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Arvamus

JUHTKIRI

Sõidan mina teisel 
puhkuse päeval jalg-
rattaga mööda laia ja 
siledat riigimaanteed. 
Kuulen ja näen, mul 
on rattal tahavaatepee-
gel, et tagant läheneb 
poolhaagisega kallur. 
Tõmban üle pideva 
joone viimasele asfal-
diservale, siis näen, et 
ikka on vähe, keeran 
kruusale ja lõpuks 
leian end kraavi ser-
valt kõlkumast. Kallur 
riivab minu lotendavat 
särgivarrukat, mina 
lendan ehmatusest ja 
auto kiirusega kaasne-
vast õhupuhangust 
kraavi. Tee on nii tü-
hi-tühi ja nii sirge-sir-
ge. Kallur kütab peatu-
mata ja suunda muut-
mata edasi.

Aivar Ojaperv

See ei ole ajakirjanduslik 
liialdus. Täpselt nii oligi. Ma 
jõudsin sellele kallurile paari 
kilomeetri pärast järele - 
masin teenindas teeremonti 
– ja esimese hooga tahtsin 
kallurijuhile sõna otseses 
mõttes kallale minna. Aga 
siis mõtlesin, et puhkus alles 
algas, kui rekkamehel juba 
maanteel minust sügavalt 
ükskõik oli, siis asi tal mulle 
mutrivõtmega üle küüru 
äsada.
See ei olnud ainus intsident. 
Umbes 400 maanteel veede-
tud kilomeetri jooksul oli 
sarnaseid või pisut vähem 
ohtlikke olukordi veel vähe-
malt viis. Ja ALATI üritas mi-
nuga jõudu katsuda suur 
veoauto.

Ma ei ole
jalgrattahuligaan
Mis teil arus on, veoautoju-
hid, tahaksin karjuda? Kui-
das kõik ülejäänud liiklejad 
saavad üksteisega, ja eriti 
nõrgematega arvestatud, 
kuid teie mitte? Ma saan aru, 
et tööpäevad rasked, väsi-
mus kallal, palk väike, üle-
mus siga jne, kuid kas siis 
selle pärast peate mitte mil-
leski süüdi olevaid rattureid 
hirmutama. 
Ausõna: ma ei ole jalgratta-
huligaan. Võimalusel kasu-
tan kergliiklusteed, kuid pa-
raku neid veel kõikjal pole. 

Ma ei sõida maanteel kõrvu-
ti, ma ei tolkne telgjoonel. 
Pigem, kui teekate vähegi 
võimaldab, sõidan maantee 
piirjoone kraavipoolsel kül-
jel. Aga mida lähemal ma 
kraavile olen, seda lähemalt 
te, rekkamehed, minust 
möödute. Teil ei ole autodel 
rooli ja pidureid? Või jäin ma 
oma 130 kilo ja seljakoti kül-
ge seotud oranzhi ohutus-
vestiga teile märkamatuks?
Paar päeva hiljem lugesin 
ajalehest, et motopolitseinik 
peatas Lääne-Virumaal veo-
autojuhi, kelle sõiduvõtted 
olid enam kui kahtlased. Sel-
gus, et mees polnud mitte 
purjus, vaid haige. Tervis po-
le oma teha, aga ma küsin 
ikkagi: kus su mõistus oli, 
mees? Tunned ennast hal-
vasti, aga ikka sõidad edasi? 
Mina oma jalgrattaga sõidan 
halvimal juhul omasuguse 
pikali, aga sina oma suure 
autoga tapad kümme minu-
sugust, kui juhtimisega hak-
kama ei saa. 
Pole mõtet üles lugeda kas 
või viimase nädala traagilisi 
liiklusõnnetusi, kus hooli-
matu (alkoholijoobes, haige, 
lihtsalt tropi) juhi süül huk-
kusid täiesti süütud inime-
sed. Ka jalgrattur. 
Sellisel roolikurjategijal peab 
ikka s…t elu olema, muud 
seletust mul pole. Normaal-
set elu elav inimene ei saa 
muutuda teiste ja ka iseenda 
vastu nii hoolimatuks, et is-
tub lakku täis peaga rooli, 
sõidab teise inimese surnuks 
ja isegi ei peatu.

Ühiskonna
õiglustunne -
kõige kõvem seadus
Või soodustavad seda kõike 
siiski seadustesse kirja pan-
dud reeglid, mille vastuvõt-
mise poolt pole ei mina ega 
ilmselt ka ükski lehelugeja 
olnud? No ei ole normaalne, 
et roolijoodik, kes sõitis sur-
nuks 14aastase tütarlapse, 
võib täna rahumeeli autoga 
edasi sõita, sest kohus pole 
tema kohta veel otsust tei-
nud ja juhtimisõigust ära 
võtnud. Kas sellise „süütuse 
presumptsiooni“ kehtestaja 
saab selle jaburusest alles 
siis aru, kui tema enda lähe-
dane sõna otseses mõttes ta-
petakse?
Ühiskonna õiglustunne po-
levat piisav põhjus roolijoo-
diku jalameheks jätmisel, 
targutas keegi ametnik kol-

mapäevases Eesti Päevale-
hes. Halloo, mees, mida sa 
räägid? Isegi kui see nii on, 
siis vali vähemalt sõnu, ära 
tee hukkunu lähedastele ja 
kõigile kainelt mõtlevatele 
inimestele haiget. Ühiskon-
na õiglustunne ongi see kõi-
ge kõigem seadus, kõik üle-
jäänu on vaid peegeldus, 
mis on seadusetäheks vor-
mistatud kellegi huve arves-
tades. Mina olen riik, naab-
rid Jüri ja Mari on riik; par-
teikontori tagakambris kok-
ku vusserdatud tekst, mis lä-
bi häda on Riigikogus seadu-
seks nimetatud, ei ole veel 
riik.
Vaidlete vastu? Eks vaielge. 
Näiteks kelle huvides lubab 
uus korrakaitseseadus taas 
avalikes kohtades tina pan-
na? Minu jaoks on kahtlus-
aluseid kaks: alkoholitootjad 
ja riigi eelarve koostajad. On 
ju ministergi välja öelnud, et 
avalikes kohtades joodi na-
gunii ning politseil polevat 
ressurssi nii tühise asjaga te-
gelemiseks. Kes võttis polit-
seilt ressursid ära? 
Kusjuures see ei ole tühiasi: 
ma pole kindel, et paar pis-
telist politseipatrulli läinuks 
rohkem maksma kui avali-
kes kohtades purjutajate te-
kitatud laga koristamine 
(ihusilmaga nähtud pudeli-
hunnik Pirita rannas). 
Karistused on liiga leebed ja 
kogu lugu. See jutt, et karis-
tusi ei saa rangemaks muu-
ta, kuna vanglad on niigi 
ülerahvastatud, ei päde. Kui 
vanglakohti on liiga vähe, 
siis tuleb neid juurde teha ja 
kogu lugu. Arvestades, mil-
liste rahvusmuuseumite ja 
kultuurikatelde ehitused 
Eesti riik rahaga üle külvab, 
peaks meil seda purukest ik-
ka jaguma.

Uppunud kotkad
Hoolimatuse alla liigituvad 
ka tänavusuvised loendama-
tud uppumissurmad. Esiteks 
ei hoolinud hukkunud ise 
endast, teiseks ei hoolinud 
neist sõbrad-tuttavad. Nagu 
tegelikkus tõestab, siis kam-
paaniad „purjusujumise“ 
kahjulikkusest ei aita. 
Pigem tekib taas seos loaga 
avalikus kohtas juua – tõm-
ban endal rannas kartmatult 
nina täis ja sööstan siis kot-
kana lainetesse… Unusta-
des, et kotkas ei oska ujuda.

Uskumatu
hoolimatuse 
suvi

Küüniline maailm
2000-3000 aastat tagasi olid sõjad vähemalt ausad: kui rik-
kust nappis või oli vaja naisi, mindi naaberrahvale kallale. 
Tugevam võitis, nõrgemad jäid orjadeks. Ei mingit intrii-
gitsemist, niiditõmbamist ega kokkuleppeid kolmanda-
te-neljandate isikute vahel.
Nüüd on aga nii, et vennad slaavlased (ukrainlased ja ve-
nelased) taplevad, lasevad (eksikombel?) täiesti süütuid 
inimesi täis reisilennuki alla, ning Angela ja sõbrad ühelt 
poolt ja Vladimir teisest vallast arutavad jahedas kabineti-
vaikuses, kas, kui üldse, sellele asjale piir panna.
Sõda on alati töösturite lemmik olnud. Puruks lastud relva 
asemel saab järgmise maha müüa, küll makstakse, kuhu 
nad pääsevad. Sõjatöösturid on küll kahepalgelised (müü-
vad relvi korraga kõigile sõdivatele osapooltele), aga nen-
degi tegevus on oma küünilisuses mõistetav. Raha teata-
vasti ei haise, isegi mitte verine raha.
Hoopis tülgastavad on aga poliitikud. Ütlen ausalt: mina 
isiklikult olen Ukraina sõja taustal Euroopa poliitikute te-
gevuses (täpsemalt tegevusetuses) ääretult pettunud. 
Oma lihtsameelsuses arvasin, et Euroopa Liidu poliitik on 
ikka sõltumatu, aga tegelikult on ta ärimeestel veel roh-
kem peos, kui Eesti-Läti-Leedu poliitik kokku. Isegi üks al-
la tulistatud Hollandi reisilennuk pole asja muutnud!
Lausa vastik on kuulata igapäevaseid uudiseid järjekord-
setest „meetmetest“ Venemaa vastu. See on vaid sõnamu-
lin! Põhjused, miks reaalsete tegudeni pole jõutud, on 
siin-seal ka avalikult välja öeldud: venelasi lihtsalt ei saa 
majanduslikult pigistada, sest siis kukuvad paljud Euroo-
pa poliitikute rahastajad ise käpuli.
Põhjus pole selles, et gaasi ei saaks mujalt osta, põhjus po-
le ka Venemaa turu äralangemises. Pigem on suurimaks 
hoovatõmbajaks asjaolu, et paljud Vene päritolu oligarhid 
on Lääne pankades suure osalusega sees, samuti on sa-
mad pangad venelastele ülisuuri laene väljastanud. Pan-
gad ei saa riskida ning nõnda nad siis survestavadki Ange-
lat ja sõpru. See, et ukrainlased venelasi ja vastupidi tapa-
vad, pole neile tähtis.

Aivar Ojaperv
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MUST KROONIKA

Mängutoa asutaja on Pille 
Lestmann, Tapal alles paar 
aastat elanud endine tart-
lanna, kolme tütre ema. Ta-
pale saabus pere elama pe-
reisa ametikohustuste tõttu, 
ta on sõjaväelane. Vajadus 
mängutoa järele tekkis Pillel 
oma kogemusest, sest tal on 
väike tütar ja ta otsis kohta, 
kus väljaspool kodu lapsega 
aega veeta. Siis polnud veel 
valminud ka uhket mängu-
väljakut muusikakooli taga 
pargis ja „kaua sa ikka raa-
matukogus lasteraamatuid 
vaatad.“„Siin on palju laste-
ga peresid ja nii hakkas mõte 
idanema,“ ütles Pille. 

Ruumidevahetus
hambaarstiga
Et idee ellu viia, kirjutas ta 
äriplaani ja sai Töötukassast 
toetust ettevõtluse alustami-
seks. Mõningane probleem 
oli sobivate ruumide leidmi-
sega. Algul olid silmapiiril 
Grossi poe teisel korrusel 
endise söökla avarad ruu-

Pille Lestmann valgusküllases ja rikkaliku sisustusega män-
gutoas. Kuni kolmeaastane laps on oodatud mängutuppa 
koos vanemaga. 

Tapal avati linna esimene mängutuba
Alates juuni keskpaigast on Tapal Pika tänava 
endises hambaravikabinetis avatud mängutuba, 
kes lastevanemad saavad koos oma lastega aega 
veeta ning vajadusel lapse ka paariks tunniks 

mid, kuid need jõudis enne 
üürida Karelli Kiirabi. Uute 
sobivate ruumide leidmine 
võttis õige mitu kuud, kui 
siis hambaarst Annika Kukk 
soovitas Pikk 29 asuvaid esi-
mese korruse ruume. Asja-
ajamise arenedes leidsid 
naised aga parema lahendu-
se nii, et hambaravikabinet 
kolis ise esimesele korrusele 
ja mängutuba teisele korru-
sele, kus oli ka rohkem ruu-
mi. Kaks tuba mängutoa tä-
nasest neljast toast tuli ka 
põhjalikumalt remontida, 
sest enne ei olnud need ak-
tiivses kasutuses.
Nüüd on mängutuba olnud 
mõned nädalad avatud ja on 
tekkinud juba ka mõned 
korduvkliendid, kuigi suvi 
on mängutoa teenuse jaoks 
pigem madalaeg. Üks tund 
ühele lapsele ajaveetu män-
gutoas maksab üks euro. Pil-
le on juba korraldanud viis 
sünnipäeva. Väliseid tegevu-
si saab korraldada maja taga 
asuval avaral ja hästi hoolda-

tud muruplatsil. Sügisel on 
plaanis korraldada ka laste-
vanematele koolitusi, töötu-
basid ja ühiseid väljasõite. 
Samuti plaanib Pille kujun-

dada mängutoast lastevane-
matele kohtumis- ja infova-
hetuspaiga, kus ka linna eri-
nevad teenusepakkujad saa-
vad levitada infot oma tee-

nuse kohta. Näiteks on plaa-
nis tuua mängutuppa pak-
kumisele Põllu Kodu (eriva-
jadustega inimeste linnak 
Tapal – toim.) elanike käsi-
tööringi viltesemed.

Popp teenus
Pille on pidanud koos kul-
tuurikoja juhatajaga plaani, 
et sügisel, kui algab uus hoo-
aeg, saaksid vanemad tuua 
oma lapsi mängutuppa 
mängima ka õhtusel ajal, kui 
kultuurikojas on kas etendu-
sed või kontserdid. Värske 
mängutoa asutaja usub, et 
teenusele leidub kliente. 
Lootust annab mängutuba-
de populaarsus teistes linna-
des, näiteks Tartus on män-
gutubasid palju ja kliente ja-
gub kõigile. Mängutubasid 
tekib juurde ka Rakveres – 
kui mullu detsembris oli 
neid kolm, siis praegu juba 
vähemalt seitse. 
Pille loodab ettevõtluse kau-
du tutvuda rohkem ka koha-
like ja ümbruskonna inimes-
tega ning leida uusi võima-
lusi mängutoa teenuse aren-
damisel. Toreda tagasiside 
sai Pille linna kunstnikult, 
kes tegi mängutoale tasuta 
plakati, öeldes, et sellise 
mängutoa olemasolu ongi 
juba tasu plakati eest.

Tõnu Lilleorg

Foto: Tõnu Lilleorg

TRAGÖÖDIA PORKUNIS
Laupäeval, 26. juulil kell 
17.10 teatati häirekesku-
sele, et Porkuni järve uju-
ma läinud 18aastane 
noormees pole tagasi tul-
nud. Kell 18.30 leiti ta kal-
dast 5-6 meetri kauguselt 
kõrkjate vahelt uppunu-
na. Päästjad ja meedikud 
püüdsid teda küll elusta-
da, kuid see ei andnud tu-
lemusi. 

PÕLES VANA LADU
28. juulil kell 18.59 sai häi-
rekeskus teate tulekahjust 
Sõmeru vallas Roodevälja 
külas, kus põles mahajäe-
tud laohoone katusealune 
ja sein. Kustutustööd lõ-
petati kella 20.07 ajal.

VARASTATI JALGRATAS
28. juulil varastati Kun-
dast Koidu tänavalt raa-
matukogu juurest jalgra-
tas. Kahju on 219 eurot. 

KAKLUS TANKLAS
26. juuli öösel tungisid 
tundmatud mehed Väi-
ke-Maarjas Ebavere tank-
las kallale 38aastasele me-
hele.

PÕLES KULU JA METS
25. juulil kell 16.33 said 
päästjad väljakutse Tapa 
linna, kus veduridepoo 
territooriumil oli metalli-
tööde käigus süttinud ku-
lu. Päästjate kohale jõu-
des põles 600 ruutmeetri 
ulatuses kulu ja prahti. 
Tulekahju kustutati kell 
17.16.
26. juulil kell 16.21 sai häi-
rekeskus teate metsatule-
kahjust Vihula vallas Eru 
külas, kus Lahemaa rah-
vuspargi lähedal põles 
umbes 0,5 hektarit met-
saalust. Päästjad panid tu-
le levikule piiri kella 17.19 
ajal, tulekahju kustutati 
kell 19.10. 

PÄÄSTEAMET MANITSEB
Päästeamet manitseb tu-
leohtlikul ajal olema loo-
duses väga ettevaatlik. 
Looduses võib tuld teha 
ainult selleks ettenähtud 
kohtades.

VARAS VIIS REKETID
Ööl vastu 30. juulit vara-
stati Viru-Nigulast Lin-
nuse küla puhkekeskuse 
territooriumilt kolm ten-
nisereketit ja nokamüts. 
Kahju on 460 eurot.

Kuulutaja



Kuulutaja reede, 1. august 20144 Uudised

MÕNE REAGA JURIST ANNAB
  NÕU

Aivar Ojaperv

„Jakobsoni tänava ehitus-
hange on käsil, loodame, et 
saame plaanitud tööd selle 
aastanumbri sees ära teha,“ 
lausus abilinnapea Rainer 
Miltop. Plaanis on, nagu ju-
ba mainitud, uuendada 
torustikku ja tänavakatet, ra-
jada Aqva ning Virma pubi 
poolsesse külge kõnnitee 
ning paigaldada ka uus täna-
vavalgustus. Tühjale krundi-
le, mida talvel kasutati lume 
ladustamiseks, tuleb esialgu 
ilmselt haljasala. „See on lin-
na krunt ja lume ladustami-
seks ei kasuta me seda enam 
kindlasti,“ täpsustas Miltop. 
„Tulevikus saab sinna mida-
gi ehitada, kuid esialgu jääb 
ilmselt haljasalaks.“
Samal ajal on käsil remont 

Rohuaia lasteaia renoveerimine 
algab järgmisel nädalal
Rakvere linn loodab sel nädalal allkirjastada ehituslepin-
gu Rohuaia lasteaia renoveerimishanke võitja Tartu Ehi-
tusega. „Loodame, et viimasel hetkel enam takistusi ei tu-
le ning leping saab allkirjad,“ ütles abilinnapea Rainer 
Miltop. „Plaan on järgmisel nädalal kopp maasse lüüa.“
Vastavalt kavale kulub lasteaia täielikuks renoveerimiseks 
11 kuud.

Aivar Ojaperv

Tudu kooli vilistlased kingivad oma 
õpetajale Milvi Lahesoole nimelise 
pingi
Laupäeval, 2.augustil kell 12 annavad Tudu kooli vilistlas-
ed koolimaja ees pidulikult üle nimelise pingi kooli 
kauaaegsele õpetajale ja kultuurihoidjale Milvi Lahesoole. 
Tudu koolijuhi Helge Arro sõnul tuli mõte paigaldada ar-
mastatud õpetajale nimeline pink kooli vilistlastel tänavu 
kevadel, kui tähistati õpetaja Milvi Lahesoo 80. sünnipäe-
va. Pingi meisterdas Milvi Lahesoo kunagine kolleeg Riho 
Mäe. 
Õpetajatööd alustas Milvi Lahesoo Tudus 1953. aastal. Pe-
agi hakkas ta õpilastele ka rahvatantsu õpetama. 1960nda-
tel hakkas ta juhatama ka täiskasvanute rahvatantsuringe, 
seejärel asutas Tudu Metsapunkti klubi juurde liikumis-
rühma, mis saavutas kõrgeid kohti rajooni- ja vabariiklikel 
ülevaatustel. Liikumisrühm sai väga populaarseks, teda 
kutsuti esinema üle Eesti, sealhulgas mitmel korral isegi 
televisiooni. 
1970ndatel algatas Milvi Lahesoo kodukülas suure popu-
laarsuse võitnud pensionäride peoõhtud. „Peol käisid nii 
vanad kui noored kodukülast, ka väljastpoolt. Neid pi-
dusid oodati põnevusega,“ meenutas Helge Arro.
Milvi Lahesoo juhatab veel praegugi väga nooruslike, kui-
gi üsna eakate naiste tantsurühma Rabaõied, kes sageli 
esinevad koos kooli laululastega.

Hilje Pakkanen

Suleti Tamsalu-Kullenga bussiliin
Alates 14. juulist ei sõida enam bussiliin nr 44 Tamsalu ja 
Kullenga vahel. Põhjuseks on reisijate vähene huvi.

Rakvere linn toetab alates septembrist lastehoiuteenuse 
pakkujaid
Rakvere linn toetab alates 1. septembrist lastehoiuteenuse 
pakkujaid, kes osutavad teenust Rakvere linna lastele 
vanuses 1,5-3 aastat. Teenust saavad esitada pakkujad, 
kellel on vastav tegevusluba ja kes esitasid 1. augustiks 
linnavalitsusele vastava taotluse.
Toetuse määr 2014. aastal on 165 eurot kuus ühe lapse 
kohta. Täiendav info linnavalitsus@rakvere.ee.

Kuulutaja

Memento väljasõit lükkub sügisesse
Ühendus Memento tähistab represseeritute mälestuspäe-
va Pilistveres laupäeval, 23. augustil algusega kell 11. 
Lääne-Virumaalt väljub buss Tapalt kell 8.30 ja Rakverest 
kell 9. 
Osalemissoovist tuleb teade anda kas telefonil 3270349 
(Vello Kitt) või mobiiltelefonil 55903580 (Aino Kiiver).
Septembrikuu esimesel päeval alustab ühing uut hooaega 
üldkoosolekuga, kus päevakorras on majandusaruande ja 
revisjonikomisjoni arvamuse kinnitamine, juhatuse liik-
mete määramine ja kohapeal üleskerkinud küsimused.
21. septembril osaleb ühing Porkuni lahingu 70. aastapäe-
va tähistamisel. 
Kui keegi soovib panga kaudu liikmemaksu tasuda, siis 
ühingu arvelduskonto number on 
EE861010502001770005.

Memento juhatus

Rakveres tehakse
tänavaremonti ka sel suvel
Kuigi tänavune Rakve-
re linnaeelarve ei näi-
nud ette vahendeid 
teede-tänavate suure-
maks remondiks, õn-
nestus selleks siiski 
täiendavaid vahendeid 
leida ja nõnda on kavas 
uuendada Jakobsoni 
tänava torustikke, tee-
katet, valgustust ja 
kõnniteed. Samuti re-
monditakse jupike 
Arkna teed ning raja-
takse tänav Paemurru 
tööstusalale.

Arkna teel, kuhu tuleb ka uus 
kõnnitee ning tänavavalgus-
tus ja plaanis on rajada uus 
tänavajupp Paemurru töös-
tusalale. Kust selleks raha 
saadi, kui on teada, et linna 
tänavune eelarve nimetatud 
kulutusi ette ei näinud?
„Jakobsoni tänava remon-
diks õnnestus saada ka riigi 
raha, kuigi linna eelarvest 
panustame muidugi ka,“ 
vastas Miltop. „Vabad vahen-
did tekkisid tänu sellele, et 
mõned hanked osutusid 
odavamaks, kui esialgu kon-
servatiivselt planeerisime. 
Eks põhjus on selles, et Eu-
roopa abiraha järgmine voor 
pole veel avatud ja ehitusfir-
madel pole tänavu suvel eriti 
tööd – see tõi hinnad alla.“

Avatud
Soolikaoja jääb ära
Mõned head aastad tagasi 
olid Rakvere Jakobsoni täna-
vaga aga palju suuremad 
plaanid, kui nüüd ellu viiak-
se. Nimelt olid olemas juba 
planeeringud-projektid, mil-
le elluviimisel oleks (taas)
avatud torudesse peidetud 
Soolikaoja Aqvast Virma pu-
bini, võib-olla veel kauge-
malegi. Ojakene pidanuks 
voolama hakkama seal, kuhu 
nüüd ehitatakse Jakobsoni 
tänava läänepoolne kõnni-
tee.
„Tänastes oludes tuleb teha 
seda, mis mõistlik ja opti-
maalne,“ tõdes Rainer Mil-

top. „Soolikaoja avamise 
kohta on algusest peale ol-
nud kahetisi mõtteid – kas 
see oleks ikka mõistlik või 
mitte. Jah, teatud projektidki 
on juba olemas, aga täna 
meil nende elluviimiseks 
valmidust ei ole. Mis ei tä-
henda, et kunagi tulevikus ei 
võiks seda teha.“

Rõhk
kergliiklusteedele
Linna liikluskomisjon on 
siin-seal lasknud Rakvere 
ristmikele paigaldada nähta-
vust parandavaid peegleid 
ning linnapilti on ilmunud 
ka mõned uued liiklusmär-
gid, mis on varasemast näh-
tavamate kohtade peal. „Lin-
na liiklusskeemi arendamine 
käib järk-järgult, me ei taha 
teha tormakaid otsuseid,“ 
märkis Miltop.
Üheks prioriteediks on jät-
kuvalt uute kergliiklusteede 
rajamine. „On olnud arutlu-
sel, kas mitte joonida mõne-
le tänavale n-ö jalgrattarada, 
kuid see pole vist siiski ots-
tarbekas,“ märkis Miltop. 
„Uued kergliiklusteed taha-
me rajade eeskätt Sõmeru ja 
Haljala suunale, samuti 
ühendada Vinni-Pajusti poo-
le suunduvad teed kesklin-
naga. Poleks ju paha, kui tal-
vel saab otse kesklinnas suu-
sad alla panna ja siis linna 
ümbruse kergliiklusteedele 
minna.“

Mis on valveaeg? 
Kas töötaja 
peab tööandjale 
kättesaadav 
olema kogu aeg?

Lugeja küsimus: Töötan 
turvatöötajana ning va-
hetused kipuvad olema 
öösiti, vahetuse pikkus 15 
tundi. Kas ülemusel on 
õigus ähvardada sellega, 
et kui ma töövälisel ajal 
tema kõnedele ei vasta, 
siis avaldub see ka mu 
palgas, mida ta saab vä-
hemaks võtta? Kas mingi 
seadus keelab mul vabal 
päeval oma isiklikku tele-
foni väljas hoida? Selline 
käitumine ülemuse poolt 
tundub ebaõiglane.

Vastab Tööinspektsiooni 
nõunik Niina Siitam:

Tööandja kontrollile ja 
juhtimisele allub töötaja 
ainult kokkulepitud tööa-
jal. Töölepingu seaduse 
(edaspidi TLS) § 28 lg 2 
kohaselt on tööandja 
muuhulgas kohustatud 
tagama töötaja kokkulepi-
tud töö- ja puhkeaja (p 4).

Töötaja peab olema töö-
andjale töövälisel ajal kät-
tesaadav üksnes siis, kui 
selles on kokku lepitud. 

Sellisel juhul on ta kohus-
tatud olema valmis täitma 
tööandja korraldust ja 
asuma täitma tööülesan-
deid.

TLS § 48 mõistes on tege-
mist valveajaga, mille eest 
makstakse töötajale tasu, 
mis ei või olla väiksem kui 
1/10 kokkulepitud tööta-
sust.

Valveaja kohaldamise 
kokkuleppele vaatamata 
peab töötajale olema ta-
gatud igapäevase ja iganä-
dalase puhkeaja kasuta-
mise võimalus. 

Kui tööandjaga valveajas 
ei ole kokku lepitud, ei ole 
töötajal kohustust tööväli-
sel ajal tööandja kõnedele 
vastata.

Töötasu vähendamine 
tööst vabal ajal kõnedele 
vastamata jätmise pärast 
on ebaseaduslik.

Kuulutaja
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Maris Marko

Viru Folk toimub 8.-10. au-
gustil Käsmus, seitsmel eri-
neval laval ja ruumis saab 
kuulda kontserte, vaadata 
filme, tantsida ja lustida.
„Viru Folk toob põhjaranni-
kule Käsmu kaptenikülla 
rohkem saami muusikuid, 
kui neid kunagi varem Eestis 
korraga olnud on. Norrast, 
Rootsist ja Soomest tuleb 
ühtekokku seitse saami kol-
lektiivi, kellest neli pole va-
rem Eestis käinud. Need 
kontserdid saavad saami 
kultuuri huvilistele ja mui-
dugi kõigile eestlastele ole-
ma harukordseks võimalu-
seks kuulata kolme päeva 
jooksul nii palju eriilmelisi, 
erinevaid muusikastiile vilje-
levaid saami muusikuid,“ 
rääkis festivali peakorraldaja 
Peep Veedla. „Austust väärib 
tõsiasi, et olgu stiiliks maail-
mamuusika või dzhäss, kas-
või hevirokk, saami tradit-
sioonilist joigu on osatud 
sinna ikka sisse sulatada. 
Traditsioonid kantakse moe-
vooludega kaasas.“

Saamid Soomest,
Rootsist, Norrast
Reedel, 8. augustil alustab 
saamide etteasteid Soomest 
Utsjoelt saabuv noor muu-
sik, luuletaja ja keskkonna-
kaitsja Niillas Holmberg, kel-
le kontsert koos soomlase 
Roope Mäenpääga leiab aset 
Vinteri laval kell 18.30. Kohe 
pärast avatseremooniat, kell 
20 Nicorex Pealaval alusta-
vad Angelit. Kell 23 on aga 
samale lavale tulemas suuri-
mad saami staarid sellel fes-
tivalil – maailma ainus hevi-

Viru Folk
tutvustab saami kultuuri
Käsmus toimub nädala 
pärast seitsmes Viru 
Folk, mis tänavu kes-
kendub saami muusi-
kale.

joiki stiili harrastav Intrigue 
Põhja-Norrast Karasjokist. 
Intrigue solist Kai Somby on 
saamide seas väga suur 
staar. Eestis on tänavu juba 
oma veerandsajandat juube-
lit pidav kollektiiv esma-
kordselt.
Laupäeval kell 14 astub Mag-
num Metsalaval rahva ette 
tänavuse Rootsi televisiooni 
talendisaate võitja, kutseline 
põdrakarjus, indiaanlasena 
sündinud noor saam Jon 
Henrik Fjällgren, kelle hin-
gestatud joigumine on pan-
nud teleekraanide ja Youtu-
be`i vahendusel pisaraid 
poetama miljonid inimesed. 
Kohe pärast Jon Henrikut on 
samal Magnum Metsalaval 
taas noored saamid, seda-
puhku Põhja-Soomest Vuot-
sost ning nende pehmet rok-
kmuusikat viljelev kollektiiv 

kannab nime SomBy.
„Saami rahvariietes esinevad 
säravad noored on võrrelda-
vad meie Zetodega ning tä-
navu, mil Viru Folk on esi-
mest korda ilma Zetode 
kontserdita, pakub Eestis es-
makordselt esinev SomBy 
küllap publikule sama suure 
elamuse, kui oleme harju-
nud Zetodelt saama,“ märkis 
Veedla.
Laupäeva öösel kell 00.30 on 
Magnum Metsalava veel 
kord saamide päralt. „Põh-
ja-Norrast saabuva teeneka 
kollektiivi Transjoik neli 
muusikut kasutavad oma 
inimhäält viisil, mida te 
kindlasti varem kunagi kuul-
nud ei ole. Transjoiki muusi-
ka on tuletatud vanadest joi-
gudest, mida talletati vahast 
silindritele. Seega loob 
Transjoik muusikat, mis on 

ühtaegu moodne, ajatu ja 
paljuütlev,“ tutvustas festi-
vali korraldaja.
Pühapäeval kell 17 esineb 
Nicorex Pealaval saami kaas-
aegse muusika ühe looja, 
kuulsaima saami Nils-Aslak 
Valkeapää ristipoeg Niko 
Valkeapää.

Lisaks
saami muusikale
Lisaks saamidele on tulemas 
välisesinejaid mujaltki: kitar-
rivirtuoos Vicki Genfan USA-
st, humoorika kavaga nais-
tebänd Iva Nova Venemaalt, 
ürgne Fejd Rootsist.
Eestimaist muusikat pakub 
festival samuti ohtralt. Kont-
serte annavad Dagö, Super 
Hot Cosmos Blues Band,-
Tom Valsberg, Vanaviisi, Cur-
ly Strings, Sadamasild, Kõrsi-
kud, Henry Laks & Seitsmes 

Meel, Tuulelõõtsutajad, Sil-
ver Sepp, Triinu Taul, Rüüt 
jpt. Eriprojektidena on toi-
mumas Oorti eestvedamisel 
Sünteri Sassi mälestuskont-
sert ning Jaan Sööt 50 gala, 
kus koos juubilariga musit-
seerivad Riho Sibul, Bonzo, 
InBoil, Kate, Jäääär ja Helena 
Wanje.
Paralleelselt muusikaprog-
rammiga jookseb kõigil kol-
mel päeval Käsmu rahvama-
jas saami filmide programm, 
näidatakse pilte kaunist Saa-
mimaa loodusest ning põne-
vaid esitlusi teeb Norra saa-
mi kunstnik Hans Ragnar 
Mathisen.
Saamiteemalisi väljapane-
kuid pakub ka Käsmu Mere-
muuseum, teravaid teemaa-
rendusi pakub festivali kesk-
konnaprogramm ning kind-
lasti ei jää saami teema mär-

kamata Käsmu tänavapildis-
ki.

Maailma parim
Peep Veedla sõnul on see-
kordse festivali korraldami-
ne kulgenud rahulikult. 
„Maailma parima festivali 
korraldamine on üks suur 
rõõm, naudin neid kõige ki-
bedamaid tööpäevi täiel rin-
nal. Kui mingi väike mure-
korts kusagil on, siis teadmi-
sest, et edaspidi pole enam 
võimalust nii põnevat prog-
rammi korraldada, kuna saa-
mi teema on minu jaoks kõi-
ge lähedasem. Olen praegu 
ise ka peaaegu saam valmis, 
nii sisse olen elanud teemas-
se. Nädal tagasi saabusingi 
puhkusereisilt Saamimaale 
Põhja-Norras, muljed sealt 
on veel värsked. Hinges on 
täielik rahu ja kui tavaliselt 
on nädal enne festivali käi-
nud üks suur ajaga võidu-
jooks, siis seekord käivad et-
tevalmistused rahulikult ja 
naudinguga,“ rääkis Veedla.
Publikuhuvi festivali vastu 
on võrreldav varasemate 
aastatega, Veedla sõnul pole 
Viru Folgi külastaja kunagi 
varajane piletiostja olnud. 
Küll aga on paljud majutus-
kohad Käsmus juba välja 
müüdud.
Mõnevõrra on muutunud 
peamised kontserdipaigad, 
mõni lava on vahetanud 
asupaika, mõni nime ja mõ-
ni mõlemat, selle tulemuse-
na peaks aga Viru Folk veelgi 
rohkem merega seotud ole-
ma.
Traditsiooniliselt viib Viru 
Folgile Rakverest tasuta eri-
buss, mis peolised ka õhtuti 
tagasi toob. Samuti on bussi-
ühendus parklatega. Küll aga 
tasub festivalikülastajatel 
kaasa varuda sularaha koha-
peal kulutamiseks, sest pan-
gabussi seekord Käsmus pa-
raku pole.

Selle koha peal tänavu lava ei ole, küll aga on mõni teine lava seekord mere taustal. Foto: Maris Marko
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EHITUSE 
EELARVESTAJA

info@tarvaprojekt.ee
+372 501 7412

www.tarvaprojekt.ee

• Kogemustega majahoidja 
soovib leida tööd (ka eramajad). 
Tel 5742 0668
• Kaks naist soovivad leida tööd 
Rakvere linnas. Tel 5891 4010
• Otsin lapsehoidjat 3aastasele 
p o i s i l e .  E l a m e  R a kv e re s 
Lennuki tn. Soovitav vene keele 
oskusega. Väga kiire! Helistada 
õhtul tel 5590 3127
• Kadrina Keskkool võtab 
alates 1. septembrist tööle 
klassiõpetaja .  Avaldus ja 
muud vajalikud dokumendid 
esitada hiljemalt 8. augustiks 
k.a. Täpsem info tel 5094 734
• Võtan tööle võsalõikaja. Tel 
5199 6563
• Nädala algusest saab tööd 
korstnaladuja. Tel 5259 490
•  Metal l i töödega tegelev 
e t t e v õ t e  p a k u b  t ö ö d 
montaažitö ölistele .  Info 
telefonil 5347 7879
• Osaühing Lääne-Virumaal, 
Rakke val las  pakub tööd 
karjakule/lüpsja asendajale ja 
noorkarjatalitajale. Vajadusel 
elamispinnavõimalus.  Info 
5278 804

VAJAD TÖÖD? 
OTSID TÖÖTAJAT? 

Parim võimalus selleks on 
avaldada kuulutus Kuulutajas.

Tiraazh 15 000 ning kõik 
kuulutused nähtavad ka 

interne  s
www.kuulutaja.ee

Võta ühendust 322 5090
reklaam@kuulutaja.ee

Lugeja küsib: Töötaja tegi tööandja autoga liiklusõnne-
tuse, milles töötaja jäi süüdlaseks. Autol on kaskoleping. 
Varalise vastutuse lepingut töötajaga sõlmitud ei ole. Kas 
võib töötajalt omavastutuse summat nõuda?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspek-
tor-jurist Ülle Mustkivi
Töötaja varaline vastutus on sätestatud töölepingu seadu-
se (edaspidi TLS) § 72 – 78. Üldpõhimõttena jaguneb töö-
taja vastutus kaheks: süüline ja lepinguline. Juhul, kui TLS 
§ 75 nõuetele vastavat varalise vastutuse kokkulepet pole 
töötajaga sõlmitud, siis saab olla tegemist ainult süülise 
vastutusega.
Kui tööülesandeid täites tekitatakse tööandjale varalist 
kahju, lähtutakse kahju hüvitamisel TLS § 72 sätestatust, 
mille kohaselt töötaja vastutab oma kohustuste rikkumise 
eest juhul, kui ta on kohustusi rikkunud (ja seeläbi kahju 
tekitanud) süüliselt. Süü vormid on hooletus, raske hoole-
tus ja tahtlus. Hooletuseks tuleb lugeda olukorda, kus töö-
taja on jätnud kohustuse täitmisel järgimata vajaliku hoo-
le. Raskeks hooletuseks on vajaliku hoole olulisel määral 
järgimata jätmine ja tahtluseks õigusvastase tagajärje soo-
vimine. Süü vormist sõltub töötaja vastutuse ulatus, st kui 
suur osa kahjusummast tuleb hüvitada (TLS § 74). Süü 
puudumisel ei saa tööandja töötajat kohustada kahju hü-
vitama.
Tööandja peab seega esmalt välja selgitama, kas töötaja 
on kohustusi rikkunud süüliselt. Töötaja vastutuse kind-
lakstegemisel tuleb lähtuda sellele töösuhtele omasest 
hoolsuse määrast. TLS § 16 lg 1 kohaselt peab töötaja täit-
ma töökohustusi lojaalselt, oma teadmiste ja oskuste ko-
haselt tööandja kasu silmas pidades ning töö iseloomust 
tuleneva vajaliku hoolsusega. Vajaliku hoolsuse määra 
kindlakstegemisel tuleb arvestada tööandja tegevuse ja 
töötaja tööga seotud tavalisi riske, töötaja väljaõpet, töö-
taja ametialaseid teadmisi, töötaja võimeid ja omadusi 
(TLS § 16 lg 2). Kui on selge, millist hoolsust töötajalt eel-
datakse, saab hinnata, kas töötaja on hoolsuskohustust 
rikkunud või mitte. Kui töötaja on tööülesannete täitmisel 
vajalikku hoolsust järginud, siis ei ole ta ka töökohustuste  
rikkumises süüdi. 
Kui sõidukile on sõlmitud kaskokindlustus ja kindlustus-
selts nõuab tööandjalt omavastutuse osa tasumist, saab 
tööandja selle omakorda sisse nõuda töötajalt  juhul, kui 
tuvastatakse, et töötaja oli süüdi liiklusõnnetuse põhjus-
tamises. 
Kui tööandja on töötajale esitanud nõude kahju hüvitada 
ja töötaja keeldub põhjusest olenemata kahju hüvitami-
sest, on tööandjal võimalik vastava nõudega pöörduda 
töövaidlusorgani ( kohtu või töövaidluskomisjoni) poole.

Kuulutaja

JURIST ANNAB NÕU
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CV saata kuni 15. augustini info@agroproff.ee

VAJAME LUKKSEPPA,
kellele pole võõras hüdraulika ja elektritööd

AS Viru Elektrik võtab konkursi korras tööle

Kandidaatidelt eeldame:

Kandidaatidelt eeldame:

CV saata hiljemalt 08.08.2014 e-posti aadressile
info@viruelektrik.ee või postiga

• eelnevat töökogemust paigalduselektriku erialal
• kohusetunnet
• koostöövalmidust
• elektriku kutsele sobivat tervislikku seisundit

• eelnevat töökogemust elektrikilpide koostamisel
• elektriskeemide lugemise oskust
• kohusetunnet
• koostöövalmidust
• täpsust ja korrektsust

Mõisa 22, Piira,
Vinni vald 46607 Lääne-Viru maakond.

ELEKTRIK-PAIGALDAJAID

ELEKTRIKILPIDE KOOSTE-
ELEKTRIKUID

AS EVR Cargo võtab Tapa depoodesse tööle

LUKKSEPA ja MAALRI

Tööülesanded:

Nõudmised kandidaadile:

Ettevõte pakub:

Tööaeg: Tööle asumise aeg:

vagunite hooldus- ja remonttööde teostamine; vagunite maalritööde teostamine

kutseharidus või eelnev töökogemus lukksepana/maalrina
vastunäidustusteta tervislik seisund

tööks vajalikku väljaõpet
konkurentsivõimelist töötasu ja mitmeid lisahüvitisi
stabiilset töökohta

täistööaeg nii ruttu kui võimalik

Täpsem info telefonil +372 3226421.
CV palume saata e-posti aadressile
tapa@evrcargo.ee või faksile +372 3226474.

Aeroc Jämerä AS poorbetoontoodete tehas

Lääne-Virumaal Andjal võtab tööle

Nõuded:

Ettevõte pakub:

Lisainfo

TOOTMISTÖÖLISI

- pingetaluvust

- korrektsust ning kohusetundlikkust

- valmidus vahetustega tööks

- soov omandada ja õppida uusi oskuseid

- vahetustega tööd

- transporti tööle ja tagasi (Kunda, Rakvere, Kiviõli, Aseri, Haljala, Essu)

- sobivusel tähtajatut töölepingut

- kohapeal väljaõpet

- tööriietust

telefonil 329 5050, 329 5055, e-mailil

karmo.kapstas@aeroc.ee või tehases.

Lääne-Viru maakonna RÄGAVERE VALLAVALITSUS
kuulutab välja konkursi

ametikoha täitmiseks

Kandidaadilt eeldame

Kasuks tuleb

Tööle asumise aeg

Avaldus, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia

Lähem info telefonil 329 5412

erialast kõrgharidust ja B-kategooria

juhiluba.

eelnev töökogemus kohaliku omavalitsuse

asutuses ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

18. august 2014.

märgusõnaga “Konkurss” saata hiljemalt 10. august 2014

aadressil Rägavere Vallavalitsus, Ulvi küla, 46701 Põlula side,

Lääne-Virumaa või e-postil ragavere@estpak.ee

SOTSIAALTÖÖTAJA

Rakvere Maxima X kauplus
kutsub tööle

Info tel 6023116, personal@maxima.ee

KASSAPIDAJA-MÜÜJAT

Bionic OÜ

AUTOJUHT-EKSPEDIITORTööd saab

Lisainfo: Priit Seire, 5032024, Näpi tee 1, Näpi

Töö kirjeldus
•

Nõudmised kandidaadile

Ettevõte pakub

kauba vedu tagaluukautoga
Lääne- ja Ida-Virumaal, ning Tallinnas

nõutav on C-kategooria juhiluba
eelnev erialane töökogemus (2-5 aastat)
vajalik on vene keele oskus suhtlustasemel

konkurentsivõimelist tasu
korralikke töötingimusi
täistööaeg
sõbralikku kollektiivi

•
•
•

•
•
•
•
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Hillar Kohv

Ene Rämmeld, kelleks unis-
tasite saada lapsepõlves?
Olen sündinud Kaljukitse tä-
hemärgis. Kuna ema oli 
Maardus algklasside õpetaja 
ja mina ei käinud lasteaias, 
siis oli mul võrratu võimalus 
käia aeg-ajalt emaga koos 
koolis. Minu poolest võinuks 
koolitunnid lausa ära jääda, 
sest suutsin seal korraldada 
suure segaduse ning kooli-

„Libahundis“ Tiinat mänginud  E

Eesti rahvas teab Ene 
Rämmeldit Leida Laiu-
se mängufilmist „Liba-
hunt“, kus ta mängis 
Tiinat. Rämmeldi enda 
arvates on Tiina roll te-
da edaspidises elus se-
ganud.

lastega mürada. Kõige roh-
kem meeldis mulle koolis 
pühade-eelne ettevalmistus 
esinemisteks – sain tänu 
ema ametile juba mudilase-
na koolilavale. Vaatamata 
oma noorusele laulsin kõva 
häälega kõike seda mis tei-
sedki ja sõnad olid alati peas. 
Sealt sain kaasa esinemispi-
siku, nautisin publikut ja esi-
nemist.
Enne, kui mina kooli läksin, 
jäid emal kopsud haigeks ja 
me kolisime terve perega Tü-
rile vanaema juurde. Sealne 
elu oli kui paradiisis: aed oli 
täis head ja paremat, mets 
oli lähedal. Koolis hakkasin 
aktiivselt tegelema isetege-
vusega: tantsisin, laulsin ja 
kohe alates esimesest klas-
sist olin ka näiteringis. Juba 
siis otsustasin, et minust 
peab saama näitleja, sest 

mulle kohe väga meeldis esi-
neda!

Näitlejatööd alustasite Uga-
las 1965. aastal. 
Kuna olin koolis juba üks-
teist aastat laval olnud, siis 
tundus loomulikuna minna 
kohe Tallinna Panso kooli, 
aga just sellel aastal vastu-
võttu polnud. Juhuslikult 
avastasin ajalehest, et teater 
Ugala kuulutas konkursi 
noorte näitlejate leidmiseks, 
ja nii ma sõitsingi rongiga 
Türilt Viljandi teatrisse kon-
kursile. 
Võetigi vastu, aga paari nä-
dalaga sain aru, et päris teat-
ris endast viis aastat vane-
matega oli järsku kõik palju 
keerulisem kui kooli näite-
ringis. Ega ma Ugalas suurt 
midagi teinudki, aga sain 
palka, lisaks käisin Viljandi 

kultuurikoolis Boleslaus 
Weidebaumi kursusel näite-
juhtimist õppimas. 
Toitusin vahvlitest ja moosi-
purgist, mille ema nädalaks 
kaasa andis. Viljandi Kultuu-
rimajas olid laupäeviti peod 
ja ega ma Türil väga tihti 
enam käinudki, sest nii palju 
oli tegevust.
Järgmisel kevadel tahtsin 
uuesti minna Tallinnasse la-
vakunstikooli, sest see maa-
ilm tundus põnevam kui 
teatriintriigid. 

Mida põnevat meenub Uga-
la ajast?
Mul on väga ilusad mälestu-
sed sellest ühest aastast Vil-
jandis. Olin noor, kena ja us-
kusin, et mulle avanevad 
edaspidi kõik uksed. Tead-
sin, et Türile tagasi ma enam 
kunagi ei lähe. Mängisin ul-

jast ja muretut last. 
Väga meeldis käia Karl Adra 
juures kodus eratunde võt-
mas. Ta oli mulle nagu ar-
mastav vanaisa, keda mul 
endal enam ei olnud. Mäle-
tan, kuidas ta õpetas mind 
lugema „kui mina olin veel 
väikene mees...“ Siiani, kui 
seda endale kõva häälega 
loen, tulevad pisarad silma. 
Sain temalt teada, et luule-
tust lugedes ei loe sa lihtsalt 
sõnu, vaid alltekst peab ka 
välja tulema ja esinemine 
peab inimesi emotsionaal-
selt puudutama. Teen seda 
tänini nii, mis siis, et täna on 
moes lugeda ilma emotsioo-
nideta lihtsalt sõnu.

Teie tuntuim roll on Tiina 
Leida Laiuse mängufilmis 
„Libahunt“.
Kahjuks varises mu unelma-

te maailm pärast Viljandist 
lahkumist kokku, sest Panso 
mind oma kooli vastu ei võt-
nud ja see oli mulle nii raske 
pauk, et kavatsesin lausa 
enesetappu. Kogu mu maa-
ilm varises kokku, sest ma 
polnud ennast mitte milleks-
ki muuks ette valmistanud. 
Olin pannud kogu oma ener-
gia ja vaba aja esinemistele. 
Õnneks kohtusin tänaval Tü-
rilt pärit kooliõega, kes sai 
minu kohutavast olukorrast 
aru ja viskas mulle päästva 
õlekõrre - pakkus palgaar-
vestaja tööd Tallinna trüki-
kojas „Punane Täht“. 
Oh imet, kui peaaegu aasta 
hiljem helises ühel toredal 
päeval mu lauatelefon ja rää-
kijaks oli Leida Laiuse assis-
tent „Tallinnfilmist“. Talle oli 
Tiina otsingute jooksul mi-
nust räägitud, kuid ei Türil 
ega Viljandis osatud talle 
öelda, kust mind leida.
Järgmisel päeval olin juba 
stuudios Leida Laiuse ees ja 
kohe toimusid foto- ning fil-
miproovid. 
Kõik see käis minu jaoks 
peadpööritava kiirusega. 
Aga oli ka piinaperiood, sest 
ametlikult pidi Leida ikka 
veel Tiinat edasi otsima, kui-
gi ta oli veendunud, et teeb 
minuga selle filmi. Lõpuks 
kinnitati mind rolli ja sõitsi-
me Vilniusesse, sest alguses 
oli plaanitud terve film teha 
stuudios. 
Vahepeal pandi film seisma 
ja edasi tehti juba Kanepis. 
Kui film valmis sai, siis tänu 
Evald Hermaküla kinnitusele 
olin kindel, et meil saab me-
nu olema.
Aga läks teisiti. „Tallinnfilmi“ 
juhtkond tegi ise filmi maha 
ja Leida sai infarkti. Siis sai-
me ettepaneku sõita Minski 
filmifestivalile ja see oli mei-
le Leidaga rõõmuaeg, sest 
festivali president Aleksei 
Batalov tahtis mulle debüüdi 
eest anda peapreemia. Aga 
see ei läinud seal läbi, olid 
veel mingid intriigid. 
Mind koheldi seal nagu staa-
ri ja sain ettepanekuid filmi-
lavastajatelt, kuid paraku oli 
veel üks asi: öeldi kohe otse, 
et tule hotelli, tuba see ja 
see...
Sain kohe aru, et sellisel 
moel mina küll ei taha filmi-
näitlejaks saada, kui pean 
hakkama hotellitubade kau-
du omale rolle hankima.
Olin siis pikkade sirgete 
juustega, minikleidis ja üldse 
mitte tavaliste sovetinäitleja-
te moodi, kes liikusid pikka-
de dekolteedega ebamood-
sates kleitides. Olin nagu 
värske välismaine tuul ja 
mul oli seal menu.

Iseloomustage Leida Laiust. 
Milline inimene ta oli?
Ta oli väga printsipiaalne ja 
kohusetruu naine. Kõike, 
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 ne Rämmeld kirjutab raamatuid
Ene Rämmeld 
Pärast abikaasa Vladimir Karassev-Orgussaare Läände 
jäämist 1976. aastal taotles luba asuda mehe juurde 
Prantsusmaale, kuid NSV Liit rahuldas palve alles 1981. 
aastal. Nelja ja poole aastase ooteaja kestel ei võimalda-
tud Rämmeldile Eestis enam erialast tööd. 
Prantsusmaal elades esines Rämmeld 1984-1995 eesti 
luulekavadega Euroopas, Ameerikas ja Austraalias. 1995-
2012 töötas Rämmeld Pariisis Pompidou kultuurikesku-
ses.
Alates 2012 teeb tihedat koostööd Viljandi Kultuuriaka-
deemiaga, koostades ja esitades koos üliõpilastega luule-
kavasid.
Olulisemad rollid teatris: nimiosa „Tuhkatriinumängus“ 
(Vanemuine 1969), naispeaosa telelavastuses „Armastus, 
armastus“ (ETV 1969).
Filmirollid: Tiinan „Libahundis“, Illi Vladimir Karas-
sev-Orgusaare telemängufilmis „Lindpriid“, Salme Jaan 
Kolbergi filmis „See kadunud tee“. Alates 1983. aastast 
on Rämmeld osalenud ka prantsuse filmides, muuhulgas 
Claude Lelouche’i filmis “Viva la vie” ja Luc Bessoni fil-
mis “Subway”.
Taasiseseisvunud Eestis: roll Francoise Sagani näidendis 
„Kas te armastate Brahmsi?“ (lavastaja Ülo Vilimaa, Va-
nemuine 1994-1996), Jean-Pierre Leonardini näidendis 
„Ma tulen tagasi, tango“ (lavastaja Nathalie Jouin, Sa-
long-Teater 1997). Pariisis tegi koos Liina Keevallikuga 
aastal 2010 dokumentaalfilmi “Wiiralti unenägu” . Sa-
muti esines nimiosas Liina Keevalliku lühimängufilmis 
“Frida Rammi tähelaev”.

mis ta tegi ja ette võttis, tah-
tis ta teha maksimaalselt 
hästi. Alates oma filmidest ja 
lõpetades koduste pidude 
ning vastuvõttudega. Suhtle-
sin temaga väga tihedalt ka 
pärast „Libahundi“ filmi. Te-
ma hilisemad filmid „Naera-
ta ometi“ ja „Varastatud koh-
tumine“ võeti välismaistel 
festivalidel väga hästi vastu, 
lubati peapreemiaid, aga ta 
ütles organisaatoritele ausalt 
ära, et rahalise preemia on ta 
kohustatud Moskvasse vii-
ma, sest ta oli andnud vasta-
va allkirja, ja nii jäigi ta neist 
ilma.
See oli kurvastav, sest tal oli 
suuri rahalisi raskusi.
Kui ma Pariisis elasin, helis-
tasin talle kuni tema surma-
ni regulaarselt ja ta vastas 
alati reipalt, et temaga on 
kõik korras, varjates tegeli-
kult minu eest oma suuri ra-
halisi probleeme. Need vii-
mased on andestamatud, 
sest Leida filmidel oli menu 
Venemaal ja välismaal, kuid 
riik jättis ta unustusse, kuigi 
tal olid suured probleemid 
tervisega.
Inimesed, kes Nõukogude 
Eestis suurte raskustega fil-
me tegid, on minu silmis 

kangelased.

Kas Tiina roll on teid tava-
elus seganud?
See on seganud sellepärast, 
et paljud tigedad ja kadesta-
vad naised on mind lausa 
vihkama hakanud. Nad ku-
jutavad ette, et mina ise rää-
gin Tiinast hommikust õhtu-
ni. 
See pole tegelikult nii. Aga 
nagu teiegi oma küsimuste-
ga viite jutu ikka Tiinale, tee-
vad seda ka teised ajakirjani-
kud. Eestis on mul nüüd sel-
lest viimasel ajal lausa kasu, 
sest mind tuntakse ikka ära 
ja tänu sellele saan aeg-ajalt 
„erilise“ teenuse heatahtliku 
naeratuse saatel. 

Millised Eesti mängufilmid 
kuuluvad teie lemmikute 
hulka?
„Libahunt“ ja „Lindpriid“ 
kohe kindlasti, siis veel 
„Georgica“, „Somnanbuul“, 
Ilmar Raagi „Kertu“. Aga te-
ma „Eestlanna Pariisis“ ei 
meeldinud mulle kohe mitte 
sugugi, kuna tundsin eesti-
meelset ja eestikeelset Fridat 
isiklikult. Ta armastas väga 
Eestit ja Eestimaad, aga fil-
mis oli ta suur Eesti inimeste 

põlgur ja see ei teinud Parii-
sis elavate eestlaste mainele 
head.

Kas mõnes telesarjas soovik-
site mängida?
Tahaksin küll, sest nüüd on 
mul selleks aega, aga eks 
eestlased on harjunud juba 
sellega, et seeriates ja filmi-
des on pidevalt ühed ja sa-
mad näod. Aga kujutan ette, 
et publikule oleks just vahel-
dust ja uusi nägusid vaja. 
Selleks väljakutseks oleksin 
hetkel valmis küll!

Kes näitlejatest on teie lem-
mikud ?
Eestis on ajast aega olnud Ita 
Ever.

Millega praegu tegelete ?
Tutvustan eestlastele oma 
viimast raamatut „Miks mit-
te“. Raamatu kirjutamine oli 
sel korral keeruline, kuna see 
pole autobiograafiline. Pal-
jud asjad on siiski otse minu 
elust võetud. See raamat on 
minu suur fantaasia vili ja 
mitte otseselt minu eraelu.

Perekond ja lapsed?
Ametlikult olen ikka veel abi-
elus Vladimir Karassev-Or-

gussaarega, sest kumbki 
meist pole viitsinud hakata 
ametlikke lahutuspabereid 
vormistama. Meil on üks 
poeg, kes käis septembris ka 
Eestis esinemas: tutvustas 
oma luulekavaga koos Ma-
rilyn Jurmaniga. Luuletajana 
on tal nimeks Tarah Xain-
torxare, fotograafina kasutab 
nime Tarah Montbelialtz.
Armastan väga käia kinos. 
Vaatan isegi kolm filmi päe-
vas ja see on mu tõeline kirg. 
Muidugi käin ka teatris, aga 
rohkem hoopis näitustel ja 
muuseumites. Mu suur kirg 
on pikad jalutuskäigud, mä-
gedes ronimised, turnimine 
- tunnen tõesti, et olen kalju-
kits. Naudin mägedes alla-
kukkumise ohtu, sest valit-
sen siiski olukorda ja keeru-
list situatsiooni. 

Kas teil on midagi südamel, 
mida sooviksite ära öelda? 
Et inimesed ei oleks kadedad 
ja õelad, vaid rõõmustaksid 
siiralt kaasmaalaste saavu-
tuste üle. Et õpiksime hinda-
ma lihtsaid inimesi ja väär-
tustaksime selles väikses rii-
gis oma inimeste vaeva ja kä-
tetööd, mille eest lubamatult 
vähe makstakse.

Riina Mitt,

OG Elektra AS Rakvere turu 
administraator

Korvi avades näen, et müü-
ma on tuldud mustikaid. 
Päev tõotab tulla sama palav 
kui eelmised. Astun ligi ja 
pakun kohta varjualusesse, 
kus päike nii hullusti ei kõr-
veta. Proua keeldub lepli-
kult, jäädes kohale, kuhu on 
ostnud pileti. 

Nii kallis?
Ma võtan kõik!
Mõne hetke pärast astub va-
naproua mustikate juurde 
päevitusest tõmmu daam ja 
tahab teada mustikate hin-
da. Kuuldes, et liiter maksab 

Rakvere turul
käib hommikuti vilgas tegevus
Hommik. Kell läheneb 
kaheksale. Turul käib 
sagin ja kauba väljapa-
nek. Turu trepist astub 
alla vanaproua, aastaid 
nii 75–80, käes suur 
korv, mis pealt kaetud 
kenasti riidega. Vaatab 
otsivalt ringi ja võtab 
istet esimesel vabal 
pingil.

viis eurot, proua jahmub: 
,,Miks nii kallis, jube lihtsalt! 
Kas odavamalt ei saa? Kui 
3.50ga annate, siis ostan?“
Müüja kohmetub. Tingimine 
jätkub. Lõpuks võtab vana-
proua purgi ja kallab selle 
mustikaid täis. Liitrise purgi-
täie eest maksab daam 3.20, 
sest rohkem raha ei olevat. 
Möödub paarkümmend mi-
nutit. Noor härrasmees pea-
tub vanaproua juures. Küsib 
hinda ja seda, kui palju mus-
tikaid korvis on.
,,Oli 10, nüüd on 9 liitrit.“
Noorhärra võtab korvi ja va-
lab sisu oma kasti ringi. Ula-
tab vanaprouale 50 eurot, tä-
nab viisakalt ja lahkub. Küh-
mulised sõrmed otsivad raha 
tagasi andmiseks, aga noor-
mees on läinud. Tänud Sulle 
noormees! 

Mina aga mõtlen, et see 
mees taipas, kui vaevarikas 
on sellise palavuse ja parmu-
dega korjata 10 liitrit musti-
kaid. 

Marjadega on
tegelikult kehvasti
Päev sai ilusa alguse, aga 
marjadega on sellel suvel 
kehvasti. Maasikate suur 
müügiaeg on möödas, vaid 
väiksed kogused jõuavad 
veel müüki. Kuid selle eest 
on need väga magusad ja 
maitsvad. 
Mitmel hommikul on veel 
müüdud metsmaasikaid. 
Kiitus noortele tüdrukutele, 
kes kogu suve on käinud 
metsmaasikaid müümas ja 
ühelgi päeval pole kaup nei-
le kätte jäänud. Vaarikaid on 
vähe ja need ostetakse kohe 
ära, kui keegi pakub.
Jaanipäevast alates on müü-
gil kukeseened. Selle nädala 
kuivus on ka seente saaki ja 
seega ka müüki vähenda-
nud.
Müüjad, kes ise kartulit ja 
köögivilja kasvatavad, ütle-
vad, et kartuli saak on nor-
maalne. Kuid kurk ja tomat 
on sellel aastal saanud tuge-
va katsumuse osaliseks. Juu-

nis oli külm ja praegune 
kuumus hakkab taimi när-
butama. Hetkel on aga kurki 
ja tomatit müügilettidel kül-
lalt.
Kõige paremini on kasvanud 
sibulad ja küüslaugud. Üldi-
selt on nii, et kes tegeleb aia-
saaduste kasvatamisega, see 
toob müüki kõike – kurki, til-
li, suvikõrvitsat, tomatit, 
kapsast jne. Igal laupäeval 
pakuvad kohalikud mesini-
kud müügiks värsket mett.
Praegune palavus ajab ini-
mesed linnast randa ja see-
pärast käib turul vilgas tege-
vus vaid hommikuti. Kella 
kaheks on enamus kaupa os-
tetud-müüdud, mis selleks 
ajaks järgi on jäänud, see 
ilmselt jääbki. Algab alles 
jäänud kauba kokkupakki-
mine. Müüjad ütlevad, et see 
toiming pole üldse lõbus, 
sest kõige parem kaup on 
müüdud kaup. 
Mitmel müüjal on veel pikk 
tööpäev ees. Järgmiseks tu-
rupäevaks on vaja teha ette-
valmistusi, mis venitab töö-
päeva väga pikaks. Seda kõi-
ke selleks, et järgmisel päe-
vad oleks värsked lilled taas 
müügil, lauad lookas värske-
test köögi- ja puuviljadest.
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Neljapäeval, 31. juulil kogu-
nesid Lahemaale üheksan-
dat korda torupillimängijad 
ja torupillisõbrad. Juba 
heaks saanud tavana on ko-
hal ka kõige pikema staazhi-
ga Lahemaa Torupillipeol 
osaleja Neil Mulligan, ilma 
kelleta ja iiri muusikata ei ole 
toimunud ühtki pidu.
Neil kutsus sel korral kaasa 
ka oma venna Tomi, mõlema 
vennatütred ning Maeiti Jo 
Sheamuis O Fatharta, kes 
osales ka 2001. aasta torupil-
lipäevadel. Külaliste pilliko-
tis on muidugi torupillid, aga 
samuti mitte vähem kuulsad 
iiri viled, viiul ja isegi lõõts-
pill-concertrina.
Külalisi on veel – näiteks tä-
nu Ants Tauli kontaktidele 
leitud Lätimaa folkloo-
rigrupp Abra.
Kaheksandat korda jõuavad 
Lahemaale Linnutajad – tea-
daolevalt ainus omasugune 
vaid naistest koosnev pilli-
grupp maailmas. Kaks õde 
sellest ansamblist mängivad 
ka omaette üksusena. Veel 
on kohal Lilian Kapp ja And-
res Abro, Tarmo Kivisilla ja 
Margus Veenre. Simmanit ai-
tavad pidada Kukerpillid, kes 
esinevad Lahemaa Torupilli-
peol samuti üheksandat kor-
da.
Üks üllatusesinaja on ka: 

73-aastane Paul Aav Saare-
maalt. Torupillimänguga tegi 
ta tutvust alles neli aastat ta-
gasi, kui ehitas endale esi-
mese pilli ja õppis mängima. 
Aga millised on tema käsitlu-
sed Eestimaa ajaloost ja kui-
das see seostub torupilliga, 
seda kuulake ikka tema enda 
käest.
Peo peremehed Lahemaa 
Rahwamuusikud on muidu-
gi ka platsis. Torupilli mängi-
vad nad juba kuuekesi ning 
veel kaks noort algajat saa-
vad ehk ka “tuule sisse”. 
Esinemised toimuvad üle 
Lahemaa. Piletiraha ei küsi-
ta, aga priitahtlikud annetu-
sed on alati oodatud.

Vihmase ilma korral kontser-
did ära ei jää!

Neljapäeval, 31. juulil kell 19 
Iirimaa esindus Tallinnas 
Uus 31 Šoti klubis Leib Res-
to
Reedel, 1. augustil kell 20 
Viimsis Rannarahva muu-
seumis Iirimaa ja Lahemaa 
Rahwamuusikute esindus
Laupäeval, 2. augustil
Kell 13 Pärispeal Pohiranna 
päeval
Kell 18 suur torupillipidu 
Palmse mõisa kõrtsis
Kell 21 simman Kukerpilli-
dega
Pühapäeval, 3. augustil
Kell 12 Võsul
Kell 14 Turbuneemes Ma-
dikse talu õuel
Kell 17 Käsmus külalistema-
ja Rannamännid õuel
Kell 20 Kolga-Aablas Kiviaial 
Märtsonite juures

Torupillimängijad kogunevad 
Lahemaal üheksandat korda

Foto: erakoguNeil Mulligan koos tütrega 2011. aasta peol.
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Headhinnad!

Teritaja Maped Elements
(1 auguga)
1tk 

Rasvakriidid
Color & Co 8mm
16tk  / 0.06 €/tk 

Vihikukile Apli eemaldatav
(1,5 x 0,33m)

Kustutuskumm Pelikan
1tk

Joonlaud Hua Jie
(30cm)
1tk

Kustutuskumm
Maped Softy
1tk

Joonlaudade
komplekt
4tk

Liim Apli
10g
1tk 

Värvipliiatsid
Milan Maxi
12tk / 0.29 €/tk 

Joonistusplokk A4
(laeva pilt)
1tk 

Pastapliiats Maped Dark M
(sinine, must)
1tk

Kleeplint Apli
(19mm x 33m)
1tk 

Harilik pliiats Erich Krause Savanna
(kustustuskummiga)
1tk  

Harilikud pliiatsid Lotte
4tk karbis / 0.20 €/tk

Pastapliiats M&G Amori 0.5
(sinine)
1tk

Akvarellipintslid Herlitz
(4/6/8)
3tk  

Vihik Bradley (jooneline, abijoonega)
12 lehte
1tk

Erinevate õppeainete nutikaustikud
valemitega (ruuduline, jooneline)
36 lehte 
1tk

Kaustik Pigna A5  (ruuduline, jooneline)
42 lehte
1tk 

Viltpliiatsid Granit
10 värvi  / 0.10 €/tk 

Joonistusplokk A3
(egiptus)
1tk 

Värvilise paberi
komplekt
23 lehte (13 värvi)

Geelpliiats
M&G Buffy 1.0
5tk / 0.66 €/tk 

Sirklikarp Maped
Study Universal
+ pliiats

Värvipliiatsid Maped
ColorPeps 12tk
+ teritaja Vivo 

Tindipliiats Standard
(sinine, must)
1tk 

Viltpliiatsid Maped ColorPeps
Long Life 12tk / 0.27 €/tk 

Värvipliiatsid Lyra
Groove Slim 12tk
+ teritaja 

0.48

3.68 0.98

0.78

0.28

0.68

0.28

0.48

0.38

3.48

4.68 0.68

0.24

0.38

0.34 0.78 0.28

1.68

0.14 0.68 0.58 0.98

1.480.98

3.28

1.28

1.68

0.48

3.18

3.48

1.48 0.98

0.68

0.78 1.88
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* Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta!
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Kohupiimakreem
maasikamoosiga
kg 

5.18

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

1-3.08
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2.28 2.68 0.48
3.88 3.48 0.68

P/s vorst
Põhjamaine
kg 

Kanapoolkoib punases
marinaadis
kg 

Pikk sai juustuga
210g

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

2.29 €/kg 

1.680.78
2.28

-26%

4.20 €/kg 
0.74

1.09
-32%

3.70 €/kg 
0.88

1.18
-25%

4.40 €/kg 
0.38

0.54
-30%

1.09 €/kg 

0.68
0.98

-31%

6.18 €/kg 
0.74

1.04
-29%

1.48 €/kg 
0.44

0.58

2.32 €/kg 

0.99
1.48

-33%

0.50 €/L
0.72

1.27 €/L
0.88

1.28

0.98
2.18

-55%

2.18 €/L 

Nektariin ja virsik 
1kg

Lihapirukad (külmutatud)

400g (8x50g)

Eesti Pagar 

Delikatess maksapasteet
200g  / Nõo Lihatööstus

Hiirte sulatatud juust
200g 

Peenleib Isa
(viilutatud)
350g / Leibur 

Kiirkaerahelbed Nordic 
500g 

Karamellkompvekid
Frutic (assortii)
190g

Karastusjook
Coca-Cola
2L 

Hele Õlu Alexander 1Pint
5,2%, 0,568L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Lehträtikud Serla 
100tk

-31%

Geelkapslid Omo
32tk 

Lehtpuusüsi
Põrgupõhja
25L 

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10kg!

HEA
HIND

Plekieemaldaja
Vanish Regular
450ml 

Tikri koorejäätis 
(vahvlikoonuses)
200ml / 110g

7.98
18.98

-58%

0.25 €/tk 
2.98

3.98
-25%

0.12 €/L

0.78
1.04

3.90 €/kg 
0.68

1.04
-35%

Sefiir Laima
(mustikamaitseline)
200g 

Jõhvikajook
Põltsamaa
1L

-25%

AINULT 1.08Eineviiner
1kg

1.28
2.28

-44%

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

Pelmeenid Classic
(külmutatud)
350g

0.58
0.63

1.66 €/kg 

AINULT 2.08Heeringafilee 
(suitsumaitseline)
240g/180g

0.94
1.38

-32%

5.22 €/kg 

AINULT 3.08

0.22
0.34

-35%

Spagetid
Presto
400g

AINULT 7.08 AINULT 8.08 AINULT 9.08 AINULT 10.08Suitsutatud
seakülg
1kg

Forell (jahutatud)
1kg / Eesti

Kohv Paulig
Paula
500g 

HEA
HIND

0.55 €/kg 

3.98
5.88

-32%

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

3.98
5.98

-33%

4.48
6.88

-35%

2.58
3.58

-28%

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

5.16 €/kg 

Kaelakarbonaad 
mexico marinaadis
1kg

* v.a. kauplustes Kungla, Ly, Väike-Ameerika, Kohtla-Järve Outokumpu

PIIRATUD KOGUSES

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pakki! * Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pakki! * Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pakki!

AINULT 4.08Keeduvorst

Latsekese 

1kg

1.48
2.88

-49%

AINULT 5.08Seahakkliha
(jahutatud)
1kg

Juustusaiake
50g

AINULT 6.08Nisujahu
T550
2kg 

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

2.74
4.88

-44%

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg! * Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10tk!

0.19
0.34

-44%

3.80 €/kg 
0.74

0.98

0.37 €/kg 

HEA
HIND

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 6pakki!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pakki!

0.78
0.98

Kreeka salat
900ml / 570g 

Skumbria
240g / 2 sorti 

Kreekerid
200g / 2 sorti 

0.64
0.88

-27%

0.34
0.48

-29%

0.78
1.14

-32%HEA
HIND

1.37 €/kg 2.67 €/kg 1.70 €/kg 7.80 €/kg 

Ploom Lepotica
kg

Viinamari
Victoria
(hele)
kg

Kobartomat
kg

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

0.68

1.78

0.78

OSTAME KOKKU:
VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699. OÜ Oleg Grossi Talu Annikvere sigala ostab kokkuleppehinnaga 

KVALITEETSET SÖÖDATERAVILJA. Maksmine toimub peale vilja laboratoorset uuringut. Tel: 53 476 567.
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GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: TURU KAUBAMAJA, Laada 16. Tel 324 4100; RAJA, Ilu pst 2. Tel 322 4360; LY, Vilde 6. Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a. Tel 322 3561; KUNGLA, Tallinna 13. Tel 322 3989; Kadrinas: Viru 9, Tel 325 5810; Tapal: TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1. Tel 327 0460; Haljalas: GEA, 

Võsu 5. Tel 325 1270; Kundas: Kasemäe 12. Tel 322 4700; Tamsalus: PILLE-RIIN, Tehnika 24. Tel 322 3925; Väike-Maarjas: Pikk 9. Tel 326 1140; Rakkes: Faehlmanni 38.  Tel 329 1356; Vinnis: EVE, Sõpruse 5. Tel 325 1550; Tobia külas Lepnal: ELEKTRA. Tel 322 4746; Ida-Virumaal: Kiviõlis: KEVAD, Keskpuiestee 33.

Tel 337 4500; Kohtla-Järvel: Outokumpu 13a. Tel 337 5000 ja KALEV, Kalevi 27. Tel 337 3530; Ahtmes: Estonia pst 30a. Tel  337 2880; Aseris: Tehase 23. Tel 337 3033; Iisakus: Tartu mnt 55. Tel 337 4000; Jõhvis: Tartu mnt 15a. Tel 33 63 200; Jõgevamaal: Jõgeval: Tähe 10a. Tel 776 2956;

Tallinnas: Lastekodu 14. Tel 653 4000; Tammsaare tee 93.  Tel 608 8201; Ehitajate tee 41. Tel 679 0666; Paasiku 2a. Tel 602 3000; Ümera 13a. Tel 603 6140; Endla 53. Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21. Tel 601 5733; Kari 3. Tel 609 8380; Majaka 28a. Tel 359 0712; Väike-Ameerika 6. Tel 646 3180; Järveotsa tee 35b.

Tel 6 098 222; Randvere tee 115. Tel 660 5060; Raplamaal: Kohilas: Viljandi mnt 3a. Tel 489 8030; Harjumaal: Haabneemes: Kaluri tee 3, Viimsi vald. Tel 600 3000; Kuusalus: Mäe 1. Tel 607 6000; Loksal: Rohuaia 6. Tel 600 9200; Maardus: Nurga 3. Tel 600 4654; Jüril: TAMMIKU, Aruküla tee 7. Tel 609 1630; Kehras: Kose mnt 7.

Tel 601 9770; Keilas: Piiri 5, Tel 609 9120; Paldiskis: Rae 26. Tel 658 1200; Järvamaal: Paides: Pikk 25. Tel 387 0007; Türil: Viljandi 13a. Tel 387 8880; Järva-Jaanis: Lai 23. Tel 385 3313; Koerus: Paide tee 2. Tel 389 7570; Pärnumaal: Vändras: Pärnu-Paide mnt 26. Tel 44 39 600. Tartumaal: Tartus: Soola 7. Tel 776 9802.

1. august - 7. august

1.98

0.74 4.98

1.08

3.482.28

1.94

2.38 3.48 1.28
2.48

0.88 6.58

1.49

5.282.88

4.78 1.94

Tampoonid Tampax 
Compak Regular
16tk

Valgendaja Liilia
Mayeri
1L

Viin Y2K 
40%, 0,7L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Hügieenisidemed Libresse 
Invisible Ultra Thin Super
8tk 

Deodorant Rexona 
Diamond
naiste 150ml 

Raseerija Wilkinson 
Extra 3 Beauty
4tk

Mahl Cappy 
1L / 4 sorti

0.12 €/tk

3.11 €/kg

0.14 €/tk

5.80 €/L

0.97 €/L

0.60 €/tk 6.96 €/L 5.12 €/L

0.48
0.64

Pasteet  Athena  
kassidele 
85g / 2 sorti

5.65 €/kg 

+0.08

3.34

15.20 €/L

Pesupulber Persil 
Expert Pure&Natural 
1,6kg

2.78
3.64

0.35 €/rull

Tualettpaber Lotus Soft Embo
8 rulli

al0.94
al1.18

1.16 €/L 
+0.08

5.48

Presskann Gulfi
1L

7.98

0.98

1.18 1.84

0.54

0.84

0.84

0.10

1.58

3.54

1.18

1.34

0.48

0.88
1.34

1.38 2.08

0.68

0.90

1.14

0.13

1.88

4.98

1.44

1.74

al 0.63

1.24

1.96 €/L

2.36 €/kg 4.60 €/kg 

3.60 €/kg 

1.68 €/kg 

9.77 €/kg 

8.00 €/kg 

3.16 €/kg 

10.73 €/kg 

6.70 €/kg 

6.00 €/kg 

0.58
0.82

0.39 €/L

Karboniseeritud lauavesi 
Bonaqua
1,5L

Energiajook
Monster Rehab
0,5L

Makaronid
Panzani
500g / 2 sorti 

4.38
5.78

Raseerija Gillette
Mach 3
(aluseta)
1tk

Tomatikaste Panzani
400g / 3 sorti 

Koorejogurt LaCrema
150g / 2 sorti
Tere 

Kiirkaerahelbed
Helen
500g 

Vaniljejäätis Magnum
86g / 3 sorti 

Cappucino La Festa
12,5g / 2 sorti 

Karamellkompvekid
Bomilla
500g / 2 sorti 

Jäätis Magnum
330g / 2 sorti 

Mahl Dimes
100%, 1L / 2 sorti  

Batoonikesed
Kirju Koer
200g / Kalev

Kanalihaga puljong ja seenepuljong
Gallina Blanca
80g 

Ananassinektar
Gutta
1L 

+0.08 +0.08

9.99

Viin Mernaya 
40%, 0,5L / 2 sorti
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

19.98 €/L
7.99

11.41 €/L
8.98

2.99 €/L 
6.98

13.96 €/L

Rum Captain Morgan 
Black Label 40%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Kaits.geog.täh.vein Tabanico
al.12,5% 3L / 2 sorti
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Puhastusvaht Cillit Bang 
Active Foam 
seebijääkidele & dusile
600ml

1.08
1.34

Koorene keeduvorst
Wõro
500g / Atria

2.16 €/kg 
1.88

2.24

Juustuvorst 
(suitsutatud)
400g / Nõo
Lihatööstus

1.78
1.98

Assortii Toffifee
125g

4.70 €/kg 

14.24 €/kg 

1.88

3.28

1.64

1.58

0.94

0.98

0.88

4.98

0.84

1.14

2.38

3.98

2.14

2.18

1.24

1.58

0.98

5.98

1.14

1.43

Sardell juustuga
450g / Rakvere 
Lihakombinaat

Viiner Lihakas (ülesuitsutatud, liha 75%) 
360g / Rakvere
Lihakombinaat

Broileri pooltiivad
(metsamarja)
800g
Tallegg

Paneeritud pihvid  
350g / Rakvere
Lihakombinaat

Lastevorst 
500g / Rannarootsi

Valla küüslauguvorst
440g / Rakvere
Lihakombinaat

Poolsuitsuvorst 
Küüslaugu Isukas
330g / Rannarootsi

Maamehe suitsusink
(viilutatud)
105g / Nõo
Lihatööstus

5.22 €/kg 

4.10 €/kg 3.16 €/kg 

2.14 €/kg 

2.97 €/kg 

4.63 €/kg 5.60 €/kg 

10.86 €/kg 

1.78
2.14

3.96 €/kg 

Doktorivorst (viilutatud)
190g / Rakvere
Lihakombinaat

Peresink (viilutatud)
150g / Tallegg

1.24
1.44

Kana- juustusnäkid
230g / Tallegg

5.39 €/kg 

4.69 €/kg 

14.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

14.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI
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KINNISVARA
• Müüa soodsa hinnaga Tapa 
ja Tamsalu linnas ning vallas 
erinevas seisukorras ning erineva 
suurusega 1-4toalised korterid 
ning majad. Hind korteritel alates 
1000 eurost. 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.

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal. 
sees. Uus vannituba! Hind 11 600 €. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305
• Müüa hubane ahiküttega korter 
Rakveres (32 m2), kus olemas kõik 
vajalik (vesi, WC, dushsh, boiler, 
pesumasin, pliit + soemüür, ahi, 
linnaliini bussipeatus 70 m). Kohe 
elamiskõlblik. Hind 15 000 €. Tel 5393 
6336

PINDI KINNISVARA Vahendus  Hindamine  Korrashoid 
 Kindlustus  Juriidiline abiTuru plats 3, Rakvere  Tel: 32 77 100

Urmas Saarmets
maakler

Lääne-Virumaa/ Tallinn
511 0478

Helve Kesküla
maakler/hindaja

511 6466

Mare Aros
maakler

528 8670

Anu Veldre
maakler

501 3658

Merle Nagel
maakler/hindaja

58 003 648

AITAME MÜÜA 
KINNISVARA LÄÄNE-VIRUMAAL

tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, üp 153,5 
m2, krunt 1284 m2, H: 19 000 € tel: 51 16 
466 Helve

Rakvere, Veski, üp 168 m2, krunt 710 m2, 
2k, 5 tuba. H:75 000€ tel: 51 16 466 Helve
Rakvere, Kastani pst, üp 361m2, krunt 
559 m2, H: 138 050 € tel: 52 88 670, Mare
Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2, krunt 
1033 m2, H: 31 000 € tel: 52 88 670, Mare
Rakvere v, Eesküla k, üp 77 m2, krunt 
4872 m2, H: 50 800 €, tel. 52 88 670 Mare 
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, üp 
93,4 m2, kõrvalh, H: 22 000€ tel: 
58003648 Merle 
Sõmeru v, Näpi k, üp 297 m2, krunt 6346 
m2. H: 50 810 € tel: 5288670 Mare
Sõmeru v, Varudi-Vanaküla k, krunt 11 
727 m2, üp 104,6 m2, kõrvalh, puurkaev, 
H: 16 000 € tel: 58 00 36 48 Merle 
Vinni v, Roela al, Allika tn, üp 80 m2, krunt 
2600 m2, H: 47 000 € tel: 51 16 466 Helve
Vihula v, Eisma k, üp 157,5 m2, krunt 
2834 m2, suvila, H: 95 550 € tel: 580036 
48 Merle
Vinni v, Vetiku küla, üp 123,3 m2, krunt 
4400 m2, , saun H: 49000€ tel: 58003648 
Merle
Sonda al, Karja tn, üp 93,4 m2, krunt 
1800 m2, 3 tuba, keskküte, saun                
H: 23 000 € tel: 5800 3648 Merle
Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2, üp 
61,6 m2, rah seisuk, H 15900€ tel: 51 16 
466 Helve
Vihula v, Annikvere küla, üp 130 m2, krunt 
2966 m2, eksklusiivne hoone! H: 79 000 € 
tel: 51 16 466 Helve
Tapa vald, Nõmmküla, krunt 2 ha, privaat-
ne ja ilus asukoht tel: 51 10 478 Urmas
Kadrina v, Tööstuse 13, üp 70,8 m2, krunt 
1087 m2, H: 36 000 € tel: 51 10 478 Ur-
mas
Laekvere v, Rahkla k, üp 66,9 m2, krunt 
5546 m2, saun H: 20 000 € tel: 58 00 36 
48 Merle
Rakvere, J Kunderi, üp 112,8 m2, krunt 
1068 m2,7 tuba H: 39 800 € tel: 58 00 36 
48 Merle
Tapa v, Kuru küla, 74,7 m2, krunt 5851 
m2, H: 19900 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 m2, H: 
25 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Vahakulmu k, krunt 1 ha, H: 13 
000 €
Tapa v, Rägavere k, krunt 3 ha,                        
H: 18 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 ha, üp 
117m2, H: 18 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Koidu tn, k 911 m2, H: 46 000 € tel: 
51 10 478 Urmas
Rägavere v, Ulvi küla, krunt 2795 m2, üp 
93,4 m2 H:22 000 € tel 58 00 36 48 Merle
Rägavere v, Põlula küla, krunt 65068 m2 
(koosneb 2-st kinnistust), üp 109,7 m2 
H:45 000 € tel 58 00 36 48 Merle

Rakvere, Näituse tn, krunt 1203 m2, saun, 
kuur, kaev H: 19 000 € tel: 58 00 36 48 
Merle
Rakvere, Räägu tn 23, krunt 880 m2, , 
kat. tunnus 66301:015:0036, 19 100 €, tel. 
52 88 670 
Rakvere, Piiri 8b, krunt 713 m2, 
66301:014:0180, H: 29 400 €, tel 52 88 
670 Mare 
Vihula vald, Toolse küla, elamumaa 9000 
m2, 88703:003:0263, H: 40 000 €, tel 52 
88 670 
Vihula vald, Toolse küla, elamumaa 5801 
m2, 88703:003:0260, H: 20 000 €, tel. 52 
88 670 
Viru-Nigula, Mahu küla, elamumaa 14 
347 m2, 90202:006:0138, H: 79 890€, tel 
52 
Kadrina alevik, Luige 2, krunt 1346 m2, 
27305:003:0075, tel 52 88 670, Mare
Sõmeru v, Sõmeru al, krunt 1600 m2,      
H: 19 000 € tel: 58 00 36 48 Merle

ÜÜR

1toal Kunda, Pargi 4, üp 25 m2, I k          
H: 50 € + komm maksud tel.: 50 13 658  
Anu

Rakvere, Võidu 74, I k., üp. 34,3 m2, re-
nov, ahiküte H: 22000€ tel. 5288670 Mare.
Rakvere, Laada 8, IV k. H: 35 000 € tel: 
52 88 670 Mare
Rakvere, Saue 13, II k. Üp. 44 m2            
H: 19 500 € tel 5288 670 Mare 
Rakvere, Tallinna 71, II k,üp 35,3 m2, ahi-
küte, renov, köögimööbel H: 26 000 € tel 
5288 
Rakvere, Ilu pst 10, II k, üp 54 m2.           
H: 27 950 € tel: 52 88 670 Mare
Rakvere, Lennuki 4, üp 40m2, III k,         
H: 14800 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Ilu pst, üp 41,4 m2, I k                
H: 29 000 € tel: 51 16 466 Helve
Rakvere, Rohuaia, II k, üp 29,2 m2,             
H: 7 000 € tel: 58 00 36 48 Merle
Kunda, Mäe 16, V k, üp 49,5 m2, rõdu     
H: 11 200 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Loode 4, II k, üp 40,8 m2, reno-
veeritud H: 6900 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. H: 8500 € 
tel 52 88 670 Mare
Kunda, Aia 2, III k, üp 39,1 m2 H: 675 € + 
KÜ võlg 2000 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Pargi 4, I k, üp 38,1 m2 H: 2250 € 
+ KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Pargi 8, I k, üp 36,4 m2 H: 5500 € 
tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Paide 65, II k, 47 m2, H: 3500 € tel: 
51 10 478 Urmas
Tapa v, Moe küla, 47,8 m2, II k, H: 2900 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Ülesõidu 6, 39 m2, II k, H: 5900 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Põllu 1, V k, 42,2m2, H:6000 € tel: 
51 10 478 Urmas
Tapa, Hommiku 2, 38m2, I k, H:4600 € tel: 
51 10 478 Urmas
Tamsalu, Ääsi tn 19, üp 49,1 m2, V k, rõ-
du. H:3900 € tel: 51 16 466 Helve
Kadrina v, Männi tee, II k, üp 53,8 m2,    
H: 3400 € tel: 58 00 36 48 Merle
Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5 m2, I k 
H: 7300 € tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Seminari 34, üp 63 m2, III k, re-
noveeritud H: 59 435 € tel: 52 88670 Mare
Rakvere, Tallinna 16, üp 63 m2, II k          
H: 32 500 € tel: 52 88 670 Mare 
Rakvere, Kunderi 2, üp 53 m2, II k.,         
H: 8900 €. tel: 51 10 478 Urmas 
Rakvere, Lennuki 4 , IV k, üp 48,7 m2,    
H: 26 000 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Kalda 16, II k, üp 62,5 m2, kamin 
H: 9500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Mäe 12, IV k, üp 56 m2 H: 1300 € 
+ KÜ võlg 3800 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Koidu 83, IV k, üp 61,1 m2 H: 
5600 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu 
Tapa, Paide mnt 65, IVk, üp 63,9 m2,       
H: 5500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Lehtse alevik, Keskuse 8, Ik, üp 
67 m2, H: 7000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Ääsi 17, üp 65,7 m2, II k,            
H: 7990 € tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu, Kesk 12, üp 67,5 m2, I k,           
H: 9 000 € tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu, Ääsi tn 11, üp 62,5 m2, rõdu. 
H:3500 € tel: 51 16 466 Helve
Kadrina, Kalevipoja 10, üp 66,2 m2, V k, 
rõdu H: 16 000 € tel: 51 16 466 Helve
Vinni v, Kiige 3, I k, üp 63,5m2, H: 6000 € 
+ KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Rakvere, Tuleviku 10a, V k, üp 61,3 m2  
H: 32 000 € tel 58 00 36 48 Merle

Kadrina v, Hulja al, Tõnismäe tee 19, üp 
79,2 m2, IV k H: 17 800 € tel.: 50 13 658 
Anu 
Sõmeru v, Näpi al, Näpi tee 6, üp 62,3 
m2, II k, hea seisuk H: 25 900 € tel: 51 16 
466 Helve
Rakvere, Ussimäe, Pagusoo 5, üp 79,8 
m2, Vk, kamin H: 47 000€ tel: 5013658 
Anu 
Kunda, Koidu 83, üp 74,6 m2, III k           
H: 4250 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu 
Kunda, Koidu 83, üp 74,7 m2, V k H: 
3050€ + KÜvõlg 2800€ tel:5013658 Anu 

Rakvere, Näituse, üp 96,4 m2, maja alu-
mine korrus H: 65 000 € tel.: 50 13 658 
Anu
Tamsalu v, Vajangu k, Kooli, üp 179 m2, 
krunt 1600 m2, paariselamu H: 26 000 € 

Müüa äsja renoveeritud 2toaline avatud 
köögiga korter Rakvere südalinna vahetus-
läheduses, Tuleviku 5. Toimiv korteriühistu. 
Korter on tühi ja sisse kolimiseks kohe val-
mis. Kommunaal kulud suvel 30 eurot, tal-
vel 120 eurot. HIND 21500 EUR. Helista 
5530227 Eino

Müüa loodus lähedases keskkonnas ca 20 
km kaugusel Rakvere linnast, Võhu külas ca 
2 ha haritava maaga väike talu. Kinnistu 
koosseisu kuulub elamu, kelder, garaaž ja 
veel kaks suur abihoonet. Sobiv koht elami-
seks või suvekoduks. Krundi suurus 2,6h. 
HIND 35000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa Rakverest 20 km kaugusel vaikses 
Sae külas kauni oja kaldal renoveeritud luk-
suslik maakodu koos kõrvalhoonetega. 
Krundi pind 22784 m2. Maja esimesel kor-
rusel avar eesruum, avatud trepp teisele 
korrusele, avatud köögiga elutuba, maga-
mistuba ja suur aknaga vannituba. Vanni-
toas põrandküte ja mullivann. Teisel korru-
sel kaks magamistuba. Majast veidi eemal 
oja kaldal puitkü ega uus palksaun. Väga 
suur maa-alune kelder heas seisukorras. 
HIND 82000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa Rakverest 26km kaugusel Tudu suu-
nas Angusel talukompleks, kuhu kuuluvad 
elamu, kuur, laut, ait, saun ja kaev. Elamu 
on rehielamu, kuhu on sisse ehitatud väike 
saun. Elamu on mansardkorrusega, kuid 
toad on teisel korrusel väljaehitamata. Kõik 
ehi sed on palkehitused. Hoonete ümber 
on kõrghaljastus (põlispuud, kuusehekk, 
õunapuud ja marjapõõsad). Krundi suurus 
12000 m2. HIND 19000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Müüa Rakvere lähedal Päides väga ilusas 
kohas suvila. Suvila juurde kuuluba ka 500 
m2 suurune metsaosa. Naabrid elavad kõr-
val aastaringselt, teed on heas korras. Suvi-
las on puitparke  põrand, garaaz 30 m2, 
terass 7 m2, viljapuud ja põõsad. Väga ilus 
ja turvaline koht. HIND 30000 EUR. Helista 
55518067 Roza

Müüa maja Rakvere linna piiril, Rannapun-
gerja mnt. 4, üldpind 161,3, krundi suurus 
2100 m2. Kvaliteetselt remonditud, majas 
on kamin, 4 tuba, suur köök koos köögi-
mööbliga, aias viljapuud, Kõrvalhoones 
saun, garaaž ja kelder, tuale  ja suvetuba. 
Ümbrus vaikne, maja ees tänavakivid. 
HIND  121000 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa 2-toaline rõduga korter Rakve-
re kesklinnas Laada 47.. Köögi põran-
dal parke . Dušširuumis on põranda-
küte. Korteri juurde kuulub keldrib-
oks. HIND 24500 EUR. Helista 
5063921 Galli

Müüa 2toaline avar ahikü ega korter 
Rakvere kesklinnas Tallinna tn 6. Kor-
ter vajab renoveerimist, kuid korteris-
se on ehitatud juba uus ahi ja avar 
dušširuum koos wc-ga. Dušširuumis 
on põrandaküte. Maja ees avar hoov 
ja korteri juurde kuulub puukuur. 
HIND 19900 EUR. Helista 5063921 
Galli

Müüa Rakvere kesklinnas Laada täna-
val soe päikseline 2-toaline korter. 
Korter on renoveeritud, aknad on va-
hetatud, majas toimiv korteriühistu. 
HIND 30500 EUR. Helista 56814899 
Kerly

Müüa 2-taoline korter Kundas, Mäe 
18, vajab san. remon , asub viimasel 
korrusel, 2km rannani. Kunda on ilus 
ja puhas linn, kaugus Rakverest 10 
km, bussi liiklus hea. Tule ja vaata! 
Korter vaba! HIND 2950 EUR. Helista 
55518067 Roza

Müüa ilus 3toaline korter Tapal, Valve 
20. Aknad on korteril vahetatud. 
Uued puidust siseuksed. Vannitoas 
seinas ja põrandal keraamilised plaa-
did. Korter asub Tapa kesklinnas. 
HIND 12000 EUR. Helista 55518067 
Roza

Müüa Rakveres, Adoffi 2, hubane, soe 
ja suurepärase vaatega 2-toaline kor-
ter südalinnas. Toimiv korteriühistu. 
Mööbel võib sisse jääda (sh külm-
kapp). HIND 23000 EUR. Helista 
5530227 Eino

Olev Rohumäe
kutseline maakler 
Tel 5333 1805
olev@virumaainvest.ee

Telefon 327 0670      info@virumaainvest.ee      www.virumaainvest.ee
Head pakkumised Kroonikeskuse I korrusel

Galli Wölfert
maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Roza Ošlakova
maakler 
Tel 5551 8067
roza@virumaainvest.ee

OSTAME KINNISVARA IDA-VIRUMAAL MEREÄÄRSETES PIIRKONDADES.
Helista 5814 7077 Liidia

VÕTAN MÜÜKI KINNISVARA (KORTERID, MAJAD) TAPAL, TAMSALUS JA KADRINAS. 
Helista 5551 8067 Roza

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA. 
ANNAME INFOT TEIE PÕLLU, METSA JA MUU 

KINNISVARA TURUVÄÄRTUSE KOHTA.

Eino Vaher
maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

MÜÜA MAJAD

Arco Vara Rakvere esindus:

Laada 14 Tel 324 0888 www.arcovara.ee/rakvere

Müüa ilus 3-toaline korter Sõmerul
Puhas, korralik ja heas seisukorras
korter. Korter asub maja keskel II
korrusel ja on läbi maja planeeringuga.
Andrus Peiel, tel 527 1011

Müüa 1-toaline korter Rakveres
Jaama tn.
Aknad avanevad hoovi poole.
Madalad kommunaalkulud.
Andrus Peiel, tel 527 1011

Müüa renoveeritud 3-toaline
ahiküttega korter Lepnal!
Korteris on väga hea ruumilahendus,
magamistoad asuvad eraldi, ilus
vannituba, avar köök.
Andrus Peiel, tel 527 1011

Müüa kaunis kodu hinnatud piirkonnas
Avar 3-toaline rõduga korter 65,6 m²
Ülenurmes. Läbi maja planeering, toad eraldi,
kaheosaline esik, WC ja vannituba eraldi.
Kõik vajalik läheduses olemas.
Carmen Lillepea, tel 5346 8877

Müüa merepiiriga kinnistu
Looduslikult väga kaunis kohas asuv
elamumaa Kuusalu vallas (8284 m²).
Detailplaneering olemas.
Carmen Lillepea, tel 5346 8877

Müüa kaunis kodu linnalähedal maal
Ilus elamine Sõmeru vallas. 14 604 m²,
krundil ilus kahekorruseline elumaja ja
värskelt renoveeritud saun-suvemaja, suur
kõrge garaaž, pikk abihoone.
Carmen Lillepea, tel 5346 8877

Müüa maakodu Angusel
Elamus on 3 tuba, avar köök, veranda,
sahver, WC ja dušš. Abihooned, kuur, laut,
garaaž, saun. Viljakandev marja- ja
õunapuu aed.
Andrus Peiel, tel 527 1011

Müüa kinnistu 780 m² Peipsi järve
ääres
Peipsi ääres Lagedi tee 23. Lohusuus,
müüa kinnistu koos hoonetega. Hooned
vajavad remonti.
Andrus Peiel, tel 527 1011

Müüa väga hea 3-toaline korter Vinnis
Korteris on avar elutuba ja köök, 2 rõdu,
panipaigad, II korrus, ilus ümbrus, väga hea
asukoht. Kool, lasteaed, pood lähedal.
Andrus Peiel, tel 527 1011

Müüa uus elamu Eisma külas
Täiesti kasutamata palkmaja Eisma külas.
Kaks korrust, neli tuba, avatud köök, saun,
dušš, WC, trassivesi, kanalisatsioon. Sobib
aastaringseks kasutamiseks.
Carmen Lillepea, tel 5346 8877

14 900 € 24 900 €

18 900 € 83 000 €

26 000 €

26 500 €

44 900 €

60 400 €

165 666 €

140 000 €

• Müüa 1toaline rõduga korter (43 m2) 
Rakkes. Info 5675 0239
• Müüa 1toaline keskküttega korter 
Rakkes. Tel 5344 6121
• Müüa Tallinnas Pae 23a väike korter. 
Renoveeritud, väga heas seisukorras, 
dushsh, WC, mööbel, köögunurk, 
el.pliit, boiler, 2/5, 17 m2, kesklinna 
lähedal. Hind 27 800 €. Tel 55553594
•  Müüa Rakveres  Küti  tänaval 
renoveeritud 2toaline korter. Hind 
19 000 € (küttekulud madalad). Tel 
+372 5515 789
• Müüa renoveeritud 2toaline avatud 
köögiga korter Rakveres Kungla tn. 
Tel 5698 7589
• Müüa 3toaline k.m. korter (61,1 
m2) Rakveres Laada 47 II korrusel. Tel 
5566 0565

• Müüa 3toaline k.m. korter 
Sõmerul Astri tn (67,1 m2, II korrus, 
toad eraldi, rõdu, õhksoojuspump). 
Tel 5296 093, sirje008@hot.ee

www.kuulutaja.ee
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• Soovin osta remonti vajava korteri või 
maja Rakveres või selle lähiümbruses. 
Soodsa pakkumise korral raha kohe 
kätte! Tel 5226 500
• Ostan 1-2toalise remonti vajava 
korteri Rakveres. Tel +372 5515 789
• Soovin osta Tapale  2-3toalist 
ahiküttega korterit. Tel 5341 3606
• Ostan remonti vajava maja Rakveres. 
Tel 5031 849
• Ostan maja Rakveres. Tel 5252 303
• Ostan suvila Võsule otse omanikult. 
Tel 5297 822
• Ostan garaazhi Rakveres. Tel 5558 
8135

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

• Korralik naisterahvas soovib soodsalt 
üürida 2toalist korterit Rakveres. 
Helistada tel 5631 9389, kiire!
• Anda üürile k.m. korterist tuba. Tel 
5686 9866
• Üürile anda 1toaline möbleeritud 
ahiküttega korter Rakveres. Tel 5569 
5172
•  Ü ü r i l e  a n d a  1 t o a l i n e  k . m . 
re n ov e e r i t u d  ko r t e r  R a kv e re s 
Vabaduse 1 (31,6 m2,  I korrus, 
kommunaalkulud madalad, 145 € + 
kom.kulud, korter on vaba, City24 ID: 
pcrqjt ). Tel 5081 311, Marek
• Anda üürile 2toaline k.m. korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829
• Üürile anda Rakvere kesklinnas 
2toaline mugavustega möbleeritud 
korter. Tel 5065 721
• Veltsis soodsalt üürile anda 3toalisest 
korterist 2 tuba. Tel 5742 0668
• Anda üürile 4toaline korter Haljalas. 
Tel 5569 7833

ÄRIPINNAD
• Lille 18 anda rendile kaarhall. 450 
m2, WC, kontor, videovalve, korralik 
remont. Tel 5164 685

SÕIDUKID
• www.toonklaas.ee
• Müüa Audi A4. Tsingitud kere, 
1990.a, hõbedane metallik, korralik 
välimus, väga heas sõidukorras. Müüa 
4 rehvi koos velgedega R13/165, 
müüa elektrimootor 5 kW, 1500 pööret. 
Tel 33 57 181

• Müüa väike kaubik Citroen Nemo 
1,4i, bens, 2008.a, valge. Tel 5740 
7733 

• Müüa väga heas korras A klassi 
Mercedes, automaat, hall metallik, 
2003.a lõpp, läbisõit 78 000 km, kaasa 
talverehvid velgedel. Vahetatud 
tagumised puksid, piduriklotsid, õlid. 
Kasutatud vanema inimese poolt. Hind 
3400 €. Tel 5813 2962, 5813 2963
• Müüa Mitsubishi Galant 1,8 bensiin, 
odom. näit 129 000 km. Hind 1000 €. 
Tingi! Tel 5667 2489     
• Shkoda Fabia 1,4i 2001. aasta, 
heleroheline, 5 ust, luukpära, läbisõit 
117 000 km. Sõiduk uuevääriline, 
üliökonoomne. Sõidukil olnud 1 
omanik, eesti ajalooga. Auto omab 
ülevaatust 03.2015. Hind soodne. Tel 
5079 984
•  Mü ü a  S h ko d a  Fe l i c i a  9 7 . a , 
sõidukorras, ülevaatus 05.15. Hind 
500 €. Tel 5212 936
• Müüa Toyota Avensis 2,0 TD 1999.a, 
sedaan, hall, 1850 €. Tel 5163 491
• Müüa VW Bora 98.a, 74 kW, 1,6 
bensiin. Tel 5667 7294
• Müüa VW Golf 94.a, sõidukorras, 
ülevaatus 09.14. Vajab nokitsemist. 
Hind 350 €, ting. Tel 5212 936
• Müüa Volvo S40 1,9 turbodiisel, 2000. 
aasta, 4 ust, sedaan, must metallik, 
sõiduk üliökonoomne, väga heas 
korras, omab ülevaatust 10.2014. Hind 
soodne. Tel 5079 984
• Soodsalt müüa Zhiguli 06 konks. 
starter, nukkvõll komp., ilukilbid, 
peeglid, karbussid jne. Tel 5588 429
• Müüa UAZ 3303 varuosad: kabiin, 
esisild, mootor, vahekast, radiaator 
ja muud jupid. Tel 56915 5810

• Ostan VAZide uusi plekke, uusi 
Vene-aegseid rehve. Tel 5157 395
• Ostame  igasuguses tehnilises 
seisukorras autosid, võtame ARK-ist 
arvelt maha. Tel 5500 724

• Rentida sõiduauto järelhaagis.
Kõrgus 140, laius 180, pikkus 3.50,  
kj 800 . Tel 5567 5755

• Müüa  3toaline korter  Kundas 
Koidu tänaval. Toad eraldi, kõigi 
mugavustega, II korrus, rõdu, tasuta 
parkimine. Tel 5672 034
• Müüa 3toaline korter Moe alevikus 
(II korrus, 67,8 m2). Tapa linnani 4 km. 
Hind kokkuleppel. Tel 5667 2489
• Müüa 3toaline keskküttega korter 
Vohnjas. Soovi korral ka garaaž. Info 
5333 1999
• Müüa 4toaline korter Haljalas. Tel 
5569 7833
• Müüa maja Rakveres. Tel 5570 990
• Müüa armas palkmajake Viru-
Jaagupi alevis. Krunt 650 m2, otse 
omanikult. Helista ja küsi lisa tel 
5079 984

• Müüa looduskaunis kohas 
Mõdrikul tunnustatud liigirikas 
osalise kõrghaljastusega püsi-
ilutaimede kollektsioonaed. 
R a k v e r e s t  1 0  j a  L - V i r u 
Rakenduskõrgkoolist 2 km. Hea 
juurdepääsuga nii suvel kui talvel. 
Kogupind 1,2 ha, ümbritsetud 
metalltaraga.  Püsiehituseta, 
elekter 3x20A. Lähim alevik Vinni 
(4 km) gümnaasiumi, lasteaia, 
spordikompleksi, tervisekeskuse, 
a p t e e g i ,  r a a m a t u k o g u  j a 
k a u p l u s e g a .  S o b i b  v a i k s e t 
kohta igatsevale taimehuvilisele 
perele kodu rajamiseks. Hind 
kokkuleppel. Kiire! Tel 5561 1604, 
3257 534, Villemson

• Müüa väga heas korras suvila Eismal. 
Tel 5083 305. www.kenriko.ee
• Müüa krunt (1240 m2). Tel 5570 990

• Müüa Kadrinas elamumaa (1317 
m2). Kõrghaljastus, juurde toodud 
vesi, kanalisatsioon ja elekter. 
Lepingud kõik sõlmitud. Valmis 
ehitatud maja vundament, kaasa 
maja projekt. Tel 5052 060

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID

Tel 516 4685

• Anda üürile väga heas korras suvila 
Eismal. www.kenriko.ee Tel 5083 305
• 4-30 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik elamine. 
Tel 5164 685

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     520/525TD                96-98
BMW E46        2,0TD          -05
UUS! BMW E46 coupe   I,9i                 00

CHEVROLET BERETTA                 88
CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,3i aut.        -97
CHRYSLER VOYAGER  2,5/3,3/3,0       -97

CITROEN XSARA 5ust  1,4                 00
CITROEN C2                     1,0i                       06
CITROEN C3                    03
UUS! CITROEN C5    2,0HDI         -04

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           99-03
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.      98
FORD SIERRA sed                82-92
FORD ESCORT /ORION   91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA              84-95
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   1,5I           94
HYUNDAI SONATA    2,0            94-97

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

UUS! 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
UUS! 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                                                  97
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 
UUS! NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut       01
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
UUS! 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
UUS! 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
UUS! PEUGEOT BOXER    2,5TD     99
UUS! PEUGEOT 206 3ust  1,1       99
UUS! PEUGEOT 307 5 ust 2,0i        05
UUS! PEUGEOT 107 5 ust 1,0i           06
UUS! 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
UUS! 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 vario               -99
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       1,4D      81-99
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     1,6i         98

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       -00
VOLVO S70/V70     2,5i           -00
UUS! VOLVO S80/V80  2,5TDi        99

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

Kaubikute,maasturite
ja sõiduautode REMONT

Me hoolitseme sinu neljara alise sõbra eest

KÜTTEPIHUSTITE  REMONT  -hooldus

KÜTTEPUMPADE REMONT  -hooldus

AUTOMAATKASTIDE REMONT

AUTOMAATKASTI ÕLIDE VAHETUS

AUTO DIAGNOSTIKA

*REMONT*HOOLDUS*REHVIVAHETUS*

VARUOSADE MÜÜK

-JÄRELMAKSU VÕIMALUS-

AM3 Autohooldus KÜTUSE 16a, RAKVERE

VAALA KESKUSE KÕRVAL
tel : 52 28 441 epost: autovahetus@gmail.com

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233

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

Tel  324  4090

AUTOKLIIMASEADMETE

TÄITMINE

HAAKEKONKSUDE

MÜÜK JA PAIGALDUS

Tel  324  4090

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA REMONT JA 
TÄITMINETÄITMINE

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

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

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole! Tel 5185 318
• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514 9885
• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Rägavere 
tee 44 II korrusel. Helista juba täna tel 
+372 5512 053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee
•  Ko dulehte de valmistamine, 
arvutite remont ja hooldus. Tel 5304 
6141
• Kvaliteetne raamatupidamisteenus! 
Tel 5554 1191 www.websoft.ee
• Kogemustega bil.v. raamatupidaja 
pakub teenust  kokkuleppelistel 
tingimustel. Aastaaruanded soodsalt. 
Tel 5568 6385
•  T V- a n t e n n i d ,  d i g i - ,  S AT-
T Vkomplektid .  Müük (l i isingu 
võimalus). Paigaldus. Konsultatsioon. 
Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 OÜ 
Mart Tali Kaubandus

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

•  S o o d s a l t  m ü ü g i l  k o d u  j a 
tööstusõmblusmasinaid. Remont-
hooldus kõikidele masinatele. Tel 
5588 429, 32 45 085, Priit. Rohuaia 20-2

TEENUSED

Autovarustus OÜ
Sõidu- ja pakiautode
* hooldus
* remont
* hammasrihma

vahetus
* veermiku remont
* mootori ja käigukasti

remont
* klaaside vahetus ja

müük
* veokonksude müük

ja paigaldus
* varuosad

* autorent

32 201 61
5199 8648

Tapa Leina 11
autovarustus1@hot.ee



Kuulutaja reede, 1. august 201416
• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511
• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Toru- ja sanitaartehnilised tööd. 
Tel 53324749

• San.tehnilis ed tööd, vee- ja 
kanalisatsioonitrasside ehitus, 
kaevetööd. Tel 5143 783
• Plaatimine+torutööd. Tel 5695 4670
• Teen kindakrohvi (korstnad, 
soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee, tel 508 3305
•  Pottsepatööd.  Ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, müürid. Tel 5552 
8487, Vaiko
• Ahjud, kaminad, pliidid, korstnad, 
müürid. Tel 5047 459

• Tänava- äärekivide müük 
ja paigaldus ; piirdeaedade, 
terrasside ehitus ;  väravate 
valmistamine, paigaldus ja 
automaatika ; haljastustööd; 
ehitustö ö d .  Tehtud töödele 
garantii. www.kiviaed.ee, tel 5394 
6666

Kuulutused

www.kuulutaja.ee

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

5557 35825557 3582

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

• Reisijate vedu  16-, 40-, 49- ja 
8kohaliste bussidega. Ka vabariigist 
välja. Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269
• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, tagaluuk, 750 
kg). Tel 5557 8804
• Transporditeenus multilift kalluriga 
(mahakäivad, vahetatavad kastid - 6, 
13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 324 5761
• Teostan kolimisteenust Ford Transiti 
kaubikuga. Hinnad soodsad. Tel 5695 
6535
• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552
• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• Korvtõstuki DINO 180 T rent. 
60 € päev. Asub Väike-Maarjas. Tel 
5243 689

• Prügiveoteenus, multilift kallur + 
mahakäivad vahetatavad kastid. Tel 
502 6761, 553 6188, 324 0707
• Kallurauto-, poolhaagisauto- 
(tent, platvorm), metsaveoauto-, 
väikekaubiku-, buldooseri-  (T-
130, TD-75),  kopplaaduritööd. 
Treimis-, keevitustööd (gaas, elekter, 
CO, metallilõikus), teraviljavedu. 
Kohaletulemise võimalus. Kuulutus ei 
aegu! Tel 503 2269
•  Ve o t e e n u s  v ä i k e k a l l u r i g a . 
Kandevõime 1,5 tonni või 4 m3 
küttepuid. Tel 5691 5810

• 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. Feka-Ekspress OÜ 
Tel 5194 4298

• Rakkekaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5574 792

•  Te o s t a m e  v ä l i s v e e -  j a 
kanalisatsioonitrassi ehitustöid. 
Müüme ja paigaldame septikuid 
ja reoveemahuteid. Pakume ka 
järelmaksu võimalust. Tehtud 
töödele garantii. Küsi pakkumist 
tel 5089 375, e-post ahti.jallakas@
gmail.com

• “Süstime seinad soojaks” hingava 
termovahuga. Omame pikaajalist 
kogemust hoonete soojustamises. 
Therm OÜ, kontakt: www.therm.ee, 
info@therm.ee, Tel 5660 6010
•  K C K  Te e m a n t  O Ü  t e o s t a b 
teemantpuurimist, isolatsioonitöid 
ning väiksemaid ventilatsioonitöid. 
Kontakt info@kckteemant.eu, tel 
5174 192
• Teeme ehitus- ja remonditöid ning 
vannitubade remonti. Aitame teid 
sisekujundusel. www.kenriko.ee, tel 
5083 305

• VÄRVIME TEIE MAJA. Teeme 
üldehitus- ja viimistlustöid. REGI 
OÜ 5562 6123

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa tel 5695 
4670

• Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel 
5612 3743

• Ehitusfi rma teeb üldehitus, sise-ja 
välistöid. Eramute puitfassaadide 
soojustamine ja ehitamine. Tel 5349 
1627
• Taf Building OÜ soojustab ja krohvib 
teie eramu või kortermaja fassaadi. 
Tel 5664 9835
•  K a t u s e - ,  f a s s a a d i -  ja  mu u d 
ehitustööd. Tel 5157 386
• Fie Mart Nestor ehitab uusi ja 
renoveerib vanu hooneid. Tel 5646 
0674

• Teeme ehitus-, remont-, lammutus- 
ja siseviimistlustöid (majad, saunad, 
korterid) eraisikutele, firmadele. 
Terrasside ja varikatuste ehitamine. 
Tel 5045 560

•  A k e n d e - u s t e  r e m o n t-  j a 
hooldustööd, paigaldustööd, 
tihendite vahetus, reguleerimine 
jne. Tel 5116 641 www.servic.ee

• Teeme metsaraiet, metsaväljavedu 
ja metsavedu. Tel 5365 3504

• Tööd Bobcatiga, haljastustööd. Tel 
5143 783
• Niidan muru (hind soodne). Tel 
5742 0668

• Reisijate vedu 
    8-50 kohaliste bussidega 
    (ka väljaspool vabariiki). 

•  Väikebusside rent
Pikemaajaliste lepingute 

puhul soodustus. 
Tel 502 5996, 510 1872

OÜ RUMNER GRUPP 
teostab fassaadi- ja 

katusetöid, viimistlus-, 
plaatimis-, müüritööd. 

Tel  514 4940.

• 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

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja 
planeerimine
* 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

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee

• Tellimisel uksed, aknad, söögi- ja 
diivanilauad, pingid, aiamööbel jne. 
Tel 5349 6065
•  A u t o d e  p u k s i i r t e e n u s , 
ehitusmaterjalide vedu. Tel 5206 306

• KOLIMISTEENUS firmadele 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 lahenduse. 
OÜ Kolimised. TEL. 5649 3289 
või kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415
• Veoteenus Peugeot Boxeriga (3,3 x 
1,8 x 1,8). Tel 5557 1997
• Transport  ja kolimine  parima 
hinnaga. Tel 5695 6535
• Transporditeenus  kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel 5535 938
• Ve ote enus kaubikuga  (pikk, 
täiskõrge). Vean ära tasuta Rakveres ja 
lähiümbrusest vanametalli. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5870 1269

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

• Viin Rakveres tasuta ära elektri- ja 
gaasipliidi, pesumasina ja muud 
vanametalli ning autoakud. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5803 3345

• Kaeve- ja planeerimistööd. Asub 
Väike Maarjas. Tel 5243 689
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• Müüa küttepuid lepp (33 ja 50 cm). 
Kuulutus ei aegu! Tel 5695 1163

• Müüa küttepuid ja kaminapuid 
(erinevad puuliigid, pikkused). 
Kohaletoomisega. Tel 514 3328

•  M ü ü a  b r i k e t t i  j a  s ü t t 
kohaletoomisega. Tel 503 2269

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

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

Kuulutused

www.kuulutaja.ee

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

RKAMD EHITUS
www.rkamdehitus.ee
RENT tel 5300 2086, 
EHITUS tel 501 7047

Paigaldame:
fassaadiplaate
sokliplaate
rõdupiirdeid

Tel  511  0286

* 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

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Lääne- ja Ida Virumaal. 
Levib maal ja linnas. 

Kuumakse alates 
6,50 eurost

Info ja tellimine 519 616 06
info@wifi net.ee
www.wifi net.ee

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

* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 5699 7000, 5650 0368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

Tel 322 0847, 510 6645 
SOLVERING OÜ

PUURKAEVUDE  JA 
MAASOOJUSAUKUDE  

PUURIMINE. 
Tel 5641485, htr@htr.ee

EHITUS

• EHITUSE PEATÖÖVÕTT
• ELAMUTE EHITUS
• ÄRI- JA TÖÖSTUS-
  HOONETE EHITUS
• HOONETE 
  RENOVEERIMINE
• OMANIKUJÄRELVALVE
• PROJEKTIJUHTIMINE
• DETAILPLANEERINGUD

Kõik tööd 
projektist teostuseni!

+372 501 7412
info@tarvaprojekt.ee
www.tarvaprojekt.ee

KODU

•  Ka s u t at u d  v ä ga  h e a s  k o r ra s 
elektriradiaatorid (Airelec, Atlantic), 
meeste / noorte UUS kevad-sügis-
talvejope  DE PUTA MADRE (S), 
rulluisud (tüdrukutele, poistele), 
t ä n av a ki v i d  ( K l o o s t r i ,  6  m 2 ) , 
hamstripuur, metallgaraazh, värava 
sepishinged. Tel 5104 147
• Ära anda söögilaud (70x110 cm). Tel 
5349 6065
• Müüa pehme mööbli kompl. suure 
lahtikäiva tumbaga (hind 130 €) ja 
magamistoa mööbel (hind 150 €). 
Tel 5517 090
• Soodsalt müüa uus täisealiste  
3rattal ine 3käiguline jalgratas 
Schwinn. Tel 5345 1017 või 5566 1044

• Müüa uued konservkarbid 325 ja 
250 g. Info 59051207

•  L E M M U  K I V I  –  k o d u m a i n e 
looduslikult lihvitud värviline kivi aeda, 
teele, kalmistule. Erinevad suurused. 
Müük lahtiselt ja pakendatuna 20kg 
kottides. Vajadusel transport. Tel 
5053 340
• Müüa Raider Mc Culloch M105-97F. 
Tel 5390 6314
• Teen ehitus- ja remonditöid. Tel 
5187 979

• Ostan seisma jäänud esemeid - 
vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984
•  Ostan majapidamise likvideerimisel 
jäänud esemeid (kila-kolani). Tel 5031 
849
• Ostan remonti vajava jalgratta, 
muruniitja, trimmeri. Tel 5134 287
• Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
saunaahju, pliidiplaadi, praeahju. 
Tel 5031 849
• Ostan igasugust katkist kodutehnikat 
ja vanametalli, vanu raamatuid, 
toidunõusid, mööblit. Tel 5673 8790
• Ostan heas säilivuses Eesti krooni 
paberraha. Tasu Eesti Panga kurss + 
10%. Tel 5043 349
• Ostan audio-videotehnikat, kulda 
ja igasugust muud huvitavat kraami. 
Raha kohe kätte! Tel 5556 7508

KÜTTEPUUD

• Müüme Rakveres kuivi pliidipuid 
pakituna 40L kotis. 2 €/kott. Tel 5567 
5755
• Müüa lõhutud küttepuid, metsakuiv 
kuusk (50 cm) ja kask 40l võrkudes (2 €/
võrk). Ka väikesed kogused, transport 
Rakvere ümbruses tasuta. Telefon 
5873 2803
• Müüa kuivad küttepuud (33- ja 
50cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 m3) 
transport Rakvere ümbruses tasuta. 
Tel 5218 234

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

• Müüa küttepuid (kask, lepp ja 
metsakuiv). Hind 32 €/ruum. Tel 
5365 3504

• Müüa saetud ja lõhutud küttepuid 
5rm alustel ja võrkkottides (kask, 
sanglepp, saar, lehis või kuusk). 
hind alates 3 eurost võrk. Toome 
puud riidas teie õue. Tel 5399 3702

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud 
(lepp ja saar). Tel 5192 4320
• Müüa kuivad ahjupuud (kuusk) 
50cm. 32 €/ruum, transp. tasuta! Tel 
5567 5755
• Müüa kuivi puid. Asukoht Viru-
Nigula taga. Helistada numbritel 5631 
6913 ja 5636 5652

• Müüa uued halumasinad Taanist. 
Elektri- ja bensiinimootoriga. 
H i n n a d  a l a t e s  2 2 5 0 + k m  € . 
Info Rakveres : Tel 5453 8053 
v õ i  m a i l :  a i v a r @ p ro f i l e . e e,                                                   
www.agromaskin.ee

• Ostan 3m küttepuud. Tel 5365 3504
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PÕLLUMAJANDUS

• Ostan kukeseeni (hea hind). Tel 
5349 9628
• Ostan Vene tehnikat MTZ – 50-52-
82, TD – 74-75. Võib ka vanarauana ja 
osadena. Tel 5031 849

METS
• Firma ostab metsamaterjali. Tel 
5365 3504
• Ostame kasvavat metsa ja raieõigust. 
Tel 5365 3504

LOOMAD
• Kaduma läinud 3kuune isane 
must (kõhu all väike valge täpp) 
kassipoeg. Heal leidjal teatada tel 
5656 0734

• Müüa Lääne-Virumaal Kadrina 
vallas 5 ilusat tõupaberitega isast 
bernhardiini kutsikat.  Kutsikad on 6 
nädalat vanad, ussirohi antud, kiibitud 
ja vaksineeritud. Rohkem infot tel 
5145 764

EHITUS
• Müüa saematerjali, voodri- ja 
põrandalauda. Tel 5089 215, www.
toomonu.ee
• Müüa õhukuiva prusse (140x90, 6m, 
12 tk). Tel 5390 6314

• Müün saepuruplaati 3€/m2. Tel 
5552 2789

• VÄRVIME TEIE MAJA. Teeme 
üldehitus- ja viimistlustöid. REGI 
OÜ 5562 6123

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE

Vinnis
5783 8999

MÜÜA 

LÕHUTUD 
KÜTTEPUID 

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID
(sanglepp)

34 € / ruum
Rakvere piires transport 

tasuta!
Tel 5354 1618

www.haket.ee

MÜÜAÜÜÜÜÜÜÜ LÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕHÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ UTUD

LÕHUTUD 
KÜTTEPUUD

KOOS
TRANSPORDIGA 

TEL 517 1522

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

Teostan Teie ideed!

ÜLDEHITUS

KÖÖGID

VANNITOAD

SAUNAD

Hind al. 30 eur/rm
koos transpordiga.

Tel. 555 60 240

OÜ Viru Halud
MÜÜB

kvaliteetset
küttepuud.

6 5,

VANAVARA

• Ostan seisma jäänud esemeid - 
vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984
• Ostan kummuti, ümmarguse laua, 
toole, kohviveski jne esemeid. Tel 
5031 849
• Ostan vanu märke, silte, emblee-
me. Pakkuda võib kõike! Tel 5079 984

• Müüa mett ja kodu kanamune. Tel 
5349 6065
• Müüa värsket mahedalt kasvatatud 
kartulit Haljalas. Hind 0,70€/kg. Tel 
5348 3532
• Müüa heina. Hein on pallides. Tel 32 
53 549,  5451 7181
• Müüa 4kuune lehmvasikas ja 2kuune 
pullvasikas Virumaal, mõlemad EHF. 
Tel 5383 6181
• Müüa puhastatud musta mulda ja 
maakive. Tel 5858 9054

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.

•  A L U M I I N I U M I S T 
KATUSEREDELID. Õhtuti tel 5289 418
• Ära anda saepuru. Tel 5349 6065
• Müüa jahipüss 16kaliiber (relvaloa 
omanikule), võsalõikur (uus, profi 
oma), klaaspudelid (25-30liitrised), 
alumiiniumpiimanõud (40liitrised). 
Tel 5292 661

TEATED
• Meristo Õigusbüroo Tallinna 21 
Rakvere (II korrus). Tel 322 3930, 514 
1346
• Jurist tel: GSM: +372 50 34 352
• Muti Juhani suguvõsa kokkutulek 
03.08.2014 kogunemine Viru-Jaagupi 
surnuaiaväravas kell 11.00  Info. 5192 
8366

• Müüa soodsalt ekskavaator Jumz . 
Tel 5230 625

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Firma ostab 
PALKI, 
PABERIPUUD ja 
KÜTTEPUUD. 
Tasu kohe! 
Transport meilt. 
Ostame ka 
RAIEÕIGUST 
(raielanke). 
Teeme 
METSARAIE 
KOMPLEKS-
TEENUST:
* saagimine 
* väljavedu
* autotransport.
Tel 527 4255 OSTAME KASVAVAT 

METSA JA 
RAIEÕIGUSI.

Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

  Soovin osta käsitsi 
langetatud ja kuivatatud 

(12-15%) kase ümar 
materjali. Kvaliteedilt 
oluline, et poleks tüvil 

defekte ega mehhaanilisi 
vigastusi, koor ei tohi olla 

vigastatud ega puudu.  
Kogus min 100 tk.              

Diam - 10-15cm. Pikkus 
- 2,2-3,0m

 Soovin osta kuivatatud 
ümara kase mõlemalt 

poolt saetud palgi otsasid / 
lühikesi tükke.                       

Diam 10-20 cm. Pikkused 
5-10cm. 

 Soovin osta kuivatatud 
ümara kase kettaid.          

Diam 10-20 cm.                 
Paksus 2-3 cm.                                              

Täpsemat infot võimalik 
jagada ühendust võttes 

telefonil 5147 781, Madis 
e-post madis@virupaas.ee

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 

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA 
   LEILISAUN
* Grilliruum
* Võimalik rentida 
peoruum erinevateks 
tähtpäevadeks 
(kuni 20 inimest)

R 14-16 naised 
    17-22 mehed
Info tel 516 5591

Erootikapood HOT LIPS
IGA NÄDAL 
UUS KAUP!

 
E-R 12.00-19.00

L 10.00-16.00

Rohuaia 21
I korrusel
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* Meeste nahkvest 20.-
* Meeste tagi 50.-
* Naiste tagi 30.-

SINDRINAHA 
kaubajäägid MOTOPOES

Rakvere, Ed. Vilde 14

annab lühiajalist pandita 
väikelaenu 

pensionäridele.
Raha kohe kätte!

Asume Rakveres 
Tallinna tn 21-48 

I korrus. 
Oleme avatud 

E-R 09.00-17.00
Tel 5811 2155

tarkalaen@gmail.com
Tegemist on 

fi nantsteenusega. 
Vajadusel konsulteerida 

asjatundjaga.
Krediidi kulukuse 

määr on 150% kuus.
10 eurot võtad 1 kuuks, 
tagasi maksad 15 eurot

______________________________________________
 Kartul kg 0.50 1.20______________________________________________          
Nuikapsas kg 2.50 ______________________________________________      
Kaalikas kg 1.50 ______________________________________________  
Küüslauk kg 7.00 ______________________________________________  
Murelid, kirsid kg 2.50 3.00______________________________________________
Värske kapsas kg 0.60 0.80 ______________________________________________
Till kg 6.00 8.00______________________________________________  
Suvikõrvits kg 0.80 1.00 ______________________________________________  
Sibul kg 1.80 2.00 ______________________________________________
Värske kurk  kg 1.00 1.20 ______________________________________________
Peet kg 1.50 ______________________________________________
Tomat kg  2.50 4.50______________________________________________     
Põlduba kg 3.00                4.00______________________________________________
Värske hapukurk kg 5.00  ______________________________________________
Aeduba kg 4.00  ______________________________________________ 
Mustikad l 5.00  
______________________________________________
Mustsõstar l 2.50  
______________________________________________
Värske räim kg 1.30 
______________________________________________
Metsmaasikad kg 30.00                          ______________________________________________
Maasikad (Eesti) kg 5.00 ______________________________________________
Aprikoosid  kg 2.50               ______________________________________________
Mesi (0,7 kg) purk 4.50              ______________________________________________
Lillkapsas kg 1.80             2.00______________________________________________
Karusmari l 2.00               ______________________________________________
Porgand kg 0.60             2.00  ______________________________________________ 
Suhkruhernes kg 4.00              5.00 
______________________________________________ 
Ploomid kg 1.60             3.50  ______________________________________________ 
Pirnid kg 2.50               ______________________________________________
Kukeseened kg 6.00               

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 31. juuli 2014

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud: Laada 39

T-L 8.00 - 16.00

Turul veel müügil:
kaunid suvelillekimbud, begooniad

tööstuskaup (jalanõud ja riided), kasutatud riided

Oodatud ostjad ja kauplejad!
Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

HAUAPLATSI ABI

Hauaääriste (rantide) 
valmistamine, 

hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad!

 Kasuta võimalust!

Info tel 5843 7800

ANNELI AAMAN-ALASALU

25.07.1969 – 28.03.2004

45. sünniaastapäeval mäletavad
poeg Reijo, õde Angelina,
ema Mauno ja vanaema

Head tantsukaaslast

ÕIE TAMMRET

mälestab tantsurühm Anu.
Sügav kaastunne omastele

Sügav kaastunne lastele ja lähedastele 
armsa

 ÕIE TAMMRE 

kaotuse puhul. 

Valja ja Toivo

Südamlik kaastunne lähedastele

ÕIE TAMMRE

kaotuse puhul.

    Klassijuhataja ja klassikaaslased 
Rakvere I Keskkoolist

Mälestan endist töökaaslast 

VILLEM VÕSA 

    Avaldan kaastunnet emale ja lastele. 

Sirje

Sügav kaastunne

Siirile perega äia, isa ja vanaisa

EINARD RIHMA 

kaotuse puhul.
 

    Töökaaslased Kaubandusosakonnast

Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee

Maiko - Sündis 30.04.14a. Isane 
kassipoeg, saanud ussirohtu, vakt-
sineeritud, mikrokiibistatud ja ka-
sutab ilus  liivakas .

Matu1 - aastane isane kass, kast-
reeritud, vaktsineeritud ja mikro-
kiibistatud ning kasutab korralikult 
liivakas .

Dinnu on 3 kuune isane kassipoeg, 
kes sööb iseseisvalt, kasutab ilus  
liivakas . Saanud ussirohtu, vaktsi-
neeritud ja mikrokiibista-
tud.18.04.14 varjupaigas sündi-
nud.

Uljana - aastane emane kass, ste-
riliseeritud, vaktsineeritud ja 
mikrokiibistatud, ning kasutab 
ilus  liivakas .

Miko - Umbes 4 aastane isane 
kass, kiisul on nähtavas  juhtu-
nud õnnetus, mille tagajärjel on 
tal alumine käpa osa amputeeri-
tud . Seega vajab ta kodu, kes te-
ma puudusest ei hooli, vaid ar-
mastab teda kogu südamest . Mi-
ko on veidi õnnetu et peab varju-
paigas puuris istuma, ning ta loo-
dab et leiab vars  omale uue ja 
toreda kodu. Sobib koju kus ta 
saaks pigem rahus olla, ja kellegi 
süles nurru lüüa, nii et sobiks pi-
gem eakamale inimesele seltsili-
seks. Saanud ussirohtu, vaktsi-
neeritud, mikrokiibistatud, kast-
reeritud ja kasutab ilus  liivakas

Sass - aastane isane kass, kast-
reeritud, vaktsineeritud, mikro-
kiibistatud ning kasutab korrali-
kult liivakas .

Lennuki 17, Rakveres
 Virumaa Varjupaigas 

ootavad kodu:

Kontakttelefon 5309 0510
Kasside infotelefon 516 2473 
virumaa@varjupaik.ee 
http://virumaa.varjupaik.ee

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

Tilk on 2kuune kiisutüdruk, saa-
nud ussirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud ja kasutab ilus  
liivakas .

Matu - Sündis 30.04.14a. Isane 
kassipoeg, saanud ussirohtu, 
vaktsineeritud, mikrokiibistatud 
ja kasutab ilus  liivakas .

Maido - Sündis 30.04.14a. Isane 
kassipoeg, saanud ussirohtu, 
vaktsineeritud, mikrokiibistatud 
ja kasutab ilus  liivakas .

Miku - Sündis 30.04.14a. Isane 
kassipoeg, saanud ussirohtu, 
vaktsineeritud, mikrokiibistatud 
ja liivakas .

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

Kuulutusi saab 
toimetusse 
edastada ka telefonil 
3225091

või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee. 

www.kuulutaja.ee
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Võtaks kokku need aastad, 
mis olete kohtunikuna töö-
tanud. Kuidas erines teie 
praegune töö võrreldes al-
gusaastatega?
Seitseteist aastat sai tööta-
tud kohtunikuna, alguses 
olin Tallinna linnakohtus ja 
peale reorganiseerimist Har-
ju maakohtus. Olen tegele-
nud erinevate asjade menet-
lemisega, nagu isikuvasta-
sed, varavastased ja majan-
dusalased kuriteod. Viimasel 
kahel aastal menetlesin ka 
roolijoodikute juhtumeid. 
Nende aastate jooksul on 
menetlusseadustik päris pal-
ju muutunud. Alles ühel 
päeval vaatasin oma arhiivi, 
kus leidsin 2002. aastal välja 
antud kriminaalmenetlus-
seadustiku, mis on tänasega 
võrreldes kolm korda õhem. 
Seadusandlus on väga palju 
muutunud, seetõttu ka ka-
ristusseadustik ja väärteo-
seadustik. Kuna elu läheb 
edasi, peavad ka seadused 
eluga kaasa minema.

Viimastel aastatel on seadu-
sed palju muutunud, aga 
kui palju on kurjategijad 
muutunud? Teame ju, et kui 
kurjategija saab targemaks, 
siis peab ka kohtunik ajaga 
kaasas käima.
Eks kurjategijatega on juba 
varasematest aegadest prob-
leeme olnud. Juba Nõukogu-
de Liidu ajal räägiti kogu aeg, 
et peame ära hoidma uute 
kurjategijate teket. Vanad 
retsidivistid surevad mingil 
ajal ära ja et uusi ei tuleks 
peale. Aga ka tänapäeval on 
sama teema õhus. Näen oma 
menetluste ajal, kuidas uusi 
kurjategijaid tuleb aina pea-
le. Esimest korda toimuval 
kohtuistungil olen küsinud, 
miks rikute enda eluloo ära 
ja täiendate karistusregistrit. 
Vastus on, et juhtus nii. Kurb 
on see, et uute kurjategijate 
seas on päris palju noori. 
Näiteks roolijoodikute seas. 
Vastutustunnet pole ei ise-
enda ega pereliikmete ees. 
See probleem jääb ilmselt 
sotsioloogide uurida.

Kas te teate mõnda rekordi-
meest, kes on teie või mõne 
teie kolleegi ees seisnud ja 
on pidanud oma tegude üle 
järele mõtlema?
Palju neid inimesi pole, kuid 

Kohtunik Valeri Lõõniku
tuntuimad kohtuasjad

Juhtis maadevahetuse süüasja, milles peeti 94 istungit, otsu-
sel on 152 lehekülge, toimikut 193 köidet. Kohtuasja aru-
tamine algas Harju maakohtus 2009. aastal ning päädis õi-
geksmõistva otsusega 2012. aasta suve alguses. 

KGB taustaga Sergei Kulešovi süüdistati oma äripartneri 
mõrvas. Naise kuulihaavadega laip leiti peaaegu kuu hiljem. 
Asjas polnud ühtegi otsest tõendit, kuid uurimine tuvastas, 
et Kulešovi ajendas naist mõrvama soov saada enda käsutus-
se miljoneid kroone maksvad kinnistud. 

Veterinaar- ja Toiduameti endist peadirektori asetäitjat Vla-
dimir Razumovskit süüdistati ligi 300 000 krooni altkäe-
maksu võtmises. Ta nõudis korduvalt külmutatud kala Vene-
maale ja Ukrainasse eksportivatelt firmadelt altkäemaksu 
termosvagunite kasutamise eest. Külmutatud kala vedamine 
termosvagunitega oli vastuolus õigusaktidega. 

VALERI LÕÕNIK:
kohtus peab vahel nalja saama
Eesti õigussüsteemis üle 40 aasta ametis olnud 
Harju maakohtu kohtunik Valeri Lõõnik suun-
dus juuli alguses oma 68. sünnipäeval pensioni-
le. Lisaks kohtunikutööle on ta olnud Lääne-Vi-
ru politseiprefekt ja Kadrina vallavanem.

Mari Mölder

mõni ikka on, kes on pida-
nud näiteks 14 korda kohtu 
ees seisma. Olen visanud 
nalja ja õnnitlenud neid. Ad-
vokaat ja süüdistatavad on 
öelnud, et pole ju sünnipäev. 
Siis olen selgitanud, et õn-
nitlen järjekordse kohtu-
protsessi puhul. Siis on kur-
jategijal hea meel, et vähe-
malt keegigi õnnitleb. Vae-
valt et neid keegi sünnipäe-
vade ajal meeles peab. 

Kui palju olete tagasisidet 
saanud inimeste käest, kes 
kohtu all olnud? Kas need, 
kes hiljem õigeks või süüdi 
mõistetud, on võtnud ühen-
dust?
Tean kahte juhtumit. Üks ta-
gasiside tuli kurjategijalt, kes 
peaks röövimise eest varsti 
vanglast välja saama. Kohtus 
eitas ta röövimist, mõistsin 
ta selle eest süüdi. Ise väitis 
ta, et läks sündmuskohale 
röövleid kannatanu ümbert 
laiali ajama. Hiljem mõistsin 
ta ikkagi süüdi. Vanglast saa-
tis ta kirja, kus tänas ja tun-
nistas, et oli ikka süüdi, ja va-
bandas oma teo eest. Lubas, 
et püüab end parandada. 
Teine lugu oli, kus ühte 
meest kahtlustati ema tap-
mises. Jõi koos emaga viina 
ja kui läks uut pudelit tooma, 
jõudis viimane teise ilma 
minna. Istus pea aasta otsas 
vahi all, mõistsin ta õigeks ja 
ka ringkonnakohust tuli õi-
geksmõistev otsus. Ta tänas 
mind, kui linnas kohtusime.

Palju on viimasel ajal koh-
tule ette heidetud humaan-
sust, et kui inimene on pa-
randamatu roolijoodik, siis 
tuleks teda karmilt karista-
da või muuta seadusi, mis 
seda võimaldaks. Kas te ole-
te sellega nõus?
Ma päris nõus pole. Kohus 
paneb plussid-miinused 
kokku. Alati on mingid põh-
jused kuriteoks - kas kanna-
tanu või sõbrad annavad 
ajendi selle toimepanemi-
seks. Kohus peabki prokurö-
ri kaudu ja kaitsja kaasabil 
leidma põhjused. Kohus 
peab kaitsma inimest, mitte 
kuritegu. Kuritegusid on iga-
suguseid ja kõiki ei saa ühe 
vitsaga karistada, olgu see 
vargus või tapmine. Asjaolud 
on erinevad ja lähtuvalt ob-
jektiivsetest põhjustest selgi-

tab kohtunik need välja ning 
siseveendumise järgi lange-
tab otsuse.

Igas inimeses on midagi 
head, kas olete ikka sellel 
arvamusel?
Jah olen. Isegi inimeses, kes 
on 13 korda sooritanud kuri-
teo. Inimene, kes paneb toi-
me kuriteo, teeb seda mingil 
ajendil, olgu see siis näiteks 
rahapuudus. Tulevasele nar-
komaanile kingitakse algu-
ses narkootikume proovimi-
seks, hiljem tekib sõltuvus ja 
sisemine tunne surub peale. 
Keha hakkab nõudma, et 
kuule, poiss, mine pane toi-
me kuritegu, raha on vaja, et 
osta narkootikume.

Kuidas kommenteerite 
maadevahetusprotsessi, mi-
da arvate lõpptulemusest? 
Kas olete pidanud oma ar-
vamust avaldama?
Ei ole. Tegemist on protsessi-
ga, kus oli plusse ja miinu-
seid kõikidel kohtuastmetel. 
Süüdistati venitamises nii 
advokatuuri kui kohust. 
Kohtueelse uurimine lõppe-
des vaatasin dokumente, ad-
vokaadid esitasid taotlusi 
tõesti vastavalt menetlussea-
dustikule, prokuratuur lük-
kas selle tagasi, ütlesid et 
neil on õigus seda esitada 
kohtuistungil. Kui need esi-
tati kohtuistungil, siis öeldi, 
et pole vaja vastu võtta taot-
lusi. See on nagu võistlus, 
kus mõlemad osapooled 

omavahel võistlesid. Eks õi-
gusteadlased arutavad sel 
teemal ja ka mul on nüüd 
rohkem vabadust rääkida, 
kuid kommenteerida küll 
rohkem ei tahaks.

Kas saaksite oma pikast kar-
jäärist välja tuua mõne mär-
kimisväärse juhtumi? Mis 
teid kõige rohkem erutas või 
jäi hinge kripeldama?
Ei tahaks küll kedagi süüdis-
tada, kuid kripeldama jäi 
aastaid tagasi toimunud ku-
rikuulus liikluspolitseinike 
protsess, kus peategelaseks 
oli Livio Karro. Prokuratuur 
kui uurimisjuht tõi kohtu al-
la 41 inimest. See rong läks 
jube pikaks, sest inimesi oli 
nii palju. Oleks võinud ju ko-
he peale öiste telefonikõne-
de, kus politseinik altkäe-
maksu võttis, hommikul asi 
paika panna ja ta vahi alla 
võtta. Siis poleks noori polit-
seinikke rohkem kohtu alla 
sattunud. Eks raha ahvatleb 
kõiki ja kui kogenud kolleeg 
võtab altkäemaksu, siis see 
mõjutab ka nooremaid polit-
seinikke. Kui Karrot taheti 
kinni püüda, oleks võinud 
seda teha juba paari päeva-
ga. Noortest politseinikest 
oli kahju.
Kaudsete tõenditega olen 
ühe istungi maha pidanud, 
kus ärimees Kulešov oma 
äripartneri ära tappis. Pol-
nud ühtegi tõendit, ei püsto-
lit, padruneid, hülsse. Polit-
sei tegi väga head tööd ja ko-

gus kaudsed tõendid. See oli 
esimene juhtum, kus korrali-
ku uurimise puhul sai ka 
kaudsete tõendite abil süüdi 
mõistetud.

Lõpetuseks, kas kohtuniku 
eriala on populaarne, et se-
da õppida?
Kohtunikuamet on nagu kel-
lasepaamet, kus tuleb palju 
nokitseda. Samas teisest kül-
jest, kui tuleb palju asju koh-
tusse, siis üritatakse minna 
seda teed, et üldmenetluse 
asemel tuleb kokkulepeme-
netlus ja siis jääb kohtuniku 
roll väikeseks. Ta on siis nagu 
statistik, kes kinnitab kokku-
leppe, et menetlus kiiremini 
lõppeks. Riigi raha ja aega 
tuleb kokku hoida, seega see 

on mõistlik. Ametil perspek-
tiivi on. 

Kohus on alati tõsine koht, 
kus otsustatakse inimsaatu-
se üle, aga kas vahel nalja ka 
saab?
No see teeb nalja, kui koh-
tualusele soovin õnne järje-
kordse kohtuistungi puhul. 
Kui küsin hariduse kohta, 
siis mõni hakkab kokutama 
ja ei tea seda. Ütlen ikka, et 
ju on tegemist alustamata 
kõrgharidusega, siis haka-
takse naerma. Nalja peab ka 
vahel tegema, ei pea olema, 
et elu on karm ja kuri. Koh-
tualustega peab ka hästi läbi 
saama. 



Kuulutaja reede, 1. august 2014 21Sport

MÕNE REAGA

Eesti jalgpallimeistrivõist-
luste esiliiga kahel korral 
edasi lükatud XIII vooru 
mängus kaotas Rakvere JK 
Tarvas koduväljakul Tallinna 
FC Levadia II meeskonnale 
1:5. 
Kuigi ka avapoolajal diktee-
risid külalised (omasid terri-
toriaalset ülekaalu ja tabasid 
korra posti, korra latti), jäi 
see siiski viiki: tallinlaste 
avaväravale vastas Henri 
Hang 43. minutil resultatiiv-
se kontrarünnakuga. Poolaja 
viimasel kahel minutil oli 
Rakvere meeskonnal paar 
head võimalust ka juhtima 
minna.
Kohe teise poolaja alguses 
oli JK Tarval taas suurepära-
ne võimalus, kui vastaste 

kaitsjad eksisid tagasisöödu-
ga, kuid tarvaste hooaja re-
sultatiivseim mees Sergei 
Akimov ei kasutanud olukor-
da ära.
Seejärel lagunes JK Tarva 
mäng aga täielikult, eriti 
kaitses. Tehti lihtsaid ama-
töörlikke vigu, eksiti mitmel 
korral tagasisöötudega ja 
Tarva karistusala meenutas 
kohati hoovijalgpalli, kus vä-
ravavaht Sahkur seikles vä-
ravast eemal, jalgpallurid 
prõmmisid pallist aga üks-
teise võidu mööda. Neljast 
Levadia II teise poolaja vära-
vast vähemalt kaks olid kin-
gitused.
Samas tuleb tunnistada, et 
liiga liidrite hulka kuuluv Le-
vadia II tuligi Rakverre kol-

me võidupunkti järele, sest 
nende koosseis oli võimali-
kest parim, platsil oli ka mitu 
meest, kes tänavu mänginud 
meistriliigas Levadia põhi-
meeskonna eest. Vastaste 
keskväljal rabas Eesti koon-
dise hindamatu mängumees 
Aleksandr Dmitrijev, kes ko-
gub mänguvormi pärast pik-
ka vigastuspausi.
Varasematest voorudest on 
JK Tarval kirjas 2:0 võit Nõm-
me Kalju II meeskonna üle, 
2:4 kaotus Vändra Vaprusele, 
2:1 võit Flora II meeskonna 
vastu ja 2:2 Kuresaarega. 
Kõigis nimetatud mängudes 
sai värava-kaks kirja Sergei 
Akimov, kes 14 tabamusega 
jagab liiga resultatiivsusta-
belis 3.-4. kohta.

Turniiritabelis hoiab Rakve-
re JK Tarvas seitsmendat 
kohta. Järgmises voorus, mis 
mängitakse pühapäeval, on 
vastaseks taas Levadia II, 
kuid sel korral kohtutakse 
Tallinnas.
6. augustil jätkab JK Tarvas 
Eesti karikavõistluste turnii-
ri, kui võõrsil ollakse 1/16 fi-
naalis vastamisi Tallinna In-
foneti II meeskonnaga. Eel-
mises ringis alistas JK Tarvas 
FC Otepää 2:0. Karikavõist-
lustel osales ka SK Tapa, kuid 
nemad langesid turniirilt 
välja pärast 0:4 kaotust Tal-
linna Flora III meeskonnale.

Aivar Ojaperv

Eesti ja Balti meistrivõistlu-
sed veoautokrossis jätkusid 
möödunud pühapäeval Võ-
rumaal Varstu rajal. Ekst-
reemsetes tingimustes pee-
tud võistlustel (palavus!) lää-
nevirulastel sel korral hästi 
ei läinud.
Klassis GAZ 51/52 eelmise 
etapi võitnud Uhtna krossi-
mees Marko Tiinas pidi fi-
naalsõidu liidrikohalt poole-
li jätma, sest tehnika ei pida-
nud vastu. Sama saatus ta-
bas ka veobagide absoluu-
tarvestuses võistelnud Viljar 
Kaske Väike-Maarjast. Punk-
te ei saanud tabelisse ka tei-
ne Väike-Maarja mees Mar-
go Püks, sest kohtunike hin-

nangul eksis ta finaalsõidus 
võistlusreeglite vastu, möö-
dudes konkurendist kollase 
lipu tsoonis. Noor Tamsalu 
võidusõitja Lenar Rohtla oli 
üheksas.
GAZ 53l läänevirulasi stardis 
polnud, kuid naabrimees 
Järvamaalt Roosna-Allikult 
Priit Teivejõe sai selles võist-
lusklassis kolmanda koha.
Etapi võitjad olid lätlane 
Bruno Leimanis (GAZ 
51/52), Ardo Kuus (GAZ 53, 
Võru) ja Vahur Lillmann 
(veobagi, Tartu), kusjuures 
viimasena nimetatu tõusis 
esikohale sõna otseses mõt-
tes finaalisõidu viimasel viiel 
meetril, kui möödus viima-

sel ringil ühe ratta kaotanud 
lätlasest Janis Kozlovskisest.
Pärast kahte etappi juhib 
GAZ 51/52l lätlane Andris 
Jurcins, kuid vahe teisel ko-
hal oleva Marko Tiinasega 
on vaid kolm punkti. Balti 
MV arvestuses on Tiinase 
koht tagasihoidlikum, sest 
esimesel etapil ta ei osale-
nud, võisteldes samal ajal 
Venemaal. Kolmas on Jüri 
Lindmets Võhmast.
GAZ 53l on ülivõimas liider 
Ardo Kuus, järgnevad Priit 
Teivejõe ja Mikk Mäesaar 
(Võru). Veobagide absoluu-
tarvestuses juhib Mart Hen-
ning (Võru), järgnevad Lill-
mann ja Eino Tänavots. Vii-

masena nimetatu valmistab 
oma tehnikat ette Tamsalus. 
Lisaks väärib mees veel tä-
helepanu asjaoluga, et naa-
sis tänavu rajale pärast paa-
rikümneaastast pausi ning 
on tõestanud oma tulemus-
tega, et vaatmata vanusele 
suudab ta nooremate kon-
kurentidega edukalt rinda 
pista. 
Viljar Kask on bagide abso-
luutarvestuses viies, kuid ju-
hib meistrisarja GAZ 51 
mootoriga bagide eraldi ar-
vestuses. Esimest hooaega 
võistlev Lenar Rohtla on ka-
he etapi järel seitsmes.

Aivar Ojaperv

Laupäeval peetakse Tudus triatlon
Laupäeval, 2.augutil toimub Tudus järjekorras juba 26. tri-
atlon. Osaleb 65 spordisõpra, kes võtavad üksteiselt 
mõõtu Eesti ühel ekstreemsemal triatlonil, mille rada kul-
geb Tudu soode ja rabalaugaste vahel. 
Võistlejatel tuleb ujuda üle Tudu järve (umbes 800 meet-
rit), joosta poolteist kilomeetrit mööda laugastega raba, 
läbida 17 km jalgrattal mööda metsateid ning lõpetuseks 
joosta veel 5 km. 
Uno Muruvee, kes on triatloni korraldamise juures olnud 
selle sünnist saati ning viimased kümme aastat peakorral-
daja, rääkis, et rasketes tingimustes rabas ja soos ringilip-
pamine tekitas võistluse alguseaegadel nõutust. „Ei osat-
ud isegi Tudu triatloni liigitada - see pole nagu rahva- ega 
tervisesport, kuid pole ka päris triatlon,“ mainis ta. 
„Tänaseks on harjutud, et igal augustikuu esimesel 
laupäeval toimuv triatlon on rahvatriatlon ekstreemseid 
tingimusi ihkavatele tervisesportlastele.“ 
Kui algusaastatel võis võistlejaid üles lugeda ühe käe sõr-
medel, siis viimastel aastatel on triatlonist osavõtjate arv 
jäänud pidama 50-60 peale. Tullakse kõikjalt üle Eesti, 
kuid on tuldud kaugemaltki. Tudu triatlon algab 2. au-
gustil kell 17 stardiga Tudu järvel. Finiš on orienteeruvalt 
kell 19.30 Tudu mõispargis, kus toimub ka autasustamine. 
Triatloni korraldab MTÜ Tudu Haridus- ja Spordiselts. 

Kuulutaja

Võsul mängitakse nädal aega kaarte
Võsul jätkub traditsiooniline igasuvine bridzhifestival, 
mis kestab pühapäevani. Kavas on üksikud turniirid, kolm 
GP-sarja osavõistlust, võistkondlik turniir ja individuaal-
sed ning segapaaride lahtised Eesti meistrivõistlused.
Rakvere Bridzhi Seltsi kuuluvatel mängijatel pole seni kõi-
ge edukamalt läinud. Segapaaride meistrivõistlustel sai 
Riina Arpo kuuenda koha (paariliseks tallinlane Enn 
Maalder), Reet Relvik – Viktor Varkki olid kaheksandad ja 
Erika Roosipuu-Erkki Valmra 13. Osales 35 paari, meistriks 
tulid Irene ja Tanel Teinemaa Tallinna klubist.
Esmaspäevasel turniiril olid Ants Olev – Jaak Strandberg 
neljandad, koos tallinlase Maksim Karpoviga mänginud 
Hannes Linnamägi sai viienda koha ning Mihkel Juhkami 
– Kalle Pentel olid üheksandad. Teisipäeval toimunud 
ühel turniiril kahest oli Linnamägi (paariliseks taas Kar-
pov) kolmas ja Arvi Rootsmaa – Raivo Saremat neljandad.
Individuaalsetel meistrivõistlustel oli pärast esimest ses-
siooni parima läänevirulasena Mihkel Juhkami 11. ja Rak-
vere klubi esindav järvamaalane Urmas Virves kohe tema 
taga 12. Individuaalarvestuse parimad selguvad kahe ses-
siooni kokkuvõttes, lõplikud tulemused polnud Kuulutaja 
trükkimineku ajaks veel teada.

Maailma parimad krossisõitjad 
stardivad Kiviõlis
Eeloleval nädalavahetusel toimub Kiviõli tuhamäe jalamil 
motokrossi MM-võistluste etapp külgvankriga tsiklitele 
ning EM-etapp quadraceritele. Eelregistreerimise põhjal 
on stardis kogu paremik.
Laupäeval toimuvad külgvankrite kvalifikatsioonisõidud 
ning mäkketõusu show-võistlus ja soolotsiklite öökross. 
Pühapäev on tervenisti MM- ja EM-võistluste päralt. Li-
saks on kavas meelelahutusprogramm.
Pärast nelja etappi (Kiviõli on viies) juhib külgkorvide 
MMi Belgia-Hollandi segapaar Ben Adriaenssen - Ben van 
den Bogaart, kes on ka mullused maailmameistrid. Teisel 
kohal on belglane Jan Hendrickx, kelle korvis istub lõuna-
naaber Elvijs Mucenieks – see mees on muide ka Eesti 
krossimeestele paariliseks olnud. Kolmandad on inglased 
Stuart Brown – Josh Chamberlain.
Mullu Kiviõlis võidutsenud ja hooaja kokkuvõttes hõbeda 
pälvinud hollandlane Etienne Baxi koos lätlasest korvime-
he Kaspars Stupelisega on hetkel neljandal kohal. Kõik ni-
metatud on Kiviõlis stardirivis, nagu ka kümnekordne sel-
le ala maailmameister hollandlane Daniel Willemsen, kel-
le tänavune hooaeg pole seni väga hästi kulgenud – tema 
masti mehele on kokkuvõtte kuues koht kindlasti pettu-
mus. Stardis on ka Eesti parimad meeskonnad, kes sel 
hooajal MM-etappidel osalenud pole ja seega pole kellelgi 
ka punktitabelis arvet avatud.
Neljarattaliste quadide Euroopa meistrivõistluste raames 
lähevad Euroopa parimatega rinda pistma kõik kohalikud 
tipud eesotsas eelmisel aastal EMil neljandaks tulnud ja 
tänavu legendaarse Le Touquet’ rannakrossi koos Martin 
Toovisega võitnud Priit Järvlooga. Läänevirulastel on hea 
võimalus näha ka oma mehe sõitu – stardis on tänavustel 
Eesti meistrivõistlustel liidrikohta jagav Siim Vaide.

Halvasti kaitses mänginud JK Tarvas
kaotas suurelt Levadia II meeskonnale

Veokamehed trotsisid Varstus palavust
Foto: Pille Russi/ Rallifotod.euSelles veobagide sõidus on võistlejaterivi etteotsa pääsenud külalisvõistlejad Lätist. 
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ESITLEVAD:

2Quick Start, Traffic, HU?, 
Birgit Õigemeel, Karl-Erik Taukar, 
Frankie Animal, Shanon, 
Terminaator, Elephants From 
Neptune, Norman Salumäe jpt.

rakvereteater.ee

1. - 3. august kell 18 ja 20
Komöödia

(Alla 12 a mittesoovitatud)

EYJAFJALLAJÖKULL

8.–10. AUGUST 2014
KÄSMU

www.virufolk.ee

REEDE 08.08
16:00 Vinteri lava: VIRUMAA NOORTEORKESTER tasuta
16:00 Rahvamaja: KÄFF “Kautokeino mäss” (film) tasuta
17:00 Nicorex pealava: HENRY LAKS & SEITSMES MEEL

17:00 Kirik: RÜÜT pass või päevapilet 
18:30  Magnum metsalava: TOM VALSBERG, TRIINU TAUL & SÕBRAD

  
18:30 Rahvamaja: KÄFF “Minu elu saladus” (film) tasuta
18:30 Vinteri lava: NIILLAS HOLMBERG & ROOPE MÄENPÄÄ (FI, saami) tasuta
19:45 Nicorex pealava: Festivali avamine pass või päevapilet 

20:00 Nicorex pealava: ANGELIT (FI, saami) 
21:30  Magnum metsalava: CURLY STRINGS
21:30 Nicorex pealava: VICKI GENFAN (US)
21:30 Rahvamaja: KÄFF: HANS RAGNAR MATHISEN

  “Saami trummid kunstnike vaatevinklist” (loeng, inglise keeles) tasuta
22:30  Meremuuseumi majakalava: LÜÜ-TÜRR tasuta
23:00 Nicorex pealava: INTRIGUE (NO, saami)
00:30  Magnum metsalava: ANGUS
00:30 Lainela saal: Öösimman. KONTERBANT pass või päevapilet

PÜHAPÄEV 10.08
10:00 Kirik: Hommikupalvus. Musitseerib TÕNIS KARK tasuta
10:00 Rahvamaja: KÄFF: HANS RAGNAR MATHISEN “Saami

  trummid kunstnike vaatevinklist” (loeng, inglise keeles) 
tasuta

11:00 Rahvamaja: KÄFF: “Kukulind” (film) tasuta
11:00 Meremuuseumi majakalava: KHAREBA (GO) tasuta
12:00 Meremuuseum: Lasteprogramm: Klaveriloomad tasuta
12:30 Rahvamaja: KÄFF: “Viimane joig Saamimaa metsades” 

  (film) tasuta
12:30 Vinteri lava: BOMBILLAZ tasuta
12:30 Magnum metsalava: RO:TORO, TORUPILLI JUSSI TRIO, 

  Jaan Pehk ja Liisi Koikson. Kummardus Torupilli Jussile 

14:00 Nicorex pealava: OORT esitleb: Sünteri Sassi 
  mälestuskontsert. Kaastegevad Margus Põldsepp, 
  Aapo Ilves, Priit Moppel ja Tarmo Tabas. 

14:00 Kirik: Jumalateenistus koos armulauaga tasuta
14:00 Rahvamaja: KÄFF: Mikk Sarv: Eestimaa ja Saamimaa. 
  Kahe põlisrahva seosed (loeng) tasuta
14:00 Meremuuseumi majakalava:JARÕTSA (BY) tasuta
15:00 Meremuuseum: Lasteprogramm: Klaveriloomad tasuta
15:30 Magnum metsalava: SADAMASILD

15:30 Rahvamaja: KÄFF “Kautokeino mäss” (film) tasuta
17:00 Nicorex pealava: NIKO VALKEAPÄÄ (NO, saami) 

18:30 Magnum metsalava: KÕRSIKUD
18:30 Vinteri lava: TAAVI PETERSON & TAJO KADAJAS tasuta

20:00 Nicorex pealava: JAAN SÖÖT 50 gala (juubilariga koos 
  musitseerivad: Bonzo, Riho Sibul, InBoil, Kate, 
  Jaanus Nõgisto, Jäääär ja Helena Wanje)

LAUPÄEV 09.08
10:00 Kirik: Hommikupalvus. Musitseerib TÕNIS KARK tasuta
11:00 Rahvamaja: Keskkonnaprogramm: “The Gállok Rebellion” (film), 

  Niillas Holmberg räägib saamide võitlusest teemandikaevanduste 
  rajamise vastu Saamimaale tasuta
12:00  Meremuuseum: Lasteprogramm: Klaveriloomad tasuta
12:30 Magnum metsalava: SILVER SEPP
12:30 Kirik: MAREK SADAM pass või päevapilet 
12:30 Rahvamaja: KÄFF “Tundras muutusteta” (film) tasuta
14:00  Magnum metsalava: JON HENRIK FJÄLLGREN (SE, saami) 

14:00 Nicorex pealava: UKERDAJAD
15:00  Meremuuseum: Lasteprogramm: Klaveriloomad tasuta
15:30  Meremuuseumi majakalava: Tantsuklubi tasuta
15:30  Magnum metsalava: SOMBY (FI, saami)
15:30 Rahvamaja: KÄFF “Kautokeino mäss” (film) tasuta
15:30 Kirik: EDUARDO AGNI (BR) pass või päevapilet 
17:00 Nicorex pealava: FEJD (SE)
17:00 Vinteri lava: JAANUS NÕGISTO & TÕNU TIMM tasuta
18:00  Meremuuseum: Lasteprogramm: Klaveriloomad tasuta
18:30 Rahvamaja: TRIINU TAUL pass või päevapilet 
18:30  Magnum metsalava: VANAVIISI
20:00 Nicorex pealava: IVA NOVA (RU)
20:00 Kirik: Taizé palvus tasuta
20:00 Rahvamaja: KÄFF: Hans Ragnar Mathisen „Kaardid ja etnilised 
  suhted“ (loeng, inglise keeles) 
21:30  Magnum metsalava: DAGÖ
21:30 Vinteri lava: PÖÖRIÖÖ tasuta
21:30 Rahvamaja: KÄFF: Raimond Raadiku ja Ene Noraku fotoprogramm

„Lapimaa kaunis loodus“ (pildiprogramm) tasuta
23:00 KIRIK: ROBIROHI pass või päevapilet 
23:00 Nicorex pealava: SUPER HOT COSMOS BLUES BAND

00:30 Magnum metsalava: TRANSJOIK (NO, saami)
00:30 Lainela saal: Öösimman. TUULELÕÕTSUTAJAD pass või päevapilet 

Rakvere ja Cesise sõprussuh-
ted annavad siinsetele kul-
tuuri- ja ajaloohuvilistele 
võimaluse osa saada ajaloo-
liste filmide festivalist, mis 
tänavu keskendub William 
Shakespeare’ile ja tema ajas-
tule.
Rakvere ja Cesise sõprussuh-
ted on üheksa aastat vanad, 
selle aja jooksul on vaheta-
tud hulk ametlikke delegat-

Shakespeare tuleb Cesise kaudu Rakverre
sioone. Kultuuriinimesed 
usuvad aga, et sõprus kestab 
ja edeneb inimestevaheliste 
kontaktide ja koostöö kaudu.
Kontaktid ja koostöö toovad 
sel nädalal Rakveresse Cesise 
viieaastase traditsiooniga 
ajalooliste filmide festivali. 
Festivali siinpoolsed eestve-
dajad on Rakvere Kultuuri-
keskuse direktor Keio Soo-
melt ning Haridus- ja Kul-

tuuriseltsi Kaur juht Anne 
Nõgu, kes on ühtlasi ka lin-
navolikogu kultuurikomisjo-
ni liige.
„Julgen öelda, et linn insti-
tutsioonina on sõprussuhe-
test väsinud, seda nii eelarve 
kui eestvedajate mõttes,“ tõ-
des Anne Nõgu. „Muusika 
abil on Kaurikoolil tekkinud 
Cesise inimestega head kon-
taktid, oleme korduvalt seal 
esinemas käinud. Selle kau-
du leidsime ka Cesise filmi-
festivali.“
„Festivali programmi koos-
tamine, filmide väljaotsimi-
ne ja autoriõigustega tegele-

mine on väga suur töö. Kui 
peakorraldaja Cesises Elina 
Kalnina on nii suure töö ära 
teinud, siis on ju tore seda 
rohkem eksponeerida kui 
vaid ühel nädalavahetusel 
Cesises,“ arvas Keio Soo-
melt.
Cesise filmifestival kesken-
dub igal aastal mingile konk-
reetsele ajalooperioodile. 
Mullu valiti perioodiks Cesi-
se lossi rajamise aeg, tänavu 
tähistatakse aga 450 aasta 
möödumist inglise kirjaniku 
William Shakespeare’i sün-
nist.
Cesises järgmise nädala lõ-

pus toimuva festivali prog-
ramm ei ole Rakvere prog-
rammiga päris sarnane. 
„Lätlaste programmist valisi-
me mõned filmid, meie 
poolt tulid juurde paar kont-
serti ja vestlusõhtu ning li-
saks üks film USA saatkonna 
kaudu,“ selgitas Soomelt. 
„Pakume nii tuntud kui vä-
hem tuntud asju. „Romeo ja 
Julia“ on ekraanil animat-
sioonina, ajastut kirjeldavad 
BBC dokumentaalfilm „In 
Search of Shakespeare“ 
(„Shakespeare’i otsinguil“). 
Saatkonna kaudu saime fil-
mi „Veneetsia kaupmees“, 

millel on olemas ka eesti-
keelsed subtiitrid.“ Tegemist 
on 2004. aasta filmiga, kus 
peaosades mängivad Jeremy 
Irons, Al Pacino ja Joseph 
Fiennes.
Shakespeare’i ajastu tantse 
esitavad kaks ajaloolise tant-
su ansamblit: Fioretto Rak-
verest ja Saltatriculi Tartust. 
Kuulda saab ka selle perioo-
di laule ja luulet.
Lisaks Shakespeare’i-teema-
lisele programmile saab täna 
õhtul kell 19 Art Cafe õues 
kuulata Belgia duo Ca-
vez-Montanaro improfolk-
kontserti ning laupäeval kell 
15 esinevad samas noored 
klassikatähed Marcel Johan-
nes Kits, Ingely Laiv, Mart 
Kuusma ja Kaarin Lehemets.
Kõik üritused on publikule 
tasuta.

Maris Marko
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Möödunud nädalavahetusel 
suvitusalevis toimunud fil-
mifestival õnnestus nii ilusa 
ilma kui suure publikuhulga 
poolest.
Südasuvele kohaselt muretu 
ja humoristliku stiiliga üritus 
algas reedel uhke tseremoo-
niaga, kui Võsu kultuurimaja 
ette oli maha pandud puna-
ne vaip. Kõige tähtsamad kü-
lalised eesotsas �ürii esimees 
Raivo E. Tammega saabusid 
lahtisel uunikautol. Kohal 
viibisid kuulsad filminäitle-
jad Juhan Ulfsak ja Rain Tolk.
Tänavu teist aastat toimu-
nud üritus paistab silma sel-
lega, et võistlusprogrammis 
on vaid üks film. Seetõttu on 
festival selgelt korruptiivne, 
mida ei varja ka korraldajad 
ise. Festivali propaganda-
pealik Katrin Maimik ütles 
Kuulutajale, et festival „täitis 
oma korporatiivsed eesmär-
gid ning tulemused vastasid 
ka seekord protokollile“. 
Parima filmi auhinna sai 
Eesti-Gruusia koostööfilm 

“Mandariinid”, auhinda oli 
tulnud vastu võtma produt-
sent Ivo Felt. Auhinnakujuks 
on Võsu Glämmil Feliks, mis 
on saanud nime festivali 
korraldaja Kaido Ehasoo 
naabrimehe Feliksi järgi. Pa-
rima näitleja auhind anti 
taas Raivo E. Tammele, sest 
„lihtsalt paremat näitlejat ei 
olegi“. Kolmas auhind läks 
filmiperekond Maimikutele, 
„sest nad on lihtsalt tore-
dad“. 
Lisaks festivali õhkkonna 
nautimisele sai Võsu rahvas 
vaadata reedel ja laupäeval 
tasuta filme kultuurimaja 

õue välikinos. Saalis toimu-
nud seanssidele tuli soetada 
paarieurone pääse. Lisaks 
„Mandariinidele“ näidati 
uusi eesti filme „Risttuules“ 

ja „Väikelinna detektiivid“ 
ning ka paari Euroopa filmi.

Tõnu Lilleorg

Võsu Glämmi võidufilmiks sai „Mandariinid“. Veet Mano üritused
11. augustil kell 18 - 22 Tervendaja ja selgeltnägija VEET 
MANO seminar “Alusta Uut Elu!” Rakveres Rakvere Kul-
tuurikeskuses, F.R.Kreutzwaldi tn. 2. Piletid müügil Pileti-
levis (Statoili, Selveri jt. müügipunktides) ja ka otse korral-
dajalt - Seminar OÜ. Täpsem info: 5689 6670; WWW.
VEETMANO.EU

12. augustil kell 18 - 22  Tervendaja ja selgeltnägija VEET 
MANO seminar “Alusta Uut Elu!” Tartus Eesti Üliõpilaste 
Seltsi hoones, J.Tõnissoni 1. Piletid müügil Piletilevis (Sta-
toili, Selveri jt. müügipunktides) ja ka otse korraldajalt - 
Seminar OÜ. Täpsem info: 5689 6670; WWW.VEETMANO.
EU

13. augustil kell 18 - 22 Tervendaja ja selgeltnägija VEET 
MANO seminar “Alusta Uut Elu!” Pärnus Raeküla Vana-
kooli Keskus, Lembitu 1, Pärnu. Piletid müügil Piletilevis 
(Statoili, Selveri jt. müügipunktides) ja ka otse korraldajalt 
- Seminar OÜ. Täpsem info: 5689 6670; WWW.VEETMA-
NO.EU

14. augustil kell 16 – 18 Tervendaja ja selgeltnägija VEET 
MANO seminar “Kõik on võimalik!” TALLINNAS Pargi tn. 
35, Osho Meditatsiooni Keskus Nõmmel. Piletid müügil 
Piletilevis (Statoili, Selveri jt. müügipunktides) ja ka otse 
korraldajalt - Seminar OÜ. Täpsem info: 5689 6670; WWW.
VEETMANO.EU

12. augustil kell 15 – 17 Tervendaja ja selgeltnägija VEET 
MANO seljagrupid “Selg ja kael korda!” Tartus; Pärnus 13. 
augustil kell 15 - 17 ja Tallinnas 14. augustil kell 13 - 15. Pi-
letid müügil Piletilevis (Statoili, Selveri jt. müügipunkti-
des) ja ka otse korraldajalt - Seminar OÜ. Täpsem info: 
5689 6670; WWW.VEETMANO.EU

12. – 14. september Tallinnas Tervendaja ja selgeltnägija 
VEET MANO 3 päevane laager “Eluenergia” algusega kell 
14; Mustamäe tee 17 - BLISS majas (www.blissest.com). 
Suur töö energiatega kõikide probleemide lahendamise 
nimel. SUPERSOODUSTUS AINULT AUGUSTIÜRITUS-
TEL OSALEJATELE - 3 päevase sept. laagri pilet AINULT 
160 � (müügil aug. üritustel kohapeal ja sularaha eest). Pi-
letilevis hind – 220 � ja augustiüritustel mitte osalejatele 
185� otse korraldajalt (kuni 15. aug.) - Seminar OÜ. Täp-
sem info: 5689 6670; WWW.VEETMANO.EU

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu

Ürituste algus kell 22

Pilet 2 eurot

1. augustil toob suvised videohitid teieni DJ Margus Roots

2. augustil loob mõnusa fiilingu DJ Ailan Kytt

8. augustil videodisko DJ Allan Peramets

9. augustil paiskab parimat retroklassikat tantsupõranda-
le DJ Kaupo Mitt

Augustikuus segab igal kolmapäeval kuumad videohitid 
ekraanile DJ Andrus Kuzmin

Sissepääs TASUTA!
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Leiunurgas kuldehted -50%

Parandame Teie ehteid

ja valmistame uusi
TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,

mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

VIHMAVEERENNID ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA LISATARVIKUD

SEINA- JA KATUSEREDELID

LUMETÕKKED JA HOOLDESILLAD

NÕUSTAMINE, MÜÜK JA PAIGALDUS

RENNLUX OÜ

www.rennlux.eu

e-post: info@rennlux.eu

Tel: 5344 8787

Big Mac - Riided

suurtele

meestele

XL-7XL

Avatud: T-R kell 12.00-17.00,

L kell 10.00-15.00

T-särgid alates 6 eurost

Teksapüksid, tagid 20 eurot

Laada 14, Rakvere www.bigmac.ee
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