
Võtmed kohe kätte üle Eesti:
TALLINN: Viking Motors Ülemiste, Ülemiste tee 1; Viking Motors Tammsaare, Tammsaare tee 51. TARTU: Tartu Autospirit, Turu 47. PÄRNU: United Motors, Tallinna mnt 82. 
HAAPSALU: Tradilo, Tallinna mnt 73. KOHTLA-JÄRVE: United Motors, Järveküla tee 22. RAKVERE: Rakvere Autotehnika, Rägavere tee 42c. NARVA: Analan Auto, Tiimani 5. 
VILJANDI: Rael Autokeskus, Tallinna tn 97. KURESSAARE: Kuressaare Autoteenindus, Kalevi põik 2. VALGA: Salome Tartu, Pihlaka 2.

Eripakkumine Kia cee’d FIFA World Cup™
varustuspaketiga mudelitele.
Hääljuhtimisega navigatsiooniseade koos tahavaatekaameraga, tagurdusandurid, täisautomaatne 
kahetsooniline kliimaseade,16" valuveljed, elektrilised aknatõstukid, musta värvi kõrgläikega 
viimistlus interjööris, nahaga kombineeritud istmekatted ja uksepolstrid, 3 aastat KIA 24h Autoabi, 
7 aastat kaardiuuendusi navigatsiooniseadmele jpm.

> cee’d al 15 090 €   > cee’d SW al 16 490 €

Kõik hinnas – navist 
tagurduskaamerani.
Võit on juba käes!

> Keskmine kütusekulu alates 4,3 l/100km     > CO2 emissioon  alates 114 g/km

Tule küsi lisainfot Rakvere Autotehnika Kia salongist!
Rägavere tee 42c, Rakvere. Tel: 324 4446, 505 8787, info@autotehnika.ee, www.autotehnika.ee

Rakvere Autotehnika OÜ - parim Kia teenindusdiiler Baltikumis 2013

www.kia.ee
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Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068
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Vilde 14, Rakvere Tel: 3224534(vana Sindrinaha kauplus)

Suurim valik kasutatud sülearvuteid

Printerite kassettide täitmine

Printerite, arvutite ja koduelektroonika

hooldus ning remont

-

-

hinnad alates 99.-

ootetöö kuni 30 minutit
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JUHTKIRI

Prügi on meie jaoks midagi 
sellist, mis enamasti haiseb 
ja millest soovime võimali-
kult ruttu vabaneda. Üllata-
val kombel on aga viimastel 
aastatel toimunud muutus: 
jäätmetest on saanud res-
surss, mida saab võtta toor-
mena uuesti ringlusse, mil-
lest saab valmistada kütust 
ja mida saab soojuse tootmi-
seks lihtsalt põletada.

Liiga vähe prügi
Nagu igat maapealset res-
surssi, leidub ka prügi piira-
tud kogustes, tekitades võit-
lust ja tüli. Erinevalt näiteks 
naftast või kullast on nii-öel-
da prügipuuduse põhjuseks 
Eesti riigi viltune jäätmepo-
liitika ja mitmed rumalad in-
vesteeringud. Tundub, et ko-
hati oleme lausa unustanud, 
et peaeesmärk peab olema 
vähendada jäätmete teket, 
mitte pigistada prügiärist 
välja kasumit.
Eesti inimesed tekitavad 
aastas 390000 tonni ol-
meprügi. Eraettevõtted ja ka 
Eesti Energia on panustanud 
prügipõletamisvõimekusse 
kõvasti üle saja miljoni euro, 
mis praeguseks vastab 
400000 prügitonnile aastas, 
ületades sellega maarjamaa-
laste võime toota olmesodi.
Lisaks sellele on Eestisse ra-
jatud viis kallist europrügi-
lat. Tegelikkuses oleks terve 
riigi peale vaja läinud ainult 
ühte nn superprügilat. Prü-
gilatesse on omakorda in-
vesteeritud ligi 13 miljonit 
eurot abiraha, millele lisan-
duvad eraettevõtete ja koha-
like omavalitsuste finantsee-
ringud. Paraku pole enam 
prügi, mida neisse matta, 
sest kõik läheb ahju. Kesk-

konna vaatevinklist on tegu 
hea ja õige asjaga, aga hirm-
kallilt rajatud europrügilad 
seisavad nüüd jõude ja oota-
vad sulgemist. 
Riiklikult oleme võtnud si-
hiks vähendada jäätmete te-
ket veelgi. Euroopa Liidu 
nõuetest tulenevalt on sea-
tud eesmärgiks, et aastal 
2020 peab praeguse 27 prot-
sendi asemel olema ringlus-
se võetud 50 protsenti olme-
jäätmetest. Kas siis peavad 
ka prügipõletajad või jäät-
mekütusetootjad europrügi-
late kombel tehtud investee-
rinud korstnasse kirjutama?
Selgelt on suurenemas ka 
prügi importimise soov. Prü-
gi põletamine on aga kesk-
konna vaatenurgast poolik 
lahendus, mida tuleks kasu-
tada ainult sellise prügi pu-
hul, mida pole võimalik taas 
ringlusse võtta. Tähtis on 
muuta inimeste hoiakuid ja 
saada lahti kõige tüüpilise-
mast vastuväitest „Ma ei viit-
si jäätmeid liigiti koguda, 
sest kõik läheb nagunii ühte 
ahju”. Jäätmete põletamine 
või neist kütuse tegemine on 
selgelt mõistlikum kui prügi-
mäkke ladustamine. Samas 
kahjustavad prügipõletuste-
hase korstnast tulevad heit-
gaasid loodust isegi siis, kui 
nad vastavad Euroopa Liidus 
kehtestatud normidele.
Tasub teada, et igast põleta-
tud prügitonnist jääb järele 
25 protsenti ehk 250 kilo-
grammi tuhka, mis tegelikult 
maetakse prügilasse. Seetõt-
tu on nii keskkonda kui ka 
majandust silmas pidades 
vajalik, et võtaksime plasti, 
paberi, kartongi ja metalli 
taas ringlusse ning suunak-
sime põletamisele ainult sel-

le osa prügist (30–40 prot-
senti), mida ei ole võimalik 
uuesti kasutada. Ühe plast-
pudeli ümbersulatamine 
uueks pudeliks ehk ringlus-
sevõtt on energeetiliselt ja 
majanduslikult 3–5 korda 
kasulikum kui selle ahjus 
põletamine või sellest jäät-
mekütuse tootmine.
Ideaalses jäätmemaailmas 
peab kehtima kuldreegel: 
kes saastab, see maksab. 
Kõige kallimalt tuleb mak-
sustada prügi mahamatmi-
ne, järgmiseks tasemeks jää-
gu jäätmete kasutamine 
energia saamiseks ning kõi-
ge soodsamaks variandiks 
prügi ringlussevõtt. Praegu 
on kohustuslik tühjendada 
prügikonteinerit kord kuus. 

Äriskeeme ei tohi do-
teerida
Selleks et olmejäätmete sor-
teerimist väärtustada ja ta-
gada reaalne rahaline kok-
kuhoid, saavad omavalitsu-
sed alates sügisest pikenda-
da äraveograafikut elanikel, 
kes biojäätmeid komposti-
vad ja sorteerivad. Jäätme-
käitlushierarhiale vastandu-
vaid lahendusi ja äriskeeme 
ei tohi ega saa doteerida 
maksumaksja rahaga. Lühi-
nägelike ja rumalate otsuste 
eest tuleb võtta vastutus nii 
ärimaalimas kui ka poliiti-
kas. Ühesõnaga, sorteeritud 
prügi äravedu peab olema 
odavam kui ühte konteine-
risse kokku visatud prügi 
äravedu. Ainult siis saame 
rääkida mõistlikust arengust 
ja säästlikumast Eestist.

Rainer Vakra,
Riigikogu keskkonna-        

komisjoni esimees, SDE

Prügi –
kas kuld,
mis haiseb?

Tapa linna sünnipäev
Tänases „Kuulutajas“ pühendame tavalisest rohkem lehe-
ruumi Tapa linna ja valda puudutavatele uudistele ning 
probleemidele. Me tegime seda täiesti ettekavatsetult, ei 
olnud nii, et kui reporter kord juba vallaametnikega jutule 
sai, siis kirjutas lehe servast serva täis. Nimelt peab Tapa 
linn eeloleval nädalavahetusel oma 88. sünnipäeva ja selle 
tähistamiseks on valminud mitmekülgne ning mahukas 
eeskava.
Tapa on suuruselt ja tähtsuselt Lääne-Virumaa teine linn. 
Haldusreform on küll kaotanud Tapa linna omavalitsuse 
kui niisuguse ja selle asemel tegutseb juba mõnda aega 
Tapa vald, kuid linn jääb linnaks. Millalgi kuus-seitse aas-
tat tagasi tutvusin ühe küsitluse tulemusega, täiesti juhus-
likult valitud inimestel paluti seal nimetada 10 Eesti linna, 
mis esimesena pähe tulevad. Tapa oli uhkel seitsmendal 
kohal, ees näiteks Valgast ja Põlvast.
Eks rongiaknast ole seda linna pea kõik eestimaalased 
näinud ja kummaline nimi aitab ka kaasa. Kes poleks 
kuulnud nalja „Tapa Kommunistist“ ja „Tapa Edasist“ (tõe 
huvides olgu märgitud, et sellise nimega ajalehti pole te-
gelikult kunagi ilmunud).
Olen ise mõned aastad Tapal elanud ja nüüd, kümme-
kond aastat hiljem, saan avalikult öelda: 90ndatel oli Tapa 
kole linn. Kohe väga kole. Isegi kesklinna piirkonnas pol-
nud kõnniteid ja need mis olid, meenutasid kuumaastik-
ku. Räämas hooneid oli palju, ka kesklinnas. Raudteeüles-
õit oli pidevalt kinni ja mõnes mõttes parem kah – autotee 
kvaliteet ülesõidul oli selline, et ma imestan siiamaani, 
kuidas tapalaste autodel rattad all püsisid. Kümnekonna 
sammu kauguselt bussi- ja raudteejaamast leidis „murup-
latsi“, kus malts rohkem kui rinnuni.
Neile, kes külastasid Tapat viimati kirjeldatud ajal, soovi-
tan seda nüüd uuesti teha. Te ei tunne linna enam ära! 
Muidugi, teha saaks veel palju, aga linnal on hoopis teine 
ilme. Kaasaegse ning hubase Eesti väikelinna ilme.
Head 88. sünnipäeva, Tapa linn!

Aivar Ojaperv
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Viimastel nädalatel on valm-
is saanud Tapa keskväljaku 
põhjalik uuendamine, lin-
naruum on nüüd ilusam ja 
ka funktsionaalsem, kuna 
uuele pargialale on toodud 
valgustus.
Linna Pika tänava äärne väl-
jak, kuhu püstitatakse 
talvine jõulupuu ning mille 
ääres asub turg, bensiini-
jaam, politseijaoskond ja 
mitmed kauplused, on 
saanud täiesti uue ilme. Ma-
ha on pandud kiviparketist 
kõnniteed ja pisikesed plat-
sid, kus on mugavad pingid. 
Püstitatud on valgustuspos-
tid ning laternad on juba 
nädala jagu töös, süttides 
hilisõhtuse pimeduse 
saabudes. Nii on tekkinud 
väiksemat sorti pargiala ehk 
skväär. „Loodame, et see 
skväär saab noorte armun-
ute meelispaigaks,“ ütles 
abivallavanem Andrus Frei-
enthal.
Suuremaid probleeme ehi-
tustööde käigus ei olnud. Si-
iski leidsid teatava üllatuse-
na ehitusmehed 70ndate al-
gul platsil asunud hoone 
keldri, see täideti 4-5 kuup-
meetri pinnasega. Samuti 
osutus vajalikuks turu ja väl-
jaku vahel asuva kortermaja 
juurest sademevee äravoolu 
rajamine lähima kollektori-
ni.

Tapa linn vuntsis üles keskväljaku

Fotod: Andrus Freienthal

Pargialal on uuendatud ka 
kõrghaljastus, istutatud on 
pärnasid, kuuski ning ka ek-
sootilisemat sorti lehtpuid, 
näiteks alpi kuldvihm. Kas-
vama pandi hõbekuusk, 
millest loodetakse kasvatada 
mõnekümne aasta pärast 
linnale uus, püsiv jõulupuu. 
Säilitatud on varasemad 
ebatsuugad. Pargi autopark-

lapoolsed peenrad kaeti 
koorepuruga ning sinna is-
tutati pargiroosid. 
Praeguste kuumade ilmade-
ga kastetakse uusi puid iga 
päev. Freienthali sõnul teeb 
pisut murelikuks muru visa 
tärkamine, mis tuleneb 
vähesest vihmast. Muru 
kastmist pole siiski ette 
näha, sest see oleks liiga ku-

lukas. Keskväljaku uuen-
damine läks maksma 52 000 
eurot, millest paarkümmend 
tuhat kulus skväärile valgus-
tuse toomisele. Tööde 
peatöövõtja oli Paide firma 
Arieks Teenindus, elek-
tritööd tegi kohalik firma 
Särts OÜ.

Tõnu Lilleorg

Linlastel ja linna külalistel tuleb nüüd harjuda täiesti uute vaadetega linna keskväljakul.
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MÕNE REAGA

Kõnealune analüüs hindab 
Tapa valla haridusvõrku fi-
nantsmajandusliku, haridu-
se andmise võimekuse ning 
olemasolevate õppehoonete 
analüüsi kaudu ning annab 
soovitusi kooliastemete jät-
kamise osas Tapal, Lehtses ja 
Jänedal, arvestades õpilaste 
arvu perspektiivset muutust. 
Analüüsi täisteksti leiab Tapa 
valla koduleheküljelt.

Koole poole
rohkem kui vaja
Praegu tegutseb tapa vallas 
neli kooli: Jäneda Kool 
(9-klassiline põhikool koos 
lasteaiaga), Lehtse Kool 
(9-klassiline põhikool), Tapa 
Gümnaasium (põhikool 
koos gümnaasiumiga) ja Ta-
pa Vene Gümnaasium (põhi-
kool koos gümnaasiumiga). 
Laste arv on Tapa vallas aas-
ta-aastalt langenud. Kui 
2012. aasta alguses elas val-
las 1806 kuni 19aastast ini-
mest, siis kaks aastat hiljem 
1714 ( vähenemine 5). Igasu-
gune majanduslik analüüs 
näitab, et n-ö koolipinda on 
Tapa vallas kaks korda roh-
kem kui tegelikult vaja.
Haridusvõrku analüüsib ja 

Tapa valla haridusvõrk
sai põhjaliku analüüsi
OÜ Cumulus Consulting koostas Tapa vallavalit-
suse tellimusel valla haridusvõrgu analüüsi. 
Spetsialistid soovitavad Tapa valda praeguse nel-
ja kooli asemel alles jätta kaks – põhikooli ja 
gümnaasiumi -, kuid vallavanem Alari Kirti sõ-
nul otsustega ei tormata ning lähiajal koole ei 
suleta.

Aivar Ojaperv

soovib reorganiseerida tea-
tavasti ka Haridus- ja Tea-
dusministeerium, kellele 
analüüsi koostas Poliitikauu-
ringute Keskus Praxis. Viima-
se prognoos optimaalse koo-
livõrgu kohta ütleb, et 2020. 
aastal vajab Lääne-Virumaa 
tänase 12 gümnaasiumi ase-
mel vaid kahte ja Tapa valda 
jääks vaid 1-2 põhikooli.
OÜ Cumulus Consulting pa-
kub oma analüüsi järelduse-
na välja aga kolm lahendust: 
jätkata nelja kooliga, jätkata 
ühe gümnaasiumiga Tapal ja 
Jäneda-Lehtse kooliga (nimi 
hüpoteetiline, asukohta pole 
määratud), jätkata vaid ühe 
gümnaasiumiga Tapal. Esi-
mene variant on kõige kal-
lim, sest neljast kaks kooli-
hoonet vajavad korralikku 
remonti; kolmas variant kõi-
ge odavam, kuid regionaal-
poliitikat silmas pidades 
halb.
„OÜlt Cumulus Consulting 
tellisime analüüsi selleks, et 
ise täpselt aru saada, milli-
sed majanduslikud problee-
mid meil seoses koolivõrgu-
ga ees seisavad,“ rääkis val-
lavanem Alari Kirt. „Praegu 
on meil üks koolihoone heas 

seisus, üks enam-vähem ja 
kahe olukord on kehv. Selge, 
et sellesse valdkonda tuleb 
investeerida, kuid kuhu ja 
kui palju, see vajas selgitust. 
Euroopa Liidu järgmine ra-
hastusperiood on algamas, 
me tahame olla kindlad, et 
investeerime õigesse kohta.“
Alari Kirt oli nõus OÜ Cumu-
lus Consulting poolt pakutu-
ga: nelja kooliga jätkamine 
pole Tapa vallas pikemas 
perspektiivis mõistlik. „Kui 
ainult rahale mõelda, siis tu-
leks muidugi lähtuda radi-
kaalsest variandist jätta val-
da vaid üks Tapal asuv kool, 
aga me peame vaatama ka 
regionaalpoliitilist aspekti,“ 
lausus ta. „Muutusi on aga 
vaja, sest praegune laiutami-
ne neljas koolimajas ei saa 
olla jätkusuutlik.“
Ehk siis ridade vahelt saab 
välja lugeda: aastaks 2020 on 
Tapa vallas ilmselt kaks koo-
li: üks Jänedal või Lehtses, 
teine Tapal. Lehtse kasuks 
võib rääkida tõsiasi, et vald 
on ette valmistamas otsust, 
mille põhjal Lehtsesse ehita-
takse uus keskusehoone, kus 
ühes majas leiavad koha nii 
valla teeniduspunkt, kultuu-
rimaja, postkontor, mitmed 
teenuseosutajad ja miks mit-
te ka kool ning lasteaed. 
„Samas on meil ikkagi ees-
märk säilitada kool nii Leht-
ses kui ka Jänedal,“ täpsus-
tas Kirt. „Millises vormis ja 
mitme klassiga, see on juba 
teine asi.“ Näiteks võib ju te-
gemist olla ühe juriidilise 
kooliga, mille klassid tegut-

sevad kahes eri asulas.

Gümnaasium peab Ta-
pale jääma
Riigi poolt väljaöeldu, et Ta-
pal võiks aastal 2020 tegutse-
da vaid põhikool, Alari Kirti-
le ei meeldi. „Ma ei arva sel-
lest ettepanekust sugugi häs-
ti,“ kinnitas ta. „Tapa on pii-
savalt suur, siin peab olema 
gümnaasium. Seni, kuni vä-
hegi võimalik, tahab vald Ta-
pal gümnaasiumihariduse 
eest hea seista, aga muidugi 
ei tea me praegu, milliseks 
riigi rahastus n-ö päeva lõ-
puks kujuneb.“
Omaette probleem on kool 
vene keelt emakeelena kõne-
levatele lastele. OÜ Cumulus 
Consulting uuringu põhjal 
on vene keel emakeeleks 
umbes 25 protsendile Tapa 
valla lastele, kuid see ei tä-
henda, et kõik nad sooviksid 
saada põhihariduse vene 
keeles, sest järjest rohkem 
panevad vene perekondade 
vanemad oma lapsi eesti 
keelsesse kooli. Venekeelse 
gümnaasiumihariduse või-
malus Tapalt lähiajal ilmselt 
kaob – juba mullu sügisel ei 
avatud Tapa Vene Gümnaa-
siumis 10. klassi -, kuid mis 
saab põhikoolist? „Ruumi 
mõttes mahuksid venekeel-
sed põhikooli klassid juba 
praegu Tapa Gümnaasiumi 
hoonesse ära, aga seda plaa-
ni praegu pole. Elame-näe-
me, mis tulevik toob,“ jäi Kirt 
oma vastusega pealiskaud-
seks.

Võsu Rannafest suuremaid 
korrarikkumisi kaasa ei toonud
Möödunud nädalavahetusel Võsul toimunud suur ranna-
pidu möödus politsei jaoks töiselt. Kuigi tõsisemaid õi-
gusrikkumisi ei esinenud, pidi politsei kahel päeval tege-
lema alkoholijoobes inimestega ja lahendama parkimis-
probleeme.
Nädalavahetus tõi Võsule kokku tuhandeid inimesi, kuid 
Rakvere politseijaoskonna juhi Joel Alla sõnul ei kaasne-
nud suuremaid vahejuhtumeid. Politseile teatati 20 juhul 
peamiselt alkoholijoobes inimeste ebaadekvaatse käitu-
mise või valesti parkimise kohta.
„Enne suurüritust pöördus nii politsei kui ka kohalik oma-
valitsus inimeste poole, et võimalusel kasutataks liiklemi-
seks ühistransporti. Tegemist on kohaga, kus parkimisega 
on parklate puudumise tõttu probleeme. Vaatamata selle-
le, et olid olemas parkimist keelavad liikluskorraldusva-
hendid, eiras osa autojuhte neid,“ ütles Alla. Politsei juhti-
miskeskus üritas telefonitsi ühendust saada vales kohas 
parkijatega.
Iga juhtumi puhul see ei õnnestunud ja näiteks häiris 
elektriautode juhte olukord, kus üks BMW oli parkinud 
laadimiskohale.
Kuigi väga paljud juhtumid olid seotud alkoholist tingitud 
ületarbimisega, toodi ürituselt Rakvere politseijaoskonda 
kainenema ainult üks inimene. Tegemist oli naisega, kes 
üritas reede õhtul aia alt pugeda turvaalasse. Kahjuks oli 
ta nii joobes, et ei suutnud enda kohta infot jagada.
Lisaks sattusid turvamehed peale veel ühele noormehele, 
kes oli eelnevalt sõpradega kihla vedanud, et tal õnnestub 
kontserti nautida priipääsmega. 
Kokku tabati ürituse ajal viis roolijoodikut, neist üks viidi 
kuni kohtuistungini arestikambrisse. Esmaspäeval mää-
ras kohus talle karistuseks 15 päeva aresti ja võttis juhti-
misõiguse kolmeks kuuks.
Alaealiste kontrolli käigus selgus, et enamasti olid nad kai-
ned. Kokku tuvastati neljal alaealisel alkoholijoove ja nad 
anti peale menetluse alustamist vanematele üle. 
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Tamsalus
korrastatakse tänavaid
Tamsalu linnas on lõppemas n-ö linna sissesõidu ehk Uu-
deküla-Tamsalu teelõigu renoveerimine. Senise Y-kujulise 
ristmiku asemele linna piiril rajatakse ringtee. „Kui takis-
tusi ei tule, algab nädalavahetusel asfalteerimine,“ kinni-
tas vallavanem Uudeberg.
Järgmisel nädalal algavad pindamistööd nn vaese mehe 
asfaldiga kaheksal kruusakattega Tamsalu tänaval. „Selli-
ne kate on parem ikka kui kruusakate, tolmu ja pori jääb 
vähemaks,“ märkis vallavanem.

Aivar Ojaperv

Lehtse kool tegutseb Pruuna mõisas ja asub alevikust mitu kilomeetrit eemal. Foto: Heidi Tooming / www.teatriliit.ee
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MUST KROONIKA

VARASTATI
MURUTRIMMER
4. augustil avastati, et Ta-
pal Valve tänaval on kuu-
rist varastatud murutrim-
mer. Kahju on 200 eurot.

VARGAD
VIISID MOOTORI
5. augustil avastati, et Vi-
ru-Nigula vallas Mahu kü-
las on sadamakai juurest 
seisnud paadilt varastatud 
paadimootor ja armatuur-
laua osasid. Esialgne kah-
ju on 8000 eurot.

MEES LÕI NAIST
1. augustil ründas Tamsa-
lus Vasara tänava korteris 
61aastane mees 61aastast 
naist, millega tekitas kan-
natanule tervisekahjustu-
se.

VARGA ÖINE KÜLASKÄIK
Ööl vastu 31. juulit tungiti 
Väike-Maarja vallas Koo-
nu külas tallu ja varastati 
kaks rahakotti koos sula-
raha, dokumentide ning 
kliendikaartidega. Kahju 
on 120 eurot.

PÄTT
HIMUSTAS TÖÖRIISTU
1. augustil avastati, et 
Rakveres Rägavere teel on 
kinnisel territooriumil lõ-
hutud kaubiku Peugeot 
küljeklaasid ja varastatud 
tööriistu. Kahju on 1300 
eurot.

SAUN LÄKS PÕLEMA
5. augustil kella 21.07 ajal 
sai häirekeskus teate tule-
kahjust Kadrina vallas Võ-
duvere külas, kus süttinud 
oli saun. Päästjad panid 
tule levikule piiri kella 
21.31 ajal, tulekahju kus-
tutati lõplikult kell 22.59. 
Tules hävis sauna katus ja 
sisustus. Inimesed tuleõn-
netuses kannatada ei saa-
nud.

METSATULEKAHJU
VIITNAL
1. augustil kell 20.08 teata-
ti häirekeskusele, et Kadri-
na vallas Viitna külas põ-
leb mets. Päästjate sünd-
muskohale jõudes selgus, 
et põleb umbes 200 ruut-
meetri suurune raiesmik 
ja tuli metsani jõudnud ei 
ole. Päästjad panid tule le-
vikule piiri kella 21.11ks 
ning kustutasid lõplikult 
2. augustil kella 2ks. Sünd-
muskohal töötasid pääs-
temeeskonnad Kunda, 
Rakvere ja Tapa päästeko-
mandost, vabatahtlikud 
päästjad Kärmu ja Võsu 
komandost ning opera-
tiivkorrapidaja. Hommi-
kul kell 9 sõitis Rakvere 
päästekomando järel-
kontrolli. Selgus, et öisel 
tulekahjukohal suitsesid 
mõned tulekolded, mille 
päästjad ära kustutasid. 

Kuulutaja

Kohus mõistis viis kuud 
reaalset vangistust raske liik-
lusõnnetuse põhjustanud 
juhile, kelle süül hukkus 
noor neiu ja viga sai veel 
kolm kaasreisijat.
Kolmapäeval, 6. augustil toi-
mus Rakvere kohtumajas 
kohtuistung, kus 23aastane 
Martin tunnistati süüdi ini-
mese surma ja mitme inime-
se raskete kehavigastustega 
lõppenud liiklusõnnetuse 
põhjustamises. Kokkume-
netluse järgi mõisteti talle 
karistuseks üheaastane ja 
kuuekuune vangistus, mil-
lest kuulub kohe ärakandmi-

sele viis kuud vangistust. 
Ülejäänud ühe aasta ja ühe 
kuu pikkust vangistust ei 
pöörata täitmisele, kui Mar-
tin täidab kriminaalhooldaja 
järelevalve all talle määratud 
kriminaalkontrolli kohustu-
si, näiteks ei tohi ta tarbida 
alkoholi ja narkootikume.
Samuti tuleb süüdimõistetul 
tasuda kriminaalmenetlus-
kulud 1998 eurot. Seda ositi 
ühe aasta jooksul.
Hetkel pole kohtuotsus veel 
jõustunud. Oma karistust 
peab mees ära kandma asu-
ma alates 4. septembrist.
Süüdistuse kohaselt juhtis 

tol ajal 21aastane Martin 18. 
märtsi varahommikul Rak-
veres Õli tänaval sõiduautot 
Audi A4 joobeseisundis ja 
sõiduki juhtimiseks puudus 
tal juhtimisõigus. Vähemalt 
100 km/h suuruse kiiruse 
juures ei tulnud ta sõiduki 
juhtimisega toime ning sõi-
tis vastu maja seina. Kokku-
põrke tagajärjel sai surma 
tagaistmel turvavööta sõit-
nud 18aastane neiu, ülejää-
nud kolm kaassõitjat said 
tervisekahjustusi.

Mari Mölder

Liiklusõnnetuse
põhjustaja läheb vangi
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• Kogemustega majahoidja soovib 
leida tööd (ka eramajad). Tel 5742 
0668
• Kaks naist soovivad leida tööd 
Rakvere linnas. Tel 5891 4010

• Teen siseviimistlust (naine). 
Tel 5533 513

• Võtan hoida lapse. Tel 5656 6918
• Otsin tööd autojuhina ( B-, C-, 
E-kat.). Tel 5669 4495

• Kas Kadrinas leidub meesterahvast, 
kes aitaks mind kodutöödes ning 
annaks nõuandeid. Tel 5598 6281
• Vajame abilist liikumisraskusega 
( ra t a s t o o l i s )  m e e s t e r a h va l e , 
soovitavalt hooldustöö kogemusega.  
Elame Näpil. Info tel 5567 7599,  
5805 6850
• Otsin lapsehoidjat 3aastasele 
poisile. Elame Rakveres Lennuki tn. 
Soovitav vene keele oskusega. Väga 
kiire! Helistada õhtul tel 5590 3127
• Rakvere Rohuaia Lasteaed võtab 
tööle õppealajuhataja. Info tel 5348 
5855, www.rla.edu.ee
• Pakume tööd füsioterapeudile, 
m a s s a z ö ö r i l e  v õ i  m e d i t s i i n i 
haridusega toredale inimesele 
Rakveres (kahel päeval nädalas). 
Palun saata kiri mailile aixpodra@
gmail.com
•  P a k u m e  t ö ö d 
autoremondilukksepale. Tel 5192 
0899
• Firma Alekon Cargo OÜ pakub 
tööd  Tapal transporditöölistele 
ja kaubalugejatele. Info telefonil 
6388 990 või 6388 931 või e- postiga 
personal@alekon.ee
• Võtame tööle taksojuhi. Tel 5192 
0899

• OÜ Aaspere Agro otsib lüpsjat. 
Korteri võimalus. Tel 5757 0088

• Otsime loomalauda siseruumide 
vär vijat  ja  PVCpõrandakatte 
paigaldajat. Täpsem info tel 5450 
2240
•  T ä h e m ä e  O Ü  v õ t a b  t ö ö l e 
lamekatuste paigaldajaid. Soovitav 
eelnev töökogemus. Info telefonil 
5347 3231. CV saata aadressile info@
tahemae.ee
• Otsime Tapale ehitustöölist.  Tel 
5343 7995

• Pakume tööd hooldustöölisele. 
T ö ö k o h t  a s u b  2 6  k m 
Rakverest. Võimalik majutus ja 
toitlustamine. Tel  5450 2240

• Külalistemaja Kundas pakub tööd 
toateenindajale. CV võib saata 
westender.majutus@gmail.com. Tel 
5647 9170

• Tapal avatav rõivakauplus otsib 
oma kollektiivi rõõmsameelseid 
j a  h e a  s u h t l e m i s o s k u s e g a 
k l i e n d i t e e n i n d a j a i d . 
Kandidaadilt eeldame ausust, 
head eest i -  ja  vene keele 
oskust, valmidust töötada ka 
nädalavahetustel.  Pakkuda 
on üks täiskohaga koht ja üks 
osalise tööajaga koht. CV koos 
palgasooviga palume saata    
Merike.fre@gmail.com

Töö

MÕNE REAGA OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

Lugeja küsib: Kas tööandjal 
on töötajalt õigus nõuda fir-
male tekitatud kahju hüvi-
tamist seoses töötaja tööle 
mitteilmumisega?

Vastab Tööinspektsiooni Ida 
inspektsiooni tööinspek-
tor-jurist Galina Kreintz-
berg:

Kuna küsimuses ei selgu täp-
sed asjaolud ja ei ole teada, 
kuidas antud küsimus on sä-
testatud töölepingus, on 
vastus küsimusele koostatud 
üldistest põhimõtetest läh-
tudes.

Töölepingu seaduse (edaspi-
di TLS) alusel peab töötaja 
täitma töökohustusi lojaal-
selt, oma teadmiste ja oskus-
te piires tööandja kasu sil-
mas pidades ning töö iseloo-
must tuleneva vajaliku hool-
susega. Täita tuleb tööandja 
korraldusi, mis on seotud 
töölepingus ette nähtud 
tööülesandega, välja arvatud 
hädavajaduse korral.
Võlaõigusseaduse (edaspidi 
VÕS) kohaselt on lepingulise 
kahju hüvitamise nõude alus 
VÕS § 115 lg 1, mille järgi 
saab kahju hüvitamist nõu-
da kohustuse rikkumise kor-
ral. Lisaks kohustuse rikku-
misele peab kannatanud 

pool olema kandnud kahju 
ning kohustuse rikkumine ja 
kahju peavad olema omava-
hel põhjuslikus seoses. Töö-
taja kohustused, mille rikku-
mine võib olla töösuhtes 
kahju hüvitamise nõude fak-
tiliseks aluseks, on sätesta-
tud TLS §-s 15 ja töölepin-
gus. 
TLS § 72 sätestab töötaja 
süülise vastutuse põhimõtte. 
Selleks, et tööandja saaks 
töötajalt nõuda rikkumisega 
tekitatud kahju hüvitamist, 
peab töötaja olema kohustu-
se rikkumises süüdi, st käitu-
nud hooletult, rikkumine on 
raske hooletuse või tahtliku 
teo tagajärg.
Töötaja süü vorm on oluline 
ka tema vastutuse ulatuse 
kindlaksmääramisel. Seal-
juures lähtutakse TLS § 16 lg 
2 ja § 74 lg 2, mille kohaselt 
määratakse vastutuse ulatus 
töösuhte järgi, arvestades 
tööandja tegevuse ja töötaja 
tööga seotud tavalisi riske, 
töötaja väljaõpet, ametiala-
seid teadmisi, mida nõutak-
se töö tegemiseks, samuti 
töötaja võimeid ja omadusi, 
mida tööandja teadis või 
teadma pidi, ka töötaja se-
nist tööd ja käitumist, töö-
andja võimalusi kahju välti-
da, töötingimusi jms. Seega 
tuleb töötaja vastutuse ula-

tuse kindlaksmääramisel 
lähtuda arvukatest kriteeriu-
mitest.
Kui töötaja põhjuseta tööle 
mitteilmumine toob kaasa 
tööandjale kahju, on töö-
andjal õigus nõuda kahju 
hüvitamist üldiste kahju hü-
vitamise reeglite kohaselt. 
Tekitatud kahju tasaarvesta-
miseks ei tohi kinni pidada 
kogu töötaja töötasu. Üldju-
hul kehtib töötasu puutu-
matuse põhimõte. Tööand-
jal on vaja enne töötasust 
kinnipidamist saada selleks 
töötaja nõusolek vähemalt 
kirjalikku taasesitamist või-
maldavas vormis (näiteks 
e-kiri). Nõusolek on kehtiv, 
kui see on antud konkreetse 
summa kohta pärast tasaar-
vestamise õiguse tekkimist. 
Töötasu kinnipidamisel tu-
leb järgida nõuet, mille ko-
haselt peab töötajale jääma 
pärast kõiki kinnipidamisi 
töötasu alammäära suurune 
summa. 
Töötasu alusetu kinnipida-
mise osas on õigus pöördu-
da nõudega töövaidlusorga-
nisse ebaseaduslikult kinni-
peetud summa tagastami-
seks.
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Jurist annab nõuIlmus Lääne-Viru
maavalitsuse aastaraamat 2013
Väljaanne võtab kokku maavalitsuse tegevuse perekonna-
seisutoimingutes, finantsvaldkonnas, välissuhete, turismi 
ja noorsootöö alal, haridusvaldkonnas, karjäärinõustami-
ses, kultuuri, spordi ja tervishoiu valdkonnas, tervisee-
denduses, sotsiaalhoolekandes, lastekaitses, ühistrans-
pordis, maatoimingutes, järelevalve teostamises ning pla-
neerimis- ja regionaalse arengu alaselt. Aastaraamatu 
uueks osaks on informatsioon 1. jaanuaril 2013. aastal 
Lääne-Virumaal alustanud Europe Directi teabekesku-
sest.
Maavanem Einar Vallbaum avaldas lootust, et käesolev 
aastaraamat pakub maavalitsuse ametnike värvikate kir-
jutiste, fotode ja tabelite abil huvitavat kaasa mõtlema pa-
nevat lugemist ning aitab kodanikule tutvustada maava-
litsuse ülesandeid ja igapäevatööd.
Esimese sarnase raamat andis Lääne-Virumaa Maavalit-
sus välja 1994. aastal ja see kandis pealkirja „Lääne-Viru 
maakond. Aastaraamat 1993“. Praeguses formaadis raa-
mat ilmub viiendat korda.
Aastaraamatu tiraazh on 500 eksemplari ning seda jaga-
takse Lääne-Virumaa omavalitsustele, koolidele, raama-
tukogudele, riigiasutustele, külalistele. Lääne-Viru maa-
valitsuse aastaraamat on kättesaadav ka elektroonilisel 
kujul maavalitsuse kodulehel.
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VÕTAME TÖÖLE

EHITUSE 
EELARVESTAJA

info@tarvaprojekt.ee
+372 501 7412

www.tarvaprojekt.ee
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CV saata kuni 15. augustini info@agroproff.ee

VAJAME LUKKSEPPA,
kellele pole võõras hüdraulika ja elektritööd

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.

HKScan Estonia on Eesti suurim toiduainetööstuse ettevõte, mis
kuulub Euroopa juhtivasse lihakontserni HKScan. Eestis on meie
kodumaisteks kaubamärkideks Rakvere ja Tallegg. Me toodame,
müüme ja turustame tugevate kaubamärkide all sea- veise- ja
linnuliha, töödeldud liha ning valmistoite. Meie klientideks on
jaemüügi-, tööstus-, toitlustus ja ekspordisektorid ning meie
koduturud asuvad Soomes, Rootsis, Taanis, Baltimaades ja Poolas.
Me ekspordime oma tooteid peaaegu 50 riiki. HKScan Grupi 2013.
aasta netokäive oli 2,5 miljardit eurot ning kontsernis töötas ligi
11 000 töötajat, mis teeb meist ühe Euroopa juhtiva lihaettevõtte.

Vajatakse Rakverre

Nõuded:

Tööaeg:

Pakume:

Lisainfo:

- Hea arvutioskus
- Kohusetundlikkus, täpsus
- Valmidus meeskonnatööks

- Vahetustega graafiku alusel

- Väljaõpet kohapeal
- Stabiilset töösuhet, arenemisvõimalust

- Tel. 32 29 266; 509 78 27

CV saata personal@hkscan.com või täita ankeet
kodulehel www.rlk.ee

LAOOPERAATORIT

CV ja
motivatsioonikiri

palume saata 12. augustiks
meilil tanel@bvl.ee

MÜÜJAT

Kauplus Apelsin otsib
oma meeskonda

tegusat ja asjalikkuKuulutaja on

Ootame:

Lääne-Virumaa suurim ja
nõutuim ajaleht. Trükitiraaz on 15 000.
Nädalalehte Kuulutaja jagatakse tasuta.
Lehte on võimalik lugeda ka internetist
www.kuulutaja.ee

uudis- ja persoonilugusid,
maksimaalselt 5000 tähemärki

Kas Sulle meeldib kirjutada?
Kas Sind huvitab, mis maailmas toimub?

Kas tahad lisaraha teenida?

Sobivad lood

Kui jah, siis kirjuta artikkel.

Artikkel saada: toimetus@kuulutaja.ee
avaldatakse ja tasustatakse.

AveC Kirjastuse OÜ, Nädalaleht Kuulutaja,
Vilde 6a, Rakvere, www.kuulutaja.ee

• uudislugu
• persoonilugu
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Homme, laupäeval on hea 
põhjus põigata läbi Jänedalt, 
et vaadata mõisahoones 
avatud unikaalset näitust, 
mis on pühendatud Ukraina 
rahvuspoeedi Tarass 
Ševtšenko 200. sünniaasta-
päevale. 
Näitusel näeb maale neljalt 
ukraina kunstnikult, kes olid 
juulis Jänedal maalilaagris. 
Samuti näeb filmi, kus uk-
rainlased loevad oma rah-
vuslauliku teoseid. Näitusele 
annab lisaväärtuse asjaolu, 
et tänasel päeval on Ševtšen-
kost kujunenud Maidani väl-
jaku sündmuste sümbol. 
Luuletaja teostest, näiteks 
poeemist „Kaukaasia“, on 
saanud uuendusmeelsete 

ukrainlaste inspiratsioonial-
likas ja julgustus. 
Näitus on homme avatud 
kella 10st kella 18.45ni, igal 
täistunnil tutvustab giid väl-
japanekut ja mõisahoonet. 
Täispilet maksab kaks eurot, 
perepilet ja soodustustega 
piletid tulevad kätte soodsa-
malt. Näitus avati paari nä-
dala eest Jäneda talupäeva-
del, kus kohalolnud kunstni-
kud avasid ka suurele kanga-
le kantud teose, kus näeb 
luuletaja näopilti ja mis on 
loodud põlistes ukraina rah-
vusvärvides, milleks on pu-
nane ja must (fotol). 
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Rakvere Galerii tähistab Ees-
ti maaliklassiku Nikolai Triigi 
130. sünniaastapäeva koo-
pianäitusega. Rakvere kunst-
nik Ivo Ridalaan on lisaks 
Triigi loomingule teinud 
koopiaid ka Konrad Mägi, 
Villem Ormissoni ja teiste 
20. sajandi alguse autorite 
töödest.
„Alustasin koopiate maali-
misega enda arendamiseks. 
See aitab näha, kuidas teised 
on maalinud, mingeid detai-
le kujutanud. Niimoodi õpib 
palju,“ rääkis Ivo Ridalaan. 
„See kõik on väga huvitav. 
Igal autoril on oma tehnika, 
iga asi on uus ja põnev. Nii-
moodi jõudsin lõpuks isegi 
Hollandi maalikunstini – 
kuidas nemad oma natüür-
morte teevad, kogu see rea-
listlik maalimine, peaaegu 
kolmemõõtmeline. Ka juu-
gendlikud maalid on väga 

Aastapäevad mööda Eestit 
ringi tiirutanud rändnäitus 
„Meie inimesed“ jõudis au-
gustikuuks Rakveresse. Eesti 
Ajaloomuuseumi koostatud 
näitus pakub võimaluse võr-
relda tänapäeva ja 1930. aas-
tate Eesti ühiskonda, tuues 
välja kaheksa koondportreed 
ühiskonnaliikmetest neil 
ajajärkudel.
„Möödunud aastal tähistasi-
me kahte olulist sündmust 
Eesti omariikluse ajaloos. 24. 
veebruaril 2013 möödus 95 
aastat Eesti Vabariigi sünnist 
ja 27. märts 2013 oli ühe ar-
vutuse kohaselt päev, mil tä-
napäeva Eesti iseseisvusaeg 
sai pikemaks kahe maailma-
sõja vahelise Eesti Vabariigi 
kestusest. See äratas tavapä-
rasest suurema huvi Eesti 
ajaloo vastu 1920. ja 1930. 
aastatel,“ põhjendas muu-
seum näituse loomist.
Näitus „Meie inimesed” pa-
kub võimaluse võrrelda tä-
napäeva ja 1930. aastate Ees-
ti ühiskonda, tuues välja ka-
heksa koondportreed ühis-
konnaliikmetest kõnealustel 
ajajärkudel. Nii kohtab näi-

Tapa linnapäevalt ja 
vorstifestivalilt leiab
ajaveetu nädalavahetuseks
Laat, kontserdid, ülelinnaline grillipidu, tantsuõhtud ja 
spordivõistlused  – kõik see kuulub Tapa linna 88. sünni-
päevaks korraldatava linnapäeva programmi.
Pidustused algavad juba täna, reedel, kui Kultuurikojas 
esitab kohalik näitering oma uuslavastust „Lesed“. Lau-
päeva hommik algab keskväljakul ja turul laadaga, et eda-
si minna vorstifestivaliga, mis toimub juba neljandat aas-
tat järjest. Tänavu korraldatakse traditsiooniliselt ka Eesti 
meistrivõistlused vorstigrillimises, mis toob võistlejaid 
kohale Tapalt ja mujalt Eestist.
Pidulikult avatakse ka rahvusvaheline näitus, kus oma 
töid esitlevad Tapa sõpruslinna Akaa kunstnikud Soo-
mest. Avatud on kodukohvikud, toimub kodukokkade 
jõukatsumine, koertenäitus ja palju muud põnevat. Peae-
sinejateks päeval Muusikakooli pargis on superstaarisaate 
finalist Norman Salumäe ja legendaarne Marju Länik. Õh-
tul tantsutab rahvast sealsamas ansambel Hellad Velled 
ning jätkupidu toimub linna nooblimas ööklubis 
Moonclub.
Pühapäeval toimub Tapa vallas esmakordselt telesaate 
„Lauluga maale“ salvestus, mis toimub eksklusiivselt Kir-
de Kaitseringkonna territooriumil. Muidugi on kohal saa-
tejuhid Gerli Padar ja Jüri Aarma ning ka võrratu Liis 
Lemsalu, kes astub üles külalissolistina. Üritus toimub 
aadressil Loode 35, sõjaväeosa staabi lähistel. Sinna jõuab, 
kui linna sisenedes mööda Ambla maanteed sõjaväeosa 
vasakule jääva värava juurest paremale keerata ja siis veel 
paremale, samuti linna ringteelt vana sõjaväelinnaku juu-
rest endise lennuvälja poole pöörates.
Kui telesaate salvestusele oodatakse rahvast alates kella 
kolmest päeval ja salvestus ise hakkab kell neli, siis püha-
päeva ennelõunal toimub rannavolle turniir Valgejõe saa-
rel. Täpsema info ürituste ajakava kohta leiab tapa.ee ko-
dulehe uudiste rubriigist.

Tõnu Lilleorg

Ukraina-teemaline näitus Jäneda mõisas

Foto: Erik Lööper

Foto: Maris Marko

Rakveres näeb maaliklassika koopiaid
toredad. Aga oma lemmi-
kuid mul ei ole.“
Koopiaid maalib Ridalaan 
enamasti pildi järgi: jagab 
pildi väikesteks ruutudeks ja 
tegeleb iga ruuduga pisima-
te detailideni. Kunstniku sõ-
nul aitab see ka proportsioo-
nid hästi paigas hoida. Või-
malust mööda on ta origi-
naalidega ka kunstimuuseu-
mis või galeriides tutvumas 
käinud, aga kõikide maalide 
puhul pole see mõistagi või-
malik. Ka sel näitusel on väl-
jas Gustav Klimti, Emile Ver-
noni ja J.L.Jenseni maailma-
kuulsate maalide koopiaid.
Praegu aga Ridalaanel ühtegi 
koopiat käsil pole, töös on 
hoopis enda looming. Millal 
sellest näitus tuleb, seda 
kunstnik veel lubada ei osa-
nud.
„Foto pole iialgi sama hea 
kui hea koopia,“ rõhutas 

Rakvere Galerii 
kuraator Riho 
Hütt, kiites sa-
muti koopiate 
maalimist õppe-
viisina. Ivo Ri-
dalaan on selles 
osas saavutanud 
väga kõrge tase-
me.
Virumaa kunst-
nikel on aga aeg 
hakata valmis-
tuma sügisnäi-
tuseks. Tänavu-
se näituse teema 
on „Midagi ilu-
sat“, mis Hüti 
sõnul võiks pak-
kuda tasakaalu 
praeguse sõda-
de- ja konflikti-
derohkele ajale.

Maris Marko
Kunstnik Ivo Ridalaan jäi pildile Emile 
Vernoni 1913. aastast pärit maali        
„Suveroos“ koopiaga.

„Meie inimesed“ rändas Rakveresse
tusel ettevõtjat, talupidajat, 
kooliõpilast jne. Näitus põ-
hineb valdavalt Eestis 1934. 
ja 2011. aastal läbi viidud 
rahvaloenduste arvandme-
tel, mida näitusekülastaja 
saab ise kõrvutada ning selle 
põhjal hinnata, missuguseks 
on Eesti Vabariik võrreldes 
oma algusaegadega muutu-
nud. Kas tegemist on muu-
tustega paremuse või halve-
muse suunas või lihtsalt 
muutustega, see jääb juba 
iga vaataja enese otsustada.
Eesti inimesed on näitusel 
kujutatud kaardipakist ins-
pireeritud papist pannoodel. 
Ehkki infot on näitusel tihe-
dalt ja kõrvutused huvita-
vad, on näitus siiski mõne-
võrra raskesti jälgitav. Küll 
aga võiks selline lähenemine 
inspireerida kooliõpilasi, kel 
ees uurimustöö koostamine 
või kes lihtsalt tunnevad hu-
vi ajaloo vastu.
Näitus „Meie inimesed“ on 
avatud Lääne-Virumaa Kes-
kraamatukogu esimesel kor-
rusel kuni 7. septembrini.

Maris Marko
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LIHTNE  JA  MUGAV  JÄRELMAKS!  KASUTA  VÕIMALUST!

Tasub teada

Augustis hakkas kehtima 
igaüheõigus ehk reeglid, kui-
das käituda looduses võõral 
eramaal. Inimestel on vaba-
dus liikuda metsas ja loodu-
ses, kui ei tekitata kahju 
keskkonnale.
Varasemalt pidi matkaja loo-
duses liikuja õigused ja ko-
hustused kokku otsima asja-
õigusseadusest, veeseadu-
sest, looduskaitseseadusest, 
kalapüügiseadusest ja mu-
jalt. Kuigi uus seadus ei too 
kaasa põhimõttelisi muutu-
si, selgitab see mõnd enam 
tüli tekitanud olukorda, näi-
teks kallasraja kasutust. Sa-
muti ühtlustab igaüheõigus 
reegleid, täidab varasemaid 
lünki ja silub vastuolusid.
Looduses liikuja juhis on 
maaomaniku tähistused, 
mis annavad mõista, et ta 
võõraid oma maale ei soovi. 
Silt „Eramaa“ võib olla ka 
üks viide omaniku tahtele 
külalistest teada saada või 
soovib ta piirata võõraste vii-
bimist tähistatud maatükil. 
Maaomaniku keeldu tema 
maal viibida tuleb austada. 
Kui eramaad tähistavat silti 
või mõnda muud märki po-
le, siis võib sellel alal rahuli-
ku südamega viibida. 

Igaüheõigus täpsustab
mitmeid varasemaid seadusi

Kui enne võis tähistamata 
eramaal liikuda päikesetõu-
sust loojanguni, siis nüüd-
sest võib seal viibida ka öösi-
ti. Selline muudatus teeb 
kindlasti rõõmu telkijatele. 
„Telkida võib siis, kui väljas 
pole keelavat märki. Kui tel-
kima soovitakse jääda kaue-
maks kui 24 tundi, tuleb 
maaomanikult luba küsida,“ 
selgitas keskkonnaministee-
riumi pressiesindaja Be-
rit-Helena Lamp. 
Uue seaduse kohaselt peab 
enne telgi püstipanekut jäl-

gima, et telk jääks väljaspoo-
le elumaja arvestatavat näh-
tavus- ja kuuldekaugust. 
Avatud maastikul tuleb hoi-
duda elumajast vähemalt 
150 meetri kaugusele. Need 
nõuded ei kehti ametlikel 
telkimisaladel. 
Lõket tohib nüüd teha ainult 
selleks ettevalmistatud ja tä-
histatud kohas. „Isegi kui on 
lõkkease näha, aga seal ei ole 
tähistust, et tegu oleks spet-
siaalse kohaga, siis ei tohi 
seal lõket teha,“ rääkis pres-
siesindaja.

Veekogude ääres liikumiseks 
peab kaldaomanik igaühel 
lubama kasutada kallasrada, 
mis on vähemalt nelja meet-
ri laiune.
Kõik looduses liikuja põhiõi-
gused ja -kohustused on 
koondatud keskkonnasea-
dustiku üldosa seadusesse. 
Eelnimetatud õigusaktid 
täpsustavad endiselt erilise-
maid olukordi, näiteks kui-
das käituda kaitsealadel, veel 
liigeldes või kala püüdes. 

Mari Mölder

Foto: Keskkonnaministeerium



Kuulutaja reede, 8. august 201410 Tasub teada

Marvi Taggo

Öeldakse, et elutöö suurus 
oleneb paljus sellest, kuhu 
esialgu kukud. Õnnestub 
kukkuda batuudile, tõused 
lendu, kui mitte, on sul tei-
ne, kolmas, neljas võimalus, 
kuid mitte lõpmatult. Kuhu 
kukkusid 1953. aastal koreo-
graafiakooli lõpetanud, sel-
lest saab lugeda Helle Tam-
me raamatust „Ülle Ulla“ - 
kuidas sõda oli Estonia teat-
rimaja muutnud vareme-
teks, millised „varemed“ olid 
järele jäänud balletitrupist, 
kuidas kodumaalt olid näge-
miseni lausumata lahkunud 
tuntud ballettmeister Rahel 
Olbrei ja mitmed tantsijad.

Valge Luige lend
Ometi ei hoitud sel raskel 
ajal pilku ainult olevikus: tu-
leviku tarbeks loodi teatri 
juurde laste balletistuudio, 
aasta hiljem ka koreograafia-
kool, esimene riiklik õppe-
asutus eesti lavatantsu aja-
loos. Hakati kutsuma külalis-
lavastajaid jne. Kuigi publi-
kul oli juba tekkinud kerge 
käegalöömise meeleolu, 
sündis umbes samal ajal 
murrangut märkiv lavateos.
1953. aasta talvel asus küla-
lislavastaja Vladimir Bur-
meister Estonias lavale too-
ma „Luikede järve“ selles va-
riandis, mis ülimenukalt 
etendus parajasti Moskva 
Stanislavski ja Nemiro-

Valge Luige äralendNutikas erialavalik – 
geotehnoloogia
11.-13. augustini toimub TTÜs täiendav vastuvõtt elektro-
tehnika ja geotehnoloogia erialadele. Noorte huvi insene-
riteaduste vastu on olnud leige, ent energiaettevõtete va-
jadusi teades julgen lubada, et nende erialade õppimine 
tasub end ära.  Geotehnoloogia valdkond on kiiresti are-
nev. Tunnistust sellest, et noored spetsialistid on väga oo-
datud annab näiteks see, et praktikakohad on garanteeri-
tud ja erialast tööd leiavad pea kõik lõpetajad. Ühtlasi on 
tegu ühega vähestest erialadest, mille õppuritele Eesti 
Energia iga-aastaselt stipendiume maksab. Hea insener ei 
jää tööta ning saab Eesti keskmisest sissetulekust tundu-
valt suuremat tasu. 

Mitmekülgne õppekava 
Geotehnoloogia on lihtsamalt öeldes õpetus maapõue ka-
sutamisest, mis pakub tudengitele laialdasi enesearenda-
mise võimalusi. Kõige köitvamaks peavad noored eriala 
juures vaheldusrikkust ja põnevust. Teoreetiliste loengute 
kõrval on palju praktikume ja harjutustunde. Lisaks käiak-
se välitöödel, mis magistrant Julia Ljaši sõnul muudavad 
ka kõige keerulisemad teoreemid lihtsalt mõistetavaks. 
Üliõpilaste sõnul muutub elu põnevaks teisel õppeaastal 
kui tunniplaani lisandub rohkem erialaseid aineid nagu 
kivimimehaanika, lõhketööd, mäetööd ja mäemasinad. 
Kogu õppeaja jooksul lähevad ained järjest spetsiifilise-
maks, aga ka aina huvitamaks. ,,Igaüks leiab midagi oma 
maitsele, alustades näiteks füüsikas Newton`i valemitest 
ja lõpetades ohutute kauguste arvutamisega lõhketöö-
des,“ räägib Raul Roots, kes jätkab sügisest õpinguid ma-
gistrantuuris. 
Ettevõtlikke ja asjatundlikke geotehnoloogia tudengeid 
oodatakse näiteks Eesti Energias juba esimese õppeaasta 
lõpus erialasele praktikale, kust saab nii kogemusi kui ka 
ainest uurimistöödeks. Ain Anepaio, kellel sellest kevadest 
taskus geotehnoloogia bakalaureusekraad, räägib, et eria-
laseid praktikavõimalusi on üle terve Eesti. 
Alustades väikestest ettevõtetest, mis tegelevad kruusa või 
liiva kaevandamisega ja lõpetades suurte ettevõtetega, 
kus saab praktiseerida lubja- ning põlevkivikaevandamise 
töödel. Kuigi geotehnoloogia tudengitele on ette nähtud 
läbida õpingute jooksul praktika ühel suvel, võtavad neist 
nii mõnedki praktikatee jalge alla mitmel korral. Teise kur-
suse tudeng Kaidi Sulp oli teist korda praktikal Eesti Ener-
gia kaevanduste Estonia kaevanduse markšeideriosakon-
nas juba ainuüksi sellepärast, et ta oli aastaga palju juurde 
õppinud. Kaidi tahtis markšeideritööd kogeda uuesti 
nüüd, kui oli teadmiste poolest aasta võrra rikkam. Selline 
järjepidevus on kasulik nii tudengile kui ettevõttele ning 
sageli saabki korduvalt praktikal käinud noorest inimesest 
täieõiguslik eestienergialane, kes on tööle asumise het-
keks juba mõnes mõttes „vana kala“. 

Kindlustunne tulevikuks 
Geotehnoloogia lõpetajatel on võimalus saada mäeinse-
neriks ja töötada nii kaevandustes kui karjäärides. Tehnili-
se haridusega noored on praegusel ajal tööturul väga nõu-
tud. Paljud tudengid töötavad juba õpingute ajal ja üldju-
hul on õpingute lõppedes kõikidel töökohad olemas. ,,Tu-
levaseks tööandjaks võib saada Eesti Energia, Viru Keemia 
Grupp, Kiviõli Keemiatööstus, Kunda Nordic Tsement, 
Lemminkäinen Eesti ja paljud teised väiksemad ettevõt-
ted,“ loetleb Kaspar Peebo, kes töötab Eesti Energia Kae-
vanduste tehnikaosakonnas. Samas ei maksa unustada, et 
kaevandusi ja karjääre on kõikjal üle maailma, näiteks 
teemandikaevandused Aafrikas ja kullakaevandused Soo-
mes. Seega on noorte ja haritud inseneride ees kõik uksed 
valla. 

Mirjam Lindpere,
Eesti Energia välise järelkasvu projektijuht

Maavalitsusel on uus
avalike suhete peaspetsialist
Lääne-Viru Maavalitsusel on alates 1. augustist uus avali-
ke suhete peaspetsialist - Kaarel Kesamaa.
Kaarel Kesamaa on pärit Põlvast ja lõpetanud 2009. aastal 
sealse Põlva Ühisgümnaasiumi. 2014. aastal lõpetas ta 
Tartu Ülikooli ajaloo uusima ajaloo erialal ja 2014. aasta 
talvel lõpetab riigiteadused rahvusvaheliste suhete suu-
nal.
Alates 2013. aastast on ta Tartu Ülikooli Rahvusvaheliste 
Suhete Ringi vilistlane. Hetkel on Kesamaa tegev Akadee-
milises Balti ja Vene Uuringute Keskuses. Lisaks on Kaarel 
abistanud Euroopa Maja selle tegemistes.

Kuulutaja

Helmi Puur
(20. detsember 1933 – 6. juuli 2014)
Eesti baleriin ja ballettmeister-repetiitor.
Ta õppis aastatel 1946–1950 Tallinna Koreograafiakoolis, lõpetas aastal 1953 Leningradi 
Vaganova-nimelise Balletiakadeemia.
Ta oli aastatel 1953–1955, 1958–1960 ja 1964–1966 teatri Estonia solist ja aastast 1966 bal-
lettmeister-repetiitor.

Tunnustused
1957 Eesti NSV teeneline kunstnik
1976 Eesti NSV rahvakunstnik
1993 Eesti Teatriliidu aasta eripreemia
1999 Philip Morrise tantsuauhind
2001 Valgetähe III klassi teenetemärk

Rolle
1953 Pjotr Tšaikovski “Pähklipureja” (Lillede valsi solist)
1954 Pjotr Tšaikovski “Luikede järv” (Odette/Ottilie)
1954 Mihhail Tšulaki “Ebapeig” (Beatrice)
1954 Cesare Pugni/Reinhold Glier/Sergei Vassilenko “Esmeralda” (Esmeralda)
1954 Mihhail Glinka “Ruslan ja Ludmilla” (Valge naine)
1955 Boriss Assafjev “Bahtšissarai purskkaev” (Maria)
1955 Lydia Auster “Tiina” (Tiina)
1959 Adolphe Charles Adam “Giselle” (Giselle)
1959 “Chopiniana” (solist)
1959 “Straussiana” (armastatu)
1965 Sergei Prokofjev “Romeo ja Julia” (Julia)

Helmi Puur 2010. aastal. 

6. juulil lahkus meie 
hulgast balletitantsija 
Helmi Puur, kes kinkis 
kõigile, kes teada laval 
näinud, oma südame. 
Sel õhtul, kui luik oma 
tiivad kokku pani, pi-
dasime oma laulu- ja 
tantsupüha.

vitš-Dantšenko nimelise 
Muusikateatri balletilaval.
„Luikede järves“ oleneb kõik 
ja ainult artisti meisterlikku-
sest, Odette´i-Ottilie´ partii 
tantsijast. Võimalik, et Bur-
meister asus Tallinnas seda 
balletti lavastama vaid selle 
tõttu, et oli olemas Helmi 
Puur.
Lavastaja teadis: Helmi Puur 
oli Tallinna Koreograafiakoo-
list Leningradi õppima saa-
detud, seal ka lõpetanud. 
Aga siis, kui ta noorukese 
Helmiga „Luikede järvest“ 

esmakordselt juttu tegi, saa-
nud ta vastuseks: „Hirm 
on...“
See ei olnud lavastaja jaoks 
just paljulubav algus. Teisalt 
oli see aga noore baleriini 
aukartus rolli ees, kahtlus, 
kas ta tuleb toime. Kuid nii-
pea, kui kõlasid Tšaikovski 
muusika esimesed helid ja 
Helmi alustas prooviga, 
mõistis Burmeister, et valik 
on ainuõige.

Algus ja lahkumine
Nad olid kuus noort - esime-

sed eriharidusega tantsijad 
Tallinna koolist. Laval ja koo-
lis, ikka käsikäes: Helmi 
Puur, Ülle Ulla, Aime Leis, 
Aigi Rüütel, Signe Tamm, 
Iraida Generalova, Maire 
Loorens.
Meenutades Helmi Puuri 
tantsijaolemust, mainis Ülle 
Ulla, et Helmis nähti teatud 
sugulaslikkust Galina Ulano-
vaga: mõttepartii ja tunde-
maailm sulavad tantsus üh-
te. „Helmi Puuri kunstniku-
natuurile oli kindlasti kõige 
lähedasem Valge Luik,“ kin-
nitab Ulla.
Paraku olid ajad rasked ja 
Helmi Puur haigestus. Loo-
tus lavale jõuda oli kadumas, 
aga arstide hoolitsus ja Hel-
mi enda suur tahe tõstsid ta 
jälle varvastele.
Lea Tormis kirjutab 1965. 
aasta suvest, kui 16. juunil 
säras Estonia teatrimaja pi-
dutules, sest kavas oli „Ro-
meo ja Julia“ ning mitme 
haigusaasta järel oli taas la-
val armastatud baleriin Hel-
mi Puur. Juliana.
„Kui algas „Romeo ja Julia“ 
teine vaatus - Julia esimene 
etteaste -, tõusis publik püs-
ti, oli pisarates ja aplaus ei 
vaibunud. Paus. Orkester 
alustas uuesti. Helmi Puur 
läks korraks tooli taha, et jät-
kata katkenud stseeni... ja 
jälle aplaus, skandeerimine, 
paus. Nii mitu korda.“
Aeg ei peatu. Suur vaikus on 
täis siirast tänu selle kõige 
eest. Luiged ju lendavad ja 
legend jääb.

Foto: Tairo Lutter/Õhtuleht
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1993. aastal asutatud Fazer 
Eesti AS alustas tööstuslikku 
tootmist aasta hiljem ja üks 
tooteportfelli kuulunud küp-
setisest oli „Kodusai“. Vae-
valt, et toona oskas keegi et-
te ennustada „Kodusaia“ 
edu – see „kõige saiasem sai“ 
on tarbijate lemmik ka 20 
aastat hiljem, olles üks 
enammüüdud saiasid Eestis.

Fazer Eesti AS on Eesti 
firma
Esialgu turustati „Kodusaia“ 
viilutamata kujul ja lahtiselt 
pakituna, aga juba esimesel 
tootmisaastal hakati seda ka 
viilutama ja pakendama ki-
lekotti. Nimetatud töid tehti 
esialgu käsitsi, ainult saiapa-
ki sulgemisel klambritega 
olid abiks väikesed masinad.
Algselt sisaldas Fazeri „Ko-
dusai“ margariini, nüüdseks 
on selle asendanud kodu-
maine rapsiõli. 
Kodusai on Fazeri kõige pi-
kema ajalooga toode. Mis 
selle nii heaks teeb, et ostjad 
on truud olnud 20 aastat?
„Toote pakend on ajaga kaa-
sas käies oma ilmet muut-
nud, kuid sai ise on läbi aas-
tate säilitanud oma põhio-
madused – kergelt magusa 
maitse ja pehmuse. Fazeri 
“Kodusai“ on kõige pehmem 
ning mõnusa koduse mait-

sega sai, „kõige saiam sai“. 
„Kodusaia“ peavad lemmi-
kuks nii pered kui ka üksikud 
inimesed. „Kodusai“ mait-
seb hea nii soolase kui ka 
magusa kattega.“
„Muide, „Kodusai“ on seo-
tud veel ühe ajaloolise seiga-
ga,“ mainis Anne-Mai Kaar-
ma. „Nimelt oli meie „Kodu-
sai“ uue vabariigi ajal esime-
ne, mida hakati tootma ka 
n-ö suure saiana ehk poole-
kiloste pätsidena. Enne seda 
olid saiapätsid väiksemad.“
Küllap ollakse tänaseks 
Fazeri kaubamärgi kui Eesti 
omaga juba harjunud ja tea-
takse, et sellest ettevõttest 
tulev toodang vastab eestla-
se maitsele, kuigi nimi on 
võõrapärane ja viitab välis-
maale. „Valdav osa suurema-
test Eesti toiduainetetööstu-
sest kuulub välismaiste 
kontsernide koosseisu, kuid 
jah, meie puhul vihjab selle-
le ka nimi,“ tõdes ettevõtte 
turundusjuht. „Tegelikult on 
Fazeri leivad-saiad ikka pu-
has Eesti toode. Tehas on 
Eestis, seal töötavad Eesti 
inimesed, retseptid on koos-
tatud vastavalt meie piirkon-
na maitseeelistustele. Paga-
ritoodete maitsed erinevad 
piirkonniti vaat et kõige roh-
kem, kohalike tavade ja 
maitsetega peab kindlasti 

arvestama.“

Sünnipäevakingid
Hetkel kuulub „Kodusaiade“ 
perekonda viis toodet, neist 
kõige uuem on „Juubeli Ko-
dusai“, mille teeb eriliseks 
kuldkollane värvus ja õige 
pisut magusam maitse. 
Kuldkollane on „Juubeli Ko-
dusai“ tänu retsepti lisatud 
kõrvitsapüreele. 
Seoses Fazer Eesti ASi 20. 
sünnipäevaga käivitas ette-
võte ka tarbijakampaania. 
28. juulist 15. septembrini 
toimuvas kampaanias osa-
leb viis Fazer Eesti toodet: 
„Kodusai“, „Suur Kodusai“, 
„Juubeli Kodusai“, „Kodusai 
Röst“ ja „Kodusai Mitmevilja 
Röst.“ 
Kodusaia ostjate vahel loosi-
takse iga nädal välja Fazeri 
tooteid, kampaania peaau-
hinnaks on EURONICSi 2000 
eurone kinkekaart, mis loo-
sitakse kampaania lõpus väl-
ja kõikide osalejate vahel. 
Osalemiseks tuleb tutvuda 
vastavate reklaamkleebiste-
ga kampaaniatoodete pa-
kenditel, hoida alles os-
tutšekk ning registreerida 
selle number etiketil näida-
tud internetiaadressil.

Aivar Ojaperv

Kodusai peab koos Fazer
Eestiga ümmargust sünnipäeva
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* Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta!
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

8-10.08

N
Ä

D
A

LA
LÕ

P
U

PA
K

K
U

M
IS

ED

N
Ä

D
A

LA
LÕ

P
U

PA
K

K
U

M
IS

ED

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.

0.98
1.38

-29%

Friikartulid
Crinkle Blanco
(külmutatud)
1kg

0.98
1.84

-47%

1.68
2.38

-29%

9.98
18.68

-47%

Koeratoit Chappi
(looma-linnuliha)
12kg

8.84 €/kg 

Päevalilleõli
Solnechnaya dolina
(rafineeritud)
1L

0.83 €/kg 

0.19

0.64

1.78

1.38

0.48

0.68

0.98

2.44

0.78

0.54

1.98

0.34

1.54

0.72

al 0.54
0.28

2.64

2.13

0.64

1.84

4.39

1.18

2.98

0.49

2.14

0.98

al 0.89
-32%

-33%

-35%

-25%

-47%

-44%

-34%

-31%

-28%

-27%

4.22 €/kg 

0.03 €/pk 

3.45 €/kg 

1.45 €/kg 

+0.08

4.08 €/L 

4.88 €/kg 

1.63 €/kg 

0.25 €/rull 

1.06 €/kg 

10.27 €/kg 

1.80 €/kg 

Paprika
1kg

Puuviljatee Saga
20pk / 36g
2 sorti

Joogijogurt
Hellus
330g, 2 sorti
Tere

Multinektar
Gutta
50%, 1L

Hele Õlu Puls
Extra Lager 5%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Margariin Delma Extra
(poolrasvane, võimaitseline)
39%, 400g

0.88

9.98
15.98

-38%

5.03 €/kg 
2.98

0.58
0.88

-34%

0.19 €/paar

Naiste sokid Egeo
3 paari

Keeduvorst

Doktori (suitsutatud)

400g
Nõo LT 

Hollandi leibjuust

originaal (viilutatud)

25,2%,
500g

Kodusai
(viilutatud)
320g / Fazer 

Glasuuritud kohuke
Magija 45g / 4 sorti 

Alates

-34%

al 4.32 €/kg 

Pesupulber
Ariel Color 
5kg

Tualettpaber Serla
8 rulli

-34%

3.97 €/L 1.08 €/L 

-40%
1.14

-27%
0.881.32

-33%

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10kg!

Valik kuivatatud puuvilju ja 

pähkleid Zelta Rieksts
al 100g 

2.00 €/kg 

Marmelaadikompvekid

Tiina 175g / Kalev

Geog. täh. lauavein
La Conda
al 11,5%, 0,75L / 2 sorti
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Õhuvärskendaja
Air Wick
240ml / 2 sorti

Pesuloputus-
vahend Lenor
1L / 2 sorti 

Rukki näkileivad
Linkosuo
150g / 2 sorti 

0.98

2.48

0.98 0.59

1.24
3.98

1.44 0.88

1.94

-32% -33%

-36%

2.47 €/kg 

Hapukoor
20%, 500g
Tere 

AINULT 11.08

AINULT 14.08 AINULT 15.08

AINULT 12.08

AINULT 16.08

AINULT 13.08

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10tk!

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

-38%

Sardell
juustuga 
1kg

1.58
2.88

-31%

0.29
0.46

-37%

4.14 €/kg 

Viineripirukas
70g

Kondenspiima
maitseline dessert 
(taimsete rasvadega)
397g 

P/s vorst
Odessa 
1kg

2.48
4.28

-42%

Kanakoib
(suitsu-keedu)
1kg

Kaelakarbonaad
hapukoore-sibula
marinaadis
1kg

3.98
5.98

-40%

Rapsiõli
Olivia
1L

AINULT 17.08

1.18 €/kg 

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pakki!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pdl!

Pizzakate
kg 

Rosina röstisai
(viilutatud)
350g 

4.48

0.88
2.51 €/kg 

Ploom Lepotica
Poola
kg

Arbuus
kg

Kobartomat
Holland
kg

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

0.64

0.34

0.58

Kanakints (punases marinaadis)
kg

4.28
5.78

HEA
HIND

2.48
3.48

HEA
HIND

4.48
5.88

HEA
HIND

Eineviiner
kg

1.58
2.28

HEA
HIND
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8. august - 14. august

0.49
0.57

12.56 €/kg 

Sardell Lihakas
(liha 75%)
360g / Rakvere
Lihakombinaat 

Kisell kohupiimaga
150g / 3 sorti
Tere 

Tomatipüree Melissa
500g / 2 sorti 

Alkoholivaba siider
Kopparberg
0,5L

Aerosooldeodorant Nivea 48h
Invisible Black & White men
250ml

Nõudepesukapslid Fairy
Lemon all in 1
26tk / 423g

Salaami grillvorst juustuga
400g / Rakvere
Lihakombinaat 

Suur Kodusai (viilutatud)
500g / Fazer 

Marmelaadikompvekid
Diana (maasika)
160g / Laima 

Hele Õlu Meistrite Gildi
Kuldne 5,2%, 0,5L 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Pesukaitsmed Always
Everyday normal
54tk

Aknapuhastusvahend
Ajax Tripple Action
500ml

Kana poolkoivad
jogurti-tilli
marinaadis
800g / Tallegg 

Must vormileib
(viilutatud)
600g / Fazer 

Marineeritud
tomatid Cherry
500g

Vanilje-ja pähklimaitselised
kompvekid Rokenrol
160g / Laima

Viski Jameson
40%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Hügieenisidemed Always
Ultra Normal Plus
duo pakk
20tk 

WC Puhastusvahend Harpic
Power Plus Hygiene
750ml

Kiievi kotlet Tallegg
330g / Tallegg 

Küpsetusmargariin EveSol
70%, 500g 

Lehttaignast tasku Borseto 7 Days
(metsamarjatäidisega)
80g 

Kakao O´Boy
450g 

Mahl Dimes
100%, 1L / 2 sorti 

Viin Kalashnikov
40%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Laste mähkmed Pampers
Economy active baby
(4) Maxi 7-18kg
62tk

WC värskendaja Bref
Power Aktiv Lemon
53g 

Jäägri vorstid
365g / Nõo
Lihatööstus 

Puljong Kucharek
60g / 2 sorti 

Neljaviljakrõbuskid
BalSnack
150g

Mineraalvesi Everest
(karboniseerimata)
1,5L 

Kali Tanheiser
1,5L

Tualettpaber
Zewa Deluxe
4 rulli

Nõo rulaad
(viilutatud)
135g / Nõo
Lihatööstus 

Kaste Hiina
300g  / Salvest

Nisukrõpsud Piraat Maxi
suitsupeekoni ja chilli
maitselised
150g 

Karboniseeritud looduslik
mineraalvesi Darida
1,5L 

Karastusjook
Coca-Cola Zero,
Coca-Cola, Fanta
ja Sprite 1,25L

Rulldeodorant Nivea
Men Invisible
50ml

Atsidofiilhapupiim
1%, 1L
Tere

Nõudepesuvahend
Fairy Lemon
1L 

Kiisueine Whiskas
100g / 3 sorti 

1.58

0.53

0.55

0.29

0.94

2.78

3.98

1.98

0.59

1.78

0.88

0.98

0.74

2.38

1.48

3.24

0.59

1.48

0.74

1.78

11.48

2.38

1.48

2.48

1.18

0.44

2.28

1.18

7.48

13.48

1.28

2.19

0.28

0.54

0.38

0.98

1.88

1.38

1.29

0.88

0.78

0.58

0.84 1.88

0.78

1.58

0.35

2.34

0.72

al 0.74

0.37

1.24

3.98

5.48

2.68

0.74

2.24

1.14

1.24

2.74

1.98

3.98

0.78

1.94

0.89

2.14

2.68

2.78

3.18

1.34

0.54

2.78

1.44

14.98

1.74

2.68

0.34

0.66

0.54

1.26

2.44

1.69

1.58

1.07

0.95

0.78

0.92 2.99

0.98

1.88

0.48

4.39 €/kg 

3.53 €/kg 

1.10 €/kg 

1.45 €/L 

1.88 €/L 
+0.08

11.12 €/L 

0.15 €/tk 

4.95 €/kg 

1.18 €/kg 

3.36 €/kg 

5.50 €/kg 

1.03 €/L 

1.48 €/L 
+0.08

0.04 €/tk 

2.96 €/L 

4.05 €/kg 

0.98 €/kg 

2.96 €/kg 

4.63 €/kg 

0.92 €/L 

22.96 €/L 

0.12 €/tk 

1.97 €/L 

7.52 €/kg 

2.36 €/kg 

5.50 €/kg 

5.07 €/kg 

14.96 €/L 

0.22 €/tk 

24.15 €/kg 

6.00 €/kg 

4.67 €/kg 

3.60 €/kg 

0.25 €/L 
+0.08

0.65 €/L 
+0.08

7.52 €/L 

0.35 €/rull 

9.56 €/kg 

2.93 €/kg 

5.20 €/kg 

0.39 €/L 
+0.08

0.67 €/L 
+0.08

37.60 €/L 

3.50 €/kg 

21.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

21.08
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21.08
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21.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI
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21.08
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21.08
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PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

21.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI
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21.08

PAKKUMINE
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21.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Head hinnad!

Joonlaudade
komplekt
4tk

Liim Apli
10g
1tk 

Pastapliiats Maped Dark M
(sinine, must)
1tk

Sirklikarp Maped Study
Universal + pliiats

0.480.38 0.241.28
1.48KOOLIKAUBAD

3.68 0.98 0.680.14 0.58 1.68
0.68 0.78

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

Joonistusplokk A4
(laeva pilt)
1tk 

Vihik Bradley (jooneline, abijoonega)
12 lehte
1tk

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

Värvipliiatsid Maped
ColorPeps 12tk
+ teritaja Vivo 
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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
• 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, kööginurk, 
el.pliit, boiler, 2/5, 17 m2, kesklinna 
lähedal. Hind 27 800 €. Tel 55553594
• Müüa renoveeritud 2toaline avatud 
köögiga korter Rakveres Kungla tn. 
Tel 5698 7589
• Müüa 2toaline keskmises seisukorras 
korter Rakvere südalinnas. Hind 22 
400 €. Tel 5342 2880
• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn, III k., üp. 39 m2. Hind 15 
900 €. Tel 5884 1397 
•  Müüa Rakveres  Küti  tänaval 
renoveeritud 2toaline korter. Hind 
19 000 € (küttekulud madalad). Tel 
+372 5515 789
• Müüa 2toaline korter Lepnal 
Rakvere vallas. 48 m2, Rakvere linnast 
4 km. Hind 6500 €. Tel 5825 4063
• Müüa 3toaline k.m. korter (61,1 
m2) Rakveres Laada 47 II korrusel. Tel 
5566 0565
• Müüa 3toaline k.m. korter Mulla 
tn. 63 m2, II korrus, toad eraldi, rõdu, 
boiler. Tel 5836 2210
• Müüa remonti vajav 3toaline korter 
Lennuki tänaval ja 2toaline Sõmerul. 
Hind kokkuleppel. Tel 5680 1956

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

• Müüa 3toaline korter Moe alevikus 
(II korrus, 67,8 m2). Tapa linnani 4 km. 
Hind kokkuleppel. Tel 5667 2489
• Müüa maja Rakveres. Tel 5570 990
• Müüa armas palkmajake Viru-
Jaagupi alevis. Krunt 650 m2, otse 
omanikult. Helista ja küsi lisa tel 
5079 984
•  Mü ü a  m a j a  k o o s  a i a m a a  ja 
kõrvalhoonega 18 km Rakverest 
või vahetada 2toalise korteri vastu 
Rakveres (II korrusel). Tel 5562 2948

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

• Müüa suvila  50 km Rakverest 
looduskaunis kohas koos vanaaegse 
mööbli, tööriistade ja 2 ha maaga. Tel 
5574 807

• Soovin osta remonti vajava korteri või 
maja Rakveres või selle lähiümbruses. 
Soodsa pakkumise korral raha kohe 
kätte! Tel 5226 500
• Ostan maja Rakvere lähistel. Tel 
5896 7912
• Ostan 1-2toalise remonti vajava 
korteri Rakveres. Tel +372 5515 789
• 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

• Otsin 1toalist korterit Rakveres või 
selle lähiümbruses. Tel 5828 5421
• Võtan üürile korteri. Võib pakkuda 
ka ahiküttega. Tel 5896 7912
• Üürin 1toalise korteri, võib ka 
ahiküttega Tapal, Moel või Tamsalus. 
Tel 5210 534
• Otsin soodsat korterit, kuni 2 tuba, 
võib korterit jagada, hoian  puhtust. 
Tel 5862 7606  
• Noor pere soovib üürida 2-3toalise 
ko r t e r i  R a kv e re s  v õ i  R a kv e re 
lähiümbruses. Pakkumisi ootame 
telefonil 5823 7736

• Anda üürile korter Vinnis. Tel 
+372 53 799 733; +3584 1480 6892 
või e-post: liiav0301@gmail.com

• Mittesuitsetajale üürile anda k.m. 
1toaline möbleeritud korter Rakveres 
Võidu tn. Tel 5590 3580
•  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 5 (31,6 m2,  I  korrus, 
kommunaalkulud madalad, 145 € + 
kom.kulud, korter on vaba, City24 ID: 
pcrqjt ). Tel 5081 311, Marek
• Anda üürile kesklinnas 1toaline kõigi 
mugavustega korter. Soovitav õpilane. 
Tel 5548 468
• Anda üürile 1toaline korter Näpil 
Astri tänaval. Telefon 5528 532
• Anda üürile 1toaline korter Kundas 
Mäe 16. Heas korras, möbleeritud, 
remont. 80 € + kom. Tel +358 4588 
19588
• Välja üürida 2toaline ahiküttega 
korter Rakveres. Tel 5322 6337
• Anda üürile 2toaline k.m. korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829
• Anda üürile 2toaline ahiküttega 
ko r t e r  I  k o r r u s e l  L -V i r u m a a l 
Laekvere alevikus. Üür 69 €. Sobib 
ka pensionärile. Aiamaa kasutamise 
võimalus. Kommunaalkulud väikesed. 
Info tel 5330 4937
• Veltsis soodsalt üürile anda 3toalisest 
korterist 2 tuba. Tel 5742 0668
• Üürile anda 3toaline remonti vajav 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5656 
4904
• Üürile anda remonti vajav 3toaline 
koretr Lennuki tänaval ja 2toaline 
Sõmerul. Hind kokkuleppel. Tel 5680 
1956
• Üürile anda k.m. korter. Tel 5836 1490
• Anda üürile väga heas korras suvila 
Eismal. www.kenriko.ee Tel 5083 305
• Anda üürile suvila Võsul alates 11. 
augustist 160 €/nädal. Tel 5660 3408
• 4-30 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik elamine. 
Tel 5164 685

ÄRIPINNAD
• Lille 18 anda rendile kaarhall. 450 
m2, WC, kontor, videovalve, korralik 
remont. Tel 5164 685
• Soovin rentida tootmisruumid. Tel 
5698 9692

SÕIDUKID
• www.toonklaas.ee
• Müüa Audi 80 1,8 66 kW 1988.a. Hind 
350 €. Tel 5342 5932
• Müüa Audi A6 Avant Quattro 2,4 121 
kW 1998.a. Hind 2100 €. Tel 5342 5932
• Müüa väga heas korras A-klassi 
Mercedes, automaat, hall metallik, 
2003.a lõpp, läbisõit 78 000 km, kaasa 
talverehvid velgedel. Vahetatud 

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

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID

Tel 516 4685

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

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

• Müüa krunt (1240 m2). Tel 5570 990

• Müüa maja Mahu külas. 1 ha 
maad (võimalus juurde osta 
veel 1 ha), meri lähedal, saun, 
kõrvalhoone, otse omanikult. Vana 
hind 34 500 €, uus hind 29 000 €. 
Järelmaksu võimalus. KV.ee ID nr: 
2222956. Tel 5624 4605

• Müüa maja Kalvi külas, meri 
lähedal, kõrvalhoone, 2 ha maad, 
o t s e  o ma n i ku l t ,  jä re l ma k s u 
võimalus. Vana hind 35 000 €, uus 
hind 29 000 €. KV.ee ID nr 2328286. 
Tel 5624 4605

• Müüa maja Viru-Nigulas Vastal. 
Maad 2 ha, oma tiik, kõrvalhooned, 
o t s e  o ma n i ku l t ,  jä re l ma k s u 
võimalus. Vana hind 27 000 €, uus 
hind 19 900 €. KV.ee ID 2328288. 
Tel 5624 4605

• Müüa maja Aseriaru külas. Aseri 
alevik 3 km, saun, garaazh, meri 
3 km, otse omanikult, järelmaksu 
võimalus. Vana hind 20 000 €, uus 
hind 16 500 €. KV.ee ID 2207794. 
Tel 5624 4605

• Müüa maja Aseri alevikus, meri 
lähedal, kõrvalhoone, suurele 
perele, otse omanikult, järelmaksu 
võimalus. Vana hind 27 000 €, uus 
hind  20 000 €. KV.ee ID 2207777. 
Tel 5624 4605

Müüa äsja renoveeritud 2toaline avatud 
köögiga korter Rakvere südalinna vahe-
tusläheduses, Tuleviku 5. Toimiv korteri-
ühistu. Korter on tühi ja sisse kolimiseks 
kohe valmis. Kommunaal kulud suvel 30 
eurot, talvel 120 eurot. HIND 21500 
EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa 2toaline korter Tamsalus, Ääsi 17. 
Korter renoveeritud ja väga ilus. Vanni-
toas ja wc-s on põrandaküte, aknad, uk-
sed vahetatud, remont tehtud 2 aastat 
tagasi. Korteri juurde kuulub keldriboks, 
korteril avar rõdu, ümbrus roheline ja 
ilus. HIND 9000 EUR. Helista 58147077 
Liidia

Müüa Rakverest 10 km kaugusel, rahuli-
kus ja ilusas Kakumäe külas renoveeri-
tud kahekordne maja. Majal vahetatud 
katus ja aknad. Majal on erinevad küt-
misviisid, on nii vedelküte kui ka tahke-
kü e võimalus. Maja juurde kuulub kõr-
valhoone ja hoovis on väligrill, viljapuud 
ja põõsad. Krundi suurus 4000m2. HIND 
159000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa ideaalses korras soe suur maja 
Aseri keskuses vaiksel rahulikul tänaval, 
ümberringi naabrid. Sobib suurele pere-
le, mitmed kõrvalhooned, grillimisnurk, 
saun, kinnine veranda, ideaalses korras 
õueala. Majal kõik aknad vahetatud, kü-
te Pellet ahjuga või puudega. Maja ei va-
ja remon , võib kohe elama asuda. 
Krundi suurus 1333 m2. HIND 105000 
EUR. Helista 58147077 Liidia

Müüa 1 korruseline heas korras krohvi-
tud palkmaja Viru-Nigulas, Vasta külas, 
kuhu on võimalik ka välja ehitada teine 
korrus, trepp valmis. Asub kaunis kohas, 
9 km mereni. Osa maast on põllumaa, 
suur aed viljapuude ja marjapõõsastega, 
kõrvalhooned. HIND 29000 EUR. Helista 
58147077 Liidia

Müüa vana talukoht, maatulundusmaa, 
sobib elamu ehituseks. Elektri liitumine, 
kü epuid umbes 500m3. Krundi suurus 
61000 m2. HIND 16000 EUR. Helista 
5530227 Eino

Müüa 3-toaline korter IV korrusel Rak-
vere kesklinna Kodula 2. Korteris aknad 
vahetatud ja korter on heas seisukorras 
ning saab kohe kasutusele võ a. HIND 
25000 EUR. Helista 53331805

Müüa Vinni keskuses, Tiigi 7 renoveeri-
tud 2-toaline korter. Köök on tavapära-
sest suurem. Aknad on vahetatud, elekt-
rijuhtmes k on osaliselt uuendatud. 
Müüakse koos mööbli ja tehnikaga. 
HIND 20000 EUR. Helista 53331805 
Olev

Müüa Rakvere kesklinnas Võimla 3, 
1-toaline korter 4 korrusel. Korterisse 
soovikorral saab osa mööblist sisse jät-
ta. Korteris on gaasiga köetav soojavee-
boiler, puitpõrandad. Korteri juurde 
kuulub keldriboks. HIND 13500 EUR. He-
lista 56814899 Kerly

Müüa Kadrina keskuses, Rakvere tee 1, 
3-toaline hubane korter. Korter asub 
maja keskel ja on häs  soe. Korteri juur-
de kuulub ka keldriboks. HIND 13700 
EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa 2toaline avar ahikü ega korter 
Rakvere kesklinnas Tallinna tn 6. Korter 
vajab renoveerimist, kuid korterisse on 
ehitatud juba uus ahi ja avar dušširuum 
koos wc-ga. Dušširuumis on põrandakü-
te. Maja ees avar hoov ja korteri juurde 
kuulub puukuur. HIND 19900 EUR. Helis-
ta 5063921 Galli

Müüa Rakveres, Adoffi 2, hubane, soe ja 
suurepärase vaatega 2-toaline korter sü-
dalinnas. Toimiv korteriühistu. Mööbel 
võib sisse jääda (sh külmkapp). 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

MÜÜA ELAMUMAA

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     
• Müüa VW Bora 98.a, 74 kW, 1,6 
bensiin. Tel 5667 7294
•Müüa VW Passat 1,8 55 kW 1995.a. 
Hind 650 €. Tel 5342 5932
• 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
• Müüa sõiduauto Volvo 850 93 kW, 
mootor 2,0. Ülevaatus kehtiv 04.2015. 
Tel 5566 7209
• Soodsalt müüa Zhiguli 06 konks. 
starter, nukkvõll komp., ilukilbid, 
peeglid, karbussid jne. Tel 5588 429
• Müüa odavalt uus pakendis Nissan 
Sunny piduriketas. Tel 5660 3408
• Müüa UAZ 3303 varuosad: kabiin, 
esisild, mootor, vahekast, radiaator 
ja muud jupid. Tel 56915 5810
• Müüa  4 rehvi koos velgedega 
(215/65R16). Tel 5575 132
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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

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

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 5B, Rakvere
Avatud E-R 9-18, L 9-15 

Tel 511 9569, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 
Mitsubishi Outlander, 06/2007a. 
2.0(100kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 114 420km. Hind: 6490.-

Nissan Primastar, 08/2006a. 
1.9(74kw), diisel, manuaal, 9 kohta, hõ-
bedane met. Sn: 246 645km. Hind: 
6490.-

Renault Trafic, 01/2007a. 1.9(74kw), 
diisel, manuaal, 6 kohta, kaubik, kolla-
ne. Sn: 200 650km. Hind: 6490.-

Renault Trafic Kombi, 9 kohta, 
01/2008a. 2.0(84kw), diisel, manuaal, 
hall met. Sn: 271 340km. Hind: 7290.-

Ford Mondeo, 06/2008a. 2.0(107kw), 
bensiin, manuaal, sedaan, punane met. 
Sn: 91 895km. Hind: 7490.-

Peugeot Partner, 02/2010a. 
1.6(66kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 87 190km. Hind: 7490.-

Nissan Pathfinder, 06/2005a. 
2,5(128kw), diisel, manuaal, hall met. 
Sn: 280 435km. Hind: 7990.-

Skoda Octavia, 04/2001a. 1.2(77kw), 
bensiin, manuaal, punane met. Sn: 
122 915km. Hind: 8990.-

Nissan Qashqai, 10/2008a. 
2.0(104kw), bensiin, manuaal, beež 
met. Sn: 83 165km. Hind: 8990.-

Nissan Qashqai Acenta, 10/2007a. 
2.0(104kw), bensiin, CVT, beež met. 
Sn: 176 055km. Hind: 8990.-

Mercedes-Benz Vito 111 CDI, 
07/2007a. diisel, manuaal, 9-kohta, pu-
nane met. Sn: 239 706km.               
Hind: 8990.-

Dacia Duster, 05/2011a. 1.6(77kw), 
universaal, bensiin, manuaal, nelikve-
du, must met. Sn: 26 430km.          
Hind: 9490.-

Nissan X-Trail, 09/2007a. 2.0(110kw), 
diisel, automaat, lilla met. Sn: 
182 015km. Hind: 9890.-

Renault Koleos, 2008a. 2.5(126kw) 
bensiin, manuaal, nelikvedu, punane 
met. Sn: 80 050km. Hind: 9990.- 

Audi A4 Avant, 04/2007a. 3.0(171kw), 
diisel ,automaat, tumesinine met. Sn: 
115 985km. Hind: 9990.-

Nissan Qashqai, 07/2009a. 1.6(84kw), 
bensiin, manuaal, beež met. Sn: 
52 200km. Hind: 9650.-

Nissan Juke 1.6 Visia, 02/2011a. 
1.6(86kw), bensiin, manuaal, hõbedane 
met. Sn: 46 180km. Hind: 10 490.-

Nissan Juke Acenta Connect, 
04/2011a. 1.6(86kw), bensiin, manuaal, 
tumesinine met. Sn: 96 150km.      
Hind: 10 690.-    

Peugeot 4007, 02/2008a. 2.2(115kw), 
diisel, manuaal, must met. Sn: 
124 020km. Hind: 10 990.-

Renault Megane, 06/2012a. 
1.6(81kw), bensiin, manuaal, univer-
saal, hõbedane met. Sn: 22 500km. 
Hind 11 990.-

Peugeot 508 Allure, 05/2011a. 
2.0(120kw), diisel, automaat, tu-
mepruun met. Sn: 194 875km.       
Hind: 12 990.-

Nissan Navara Double Cab, 11/2008a. 
2.5(126kw), diisel, automaat, sinine 
met. Sn: 177 490km. Hind: 12 990.-

Peugeot 4007, 02/2012a. 2.4(125kw), 
bensiin, automaat, pruun met. Sn: 
95 080km. Hind 15 490.-

Nissan Murano Tekna, 11/2013a. 
2.5(140kw), diisel, automaat, must met. 
Sn: 8430km. Hind: 35 900.-

• 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

TEENUSED

• 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

• Pakume vee-, kanalisatsiooni, 
mahutite  ja  gaasitorustiku 
paigaldust, hooldust, remonti ja 
teostame keevitustöid.Erinevad 
rauatööd must ja rv metallist,  
rõdu piirded ka poleeritud rv 
torust. Nimativ OÜ 53487973

•  T e o s t a m e  v ä l i s v e e  j a 
k a n a l i s a t s i o o n i  e h i t u s -  j a 
ühendustöid. Info tel +372 5607 
5275

• 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
• San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593
•  B o i l e r i t e ,  k r a a n i k a u s s i d e , 
W C - p o t t i d e ,  d u s h i k a b i i n i d e , 
veeautomaatide paigaldus jm tööd. 
Tel 5680 3249
• 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
• Pottsepatööd. Tel 5851 9785
• Ahjud, kaminad, pliidid, korstnad, 
müürid. Tel 5047 459
• Plaatimine, vannitubade remont ja 
maalritööd. Tel 5192 5145

• 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

• Tänava-ja äärekivide paigaldus. Tel 
5347 1595

•  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
• TV- ja SAT.süsteemide müük, 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 
7808, e-post: rts1@hot.ee
•  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

•  Pehme mö öbli  remont.  Veo 
võimalus. Tel 3227 822, 5061 547
•  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
• Võimalik tellida veevedu autoga kuni 
12 tonni (12000 liitrit). Info telefonil 
5032 269

• 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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Teostan kolimis- ja veoteenust. Hind 
soodne. Tel 5192 9007
• Veoteenus kaubabussiga. Tel 5061 
547
• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2x2.35 
KJ 7200). Tel 513 2021
• 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
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KAEVETÖÖD
Tel 5650 0368, 
     5699 7000

E-post
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

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

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

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 

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

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

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus
• Põrandate vahatamine
• Igapäevane koristus
• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

• 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

EHITUSFIRMA WORCLY OÜ 
PAKUB KVALITEETSEID 

EHITUS JA 
PAIGALDUSTEENUSEID.

TEENUSED 
Katusetööd 
Kivi - ja plekk-katused 
Eramute ehitus ja remont 
Pui  assaadid ja pui  errassid 
Mi  e eluruumide ehitus 
Eramute renoveerimine

Kui Teil on plaanis 
lähitulevikus midagi ehitada, 

laiendada või 
nt. katust vahetada, 
siis meie fi rma tagab 

kindla kvaliteedi 
kooskõlastatud ajagraafi kus.

Worcly OÜ

Tel +372 527 8191
worcly@gmail.com
www.worcly.ee

• “Süstime seinad soojaks” hingava 
termovahuga. Omame pikaajalist 
kogemust hoonete soojustamises. 
Therm OÜ, kontakt: www.therm.ee, 
info@therm.ee, Tel 5660 6010
• 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

• Teostame ehitustöid. Pikaajaline 
töökogemus. Kõik pakkumised 
teretulnud. Tel 5896 7912

• Parketi paigaldus. Üldehitustööd. 
Tel 5619 8416
• Ehitusfi rma teeb üldehitus, sise-ja 
välistöid. Eramute puitfassaadide 
soojustamine ja ehitamine. Tel 5349 
1627
• 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

• Tööd Bobcatiga, haljastustööd. Tel 
5143 783
• Niidan muru (hind soodne). Tel 
5742 0668
• Ohtlike puude langetus. Tel 5686 
8990
• Trimmeritööd. Tel 5539 328
• 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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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

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

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

PUURKAEVUDE  JA 
MAASOOJUSAUKUDE  

PUURIMINE. 
Tel 5641485, htr@htr.ee

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika

• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont

• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine

• esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899

ERIKA TAKSO

RAKVERES

5803 8684

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

•  Väikebusside rent
Pikemaajaliste lepingute 

puhul soodustus. 
Tel 502 5996, 510 1872

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

• Odavalt ära anda korras el. boiler 
(80L, uus küttekeha) ja komposteeriv 
käimla. Tel 5083 943
• Müüa õmblusmasin Naumann. 
Hind 27 €. Tel 5660 3408
• Majap. likvideerimisel min. tasu 
e e s t  ä ra  a n d a  m i t m e s u g u s e i d 
m ö ö b l i e s e m e i d  s h  kü l m ka p p 
H u s q v a r n a  (e r a l d i  l ü l i t a t a v a 
sügavkülmaga), Elektroluxi 3 auguga 
pliit,  kreissaag  (4,5kW kinnise 
mootoriga) jne. Tel 5911 9030
• Müüa el.pliit, toolid, laud, arvuti, 
videomakk, valamu, riided. Tel 5594 
7776
• Müüa pehme mööbli kompl. suure 
lahtikäiva tumbaga (hind 130 €) ja 
magamistoamööbel (hind 150 €). Tel 
5517 090
• Müüa kasut. korralik 2kohaline 
diivanvoodi (voodina 120x200). Tel 
5567 7555
• Müüa lahtikäiv naturaalnahast 
diivan (kreem). Pikem pool 2,30 cm 
ja lühem pool 1,50 cm. Hind 1300 €. 
Tel 5333 0773

• Müüa uued konservkarbid 325 ja 
250 g. Info 59051207

• Müüa odavalt heleroheline uus 
naistejalgratas. Hind 150 €. Tel 5680 
3249
•  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

• Otsan õunamahlapressi ja purusti. 
Tel 5558 3686
• 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, 
okastraati. Tel 5031 849
• Ostan igasugust katkist kodutehnikat 
ja vanametalli, vanu raamatuid, 
toidunõusid, mööblit. Tel 5673 8790
• Ostan hõbeesemeid, lusikad, pitsid, 
sõled jne. Hind 0,45 - 1 €. Küsi lisa tel 
5134 287
• Ostan vanu eesti- ja nõukaaegseid 
mänguasju. Tel 5079 984
• Ostan audio-videotehnikat, kulda 
ja igasugust muud huvitavat kraami. 
Raha kohe kätte! Tel 5556 7508
• Ostan parima hinna eest märgi-, 
postkaardi- ja mündikogusid. Tel 
502 9782
• Ostame hõbedat ja kulda igasugusel 
kujul. Kuld alates 17.00 €/gr. Hansa 
Antiik Pikk tn. 7 Rakveres, 324 0542

Taaskasutatud 
rõivaste müügipunkt 

“SIRTSUD” 
Avatud

Rakveres Sireli tee 6
(Rakverest Kadrina suunas ca 200 m)

 T, N, R  10.00-18.00 
 L,  10.00 - 15.00

8. ja 9. augustil kõik 
kaup -50%!

P.S. Tasumine  sularahas!

• 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
• 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

KÜTTEPUUD

• Müüa kuivi kütteklotse 40l võrk 1,50 
€ (paksud). Vedu tasuta. Tel 5806 1785

• 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 kütteklotsi jääke võrkkottides 
60L ,  kuivad. Hind 2,50 € ja lepajäätmed 
2,2 €. Tel 5624 4605
• 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

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

MÜÜAÜ LÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕHÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ UTUD

Hind al. 30 eur/rm
koos transpordiga.

Tel. 555 60 240

OÜ Viru Halud
MÜÜB

kvaliteetset
küttepuud.
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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

LOOMAD
• Ära anda 5-6nädalane väike armas 
beezh kassipoeg (kasutab liivakasti). 
Kiire! Tel 5559 8725, 5695 9358
•  Ä ra  a n d a  a r m s a d  1 , 5 ku u s e d 
kassipojad. Tel 5697 8582
• Müüa küülikuid. Tel 5686 8990
•  Mü ü a  4  i s a s t  t õ u p a b e r i t e ga 
bernhardiini kutsikat. Kutsikad on 7 
nädalat vanad - kiibitud, vaksineeritud 
ja ussirohi antud. Rohkem infot 5145 
764
 

EHITUS
• Müüa saematerjali, voodri- ja 
põrandalauda. Tel 5089 215, www.
toomonu.ee

• Müün saepuruplaati 3€/m2. Tel 
5552 2789

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

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 eesti- ja nõukaaegseid 
mänguasju. Tel 5079 984
• Ostan vanu märke, silte, emblee-
me. Pakkuda võib kõike! Tel 5079 984

• Müüa soodsa hinnaga talusealiha. 
Info tel 5059 151 või 5354 3002
• Müüa heina. Hein on pallides. Tel 32 
53 549,  5451 7181
• Müüa 4kuune lehmvasikas ja 2kuune 
pullvasikas Virumaal, mõlemad EHF. 
Tel 5383 6181
• Müüa soodsalt ekskavaator Jumz . 
Tel 5230 625

Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee

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
• Müüa jahipüss 16kaliiber (relvaloa 
omanikule), võsalõikur (uus, profi 
oma), klaaspudelid (25-30liitrised), 
alumiiniumpiimanõud (40liitrised). 
Tel 5292 661
• Ostan metallmahuti (3-10 m3). Tel 
5558 3686

TEATED
• Meristo Õigusbüroo Tallinna 21 
Rakvere (II korrus). Tel 322 3930, 514 
1346
• Jurist tel: GSM: +372 50 34 352

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE

Vinnis
5783 8999

LÕHUTUD 
KÜTTEPUUD

KOOS
TRANSPORDIGA 

TEL 517 1522

6 5,

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

ÜHENDUSKOHTADETA 
VIHMAVEERENNID

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

Rennlux OÜ

www.rennlux.eu
info@rennlux.eu

5344 8787

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 

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

Erootikapood HOT LIPS
IGA NÄDAL 
UUS KAUP!

 
E-R 12.00-19.00

L 10.00-16.00

Rohuaia 21
I korrusel

* 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

www.kuulutaja.ee

www.kuulutaja.ee
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Ära kustus elutuli, 
põlema jäi küünlaleek.

Mälestame 

TATJANA STANOVAJAT

ja avaldame kaastunnet lastele peredega.

Võidu 60 elanikud

Kallis Olli Vilberg!
Sügav kaastunne Sulle õe

LEIDA PAJULA

surma puhul.
Mare ja Rein Kadrinast

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Sügav kaastunne omastele

TATJANA STANOVAJA 

kaotuse puhul.

Lääne-Viru Pimedate Ühing

Ei astu iial jalg Su kallist kodurada...

Südamlik kaastunne lastele ema

TATJANA STANOVAJA 
kaotuse puhul.

Ansambel Barvinok Rakvere

Mälestame 

TATJANA STANOVAJAT 

ja avaldame kaastunnet lastele. 

Valentina ja Ljubov

Mälestame 

TATJANA STANOVAJAT 

ja avaldame kaastunnet lastele. 

Koor Zhuravushka

Sügav kaastunne Heldi Teppanile 
lähedastega õe surma puhul.

Maret, Aino ja Ants

Avaldame sügavat kaastunnet 
omastele

 ÕIE TAMMRE 

surma puhul.

Lääne-Viru Pimedate Ühing

Loe 
interne  st

www.kuulutaja.ee

______________________________________________
 Kartul kg 0.50 1.00______________________________________________          
Nuikapsas kg 2.00 ______________________________________________      
Kaalikas kg 1.30 ______________________________________________  
Küüslauk kg 7.00 8.00______________________________________________  
Petersell kg 6.00  ______________________________________________
Värske kapsas kg 0.60 0.80 ______________________________________________
Till kg 6.00 8.00______________________________________________  
Suvikõrvits kg 0.80  ______________________________________________  
Sibul kg 1.80 2.00 ______________________________________________
Värske kurk  kg 0.60 1.00 ______________________________________________
Peet kg 1.50 ______________________________________________
Tomat kg  1.50 4.00______________________________________________     
Põlduba kg 3.50                ______________________________________________
Värske hapukurk kg 5.00  ______________________________________________
Aeduba kg 3.50 4.00 ______________________________________________ 
Mustikad l 4.00  
______________________________________________
Mustsõstar l 2.50  
______________________________________________
Nektariin kg 2.50 
______________________________________________
Virsik kg 2.40                          ______________________________________________
Viinamari kg 2.50             3.00______________________________________________
Mesi kg 6.50             9.00 
______________________________________________
Lillkapsas kg 1.80             2.00______________________________________________
Karusmari l 2.00               ______________________________________________
Porgand kg 1.00             1.30  ______________________________________________ 
Suhkruhernes kg 4.00               ______________________________________________ 
Ploomid kg 1.80             3.00  ______________________________________________ 
Pirnid kg 2.50               ______________________________________________
Kukeseened kg 7.00               

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 7. august 2014

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

HINNAD RAKVERE TURUL

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

Jänks - umbes aastane emane 
kass, vaktsineeritud, mikrokiibis-
tatud ning steriliseeritud ja kasu-
tab ilusti liivakasti.

Elle on umbes 2aastane emane 
kass, saanud ussirohtu, vaktsi-
neeritud, mikrokiibistatud ja ka-
sutab ilusti liivakasti.

Liile - umbes 2aastane emane 
kass, vaktsineeritud, mikrokiibis-
tatud ja steriliseeritud ning kasu-
tab ilusti liivakasti.

Maiko - umbes 3kuune isane 
kass, saanud vajalikud protse-
duurid ning kasutab ilusti liiva-
kasti.

Dinnu on 2kuune isane kassi-
poeg, kes sööb iseseisvalt, kasu-
tab ilusti liivakasti. Saanud us-
sirohtu, vaktsineeritud ja mikro-
kiibistatud.18.04.14 varjupaigas 
sündinud.

Kutsikas - umbes 2kuune vahva 
emane kutsikas, saanud vaktsi-
neerimised ja mikrokiibi. 

Richard - umbes aastane vahva 
isane koer, vaktsineeritud, mikro-
kiibistatud ning kastreeritud.

Jäss - noorem isane koer, väga 
sõbralik, ent sobib ka koduvalvu-
riks, vaktsineeritud, mikrokiibis-
tatud ning oskab ka oma aias 
puhtust pidada ning rihma otsas 
jalutamas käia.

Luisa - umbes 2aastane emane 
kass, vaktsineeritud, mikrokiibis-
tatud, steriliseeritud ning kasutab 
ilusti liivakasti.

Vennad - 3kuused isased kassipo-
jad, saanud ussirohtu, vaktsinee-
ritud, mikrokiibistatud ja kasuta-
vad liivakasti.

Tapa vallavalitsus korraldab 
Lehtse Kultuurimajas 18. au-
gustil algusega kell 18 rahva-
koosoleku Lehtse aleviku kes-
kusehoone arengu teemal.

Arutatakse teemal ühendada 
ühte hoonesse kool, lasteaed, 
kultuurimaja, spordikompleks, 
raamatukogu, vallavalitsuse 
teeninduspunkt, kohalikud ko-

danikuühendused, meditsiini-
punkt ja võimalusel teised asu-
tused.

Kuulutaja

Eipri küla 
ootab 
kokkutulekule
Väike-Maarja vallas asuv 
Eipri ootab küla kokkutule-
kule oma praeguseid ja en-
diseid elanikke ning kõiki, 
kes end Eipriga seotuna tun-
nevad, laupäeval, 16. augus-
til. 
Külalisi oodatakse alates 
kella 12st, programm algab 
kell 13 külamaja juures. Kok-
kutulekul on võimalus osa 
saada heast seltskonnast ja 
muusikast, mängudest, 
võistlustest ja õpitoast ning 
kell 19 algavast tantsuõh-
tust. 
Kaasa palutakse võtta Eipri-
ga seotud vanu fotosid. Ava-
tud on väike laat ja kohvik. 
Lisainfo Eipri küla Faceboo-
ki lehelt ning telefonidelt 
526 0283 ja 5340 5718.

Kuulutaja

Tamsalus kestab kümnepäeva-
ne laste ja noorte tantsulaager, 
mis lõpeb pühapäeval kell 17 
kultuurimajas algava kontser-
diga. Laagris leiab tegevust üle 
100 lapse.
„Mõeldud on see kohalikele 
inimestele, aga ma usun, et tee 

sinna on leidnud ka mõni n-ö 
külalislaps,“ lausus vallavanem 
Toomas Uudeberg. „See on tõ-
sine ja tänuväärt ettevõtmine, 
mida veavad kultuurimaja rin-
gijuhid eesotsas Kerli Relliga. 
Lapsed ei õpi laagris mitte ai-
nult tantsu, vaid toimuvad ka 

loengud elulistel teemadel, iga 
päev on ühine lõunasöök jms. 
Eelmiste aastatega on laager 
sellise populaarsuse kogunud, 
et eelregistreerimisel läksid ko-
had nagu soojad saiad.“

Aivar Ojaperv

Rahvakoosolek Lehtse 
keskusehoone teemal

Tamsalu vallad õpivad 
suvel tantsulaagris
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Kiviõli motokeskus võõrus-
tas maailmameistrivõistlus-
tel osalevaid tsiklimehi seits-
mendat korda. Lisaks külg-
korvidele olid rajal ka 
quad´id ehk neljarattalised 
mootorrattad, mille juhid 
võistlesid EM-võistluste ar-
vestuses. Tiitlisõitude vahe-
aegu aitasid sisestada mäk-
ketõusjad ja öökrossi sõit-
nud soolotsiklid.

Vanameistri ebaõnn
Kiviõli oli tänavuse MM-sar-
ja kuuendaks osavõistluseks 
(kokku on kavas 10 etappi – 
toim.) ja stardirivi vaat et lä-
bi Kiviõli ajaloo esindusli-
kem: hetke TOP 10st ei puu-
dunud keegi! Lisaks valmis-
tasid favoriitidele peavalu 
Eesti mehed, kelle tabeliseis 
tähendas seni puhast nulli 
(sest välismaistel etappidel 
pole võisteldud), kuid kellest 
näiteks Kert Varik – Erkki 
Kõiv ei häbenenud mööda 
sõita isegi 10kordsest maail-
mameistrist Daniel Willem-
senist.
Kiviõli motokeskus asub la-
gedal kohal ja augusti algus 
on Eestis traditsiooniliselt 
päikesepaisteline. Ka varase-
matel aastatel on kuumus 
krossimeestele liiga teinud, 
kuid tänavu kurtsid selle üle 
isegi võitjad, kes ometi peak-
sid Kesk-Euroopas sõideta-

Põrgukuumus murdis Kiviõ 

„Minu mäletamist mööda on see kõige palavam 
ilm, mis siiamaani on mõnel etapil olnud. Teise 
sõidu lõpuringidel ei saanud enam hästi aru, 
miks ja kuhu sõidan,“ lausus valitsev maailma-
meister, selle hooaja MM-võistluste üldliider ja 
Kiviõlis külgkorviga mootorrataste MM-etapi 
võitnud belglane Ben Adriaenssen. „Kiviõli 
etapp on olnud siiamaani kõige paremini kor-
raldatud etapp ja ma usun, et selleks see ka 
jääb,“ pakkus omalt poolt hollandlane Etienne 
Bax, kelle kohta kehtib sama loetelu mis Adri-
aenssenile, kuid selle vahega, et ta on igas arves-
tuses oma Belgia kolleegi järel teine.

Veiki Ojaperv

vatel etappidel sellega juba 
ammu tuttavad olema.
Pärast kvalifikatsioonisõidu 
võitu oli valitsev maailma-
meister ja selle hooaja üldlii-
der Ben Adriaenssen kõigega 
rahul, kuid palavuse tõi ta 
siiski eraldi välja: ”Ilmastiku-
olud on muidugi kõikide 
sõitjate jaoks rasked, minu 
mäletamist mööda on see 
kõige palavam ilm, mis siia-
maani mõnel etapil on ol-
nud. Muidu on rada on 
meeltmööda, eriti meeldi-
vad mulle hüpped, mis on 
just täpselt paraja kumeruse 
ning kujuga.”
Samal ajal võitis teise kvalifi-
katsioonigrupi külgvankrite-
ga mootorrataste grand old 
man Daniel Willemsen, kelle 
senine hooaeg on kulgenud 
üle kivide ja kändude. Kas 
nooruke ja välimuselt poi-
siohtu - olgugi et juba ka 
maailameister - Adriaenssen 
vaatab vanameistrile ikka 
veel alt üles? “Eks seda ole 
homme finaalsõitude ajal 
näha!”
Willemsenile Kiviõli rada is-
tub, ta on seal ka varem võit-
nud, kuid sel hooajal, ja eriti 
Kiviõlis, ei olnud tal õnne 
ega ka midagi muud. Finaali 
parimale stardikohale pää-
senud 10kordne maailma-
meister kukkus finaalieelsel 
treeningsõidul ning tegi oma 

Külgvankriga mootorrataste MM-etapil Kiviõlis olid tänavu stardis 13 riigi võistlejad. Fotod: Aivar Ojaperv

põlvele haiget. Vähe sellest: 
esimest finaalsõitu pääses ta 
küll korraks juhtima, kuid 
eksis siis lainetel ja korvi-
mees Robbie Bax kukkus rin-
nutsi korvi käepidemele. 
Kaks valu kahe mehe peale 
tähendasid seda, et nad võit-
lesid küll vapralt edasi, kuid 
selle võistluse kiireimad jäid 
neist kaugele.
Kui esikolmik lihtsalt kurtis 
kuumuse üle, siis mõnele tu-
gevale keskmikule tegi see 
lausa liiga. Näiteks teises sõi-
dus neljandal kohal olnud 
belglane Tim Smeuninx kuk-
kus Jason van Daele korvist 
lihtsal rajalõigul välja – ei 
usu, et nii kogenud korvime-
hega tavaoludes selline lugu 
oleks juhtunud. Esimese sõi-
du kuuendana ja teise ka-
heksandana lõpetanud 
tšehh Vaclav Rozehnal pidi 
oma šveitslasest korvimeest 
Bruno Kälinit finišis sõna ot-
seses mõttes püsti hoidma, 
sest mehel läks „pilt taskus-
se“ ja meedikud viisid ta 
oma telki toibuma. Inglasest 
korvimees Ryan Humphrey 
istus pärast sõitu vähemalt 
kümme minutit liikumatult 
külma vee kraani all.

Isegi võitjal oli raske
Esimese finaalsõidu esikol-
mik oli Ben Adriaenssen – 
Ben van den Bogaart, Jan 
Hendrickx - Elvijs Mucenieks 
ja Etienne Bax – Kaspars Stu-
pelis. Teise sõidu võitis Bax 

Adriaensseni ja Hendrickxi 
ees; kokkuvõttes oli aga etapi 
esikolmik Adriaenssen, Bax, 
Hendrickx. Eestlastest olid 
Margo Sonn – Tanel Kõiv sõi-
tudes vastavalt 11. ja 12., lää-
nevirulane Gert Gordejev 
koos Veikko Parksepaga 14. 
ja 15. ning ühe punkti teeni-
sid esimese sõidu 20. koha 
eest ka Kert Varik – Erkki 
Kõiv.
Etienne Bax enne starti: “Ma 
olen 100 protsenti motivee-
ritud ning usun, et suudame 
tänase raske etapi võita. Me 
jahime alati esimest kohta, 
muidu ei oleks mõtet sõitagi. 

Kiviõli etapp on olnud siia-
maani kõige paremini kor-
raldatud etapp.”
Etapivõitja Ben Adriaenssen 
pärast teist sõitu: ”Teine 
päev oli muidugi veel ras-
kem kui esimene. Esimeses 
sõidus läks kõik plaanipära-
selt, saime hea stardi ning 
juhtisime lõpuni välja. Teises 
sõidus tegime aga suhteliselt 
kehva stardi ning pidime 
konkurente püüdma hakka-
ma. Kui Etienne mööda läks, 
võtsime tempo maha, lõpu-
ringidel ei saanud enam häs-
ti aru, miks ja kuhu sõidan. 
Ben oli korvis ka ikka täitsa 

„pehme“ juba. Esimese sõi-
du esimene ja teise sõidu tei-
ne koht olid aga piisavad, et 
kogu etapp ära võita. Igati 
korda läinud nädalavahetus, 
kindlustasime kokkuvõttes 
ka oma liidripositsiooni.”

Eestlaste
tublidus ja ebaõnn
Eesti mehed, eriti aga Va-
rik-Kõiv, segasid usinalt 
kaarte. Paraku painasid meie 
kiireimat ekipaazhi tehnili-
sed probleemid, ilma nende-
ta mahtunuks Varik-Kõiv nii 
eraldi sõitudes kui ka kokku-
võttes kuue parema sekka.

Quad`ide EM-etapil osales rakverlane Siim Vaide (oranzhis), 
kuid pidi tehniliste probleemide tõttu kahjuks katkestama.

Võitjad Ben Adriaenssen – Ben van den Bogaart Belgiast. Ben Adriaenssen: “Igati korda 
läinud nädalavahetus.”
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lis tsiklimehi

Kiviõli MM-etapp külgvankriga mootorratastele
1. sõit: 1. Adriaenssen/van den Bogaart (BEL); 2. Hendrickx/Muce-
nieks (BEL/LAT); 3. Bax/Stupelis (NED/LAT); 4. van Daele/Smeu-
ninx (NED); 5. Brown/Chamberlain (GBR); 6. Rozehnal/Kälin(CZE/
SUI); 11. Sonn/Kõiv (EST); 14. Gordejev/Parksepp (EST); 20. Varik/
Kõiv (EST).
2. sõit: 1. Bax/Stupelis (NED/LAT); 2. Adriaenssen/van den Bogaart 
(BEL); 3. Hendrickx/Mucenieks (BEL/LAT); 4. Brown/Chamberlain 
(GBR); 5. van Daele/Smeuninx (NED); 6. van Werven/Beunk (NED); 
12. Sonn/Kõiv (EST); 15. Gordejev/Parksepp (EST).

Quadide EM
1. sõit: Mengelis (LAT); 2. van Grinsven (NED); 3. Koskela (FIN).
2. sõit: 1. van Grinsven (NED); 2. Koskela (FIN); 3. Mündi (EST).
Etapi kokkuvõttes: 1. van Grinsven (47 p); 2. Koskela (42); 3. Henri 
Mündi (38), 4. Kaspar Kangur (34); 9. Martin Filatov (22); 17. Argo 
Abel (12); 18. Rene Tarend (11), 19. Sander Parts (9).

Naine
meeste mängumaal
Külgkorviga tsiklite kross 
näib kõrvaltvaatajaile kui 
hulljulgete ja tugevate 
meeste mängumaa, kuid 
ometi harrastavad seda 
ala ka naised. Kiviõlis oli 
stardis belglanna Sabrina 
van Calster (pildil), korvi-
meheks Larris Hendrickx. 
Kusjuures õbluke Sabrina 
ei olnud rajal mitte mees-
tele silmailuks või sarja 
korraldajate reklaami-
näoks: nii mõnedki krossi-
paarid pidid tema pare-
must tunnistama. Kvalifi-
katsioonist otse finaali 
Sabrina siiski ei pääsenud, 
olles 32., mis tähendas tei-
se varupaari staatust. Ku-
na esimeses finaalis oli 
katkestajaid palju, said 
van Calster-Hendrickx 
stardiloa teise finaalsõitu 
ja lõpetasid selle 24. koha-
ga.
Kuidas naisterahvas sattus 
tegelema sellise ekstreem-
se alaga? ”Mulle mo-
tosport lihtsalt hullult 
meeldib,“ rääkis Sabrina 
Kuulutajale. „25aastaselt 
hakkasin sõitma quad´i-
ga, kuid külgkorviga olen 
sõitnud vaid aasta. Tree-
nin tavaliselt 3-4 korda 
nädalas: kaks korda käin 
jooksmas, ühe korra jõu-
saalis ning võimalusel ka 
sõitmas. Võistlused ise an-
navad kõige suurema 
koormuse.”

Kusjuures Varik oli võistluse 
avadefileel tagasihoidlik, 
vastates reporteri küsimuse-
le: ”Kuue hulka tulek on eba-
reaalne, kuna konkurentidel 
on juba üle poole hooaja Eu-
roopa radadel selja taga, 
meie alles alustame.”
Aga mehed panid nagu 
muiste – esimese sõidu esi-
meselt ringilt tuldi 12. koha 
kandis, kuid siis mööduti 
ühest konkurendist teise jä-
rel. Kuni jäi kuus ringi lõpu-
ni. „Korvis olev tosooli jahu-
tusradiaator kukkus küljest – 
kinnitused läksid puruks,“ 
selgitas Kert Varik. „Imestan, 
et konkurendid palavuse üle 
kurdavad – nad peaksid ju 
selliste ilmadega oma 
Kesk-Euroopas harjunud 
olema. Meil küll midagi häda 
polnud, kui ratas terve ol-
nuks, pannuks me sama 
tempoga edasi, väsimust või 
lausa kurnatust küll pol-
nud.“
Ka teises sõidus olid Va-
rik-Kõiv kuuenda-seitsmen-
da koha piiril, sooritades ise-
gi puhta möödasõidu Daniel 

Willemsenist, kuid paraku ei 
pidanud tehnika taas vastu.
„Kiviõli on meil tänavu esi-
meseks MMetapiks,“ rääkis 
Varik. „Hollandis käisime ka, 
aga seal ei saanud mootori-
rikke tõttu kvalifikatsioonigi 
lõpuni sõidetud. Plaanis on 
osaleda veel Lätis toimuval 
etapil (juba 9.-10. augustil), 
kuid see on tänavu suurtest 
võistlustest ka kõik.“

Eestlased Kert Varik – Erkki Kõiv avadefileel. Kui tehnika 
oleks vastu pidanud, olnuks mehed…

Palavus tegi liiga: inglasest korvimees Ryan Humphrey 
jahutas end kraani all kümmekond minutit.

Kadrina valla Jõepere külast 
pärit maastikurattur Merili 
Sirvel (Purustaja Giant 
Team/Rakke) võistles läinud 
nädalal väikese vahepalana 
Eesti meistrivõistlustel treki-
sõidus, kust naasis kahe 
kuld- ja kahe hõbemedaliga.
Tallinnas Pirita velodroomil 
toimunud jõuproovi avapäe-
val näitas Merili Sirvel U-16 
vanuseklassi neidude sprin-
di kvalifikatsioonis, lendstar-
dist 200 m distantsil, teist ae-
ga. Poolfinaalis alistas ta mõ-
lemas sõidus oma vastase ja 
liikus finaali, kus pidi tunnis-
tama kahel korral hilisema 
meistri Laura Helen Luhti 
(TÜ ASK) paremust.
Vaid nädalapäevad trekiga 
eeltutvust teinud 15aastane 
rattaneiu parandas „iluvea“ 

Aivar Ojaperv

Henry Rohtla viis 8. minutil 
Levadia II küll 1:0 juhtima, 
kuid teisel poolajal, 64. mi-
nutil, Sergei Akimov viigistas 
(selle hooaja 15. värav) ning 
võiduvärava lõi Henri Hang 
84. minutil.

Tihe tabel
JK Tarvas on esiliigas jätku-
valt seitsmendal kohal, kuid 
nagu mainitud, on mängude 
tulemused etteaimamatud ja 
seetõttu on punktivahed 
meeskondadel ka väikesed. 
Teistel eest on pääsenud 

Merili Sirvel näitas trekil head minekut

Foto: twitter.com/MeriliSirvel

paar päeva hiljem, kui saa-
vutas 2 km individuaalses jä-
litussõidus esikoha. Meistri-
kullale lisandusid tiitlivõist-
luste viimasel päeval veel 
hõbe 500 m paigaltstardiga 
sõidus ja kuld punktisõidus.
Viimasel distantsil, mis väl-
tas kokku 24 ringi, noppis 
Merili Sirvel maksimum-
punktid kõigis neljas vahefi-
nišis. Võitja lõpuajaks märgi-
ti 14.45,82 ja tema keskmine 
kiirus oli 32,5 km/h.
Hooaja tähtsaima jõuproovi-
na ootavad Eesti valitsevat 
maastikurattakrossi meistrit 
Merili Sirvelit ees Euroopa 
noorte meistrivõistlused, 
mis toimuvad tuleval näda-
lal Austrias Grazis.

Margus Martin

Jalgpalli esiliiga mängutulemusi 
on raske prognoosida
Kui üle-eelmises Eesti 
esiliiga jalgpallimeist-
rivõistluste kohtumises 
kaotas Rakvere JK Tar-
vas kodus Tallinna Le-
vadia II meeskonnale 
1:5, siis oli raske loota, 
et paar päeva hiljem 
Tallinnas sama vastase-
ga mängides tuleb ta-
belisse võidu- või viigi-
punkt. Läks aga teisiti: 
JK Tarvas alistas tabeli 
teisel real paikneva 
vastase 2:1.

vaid Tallinna Flora II (45 
punkti), Levadia II-l on 38, 
Pärnu Linnameeskonnal 37, 
FC Kuressaarel ja Viljandi 
Tulevikul 34, Nõmme Kalju 
II-l 33 ning JK Tarval 29 
punkti. Palju ei jää maha ka 
Vändra Vaprus (24) ja Kivõli 
Irbis (22), ainsana ei suuda 
konkurentidega sammu pi-
dada Tallinna Puuma (6). Sa-
mas ei anna ka nimetatud 
võistkond vastastele midagi 
kergelt kätte, näiteks viimati 
heideldi vägevalt Kiviõli Irbi-
sega ja kohtumine lõppes 6:5 
Ida-Virumaa meeskonna ka-
suks.
Jutuks olnud Puuma ongi 
Rakvere JK Tarva järgmiseks 
vastaseks, kohtumine Rakve-
re staadionil toimub erand-
korras esmaspäeval, 11. au-
gustil algusega kell 19.
Kolmapäeval, 6. augustil 
mängis JK Tarvas Eesti kari-
kavõistluste kohtumist ja 
halva üllatusena langes sar-
jast välja, kaotades endast 
madalamas liigas mängivale 
Tallinna Infoneti II mees-
konnale 1:2. Samas tuleb 
märkida, et JK Tarvas ei 
mänginud kaugeltki oma pa-
rimas rivistuses, näiteks rün-
deliinist olid puudu nii Aki-

mov kui ka Hang.

Madalamates sarjades 
kahvatult
Kolmandas liigas on mees-
konnad mänginud keskmi-
selt 13 vooru. Rakvere JK Tar-
vas II kaotas viimati Koeru 
JKle 0:3 ja asub hetkel tabeli 
eelviimasel real. Koha võrra 
tõusmine pole raske, sest 
IAFA Estonia on turniirist 
loobunud, kuid see ei päästa 
veel meeskonda väljalange-
mistsoonist.
Neljandas liigas pääses aga 
Tapa viimaselt kohalt, kui 
alistas oma põhikonkurendi 
punase laterna rollile Silla-
mäe Kalevi III meeskonna 
2:1.
Rakvere Tarva naiskond 
mängis tänavu kaasa esilii-
gas ehk aste kõrgemal kui 
mullu. Põhiturniiriga esilii-
gas kanda kinnitada siiski ei 
õnnestunud, seitsme osaleja 
seas tuli leppida viimase ko-
haga – 12 mängust üks võit ja 
üks viik.
Hooaeg pole siiski veel lõp-
penud, sest ees seisavad 
mängud esiliiga alumise kol-
miku vahel ja teise liiga tuge-
vamatega.

Algavaks korvpallihooajaks 
ettevalmistusi tegev Rakvere 
Tarvas on esitlenud esimesi 
mängijaid, kellega leping 
sõlmitud, ja ka uut abitree-
nerit.
Abitreeneri pingile istub en-
dine tuntud mängumees ja 
viimastel hooaegadel Kalev/
Cramo abitreeneriks olnud 
Martin Müürsepp. Teatavasti 
mängis Müürsepp ka oma 
korvpallurikarjääri viimased 
kohtumised Tarva särgis 
ning võitis Eesti meistri-
võistlustelt hõbemedali.

Möödunud nädalal sõlmis 
Tarvas lepingud kolme taga-
mängijaga: Mario Paistega 
(varem Tallinna Kalevis), Ro-
bert Petersoniga (varem Val-
gas) ja Sander Saarega (jät-
kab Tarvas).
Vikerraadiole antud interv-
juus lootis meeskonna pea-
treener Andres Sõber, et al-
gaval hooajal liituvad mees-
konnaga ka juba vanad tut-
tavad, eelmistel hooaegadel 
Tarvas mänginud lätlased 
Kaspars Cipruss ja Juris 
Umbraško. „Midagi sada 

protsenti kindlat pole,“ rää-
kis ta. „Lähinädalatel peame 
jõudma selleni, kas nad 
tõesti tahavad ja kui taha-
vad, siis mis hinna eest see 
kõik on.“
Veel avaldas Sõber lootust, et 
meeskonnaga (taas)liituvad 
Kristo Saage, Silver Leppik ja 
Mooses Kaja, kuid vähemalt 
Leppik on teatanud oma 
siirdumisest Pärnu mees-
konda.

Kuulutaja

Rakvere Tarva korvpallimeeskonnas 
uued mängijad ja abitreener
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Hillar Kohv

Mihkel Tikerpalu, kas teie 
suguvõsas peale teie ka veel 
näitlejaid on?
Sündisin 3. aprillil 1987. aas-
tal ning olen pärit väikesest 
mereäärsest Viinistu külast. 
Suguvõsas näitlejaametit pi-
davaid (või pidanud) inimesi 
ei ole, aga on sugulasi, kes 
on teinud või teevad kaasa 
harrastusteatri truppides. 
Täditütar Eve Andre on rah-
vusooper Estonia balletiso-
list.

Kelleks unistasite saada lap-
sepõlves? 
Spordikommentaatoriks - 
see on ehk värvikaim soov -, 
aga kindlasti tahtsin saada 
ka politseinikuks või tuletõr-
jujaks. Algklassis üht pisikest 
tulevikuplaanidest rääkivat 
loovtööd kirjutades esitasin 
soovi saada tubliks inime-
seks.

Kuidas sattusite ülimenu-
kasse sarja “Õnne 13”, kes 
kutsus ja millal?
Lavakunstikooli ajal, 2009. 
aasta kevadel, võttis minuga 
ühendust sarja rezhissöör 
Ain Prosa ning küsis, kas ma 
tahaksin mängida Uuevari-
ku noorperemehe Intsu osa. 
Olin loomulikult nõus, sest 
on suur au mängida telesar-
jas, mis lapsepõlves oli üks 
minu lemmikuid ja iga lau-
päeva kindel osa.

Kus toimuvad “Õnne 13” 
võtted ning kui tihti võtetel 
käia tuleb? 
Võtted toimuvad peamiselt 
Saku lähedal Esko talus, mis 
igapäevaselt tegelebki pii-

MIHKEL TIKERPALU –
Uuevariku noorperemees mängib tegelikult nukkudega

matoodete valmistamisega. 
Võtteid tehakse vastavalt sel-
lele, kui tihedalt stsenarist 
Intsu ja Uuevariku talu pere 
tegemistele järge kirjutab.

Meenutage palun mõnda 
naljakat võtet või apsakat?
Kõige naljakamad võtted toi-
muvad tavaliselt Uuevariku 
talu laudas, sest seal peab pi-
devalt lehmadega võistlema, 
et minu, mitte nende, hääl 
lindile jääks.

Milliste näitlejatega on “Õn-
ne 13” sarjas kõige mõnu-
sam mängida?
Ei ole sellist vahet tundnud. 
Kõik, kellega seni olen kokku 
puutunud, on tugevad ja 
toetavad mängupartnerid 
ning mul on nendelt palju 
õppida.

Kes teile endale “Õnne 13” 
sarja tegelastest-näitlejatest 
meeldib?
„Õnne 13-s“ on palju põne-
vaid ja meeldivaid rollila-
hendusi. Kui kedagi välja 
tuua, siis ehk Luuasaare Ülu, 
sest ta on minu jaoks väga 
huvitava sisemaailmaga te-
gelane. 

Kas vaatate ka ise sarja “Õn-
ne 13”?
Kui satun olema õigel ajal te-
leka läheduses, siis vaatan 
kindlasti.

Kas “Õnne 13” võtted uueks 
hooajaks juba käivad ning 
kas Uuevariku perepoega 
Intsu näeb endiselt?
Esimesi uue hooaja osi on 
hakatud juba filmima. Mind 
pole veel võtetele kutsutud, 
aga eelmise hooaja lõppedes 
jäi palju otsi Uuevarikul lah-
tiseks, seega olen üsna kin-
del, et Intsu näeb endiselt 
laupäeva õhtuti teleekraani-
del.

Kas Intsust saab ka naise-
mees? 
Lootus on. Keegi sarja tegija-
test eelmise hooaja viimasel 

võttel mainis: „Naine sai 
majja toodud, nüüd peab te-
da ju rohkem näitama hak-
kama!“ Kui Ülo Intsu uut 
pruuti jälle sõnnikusse ei 
lükka, siis võiks ju seekord 
asi õnnestuda.

Teie enda perekonnaseis ja 
lapsed? 
Naudin väga õnnelikku 
kooselu, olen kihlatud. Lapsi 
pole.

Huvialad?
Tegelen spordiga – jooksen, 
mängin korvpalli, käin jõu-
saalis ja tunnen huvi ajaloo 
vastu.

Millised on teie tulevikup-
laanid? 
Erialased plaanid on seotud 

nukuteatriga – seal algab 
mul viies hooaeg. Olen kolm 
aastat õpetanud Tallinna Ra-
humäe Põhikooli lastele 
näitlemist – plaanin ka selle-
ga jätkata. Alates sügisest ta-
han õpetamise käigus oman-
datud kogemustele lisada 
teoreetilist alust EMTA Lava-
kunstikooli magistriõppes 
teatripedagoogika suunal. 
Tegelen aktiivselt ka oma 
ürituskorraldusfirmaga Ti-
kerberry – korraldan nii sün-
nipäevi, firmaüritusi kui pul-
mapidusid. Võin alustada ka 
täiesti tühja koha pealt, otsi-
des koha, toitlustaja ja stiili.

Millistes teatritükkides ja 
telesaadetes teid lähiajal 
mängimas võib näha?
Augustis teen kaasa NUKU 

teatri suveprojektis „Kapten 
Granti lapsed“, mida mängi-
takse 9. – 31. augustini Len-
nusadamas Suure Tõllu peal 
ja ees. See on seikluslugu ko-
gu perele ning minu kehas-
tada on noore ja ulja kapteni 
John Mangles´i roll. Sep-
tembris tulevad NUKUs taas 
lavale väiksematele vaataja-
tele mõeldud nukuetendu-
sed „Nublu“, „Lugu kahest 
vereliblest“, „Rapuntsel“, 
„Munatopskid“ ning „Emma 
ja ajakivi ehk nukkude tea-
ter“. Oktoobri alguseks toon 
koos Helle Laasiga taas NU-
KU teatri lavalaudadele mo-
noetenduse „Vepsa muinas-
jutud“. 

Lemmiksaated telerist?
Spordiülekanded, uudiste-
saated.

Kes on teie arvates meie 
Eesti tõelised superstaarid?
Arvo Pärt ja Baruto. 

Mida põnevat meenutaksite 
eelmisest aastast?
Eredaim ja põnevaim mäles-
tus eelmisest aastast on lan-
gevarjuhüpe. Sain selle sõp-
radelt kingituseks ja arvesta-
des minu kõrgusekartust oli 
see suur katsumus. Tegin 
hüppe ära, aga kas ma nüüd 
vähem kõrgust kardan... Ilm-
selt mitte! Aga sain teada, et 
olen ka taoliseks eneseületu-
seks võimeline.
Klišeevastus küsimusele 
oleks, et näitleja elu ongi põ-
nev ja iga päev toob midagi 
põnevat, lahedat ja üllatavat, 
ja nii ongi! Et miski esile tõu-
seks peaks see olema midagi 
väga erilist ja ülimalt põne-
vat, nagu oli too langevarju-
hüpe. Sellele midagi käesole-
vast aastast kõrvale panna 
ma ei oska. 

Kas teil on midagi ka süda-
mel, mida sooviksite ära 
öelda?
Tehke tööd ja armastage, 
küll näete ka vaeva!

Telesarjas “Õnne 13” 
Uuevariku Intsu män-
giv Mihkel Tikerpalu 
on kihlatud ja naudib 
õnnelikku kooselu. 
Näitleja põhitöökohaks 
on sihtasutus NUKU.
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KUHU MINNA

rakvereteater.ee

8. - 11. august kell 18:30 
Draama

(Alla 12 a mittesoovitatud)

ÜKS KOHTUMINE

8. - 11. august kell 20:15
Romantiline, muusikal

(Lubatud kõigile)

PÄIKEST PÜÜDMAS

Kunda Linna Klubi
Pühapäeval, 10. augustil kell 13 Kunda kirikus kammer-
koor Solare koorikontsert (dirigendid Elo Üleoja ja Keio 
Soomelt). Tasuta.

11. - 17. augustini toimub Kunda linna klubis XIII üleriigi-
line saksofonistide suvekool.
Reedel, 15. augustil kell 19 Vainupea kirikus saksofoniso-
listide kontsert. Esinevad Kunda saksofoni suvekoolis osa-
lejad ja Olavi Kasemaa, Jüri Takjas ning Edvin Lips. Tasuta.
Laupäeval, 16. augustil kell 15 Rakveres Rahvaaia terrassil 
saksofonisolistide kontsert. Esinevad Kunda saksofoni su-
vekoolis osalejad ja Olavi Kasemaa, Jüri Takjas ning Edvin 
Lips. Tasuta.
Laupäeval, 16. augustil kell 18 Karepa rahvamajas sakso-
fonisolistide kontsert. Esinevad Kunda saksofoni suve-
koolis osalejad ja Olavi Kasemaa, Jüri Takjas ning Edvin 
Lips. Tasuta.
Pühapäeval, 17. augustil kell 13 Kunda linna klubis sakso-
fonisolistide kontsert. Esinevad saksofoni suvekoolis osa-
lejad ja Olavi Kasemaa, Jüri Takjas ning Edvin Lips. Tasuta.

Laupäeval, 23. augustil kell 18 Kunda linna klubis suveõh-
tu kontsert-simman. Esinevad Forseliuse seltsi segakoor 
(dirigent Tiiu Millistfer) ja Simuna kapell. Tasuta. Avatud 
kohvik.
Kunda sündmuste kohta rohkem infot www.kundalin-
naklubi.ee ja tel 3221556.

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Ürituste algus kell 22
Pilet 2 eurot
8. augustil videodisko DJ Allan Peramets
9. augustil paiskab parimat retroklassikat tantsupõranda-
le DJ Kaupo Mitt
15. augustil retrodisko DJ Margus Teetsov
16. augustil mängib kuumad tantsulood ette DJ Ailan Kytt
Augustikuus segab igal kolmapäeval kuumad videohitid 
ekraanile DJ Andrus Kuzmin.
Sissepääs tasuta!

Palmse mõisa pärtlipäeva laat
Palmse mõisas 23. augustil kella 10-17 pärtlipäeva laat.
Eesti rahvakalendri järgi tähistas see päev sügise algust, 
ühtlasi ka lõikus- ja külvipüha. Selleks päevaks pidi olema 
lõpetatud humalakorjamine ja pidid olema kitkutud li-
nad.
Müüma ootame aiasaaduste, taimede, istikute ja väike-
loomade (kitsed, küülikud, koerad, kassid) kasvatajaid, 
käsitöömeistreid, meemüüjaid, puidust käsitöö valmista-
jaid, toiduainete müüjaid, ehete valmistajaid jne.
Müügikohtade registreerimine kuni 21. augustini telefonil 
53089801, e-post: aed@palmse.ee.
Lisainfo www.palmse.ee

Veet Mano üritused
11. augustil kell 18 - 22 Maailmakuulsa tervendaja ja sel-
geltnägija VEET MANO seminar “Alusta Uut Elu!” Rakve-
res Rakvere Kultuurikeskuses, F.R.Kreutzwaldi tn. 2. Pile-
tid müügil Piletilevis (Statoili, Selveri jt. müügipunktides) 
ja ka otse korraldajalt - Seminar OÜ. Täpsem info: 5689 
6670; WWW.VEETMANO.EU
12. augustil kell 18 - 22  Maailmakuulsa tervendaja ja sel-
geltnägija VEET MANO seminar “Alusta Uut Elu!” Tartus 
Eesti Üliõpilaste Seltsi hoones, J.Tõnissoni 1. Piletid müü-
gil Piletilevis (Statoili, Selveri jt. müügipunktides) ja ka ot-
se korraldajalt - Seminar OÜ. Täpsem info: 5689 6670; 
WWW.VEETMANO.EU
13. augustil kell 18 - 22 Maailmakuulsa tervendaja ja sel-
geltnägija VEET MANO seminar “Alusta Uut Elu!” Pärnus 
Raeküla Vanakooli Keskus, Lembitu 1, Pärnu. Piletid müü-
gil Piletilevis (Statoili, Selveri jt. müügipunktides) ja ka ot-
se korraldajalt - Seminar OÜ. Täpsem info: 5689 6670; 
WWW.VEETMANO.EU
14. augustil kell 16 – 18 Maailmakuulsa tervendaja ja sel-
geltnägija VEET MANO seminar “Kõik on võimalik!” TAL-
LINNAS Pargi tn. 35, Osho Meditatsiooni Keskus Nõmmel. 
Piletid müügil Piletilevis (Statoili, Selveri jt. müügipunkti-
des) ja ka otse korraldajalt - Seminar OÜ. Täpsem info: 
5689 6670; WWW.VEETMANO.EU
12. augustil kell 15 – 17 Maailmakuulsa tervendaja ja sel-
geltnägija VEET MANO seljagrupid “Selg ja kael korda!” 
Tartus; Pärnus 13. augustil kell 15 - 17 ja Tallinnas 14. au-
gustil kell 13 - 15. Piletid müügil Piletilevis (Statoili, Selveri 
jt. müügipunktides) ja ka otse korraldajalt - Seminar OÜ. 
Täpsem info: 5689 6670; WWW.VEETMANO.EU
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www.candra.ee, Koidula 1, Rakvere, Tsentrumi 1. korrus
E-R 9-18, L 9-15 • Tel+faks 322 3975, info@candra.ee

Leiunurgas kuldehted -50%

SOODUSPAKKUMINE AUGUSTIS

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

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

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

UUS VALIK
DISAINTAPEETE!

Hinnad alates

2,99 € / rull
Hinnad alates

2,99 € / rull
Hinnad alates

2,99 € / rull
Hinnad alates

2,99 € / rull
Hinnad alates

2,99 € / rull

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 38a

Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L

P

- 9.00-17.00

9.00-12.00

Suletud

Suur valik
mööbliriideid ja
kardinakangaid!
Selle kupongiga kõik
KARDINAKANGAD
8. ja 9. augustil

-20%

Kangapoes
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