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Alguseks tuleb täpsustada, et 
Vao pagulaskeskuse elanikud 
ja ametliku pagulasstaatuse 
saanud isikud on siiski kaks 
erinevat asja. Vao keskuses 
elavad inimesed, kes alles 
taotlevad pagulasstaatust ja 
kes seega on seal ajutised ela-
nikud; need paarsada, kelle 
Eesti lubab lähiajal pagulase-
na vastu võtta, on aga juba 
staatuse saanud ja jäävad 
konkreetsesse elukohta pike-
maks ajaks.

Ukraina lapsed käisid 
Tapal koolis
„Paari Vaos koos vanematega 
peatunud lapse osas on meil 
kogemus olemas,“ rääkis Ind-
rek Kesküla. „Ukrainast pärit 
perekonna lapsed käisid koo-
lis Tapa Vene Gümnaasiumis 
ja neil keelega probleemi pol-
nud. Üks laps on õppinud ka 
meie valla Kiltsi koolis, kuid 
temal olid eesti keel teatud 
määral suus. Kiltsi kooli di-
rektori sõnul on tema poole 
pöördunud veel kahe pagu-
laslapse vanemad, kes taha-
vad oma lapsed sel sügisel 
Kiltsi kooli panna, aga mis 

sellest välja tuleb, pole esial-
gu selge. Kohalikku kooli saa-
me võtta lapsi, kes on Eestis 
pikemalt viibinud ja kes suu-
davad eesti keeles suhelda.“
Kesküla sõnul maksab riik 
küll selliste laste koolitami-
seks täiendavat pearaha, kuid 
selle suurus on naeruväärselt 
väike – 400 eurot. „See pole 
sisuliselt mitte midagi,“ leidis 
Kesküla.
Palju suurem probleem on 
Vao pagulaslastega aga see, et 
nende siinviibimine, ja seega 
ka kooliskäik, on episoodili-
ne. „Tihti peatub mõni pere-
kond Vaos vaid kuu-pool-
teist,“ rääkis vallavanem. 
„Saavad näiteks oma taotlu-
sele eitava vastuse ja lähevad 
jälle minema. Kuidas nende 
lapsi koolitada? See on kui tu-
le kustutamine. Laps hakkab 
alles kohanema, kui jälle mi-
nek. Õpetajatel on sellises 
olukorras ka väga raske.“
Kesküla hinnangul peab riik 
pagulaslastele leidma tugiisi-
kud, kes aitaksid neil võõras 
keskkonnas kohaneda ja või-

malikult kiiresti keele oman-
dada. „Lapsed õpivad ju rut-
tu,“ tähendas ta. „Ja muidugi 
tuleks luua teatud jätkupidev 
süsteem. Kui pagulase laps 
käib eestikeelses lasteaias, 
siis on tal hiljem ka koolis 
lihtsam.“

Pagulase laps ajab tun-
niplaani sassi
Kui aga riik hakkab pagulaste 
peresid hajutama maapiir-
kondadesse, kus laps peab 
minema väikesesse kooli, siis 
selles näeb Kesküla suurt 
probleemi. „Kujutame nüüd 
ette kooli, kus on liitklassid, 
koos on näiteks I-III. Õpetaja 
peab tegelema niigi erineva 
õppeprogrammi alusel ja kui 
nüüd seltskonda lisandub pa-
gulase laps, kes keeleproblee-
mi tõttu on sisuliselt erivaja-
dusega laps, siis läheb asi ju-
ba väga käest. Ning nurisema 
hakkavad ka ülejäänud laste 
vanemad, sest õpetamise 
kvaliteet ja aeg väheneb ju 
paratamatult.“

Kus käivad koolis Vao 
pagulaskeskuse lapsed?
Pagulasteema on Eesti 
meedias üles kergitanud 
järgmise loogilise küsimu-
se: kus ja kuidas hakkavad 
pagulaste lapsed koolis 
käima. Kuulutaja uuris 
Väike-Maarja vallavane-
malt Indrek Keskülalt, 
kuidas seni on talitatud – 
Vao pagulaskeskusega on 
ju kogemus juba olemas.

Aivar Ojaperv

Õnnitlen sind austatud 

LEIDA LIIVAMÄE

kui väga vastutulelikku heasüdamlikku 
endist Rakvere Haigla kaadrite 

osakonna juhatajat sünnipäeval ! 

Õnne ja tervist sulle !

Lilli Jõepere

Memento mälestuspäev Pilistveres toimub 22. augustil kella 
11-15. 
Memento Rakvere Ühingu liikmed saavad mälestuspäevale 
bussiga, mis väljub Tapa keskväljakult kell 8.30, Rakvere 
Tsentrumi taguselt platsilt kell 9 ja Väike-Maarja keskvälja-
kult kell 9.20. Sõita soovijatel palutakse registreerida end te-
lefonil 3227231. Üritus on tasuta, päevakava jagatakse bus-
sis.
Memento üldkoosolek toimub 7. septembril Pensioniameti 
saalis kell 11. Päevakavas on juhatuse liikmete määramine, 
2016. aasta eelarve ja tegevuskava kinnitamine ning koha-
peal üleskerkinud küsimused. Võimalus tasuda liikmemak-
su.

Vao pagulaskeskus. 
Foto: internet

Riik, anna politseipatrullid tagasi!
Tartumaal juhtunud raske liiklusõnnetuse valguses on rahvas 
taas nõudma hakanud, et riik tõhustaks politsei(patrullide) 
tööd.
Selle aasta alguses hakkas Politsei- ja Piirivalveametis kehti-
ma reformitud töökorraldus, mis vähendas n-ö külakonsta-
ablite arvu, kuid pidi suurendama patrullide hulka. Ma ei tea, 
võib-olla see ongi nii, aga reaalses elus on neid ikka vähe.
„Vabakasvatus“, ka joodikute osas, ei toimi! Heaga võib rääki-
da kui palju tahes, aga ikka tehakse. Seda on muide tun-
nistanud ka kõrged politseiametnikud ise.
Ja kui heaga ei saa, siis tuleb seda teha karmilt. Patrulle on 
juurde vaja nii maanteedele kui linnatänavatele. Jotasid teisi-
ti ohjes ei hoia, kui ainult piitsaga: kes istub purjuspäi auto-
rooli, see ka vahele jäägu ja kinnimajja saadetagu, sama 
kehtib ka linnas räuskavate „parmude“ kohta.
Neist viimased on täiesti tavalised nähtused Rakvere prome-
naadil. Politsei „ressursside“ kohta selliste inimestega tegele-
misel sobib hästi kolmapäeval nähtud lugu. 
Joodikud lärmasid juba ennelõunal, kuid õhtupoolikuks oli 
kellelgi neist villand saanud ja politsei oli välja kutsutud (või 
siis juhtus patrullauto ise kesklinna). Seltskond oli selleks 
ajaks ära kustunud või laiali läinud – vaid üks pani prome-
naadipingil und. 
Politseipatrull koosnes aga vaid ühest naispolitseinikust, kes 
üritas magajat äratada – pika peale see õnnestuski. Ära viia 
politseinik joodikut ei suutnud või ei tahtnud, peagi sõitis ta 
autoga minema ja joodik keeras uuesti magama.
Eemal teadsid pisut napsised mehed aga targutada: seda pa-
trulli pole vaja karta, sest ta on autos üksi ja reeglite järgi ei 
tohi ta autost eriti välja tullagi, rääkimata kellegi kaasa viimi-
sest.
Vot sellise „tõhususeni“ on meie riik oma pidevate kärbetega 
jõudnud.

Aivar Ojaperv
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Stiilne
kodu

7.-31. august

Naturaalne parkett, 
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Uudised
MÕNE REAGA

Millega on tegemist? Kas liit-
lasvägede hävituslennukid 
käivad üle Rakvere võimalik-
ke piiririkkujaid püüdmas või 
on neil siin mõni muu asi aja-
da? Selliseid „mürapooltun-
de“ kuuleb pea igal tööpäeval 
ja mõni kord mitu korda päe-
vas.

2-4 hävitajat linna kohal
„Jah, tõepoolest 10. ja 11. au-
gustil toimusid Rakvere ümb-
ruse õhuruumis Ämari len-
nubaasis baseeruvate hävita-
jate harjutuslennud,“ vastas 
Kuulutaja järelpärimisele 
Eesti õhuväe kõneisik Alar 
Laats. „Hetkel asub Ämaris 
neli Ühendkuningriigi õhu-
väe hävitajat Eurofighter Typ-
hoon. Lennukid sooritavad 
tööpäeviti plaanipäraseid 
harjutuslende. Harjutuste 
ajal on tavaliselt korraga õhus 
kaks kuni neli hävitajat.“
Laatsi sõnul on Eestis kaitse-
väe harjutuslendudeks mää-
ranud kindlad piirkonnad ja 
üks neist asub Rakvere kohal.

„Rakvere linn jääb harjutus-
alasse EETSA1 ning seetõttu 
selles harjutusalas lennates 
lendavad hävitajad aeg-ajalt 
ka Rakvere linna lähialas,“ 
selgitas ta. „Niisugust lennu-
marsruuti, mis ühestki asus-
tatud punktist üle ei kulgeks, 
pole Eesti õhuruumis paraku 
võimalik teha. Et võimalikult 
vähe elanikkonda häirida, 
püüame lennumarsruute ha-
jutada. See tähendab, et 
püüame vältida lennumars-
ruutide suurt kuhjumist ühe 
või teise asustatud punkti ko-
hale. Seetõttu lendavad mõ-
nikord hävitajad Rakvere lä-
hikonnas, mõnikord aga teis-
te harjutusalas olevate linna-
de, asulate ja külade lähiala-
des.“
Kuigi lendudega kaasnev mü-
ra võib tsiviilisikule tunduda 

tüütav, jääb see Laatsi kinni-
tusel lubatud normi piiresse.
„Harjutusalal EETSA1 luba-
tud madalaim lennukõrgus 
on 5000 jalga ehk veidi roh-
kem kui poolteist kilomeet-
rit,“ ütles ta, lisades, et Rakve-
re kohal toimuvad lennud po-
le seega nn. madallennud. 
„Madallennud toimuvad mit-
te madalamal kui 500 jalga 
(umbes 152 meetrit). Kuna 
madallendude puhul on mü-
ratase problemaatiline, siis 
oleme teinud neile mürauu-
ringuid. Mõõtmistulemused 
näitavad, et madallendude 
puhul on müratase veidi alla 
lubatud normtaset. Seega po-
le kahtlust, et 1,5 km kõrgusel 
lendavate hävitajate müra 
jääb kaugele allapoole luba-
tud taset.“
Kas harjutuslennud kätkevad 

endas ka mõningast ohtu? 
„Meie lendude puhul on ohu-
tustase kordades kõrgem kui 
autoliikluse puhul Eesti vaba-
riigis,“ kinnitas Alar Laats.

Harjutuslennud jätkuvad
„Püüame Rakvere ümbrus-
konna õhuruumis lennata nii 
vähe kui võimalik,“ lisas ta lõ-
petuseks. „Paraku ei saa me 
aga katkestada lennutegevust 
harjutusalas EETSA1 täieli-
kult ning seetõttu võib ka 
edaspidi Rakvere linna ümb-
ruskonnas näha meie või 
meie liitlaste lennukeid. NA-
TO hävitajate lendamine Ees-
ti õhuruumis on ju selle ga-
rantiiks, et Vene impeeriumi 
sõjalennukid meie taevas 
enam kunagi ei lendaks.“

Rakverlastel tuleb 
lennukimüraga leppida
Viimasel ajal on sagenenud 
päevad, mil Rakvere kohal 
kostab taevast üsna häiri-
vat lennukimüra. Ilmsel-
gelt on tegemist sõjalennu-
kitega, mis mitte lihtsalt ei 
lenda linna kohalt üle, 
vaid teevad manöövreid ja 
teinekord kuuleb reaktiiv-
mootorite müra 15-20 mi-
nutit järjest.

Aivar Ojaperv

Foto: internet

Pühapäeval toimub Palmse mõisas 
jahikoerapäev
Pühapäeval, 16. augustil kell 11.30 algab Palmse mõisas jahi-
koerapäev, mille eesmärgiks on tutvustada ja populariseerida 
jahikoeri kui pereloomi. Koerapäeval on tähelepanu keskmes 
jahikoertega tehtavad tööd ning väljasuremisohus Eesti hagi-
jas. 
Jahikoerad on inimeste kaaslased olnud aastatuhandeid, ent 
tänapäeval on teadlikkus jahikoertest ja nende pidamisest 
vähene. Koerapäeva eesmärgiks on tutvustada jahikoeri ning 
nende igapäevatööd. Kohapeal annavad nõu asjatundjad, 
toimuvad praktilised töötoad ja seminar, kuulata saab loen-
guid jahikoertest ning koerapidamisest. 
Koerapäeva kulminatsiooniks on Eesti hagijate kokkutulek. 
Meie oma koeratõug ja mitme koeraorganisatsiooni vapi-
loom Eesti hagijas on väljasuremisohus, mistõttu üritusel 
arutletakse ka Eesti hagija aretusprogrammi üle.
„Jaht ilma koerata on nagu pulm ilma muusikata. Koerapäe-
val näete jahimehe parimaid sõpru tööhoos. Uskuge või mit-
te, aga iga jahikoer naudib seda, mida ta teeb,“ ütles Andres 
Lillemäe Eesti Jahimeeste Seltsist.
Palmse mõisakompleksi on oodatud nii suured kui väikesed 
koerahuvilised, tegevusi jätkub kõigile igas vanuses. Koera-
päeva avab kõigi jahikoeratõugude väärikate koerte esitlus, 
seejärel saab kaasa elada maailma kiireimatele hurtadele, kes 
võistlevad hurtade jooksus. 
Üritusel saab näha, kuidas tegutsevad linnukoerad faasani- 
ja pardijahil, millised on verekoerte, hagijate ja laikade vere-
jäljekatsed ning takside ja terjerite saagijahtimised tehisurus. 
Lapsi rõõmustab Gerli Padar, kes astub üles kuulsa koeratüd-
ruk Lottena, ning kõrvu paitab jahisarvede orkester. 
Üritusel on avatud ka koerateemaline nõuandekeskus ning 
kohapeal müüakse koeratarvikuid. 
SA Virumaa Muuseumid juhataja Ants Leemetsa sõnul kuu-
luvad jahikoerad ajaloolise mõisa juurde. „Soovime pakkuda 
külastajatele meeleolukat päeva, kus on võimalus oma silma-
ga näha Eesti jahikoerte paremikku tegutsemas. See on mõisa 
ajaloos erakordne päev, kus jahikoerad on taas tähtsal kohal,“ 
rõõmustas Leemets.

Kuulutaja
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Kui vahel möödub suvepe-
rioodil terve nädal nii, et 
päästjatel Lääne-Virumaal 
palju väljakutseid pole, siis 
ajavahemikul 6.-11. augustini 
oli nende telefon piltlikult 
öeldes punane.
Kronoloogiliselt nägid nende 
tööpäevad välja järgmised.
11. augustil kell 18.46 teatati 
häirekeskusele, et Tapal Uuel 
tänaval kütab naaber ahju, 
mis ajab suitsu sisse. Päästja 
kontrollisid korteri üle ja sel-
gus, et tõepoolest oli nii. 
Päästjad tuulutasid ruumid. 
Ühtlasi tuletavad päästjad 
meelde, et kütmisperioodi lä-
henedes tuleb kütteseadmed 
kindlasti üle vaadata ja kutsu-
da korstnapühkija kontrolli-
ma, et vältida vingumürgistu-
si ja tulekahjusid. 
10. augustil kell 16.19 said 
päästjad väljakutse Viru-Ni-
gula valda, kus teataja sõnul 
põles viljakuivati. Päästjad 
kustutasid tulekahju kel-
la17.06ks. Päästetööjuhi sõ-
nul põles viljakuivati šahtis 
tolm. 
10. augustil kella 1.10 ajal põ-
les Vihula vallas Võhma külas 
mansardkorrusega kõrval-
hoone lausleegiga, katus oli 
sisse kukkunud. Päästjad lõ-
petasid kustutustööd kella 

3.54ks. Inimesed vigastada ei 
saanud. 
9. augustil kella 1.36 ajal põ-
les Rakke alevikus Jaama tä-
naval raudteejaama juures 
tühjana seisnud puidust 
kuur, millest võttis tuld ka 
kõrval asuv kahekordne hoo-
ne. Päästjad kustutasid kuuri 
ning maja välisseina ja pöö-
ningult leitud paar tulepesa. 
Tegemist on endise meierei 
hoonega, kuhu on ehitatud 
korterid. Päästjad kustutasid 
tulekahju kella 4.38ks. Inime-
sed vigastada ei saanud. Sa-
ma kuur tossas ka 10. augustil 
kella 7.20 ajal, siis kustutasid 
päästjad seal põlengu umbes 
ühe ruutmeetri suurusel alal.
9. augustil kell 14.43 teatati 
häirekeskusele naftasaadus-
tega reostumisest Vinni vallas 
Pajusti alevikus Tartu maan-
teel. Päästjad katsid traktori 
põhjustatud õlilekke saepu-
ruga. 
8. augustil kella 9.19 ajal tea-
tati häirekeskusele, et Tapa 
vallas Moe külas liigub lahti 
pääsenud hobune. Päästjad 
püüdsid hobuse kinni ning 
selgitasid välja omaniku, kes 
viis looma ära. 
8. augustil kell 12.09 teatati 
kahest lahti pääsenud hobu-
sest Rägavere vallas Mõedaka 

külas. Päästjad püüdsid ho-
bused kinni ja panid koplisse.
7. augustil kella 9.59 ajal põ-
les Kundas Jaama tänaval te-
gutseva ettevõtte territooriu-
mil frontaallaaduri mootori-
ruum. Päästjad kustutasid 
põlengu. Esialgsel hinnangul 
põhjustas põlengu kapoti all 
süttinud saepuru. Inimesed 
vigastada ei saanud.
7. augustil kella 20.22 ajal põ-
les Viru-Nigula vallas Kalikü-
las puidust heinaküüni lakas 
olnud hein ja tuli levis läbi 
katuse. Päästjad kustutasid 
tulekahju kella 21.28ks. 
7. augustil kella 2.17 ajal kus-
tutasid päästjad Tapa kesklin-
nas põlenud putka. Päästjate 
saabudes põles ehitis lahtise 
leegiga ja ümbrus oli suitsu 
täis. Päästjad kustutasid tule-
kahju kella 3.26ks. Päästetöö-
juhi esialgsel hinnangul on 
tegemist süütamisega.
6. augustil kella 22.09 ajal 
kustutasid päästjad Tapal Pai-
de mnt 86 läheduses põlenud 
hakkepuiduhunniku. Pääste-
tööjuhi esialgsel hinnangul 
on tegemist süütamisega.

toimetas
Aivar Ojaperv

Rakvere Linnavalitsus allkir-
jastas möödunud nädalal le-
pingu, mille üle on ilmselt 
eriti rõõmsad Lepiku linna-
osa elanikud. Nimelt saavad 
lähinädalatel asfaltkatte Aia, 
Oru, Paju, Tamme, Seene, Ka-
se, Lepa ja Pihlaka tänav, mil-
lel seni oli kruusakate. Töid 
teostab OÜ RTS Infraehitus 
ning need peaksid olema lõ-
petatud hiljemalt 28. augus-
tiks.
„Tegelikult toimus samas 
piirkonnas üks muutus juba 
eelmise nädala esimesel poo-
lel, mil asfalteeriti Maasika 
tänava lõik Tartu tänavast 
Soolikaojani,“ lisas linnapea 
Mihkel Juhkami. 
Tööde kogumaksumus jääb 

150 000 euro kanti. „Astume 
väga pika sammu eesmärgi 
suunas, mille kohaselt saavad 
tolmuvabaks kõik Rakvere tä-
navad,“ rõõmustas linnapea.
Samal ajal käib ehitustöö Või-
du, J. Kunderi ja Karja tänava 
piirkonnas, kus renoveeritak-
se vee-, kanalisatsiooni- ja 
sademeveetrasse, kaugkütte-
torustikke ning elektri- ja si-
dekaableid. Samuti rajatakse 
nimetatud piirkonda uus tä-
navavalgustus ning kaevetöö-
de lõppemisel korrastatakse 
tänavad.
J. Kunderi tänav lõigus Rahu 
tänavalt kuni Karja tänavani 
on alates 11. augustist liiklu-
sele suletud (välja arvatud 
kohalikele elanikele ja tee-

nindavale transpordile). Eel-
datav sulgemise lõpp on 18. 
oktoober. 
Samast ajast on suletud ka 
Karja tänav Soolikaoja sillast 
kuni Viru tänavani, kust lisaks 
kohalikele elanikele ja tee-
nindavale transpordile pää-
seb siiski läbi ka ühistrans-
port. Nimetatud lõik jääb su-
letuks 30. augustini, seejärel 
suletakse järgmine töölõik Vi-
ru tänava ja Vabaduse tänava 
vahel.
Võidu tänav Saue ja Tuleviku 
tänava vahelisel lõigul suleti 
juba 5. augustil.

Aivar Ojaperv

Päästjatel-tuletõrjujatel oli 
väga töine nädal

Lepiku linnaosa 
tänavad saavad asfaltkatte

Võidu tänav on remondi ajaks suletud.
Foto: Aivar Ojaperv

Kliendikaardiga valik laste suviseid 
jalanõusid

•Tallinnas • Tartus • Pärnus • Valgas • Võrus • Viljandis • Raplas • Rakveres •

-25%

-40%-50%

Valik laste T-särke
lühikese ja pika varrukaga TCM padjad, tekid

www.magaziin.ee
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MUST KROONIKA

Uudised

MÕNE REAGA

Endine telediktor Kerli Dello 
sattus Väike-Maarja vallas Lii-
vakülas naabrite poolt kodus-
tatud metssea järjekordse 
rünnaku ohvriks. 
Naine kirjutab oma Faceboo-
ki seinal, kuidas ta päikesest 
ja päevatoimetustest oimetu-
na vaatas õhtul kella kümne 
ajal telekat, kui kuulis ma-
jaukse avanemist. Algul arvas 
ta, et külla tuli mõni tuttav, 
kes hüüatab teretuse, kuid 
paraku mitte. Kuna ta elab 
üksi ja üksildases metsatalus, 
on tal koridoris igaks juhuks 
ka pesapallikurikas valmis. 
Seekord tal sellest aga abi 
polnud, sest võõras oli juba 
majas.
Kui ta kööki läks, jooksis talle 
vastu suur metssiga. Tegemist 
oli loomaga, kelle naabrid 
võtsid pisikesena endale kas-
vatada. „Juba kevadel kaevas 
see siga üles mu värskelt istu-
tatud lilled ja sõi ära. Kui 
naabreid kodus ei olnud, oli 
siga minu hoovis ja hammus-
tas ning ründas. Tegin too-
kord kisa, et pangu nad siga 
kinni. Panidki ketti nagu koe-
ra. Nüüd oli ta siis keti üle pea 
ära tõmmanud,“ kirjutas Del-
lo. 
Vabadus käes, võttis metssiga 
ette naabermaja köögi, kust 
otsida söögipoolist. Loom 
hakkas lammutama, toolid 
lendasid maha ja prügiämber 
tuhniti läbi. Naine põgenes 
tuppa, kus esmalt üritas sea-

omanikust naabrile helistada, 
seejärel rääkis ta õega ja alles 
siis palus abi häirekeskuse 
kaudu.
Ida-Eesti häirekeskuse kom-
munikatsioonijuht Lili Lille-
pea kinnitas, et päästjad said 
10. augustil peale kella 22 väl-
jakutse toas oleva metssea 
kohta. Sündmuskohale rea-
geerisid Väike-Maarja pääst-
jad ja politsei. Sündmuskoha-
le läks ka kohalik jahimees. 
Lugu sai seekord õnneliku lõ-
pu, sest sündmusest kuulnud 
kolmanda talu peremees haa-
ras hoovis lihtsalt metsseast 
kinni, toppides ta autosse 
ning võttis looma esialgu en-

da juurde, kuniks peremees 
koju jõuab.
Lili Lillepea ütles, et viimaste 
aastate jooksul ei meenu talle 
ühtegi juhtumit, kus mets-
loom oleks konkreetselt ini-
mest rünnanud. „Küll antakse 
teada, kui uluk on inimasus-
tuses ära eksinud. Näiteks 
juuni alguses märgati Rakve-
re Reaalgümnaasiumi juures 
ringi uitamas põtra. Päästjad 
jälgisid tema tegevust, mingit 
ohtu ta inimestele ei kujuta-
nud, ja lõpuks lahkus loom 
linnast ära metsa suunas,“ 
rääkis Lillepea.

Mari Mölder

Laupäev toob Rakveresse ajutisi 
liikluspiiranguid
Seoses Eesti Ööjooksu toimumisega Rakveres 15. augustil tu-
leb linnas liiklejail arvestada ajutiste liikluspiirangutega.
Kesklinnas on liiklus osaliselt suletud alates kella 8 ja ulatus-
likult on liiklus linnas piiratud alates kella 18. 
Võistluspäeval, 15. augustil suletakse alates kella 8 SEB Pan-
gamaja esine teelõik. Varahommikul suletakse juurdepääs 
Tsentrumi parklale (v.a. maja teenindavad sõidukid). SEB 
Panga ja Lukoili ümbritsev kvartal suletakse alates kella 12.
Kogu Eesti Ööjooksu 5 km ring ning selle sisse jäävad tänavad 
on suletud üldliiklusele kella 20-23.30. Operatiivsõidukitele 
tagatakse linna piires läbipääs.
Korraldajad paluvad tungivalt vältida parkimist võistluse 
stardi- ja finišikoridori äärde (Lai ja Posti tn), Pikale tänavale, 
Laada tänavale, Näituse tänavale ja Kastani puiestee äärde. 
Parkimine nimetatud tänavatele ja märkidega keelatud tsoo-
ni võib tähendada vigastusi osalejatele või sõidukile, samuti 
sõidukite teisaldamist eeskätt Laial ja Posti tänaval.
Jooksust osavõtjatel ja linna külalistel soovitatavad korralda-
jad auto parkida Jaama puiesteele või Vallikraavi, Vabaduse ja 
Tõusu tänavale, mis tagab jooksu lõppedes operatiivsema 
väljumise linnast Tallinna, Narva, Pärnu või Tartu suunda. 
Parkimisega linnaruumi ja kesklinnaalasse kaasnevad liiklus-
piirangud, mis võivad tähendada takistusi hilisemal linnast 
väljumisel (Rakvere Spordikeskuse parkla, Parkali tn – Aqva 
Spa parkla, Tsentrumi Ostukeskuse tagune parkla).
Eesti Ööjooksu distantsid läbivad järgnevaid tänavaid: Lai, 
Tallinna, Tööstuse, Tiigi, Näituse, Pikk, Karja, Kastani pst, F.G. 
Adoffi, Laada, Posti.
Ristmikel on reguleerijad. Liikluse ohjamise ja julgestamise 
eest vastutab turvafirma G4S.
Tavapärane liiklusskeem ajutiselt suletud tänavatel taasta-
takse kell 23.30.
Eesti Ööjooksu korraldustoimkond palub mõistvat suhtumist 
liikluspiirangutesse ja vabandab ebamugavuste tekitamise 
pärast. Aja kokkuhoiu huvides soovitavad korraldajad võima-
lusel vältida nimetatud õhtul linnaruumis mootorsõidukiga 
liikumist.

Kuulutaja

Metssiga läks naaberelamusse süüa otsima

Foto on illustratiivne

JALGRATTUR 
JÄI AUTO ETTE
11. augustil kella 18.30 paiku 
toimus liiklusõnnetus Simu-
na alevikus Käru tee 4 juu-
res, kus sõiduautot Toyota 
Corolla juhtinud 21aastane 
Jarko sõitis tagant otsa sõi-
duteel jalgrattaga sõitnud 
14aastasele poisile. Jalgrat-
tur paiskus sõiduauto kapo-
tile ja sai vigastada. Toyota 
juht lahkus sündmuskohalt.

PURJUS NAINE 
SÕITIS KRAAVI
10. augustil kella 23.20 ajal 
toimus liiklusõnnetus Vinni 
vallas Viru-Jaagupi - Simuna 
tee 11. kilomeetril, kus alko-
holijoobes 28-aastane Jaani-
ka sõitis sõiduautoga Audi 
A6 teelt välja kraavi. Juht toi-
metati Rakvere Haiglasse.

VAJANGUL PÕLES AUTO
12. augustil kella 13.06 ajal 
teatati häirekeskusele, et 
Tamsalu vallas Vajangu kü-
las on sõiduauto põlema 
süttinud. Enne päästjate sa-
abumist oli kapoti all sütti-
nud põleng ise kustunud, 
sündmuskohale jõudnud 
Vajangu vabatahtlikud 
päästjad kontrollisid auto 
üle.

VARGUSED
10. augustil teatati politseile, 
et Väike-Maarja vallast Eba-
vere küla kortermaja rõdult 
varastati jalgratas Scott. 
Kahju on 509 eurot. 
10. augustil kella 12.30 paiku 
varastati Rakverest Pikalt tä-
navalt sõiduauto Volvo V70 
registreerimismärgiga 
469THM. Autos olid tööva-
hendid, mille maksumus on 
5000 eurot. Kogukahju on 
9000 eurot. 
8. augustil varastati Viru-Ni-
gula vallast Koila külas asu-
vas talus rahakotist 300 
eurot sularaha.

KAKLUS VAO KÜLAS
6. augustil kella 16.40 paiku 
löödi Väike-Maarja vallas 
Vao külas Pargi tänava kor-
teris 24aastast naist. Politsei 
pidas kahtlustatavana kinni 
32aastase mehe.

Kuulutaja
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PAKUN TÖÖD

Nagu selgub Tööinspektsioo-
ni teabe peaspetsialisti Liisa 
Pröömi saadetud infost, tee-
vad Eesti seadused antud olu-
korras vahet, kas töötajal oli 
tähtajatu või tähtajaline töö-
leping.

Vääramatu jõud katkes-
tab tähtajalise töölepin-
gu
„Kirjeldatud olukorras saab 
talitajate töö otsa ja seega on 
töölepinguseaduse § 89 lõike 
1 mõistes tegemist koonda-
misolukorraga,“ selgitatakse 
Tööinspektsioonist. Ja samas: 
„Kuid töölepinguseadus täp-
sustab ka, et tähtajalise lepin-
guga töötajale hüvitist ei 
maksta, kui tööleping öeldak-
se üles vääramatu jõu tõttu. 
Aafrika seakatku saab võlaõi-
gusseaduse mõistes vaadelda 
vääramatu jõu asjaoluna.“
Seaduse kohaselt võib tööle-
pingu erakorraliselt üles öel-
da, kui töösuhte jätkamine 
kokkulepitud tingimustel 
muutub võimatuks töömahu 
vähenemise või ümberkorral-
damise tõttu või muul töö 
lõppemise juhul.
Tähtajatu töölepingu ülesüt-

lemise etteteatamistähtaeg 
sõltub sellest, kui pikalt on 
töösuhe kestnud. Antud olu-
korras on põhjendatav ette-
teatamistähtaja järgimata jät-
mine, kuid seejuures peab 
tööandja siiski hüvitama töö-
tasu vähem etteteatatud aja 
alusel. Vääramatu jõu asja-
oluga seoses seadus selles 
osas erisust ette ei näe. 
Lisaks eeltoodule on koonda-
mise korral tööandja kohus-
tuseks maksta tähtajatu töö-
lepinguga töötajale ka koon-
damishüvitist ühe kuu kesk-
mise töötasu ulatuses. 
Tähtajalise lepinguga töötaja 
kohta kehtib aga pisut teine 
regulatsioon.
Vääramatu jõu asjaolu võib 
vähendada tööandja poolt 
makstava hüvitise suurust. 
Seaduse kohaselt peab töö-
andja maksma tähtajalise 
töölepinguga töötaja koonda-
misel hüvitist ulatuses, mis 
vastab töötasule, mida tööta-
jal oleks olnud õigus saada le-
pingu tähtaja saabumiseni, 
kuid samas täpsustab seadus, 
et hüvitist ei maksta, kui töö-
leping öeldakse üles väära-
matu jõu tõttu. 

Kas piirangud kehtivad 
ka vabale ajale?
Kas seakasvatusfarmi tööta-
jatel on keelatud käia metsas, 
kalal, ujumas jms? Kas neid 
nõudeid eirates on õigus ette-
võttel töötaja vallandada?
„Aafrika seakatku tõttu on 
olukord Eesti sigalates kriitili-
ne ning katku levikut takista-
vad meetmed on vajalikud ja 
põhjendatud. Isegi kui nen-
deks meetmeteks on teatud 
tegevuspiirangute seadmine 
töötajatele,“ selgitati Tööins-
pektsioonist.
Töölepinguseaduse kohaselt 

on töötaja kohustuseks muu-
hulgas hoiduda tegudest, mis 
takistavad teistel töötajatel 
kohustusi täita või kahjusta-
vad tema või teiste isikute 
elu, tervist või vara. 
Antud juhul on ohus tööand-
ja vara ning sellest tulenevalt 
ka töötaja enda ja tema kol-
leegide töökoha säilimine. 
Seega peab tööandja võtma 
tarvitusele abinõud, et oma 
vara ja seeläbi ka töötajate 
töökohad alles jääksid ning 
töötaja peab neid abinõusid 
aktsepteerima. Kui töötaja 
leiab, et ta ei soovi piiranguid 
järgida, siis on tal võimalus 
tööleping korraliselt üles öel-
da. 
Tööandja seatud keeldu eira-
tes võib töötaja tekitada suurt 
kahju või koguni viia ettevõt-
te pankrotti. Seega on töö-
andjal õigus töötajapoolse 
olulise rikkumise korral 
töösuhe erakorraliselt üles 
öelda. Seda näiteks töölepin-
gu seaduse § 88 lg 1 punktile 
7 tuginedes, mille kohaselt 
võib tööandja töösuhte üles 
öelda, kui töötaja on tekita-
nud süüliselt või olulisel 
määral kahju tööandja varale 
või loonud kahju tekkimise 
ohu. 
Seega kui tööandja seab seo-
ses Aafrika seakatkuga tööta-
jale piirangud, mis kehtivad 
ka väljaspool tööaega, kuid 
saab teada, et töötaja on neid 
rikkunud, siis saab rääkida 
kahju tekkimise ohu loomi-
sest ning töölepingu erakor-
raline ülesütlemine võib olla 
igati õigustatud. Kahtlemata 
peab tööandja sellist erakor-
ralist ülesütlemist ka vähe-
malt kirjalikku taasesitamist 
võimaldavas vormis põhjen-
dama.

• Vajatakse abilist voodihaige 
vanaproua hooldamiseks. Tel 
5567 2949

• Rakveres pakkuda lepinguga tööd 
klienditeenindajale, eelduseks 
on rõõmus meel ja teotahe. Tel 
5013 393

•  P a k u m e  t ö ö d  n o b e d a l e 
p i z z a m e i s t r i l e -
klienditeenindajale (2 in.) värskelt 
avatud väikeses galeriipizzerias 
Viimsi Peetri Pizzas. Vajadusel 
väljaõpe kohapeal.  Pakkuda 
ka ööbimisvõimalus Tallinnas. 
Tasu konkurentsivõimeline, 
väike kollektiiv, soodustused. CV 
palume saata: sirli@tehnovorm.
ee, tel 56 635 651

• Vajatakse toidukaupade müüjat 
Põhjakeskusesse. Tel 5834 7877

• Ilustuudio Mariell otsib 
oma vast avatud ilusalongi 
iluteenindajaid: juuksurit, 
maniküürijat, küünetehnikut, 
jumestajat ja pediküürijat. 
Rohuaia 15a, tel 5685 9988

• Eramaja ehitusel vajatakse 
kogemustega müürseppa ja 
abimeest. Info tel. 5561 0219

• Firma võtab tööle 2 ehitusmeest. 
Tel 5533 835

• Ideaalköögid OÜ otsib oma 
tublisse meeskonda täiendust. 
Pakume tööd mööbli valmistajale, 
kasuks tuleb CNC puidufreesi 
kasutamise kogemus (töökoht 
Haljalas). Täiendav info E-R 
telefonil 5661 4400 või 32 41 002

•  A S  Vi r u  Õ l u  p a ku b  t ö ö d 
tootmisliini operaatoritele 
ja tõstukijuhile. Töö toimub 
vahetustes. Ettevõte pakub tasuta 
transporti liinil Rakvere-Haljala-
Rakvere. CV saata aadressil: wiru@
wiru.ee või helistada tel 32 95 000

•  P a k u n  t ö ö d 
a u t o r e m o n d i l u k k s e p a l e 
(mootorid, käigukasti remont). 
Hea palk. kristo@k-kummid.ee

• OÜ RTR Teenused võtab tööle 
autojuhi viljaveo poolhaakele. 
Võib põhikohaga või hooajaliselt. 
Vajalik eesti  keele oskus ja 
digikaart. Tel 5061 861

• Vajan väikeekskavaatori juhti. 
Tel 5143 783

• Vajatakse B-kat. autojuhti. 
Niisama naljategijatel mitte 
tülitada. Tel 5834 7877

• Tööd saavad lüpsja ja karjak. 
Perekonnale elamiseks maja, palk 
korralik. Asume Lääne-Virumaal 
Kadrina vallas. Tel 5699 0533

• Pakume püsivat tööd lihunikule. 
Tartu mk. Vasula, Tartust 10 km. 
Väljaõpe kohapeal. Vajadusel koht 
ühiselamus. Tel 5850 4423

Egesten OÜ 

võtab tööle 

KORISTAJA 
(soovitavalt naisterahva), 

kes saab hakkama nii 
autopesuga kui 

kontori- ja 
töökojaruumide 

koristamisega. 

Tel 5342 5790

Katkufarmi töötajad 
võivad ilma jääda nii tööst 
kui ka hüvitisest
Kuidas talitada olukorras, 
kui seakatku nakatunud 
sigade tapmise järel peab 
farmiomanik talitajatega 
töösuhte üles ütlema? Kas 
tegemist on koondamisega 
ning kas sellisel juhul peab 
järgima ka etteteatamis-
tähtaegu ja maksma koon-
damishüvitist või on tege-
mist oli vääramatu jõuga 
ning tööandjal rahalisi ko-
hustusi ei teki?

Aivar Ojaperv
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Ostjate viisakas ja kiire teenindamine kassas ning täpne ja korrektne arveldamine.

Täidab müügisaali kaupadega, kontrollib realiseerimisaegasid, korrastab riiuleid.

Teenindab kliente letis, paneb välja kaupa ja kontrollib toodete realiseerimisaegasid.

Transpordib kauplusesiseselt kaupu, pakib, ladustab, komplekteerib ja viib kaubad müügisaali.

OOGG  EELLEEKKTTRRAA  AASS--ii  kkaauupplluusstteessssee  vvõõeettaakkssee  ttööööllee::

KASSAPIDAJAID

SAALITÄITJAD

LETITEENINDAJAID

TRANSPORTTÖÖLISI

www.ogelektra.ee

Tööle saab asuda Rakvere kauplustesse: 
Raja (Ilu pst 2), Turu Kaubamaja (Laada 16) ja  LY (E.Vilde 6).

Vajalik CE kategooria juhiluba

Töökoht: Tobia küla, Rakvere vald, 
Lääne-Virumaa. Tasuta buss 
Rakverest tööle ja tagasi.

OOGG  EELLEEKKTTRRAA  AASS--ii  kkeesskkllaattttuu  vvõõeettaakkssee  ttööööllee::

TToooottmmiissüükkssuusstteessssee  vvõõeettaakkssee  ttööööllee::

KOKK
KAUBAPAIGUTAJA
KORISTAJA

KOMPLEKTEERIJA-TÕSTUKIJUHT
AUTOJUHT-EKSPEDIITOR
LAOHOIDJA

PAGAR
PAKKIJA

KONDIITER

Kulinaariatsehhi

Pagaritsehhi

Meie juures ootavad Sind asjalik väljaõpe, sõbralikud kolleegid, paindlik 
tööaeg, korralik palk, võimalus oma ideid ellu viia, tõsta enda 
konkurentsivõimet ning liikuda karjääriredelil edasi.

Soovid meie meeskonnaga liituda? Saada enda CV e-posti aadressile 
personal@ogelektra.ee või täida ankeet kodulehel www.ogelektra.ee. 

Lisainfo telefonil
 5334 0040 Toivo Murakas.

www.ogelektra.ee

Töö/koolitus

OTSIN TÖÖD

KOOLITUS

•  Otsin tööd kaubiku- v õi 
väikebussijuhina  (B-, C-, ja 
E-kat., 35 a staaži). Tel 5466 7099

• Võtan hoida lapse. Tel 5656 
6918, Virve

• Rakvere JK Tarvas  kutsub 
treeningutele 2006. – 2009. aastal 
sündinud poisse jalgpallitrenni. 
Info jktarvas@jktarvas.ee, tel 
5344 9925

• Rakvere I Keskkooli 88/93 
võistlustantsu  harrastanud 
väiksed ja suured inimesed, kellel 
on kihk veel tõsiselt tegeleda 
hobitantsuga, andke endast 
märku tel 3252 229 õhtuti peale 20. 
Samuti on oodatud süvaõppele 
ka need tantsuhuvilised, kellel 
on mingi eelnev ettevalmistus. 
Lugupidamisega tantsutreener 
Elmar Rusanov

Vajan 2-3 
EHITUSMEEST 

suvila vundamendi 
ehitusele 

Salmistule 
(Kuusalu vald). 

Tel 5646 0318, Tiit
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Muusikateatris „lööb ta üle 
aisa“, draamas austab autori 
teksti. �ongleerib elu ja armas-
tusega. Mängib kogu elu ja 
usub sellesse näitemängu 
lapselikult ja siiralt. Kilgas on 
veendunud, et õnn on see, 
kui tahad hommikul teatrisse 
proovile minna ja õhtul laval 
mängida. Aga varieteeõh-
tu-programmis vallutab ta 
oma šiki väljanägemise ja hea 
tooniga publiku joonelt. Eriti 
naispubliku.
„Vahel tunnen, et olen iseen-
daga opositsioonis: osa mi-
nust on metsik, teine juma-
lik,“ ütleb ta tõsimeeli nalja 
tehes. 
Nojah: televaatajate lemmik 
Õnne tänaval Harry Ahven on 
ju teada-tuntud aferist ja usu-
mees.
Ükskord kohvikujutus kiitis 

Helgi Sallo, et Tõnu Kilgas 
alias Harry Ahven on tore rei-
sikaaslane. Käisid nad ju koos 
Õnne tänava rahvaga Maro-
kos ja Itaalias. 
Tõnul on sellest seiklusest 
oma lugu rääkida. Nimelt 
kartnud Helgi Itaalias mäge-
des sellesse tooli istuda, mis 
mägedesse viib. „Tõmbasin ta 
sülle. Helgi ütles, et olgu see 
viimane kord, ja oli klõpsti 
mu kõrval,“ meenutas ta. 
„Mäletan Helgit juba “Horos-
koobi” aegadest, kui olin veel 
poisike. Helgi kaugeleulatu-
vat pilku ja hingevärinat hää-
les, kui ta laulis. Selle tundega 
läksingi magama.“
Teater ja elu on erinevad na-
gu öö ja päev, aga mõlemad 
on võrratud. „Olen veendu-
nud, et Tõnu Kilgast poleks 
üldse olemas, kui ma ei oleks 
tegelenud muusikaga, taht-
nud mängida ja esineda,“ 
räägib äsjane sünnipäeva-
laps.
Tõnu on seda asja ka aastaid 
hiljem arutanud. Nimelt koos 
Tõnis Kõrvitsa, Margus Kap-
peli ja Ivo Linnaga, kellega ta 
nooruses bändi tegi. Küsimus 
oli, mille nimel. „Ma ei saa 

hõisata, et nooruses tegime 
bändi suure kunsti nimel. Ik-
ka sellepärast, et oleks palju 
pruute. Nii see oli, on alati ol-
nud. Ent kas me selle peale 
nii väga mõtlesime? Ma ei ole 
ju kunagi eriti tugev muusik 
olnud. Tahtsin esineda, silma 
paista, ja bändis mängimine 
võimaldas seda.“
Esineda on Tõnu saanud 
muidugi piisavalt palju. Kõiki 
omi rolle ei suuda ta igatahes 
kokku lugeda. „Tuttavad tule-
vad vahel raha laenama: sa 
mängid siin-seal, sul peab ju 
raha olema,“ naerab ta.
Tuttavatest võib aru saada: 
Tõnul on selline operetilik 
miljoni-dollari-naeratus ju 
alati näol, kuigi vahel ei jätku 
tal oma sõnul raha isegi auto-
liisingu maksmiseks. 
Aga ega siis teatris olegi keegi 
raha pärast. Siis oleksid seal 
kõik ametikohad vabad.
Vahel on Tõnu nagu Ostap 
Bender. Ta on seda rolli ka la-
val mänginud. Ta on Ostap 
Benderi kombel ka päris elus 
kõikidest torudest osavalt lä-
bi käinud. Ei kohku millegi 
ees ja veab alati välja. Pole 
kunagi nii, et nüüd on katu-

Metsik ja jumalik Tõnu Kilgas: 
60 JA VEEL ÜKS
Tõnu Kilgas pole kunagi 
öelnud: aidake, ma ei oska 
oma elu ja andega midagi 
peale hakata. 13. augustil 
tähistas armastatud näitle-
ja oma 61. sünnipäeva

Marvi Taggo

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!
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Rakvere • Jaama 37 (endine Lille 18) • E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718

SELINA MEDEJA komplekt komplekt komplektFLORIDA990.-850.- 525.-

3+1+1

VENUS K
nurgadiivanvoodi 599.- TIJA nurgadiivanvoodi

620.- BOSTON
nurgadiivanvoodi 609.-NAGLIS

nurgadiivanvoodi 599.-

745.-

LIEPA

diivanvoodi529.-

TIRA

diivanvoodi399.-

MONTON

diivanvoodi179.-

MARS
esik

159.-

NIKE
esik

139.-

PALERMO
nurgadiivanvoodi 799.-MEDEJA

nurgadiivanvoodi

MONZA
nurgadiivanvoodi 569.-

KLASSIKA

diivanvoodi225.-

LENA

diivanvoodi189.-

ALEX

kušett219.-

SILVI

voodi99.-

SMILE MODENA

499.- 329.-
köök köök

ilma pesukastita, nurk ei 
ole vahetatav (2720x2360)

pesukastiga, nurk ei ole 
vahetatav (2700x2150)

pesukastiga, nurk vahetatav   pesukastiga, nurk vahetatav  

(2650x1850)(2930x1950)

pesukastiga, kergesti 
võimalik eemaldada nurk 

 (2320x
  1600)

(2280x1040) (2210x106) al. 

MAGAMISTUBA LARA

1319.- 399.- 299.-

3+1+1 3+1+tumba

diivanvoodi 
2020x1020
tugitoolid 960x980

diivanvoodi 
pesukastiga, 193x800

al. 

sed-korstnad või silmade ees 
läheb mustaks. 
Tõnu ei pruugi kõigile alati 
meeldida, nii igav ta ka ei ole. 

Ta on mihkel kõige peale. Os-
kab kõike teha. Rääkida ja 
puust punaseks teha. Puust 
paati muidugi ei tee, aga mõ-

nele teisele puutööle paneb 
käe külge nii et vähe pole.

Foto: Teet Malsroos
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Kaupluse juhataja Ursula Stüf 
konkurentsi ei karda, sest 
Apollo ja Tammerraamatu 
Matsoni äri asuvad Rakvere 
kesklinnas. Stüf meenutas, et 
kunagi pidas keegi eraisik 
Põhjakeskuses Viru raamatu-
poodi, aga mõne aja pärast 
sulges selle teadmata põhjus-
tel. 

Poe sümbol on väge täis 
tarvas
Juhataja sõnul on Rahva Raa-
matul muljet avaldav ajaloo-
line taust. „Juba aastal 1912 
avas Tallinnas Draamateatri 
vastas uksed pood, mida pee-

takse Rahva Raamatu eelkäi-
jaks.“ 
Jaemüügijuht Nele Mägi oli 
samuti optimistlik. „Et meil 
hästi minema hakkaks, oleme 
Rakvere poe sümboliks vali-
nud väge täis tarva kujud, mis 
ripuvad laes ja seintel,“ osu-
tas naine sarviliste ürgveiste 
suunas. „Kaupluse pind pole 
väga suur võrreldes Tallinna 
või Tartuga. Seepärast oleme 
teinud poes viibimise klienti-
dele võimalikult meeldivaks, 
et nad end raamatute seltsis 
mõnusalt tunneksid. Meie 
kauplusteketi väikeste poodi-
de boonus on tass kohvi kau-
ba peale.“
Sirly Oder, kes poeriiulite väl-
japanekute eest hoolitseb, as-
keldas kohviautomaadi juu-
res, pakkudes ostjatele es-
pressot ja latet ning šokolaa-
dikompvekke. „Oma väljava-
lituga saab esmast tutvust te-
ha mugavas tugitoolis kohvi 
nautides,“ lausus lahke müü-
ja. „Kui aga soovitakse mõnd 
trükisooja raamatut sirvida ja 
mõelda, kas osta või ei, peab 
kohvi eest maksma ühe euro, 
mis kohvikute hindadega 
võrreldes ju väga kallis pole.“ 

Tarva sarvede alla seinale on 
kenasti sätitud kingituste 
osakond. Sirly Oderi sõnul on 
raamat alati parim kingitus. 
„Kui tahetakse kingikotti kop-
sakamaks teha, on võimalik 
osta lisaks märkmik, pinal ja 
vihik,“ tutvustas Oder Inglis-
maalt pärit kaupa. „Reisi-
komplekti võib koos raama-
tuga osta ka kõrvatropid, kae-
lapadja ja silmaklapid. Kooli-
lastele on vahva kingitus 
Mendelejevi tabeliga kruus.“

Ann Austraaliast ostis ko-
karaamatu keeleõpikuks
Vanaproua, kes kassa juures 
kokaraamatu eest makstes 
müüjaga inglise keeles kõne-
les, ütles, et hakkab raamatu 
abil eesti keelt õppima. Miks 
just „Tšilli – päike või saatan“ 
õpikuks saab, vastas Ann, et 
üks autoritest on tema sõber 
Merit Kiho. 
Ann rääkis, et käib kord aas-
tas ema sünnilinnas Rakve-
res, kuhu ta korteri ostis. „Kui 
leian sügiseks rentniku, sõi-
dan koju tagasi,“ ütles vaid 
paari eestikeelset sõna oskav 
eakas naine, kelle ema põge-
nes suure sõja jalust 70 aastat 

tagasi Austraaliasse. 
Kui siinkirjutajal tekkis soov 
terava pipraraamatuga lähe-
mat tutvust teha, ei leidnud 
ta kokanduse riiulilt seda 
üles. Ka appiruttav müüja 
Terje Heinsoo teadis, et üks 
eksemplar peaks veel olema, 
aga küllap avamissaginas po-
le müüjatel veel kõikide raa-
matute leiukohad meeles.
Jaemüügijuht Nele Mägi sel-
gitas, et kui klient soovib 
mõnd raamatut, mida Rakve-
res ei ole, on võimalik see ko-
he tellida kauplusteketi mõ-
nest teisest poest.

Lea Dali Lion jagas auto-
gramme
Avamispäeval esitles oma de-
büütromaani „Joonista val-

gus“ Lea Dali Lion, kes on 
rohkem tuntud Lea Liitmaa-
na kunagisest menubändist 
Blacky. 
Peale hingestatud laulu lau-
sus Lea Dali Lion, et kuna ta 
on kirjutama hakanud, võib 
nüüd peale muusikaga tege-
lemist ka rääkida. „Tavaliselt 
ju muusikud raamatuid ei 
kirjuta. Aga peale seda, kui 
minu elus hakkas jõhkraid ja 
huvitavaid asju juhtuma, mis 
muutsid mu elu, läksin raa-
matukirjutamise laagrisse – 
ühte tühja korterisse ja kirju-
tasin kõik oma läbielamised 
üles,“ kõneles rinnavähi sel-
jatanud muusik oma raamatu 
sünniloost. 
„Kirjutamise ajal läksin tagasi 
sellesse aega, mis toimus mi-

nu elus enne – nutt, naer, 
keemiaravist pahaksläinud 
süda,“ rääkis Dali. „Kirjutan, 
kirjutan ja äkki kuulen akna 
taga automüra. Potsatasin 
oma keha sisse tagasi ja sain 
aru, et olin ajas rändamas 
käinud. Inglid tahtsid nii.“ 
Nele Mägi sõnul on kirjani-
kud isepäine rahvas. „Mina 
tegelen sellega, et kutsun 
neid väikestesse kohtadesse 
oma raamatuid tutvustama. 
Ega see kerge ole. Väga lahke 
oli Vahur Kersna. Ka Lea sain 
kergesti nõusse,“ rääkis Rah-
va Raamatu jaemüügijuht. Ja 
lubas edaspidigi korraldada 
Rakvere kaupluses kohtumi-
sõhtuid kirjanikega, et ostjal 
oleks võimalik raamatusse ka 
autogramm saada. 

Rahva Raamat avas 
Põhjakeskuses kümnenda kaupluse
Lääne-Virumaa suurimas 
kaubanduskeskuses puu-
dus raamatupood ja selle 
niši täitis eelmisel nelja-
päeval uksed avanud Rah-
va Raamat. Avamisel küla-
lisena viibinud muusik 
Lea Dali Lion esitles oma 
debüütromaani „Joonista 
valgus“ ja jagas autogram-
me.

Ülle Kask

Ann Austraaliast (vasakul) ostab kokaraamatu, et õppida eesti keelt. Keskel müüja Terje 
Heinsoo ja paremal Sirly Oder.

Lea Dali Lion jagab autogramme. 
Fotod: Ülle Kask
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Harrastuslauatennisiste kutsutakse 
valmistuma firmaspordi 
meistrivõistlusteks
3. oktoobril toimuvad Tallinnas Kalevi lahtised firmaspordi 
meistrivõistlused lauatennises harrastajatele Võistlusklasse 
on neli: naised, mehed, naised sündinud 1975 ja varem, me-
hed sündinud 1975 ja varem.
Osaleda võivad kõik soovijad, kelle esitab võistlema nende 
tööandja. Registreerimistasu on 15 eurot osaleja kohta, vas-
tavalt registreerimislehele esitatakse arve. Võistlema on oo-
datud kõik soovijad, kes ei kuulu võistluspäevale eelneva sei-
suga Eesti Lauatenniseliidu reitingutabelis 300 tugevama 
mängija hulka.
Osalemissoov tuleb saata hiljemalt 25. septembril aadressile 
firmasport@eestikalev.ee.

Poola turniirilt kaks medalit
Poolas Krotoszynis toimunud 
sumo Euroopa reitinguturnii-
ril osalesid üheksa riigi sport-
lased. Eestlaste saagiks jäi 
kaks pronksmedalit: Anne 
Jõela naiste kuni 65 kg (Võru 
Rei) ja Pathricia Matso naiste 
kuni 80 kg (SK Sakura, Avi-
nurme;pildil). Meestest oli 
parim Tapa SK maadleja Mih-
kel Allikmäe, kes saavutas 
viienda koha poolraskekaalus 
(kuni 115kg).

Tapale neli rannakäsipalli medalit
Eesti rannakäsipalli meistrid selgusid kaheetapilisel turniiril, 
mis toimusid Põlvas ja Alatskivil. Medaleid jagus ka SK Tapa 
võistkondadele.
Meeste turniiril pidi SK Tapa leppima seitsmenda kohaga, 
kuid naiskondadest oldi kolmandad. Teine koht saadi vanu-
seklassis tüdrukud 2000 ja 2004 ning noormehed 2000.

Kuulutaja

Eesti jalgpallikarikavõistluste 
1/32 finaalis võitis Rakvere JK 
Tarvas kolmandas liigas män-
giva Ambla Vallameeskonna 
10:0. Sergei Akimov lõi neli, 
Taavi Trasberg kolm, Joonas 
Ljaš kaks ja vahetusmees Sten 
Tammik ühe värava. Nelja-
päeval toimus 1/16 finaali 
loosimine ja rakverlased said 
endale täiesti võidetava vas-
tase: kolmanda liiga idatsoo-
ni hetkel teise meeskonna 
Tallinna FC Forza.
Samal ajal jätkuvad mängud 
esiliigas, kus Rakvere JK Tar-
vas on heasse hoogu läinud ja 
tõusnud üldtabelis viiendaks, 
iseseisvate meeskondade ar-
vestuses aga teiseks. Samas 
on tabeliseis jätkuvalt väga ti-
he: kuus meistriliigakohta 
püüdvat iseseisvat meeskon-
da mahub 9 punkti sisse. 
Kolme meistriliigameeskon-
na duubelrivistused on aga 
nimetatud seltskonnast juba 
paraja vahega eest rebinud, 
vaid Nõmme Kalju II hoiab 
veel jätkuvalt üldtabeli vii-
mast kohta, kuid neilgi on 
ilmselt plaan liigasse püsima 
jääda ja seetõttu on nad vii-
mastest voorudest noolinud 
võidupunkte, kasutades sel-
leks õige mitut põhimeeskon-
na mängijat.

JK Tarvas on kolmes viimases 
voorus olnud võidukas. XX 
voorus võideti Kiviõli Irbis 
2:0, XXI Tartu Santos 3:1 ja 
XXII FC Kuresaare 1:0. 
16. augustil mängib JK Tarvas 
võõrsil Vändra Vaprusega – 
taas väga oluline kohtumine, 
sest kuigi Vändra meeskond 
pole viimastes voorudes 
suurt punktilisa teeninud, on 
nad alati võimelised üllata-
ma.
Väravalööjate edetabelis on 
pikka aega juhtinud Sergei 
Akimov langenud kuuendaks, 
aga seda osalt ka kurioossel 
kombel. Nimelt ei saanud Ki-
viõli Irbis eelmises voorus 
Tallinna Infonet II vastu kor-
ralikku võistkonda kokku ja 
asi lõppes tõelise saunaga: 
tallinlased võitsid 12:1. 
Eduard Golovjov prõmmis 
selles mängus enda kontole 7 
väravat ja tõusis hoobilt liiga 
resultatiivseimaks meheks. 
Tegelikult on ta üles antud 
kui Infoneti meistriliigas 
mängiva põhimeeskonna 
ründaja, kuid sealse väikese 
mängukoormuse tõttu kasu-
tatakse teda ka duubelrivistu-
ses.
Rakvere JK Tarva duubelrivis-
tusel, kes mängib kolmanda 
liiga idatsoonis, on aga koge-
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28:49
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28:40

25:39

43

40

40

33

31

29

28
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20

JK Tarvas pääses karikasarjas 
suure võiduga järgmisse ringi

nenumate vastu punktiarvet 
raske kasvatada. Viimati kao-
tati JKle Loo 0:4. Duubel-
meeskonna käekäigule – 13st 
mängust 3 võitu ja 10 kaotust 
– ei saa aga suurt midagi ette 
heita, sest võistkonna kesk-
mine vanus on vaevalt 18 aas-
tat ja eesmärk on ikkagi põhi-
meeskonnale järelkasvu kas-
vatamine.
Naiste teise liiga võidu nimel 
heitlevad Tartu Tammeka II ja 
Rakvere JK Tarvas. XI voorus 

said tartlannad „tarvatari-
dest“ 3:2 jagu ja see tõstis nad 
28 punktiga ka turniiri liid-
riks. Tarva jalgpallinaiskonnal 
on 25 punkti ja teine koht.
Samas liigas mängib kaasa ka 
Paide Linnanaiskonna Tapa 
Jalgpallikool, kes 12 mänguga 
on kogunud 13 punkti ja asub 
kümne naiskonna konkurent-
sis kuuendal kohal.

Aivar Ojaperv
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iinfo@marbergkinnisvara.eu

MarkoTeiva
) 5344 0585
marko@marbergkinnisvara.eu

Aimar Türbsal
) 515 3621
aimar@marbergkinnisvara.eu

KORTERID MAJAD

MAATÜKID

SÕMERU, PÕLLU 7, 
2-toal. I k, 47m2, korter heas 
k o r ra s,  k e s k kü t e,  a k na d 
vahetatud. Majal uus katus, 
otsaseinad soojustatud.

Hind 14 900 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA , JAAMA 
19, 2-toal. I k, 42 m2, ahiküte, 
seisukord keskmine, 

trepikoda lukus, puukuur.

Hind 7500 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA, LÕUNA 9, 
3-toal. I k, 65 m2, keskküte, 
k a k s  rõ d u ,  m a j a l  k a t u s 
vahetatud, ühistu.

Hind 14 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

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

Hind 5000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

 

RAKVERE PAGUSOO 7
 4-toaline, II kr, 75,2 m2, 
keskküte, rõdu, sisukord hea, 
madalad kommunaalkulud, 
hoone 
renoveeritud, tegus KÜ

Hind 49 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

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

Hind 24 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

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

Hind 14 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

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

Hind 8 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

HULJA, RAKVERE TEE 30, 
3-toal. I k, 66,7 m2, õhksoo-
juspump, avara rõduga korter 

Hind 13 999 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

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

Hind 14 499 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

K A D R I N A ,  N E E R U T I 
TEE 18, 4-toal. I  k, 162,0 
m2,vesipõrandaküte,  hea 
seisukord, kivimaja ehitatud 
2010,  tsentraalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus.

Hind 89 900 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, PIKK  kinnistu 
7048 m2, 3-toal, 73,2 m2,  
a h i k ü t e ,  r e m o n t i  v a j a v 
palkmaja ehitatud 1920ndatel, 
kinnistu piiril tsentraalne vee- 
ja kanalisatsioonivarustus.

Hind 26 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA VALD JÕEPERE 
KÜLA kinnistu 3,5 ha, 3-toal, 
101,0 m2,  ahiküte, remonti va-
jav palkmaja ehitatud 1920nda-
tel, katusekorruse võimalus.

Hind 26 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

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

Hind 95 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

RAKVERE, LEPA 11, krunt 
600 m2, 5-tuba, üp. 160 m2, 
remonti vajav, puitsõrestik, 
linna vesi ja kanal.

Hind 36 500 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

S ÕME RU, AASA kinnistu 
1560 m2, 3-toal,  140 m2, 
õ h k k ü t e ,  v a l m i s  2 0 1 5 , 
kivimaja, tsentraalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus.

Hind 26 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

L AEKVERE V. PAASVERE 
KÜLA, 5-tuba, üp.120 m2, 
a h i k ü t e ,  k r u n t  9 1 0 0 m 2 , 
kõrvalhoone, suur aed. 

Hind 23 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

LAEKVERE V. SALUTAGUSE 
KÜL A , 2-tuba, üp.70 m2, 
a h i k ü t e ,  k r u n t  1 3 0 0 m 2 , 
kõr valhoone. Sobib hästi 
suvekoduks !!! 

Hind 9900 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

K A D R I N A ,  L U I G E  1 0  
e l a m u m a a  k i n n i s t u  1 0 8 4 
m 2 ,  t s e n t r a a l n e  v e e -  j a 
kanalisatsioonivarustus, elekter 
3x16A, ehitusprojekt.

Hind 9990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

UUED SOODSAD HINNAD! 

Kliendipäev 
14. augustil kl 15–19. 

SUUPISTED VORSTIKUNNILT!

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

Nele Lauk
Tel 5697 5217
maakler

Tõnu Kuhi
Tel 502 2114
kutseline hindaja

Triinu Heinluht
Tel 5391 0678
maakler, hindaja

Taivi Kask
Tel 5567 1233
kutseline maakler

Margus Punane
Tel 504 9998
tegevjuht

Eve Kalm
Tel 5623 1534
maakler

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

Mõnus korter, ilus vaade!
Rakvere, Lai 1  
Hind 22 500 € UUS HIND!
2 tuba, 44,5 m2, 4/4, uued aknad 
ja välisuks, toad eraldi.   
Margus Punane 504 9998

Maale elama või suvitama!
Laekvere vald, Arukse küla
Hind 17 900 € 
Krunt 1781 m2, elamu 59,8 m2, 3 
tuba, saun, garaaž, puukuur
Taivi Kask 5567 1233

Hubane suvekodu!
Vihula vald, Eisma küla
Hind 42 200 €
Kinnistu 1891 m2, maja 83,7 m2, 
4 tuba, saun, garaaž
Eve Kalm 5623 1534

Ilus ahjuküttega korter!
Roodevälja küla, Arkna tee 50
Hind 13 200 €
2 tuba, 41 m2, korrus 1/2, dush 
Eve Kalm 5623 1534

Hu b a n e  ko r t e r  ka u p l u s e 
läheduses!
Kunda, Kalda 16
Hind 6 900 € 
49,10 m2, korrus 2/2, uued 
aknad, san.remonti vajav
Taivi Kask 5567 1233

1-toaline korter Sõmeru 
keskuses!
Sõmeru alevik,  Puiestee 1
Hind 10 900 € 
32 m2, korrus 1/3, uued aknad 
ja uksed, san.remonti vajav
Triinu Heinluht 5391 0678

K e n a  p a l k m a ja ,  o m a e tt e 
olemine!
Haljala vald, Kavastu küla  
Hind 35 990 € 
Kinnistu 1,1 ha, elamu 70 m2, uus 
katus ja aknad, puurkaev, septik.   
Margus Punane 504 9998

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

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

Eino Vaher
Maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA (MAJA, KORTER, PÕLD, METS JM).
LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
lisete@virumaainvest.ee

MÜÜA KINNISTU

ÜÜRILE ANDA

ÜÜRILE ANDA 1 4 AHI JA KESKKÜTTEGA KORTERID!
LISETE 5233830

MÜÜA MAJAD

Vinni alevikus Põllu tn müüa heas 
korras 5-toaline korter. Üldpind 
90 m2. HIND 29 000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Müüa Pajustis Linnu 15 kolmandal 
korrusel 4-toaline korter. Üldpind 
84,8 m2. HIND 28300 EUR . Helista 
53331805 Olev

Paju s t i s,  L i n nu  1 5  ra hu l i ku s 
piirkonnas müüa kerget remonti 
vajav 3-toaline korter. Üldpind 65 
m2. HIND 28 500 EUR. Helista 
53331805 Olev

Müüa Essus Pargi tänaval 2-toaline 
korter. Üldpind 48,6 m2. HIND 12 700 
EUR. Helista 5233830 Lisete

Müüa Püssis ilus korter koos mööbli 
ja kõigi mugavustega. Üldpind 58 m2. 
HIND 4500 EUR. Helista 55650109 
Liidia

Rakveres, Kungla 7 müüa 2-toaline 
heas korras soe korter 5-korrusel. 
Üldpind 49 m2. HIND 29 500 EUR. 
Helista 55650109 Liidia

Müüa eksklusiivne kolmetoaline 
Rakvere vanalinna korter Pikk 1. 
Üldpind 62 m2. HIND 87 500 EUR. 
Helista 5530227 Eino

Rakveres Piiri tn müüa 2-toaline 
ahiküttega korter. Üldpind 44 m2. 
HIND 21 500 EUR. Helista 5530227 
Eino

Müüa Rakveres Koidula 2 kolmandal 
korrusel 3-toaline korter. Üldpind 
49 m2. HIND 27 400 EUR. KAUPLE! 
Helista 5530227 Eino

Laekvere külje all Moora külas müüa 
veidi remonti vajav ühepereelamu. 
Üldpind 142 m2, krunt 2400 m2. 
HIND 12 500 EUR. Helista 53331805 
Olev

UUS HIND! Müüa ideaalses korras 
soe suur maja Aseri keskuses, Tellise 
14. Krunt 1333 m2, üldpind 235 m2. 
HIND 99 000 EUR. Helista 55650109 
Liidia

Müüa Rakvere linna piiril mändidega 
ümbritsetud elamumaa – Käbi 
kinnistu. Krundile viib tee. Krunt 
9981 m2. HIND 16 500 EUR. Helista 
5233830 Lisete 

Müüa Hal jala  val las  Kandles 
maatulundusmaad suuruses 3.8 – 
30.3 ha, hinnavahemikus 12 000 – 94 
000 EUR. Helista 5233830 Lisete

Üürile anda Rakvere kesklinnas 
Võidu tänaval erinevas suuruses 
kortereid. Kortereid on nii ahiküttega 
kui ka keskküttega. HINNAD 150-180 
EUR. Helista 5233830 Lisete
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• Müüa soodsa hinnaga Tapa 
ja Tamsalu linnas ning vallas 
erinevas seisukorras ning erineva 
suurusega 1-4toalised korterid 
ning majad. Täpsem info: mob 
5110 478 või 322 0106, e-post: 
urmas.saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS. 
Aitan teid kinnisvara ostmisel 
ja müümisel, võtan müüki teie 
korteri või maja, kinnisvaraalane 
konsultatsioon tasuta.

• Müüa ahiküttega tuba ja köök 
Rakveres (23 m2). WC ja dušš sees, 
eraldi sissekäik. Hind 9300 €. Tel 
5198 8087

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal. 
sees. Uus vannituba! Hind 11 500 €. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305 

• Müüa ahiküttega 1toaline korter 
Rakveres. Tehtud euroremont, vesi 
sees. Tel +372 5340 6016, 5690 5846, 
õhtuti

•  Müüa 1toaline  k .m korter 
Rakveres Võimla tänaval teisel 
korrusel. Korter on renoveeritud ja 
möbleeritud. Hind 20 000 € Info tel. 
53 444 546

• Müüa Rakveres Saue 8 1toaline 
mugavustega korter. Väga heas 
korras, uus mööbel. Võib kohe sisse 
kolida. Tel 5069 814

• Müüa otse omanikult 1toaline 
k.m. korter Rakveres (V korrus) koos 
mööbli ja muu sisustusega (külmik, 
boiler). Talvine küte võimalik endal 
reguleerida. Hind 17 000 €. Tel 5664 
8311

• Müüa 1toaline korter Vinnis. 
39 m2,  II  korrus,  elektriküte, 
päiksepoolne, rõdu. Tel 5554 0402

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

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn, üp. 39 m2. Hind 14 900 
€. Tel 5884 1397

• Müüa 2toaline korter Kundas 
Pargi tn 10. Heas korras. Hind 4500 
€, võimalik ka järelmaksuga. Tel 
5107 541

KINNISVARA

• Soovin üürida Kadrinas 2-3toalise 
möbleeritud korteri pikemaks ajaks. 
Pakkumised teha: telefon 5837 2776 
või e-mailile: nupsik2606@gmail.
com. Kiire!

• Vanem abielupaar soovib üürida 
V- Maa r ja s  ko r t e r i t  e s i m e s e l 
korrusel. Tel 5345 3875

• Noor pere soovib osta remonti 
vajava 1-4toalise korteri või maja 
Rakveres või selle lähiümbruses. 
Võib vajada remonti jne. Soodsa 
pakkumise korral raha kohe 
kätte! Tel 5226 500

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

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

• Ostan remonti vajava korteri 
Rakveres. Tel 5550 0588

• Ostetakse 2- või 3toaline korter 
Tapa linnas, võib olla remonti vajav. 
Tel 5110 478

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan, üürin garaaži Rakveres. 
Pakkuda võib ka suuremaid. Tel 
5394 8017

• Ostan garaaži  Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5550 0588

ÄRIPINNAD

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

• Üürile anda tuba eramajas. Tel 
5662 1987

• Anda üürile 1toaline korter Sõme-
rul. Tel 5137 604

• Üürile anda väga heas korras 
1toaline korter Kadrinas alates 1. 
septembrist.  Tel 5341 5241

• Anda üürile 1toaline korter Tapal. 
Tel 5047 295

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

• Annan üürile 2toalise korteri 
(möbleeritud, olemas köögi- ja 
kodutehnika) kolmeks kuuks. 
Rakveres. Hind kokkuleppel. Tel 
5360 5145, Ludmilla

• Otse omanikult anda üürile Rak-
vere vanalinnas 2toaline ahiküt-
tega osaliselt möbl. korter. Aknad 
vahetatud, 3 x klaaspakett. Korteris 
soe vesi boileriga, WC. Hind kuus: 
175+ üüriarve + elekter. Lepingu 
sõlmimisel vajalik 1 kuu ettemaks+ 
tagatisraha (kokku 350 eurot). Tel 
5664 9966

• Üürile anda remonti vajav 3toaline 
korter Rakveres. Tel 5656 4904

• Anda üürile 3toaline korter Kun-
das. Tel 5667 0309

• Üürile anda suvila Võsul (4 tuba, 
dušš, soe ja külm vesi). Tel 5660 3408

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

•  M ü ü a  v õ i  a n d a  r e n d i l e 
rõivakauplus (37 m2) Rakveres. Tel 
5550 0588

ÜHETOALISED KORTERID

KAHETOALISED KORTERID

KOLMETOALISED KORTERID

NELJATOALISED KORTERID

MAJAOSAD

ELAMUD

ÄRIPIND

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

Tapa, Lembitu pst 15, 27m2, Ik  
H: 3900 € tel: 51 10 478 Urmas

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

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

Rakvere, Võidu 74, I k., üp,. 34,3 
m2, renov,  ahiküte H: 17 600 € 
tel. 52 88 670 Mare.

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

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

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

Kunda,  Mäe 7, I k, üp 39,3 m2  
H: 200 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 
658 Anu

Kunda,  Pargi 4, I k, üp 38,1 m2  
H: 570 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 
658 Anu

Kunda,  Pargi 2, I k, üp 39,6 m2  
H: 1580 € + KÜ võlg tel.: 50 13 
658 Anu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kadrina v, Hulja, Tõnismäe tee, 
üp 79,2 m2, III k  H: 16 000 € tel.: 
50 13 658 Anu 

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

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

V ä i k e - M a a r j a  a l ,  A i a  t n , 
kaasomand, 2 k, üp 79,05 m2, 
krunt 2038 m2, palkmaja H: 8900 
€ tel: 51 16 466 Helve

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

Rakvere, Rohu tn, krunt 707 m2, üp 
118 m2, 4 tuba,saun, garaaž H: 64 
000 € tel 58 00 36 48 Merle 

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

Rakvere, Tõru tn, krunt 600 m2, 
üp 204,2 m2 H 39 000 €  tel 50 13 
658 Anu

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

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

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

Sõmeru v, Varudi-Vanaküla k, krunt 
11 727 m2, üp 104,6 m2 H: 16 000 € 
Paku oma hind! tel: 58 00 36 48 Merle

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

Väike-Maarja v, Simuna, Pargi 6, 
kivimaja, krunt 2273 m2, üp 295,3 
m2 H 11 000 € tel: 51 16 466 Helve

Vihula v, Annikvere k, üp 130 m2, 
krunt 2966 m2! H: 68 900 € tel: 51 
16 466 Helve 
Rägavere v, Põlula k, krunt 65068 
m2, üp 109,7 m2 H:45 000 € tel 58 
00 36 48 Merle

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

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

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

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

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

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

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

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

Tamsalu, Kolde 7, krunt 1194 ha, 
üp 300m2, H: 39 000 € tel: 51 10 
478 Urmas

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

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

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

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

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

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

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

Kunda,  Koidu 87, V k, üp 61,9 m2, 
½ korteriomandist H: 1050 € + KÜ 
võlg tel.: 50 13 658 Anu

Tamsalu, Ääsi 11, üp 62,5 m2, 
rõdu. H: 4500 € tel: 51 16 466 Helve

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

Väike-Maarja,  Tamme 5, III k, 
üp 50,5 m2  H: 11 000 € tel.: 50 13 
658 Anu

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Müüa  või anda üürile 2toaline 
möbleeritud korter Kundas Mäe 18 
korrus 1/5 otse omanikult. Asukoht 
väga hea. Kauplus 20 m kaugusel, 
maja ees lasteväljak. Korralik ühistu. 
Korter vajab värskendamist, kuid 
on puhas ja korras. Hind 8900 €. Tel 
5290 155

• Müüa 2toaline korter Kundas. 
Hind 3000 €. Tel 5673 4299

• Laekvere alevikus müüa 2toaline 
puuküttega korter (10-2). Uued 
aknad, el. juhtmestik vahetatud, 
välisseinad soojustatud. Tel 5563 
8122

• Müüa 3toaline korter Rakveres 
Vabaduse tn (62,4 m2, II korrus, toad 
eraldi, suur köök, rõdu). Tel 5093 521

• Müüa 3toaline korter (I k., 61 m2). 
Aknad, uks vahetatud, oma küte, 
toimiv KÜ + garaaž, Rakverest 15 
km. Hea bussiühendus, pood, kool, 
lasteaed, jõgi lähedal. Hind 10 000 
€. Tel 5236 447

• Müüa 3toaline ahiküttega korter (I 
korrus) Tamsalus. Hind kokkuleppel. 
Tel 5391 173

• Soodsalt müüa 3toaline korter 
Tapal Üleviste 7 otse omanikult.  
Прадаëтса 3-комнатая квартира в 
Тапа. Kõigi mugavustega, uksed-
aknad vahetatud, kõik teenused 
lähedal – postkontor, kool, lasteaed, 
bussi- ja raudteejaam. Hind 4750 €. 
Tel 5391 5613, 32 77 907, 5840 9350

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

• Müüa Moe alevikus Lääne-
Virumaal 3toaline korter. II korrus, 
67,8 m2. Normaalses korras. Hind 
kokkuleppel. Tel 5667 2489

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

• Müüa Jänedal 3toaline kap.remonti 
vajav korter. Aknad vahetatud. 
Esimene korrus. Tel 5262 267

• Müüa 4toaline remonti vajav 
korter Tamsalu vallas. Hind 2300 €, 
tingi! Tel 5354 0390

• Müüa majaosa Rakveres. Ahiküte, 
vesi, kanal., aiapidamisvõimalus, 
3-faasiline vool. Tel 5614 2951

• Müüa ühekordne puumaja 
(ehitatud 1985. a) Paju tn 16 Rakvere. 
4toaline, vannituba, saun, garaaž, 
õunapuud, marjapõõsad, krunt 600 
m2. Hind 50 000 €. Tel 5815 0725

• Müüa maja  koos aiamaa ja 
kõrvalhoonega 18 km Rakverest 
või vahetada 2toalise korteri vastu 
Rakveres (II korrusel). Tel 5562 2948

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

• Müüa vanem maja + abihooned 
+ elamumaa Põltsamaa jõe ääres. 
Vajab remonti. Krundi suurus 8996 
m2. Hind kokkuleppel. Tel 5665 4229

• Müüa Harjumaal Kaasiku külas 
Laitse rallipargi lähedal maja (60 
m2, krunt 1264 m2, saun, garaaž, 
korrastatud heki ja viljapuudega 
aed). Tel 5192 5428

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

• Müüa krunt (848 m2) Rakveres. Tel 
5800 4857

OTSID UUT KODU? 
MÜÜD AUTOT? 

PAKUD TEENUST?

Parim võimalus selleks on 
avaldada kuulutus 

Kuulutajas.
Tiraazh 15 000 ning kõik 
kuulutused nähtavad ka 

interne  s
www.kuulutaja.ee
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TEENUSED

•  Metsa väljavedu MTZ-82-ga. 
Vajadusel koos lõikusega. Info: 51 
46 788

• Muruniidukite, murutrak-
torite, trimmerite, võsalõika-
jate ning saagide remont ning 
hooldus. RENT. ForestPlus OÜ 
Laada 20, Rakvere 32 55 332, 
5853 6925

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

• Pakume kodukoristust, niidame 
muru, aitame ära teha välitööd. 
Tel 5197 9997

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

• Puitmaja fassaadi soojustamine 
ja renoveerimine. Kuuride ja 
terrasside ehitus. Tehtud töödele 
arve ja garantii. www.kodupuit.ee 
Tel 58 889 999

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465                                                                                                 

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

•Paigaldame aknaid ja uksi . 
Te ostame ka  akende ja  uste 
remonti, hooldust, reguleerimist 
ja paketivahetust. Tel 5307 8178

• Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

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

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

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

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

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi 80 B4 1992. a. Hind 500 
€. Tel 5184 451

• Müüa korralik Fiat Stilo 2,4 125 
kW 2002. a, üv 09.2016.a, vahetus 
suurema auto vastu. Tel 5828 5207

• Müüa Mazda 323F, 2002. a 1,6 
bensiin. Hind 999 €, järelmaksu 
võimalus. Tel 5676 8285

• Müüa Renault Laguna 2004. 
a, luukpära,  manuaal, 1.9 diisel, 
ls  170000,  püsikiirusehoidja, 
poolnahksisu, tumeroheline. Hind 
3000 €. Tel 5850 3806

• Müüa Seat Inca 1,9 47 kW 1999. a, 
soodsalt. Tel 5828 5207

•  Mü ü a  Vo l k s w a g e n  P a s s a t 
C o m f o r t l i n e  1 , 9 T D I  2 0 0 1 .  a 
7 4  k W ,  t u r b o d i i s e l ,  s e d a a n , 
hõbedane metallik, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, kesklukk puldist, 
4xel.aknad, pl.soojendus, tume 
sametsalong, veokonks, korralik, 
k e ht i v  ü l e v aat u s  2 0 1 6 ,  v ä ga 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5868 4077

• Müüa Volvo S80 diisel, 1999. a 
2.5tdi 103 kW. Auto on heas korras 
ning asub Rakveres. Hind 2390 €. 
Tel 5873 3303

• Müüa Audi 80 B4 veokonks (100 
€), ZIT-i mootor (uus). Tel 5263 447

•  O s t a n  VA Z i d e  u u s i  p l e k-
ke, ilukilpe, tulesid, stangesid, 
Vene-aegseid uusi rehve. Tel 5157 
395

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

• Ostan autoromusid. Tel 5840 1818

• Ostan V8 mootoriblokke, võiks 
olla koos kepsude ja kolbidega. 
Ülejäänud osad pole olulised. Tel 
5893 7539

• Ostan mõistliku hinnaga võrri, 
delta või siis mõne Vene tsikli. 
Kõik pakkumised, mis üle jõu ei käi, 
vaatan üle. Tel 5345 7017

SÕIDUKID

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511

viru@toonklaas.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut       86
BMW E34      520i/518i           94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe            92-95
BMW E38         4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46        2,0TD          -05
BMW E46 coupe   I,9i                       00

CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,3i aut.        -97
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD     97

CITROEN XSARA 5ust  1,4                 -02
CITROEN C2                     1,0i                       06
CITROEN C3                    03
CITROEN C5    2,0HDI                   -04

DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ    0,8i             99

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

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

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

MB CLK                   97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car          93-00
MB E-klass                                                  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 
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
OPEL SINTRA        2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD        89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA            2,0 TD                          99
UUS! OPEL MERIVA           1,6 i                      05 

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car    2,0i/aut               99

SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 

SUBARU LEGACY    2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94

SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                    06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95
UUS! SEAT LEON               1,6i                      02

SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00

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

VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO       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/car    1,6i/2,5TDi   -02

VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -00
VOLVO S70/V70     2,5i           -00
UUS! VOLVO S80/V80  2,5TDi        99

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

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

www.wiruauto.ee 

D a c i a  S a n d e ro ,  0 1 / 2 0 1 2 a . 
1.2(55kw), bensiin, manuaal, 
punane. Sn: 141 517km. Hind: 
5390.-

Peugeot 207, 08/2010a. 1.4 (50kw), 
diisel, manuaal, hõbedane met. Sn: 
60 300km. Hind: 6490.-

Nissan Qashqai Visia, 09/2008a. 1.5 
(78kw), diisel, manuaal, hall met. Sn: 
208 735km. Hind: 6490.- 

Nissan Qashqai Visia, 04/2009a. 
1.5(76kw), diisel, manuaal, beež met. 
Sn: 53 210km. Hind: 8990.-

Nissan Juke Visia, 02/2011a. 
1.6(86kw), bensiin, manuaal, 
hõbedane met. Sn: 57 215km. Hind: 
8990.-

Nissan Juke Acenta Connect, 
04/2011a. 1.6(86kw), bensiin, 
manuaal, tumesinine met. Sn: 96 
150km. Hind: 9690.-

Peugeot 508 Allure, 1.6(115kw), 
bensiin, manuaal, pruun met. Sn: 131 
920km. Hind: 10 290.-

Nissan Qashqai+2, 03/2010a. 
2.0(104kw), bensiin, manuaal, must 
met. Sn: 160 750km. Hind: 10 490.-

Peugeot 508 Allure, 05/2011a. 
2.0(120kw), diisel,  automaat, 
tumepruun met. Sn: 194 875km. 
Hind: 10 450.-

Renault Capture Zen, 09/2013a. 
0.9 (66kw), bensiin, manuaal, must 
met. Sn: 42 490km. Hind: 11 490.-

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

Peugeot 308, 10/2014a. 1.2 (60kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 12 
510km. Hind: 11 990.-

P e u g e o t  4 0 0 7 ,  0 2 / 2 0 1 2 a . 
2.4(125kw), bensiin, automaat, 
pruun met. Sn: 95 080km. Hind 
11 990.-

Nissan Qashqai Acenta, 10/2012a. 
1.6(86kw), bensiin, manuaal, punane 
met. Sn: 51 160km. Hind: 12 790.-

Nissan Qashqai Visia, 05/2012a. 
1.6(86kw), bensiin, automaat, 
punane met. Sn: 51 050km. Hind: 
12 900.-

Nissan Qashqai Acenta, 03/2012a. 
1.6(86kw), hõbedane met. Sn: 44 
050km. Hind: 12 990.-

Nissan Qashqai Acenta, 10/2011a. 
2.0(110kw), diisel, manuaal, 4x4, 
lilla met. Sn: 79 626km. Hind: 13 
490.-

Nissan Qashqai Acenta, 01/2013a. 
1.5(81kw), diisel, manuaal, hall met. 
Sn: 68 865km. Hind: 14 490.-

Renault  Traf ic  Pack Cl im, 
04/2012a. 2.0 (66kw), 6 kohta, 
diisel, manuaal, valge. Sn: 95 742km. 
Hind: 14 990.-

Nissan  Qashqai+2  Acenta , 
01/2013a.  1 .6(96kw),  di isel , 
manuaal, Sn: 95 645k. Hind: 15 
490.- 

Nissan X-Trail SE, 01/2013a. 
2.0(110kw), diisel,  automaat, 
hõbedane met. Sn: 42 275km. Hind: 
19 990.-

Nissan Qashqai Acenta Connect, 
09/2014a.  1 .5(81kw),  di isel , 
manuaal, lilla met. Sn: 10 340km. 
Hind: 21 490.-

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

• Paigaldame tänavakive. Tel 5382 
6917

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

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

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

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

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

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

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

• Ahjud, kaminad, pliidid, korst-
nad, müürid. Tel 5047 459

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

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

• Pottsepp. 25 a kogemust. Remon-
dib ja ehitab küttekoldeid ja korst-
naid. Tel 5069 683

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 
4670

• Plaatimine, hüdroisolatsioon 
(VTT sertifi kaat, kogemus 15 aastat). 
Tel 5805 6822

• Korstnapühkimis- ja pottsepa-
teenused. Tel 5221 165

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

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

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

• 8-le reisijale transpordi-
teenus. Eesti, Euroopa, ürituste 
jne sõidud. Buss Opel Vivaro 
2009.a, pika kerega (mahukas 
pakiruum). Tel 55614554, oy-
planet@gmail.com

• Transporditeenus multilift kal-
luriga (mahakäivad, vahetatavad 
kastid - 6, 13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 
324 5761

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

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

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



Kuulutaja reede, 14. august 2015 17Kuulutused

Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

www.prtgrupp.ee

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

ERIKA TAKSO 

RAKVERES 

5803 8684

ETTETELLIMISE 
VÕIMALUS

• Veoteenus nädalavahetustel väike 
kalluriga (kandevõime 1,5 tonni või 
4 m3 küttepuid). Tel 5691 5810

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

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

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

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

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

• Prügiveoteenus, multilift kallur 
+ mahakäivad vahetatavad kastid. 
Tel 502 6761, 553 6188, 324 0707

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

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

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

• Pehme mööbli ja vaipade masin-
pesu. Anderi Äri, tel 5664 4436

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

• Bilansivõimeline kogemustega 
raamatupidaja otsib lisatööd äri-
fi rmades. Sobib osaline tööaeg või 
rmp. teenuse osutamine. Eda tel 
5855 8812

• Ramteen OÜ pakub raamatupida-
misteenust. Tel 5558 3812

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

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

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

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

• Arvutite väga soodne hooldus ja 
remont. Tel 555 268 97

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

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

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

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

• Ans. Felix Bänd. Soodne. Hea. Tel 
5559 3419

* 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

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 5650 0368, 5699 7000
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

VEOTEENUS VOLVO 
FH 12

MULTILIFT KASTI 
RENT

Tel 5533 835

 

FenderEstonia 
OÜ 

5245124 
 

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

Kuni 24h soodushinnaga  

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

SOODSAIM   RENT OODSAIM   REN
VIRUMAAL!

NTREN
L!L! 

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787



Kuulutaja reede, 14. august 201518 Kuulutused

Taaskasutatud 
rõivaste müügipunkt 

“SIRTSUD” 
Avatud Rakveres

Sireli tee 6
(Rakverest Kadrina suunas ca 200 m)

 T, N, R  10 - 18
 L,  10 - 15

P.S. Tasumine  sularahas!

L, 15. aug  Rakvere turul uued 
ehted 2 €, 

uued riided kuni10 €. 

Kasutatud riided ja jalanõud 
kuni 5 €

Rakveres 
Tallinna tänava 

mööblikaupluses

 

Suur valik kasutatud ja 
uusi kušette, voodeid, 
nurgadiivaneid, TV-

aluseid, lauad-toolid, 
uut antiikmööblit 

ja igasuguseid 
mööbliesemeid.

Külastage meid iga 
päev E-R 10-18, L 

10-15

Hinnad paindlikud!

Info 5069 814

 TÜHJENDUS-
MÜÜK

 AIAMÖÖBLIT

 LEHTLAID

 AIAMAJASID

 SAUNU JM

Lisainfo tel5625 6596

Valmistame palgist:

KELDRITE EHITUS

Eelista kodumaist 
Ise tehtud - hästi 

tehtud !

Materjalid otse tootjatelt.
Nõustamine ja 

hinnapakkumine 
meie poolt.

Tel 5685 6320

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

Ehitustööd

Tel 5860 0196

Teostame 
üldehitustöid.
Vundamendid

Müürid
Puitkarkassid

Fassaadid
Katused

Uksed, aknad
Materjalid otse tootjatelt.

Nõustamine ja 
hinnapakkumine 

meie poolt.

Tel 5685 6320

• 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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

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

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Järvamaal, 
Lääne- ja Ida Virumaal. 

Levib maal ja linnas. 
Kuumakse alates 

7 eurost
Info ja tellimine 519 616 06

info@igorexa.ee
www.igorexa.ee

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

TÄNAVAKIVI 

PAIGALDUS,

HALJASTUSTÖÖD 

ESKIISIST 

RAJAMISENI.

5113 328, 5066 294

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

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

• Ostan mänguasju (autod, nukud) 
ning vanu ehteid (sõled, ketid, sõr-
mused, käe- ja taskukellad ja nende 
osad). Tel 5031 849

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

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

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

• Müüa korralik lahtikäiv söögilaud 
(pruuni värvi). Hind supersoodne. 
Tel 5079 984

• Müüa köögi seinakapid, sügav-
külmkirst, pesumasin (Maljutka 
tüüpi), väike elektriline trimmer. 
Hind kokkuleppel. Tel 5802 3690, 
32 40 360

• Müüa köögikapp (80x60x85), ära 
anda jalatsikapp. Tel 5111 458

• Müüa korteri sisustust. Tel 5512 
028

• Müüa soodsalt vähekasutatud 
raudvoodi (1,60 x 2 m, koos mad-
ratsiga).  Tel 5210 534

• Soodsalt riideid kõigile. Tel 5594 
7776

• Müüa alas, aiapostid. Tel 5594 
7776

• Müüa soodsalt mikrolaineahi, 
välivoodi, el.pliit, trenažöör. Tel 
5594 7776

• Müüa palju korralikke süle- ja 
lauaarvuteid. Garantii ja vahetus-
võimalus. Tel 56 454 853 

• Müüa uus õunapurusti ja 
mahlapress. Tel 5669 6047

• Müüa puidust välisuks. Tel 5330 
6536

• Müüa heas töökorras kangastel-
jed. Tel 5563 8122

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

• Müüa kasutatud väga heas korras 
elektriradiaatorid (Airelec, At-
lantic), meeste/noorte uus sügis-
talvejope DE PUTA MADRE (S) , 
hamstripuur, metallgaraaž, värava 
sepishinged, söögilaud + toolid, 
diivanilaud (kirss), nurgadiivan 
+ tumba (beež), 2 paari suusasaa-
paid (nr 38, valged ja sinised). Tel 
5104 147

KODU
• Ostan õunapurusti. Tel 5270 058

• Männi Äri Huljal ostab ja võtab 
müüki majapidamise likvideeri-
misel ja kolimisel jäänud esemeid 
(ehted, nõud, mänguasjad, tööriis-
tad). Pakkuda võib kõike, kila-kola 
(kojukutsed). Rein 5530 783, Andrus 
5031 849, pood: 3252405

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

• Antiigiäri Rakvere kesklinnas os-
tab kuld- ja hõbeesemeid, münte, 
hambakulda. Kuld alates 17 €/gr. 
Laada tn 14 (vana turuhoone). Tel 
5067 819, 32 30 702

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

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

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

• Ostan audio-videotehnikat, kulda 
ja igasugust muud huvitavat kraami. 
Raha kohe kätte! Tel 5556 7508
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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

Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

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

Tel 53 953 953,  
     53 060 604

vooder.wix.com/puukuur
        Puukuur

MÜÜA 
SÕELUMATA JA 

SÕELUTUD MULDA, 
LIIVA, KILLUSTIKKU JA 
FREESITUD  ASFALDIT.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee
Tel 5557 7007

janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

j
ogu Eestis.

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID
(sanglepp)

35 € / ruum
Rakvere piires transport 

tasuta!
Tel 5354 1618

www.haket.ee

ÜÜ Õ

Hinnad alates 3180 €.
Kauplus NAELAREMONT, 

Rakvere Jaama pst. 11
Tel. 5453 80 53, 7751 001

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

NB! Kauba toome Eesti piires 
tasuta kohale!!!

MÜÜA UUED HALUMASINAD 
Taanist, Saksamaalt ja Itaaliast.

MÜÜA 

SAETUD JA LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
(segapuu ja kask)

Puud on koormasse laotud
Tel 5332 7853

MÜÜME:

* PUITBRIKETT 
(kandiline ja ümmargune)

* TURBABRIKETT 
109 €/alus

* KÜTTEGRAANULEID 
0,975 t/ 179 €

* KIVISÜSI

* KAMINAPUID

* KLOTSE 
40L võrk/ 1,60 €

Rakvere Kütteladu, Narva 17

Tel 32 51 101

Paide Kütteladu, Parkali 18

Tel 38 32 088

www.algaveod.ee

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

SAEMATERJALI 
MÜÜK

Väike-Maarjas. Transpordi 
võimalus.

OSTAME OKASPUU 
PALKI

Tel 5150 268

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

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

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

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

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

• Müüa 3m metsakuiva ning 50cm 
ja 38cm lehtpuukütet. Tel 5300 8408 
õhtuti kell 20

• Müüa 3m küttepuud (valge lepp). 
Võimalus pakkuda ka transporti. 
Tel 5122 025

• Müüa 3m küttepuud, soovi korral 
võib lõigata pakkudeks vastavalt 
mõõdule. Tel 5894 4000

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

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

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

• Müüa paar koormat 50cm kuiva 
ka s e p u u d .  S o o d s a  h i n n a g a. 
Transpordi võimalus. Tel 5122 025

• OÜ Puider  müüb sanglepa 
küttepindasid ja kuivi lepa küttek-
lotse (40L võrkkottides). Ühe koti 
hind 1,50 eurot. Alates 30 kotist 
Rakvere piires transport tasuta. Info 
10.00-12.00 esmasp, kolmap, reedeti 
tel 32 249 29

KÜTTEPUUD

• Müüa lõhutud lepa küttepuid 
(koorem 4 m3). Tel 5691 5810

• Müüa kase küttepuid  35cm 
p i k k u s g e a ,  3 7  € / m 3  k o h a l e 
toomisega. Tel 5539 506

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

• Müüa küttepuud (kuiv) tamm ja 
saar 35cm. NB! mõni koorem. Tel 
5122 025

• Müüa saematerjali, voodri- ning 
põrandalauda, saeveskiteenus ja 
nelikanthööveldus. Tel 5089 215, 
toomonu.ee või saeveski.toomonu.
ee

• Seoses sauna ehituse ärajäämisega 
müün silikaattellist  (1000 tk, 
paksus 8 cm); Aseri tellist (5000 
tk, paksus 6 cm); sauna leiliahju 
(uus);  saematerjali  (50x150, 
40x100, 25x100+); sisevoodrilauda 
(25x120); lihtlauda  (25x100+); 
lehise lihtlauda (25x80+) jne. Tel 
58119457

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

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

• Müüa treipink ja terituspink. Tel 
5210 534

• Müüa traatvõrku (1,50 kõrge). Tel 
5800 4857

EHITUS

• Ostan Veneaegseid laepaneele. 
Tel 5039 650

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

Müüa toidukartulit ja kooritud 
toidukartulit. Tel 5165 692

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

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

• Müüa heina. Hein on pallides, 
transpordi võimalus. Tel  32 53 549, 
5451 7181

• Pakun sõnnikut. Tel 5685 8009

PÕLLUMAJANDUS

METS

•  Au g u s t i  a l g u s e s  Pa e mu r r u 
linnaosas kaduma läinud suuremat 
kasvu musta värvi isane kass. Tel 
5859 5481

•  S o ovin osta  väikese  ko era 
kutsikaid. Tel 5122 502

• Ära anda kolm ilusat kirjut 
kassipoega. Tel 5628 1100

• Sümboolselt anda kassipojad 
(ema siberi angoora, isa britlane). 
Tel 5617 3837

• Kingin rotid koos puuriga. Tel 
5685 8009

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Otsin oma 4kuusele lambakoerale 
Rakverest  või  lähiümbr usest 
mängukaaslast. Tel 5523 400

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

Kuulutusi saab 

toimetusse 

edastada ka telefonil 
3225091 

või e-postiga 

kuulutus@kuulutaja.ee. 

www.kuulutaja.ee

Hiljemalt neljapäeva kella 11.00 antud kuulutus 

ilmub reedeses lehes. Kuulutusi saab toimetusse 

edastada ka telefonil 322 5091 või 

e-pos  ga kuulutus@kuulutaja.ee. 

www.kuulutaja.ee
Kuulutuste vastuvõ   
toimetuses E-R 9-17 

Vilde 6a, Rakvere

Müüa uusi ja kasutatud 
SÜLEARVUTEID, 

TAHVLEID, TELEFONE 
Remont. Järelmaks. 

Tel 50 13393

Kvaliteetsed
E-sigaretid ja E-vedelikud 

soodsa hinnaga. 
www.powersmoke.ee

Rakveres Vaalakeskuses ning 
Laada tn 37 II korrusel

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Südamlik kaastunne Endlale kalli isa 

KALJU ROHTLA 

kaotuse puhul. 

Renna perega, 

Helve ja Rein, Iira ja Olev

Südamlik kaastunne Maiele

 isa 

surma puhul.

 Töökaaslased Rajast

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

• Ostame lauahõbedat proovidega 
84, 800, 875, 916, 925. Laada 14 (vana 
turuhoone). Tel 5067 819, 32 30 702

• Ostan ja hindan vanu rahasid, 
märke, medaleid, ordeneid. Aus 
kaup ja korralik hind! Tel 5590 6683

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

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

VANAVARA TEATED

TUTVUS MUUD
• www.toonklaas.ee

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

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

• ALUMIINIUMIST KATUSERE-
DELID. Õhtuti tel 5289 418

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

• Ostan vanu Vene elektroonika-
plaate, skeeme, dioole, lintmakke, 
katkisi või vanu arvuteid. Tel 5673 
8790

• Armand! Võta palun ühendust. Tel 
5833 0153, Hedda

• Jurist. Tel +372 50 34 352

• Peotelkide (5x8 ja 5x10 m) ja 
gaasiga wok-panni rent. Tel 
5829 8297

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres Laada 14 (endine 
Turuhoone) – rõivad, jalatsid ja 
muud huvitavat

• Mees (47a) otsib kaaslast. Tel 
5741 0298

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 

Seoses tegevuse 

lõpetamisega 

POHLA POES 

HINNAD ALL 

KUNI 50% 

Võimalik osta ka hulgi: 

laagreid, tihendeid, 

kiilrihmasid ja 

traktori varuosi.

OÜ Trakauto 

Lepna tee 3 

E-R 9-16

Info 5210 534

Palume külastada!

Rakvere 
Spordikeskuse 
15/16 hooaja 
saaliaegade 

enampakkumine

Pakkumuste 
esitamine kuni 

26. aug. kell 23.59

Lisainfo: 
rakverespordikeskus.ee

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 13. august 2015
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Turul veel müügil:
* suvelilled, lilleamplid, suvelillekim-
bud

* tööstuskaup (riided ja jalanõud) 
* kasutatud riided

Kartul kg 0,50 1,00

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Petersell kg 8,00

Roheline sibul kg 3,00

Till kg 8,00

Värske hapukurk kg 4,00

Kurk kg 1,00 1,40

Suvikõrvits kg 1,00

Tomat kg 2,00 3,50

Kapsas kg 0,60

Porgand kg 1,50 2,00

Kaalikas kg 1,50

Peet kg 1,50

Herned kg 5,00

Küüslauk kg 7,00 8,00

Aeduba kg 2,50

Kibepipar kg 10,00

Pirnid kg 2,50 3,50

Õunad kg 1,00

Maasikad kg 3,80

Mustsõstrad liiter 3,90

Punased sõstrad kg 2,00

Karusmarjad kg 2,00

Kultuurmustikad kg 7,00

Mustikad liiter 2,00 3,00

Murelid kg 4,00

Kirsid kg 3,00

Ploomid kg 3,00 3,50

Mesi kg 6,50 9,00

Viinamarjad kg 2,00 3,00

Toorpiim T, N, 
L 9-12

liiter 0,67

Kukeseened kg 6,00 7,00

Värske räim kg 1,20

Laupäeval, 15. augustil turul püsilillede ja 
maasikataimede müük!



Kuulutaja reede, 14. august 2015 21Vaba aeg

Otse Tootjalt Tarbijale (OTT) 
on Eestis tegutsev piirkondlik 
kodanikevõrgustik, mis orga-
niseerib kaubavahetust toot-
jate ja tarbijate vahel.

Ostjatele meeldib OTT
Ele Sööl, Rakvere OTTi eest-
vedaja, rääkis, et igal OTTil on 
oma nägu. „Meie oleme la-
hendanud asja nii, et igal nel-
japäeval tulevad tootjad ko-
hale ja lepitakse omavahel 
kokku,“ ütles ta. „Näiteks kui 
ma tean, et soovin kurke ja 
mune, tuuakse need mulle 
nädala pärast kenasti koha-
le.“ 
Sööli sõnul inimesed kahjuks 
eriti ette ei telli ja nädala me-
nüüd paika ei pane. „Minul 
aga on oma muna-Mari ole-
mas. Igal nädalal tellin Karu-
saare mahetalust mune. Mui-
dugi on võimalik Maximast 
osta Leedu omi veerandi võr-
ra odavamalt, aga nõnda toe-
tan maale kolinud noort pe-
ret. Mina elan linnas ja puhtal 
toidul, mis otse talust pärit,“ 
rääkis Sööl.
Pille Põldmaa, Aaviku talu 
perenaine, müüs maasikaid, 
vaarikaid ja mett. Kohe sai ta 
lahti tumepunastest vaarika-
test, mis esmapilgul jätsid 
mulje üleküpsenud marja-
dest. „Ongi selline sort, hästi 
tume ja magus,“ selgitas ta. 
Tänavuse meesaagi kohta 
rääkis Põldmaa, et võrreldes 
eelmise aastaga on see poole 
kehvem. „Kui juulis vihmale 
keeras, istusid mesilased 
tarus ja sõid esimese korje 
mee ära. Nad ju peavad mil-
lestki toituma, muidu sure-

vad nälga.“ 
Naise sõnul on Rakvere OTT 
tore asi, sest turul tema müü-
mas ei käi. Küll aga on ta Aa-
viku talu lähedale, Ranna-
pungerja tee äärde teadete-
tahvlid üles pannud, et saaks 
möödasõitvatele inimestele 
talutoitu müüa. 
„Naisterahvas, kes mult maa-
sikaid käis ostmas, müüb 
nüüd ise siin metsast korja-
tud toiduaineid. Meil nimelt 
tuli jutuks, et OTTis võiks ka 
metsaande pakkuda, ja tema 
rääkis, et isakodu lähedal Ii-
saku metsades on, mida kor-
jata. Nõnda ta kukeseente ja 
mustikatega siia jõudis,“ osu-
tas Põldmaa naise suunas, 
kes taamal auto juures askel-
das.
Voorse talu peremees Rein 

Kotšin müüs kohukesi. „Kõik 
on külmakastis kahe kaupa 
karpidesse pakendatud,“ sel-
gitas mees. „Talukohukesed 
on valmistatud kitsekohupii-
mast. Maitseelamusi saab va-
rieerida, lisades klassikaliste-
le kohukestele roosuhkrut või 
kama,“ tutvustas mees oma 
kaupa.

Koduköögi soojad saiad
Kadri Kirss, kes poeg Rasmu-
sega auto tagaluugi juurde 
müügileti üles oli pannud, 
kauples küpsetistega. „Mina 
käin siin iga nädal müümas,“ 
ütles ta. „Töötukassa toel õp-
pisin kondiitriks ja kevadel 
sain kutsetunnistuse. Talvel 
müün piparkoogitainast ja 
kui keegi tellib, teen ka torte.” 
Koduköögis valmistatud tuu-

Raamatukogu hoovis 
toimetab Rakvere OTT
Igal neljapäeval kella 19-
19.30 saavad Lääne-Viru-
maa keskraamatukogu 
hoovis kokku tootjad ja 
tarbijad. Et osta, müüa ja 
vahendada ehtsat eesti-
maist toidukraami.

Ülle Kask

Aaviku talu perenaine Pille Põldmaa müüb talutoitu.
Fotod: Ülle Kask

Kontakttelefon 5309 0510
Kasside infotel. 516 2473 
virumaa@varjupaik.ee,viru-
maa.varjupaik.ee

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017, selgi-
tus Virumaa varjupaigale

Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas 
ootavad kodu:

Telefoninumbrid 
5309 0510, 

5162 473

Laima on umbes 3 kuune 
vahva emane kiisu, kes on 
saanud kõik vajalikud kait-
sesüstimised, mikrokiibi-
statud ja kasutab ilusti lii-
vakasti.

Alberto on umbes 3 kuune 
isane kassipoeg, saanud 
kõik vajalikud veterinaar-
protseduurid,  lemmik-
looma passi ja kasutab ilusti 
liivakasti. 

Nora otsib uut kodu! Umbes 
1,5 aastane emane kass, kiisul 
on nähtavasti juhtunud õn-
netus, mille tagajärjel on tal 
alumine käpa osa amputeer-
itud . Seega vajab ta kodu, kes 
tema puudusest ei hooli, vaid 
armastab teda kogu südamest 
.Nora on veidi õnnetu et peab 
varjupaigas puuris istuma, 
ning ta loodab, et leiab varsti 
omale uue ja toreda kodu. 
Sobib koju kus ta saaks pigem 
rahus olla ja diivanil lesida. 
Iseloomult on väga sõbra-
lik, naudin paisid. Saanud 
ussirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, steriliseer-
itud ja kasutab ilusti liivakasti. Pille Riin on umbes 3 kuune 

emane kassipoeg, saanud 
kõik vajalikud veterinaar-
protseduurid,  lemmik-
looma passi ja kasutab ilusti 
liivakasti.

Blondu on sõbralik isane 
umbes 2 aastane kastreeritud 
kass, saanud kõik vajalikud 
vaktsiinid, mikrokiibistatud 
ja omab lemmiklooma passi.

Hellik on umbes aastane 
k a s t r e e r i t u d  i s a n e 
s õ b ra l i k  k a s s,  s aa nu d 
kõik vaktsineerimised, 
mikrokiibi ja kasutab ilusti 
liivakasti.

Molotov on isane umbes 2 
kuune kassipoeg, saanud 
vajalikud veterinaarprotsed-
uurid, kiibistatud ja omab 
lemmiklooma passi.

Lennart on umbes 3 kuune 
isane kassipoeg, saanud kõik 
vajalikud vaktsineerimised, 
mikrokiibi ja kasutab ilusti 
liivakasti.

Uljana on umbes 3 kuune 
isane kassipoeg, saanud kõik 
vajalikud veterinaarprotsed-
uurid, lemmiklooma passi ja 
kasutab ilusti liivakasti.

Merliine on umbes 2 kuune 
emane kassipoeg, saanud 
vajalikud veterinaarpro-
tseduurid, kiibistatud ja 
omab lemmiklooma passi.

letaskud ja viineri-hapukur-
gi-juustupirukad läksid nagu 
soojad saiad. Ümberkaudsed 
lapsedki teadsid, kust õhtul 
õues mängides head-paremat 
saab osta.
OTT-i eestvedaja Ele Sööli sõ-
nul on nende Facebooki lehel 
palju jälgijaid, ligi 1200, aga 
kaupa ostma neist enamik ei 
tule. „Eks juuli oli vihmane ja 
külm ning peletas inimesi ee-
male,” nentis naine. 
Tänavu tõotab tulla hea õu-
naaasta, puud on ubinatest 
lookas ja aiaomanikel mure, 
kuhu need panna.
Küsimuse peale, kas midagi 
ka tasuta jagatakse või vahen-
datakse, vastas Sööl, et kui 
kellelgi on midagi äraandmi-
seks, tulgu ja andku. „Kõige 
hullem on see, kui kellelgi 
kuskil on üle, aga keegi väga 
vajab seda toitu, aga temani 
teave ei jõua. Oleme ju toidu- 
ja infovõrgustik,” lausus Sööl.
Rakvere OTT on tegutsenud 
raamatukogu hoovis alates 
2014. aasta aprillist. Kes eelis-
tab eestimaist puhast toitu, 
võib igal neljapäeval kell 19-
19.30 tellida otse talunikult 
suurema koguse kartuleid või 
kanamune. Samuti on koha-
peal müügil palju aiasaadusi. 
Tõeline maiuspala on aga 
Peipsist püütud rääbis: värske 
või suitsetatud delikatesskala.
„Koguneme aastaajast ja il-
mast sõltumatult, ainult jõu-
lude ja aastavahetuse paiku 
ning riiklikel pühadel me 
kokku ei tule,“ teavitas Ele 
Sööl.
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Üllar, sa rikud juba kolman-
dat korda jämedalt reegleid: 
punk, see tähendab anar-
hiat, kõigega opositsioonis 
olemist, ja nüüd paned sa 
taas 1700 pealtnäha korra-
likku inimest organiseeritult 
laulma. Tunnista, siin on vas-
tuolu.
Tunnistan. Sel teemal on ol-
nud mitu arutelu nn orto-
dokssete ehk tõsiusklike pun-
karitega. Punkarid on ise selle 
teema sotsiaalmeedia kanali-
tes üles tõstnud. Nemad ni-
metavad meie üritust stiili-
peoks, vahvaks suveüritu-
seks, kus sõna „punk“ märgib 
stiili, mitte maailmavaadet. 
Kuskilt kohast olen nendega 
nõus. Ega 1700 laulja seas po-
le tõesti punkareid, kogu 
seltskonnast on pungiga tõsi-
semalt kokku puutunud ehk 
kümnendik. Nii et paratama-
tult tuleb esitatud väitega 
nõustuda. Ma vabandan end 
välja asjaoluga, et olen eri-
alalt näitleja ning lavastaja ja 
punklaulupidu tulebki võtta 
kui suvelavastust.

Aga samas on „ortodoksid“ 
kahel esimesel peol kohal ol-
nud, pole nad midagi seda 
üritust maha salanud.
Suuremal-vähemalt määral 
ikka. Ka punkarite endi ring-
konnas suhtutakse asja eri-
nevalt. Mõned võtavad seda 
solvanguna, nad tunnevad, et 
olen neilt midagi kaaperda-
nud, teinud nende stiilist 
laiatarbekauba. Kusjuures 
ma mõistan nende solvumist. 
Ja siis on veel olemas risti 
vastupidine tiib, ürituse nime 
teisest poolest: paljud n-ö 
pühalikud kooriinimesed ei 
pea meie üritust mingil viisil 
laulupeoks, pigem võtavad 
nad seda kui püha ürituse 
mõnitamist. Ja mul on ka sel-
le tiiva esindajatega olnud 
palju vestlusi. Ma olen nõus 
ka kooriinimestega – punk-
laulupidu ei saa võrrelda üld-
laulupeoga. Aga kahe kultuu-
ri kokkupanek annab väga 
omanäolise ürituse terves 
maailmas.

Nüüd avastan end ise endale 
vastu vaidlemast: kui asja fi-
losoofiliselt võtta, siis see, 
mida sa korraldad, ongi üks 
paras punk: sa lähed ju kõigi-
ga vastuollu.
Täitsa nõus. Ma võtan seda 
kui lavastust. Väga omanäo-
list. See on minu silmis vaid 
tähelepanu tõmbav suve-

sündmus ja mul on punkarile 
kohaselt suht ükskõik, mida 
üks või teine osapool mõtleb. 
Olla ühes või teises paadis on 
minul väga raske. Mõelgu või 
öeldagu mida tahes. 

Mainisid, et tegemist on 
omanäolise üritusega terves 
maailmas. Kas oled kahe esi-
mese peo järel saanud maa-
ilmast ka mingit vastukaja?
Tegelikult on punklaulupeod 
tekitanud tõesti päris vinget 
vastukaja. Sel korral tullakse 
meid näiteks Moskvast spet-
siaalselt vaatama, rääkimata 
Soomest-Rootsist. Kas ka 
pungi n-ö kodumaalt Inglis-
maalt, seda ma ei tea, aga 
olen kohtunud Inglismaal 
esimese põlvkonna punkari-
tega ja nii mõnigi neist oli sel-
liste pidude toimumisest 
teadlik. Muide: kui Makarov 
korraldas oma Rock Summer 
25, nägin seal Johnny Rotte-
nit ja tema oli igatahes meie 
punklaulupeost kuulnud.

Kas kava kokkupanek on 
sinu teha?
Suurelt jaolt teen ise jah. Ka-
hel esimesel korral praktili-
selt ainuisikuliselt, kolman-
dal kaasasin väikese kollek-
tiivi. 

Oled vihjanud, et kolmas 
punklaulupidu võib jääda 
viimaseks, vähemalt sinu 
korraldamisel. Ma soovitan 
stiililiselt laieneda, kui juhe 
on kokku jooksnud: saaks ju 
korraldada näiteks ka heavy- 
või hipilaulupeo.
Eks kõik oleks võimalik. Mul 
isiklikult pole teisele stiilile 
üle minna pädevust ega soo-
vi. Aga kui keegi tahab teha, 
siis jumala eest, andku min-
na, idee pole üldse halb.
See on õige, et ma ei tea, kas 
mul on väge, viitsimist või 
võimalust edasi teha. Kui 
keegi noor tahaks, siis hakaku 
aga korraldama. Ja kes seni 
veel punklaulupeol käinud 
pole, see tulgu kindlasti ko-
hale – võib-olla rohkem 
enam ei näe.
Ma ei ole korraldamisest väsi-
nud, aga võib-olla oleks 
punklaulupeole vaja järgmist 
vaatenurka. Senised peod on 
kõik minu nägu. Kui ma 
teaks, milline peaks olema 
uus vaatenurk, siis ma teek-
sin teist moodi, aga hetkel ma 
ei tea. Seepärast mõtlengi, et 
järgmise peo, kui see tuleb, 
peaks tegema mõni teine ini-
mene.

Kui palju aega, energiat, vai-
mutööd punklaulupeo kor-
raldamine võtab?
Ajalises mõõtmes otsustasin 
enam kui kaks aastat tagasi, 
et tulgu siis ka kolmas pidu. 
Kõigepealt tuli välja mõelda 
kontseptsioon - mida ma öel-
da tahan. Selle järgi sai haka-
ta lugusid valima. Sisuliselt 
pole lugude valimine väga 

suur töö – mõne kuulasin üle, 
mõne enda jaoks tundmatu 
leidsin ka. Lõpuks tuleb kogu 
kava mõttes kokku panna ja 
mõelda, kuidas see toimib.
Edasi on minu poolt asi rahu-
lik – lood lähevad arranzhee-
rija kätte, siis hakkavad koo-
rid lugusid õppima. Kõik see 
mind otseselt ei puuduta. Kui 
aeg kätte jõuab, siis tuleb sõl-
mida kokkulepped kõikvõi-
malike taustajõududega. 
Pluss veel see, et asja tuleb 
meedias kajastada, mida 
praegugi teen. Põhiline kor-
raldamine toimub eelneval 
päeval ja peopäeva hommi-
kul, mil kõik on olemas, kõik 
osalised kohal, aga nad tuleb 
kokku reaalselt toimima pan-
na. 

Küsin nüüd nagu ETV repor-
ter enne suurt laulupidu: kas 
peo heaks kordaminekuks 
on kõik valmis?
Ma ei muretse millegi pärast. 
Nagu just rääkisin, kestab ko-
gu minupoolne sebimine 
kaks päeva. Mida mul põdeda 
- kaks korda on õnnestunud, 
miks kolmas ei peaks? Võtan 
hetkel väga rahulikult.

Igal peol peab olema kulmi-
natsioon. Pärl. Mis on kol-
manda punklaulupeo pär-
liks?
Arvan, et päris mitu lugu kõl-
bab „pärliks“, kui sa asja nii-
moodi sõnastasid. Seni on 
suurimat intriigi pakkunud 
Pussy Rioti lugu „Blagorodit-
sa“. See on seesama laul, mi-
da nad kirikus esitasid ja mil-
le eest nad hiljem vangi pan-
di. Täpsustan: mitte loo eest 
ei pandud vangi, vaid kirikus 
esinemise eest. Ajakirjandu-
ses on polemiseeritud, et mis 
plaaniga ma loo kavasse pa-
nin. Mingit muud plaani pol-
nud, kuid see on väga hästi 
(koori)lauldav lugu, see kõlab 
väga ilusti.
Olen kõikjal rõhutanud, et 
Rakvere kolmas punklaulupi-
du pole poliitiline üritus. Seo-
sed poliitikaga muidugi teki-
vad, aga see ei sõltu minust, 
kui üks või teine lugu poliitili-
se mõõtme võtab. See saab 
juhtuda ainult sellepärast, et 
autor on loo sellisena kirjuta-
nud. Mina korraldajana polii-
tilist seisukoha ei edasta.

Mis veel?
Mis siin ikka - tulge kohale, 
kes pole näinud. Ja kes on, 
see tulgu uuesti. Rongkäik al-
gab 22. augustil kell 18, kell 
19 oleme Vallimäel ja siis 
võiks nagu pihta hakata. Sisse 
pääseb kogu kontserdi aja, 
kuigi näiteks teisel peol oli 
rahvast juba nii palju, et 
mahtumisega tekkis problee-
me. Eelmüügist on sooduspi-
let saadaval 8 ja maksujõulise 
inimese oma 13 euroga, ko-
hapeal on vist pisut kallim, 
kuigi ma peast ei mäletagi kui 
palju täpselt.

Saaremäe: võtan seda kui lavastust
Rakvere kolmanda punk-
laulupeo korraldaja Üllar 
Saaremäega alljärgnevat 
intervjuud tehes avastasin 
end ise endale vastu vaid-
lemas. See ongi vist punk, 
kui asjad ei ole loogilised 
ja seletatavad.

Aivar Ojaperv

Üllar Saaremäe seljal allkirjastatakse mingi tähtis esimest punklaulupidu puudutav dokument. 
Ain Suurkaev (vasakul) ja Andres Jaadla kuuluvad ka kolmanda peo korraldustoimkonda. 

Foto: arhiiv
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rakvereteater.ee

15. - 17. august kell 17
Seiklus

(Perefilm)

SIPELGAPOISS 2:
PUNASE TIGEDIKU KÄTTEMAKS

15. - 17. august kell 21
Õudus

(Alla 16 a keelatud!)

EXETER

15. - 17. august kell 18:45
Thriller

(Alla 14 a keelatud!)

VÕÕRAS MAA

Vaba aeg

KUHU MINNA

Kunda Linna Klubi
Saksofonistide kontserdid Virumaal:
14. augustil kell 19 Vainupea kirikus
15. augustil kell 15 Rakveres rahvaaias
15. augustil kell 18 Karepa rahvamajas
16. augustil kell 13 Kunda linna klubis
Esinevad Kunda XIV saksofonistide suvekoolis osalejad ja 
professor Olavi Kasemaa, õpetajad Edvin Lips, Lirike Lange-
ler ning Kevin Ambus. Sissepääs tasuta.

O Kõrts (Jõe 3a, Võsu)
Sissepääs tasuta
14. augustil videodisko DJ Margus Roots
15. augustil krutib suvetuure DJ Kalle Allik
21. augustil muusikat igale maitsele DJ Alvar Orula
22. augustil retrodisko DJ Margus Teetsov

Raiesportlaste selle suve viimane võistlus Sallas
22. augustil toimub Eesti raiespordihooaja viimane võistlus 
– TOP 10 Salla CUP 2015. Lääne-Virumaal Salla Kuursaali 
platsil toimuv võistlus on selle suve ja aasta viimane raie-
meeste jõukatsumine. Rahvusvahelisele jõukatsumisele on 
on registreerunud Soome, Valgevene ja Leedu võistlejad, li-
saks on kohal ka Eesti selle ala tipptegijad Andres Olesk ja 
Taavi Ehrpais.
Kuigi maailmameistrivõistlused toimuvad alles järgmisel 
aastal, on käesoleva aasta võistlused uut aastat silmas pi-
dades väga olulised. MMi valiktsükkel kestab kaks aastat 
ning tänavuse aasta võistlustulemused lähevad arvesse 
koondise moodustamisel. Rebimine MMi kohtade pärast 
on juba praegu tihe. Hetkel on kandidaate kolmele võistlus-
kohale täiskasvanute arvestuses 6 ja ühele juunioride koha-
le 3. Vaatamata sellele, et Eesti kauaagsed esinumbrid An-
dres Olesk ja Taavi Ehrpais selles valiktsüklis kaasa ei tee, on 
seis eriti pingeline. 
Mõeldes pealtvaatajatele toimub langetus esmakordselt 
platsialana. Raievõistluste eestvedaja Mart Kelgu sõnul pole 
sellisel kujul veel Eestis langetust läbi viidud. Seega toimu-
vad kõik alad ühes ja samas kohas ning ei pealtvaatajatel kui 
võistlejatel pole vaja sõita metsa ja siis võistlusplatsile. Kelk 
lisas, et postide langetuse efekt on pealtvaatajale just vi-
suaalselt huvitav ning hästi arusaadav.
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MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

Tel 5900 0140,
5599 4444

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 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L

- 9.00-17.00

9.00-12.00

* 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

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

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

KÜTE, JAHUTUS,
VENTILATSIOON,
SAN-TEHNILISED TÖÖD

teksapood!

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

T-särgid, topid pluusid jpm,

SUUR ALLAHINDLUS
KUNI

KÕIK LASTE TEKSAD

-80%

-50%

KÕIK NAISTE RED STAR
HINNAGA 19,99€

»

»
»
»
»
»

Pakume oma klientidele ehitusteenust
võtmed-kätte-printsiibil
Projektijuhtimise teenus
Tootmishoonete ehitus
Kortermajade ehitus ja renoveerimine
Büroopindade ning kaupluste ehitus ja renoveerimine
Eramute ehitus

info@revingrupp.eu
+372 32 202 38 +372 56 804 894|

www.revingrupp.eu

Kogu ehitusteenus ühest kohast

OTSIME OMA KOLLEKTIIVI
»

»
ÜLDEHITAJAID-MÜÜRILADUJAID

MAALREID-PLAATIJAID

Linnu talu müüb ettetellimisel (tel 5031485; 5017500) Hy-Line tõugu

pruune ja valgeid noorkanu 7 €/tk ning aasta munenud kanu 3 €/ tk

järgmistes bussijaamades:

LAUPÄEV 15.08 RING 1 Tartu-Jõgeva-Järva-ja Lääne-Virumaal

LAUPÄEV 15.08 RING 2 Harjumaal

PÜHAPÄEV 16.08 RING 3 Rapla-ja Järvamaal

PÜHAPÄEV 16.08 RING 4 Jõgeva-Harju-ja Raplamaal

, tel 53973644:

Tabivere 8.45, Kaarepere 9.00, Jõgeva bussijaam 9.20, Vaimastvere 9.35,

Vägeva 9.50, Koeru 10.20, Järva-Jaani 10.40, Roosna-Alliku 11.00,

Aravete 11.30, Käravete 11.45, Tapa turg 12.05, Kadrina 12.35, Haljala 13.20,

Rakvere Tõrma ristmik 13.45, Väike-Maarja 14.30, Rakke 15.00.

, tel 55594530: Turba 13.15,

Riisipere 13.30, Padise 14.00, Keila kiriku plats 14.30,

Saku Tammemäe tankla 15.00, Ääsmäe harutee kauplus 15.30, Kernu 15.40.

, tel 53973644: Kaansoo 9.45,

Vändra 10.10, Kergu 10.30, Järvakandi 10.50, Lelle 11.10, Türi raudteejaam

11.30, Väätsa 11.50, Paide kiriku plats 12.10, Koigi 12.40, Imavere 13.00.

, tel 55594530:

Põltsamaa turg 9.00 , Kose 10.30, Rapla turg 11.30,

Märjamaa kiriku plats 12.20.

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428. www.omaporsas.ee

/kg

/kg
/kg

1,88

2,20
1,95

€

€

€

Veerand siga
Kampaania erinevad

tükid

Hakkliha

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!
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