
Haljala alevikus asuvas ha-
ridusasutuses lõi 13aastast 
poissi korduvalt 14aastane 
poiss.
11. veebruaril teatati, et 
Kunda linnas Kasemäe tä-
naval asuvas haridusasutu-
ses lõi 15aastast noormeest 
tema eakaaslane. Politsei 
pidas kahtlustatava kinni.
10. veebruaril teatati, et 
Väike-Maarja vallas lõi 
35aastast naist tema elu-
kaaslane. Politsei pidas 
36aastase mehe kahtlusta-
tavana kinni.
8. veebruaril teatati, et 
Rakveres Vahtra puiesteel 
asuvas elamus lõi 62aastast 
naist tema abikaasa. Polit-
sei pidas 63aastase mehe 
kinni.

TUULE KAHJUD
Ööpäeva jooksul vahemi-
kus 11.–12. veebruar oli 
Lääne-Virumaal tugeva 
tuulega seoses päästjatel 
11 väljakutset. Peamiselt 
käisid päästjad lahendamas 
loodusjõududest põhjusta-
tud sündmusi.

kelle toetusele sai kohalike 
omavalitsuste valimiste järg-
selt minust Rakvere abilinna-
pea. Teie toetus on ka nüüd 
oluline ja olen selle eest 
siiralt tänulik. Olenemata 
tööst, mida teen, teen seda 
suure kohusetunde ja pühen-
dumusega ja saan kinnitada, 
et kui valituks osutun, jään 
iseendaks ning seisan väär-
tuste eest, mida endas kan-
nan, oma kodukoha ja kestva 
iseseisva Eesti eest.

Triin Varek,
Rakvere abilinnapea,

Keskerakond

Kes on sinu nr 1 Riigikogu valimistel 2019. aastal?

Oleg Gross, ettevõtja: „Triin on hooliv, arukas ja hea suhtleja. Meie riik ja rahvas vajab just selliseid 
inimesi uude Riigikogu koosseisu. Mina valin inimest ja Triin on selle vääriline. Soovin palju edu!“

Enn Eesmaa, Riigikogu aseesimees: „Keskerakonnas on alati olnud tarku ja toimekaid naispoliitikuid. 
Nende nimed on kõigile teada ja meeles. Seekord kandideerib teiste väärikate kõrval Rakvere abilinna- 
pea Triin Varek, keda kindlasti toetan ja soovitan Riigikokku valida. Oleme siin Toompeal lausa har-
junud, et vähemalt üks Varek peaks Riigikogus ikka olema. Miks mitte ka järgmises, XIV koosseisus!”

Maie Urbas, naisjuht: „Triin teeb kõike erilise pühendumuse ja energiaga, mis on omane vähestele. 
Triin kiirgab endast tohutult headust, mis muudab kõik tema ümber paremaks. Triin märkab, hoolib, 
toetab ja jõuab kõike ning kõikjale. Triin on äge naine, võrratu ema ja parim sõber.“

Toomas Varek, isa: „Käbi ei ole kukkunud kännust kaugele!“

Lembit Kaljuvee, Lääne-Virumaa esimene maavanem: „Head inimesed, valige kohalik inimene, kes 
seisab Virumaa eest, sest siin on päriselt tema kodu. Meie toetame Triini, sest ta on parim kandidaat 
Riigikogu valimistel!“

Omavalitsused uuendavad tänavavalgustust

REKLAAM
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Homme toimub Eesti 
Laulu finaalkontsert, 
kus tosina esineja seas 
astub üles Stefan Aira-
petjan, kes ainsana täna-
vustest finalistidest osa-
les ka mulluses finaalis, 
saavutades siis kolman-
da koha.

Tõnu Lilleorg

Stefanit, kes esitab enda kir-
jutatud laulu „Without You“, 
võib pidada finaalis soosiku-
te hulka kuuluvaks. Sellele 
viitab noormehe kõrge koht 
„Ringvaate“ ennustustabelis.

Stefan, poolfinaalis oli su 
laulu tiitrites kirjas, et 
lool on kaks autorit?

On üks autor, mina. 
Karl-Ander Reismann aitas 
lugu produtseerida.

Kuidas laul sündis?
Lugu sündis, kui minu ja 

mu tüdruksõbra vahel tekkis 
tüli. Ta läks kodust ära, olin 
üksi, mul oli kurb ja halb olla. 
Nii tuli inspiratsioon, hakka-
sin laulma, tulid sõnad, võtsin 
selle diktofoni peale. Ja veidi 
hiljem andsin talle loo demo 
kuulata – me leppisime ära 
ning ta tuli koju tagasi.

Tegu on kurva ballaadi-

ga, samas on selles teatav 
aktiivne energia, mis suu-
daks justkui olukorda 
muuta.

Ma olen kurb selle tõttu, 
mis juhtus ja ei taha sellega 
leppida. Ma võitlen sisimas 
– mis ma teha saan, kui ta ei 
taha mind... Lõpuks on ikkagi 
tähtis see, et sa usud ja võit-
led selle inimese eest, keda 
armastad. Kunagi ei tasu alla 
anda.

Mida oled Eesti Laulul tä-
hele pannud?

Mulle meeldib melu. Mulle 
meeldib suhelda inimestega, 
andekate inimestega eriti, sest 
neil on alati midagi huvitavat 
öelda. Eesti Laulul osalevad 
inimesed on väga ägedad.

Kuidas tundsid end mullu-
ses finaalis Eesti suurimal 
laval Saku Suurhallis esi-
nedes?

Väga hästi. Mul oli seal 
palju kindlam olla, kui mul-
lu poolfinaalis, kus oli väike 
närv sees. Kui ma näen ini-
mesi, on mul palju kindlam 
tunne.

Isegi kui neid on 6000?
Mida rohkem, seda kind-

lam. Ma toitun inimeste 
emotsioonidest ja energiast 
ning võtan asju südamesse. 
Kui minu ümber on inimesed 
rõõmsad, on mul väga palju 

Eesti Laulu fi nalist Stefan: publik annab mulle kindlustunde

energiat. Kui minu ümber on 
kõik kurvad, olen ka ise väga 
morn.

Oled sa teadlikult püüd-
nud saada paremaks suht-
lejaks? Näiteks analüüsi-
nud mingeid olukordi?

Minu isa on väga hea suht-
leja, temalt olen väga palju 
õppinud lihtsalt jälgides, kui-
das ta inimestega räägib. Isa 
peab Viljandis söögikohta 
Soso Juures – väiksena kuu-
lasin ja vaatasin, kuidas ta 
müües inimestega suhtles. 
Üldiselt ma analüüsin peas 
asju väga palju, üritan oma 
vigadest õppida.

Oled nii mõistuse- kui sü-
dameinimene?

Ükskõik, mida ma ka ei 
teeks, tahan alati enda vastu 
aus olla. Ma ei oska valetada, 
kui proovin valetada ja olla 
keegi teine, siis hakkan koku-
tama.

Palju sa igapäevaselt muu-
sikaga tegeled?

Pühendungi ainult muusi-
kale.

Oled käinud laeva peal 
laulmas, kas see on üks su 
püsivaid tegevusi?

Kui mul on aega, siis ma 
jooksvalt küsin, kas seal on 
tööpakkumisi. Olen käinud 
esinemas Silja Europal, kui 
see seisab Tallinna sadamas. 
Olen laulnud seal kõike, mis 
rahvale meeldib, see on liht-
salt töö. Viimasel ajal tegelen 
rohkem enda asjadega.

Laulad sa ka eesti keeles?
Ma olen eestikeelseid lugu-

sid kirjutanud. Järgmine laul, 
mis minult ilmub, võikski 
olla eestikeelne.

Kirjutan ka eestikeelsetele 
lugudele sõnu. Mulle meeldib 
väga, kui inimene ise kirju-
tab, kui ta seda oskab. Väga 
paljud lauljad ei kirjuta ise 
lugusid – see tundub nalja-
kas. Kahju, aga nii on. Samas 
on arusaadav, et mõni lihtsalt 
ei oska. Ma oskan ka produt-

seerida – võin kellelegi teisele 
laule teha.

Mida ütled poolfinaali 
kohta? Olid laval vägagi 
veenev.

Mulle väga meeldis Tartus. 
Inimesed lõid hea õhkkonna, 
kõik olid lõbusad ja rõõmsad, 
oli selline vaba tunne. Loo-
dan, et finaal tuleb samuti 
selline. Kõik, mis mu ümber 
toimub, mõjutab mind.

Millised on su ootused 
homse finaali suhtes?

Peaasi, et oleks lõbus. Fi-
naal on see päev, kus igaüks 
näitab, mis ta suudab. Ma ei 
võta „Eesti Laulu“ räige rebi-
misena, kus ainult võit loeb. 
Kui sa kaotad, ei tähenda see, 
et kõik on läbi. Ma püüan 
vaadata kaugemale. Eelmisel 
aastal Vajéga meil ei läinud 
väga hästi, see on minu jaoks 
näide, millest õppida.

Kuidas nii? Tulite ju siiski 
kolmandaks?

Mõtlen seda, et peale kon-
kurssi me lasime välja vaid 
ühe loo ja see ei olnud kuigi 
hea. Nüüd ma tean paremini, 
mida tuleb teha. Mul on ole-
mas ka hea tiim, kellega koos-
töös tegutseda.

Tegid väikese rolli filmis 
„Lõbus perekond“, mis jaa-
nuaris kinodesse jõudis. 
Kuidas tundsid end kaa-
mera ees?

Esimesed kolm videovõtet 
oli räige närv sees, pärast seda 
läks kõik hästi. Režissöör oli 
väga lahe, professionaalne ja 
sõbralik.

Kas tegeled spordiga?
Mulle meeldib tegeleda tai-

poksiga, väiksena käisin ka 
džuudos ja maadluses. Kau-
kaasia laste vanemad viivad 
oma lapsi sageli sellistesse 
trennidesse.

Kas saaksid olla ilma muu-
sikaga tegelemata?

Saaksin – ehk nädala aega, 
rohkem mitte. Olen siis väga 

Tundub, et tabatud 
on kümnesse
Margus Kamlat, R2 saate-
juht ja muusikaspetsialist:

„Kodustatud armeenlane 
Stefan Airapetjan, kes osa-
leb Eesti Laulul juba teist 
korda, ei eristunud eelmi-
sel aastal minu jaoks oma 
toonase kooslusega Vajé 
konkursi üldpildis. Ta liht-
salt kadus teiste väga tu-
gevate esituste vahele ära. 
Tema vokaalne võimekus 
ei pääsenud suhteliselt üks-
luiste EDM stiilis lugude 
vahelt välja. Mullune esitus 
ei moodustanud võrreldes 
teiste kooslustega tervikut, 
mis omakorda pani Stefa-
nile ette raamid oma os-
kuste näitamiseks.

Seekord tundub, et taba-
tud on kümnesse. Stefani 
varasem taust lauljana, mis 
pole väga laialt teada, on 
andnud talle tugeva kooli, 
mille ta kenasti Eesti Lau-
lu esimeses poolfinaalis 
ära realiseeris. Võitjana on 
ta juba Eesti Laulust välja 
tulnud nagunii, ka siis, kui 
ta finaalis paremate hulka 
jõudma ei peaks. Arvan, et 
Stefani julged flirtimised 
erinevate ja uute stiilidega 
võivad muusikasõpru veel 
korralikult üllatada.“

kurb, kui ei saa musitseerida. 
Mul on kitarr, klaver ja ka-
sutan arvutiprogrammi FL 
Studio. Mängin klaverit, tek-
kivad sõnad, katsetan mingite 
helidega – see on oma maa-
ilm. Mõned mängivad arvuti-
mänge, igaühel oma hobi.

Stefan Airapetjan on pühendunud muusikale.
Foto: Kairit Leibold / ERR

Foto: Arne Holm / ERR
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KUHU MINNA
Gustavi Maja
22. veebruar loeng „Meestele eeterlikud õlid – kus ja millal“
7. märts Liis Orava loeng „Toida oma tervist taimeväega“
31. märts algab Hatha jooga õpetaja 200 h kursus, soodushinnaga 
registreerumine kuni 20. veebruarini
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Rakvere Teater
15.02 kl 19 Kinnine kohus esietendus Rakvere Teatri väike maja 
(lav. Vallo Kirs)
19., 21.02 kl 19 Kinnine kohus Rakvere Teatri väike maja (lav. 
Vallo Kirs)
21.02 kl 19 Verikambi esietendus Rakvere Teatri suur maja (lav. 
Jaanika Juhanson)

Biore Tervisestuudio
18. veebruar kell 18 homöopaatia õpituba – Mirjam Heinloo
21. veebruar tervendaja Volli vastuvõtt
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kiropraktik A. Grigorjani vastuvõtt 
koos massaažiga
Teisipäeviti nõelravi terapeut Arina Grigorjani vastuvõtt
Neljapäeviti tervisliku seisundi testimine – E. Heinmets
Reedeti 2x kuus kaaniteraapia – V. Kudrjavtsev
Reg tel 5017960, info@biore.ee
Oleme avatud E–R 10–18, iga teine laup 10–14
Rakveres Laada 5

Rakvere kultuurisündmused
 26. jaanuar–16. veebruar Rakvere linna aukodaniku Edith Kotka- 
Nymani mälestusnäitus Rakvere Galeriis
28. jaanuar–1. märts joonistusvõistluse näitus „Minu tulevane 
Rakvere jõulupuu“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
15. veebruar kell 18 Rajaotsa Muusikakooli kontsert Rakvere 
Kultuurikeskuses, esinevad 
Rajaotsa kõlaansambel ja bändid
17. veebruar kell 16 ansambli Aakolm kontsert Rakvere Teatri-
kohvikus
17. veebruar kell 16 „Karnevalist paastuni“ Rakvere Kultuurikes-
kuses, karnevaliaja tantse ja laule 16. ja 17. sajandist esitab ajaloo-
lise tantsu ansambel Fioretto koos sõpradega Tartust
18. veebruar kell 14 Virumaa kirjandusauhinna arutelukohvik 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
19. veebruar–23. märts portreenäitus „Meie, virulased!“ Rakvere 
Galeriis, näituse avamine 19. veebruar kell 17.
19. veebruar kell 17.30 Tiit Pruuli reisijuttude õhtu Lääne- 
Virumaa Keskraamatukogus
20. veebruar kell 18 Johan Randvere „Romantiline klaver“ Rak-
vere Muusikakoolis
21. veebruar kell 17 Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud 
kontsert-jumalateenistus EELK Rakvere Kolmainu kirikus, esine-
vad Rakvere Eragümnaasiumi ning Muusika- ja Kunstikool Kaur 
õpilased
24. veebruar Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Rakveres:
kell 7.33 riigilipu heiskamine Rakvere Linnuses
kell 10 pidulik pärgade asetamine Ausambamäel
kell 11 jumalateenistus Rakvere Kolmainu kirikus
kell 14 vabariigi aastapäeva kontsert koos Elina Nechayevaga 
Rakvere Linnavalitsuse valges saalis (välja müüdud!)

Esmaspäeval värskete osa-
dega ETV ekraanile naasnud 
menusari „ENSV“ on tunnis-
tajaks 90ndate alguse pöör-
delistele ühiskondlikele sünd-
mustele, kuid keerab vindi 
peale ka sarja tegelaste elus.

Parima telesarja tiitlite-
ga pärjatud „ENSV“ lükkab 
nüüdsest nädalale hoo sisse 
esmaspäeviti. Värske hoo-
aeg viib 90ndate algusaasta-
tesse ja elustab ajaperioodi 
vahemikus juuni 1990 kuni 
august 1991. Selle aasta sees 
saab miilitsast politsei, Ivar 
Vigla kurikuulus nali Soo-
me sajamargaste kaotamisest 
ajab inimesed paanikasse ja 
Eesti teeb viimaseid samme 
iseseisvumise taastamise teel. 
Järjekorras 12. hooaeg tipneb 
teletorni kaitsmise ja Eesti 
Vabariigi taasiseseisvumise-
ga, mis haarab endasse ka sar-

Täna esilinastub 
kaheksale Oscarile 
kandideeriv fi lm
„Asepresident“ on filmi „Suur 
vale“ eest parima stsenaariu-
mi Oscari võitnud Adam Mc-
Kay uus, kaheksale Oscarile 
kandideeriv linateos. Film 
räägib USA ühest kõige vas-
tuolulisemast ja mõjuvõim-
samast asepresidendist Dick 

Cheneyst, kes ei piirdunud 
tavapärase asepresidendi rol-
liga, vaid kontrollis valitsuse 
tegutsemist mitmetes vald-
kondades ning kelle agres-
siivne välispoliitikasse sekku-
mine muutis tervet maailma.

Komöödiavõtmes film pa-
kub võimalust näha Cheney 
erinevaid tahke ja seda, kui-
das ta George W. Bushi kõr-
val maailma juhtis.

Dick Cheney rollis astub 
üles Oscari-võitja Christian 
Bale (fotol), kes on ennast 
rolli jaoks jällegi pea tund-
matuseni muutnud. Rolli eest 
on Bale pälvinud juba ka mit-
meid auhindu, seni tähtsaim 
neist on parima meespeaosa-
täitja Kuldgloobus.

Kuulutaja

Menusarja „ENSV“ uuel 
hooajal lehvib sinimustvalge

ja tegelased.
Muutuste tuules kulgeb ka 

„ENSV“ tegelaste elu, sest kui 
ühiskonnas toimuvad mur-
rangulised protsessid, siis ega 
sarja tegelastelgi elu maha 
rahune. Kel mõlgub peas 
hiilgav äriplaan, kes heitleb 
keerulise eraeluga. Oodata on 
purunenud südameid, aga ka 

pulmakellasid ning ootama-
tult annavad endast märku 
needki, kes vahepeal silma-
piirilt kadunud on. Uued osad 
toovad vaatajate ette kõik va-
nad lemmikud, aga segadust 
saabub külvama ka mõni uus 
nägu.

Kuulutaja

Sarja uue hooaja tegevusperioodil saab miilitsast politsei.
Foto: Kairit Leibold
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• Tegusa meeskonnaga on oo-
datud liituma kogemustega AU-
TOREMONDILUKKSEPP. Kelle 
peamisteks tööülesanneteks on 
sõiduautode ja kaubikute hooldus ja 
remonttööd. Sealhulgas: mootorite- 
ja käigukastide hooldus, pidurite 
hooldus, hammasrihmade vahetus, 
sildade reguleerimine, rehvitööd. 
Oled sobiv kandidaat, kui omad töö-
kogemust autoremondilukksepana 
ja oma töös oled täpne, korrektne, 
kohusetundlik. Kui sul tekkis küsi-
mus, siis võta julgelt ühendust tele-
fonil 504 3030. CV saata: rakvere@
gmail.com

• OÜ ForEst ForEver pakub tööd raie-
töölistele. Tel 523 6524

 • ER Frees OÜ võtab tööle  kogemuste-
ga mööblitisleri. Võimalik töötada ka 
projektipõhiselt. Tel 527 0051

• Pakutakse tööd tornkraanajuhile. 
Tel 503 0673

• Võtame tööle kevadel avatavasse 
väiksesse toitlustusbaari klienditee-
nindajaid ja juhataja. Tel 509 3295

• Aaspere Eakate Kodu pakub tööd 
hooldajale. Lisainfo tel 554 4290 või 
info@eakatekodu.ee

• Pakun kohe tööd Rakveres tugiisi-
kule, soovitav üksik korralik naine, 
mitte suitsetaja, Rakverest või lähi-
ümbrusest (väljaõppe võimalus). Tel 
554 6490, kiire!

• Helsinkist 150 km kaugusel Toijalas 
asuv laut otsib oma meeskonda pikema 
töösuhte eesmärgil kohusetundlikku, 
töötahtelist lüpsjat. Peamisteks üles-
anneteks on töö loomadega, lüpsmine. 
Nõutav eelnev kogemus lüpsjana. 
Vanuseks 45-55 eluaastat. Omalt poolt 
pakume väljaõpet kohapeal, motivee-
rivat töötasu, sõbralikku ja abivalmis 
kollektiivi. Lisainfo tel +3585 0550 6577

KOOLITUS

PAKUN TÖÖD OTSIN TÖÖD

Sõiduautode avariiremondiga
tegelev ettevõtte Heimarus OÜ

otsib Kadrina töökotta

Lisainfo tel 552 1733
www.heimarus.ee

AUTOPESIJAT-
ABITÖÖLIST

Töö kirjeldus:  
sõiduautode väli- ja sisepuhas-
tus, remonditöökojas abitööd.

Nõudmised kandidaadile:
ausus, töökus ja kohusetundli-

kus, füüsiline vastupidavus,
B-kategooria autojuhiload.

Töö sobiks ka naisterahvale.

MÄNNIKU TERAVILI OÜ 

otsib oma meeskonda 
seoses töömahu suurenemisega 

PÕLLUMAJANDUS-
MASINATE 

OPERAATOREID

Kasuks tuleb hea tehniline taip, ausus, 
vastutusvõime ja kohusetundlikkus. 
Pakume tööd kaasaegse tehnikaga, 

konkurentsivõimelist töötasu ja 
elamispinna võimalust kokkuleppel. 

Võta julgelt ühendust telefonil 504 2073
või e-mailil: alari.manniku@gmail.com

• Otsin tööd ehitusvaldkonnas Rakve-
res ja selle lähiümbruses (korterite re-
mont, tapeetimine, parkett, värvimine, 
majade ehitus jne). Hinnad kokkulep-
pel. Tel 522 4604

• Naisterahvas otsib tööd väiksemas et-
tevõttes nõudepesijana. Tel 5192 7135

• Kutsume teid veebruaris algavatele 
hispaania keele kursustele. Tunnid 
neljapäeviti Rakvere Kultuurikesku-
ses (Kreutzwaldi 2, Rakvere). Info 
ja registreerimine a.s.wesman@
gmail.com

• Inglise keele vestluse kiirkursus 
20 tundi vajadusel jätkame algajatele, 
taasalustajatele kesktasemele Tsentru-
mis, Koidula 1 alates E 18.02, T 19.02, N 
21.02 kella 18-19.30. Hind 60 € (sisaldab 
õppematerjale). Reg tel 5566 1419

Otsid tööd? 
Vajad töötajat?

Sisesta nüüd kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee



Soodustus ei laiene juba allahinnatud ja tellitavatele toodetele.
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Täna 72 aastat tagasi 
võeti NSV Liidus vastu 
seadus, mis keelas nõu-
kogude inimestel abi- 
elluda välismaalastega. 
Ametlikult oli selle sam-
mu eesmärgiks hoolitse-
mine nõukogude naiste 
eest.

Allan Espenberg

Varsti pärast Teist maailmasõda, 
15. veebruaril 1947. aastal aval-
dati NSV Liidu Ülemnõukogu 
Presiidiumi määrus „Abielude 
keelamisest NSV Liidu kodani-
ke ja välismaalaste vahel“, mille 
eesmärgiks kuulutati nõukogude 
naiste kaitsmine läänemaailma 
hukutava mõju ja diskrimineeri-
mise eest. Paljude hinnangul see 
aga päris nii ei olnud.

Seadus kuulutati välja pä-
rast seda, kui eriteenistused 
olid kokku arvutanud, kui palju 
nõukogude kodanikke jäid sõja 
lõppemisel elama välismaale. 
Paljud nendest, kes olid sõja ajal 
sunniviisiliselt kupatatud tööle 
Saksamaale, eelistasid pärast sot-
sialistliku kodumaa võitu suures 
sõjas jääda okupantide riiki.

Paljud nõukogude sõjaväela-
sed – nii mehed kui naised, kes 
liikusid mööda Euroopat, olid 
jõudnud sõja ajal välismaal abi- 

elluda ja isegi lapsed saada. Kui 
välismaalasega abiellunud me-
hed tulid veel kodumaale taga-
si, siis naised olid tunda saanud 
teistsugust elu ja keeldusid Nõu-
kogude Liitu naasmast. Erine-
vatel andmetel võis selliseid ini-
mesi olla poolest miljonist kuni 
kahe miljonini.

Selline olukord ei meeldinud 
arvatavasti nõukogude võimule, 
sest riik oli varemetes ja oli vaja 
suurt hulka inimtööjõudu. Tei-
seks oli sel asjal ka tugev ideo-
loogiline kontekst. Reklaamis 
ju NSV Liit end kui elamiseks 
parimat riiki maailmas, kuid 
venelaste põgenemine riigist ei 
kinnitanud seda sugugi.

Nii hindas NSV Liidu valitsus 
kapitalistliku maailmasüsteemi 
elutingimuste laastavat mõju 
kogenematutele nõukogude ko-
danikele ja otsustas nende väl-
javoolu välismaale katkestada. 
Peamiselt puudutas see seadus 
naisi, sest just vene naised kip-
pusid meelsasti välismaalastega 
abielluma. Nõukogude Liidus 
liikus sageli ringi välisriikide 
diplomaate, ajakirjanikke, sport-
lasi, kes väga tihti sõlmisid ar-
musuhteid nõukogude naistega, 
mis viimaste jaoks lõppesid aga 
tihti kurvalt.

Armuromaan 
viis vanglasse
Kui Nõukogude Liidu kodanik 
seadis sisse lähedased suhted 

välismaalasega, aga pärast ar-
mastatu lahkumist riigist hak-
kas temaga kontakti otsima, siis 
peeti seda häbiväärseks klassi-
liseks ebaküpsuseks. Naist, kes 
oli armunud välisriigi või veel 
hullem – lääneriigi kodanikku, 
võidi isegi süüdistada spionaažis 
ja riigireetmises. Kapitalistlikust 
riigist pärit välismaalasega saa-
di abielluda enamasti ainult siis, 
kui loobuti NSV Liidu koda-
kondsusest. Aga see oli juba ot-
seselt riigireetmine. Mõnevõrra 
leebemalt suhtuti nendesse, kes 
mehkeldasid sotsialistlikust rii-
gist pärit inimestega, kuid ega 
nendegi teguviisi heaks ei kiide-
tud.

Naisi, kes abiellusid välismaa-
lastega või elasid nendega koos, 
karistati ametlikult nõukogude 
vastase agitatsiooni tegemise 
eest ehk 58. paragrahvi alusel. 
Kui jutuajamistes mainiti seda 
paragrahvi, siis taipasid kõik, 
millega on tegu. Inimesed, kes 
mõisteti süüdi 58. paragrahvi 
alusel, võrdsustati kodumaa ree-
turitega. Neil polnud ka pärast 
vabanemist tavaliselt loota ei 
heale ametikohale ega suhtumi-
sele.

Näiteidki pole keeruline tuua. 
Tuntud vene näitlejanna Tatjana 
Okunevskaja (1914–2002) mõis-
teti kümneks aastaks koondus-
laagrisse. Ametlikult esitati talle 
küll süüdistus nõukogudevas-
tase agitatsiooni ja propaganda 

tegemises, kuid naine sai aru, et 
teda karistatakse välismaalasega 
suhtlemise eest. Oma armastatu 
nime ei avaldanud Okunevskaja 
isegi oma sugulastele, veel vä-
hem julgeolekule. Pärast Stalini 
surma vabanes ta vangistusest 
ning jätkas filmi- ja teatrinäitle-
jakarjääri.

Teine kuulus vene näitleja 
Zoja Fjodorova (1907–1981) 
tutvus 1945. aastal Moskvas 
USA diplomaadi Jackson Ta-
te’iga (1898–1978) ja sünnitas 
talle järgmisel aastal tütre Vikto-
ria. Kui Stalin sai sellest suhtest 
teada, siis saadeti ameeriklane 
ilma pikema jututa NSV Liidust 
välja, aga Fjodorova arreteeriti ja 
mõisteti spioneerimise süüdistu-
sel 25 aastaks sunnitöölaagrisse. 

Noorsoofestivalist 
sai orgia
Olukord hakkas muutuma pä-
rast Stalini surma, kuid mitte 
väga ruttu. Näiteks kui 1957. 
aastal peeti Moskvas ülemaailm-
set noorsoofestivali, siis saabus 
NSV Liitu 35 000 külalist 130 
riigist. Noormehed ja neiud va-
hetasid käepigistusi ja naeratusi, 
kuid sellega asi ei piirdunud.

Kirjanik Aleksei Kozlov on 
kirjutanud, et suhted arenesid 
väga kiiresti: „Äsja moodustu-
nud paarikesed siirdusid öösiti 
põldudele, põõsastesse. Paari-
kesed polnud üksteisest kuigi 
kaugel, kuid pimeduses polnud 

TÄNA MAAILMAS
1947: Nõukogude Liidus ei lubatud armastada välismaalast

sel tähtsust. Tagasihoidliku ja 
sihikindla vene neiu – komnoo-
re kuvand kukkus kildudeks ja 
sai uue tähenduse liiderlikkuse 
näol.“

Taoliste paarikeste püüdmi-
seks korraldasid miilits ja rah-
vamalev laiaulatuslikke haaran-
guid. Kui intiimsuhtelt tabatud 
välismaalasi ei puudutatud, siis 
neidudel lõigati selle eest näiteks 
osa juustest maha. Aga ühek-
sa kuud hiljem hakkas sündima 
„festivalilapsi“, kusjuures suurem 
osa neist olid tõmmu nahaga.

Keeld välismaalastega abiellu-

mise kohta tühistati alles 1969. 
aastal, kuid tagakiusamised sel-
lega ei lõppenud. Stalini järgsel 
ajal võtsid need lihtsalt teistsu-
guse iseloomu. Vangi tavaliselt 
enam ei pandud ja laagrisse ei 
saadetud, kuid repressioonid jät-
kusid: välismaalastega kuramee-
rivad inimesed vallandati, nende 
tegusid arutati parteikoosoleku-
tel, nad said üldise hukkamõistu 
osalisteks.

Välismaalastega abiellumine 
muutus Venemaal täielikult va-
baks alles pärast Nõukogude Lii-
du lagunemist.
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VAATA KÕIKI PAKKUMISI

TURU KAUBAMAJA 
LAADA 16, RAKVERE
87 m2, II korrus

NARVA,
PÄHKLIMÄE 6A
5 m2, I korrus

tel: 5554 5501

VINNI, 
SÕPRUSE TN 5
36,3 m2,  I korrus

TALLINN,
PAASIKU 2A
77,8 m2 0 korrus

VÄIKEMAARJA,
PIKK 9
48 m2, II korrus

JÄRVAKANDI, 
TURU 1
28,6 m2 I korrus

HALJALA,
VÕSU MNT 5
31 m2, I korrus

• Müüa 1toaline korter Rakvere kesk-
linnas, III korrus. Tel 5894 2895

• Müüa 1toaline korter Rakvere kesk-
linnas, Võidu 53, I korrus, 32 m2. Tel 
5834 5638

• Müüa 1toaline renoveeritud korter 
Rakvere linnas, II korrus, 30,5 m2. Tel 
5694 6444

• Müüa 1toaline korter Kundas (III 
korrus). Korter on väga soe, kõik aknad 
päikese poole. Kortermajal toimiv 
ühistu. Kommunaalkulud suvel 25 €, 
talvel 90 €. Läheduses laste mängu-
väljak, kool, spordikompleks, kauplus 
ja apteek. Hind 4000 €. Tel 529 7279, 
518 7977

• Müüa 1toaline korter Tapa kesklin-
nas, Hommiku pst 2, I korrus, maja 
värskelt renoveeritud, maja ees auto-
parkla. Tel 5612 8286

• Müüa Rakvere kesklinnas V korrusel 
asuv väga hea planeeringuga 2toaline 
korter. Konditsioneer. Vajab värsken-
damist. Hind 39 000 €. Tel 526 8753

• Müüa 2toaline keskküttega korter 
Rakke alevikus. Hind kokkuleppel. 
Rohkem infot: Virve, tel 526 7669

• Müüa remonti vajav 2toaline ahiküt-
tega korter Tamsalus, Piiri tänaval, I 
korrus. Hind 3900 €. Rohkem infot tel 
5899 8956

• Müüa Haljalas renoveeritud majas 
3toaline korter, III korrus, koos sisus-
tusega. Toad ei ole läbikäidavad ja on 
väga soojad. Korter vajab osaliselt re-
monti. Vajadusel saab kohe sisse kolida.
https://www.soov.ee/10014274-3-toa-
line-korter-haljalas/details.html. Tel 
5373 6388

• Müüa 3toaline korter koos garaažiga 
Väike-Maarjas, Põhja 13 a. Majas on 
toimiv korteriühistu. Korterit köetakse 
õhksoojuspumbaga. Soe vesi boilerist. 
WCs- ja dušširuumis on põrandaküte. 
Välisseinad kõik soojustatud. Põ-
randad enamus soojustatud, elutoa 
ja köögipõrand veel soojustamata. 
Garaaž on renoveeritud. Uus bituu-
menkatus, juhtmestik ja valgustid. On 
olemas voolumõõtja ja kanal. Korterit 
saab osta ka ilma garaažita, siis on hind 
18 500 €. Tel 5565 8241

• Müüa (ka järelmaksuga) või üürile 
anda (tagatisraha nõue) Tapal 85% 
renoveeritud eriplaneeringuga korter 
3 tuba + köök, dušš-wc koos, koridori 
vaheuks ja ühes toas veel teisaldatav 
dušinurk - köök, eraldi + wc pikas ko-
ridoris, mis võimaldab kasutada kahe 
1toalise eraldi korterina, 2/3 ,STV-tv, 
oma ahikeskküte + õhksoojuspump + 
konditsioneer, möbleeritud , 5 minuti 
tee rongipeatuseni ja poodi. Võimalik 
välja ehitada veel pööningukorter ja 
keldris suur saun, mõlemad a 70 ruut-
meetrit. Üür 100 € korter + maksud. Va-
hetus variandid väiksema korteri vastu 
või midagi muud huvitavat. e-mail: 
aautod@gmail.com. Tel 5648 8989

• Müüa Roelas kõigi mugavustega 
4toaline korter. Kokkuleppel üüri 
võimalus. Info tel 505 1902

• Müüa maja Rakvere linnas, Ka-
narbiku tn, värskelt renoveeritud, 
olemas garaaž, saunahoone, oma ja 
tsentraalne vesi-kanalisatsioon, õhk-
soojuspump ja voolukivist uus ahi. 
Tel 5887 1954

• Müüa garaaž Kadrinas. Tel 5674 0278

• Ostan 1toalise kõigi mugavustega 
korteri Rakveres otse omanikult. 
Tel 508 1311

• Ostan ahiküttega korteri Rakveres. 
Korteri seisund pole tähtis. Tel 518 
1324, helistada iga päev 11-20

• Ostan Rakvere või Haljala remonti 
vajava korteri. Oodatud kõik pakku-
mised! Tel 518 8770 

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

• Ostan väikese maja Rakvere linnas 
(eelistatult ühekordse) või vana aiaga 
elamumaa. Tel 5854 2077

• Ostan garaaži Rakvere, Mulla täna-
vale. Tel 5648 6638

• Ostan garaaži Rakvere linnas. Tel 
5687 6617

• Ostan maad. Tel 520 7616, maaost@
mail.ee

• Ostan väiksema (1-2 hektarit) met-
sakinnistu  Virumaal, Järvamaal või 
Jõgevamaal. Võib pakkuda ka raiutud 
kinnistuid. Tel 5562 2919

• Vahetada 1toaline väga korralik kesk-
küttega korter Kundas 1toalise korteri 
vastu Rakvere äärelinnas (Sõmerul, 
Vinnis). Tel 5563 0344

• Vahetada 1- ja 2toaline keskküttega 
korter Kundas, ühe elamispinna vas-
tu või müüa korterid vastavalt 4000 € 
ja 11 000 €. Info tel 518 9064

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Soovin üürida 1-2toalist kõigi 
mugavustega korterit Rakveres ja 
Rakvere ümbruses 5-6 kuuks. Tel 
509 3295

• Soovin üürida 3toalist ahjuküttega 
korterit Rakveres otse omanikult, 
asjaga kiire. Tel 5353 8655

• Alates 1-20 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik elamine. 
Tel 516 4685

• Anda üürile 1toaline korter Kungla 
6, Rakvere. Vajab remonti. Tel 5612 
0920, 672 1483

• Üürile anda 1toaline (38,5 m2) ahi-
küttega korter Rakveres, Pikk 37, I 
korrus. Hind 200 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Anda üürile 1toaline möbleeritud 
korter Kunda kesklinnas. Üür 100 € + 
kommunaalkulud. Tel 522 3647

• Anda üürile 1-tuba Soomes Vantaal 
naisterahvale. Üür 120 €/kuus. Tel +358 
04170 09851

• Üürile anda 2toaline (61,3 m2) ahi-
küttega korter Rakveres, Pikk 37, II 
korrus. Hind 220 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Üürile anda kõigi mugavustega 2toa-
line korter Rakvere kesklinnas. Üür 
260 €. Tel 5805 1683

• Anda üürile 2toaline möbleeritud 
korter Rakveres. Üüri hind 240 € + 
elekter, vesi. Tel 527 0058

• Üürile anda kauplus 100-180 m2 + 
ladu tasuta kauba peale, Tapa kesklin-
nas. I korrus, eraldi sissepääs, olemas 
olmeruumid, valveseadmed, internet. 
(Vabaneb 01.03.2019). Tel 503 9645

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A6 Avant, S-line, 2005/08, 
bensiin, 2,4 (130 kW). Hoitud ja ilus 
auto. Hele nahksisu, automaat. Värvus 
tume metallik. Hind 4500 €. Info tel 
5378 0228

• Müüa Citroën XCARA 1,6i, 2002. a, 
ülevaatus 11/2019, heas korras. Hind 
850 €. Tel 501 1427

• Müüa Mazda 6, 2006. a, 2,0TDI, 
105kW, 219 000 km, väga heas korras, 
ÜV 12/2019, roosteta, põhi tehtud. Tel 
5806 1081, 5333 8400

• Müüa Volkswagen Polo, 2005. a, 
auto on heas korras ja rooste puudub. 
Tel 517 4193

• Müüa Volvo XC60, 2,4D, 2009. a, väga 
heas korras. Tel 502 8156

• Müüa sõidukorras Buraan. Tel 518 
9518

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car    1,8i            98
AUDI S4/A4      4,2 i             06
AUDI A3         1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                       84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro               94
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 qua  ro    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                06
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                       2,0TD                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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVA-

KILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, Jaama 11 Rakvere, 
tel 322 3103, 505 2065tel 322 3103, 505 2065

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Webasto ning Eber- * Webasto ning Eber- 
späsher paigaldus ja späsher paigaldus ja 
remontremont
* Haakekonksude müük ja * Haakekonksude müük ja 
paigalduspaigaldus

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

66Ah 520A 47.10 €
78Ah  680A 59.50 €
98Ah 720A 73.20 €

Ja veel palju erinevaid akusid 
heade hindadega

Agroparts OÜ, Rägavere tee 38, 
Rakvere Tel 526 0545

• Ostan auto kuni 1500 €, võib va-
jada remonti. Tel 504 0457

• Ostan Vazide, Volga, Moskvichi uusi 
plekke, tulesid, stangesid jne, uusi 
veneaegseid rehve. Tel 515 7395

• Ostan igasuguses seisukorras sõi-
dukeid. Võib julgelt pakkuda heas 
korras, remontivajavaid, seisnud jne 
sõidukeid. Sobivusel tulen kohe järgi. 
Tel 5357 7108

• Ostan sõidukeid ja kaubikuid, Lää-
ne-Virumaal tulen kohale 1h jooksul. 
Helista 5309 2650 ja saate teada palju 
teie sõiduki eest pakume!

• Ostan Volga (GAZ 21 või GAZ 24). 
Tel 5565 0465

• Ostan korraliku 04, 05 plekke. Tel 
524 6891

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 
5956

• Autoplekitööd parima hinna ja 
kvaliteedisuhtega Lääne-Virumaal. 
Tel 508 6455

• Autode ja traktorite starterite
ning generaatorite remont. Müü-
gil ka uued ning vahetusfondi star-
terid ja generaatorid.Tel.5260545

• Sõiduautode ja väikekaubikute 
keretööd ja värvimine. Karpide, tii-
bade, uste vahetus, värvi parandused. 
Tel 509 2436

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teostab 
puksiirteenust 1,30 €/km ja tunni-
töö 30 €/h. Rendime puksiirhaagist 
(konn) ööpäev 25 € ja oksapurustajat 
BOSCH 25 € - 24/h. 10 meetrine redel 
6 € - 24/h. Kivipurustaja 50 € - 24/h, 
tekstiilipesur Puzzi Kärcher 18 € - 
24/h, elektriline nurklihvija Metabo 
(230) 6 € - 24/h. Tel 5858 9552

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

• Bobcat minilaaduri rent juhiga ja 
ilma. (lumekoristus). Tel 5559 8765
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• Väikebussirent koos juhiga. Sõi-
dud seltskondadele kuni 8 inimest. 
Küsi pakkumist! Tel 5805 5211

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
madel (2,45x9,0 m), kraana. Tel 
5682 7009

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

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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Veo-ja kolimisteenus. Tel 506 1547

• Kolimis-  ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

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

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

Kandevõime 15 t, kraana,
kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m, kraa-

na noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* 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

• 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

3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

Veo-  ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

Pakume 

lümelükkamis-
teenust

Koristame lund 
traktori ja autoga.

Helista 5827 1622 
ja leiame sulle sobiva 

lahenduse!

• Teostame fekaaliveoteenust ja 
kanalisatsioonikaevude tühjenda-
mist. Külmunud trasside sulatus. 
Feka-Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 
5381 9930

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

Vinni vallas ja Rakveres 
Tel 5137633

FEKAALIVEDU

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 
kanalisatsioonitrasse.

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

www.kuulutaja.ee

• KCK Teemant OÜ teostab teemant 
puurimistöid (ventilatsiooniavad, 
toruavad, kaabliavad jne). Tellimiseks 
võta ühendust info@kckteemant.eu  
või helista tel 517 4192

• Sooda-, klaasi- ja liivapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Hakkame remontima ja ehitama! 
Tel 526 0804

• Ehitus- ja remonditööd nii era-
mutes kui korterites. Siseviimistlus, 
vannitoad, voodrivahetus, soo-
justamine, terasside ehitus, san. 
tehnilised tööd. Hinnad head. Tel 
5808 5965

• Katuseehitus. Ehitushooaeg on 
vaikselt kätte jõudmas, oled mõelnud 
katuse vahetuse peale, siis loed õiget 
kuulutust, tegeleme katuste ehitusega, 
vana maha ja uus peale. Helista meile 
ning lepime kokku hinna ja aja, bro-
neeri töö aegsasti, kuna ajad täituvad 
ruttu. Tel 5668 4415

• Teeme üldehitustöid ja pakume lu-
meteenust (garaažid, majad, kuurid 
jne). Teeme raskest lumest puhtaks 
ennem kui konstruktsioon järgi annab. 
Töö alati kiire ja korralik. Tel 5885 3314

• Teostame ehitustöid: sisetööd, 
saunad, puitkonstruktsioonid, 
puitfassaadid, majakarbid, vunda-
mendid. Tel 5646 0674

• Ehitustööd. Väikefi rma teeb sise- ja 
välisehitustöid. Teeme ka lumekoris-
tustöid. Tel 5806 8378

• Ehitus, viimistlus, remont (saunad, 
pesuruumid, majad). Tel 504 5560

• Teostan vannitubade ja saunade 
ehitus-ja remonditöid, terasside ja 
kõrvalhoonete ehitust. Tel 526 1552

• Teostame kõiki lammutustöid. Tel 
5330 5970

• Teostame lammutus- ja koristus-
töid, samas ka prahivedu. Tel 5553 
0770

• Põrandatööd. Parkett-ja laudpõ-
randate paigaldamine, lihvimine, 
lakkimine ja õlitamine. Tel 5829 2584

• Üldehitustööd: puukuurid, garaažid, 
saunad. Tel 5685 6320

• Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5685 6320

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. Tel 
5565 3842, www.pursoojustus.ee

• Teeme ehitus- ja remonditöid ning 
vannitubade remonti. Aitame teid 
sisekujundusel. www.kenriko.ee Tel 
508 3305

• Korterite renoveerimine, vanni-
tubade remont ning lammutustööd. 
Tel 5685 6320

• Teen kindakrohvi (korstnad, sooja-
müürid, seinad jne). www.kenriko.ee 
Tel 508 3305

• Pleki kantimis teenus: akna-
plekid, sokliplekk, parapetid, kõik 
erikujulised ja standardplekid. Tel 
553 9330

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult, boilerite puhastus ja remont. 
Tel 5890 2983

• Elektri paigaldus ja hooldus. Hoone 
ja tööstusautomaatika. Tööstussead-
mete paigaldamine ja häälestamine. 
B-pädevus käidukorraldus. Tel 524 
3553. E-mail saelal.info@gmail.com

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

Sise-, välis-, vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehitus. 

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

• müüritööd
• katusetööd
• ehituspuusepatööd
• vundamendi rajamine
• akende ja uste 

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid ning 
piirdeid. Valmistame detaile 
paatidele, autodele mootorra-
tastele jne vastavalt tellimu-

sele.

Ehituse 3, Rakvere
rakmettrans@outlook.com
Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

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

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

• MAALRITÖÖD
• KROHVITÖÖD
• REMONTTÖÖD
• TREPIKODADE 

RENOVEERIMINE

Teostame töid eraisikutele, 
kui ka KÜ-dele kogu 

Lääne-Virumaal.

Ehmes OÜ
Tel 5897 9293, Janek
ehmesoy@gmail.com
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JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Tel 5662 1147, 324 4103
enki.erel@gmail.com

TORUTÖÖD
Küte, vesi, kanalisatsioon,
ehitus, remont, hooldus,

torude sulatus

• Katuste ehitus
• Valtsplekk-katuste ehitus
• Profi ilplekk-katused
• Eterniitkatused
• Kivikatused
• Vihmaveesüsteem
• Katuse turva- ja ohutus-
varustused
• Katuseaknad
• Aknaplekkide paigaldus
• Müüriplekkide paigaldus
• Plekikantimisteenus
• Liistprofi ilide paigaldus
• Fassaadide ehitus (v.a 
krohvitavad fassaadid)

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

e-mail: info@LRkatused.ee  
www.LRkatused.ee

          www.facebook.com/LRkatused

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd
• Lume eemaldamine 

katuselt
SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

• TÄISPUITMÖÖBLI RESTAU-
REERIMINE: toolid, lauad, ka-
pid, kummutid ja muu. Helista 
ja küsi lisainfot. Tel 5387 8045, 
schmidt100@hot.ee

• Soovid olla terve, soovid hästi 
magada? Siis vali endale Tervislik 
voodikoht, mille kohta saad abi Goog-
list või alderbrunfeld@gmail.com. Tel 
502 4534

• Keldrite-, pööningute-, kuu-
ride-, puhastamine   ja prahi ära 
vedu. Tel 5553 0770 

• Pehme mööbli riide vahetus ja 
remont, veo võimalus. Tel 506 1547

• Lumelükkamisteenus kopp-laa-
duriga. E-mail: moisakiviehitus@
gmail.com.Tel 5221183

MUUD TEENUSED

KODU

OST

KÜTTEPUUD

• Lumekoristus ja jääpurikate 
eemaldus. Tel 5553 0770

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja konditsio-
neere. Tel 502 4944

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 5 53 5885

• Ansambel, õhtujuhtimine teie peole 
üle Eesti. Tel 5190 1697

• Felix Bänd. Tel 5559 3419

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

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 
OÜ Mart Tali Kaubandus

• Parima hinnaga hüperkiire piirama-
tu Internet + KordusTV-ga. DigiTV 
Virumaal. Paigaldus, Wifi  ruuter ning 
Digiboks tasuta. Levib nii linnas kui 
maal. Uuri lähemalt: http://telestar.
ee. Tel  5552 5432

• SAT-süsteemid alates 95 €. TV-an-
tennid – paigaldus, remont. OÜ RTS 
ANTENN. Tel 5340 7808

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Koidula 1, 
Rakvere Tsentrumi II korrus. Helista 
juba täna tel 551 2053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. Aas-
taaruanded soodsalt. Tel 5568 6385

Varalaen
Laen kinnisvara tagatisel

Kuni 100 000.- 

Kuni 70% kinnisvara väärtusest

 537 50 007

Krediidiliin ettevõtjale
Kuni 150 000.- 

Suurem paindlikkus ja vabadus

@info    varalaen.ee
Vilde 6a, Rakvere, III korrus

Tegemist on finantsteenuste reklaamiga, 

tutvu tingimustega www.varalaen.ee ning 

pea vajadusel nõu spetsialistiga. Näiteks 

10 000 euro laenamisel 2 aastaks intressiga 

18%a. on krediidi kulukuse määr 19,56% 

ning laenu brutosumma 11 976 eurot.

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

siis helista 5553 0770

Kui vajad abi 
MAJAPIDAMISTÖÖDEL

olgu see puudetassimise, 
lumelükkamine, koristamine 
või mingis muus asjas, kas 

või poes käik,

Tekstiilipesur
Rakveres
Rendi või 
telli teenus

5385 5691

RAAMATU-
PIDAMISTEENUS

Rohkem infot:
wwww.ingliteteraapia.weebly.
com/raamatupidamine.html

• igakuine 
raamatupidamine

• palgaarvestus, 
maksuarvestus,

• töötajate maksete 
deklareerimine

• majandusaasta 
aruande

• koostamine
• konsultatsioon
• töö/praktika 

võimalus

• Müüa käsitsi kootud sokid/kindad 
10 €, koeravillast 16-20 €. Tel 5645 1242

• Müüa duurkannel (Harpeleik) – 
„Zither“, 7 tuuriga. Kaasas kohver, 3 
komplekti tagavara keeli ja võti. Hind 
250 €. Tel 5656 8908

• Müüa vähe kasutatud teler „Sharp“, 
32 tolli, hind 70 €. Pimendavad rulood 
2 tk (2 m), bordoo, 50 €. Kardinapuud 
ümarate otstega 2 tk – 50 €. Tel 5566 
9310

• Müüa täispuidust voodi mad-
ratsile 160x200. Asukoht Rakvere. 
Hind 50 €. Kokkuleppel ka trans-
pordi võimalus. Tel 5688 8797

www.kuulutaja.ee

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seisma jäänud asju: mööbel, 
nõud, mänguasjad, jalgrattad, garaaži-
tööriistu ja -tarvikuid. Paku julgesti! 
Tel 5616 5761

• Ostan kristall ja varajast tarbeklaasi 
tooteid. Tel 5672 7175

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
507 9984

• Ostan nõukaaegse soome tõuke-
kelgu ning tehnilist kirjandust, võib 
pakkuda ka vanemat. Tel 5672 7175

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

• Vanavara huviline ostab majapi-
damises olevat vanavara: mööbel, 
tööriistad, jalgrattad, võrrid, mootor-
rattad, kristallnõud, garaaži tarvikud, 
hobutarvikud, märgid jpm. Aus ja 
meeldiv teenindus! Tel 507 9984

• Ostan võrri, ka mittetöötava, nende 
osi (rattad, mootorid jne) ja õlleankru. 
Tel 503 1849

• Ostan maja likvideerimisel või koli-
misel seisma jäänud esemeid, pakku-
da võib kõike, ka kallimaid esemeid. 
Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. vanaaeg-
sedasjad@gmail.com. Tel 555 55527

• Ostan Norma/Salvo ja teisi NSVL 
aegseid  mänguautosid  ning vanu 
1970–1990. a valmistatud  Vene 1/43 
mudelautosid. Tel 529 1288

• Ostan nõukogudeaegse fotoaparaadi 
ja objektiivid. Tel 5853 2215

• Ostan küttepuu ülejäägid (maja 
müügi või majapidamise likvideerimi-
sel), ka väiksema koguse. Tel 5801 9086

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

• Müüme Haljalas küttepuid. Leht-
puu, kuivad ja toored, transport, 
koorem 5-10 m3. Tel 5051 528

• Saetud-lõhutud küttepuud lao-
tuna 5 m3 alustele. Kõik puuliigid 
eraldi. Telli riidas puud koju. Tel 
5399 3702

• Müüme 3m küttepuud. Tel 5012 
905
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• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.80 €/kott 
ja kasel 3.20 €/kott. Tel 505 1528

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5045 632

• Müüa saetud lõhutud küttepuud 
(kuiv kask, metsakuiv kuusk, lepp). 
Tel 5192 4320

• Müüa saetud lõhutud kuivi küt-
tepuid. Minimaalne kogus 2 m3. Tel 
522 3152

• Saetud-lõhutud toores lepp 40€/
rm. Hind sisaldab transporti. Rakvere. 
Tel 5877 2173

• Müüa küttepuid (kuivi ja märgi, lah-
tiselt ja võrgus). Tel 504 6111

KUIVAD 

TEL 5012 905

KÜTTEKLOTSID

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
KOOS 

TRANSPORDIGA
TEL 5695 5572

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

SOODSALT
PUITBRIKETTI 

JA PELLETI
KÜTTEGRAANULEID

Võidu 2c, Rakvere

• Katuseplekk, otse tootjalt, hind 
alates 6 €, vastavalt tellija mõõdule. 
Tel 553 9330

• Müüa ehituslikku saematerjali 
(lauad, prussid) ja puitmaterjali tis-
leritöödeks. Tel 504 6111

METS

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

TUTVUS

VANAVARA

TEATED

Ettevõte müüb 
ehituslikku saematerjali 

(prussid ka 6m, 
kuivad lauad).

Puidust kaubaaluste 
müük ja tootmine, 

transpordi võimalus.
Info tel 515 0258 

või 520 6369

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

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

• Hea metsaomanik! Valgustusraie, 
alusmetsa lõikus traktori ette, harven-
dusraie, kruntide ja kraavide puhas-
tamine võsast. Valgustusraie 110-330 
€/ha, alusmetsa lõikus 110-250 €/ha, 
harvendusraie 8 €/tihumeeter, krun-
tide ja kraavide puhastamine 20 €/
tund. Lääne-Virumaa, Ida- Virumaa. 
Arve esitamise võimalus. Kaupo, tel 
5303 2142

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246 
pikter@mail.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Ostame:
• Virnastatud võsa
• Kasvavat võsa
• Raiejäätmeid

Vajadusel lõikusest hakkimiseni!

Gryn Grupp OÜ
+372 513 1240

info@gryngrupp.ee
www.gryngrupp.ee

• Müüa Kungla talu kartulit „Laura“ 
ja „Gala“ Rakvere vallas. Transport. 
Tel 514 1338 

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5354 3002 
või 513 3787

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohale toomisega. Info tel 
5196 2628 või 5351 7414

• Müüa Ab lehmikuid, pullikuid ja 
tiineid ammesid. Tel 507 9115

• Müüa männikoore multši. Paki-
tud ja lahtine. Tel 554 9113

• Anda rendile 14 ha põllumaad Rak-
vere vallas. Tel 523 3540

• Müüa kvaliteetset musta mulda 
(sõelutud). Pakitud ja lahtine. 
Transpordiga. Tel 554 9113

• Müüa ilusad noored kuked. Hind 5 
€. Tel 5667 0309

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Avatud uus mahetoodangu 
pood! Suitsuselt mahlane kutsub 
teid maitsma Eestimaal valmista-
tud koduste maitsetega tooteid. 
Esindatud on käsitööjuustud ja 
-moosid, suitsulihatooted, värske 
liha, ning palju muudki, seega 
usume, et kõik leiavad midagi oma 
maitsele. Asume Lai 1, Rakvere 
linnas. Peatse kohtumiseni!

• Lasteriiete e-pood www.moek-
ratt.ee

• Tere armsad Eesti inimesed. Pöör-
dun teie poole suure murega. Perre 
on sündimas laps aga majas puudub 
vesi ja igasugune pesemisvõimalus. 
Varsti juba pea aasta pole kaevus vett 
olnud. Nüüd palun teie heade inimeste 
abi. Abi võib olla nii materiaalne kui 
ka rahaline. Kui saaksid annetada 
meie perele kasvõi ühe euro, teeksid 
meie elu paremaks. ERKI HEINSALU, 
EE762200221038745624. Maailmapa-
randaja@suhtlus.ee

• Kadunud emane kass Lusja. 
Palun helistage tel 554 6305

• 50aastane mees tutvub sümpaatse 
naisega, ole palun asjalik. Tel 5907 
3196

• 57aastane sale mees tutvub noorema 
saleda naisega. Tel 5348 9906

LADU NÄPIL MÜÜB: 
sea abaliha kondita 2,80 €/kg

broileri koib 1,25 €/kg
broileri poolkoib 1,25 €/kg

broileri kintsufi lee 3,50 €/kg
kalkuni kintsufi lee 3,70 €/kg

hõbeheik 3 €/kg
Info tel 3220 722

Juuksur Sirje
tel 506 8485

Naistejuuksur Keiu
tel 554  7332

Maniküür/pediküür/ 
ripsmetehnik Kaire 

tel 5566 2712

Otsime tööle 
naistejuuksurit, massööri

tel 5897 9293

Sirje Ilutuba, Lai 3a (piibeleht)

II SORDI VÄLJAMÜÜK
16.02.2019
9:00-15:00

Teamwood OÜ territooriumil
Sepa 18a, Sonda

Valikus: välisvooder, terrassilaud,
pruss, karkass ja palju muud

Info: Regina +372 513 2581 
või +372 5306 7722

regina@teamwoodtimber.com
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• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 900 
1727. 24H. www.ennustus.ee

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

Ei päikene enam nii eredalt sära, 
sest emake kallis läks jäädavalt ära. 

Avaldame kaastunnet Tiiule 

kalli 
EMA

kaotuse puhul.

Marget ja Anu

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Hinnad turul 15. veebruaril 2019

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 7,00

Petersell kg 8,00

Mugulsibul kg 2,00

Küüslauk  kg 8,00

Porgand kg 1,50

Kaalikas kg 1,00

Peet kg 1,00

Kõrvits kg 0,80

Jõhvikad liiter 6,00

Sarapuupähklid (import) kg 5,00

Kreekapähklid (import) kg 5,00

Kreekapähklid, puhastatud kg 11,00

Mesi 700g purk 5,50 6,00

Seemned lindudele 5kg kott 5,00

Värsked räimed kg 1,30

Värsked kilud kg 1,30

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Turul müügil: 
tööstuskaup – riided ja jalanõud

saunavihad ja luuad (igal laupäeval)
Saaremaa lõnga müük turul laupäeval, 16. veebruaril!

MATUS

www.kuulutaja.ee

Väljaandja: 

AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

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

Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
silja.part@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Gert Koovits

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Möödunud nädalal lõppes 
tähtaeg ideekavandite esita-
miseks rahvusvahelisele ar-
hitektuurivõistlusele. Eesti 
kõige keskkonnasõbralikuma 
riigihoone rajamiseks laekus 
18 ideekavandit. Kvalifitsee-
rimise komisjon jätkab tööd.

Parima projekti valib seits-
meliikmeline žürii, mille esi-
mees on Riigi Kinnisvara ASi 
projektidirektor Enno Par-
ker. Samuti kuuluvad žüriis-
se arhitektid Endrik Mänd, 
Tomomi Hayashi, Toivo 
Tammik ja Kalle Komissarov 
ning Keskkonnaministeeriu-
mist asekantsler Margit Mar-
tinson ja riigivaraosakonna 

peaspetsialist Martin Kõiv. 
Märtsi lõpus pannakse Eesti 
Arhitektuurimuuseumis pa-
rimatest töödest üles näitus ja 
avatakse nimeümbrikud.

Parima kavandi järgi haka-
takse projekteerima valdavalt 
puidust liginullenergiahoo-
net, kuhu majutatakse Kesk-
konnaministeerium koos 
haldusala asutuste Tallinnas 
asuvate üksustega ning Eesti 
Loodusmuuseum.

Keskkonnaminister Siim 
Kiisleri sõnul on meie puit-
majatööstus ammu oodanud 
Eestisse näidismaja ehitamise 
võimalust, et olla veelgi edu-
kam. Ta usub, et keskkonna-

maja projektist saab ka hea 
näide sellest, et ehitussektoris 
on võimalik midagi kliima 
heaks ära teha. „Betooni ja te-
rase asemel kasutame võima-
likult palju taastuvat ehitus-
materjali puitu, mis lukustab 
endas süsihappegaasi. Nii saa-
me oluliselt oma keskkonna- 
jalajälge vähendada,“ lausus 
Kiisler.

Hetkel asuvad Keskkonna-
ministeeriumi ja selle haldus-
ala asutused Tallinnas üüri-
pindadel kuuel aadressil viies 
linnaosas. Osa praegustest 
pindadest seisab kasutamata 
või kasutatakse ebaefektiiv-
selt, kavandatavas keskkon-

namajas on paljud ruumid 
ette nähtud kõigile asutustele 
ühiseks kasutamiseks. Lisaks 
saab uued avaramad ruumid 
Loodusmuuseum, mille kü-
lastajate arv aasta-aastalt kas-
vab.

Keskkonnaministeerium 
soovib alustada keskkonna-
maja ehitust 2020. aastal ja 
majja sisse kolida 2022. aastal.

Rahvusvahelise arhitek-
tuurivõistluse kuulutasid väl-
ja Keskkonnaministeerium 
koos Riigi Kinnisvara ASi ja 
Eesti Arhitektide Liiduga.

Kuulutaja

Lugeja küsib: 
Lasteaed kutsus vanemaid 
appi katuselt lund rookima. 
Kas vanemad võivad sellist 
tööd teha või on see liiga oht-
lik?

Vastab Indrek Avi, 
Tööinspektsiooni töö-
keskkonna konsultant.
Vabatahtlik töö on positiiv-
ne ja ühiskondlikult kasulik. 
Küll tuleb tähele panna, et 
töötada tuleb ohutult nii pal-
gatööd tehes, vabatahtlikuna 
abistades kui enda tarbeks 
näiteks remonti tehes. Ohu-
tuse tagab nõuetele vastava-
te töövahendite kasutamine, 
ohutute töövõtete järgimine 
ning kontroll nende täitmise 
üle. Kui töökohtadel hindab 
riske ning tagab tööohutuse 
tööandja, töötajad on saa-

nud vajaliku väljaõppe ning 
tööd korraldab kogemustega 
ja vastutustundlik juht, siis 
vabatahtliku töö juures kipu-
takse ohutuse tagamist unus-
tama.

Tuleb aga meeles pidada, 
et füüsikaseadused kehtivad 
ka vabatahtliku töö või tööst 
vabal ajal tegutsemise puhul. 
Nii olekski kõige mõistlikum 
jätta eriti just keerulisemad 
tööd asjatundjatele. Kogene-
matu inimene katusel pole 
kindlasti hea lahendus ei talle 
endale, tema lähedastele ega 
juhuslikele möödujatele.

Kõigi vabatahtlikke kaa-
savate tööde ohutuse taga-
miseks tuleb järgida enne-
tusmeetmeid. Üksikasjalike 
suuniste saamiseks soovita-
me pöörduda asjatundja või 
Tööinspektsiooni töökesk-

konna konsultandi poole.
Katustelt lume puhastami-

ne on kõrge riskiga tegevus 
ka spetsialistidele. Enne ka-
tuselt ja vihmaveerennidelt 
lume ja jää eemaldamist tuleb 
läbi mõelda tööst tulenevad 
ohud ning võtta tarvitusele 
abinõud, et töö tegijad ning 
kõrvalised isikud vigastada 
ei saaks. Möödakäijate kait-
seks kukkuva lume ja jää eest 
tuleb ohuala märgistada ning 
rakendada abinõusid, et keegi 
sinna ei pääseks. Kõige parem 
oleks ohuala piirestada, sest 
märgistus võib tähelepanuta 
jääda.

Katusele juurdepääsuks tu-
leb valida sobivad vahendid. 
Levinud on näiteks nii korv-
tõstukite kui ka käärtõstukite 
kasutamine. Eelistada võiks 
siiski katuseluukide kaudu 

katusele juurdepääsemist. 
Redelit kasutatakse erandju-
hul vaid juurdepääsuks, mitte 
töötamiskohana, sest redelist 
kinni hoidmata sellel töötada 
ei tohi. Juurdepääsuredel tu-
leb kinnitada ning see peab 
olema piisavalt pikk, et ulatu-
da vähemalt ühe meetri võrra 
üle juurdepääsutasandi.

Kasutada tuleb kaitsekiiv-
rit. Tihtipeale ei saa kukku-
misohtu kaitsepiirete ja ohu-
tusvõrkudega vältida, seepä-
rast tuleb ohutuse tagamiseks 
kasutada ohutusvööd või 
-rakmeid ning kinnitada need 
ohutusköitega. Nende õige 
kasutamine on väljakutse ka 
väljaõppinud töötajale, kuid 
kurbade tagajärgede vältimi-
seks hädavajalik.

TÖÖINSPEKTSIOON ANNAB NÕU

Keskkonnamaja 
arhitektuurivõistlusele laekus 18 tööd
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RAKVERE   • NIINE 4A   • tel:  +372 53 031 718
• E-R: 10.00-19.00   •
• L-P: 10.00-16.00   •

LIHTNE JA MUGAV 
JÄRELMAKS! 
KASUTA VÕIMALUST!

N 5 
kummut
N 5 
kummut

DUET-3
kummut
DUET-3
kummut

499€175€

532€

162€

799€

187€118€ 99€

246€

35€

228€899€

SÕBRAKUUL on meil mööbel

väga SÕBRALIKE hindadega! KOSTER-1   arvutilaud KOSTER-1   arvutilaud 

ROZALIA  köök ROZALIA  köök 

OZYRIS  riidekapp OZYRIS  riidekapp 

OLIMP M-08 sektsioonOLIMP M-08 sektsioon

150*58*210

170*

60*43*100
95*40*84

229*97
(140*200)

270*190*72 (150*222)

188*85*90 (120*188) 
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250*188*108 (129*188) 255*190 (126*182)
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PANAMA diivanvoodi PANAMA diivanvoodi 

UVE NarivoodiUVE Narivoodi SAMI
puitvoodi 
SAMI
puitvoodi 

ARTEKS  kušett ARTEKS  kušett GOROD lastevoodi  GOROD lastevoodi  

NEVADA  diivanvoodi NEVADA  diivanvoodi 

VEGAS
diivanvoodi 

VEGAS
diivanvoodi 

diivanvoodi diivanvoodi 

239€
AL.95€223€

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

teksapood!

Rakvere Tsentrum, Koidula 1, ll korrus, tel 322 3965

teksad, T-särgid, topid pluusid jpm,

- %70
KOGU
KAUP

lõpumüük!

www.omaporsas.ee

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Laias valikus soodushindadega
VORSTID ja SINGID

Seahakkliha 2,35 €/kg

Oma Põrsa lihapoes alati värske
eestimaine sealiha perefarmist

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Linnuse Autokeskus OÜ
Tel 324 0044, 526 0155 | Linnuse 7, Rakvere
info@linnuseauto.ee | www.linnuseauto.ee

ÕLIFILTRID, MOOTORIÕLID,
KLAASIPUHASTAJAD,

AUTOAKUD JA LISATULED

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

PEALTVAATAJATELE TASUTA!

JÄÄSULATUS-
HELBED

KIIRESTI TOIMIV
EI RIKU PLEKKI, KIVI,

PUITU, BETOONI

TÕHUS JA

Tel 5673 8772

Hind 10 €/kott

25
kg

kott

Asume Rakvere vallas
Sireli tee 3
Tel 503 7729,
322 4174

(Tapa teeristis)

MÜÜGIL RIKKALIK VALIK
heas korras kasutatud
mootorsaage, võsalõikureid,
ja murutraktoreid
Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil
uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid,
hekilõikurid, saed,
oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.ee
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