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Arvamus

JUHTKIRI

Löön õllepudelil korgi pealt 
ja jalutan. Varsti näen metsa-
veerel hoolitsetud aiaga talu. 
Ilus, kena kohake – sobib 
mulle. Viskan seljakoti maha 
ja hakkan hoolikalt pügatud 
murule telki üles panema, 
tegemata väljagi majaaknast 
kurvalt vaatavast pererah-
vast. Nende tänaval maa on 
see küll, aga mina ju tohin. 
Mul on selleks seaduslik õi-
gus.
Elagu eraomandi tähtsuse 
vähendamine ja avaliku joo-
dikluse kaudne toetamine!
See teeb haiget. Ja see ei ole 
vaid nimetatud kahest näi-
test – valu on tekkinud ja 
kasvanud juba aastaid. Jär-
jest enam tekib igapäevaellu 
juurde asju, mis häirivad. 
Täiesti hämmastav on oskus 
kõiki asju üle võlli keerata.

Kas tõesti vajalikud 
muudatused?
Augustis kehtima hakanud 
igaüheõigus täpsustas mit-
meid varasemaid seadusi, 
mis iseenesest on tore – 
enam ei pea kümnest kohast 
näpuga rida taga ajama, et 
teada saada, mida ja kus sa 
teha võid ja mida mitte.
Siiski on paljude maaomani-
ke jaoks igaüheõigusest kõr-
vu jäänud see nende jaoks 
olulisim – nüüd võib igaüks 
oma õigusega nende maadel 
ringi jalutada, telkida ja loo-
dust nautida. Osaliselt on 
see arusaadav, aga teisest 
küljest mitte. Igameheõigu-
ses on välja toodud ka pii-
rangud loodus- ja telkimis-
sõpradele, ent paraku on elu 
näidanud, et inimeste tähe-
lepanu piirdub uute seadus-
te tulekul ainult õiguste 
märkamisega. Piirangutest 
libisevad silmad ja tähelepa-
nu üle ning tagajärjed ei ole 
pooltki nii meeldivad, kui 
seadusetegijail ehk plaanis 
oli.
Heaks näiteks võibki siinko-
hal tuua juulist kehtima ha-
kanud õiguse tarvitada ava-
likult alkoholi. Mehena, kel-
lele meeldib teinekord pala-
va ilmaga väljas kõndides 
üks külm õlu saatjaks võtta, 
mulle see uus seadus meel-
dib. See on mõistlik nii kaua, 
kuni seadust järgitakse 
mõistlikult. Kahjuks pean 
aga kohe tõdema, et kuigi 
ma tean ka seaduses oleva-
test piirangutest, ei oska ma 
neid praegu nimetada. See-
pärast püüangi võimalikult 
vähe seda seaduslikku õigust 
kasutada, et mitte minna 
vastuollu piirangutega, mida 
ma ei tea. Seaduse mitte-
tundmine ei vabasta kohus-
tusest seadust järgida.
Siiski hakkas kohe peale eel-
mainitud korrakaitseseadu-
se punkti jõustumist kostma 
sotsiaalmeedias valju nuri-
nat. Facebooki Kadrina foo-
rumis oli palju inimesi, kes 
tundsid end tõsiselt häiritu-
na sellest, et Kadrina bussi-

peatus on pidevalt hõivatud 
humalajooki ja teravamatki 
tarbivaist härrasmeestest, 
kelle hääled tarbitud jookide 
ja vabaduse rohkuse tõttu 
agressiivsemaks ning härras-
mehelikkus väiksemaks 
muutusid.
Kuigi korrakaitseseadus tõi 
konkreetselt välja punkti, et 
ühissõidukipeatustes ei tohi 
alkoholi tarbida, oli vähe-
malt nende härrasmeesteni 
(ja kindlasti paljude teisteni) 
jõudnud vaid selektiivne 
teadmine seadusest, mille 
kohaselt võib nüüdsest kõik-
jal juua. Piirangud jäid tähe-
lepanuta ja see hakkas tõsi-
selt häirima teiste inimeste 
igapäevaelu. Ellu tekkisid 
uued pinged, mis põhjusta-
tud võib-olla natuke läbi 
mõtlemata tehtud ja korrali-
kult edastamata jäänud sea-
dusest.

Tolerantsusest
vihkamiseni
Elu laiemalt vaadates võib 
näha sellist tendentsi ka mu-
jal, kus võib-olla heade idee-
de ajel luuakse lõpuks sea-
dustega olukord, mis elukva-
liteedi parandamise asemel 
sinna hoopis uusi pingeid 
tekitab. Tänu mõned päevad 
tagasi sotsiaalmeediast läbi 
jooksnud koomiksile saab 
siinkohal heaks näiteks tuua 
võrdõiguslikkuse nõiajahi.
Koomiks näitas avalikkuse 
reaktsioonide kaudu väga 
selgelt ebavõrdset suhtumist 
võrdõiguslikkuse tagaajami-
sel. Kui keegi ütleb, et on uh-
ke gei olemise üle, on vastu-
seks aplaus ja ergutuskõne 
seksuaalsele vabadusele. Kui 
oled avalikus sõnavõtus uh-
ke, et oled hetero, tembelda-
takse sind heal juhul ainult 
homofoobiks.
Uhke mustanahaliseks ole-
mise üle saab samuti kä-
teplagina ja heakskiidupo-
mina, uhkus valge nahavärvi 
üle lõppeb seismisega fašis-
tide ja rassistide ridades. 
Olles uhke naisena, kuul-
dakse arvamusi vajadustest 
tugevate ja liidriomadustega 
naiste järele ühiskonnas. Ole 
sa aga uhke mehena, siis on 
vastus klišeelik – lihtne ja la-

bane šovinistlik siga.
Selliseid näiteid, kus võrdõi-
guslikkuse loosungitega veh-
kides hoopis suurendatakse 
ebavõrdsust, on veel palju. 
Loosungite varjus unusta-
takse tihtipeale lihtne inim-
likkus ja loogika.
Mul ei ole kunagi olnud 
probleeme inimestega suht-
lemisel, mulle pole kunagi 
olnud takistuseks nende 
usulised, poliitilised, sek-
suaalsed, rassilised või 
muud kuuluvused – ma olen 
suhelnud inimeste, mitte 
nende vaadetega. Kuni mi-
nule nende vaateid peale ei 
suruta, on kõik korras ja ma 
arvan, et minu eksistents ei 
ole häirinud ka neid. Olen 
olnud tolerantne. 
Nüüdseks on aga pidev jama 
ja jura võrdõiguslikkuse üm-
ber ületanud piirid, kus need 
asjad hakkavad minu jaoks 
tähendust omama – kahjuks 
negatiivset. Mul ei ole siiani 
midagi nende inimeste vastu 
– inimeste suhtes olen endi-
selt salliv –, kuid aina enam 
viha ja vihkamist hakkab te-
kitama see, kuidas nende 
„üllaste“ ideede varjus tram-
bitakse mind kui tavalist ini-
mest ja minu õiguseid jalge 
alla.
Võrdõiguslikkus peaks tä-
hendama seda, et kõikidele 
antakse võrdsed õigused. 
Paraku on senised sammud 
kaasa toonud vaid selle, et 
võrdsuseihalejate õigused 
jäävad endisteks, vähenda-
takse lihtsalt kõikide teiste 
õiguseid. Eriti puudutab see 
sõnavabadust.

Kuidas edasi minna?
Mina, allakirjutanu, olen uh-
ke, sest olen valge hetero-
mees. Kahjuks pole ma ka 
usklik ega puudega, seega 
on minu olukord veel eriti 
sitt. Täiesti lootusetu!
Aga… Sellest hoolimata ei 
ole ma homofoob, rassist, 
fašist ega šovinist (siga ma 
vahepeal olen, aga seda on 
kõik mehed). Mul on lihtsalt 
täpselt samasugune õigus 
nagu kõikidel teistel öelda 
neidsamu asju. Mina teen 
seda ainult enda seisuko-
halt. See on võrdsus, mida 

me peaksime taga ajama – 
arvestama võrdselt kõikide-
ga. Kahjuks on paljud prae-
gused seadusesätted muut-
nud võrdõiguslased rohkem 
võrdsemaks kui teised.
Teistega arvestamine või-
nuks tulla kaasa ka igaüheõi-
guse ja korrakaitseseaduse-
ga. Andes ühtedele õiguse 
avalikult alkoholi tarbida, 
võeti teistelt – kes on ena-
mus – Kadrina näite varal 
ära õigus turvalisele ja rahu-
likule bussipeatusele. Jah, 
juriidiliselt ja teoreetiliselt 
on see õigus olemas, ent 
reaalsuses ei suuda seaduse-
tegijad „tänu“ uuele seadu-
sele selle õiguse olemasolu 
enam tagada.
Samuti peaks maaomanikele 
jääma õigus otsustada tema 
maa kasutamise üle. Praegu-
ne olukord, kus maaomanik 
peab kellegi takistamiseks 
isiklikult loodusenautlejaid 
taga ajama, on absurdne. 
Loomulikum ja loogilisem 
oleks ikkagi see, et kui kellegi 
maad soovitakse külastada, 
peab iga külastushuvilise 
mureks olema loa küsimine. 
Kõik-on-lubatud,-kuni-see- 
pole-otseselt-keelatud-suh-
tumine võib ju sarkastiliselt 
väljendudes viia lõpuks sel-
leni, et peagi on saabumas 
seadused, et igaüks võib su 
vara, su autot ja su raha ka-
sutada, kuni sa pole seda 
kõigile isiklikult keelanud. 
Hommikul tööle minnes 
näed, et auto on maja eest 
läinud, ja avastad: kurat – 
naabri Jukule jäi auto kasu-
tamine ju keelamata. Seda 
me ju ei taha?

Marko Maasik

Õigused kõigile - ainult mitte meile

Foto: Marko Maasik

Liiga vähe uhket riiki
Eestis on kombeks, et patriootlikke telesaateid demonst-
reeritakse vaid kaks korda aastas: vabariigi sünnipäeval 
veebruaris ja taasiseseisvumispäeval augustis. Nii on juba 
ette teada, et 20. augustil näeb Ilmar Raagi filmi „1991“ 
ning 24. veebruaril „Nimesid marmortahvlil“. Umbes sa-
madel aegadel kohtab veel ka seriaali „Tuulepealne maa“ 
ning ongi kõik.
Ongi kõik! Enam kui 20 iseseisvusaasta jooksul on Eestis 
toodetud vaid kolm patriootilise sisuga filmi/seriaali! 
Musta huumori sõpradele on veel ka „Malev“, aga las see 
siinkohal jääb.
Ma ei saa aru, mis meil viga on, miks me oma riigi sündi ja 
olemist ei ülista? Raha, ka riigi raha, ju filmitööstuse jaoks 
ikka on, olgugi, et vähe. Toodetakse mingeid veidraid niši-
tooteid, aga ega needki omasuguste seas õiged tegijad po-
le – igasugu „Somnambuulid“ ja „Püha Tõnu kiusamised“ 
kiidetakse küll „õigeks filmikunstiks“, aga rahvusvahelistel 
filmifestivalidel pole neid suur edu saatnud.
Tootkem siis parem midagi sellist, mida vaadates rind pai-
suks. Kas või kord kolme aastagi jooksul, kui rohkem ei 
suuda. 
Venemaast ei maksa rääkida – seal lähevad nad oma „pat-
riootiliste“ filmidega juba nii liiale, et nende endigi vaata-
ja irvitab. Aga ometi see mõjub, sest film ja tele on teata-
vasti need, mis vaatajat kõige rohkem mõjutavad. Ka 
ameeriklased ei häbene oma filmides lippu lehvitada – 
küll püüab nende president terroriste, küll juhib lennukit, 
aga on ka armastav pereinimene ning „presidendi tütre 
isa“.
Lätlased said isegi sügaval nõukogude ajal oma liigutava 
seriaali tehtud. Ma olen liiga noor, et mäletada „Pikka teed 
düünides“ detailideni, aga seda ma tean, et see seriaal oli 
läti rahva lugu – oli iseseisev Läti, teine maailmasõda, kus 
vend sõdis venna vastu, Siber, välislätlased. Soomlastel on 
väga häid filme talve- ja jätkusõjast.
Kus on Eesti rahva lugu, küsin ma teilt, filmistsenaristid ja 
–tootjad?

Aivar Ojaperv
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Rakvere ümbruse kergliik-
lusteedest on kõige inten-
siivsemalt kasutusel linna 
ringtee äärne lõik ja Piira 
tanklast läbi Pajusti Kaku-
mäele suunduv tee. Kõne-
alused kergliiklusteed ehitas 
välja Maanteeamet, paigal-
dades ka valgustuse. Vasta-
valt kokkuleppele tegelevad 
teede edaspidise haldu-
se-hooldusega aga Rakvere 
ja Vinni vald, kelle valduses 
on ka see nupp, kust kerg-
liiklusteede valgustust sis-
se-välja saab lülitada.

Pimedus on ohtlik
Valgustus muutub oluliseks 
just sumedatel augustiõhtu-
tel, mil pimedaks läheb juba 
vara, kuid ilmaolud ise on 
just kui tervisespordi harras-
tamiseks loodud. Piira-Pa-
justi lõik on rulluisutajate, 
kepikõndijate, ratturite ja 
teiste tervisportlaste lem-
miktee, kuid liiklejaid pole 
vähe ka ringtee ääres, ring-
tee-Lepna lõigul ja Pajus-
ti-Kakumäe kergliiklusteel.
Vinni vallas on kergliiklus-
teid kokku umbes 15 km, li-
saks Piira-Kakumäe teele 
viib üks haru ka Pajustist läbi 
Vinni Mõdrikule. „Ettepanek 
on õige, vähemalt laupäe-
val-pühapäeval peaks val-

Rakvere ümbruse kergliiklusteede 
valgustus pannakse põlema
Rakvere ümbruses on meeldivalt palju kergliik-
lusteid, kuid nende kasutus võiks olla veelgi suu-
rem, kui need oleksid pimedal ajal valgustatud. 
Pärast Kuulutaja vastavasisulist küsimust lubasid 
nii Rakvere kui ka Vinni vallavanem, et juba eel-
oleval nädalavahetusel lambid põlevad.

Aivar Ojaperv

gustus tõesti vähemalt kella 
24ni põlema,“ möönis Vinni 
vallavanem Toomas Väinas-
te, kui Kuulis Kuulutajalt, et 
tervisesportlased on jäänud 
viimastel päevadel pimeda 
kätte. „Paneme lambid põle-
ma, kontrollime ka üle, et 
kõik korras oleks. Ilmselt po-
le mõtet kõiki lampe korraga 
süüdata, sest projekteeri-
mistingimused nõuavad 
rohkem valgusteid, kui neid 
reaalselt tarvis on, ja niisa-
ma kulutada pole mõtet.“
Samaks tegutsemiseks oli 
valmis ka Rakvere vallava-
nem Aivar Aruja. „Pimedatel 
sügisõhtutel on teed meil ik-
ka kella 22ni olnud valgusta-
tud, aga hetkel oleme vist 
valgustuse sisselülitamisega 
tõesti paar päeva hiljaks jää-
nud,“ võttis ta omaks. Ka 
Aruja lubas kaaluda ideed 
valgustada kergliiklusteid 
nädalavahetustel kauem, 
kella 24ni. „Ilmselt kuni sep-
tembri lõpuni on sellel mõ-
tet, hiljem ma ei usu, et kerg-
liiklusteel veel hilisel õhtul 
kasutajaid oleks.“
Ühtlasi soovitas Kuulutaja 
kergliiklusteede olulistesse 
punktidesse, näiteks Põhja-
keskuse, Bauhofi ja Piira 
tankla juurde paigaldada 
väikesed infotahvlid, kus kir-

jas, millal ja millise kellajani 
valgustus põleb, et harrasta-
jad saaksid oma terviseringe 
planeerida ja turvaliselt koju 
jõuda.
See viimane ei ole lihtsalt sõ-
nakõlks: näiteks on teada 
juhtum, kus Vaala keskuse ja 
Sõmeru vahelisel kergliiklus-
teel sõitis jalgrattur jalakäija-
le otsa ja mõlemad said päris 
kõvasti haiget. Nimetatud 
teel valgustus puudub ja ko-
hati on see ka liiga lähedal 
autoteele. Õnnetus juhtuski 
seetõttu, et ringristmikul 
sõitnud auto laternad pi-
mestasid jalgratturit.

Tee vajab kõpitsemist
Vinni vallavanem Toomas 
Väinaste on teadlik tõsias-
jast, et Piira-Pajusti kergliik-

lustee vajab hooldusremon-
ti. „Selgub, et maha saetud 
puude juurtes on säilinud 
elujõud ja need on paaris 
kohas asfaldi üles kergita-
nud,“ selgitas ta. „Planeeri-
me remondi tarbeks raha 
valla järgmisesse eelarvesse 
ja teeme asja korda. Seal tu-
leb aluspinnas välja kaevata, 
juured välja juurida ja siis 
uus kate peale panna.“
Samuti lubas vallavanem 
välja selgitada, kuhu on ka-
dunud istepink Piira tankla 
juurest – tervisesportlaste 
kõige eelistatumast lähtu-
miskohast. „Pink oli seal ole-
mas, aga ma ei tea, kas selle 
tõstis ära tankla omanik – 
osa teest asub seal tankla 
kinnistul – või kadus pink 
kuskile mujale. Uurin asja ja 

lahendame probleemi, ma 
täitsa mõistan, et pink on 
selles piirkonnas vajalik, et 
näiteks rulluiske mugavalt 
jalga panna.“
Vinni valla territooriumil 
kulgeb Lääne-Virumaal kõi-
ge rohkem kergliiklusteid, 
kuid tervisesportlaste õn-
neks ei taheta sellega veel 
piirduda. „Järgmine plaan 
on rajada tee Kakumäelt Vi-
ru-Jaagupisse ja sealt edasi 
kalmistuni,“ mainis Väinas-
te. Kõik oleneb muidugi sel-
lest, kuidas vahendeid peale 
saame, ainult valla eelarvest 
selliseid investeeringuid te-
ha ei kannata, aga kui lisara-
hastuse leiame, teeme kohe 
edasi, sest plaanid-projektid 
on olemas.“

Foto: Katrin Kivi

VARGAD EISMAL 
Ööl vastu 20. augustit 
murti sisse Vihula vallas 
Eisma külas asuvasse ga-
raazhi ja varastati muru-
niiduk ning trimmer. Kah-
ju on 350 eurot. Aga juba 
kaks päeva varem, 18. au-
gustil, oli politsei saanud 
teate, et Eismal on garaaz-
hi sisse murtud ja varasta-
tud mootorsaag ning 
4-liitrine kanister bensii-
niga. Kahju on 156 eurot.

PÄTID
KOMBAINI KALLAL
16. augustil teatati polit-
seile, et Vinnis Tammiku 
tänava töökoja eest seis-
nud kombainist varastati 
150 liitrit erimärgistusega 
diislikütust. Kahju on 160 
eurot. 

DOKUMENDID LÄINUD
16. augustil teatati polit-
seile, et Võsult Männiku 
tänava eramust varastati 
dokumendid, pangakaar-
did ja sularaha. Kahju on 
selgitamisel. 

VARGUS PAJUSTIS
14. augustil teatati polit-
seile, et Pajustis Vanaküla 
tänaval murti sisse sõi-
duautodesse Toyota Aven-
sis ja Toyota Hilux ning va-
rastati navigeerimisseade 
Garmin ja sularaha. Kahju 
on 335 eurot.

PÕLES KOMBAIN
16. augustil kella 14.52 ajal 
teatati häirekeskusele põ-
lema süttinud kombainist 
Kadrina vallas Vandu kü-
las. Sündmuskohale saa-
bunud päästjad kustuta-
sid põlengu kella 15.39 
ajal. 

Kuulutaja
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MÕNE REAGA

Keskkonnaminister Keit 
Pentus-Rosimannus rääkis 
möödunud nädalal toimu-
nud Purtse jõe festivalil Pur-
Fest, et Virumaa reostunud 
jõgi peaks tööde tõrgeteta 
laabumisel puhtaks saama 
Eesti 100. sünnipäeva aastal.
Veel sel aastal võetakse de-
tailsed pinnaseproovid, et 
2015. aasta lõpuks jõuda val-
mis puhastamiseks kõige so-
bivamate alternatiivide tasu-
vuse ja keskkonnamõjude 
hindamisega, vahendas 
Keskkonnaministeeriumi 
pressiteenistus. Keskkonna-
ministri sõnul võiksid pu-
hastustööd alata 2016. aas-
tal.
„Pikka aega on Purtse jõe 
puhastamine olnud raha-
puuduse taga, nüüd oleme 
otsustanud Euroopa Liidu 
maksumaksjate abiga inves-
teerida kuni 15 miljonit eu-
rot, et nõukogudeaegne 
jääkreostus likvideerida,“ 
selgitas keskkonnaminister.
51kilomeetrine Purtse jõgi 
suubub Soome lahte. Varem 
oli Purtse üks olulisemaid lõ-
hejõgesid, kuid Nõukogude 
ajal lasti jõkke põlevkivitöös-
tuse reostust, mis muutis jõe 
kasutuskõlbmatuks.
Jõe seisund on aastatega küll 

Parim metsamajandaja
Hallan Muusikus Lääne-Virumaalt
16. augustil kuulutati Vango puhketalus toimunud metsa-
majandajate kokkutulekul välja tänavuse aasta parim 
metsamajandaja. Austava tiitli pälvis Hallan Muusikus 
Lääne-Virumaalt.
Konkursil anti lisaks välja kuus eriauhinda: tubli met-
sauuendaja - Maret Soobik Viljandimaalt; tubli metsale 
uue võimaluse andja - Madis Kinks Valgamaalt; tubli eu-
rotehnika võimaluste kasutaja - Aare-Villu Kattel Hiiu-
maalt; tubli pärandkultuuri hoidja ja loodushariduse 
edendaja - Priit Adler Lääne-Virumaalt; tubli teedeehitaja 
- Roman Šmeljov Ida-Virumaalt; tubli noore metsa hool-
daja - Arvo Kruup Raplamaalt.
Parima metsamajandaja konkurss on jätk 20 aastat toimu-
nud talumetsamajandajate konkursile ja seda korraldab 
Eesti Erametsaliit. Peaauhinna, mootorsae, pani konkursi 
võitjale välja Husqvarna Eesti OÜ.
Tänavu otsustati konkursi nime muuta, sest talu mõiste 
on ajas teisenenud. Metsa head majandajad väärivad tun-
nustust selgi juhul, kui nende elukoht on linnas või nad 
tegutsevad ettevõtjana. Selleks, et väärtustada metsaoma-
nikuks olemise erinevaid tahke, autasustati tublimaid 
konkursil osalejaid nüüdsest kategooriate kaupa.
„Loodust saab kaitsta ja maaelu arendada üksnes omani-
kega koostöös. Eestis on palju tublisid metsaomanikke, 
kelle arvamust kaalukate otsuste tegemisel võiks riik seni-
sest palju enam arvestada,“ ütles Eesti Erametsaliidu ju-
hatuse esimees Aira Toss. 
Parim metsamajandaja Hallan Muusikuse metsad asuvad 
Väike-Maarja vallas Avispea külas. Hallan Muusikus on 
metsaomanik, kelle jaoks on metsaga tegelemine puhkus 
ning mets eelkõige koht, kus lõõgastuda ning end hästi 
tunda, seisab tema iseloomustuses. Oluline ei ole omani-
kule niivõrd metsast saadav tulu, kui see, et metsal läheks 
hästi. Kõik metsakasvatuslikud tegevused on läbi mõel-
dud ning hästi korraldatud. Metsa majandab ta koostöös 
ühistuga. 
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Keskkonnaminister
lubab Purtse jõe puhtaks teha

paranenud ning jões on näh-
tud mõnes kohas uuesti ka 
lõhesid, ent suurtes lõikudes 
on jõe seisund endiselt kesi-
ne.
Keskkonnaministeeriumi 
2008. aastal tellitud uurin-
gust selgus, et võrreldes 30 
aasta taguse olukorraga on 
kiirevoolulistel jõelõikudel 
reostusjääkide hulk tundu-
valt vähenenud. Murekohaks 
on Püssi ja Kiviõli ümbruses 
olevad jõelõigud, kus reostus 
on säilinud põhjamudas. 
„Olukorra parandamiseks 

tuleb korraga tegeleda nii 
Purtse jõe kui selle lisajõge-
dega. Ei ole mõeldav, et meil 
on siiamaani üle poolesaja 
kilomeetri pikkune jõgi, mis 
on kõlbmatu vee-elanikele ja 
inimestele. Puhastamise jä-
rel peaks Purtse tagasi saa-
ma oma lõhejõe kuulsuse ja 
au,“ ütles keskkonnaminis-
ter Keit Pentus-Rosimannus.
Sel ja järgmisel aastal tehak-
se jõel mitmeid uuringuid, et 
välja selgitada reostuse täp-
ne asukoht, ulatus ja maht 
ning kõige parem tegutsemi-

ne selle likvideerimiseks. Sa-
muti on vaja hinnata puhas-
tustööde mõju keskkonnale, 
et põhjamudas olev saaste 
mööda jõge edasi ei leviks. 
Saastatud ala hõlmab palju-
sid erakinnistuid. Keskkon-
naminister rõhutas, et tööde 
õnnestumisel on suur täht-
sus koostööl kohalike elani-
kega. 
Järgmise aasta lõpuks selgub 
ka puhastustööde maksu-
mus, mis praegu tehtud eel-
hinnangu põhjal jääb 15 mil-
joni euro piiresse. Aastal 
2014-2020 on saastunud ala-
de ja veekogude korrastami-
seks võimalik kasutada 30,6 
miljonit eurot Euroopa Liidu 
fondist, millele lisandub 
Eesti riigi omafinantseering 
5,4 miljonit eurot. 
Lisaks Purtse jõele on nen-
dest vahenditest kavas pu-
hastada ka teisi probleem-
seid veekogusid ja ohutusta-
da jääkreostusobjekte. 
Purtse jõgi asub Põhja-Ees-
tis. See saab alguse Lää-
ne-Virumaal ja suubub Soo-
me lahte. Jõe pikkus on 51 
km ja valgala 810 km2. Purt-
se jõgi on üks Eesti käresti-
kurikkamaid jõgesid.

Kuulutaja

Ööjooksu võit 
Keeniasse
Rakveres möödunud lau-
päeval toimunud neljanda 
ööjooksu poolmaratoni 
distantsil võidutses keeni-
alane Ibrahim Mukunga 
Wachira. Tagasihoidlik 
24aastane jooksumees 
oma emotsioone võistlus-
te järgselt väga ei näida-
nud, sõnades vaid, et jäi 
jõuprooviga rahule.
Teine oli leedulane Remi-
gijus Kancys ja kolmas 
Kaupo Sasmin. Veel kolm 
kilomeetrit enne lõppu 
liidrile paar-kolm minutit 
kaotanud jälitajategrupp, 
kuhu kuulusid ka Sergei 
Tšerepannikov ja Priit Le-
hismets, eksis rajalt ning 
diskvalifitseeriti distantsi 
lühendamise tõttu.
Naiste poolmaratonis saa-
vutas kolmandat aastat 
järjest võidu Venemaa 
jooksja Natalia Sokolova, 
järgnesid Olga Andrejeva 
ja kolmanda Kaisa Kukk 
(1:21.12).
Meeste 10 km võitis Alek-
sei Sokolov, teine oli Priit 
Aus, kolmas Rauno Lau-
mets. Naiste sama pikal 
võistlusmaal moodustasid 
esikolmiku Kelly Nevolih-
hin, Kelli Floren ja Kristel 
Vallaste.

Kuulutaja

SPORT
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üle 300 kvaliteetse kooli- ja kontoritoote

Õppimist mõjutavad
nägemishäirete sümptomid on:
peavalu või silmade ülekoormus
ähmane või kahekordne nägemine
kõõrdsilmad või silmad, mis näivad liikuvat teineteisest sõltu-
matult 
lugemise ja lähitöö mittemeeldimine või vältimine
kiiresti kaduv tähelepanuvõime visuaalsete ülesannete ajal
ühe silmaga vaatamiseks pea pööramine või kallutamine
ühe silma sulgemine või silma käega katmine
lugedes või kirjutades pea raamatule või lauale liiga lähedal 
hoidmine
silmade liigne pilgutamine või hõõrumine
lugedes järje kaotamine või sõrmega järje pidamine
aeglane lugemiskiirus või kehv loetu mõistmine
raskused loetu meelespidamisel
sõnade vahelejätmine, kordamine või sarnaste sõnade segia-
jamine
sõnade või sõnades tähtede ümberpaigutamine või tagurpidi 
lugemine (vanematel kui esimese klassi õpilastel)
raskused kujundite mäletamisel, nimetamisel või moodusta-
misel
halb silma-käe koordinatsioon
arengulise ebaküpsuse märgid

Tasub teada

„Nägemine on õppimisega 
tihedalt seotud,“ kinnitas 
Eesti Nägemistervise kesku-
se juhtiv optometrist Peeter 
Hallikas. „Eksperdid väida-
vad, et isegi kuni 80 protsen-
ti koolis õpitust saadakse vi-
suaalselt esitatud info kau-
du. Seega on hea nägemine 
oluline igas vanuses õpilas-
tele, et saavutada täielik aka-
deemiline võimekus.“

Õppimisega seotud
nägemishäirete liigid
„Nägemine on keeruline 
protsess, mis hõlmab lisaks 
silmade ka aju,“ selgitas Hal-
likas. „Näiteks kui laps loeb 
raamatut nii, et see on silma-
dele liiga lähedal, võib tal ol-
la nägemisprobleem, mis 
omakorda võib mõjutada ka 
õpivõimet.“
Õppimisega seotud näge-

Mine lapsega
enne kooli nägemiskontrolli.
Koolilapse õpihäired, madal enesehinnang, de-
pressioon jms võivad olla põhjustatud nägemi-
shäiretest. Veel enne kooliaasta algust - aga kui 
ei jõua, siis vähemalt septembris -  tasub igal 
juhul nägemiskontrollist läbi käia. Ka siis, kui 
laps kehva silmanägemise üle ei kurda.

Aivar Ojaperv

mishäired saab liigitada kol-
meks - kaks esimest mõjuta-
vad peamiselt visuaalset si-
sendit, kolmas eelkõige vi-
suaalse info töötlemist ja 
seostamist. 
Silmade tervise- ja refrakt-
sioonihäired võivad mõjuta-
da silmade nägemisteravust, 
mida kontrollitakse näge-
misteravuse tabelite abil. 
Refraktsioonivead on lühi-
nägevus, kaugnägevus ja as-
tigmatism, kuid ka varjatu-
mad kõrgema astme aber-
ratsioonideks nimetatavad 
nägemishäired.
Silmadel võivad esineda ka 
funktsionaalsed nägemis-
häired. Funktsionaalne nä-
gemine viitab silma ülesan-
netele ja nende neuroloogili-
sele kontrollile, nagu näiteks 
silma konvergents, täpsed 
silmaliigutused (on olulised 

tõhusal lugemisel) ja silma 
kohanemine (fookustamise 
amplituud, täpsus ja paind-
likkus).
Funktsionaalsete nägemis-
oskuste puudujääk võib 
põhjustada ähmast või kahe-
kordset nägemist, silmade 
ülekoormust ja peavalu, mis 
omakorda võivad mõjutada 
õppimist.
Konvergentsi puudulikkus 
on aga funktsionaalse näge-
mishäire liik, mis mõjutab 
võimet jätta silmad lugedes 
täpselt ja mugavalt ridade 
kohale.
Veel võivad silmi vaevata ta-
jumuslikud nägemishäired. 
Nägemistaju aitab nähtut 
mõista, seda identifitseerida, 
selle tähtsust hinnata ja seda 
ajus talletatud infoga seosta-
da. See tähendab näiteks va-
rem nähtud sõnade äratund-
mist ning silmade ja aju ka-
sutamist nähtud sõnadest 
kujutluspiltide moodustami-
seks.
Lisaks veel värvipimedus, 
mida tavaliselt ei peeta õppi-
misega seotud nägemishäi-
reks, kuid mis ometi võib 
põhjustada koolis problee-
me, kui tegemist on näiteks 

värvide sobitamise või nime-
tamise ülesannetega. Seetõt-
tu peaks kõik lapsed enne 
kooliminekut käima silma-
kontrollis, kus tehakse ka 
värvipimedustest.

Minge spetsialisti
vastuvõtule
„Tavaliste silmakontrollide 
käigus hinnatakse enamasti 
ainult esimest nägemishäi-
rete liiki – silmade tervise ja 
refraktsioonivigadega seon-
duvat,“ rääkis optometrist 
Peeter Hallikas. „Siiski paku-
vad paljud laste nägemishäi-
retele ja nägemisravile spet-
sialiseerunud silmaarstid 
uuringuid, mis võimaldavad 
hinnata ka funktsionaalseid 
ja tajumuslikke nägemishäi-
reid.“
„Õpiraskused võivad põh-
justada depressiooni ja ma-
dalat enesehinnangut. Näge-
mise kontroll võiks olla esi-
mesi samme.“
Rakveres on põhjalikku nä-
gemiskontrolli võimalik 
teostada Eesti Nägemistervi-
sekeskuse kabinetis Tsentru-
mi ärikeskuse teisel korrusel.
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• Kas Kadrinas leidub meesterahvast, kes 
aitaks mind kodutöödes ning annaks 
nõuandeid. Tel 5598 6281

• Eakas naisterahvas otsib hooldajat 
(elamispinna võimalus). Tel 5566 3733

• Otsin lapsehoidjat 3aastasele poisile. 
Elame Rakveres Lennuki tn. Soovitav vene 
keele oskusega. Väga kiire! Helistada õhtul 
tel 5590 3127

• Vajatakse lapsehoidjat 1,6a poisile Rakvere 
linnas. Täpsem informatsioon telefonil 
5681 8510

• Rakvere Rohuaia Lasteaed võtab tööle 
õppealajuhataja. Info tel 5348 5855, www.
rla.edu.ee
• Külalistemaja Kundas pakub tööd 
toateenindajale. CV võib saata westender.
majutus@gmail.com. Tel 5647 9170

•  Pajust i  Lasteaed võtab alates 
1 . s e p t e m b r i s t  2 0 1 4  t ö ö l e 
muusikaõpetaja .  Koormus 0,38. 
Avaldus, CV ja haridust tõendavate 
dokumentide koopiad tuua Tartu mnt 9 
Pajusti.  Info 325 7373

• Pakume tööd hooldustöölisele. 
Te r r i t o o r i u m i  k o r r a s h o i d  j a 
väiksemad remonttööd. Töökoht asub 
26 km Rakverest. Võimalik majutus ja 
toitlustamine. Tel 5450 2240

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖDKOOLITUS

VÕTAME TÖÖLE

EHITUSE 
EELARVESTAJA

info@tarvaprojekt.ee
+372 501 7412

www.tarvaprojekt.ee

• Inglise (al. 1.09, E), soome (al. 2.09, 
T), vene (al. 3.09, K) ja hispaania keele 
(al. 4.09, N) kursused (24 t) algajatele ja 
edasijõudnutele Koidula tn 1 Tsentrumi III 
k. 18.30. Reg. 5566 1419

• Norax koolituskeskus. Autojuhi am-
etikoolitused  -06. Sept   (10.00), b-kat 
autokool – 16. Sept  (t,n kell 17.30), lil-
leseade koolitus -  9. Sept kell 17.30, 
soome töökeele algkoolitus-  10. Sept 
(e,k kell 17.30), vene keele koolitus (20 
t)  - septembris, inglise keele erinevad 

• Kogemustega majahoidja soovib leida 
tööd (ka eramajad). Tel 5742 0668

• Teen siseviimistlust (naine). Tel 
5533 513

• Noor naine võtab lapsi hoida. Hind 
kokkuleppel. Tel 5661 0630

tasemed- septembris. Info ja registreer-
imine tel 32 25 060, rohuaia 6, rakvere  
või info@noraxkoolitus.ee; www.norax-
koolitus.ee

Lugeja küsib:

Alustasin töösuhet juunis. 
Töö kuvariga moodustab 
90% minu tööajast. Augusti 
alguses läbisin töötervishoiu 
kontrolli ja silmaarst kinni-
tas minu nägemisteravuse 
langust ja seda, et vajan iga-
päevaselt prille. Minu töö-
andja tõlgendab määrusesä-
tet nii, et kui kolme aasta pä-
rast korralises kontrollis tu-
vastatakse nägemisteravuse 
langus võrreldes diagnoosi-
ga esimesel visiidil selle töö-

andja juures töötamise ajal, 
siis tekib ka minul võimalus 
saada tööandja poolt kom-
pensatsiooni prillide ostmi-
seks. Kuna tervislik seisund 
pole tööandja süül halvene-
nud, pole mulle prillide 
kompensatsiooni ette näh-
tud. Kas lühema kui 3-aasta-
se staazhiga prille vajavaid 
töötajaid koheldakse õigla-
selt?

Vastab Tööinspektsiooni 
töökeskkonna nõustaja Jaan 
Kiviall:

Vastavalt „Kuvariga töötami-
se töötervishoiu ja tööohu-
tuse nõuete“ § 3 lg 6 on töö-
andja kohustatud hankima 
arsti tõendi alusel töötajale 
kuvariga tööks ettenähtud 
prillid või muud nägemiste-
ravust korrigeerivad abiva-
hendid või kokkuleppel töö-
tajaga hüvitama nende mak-
sumuse juhul, kui tervise-
kontrolli käigus selgub, et 
töötaja nägemisteravus on 
vähenenud. Siinjuures ei ole 
sätestatud, et mainitud töö-
andja kohustus kehtiks ai-
nult juhul, kui nägemistera-
vuse vähenemine on toimu-
nud just antud tööandja 
juures töötamise ajal ja et 
see on selgunud korduva 
tervisekontrolli käigus. Töö-
andja kohustus ei ole seatud 
sõltuvusse ka töötaja mini-
maalsest tööstaazhist töö-
andja juures. 

Tööinspektsioon on seisu-
kohal, et kui tervisekontrolli 
tulemusena on töötervis-
hoiuarst fikseerinud kirjali-
kult töötaja nägemisteravu-
se vähenemise (ka esimesel 
tervisekontrollil antud töö-
andja juures töötades), tekib 
tööandjal nägemisteravust 
korrigeerivate abivahendite 
(prillide) hankimise või hü-
vitamise kohustus.

Jurist annab nõu
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Aktiivne müügitöö
Klientide ja müügiobjektide          
leidmine
Klientide nõustamine
Läbirääkimiste pidamine
Objektide tutvustamine, 
lepingute sõlmimine, 
tehingute ettevalmistamine.

Pakume:
Aktiivset eneseteostusvõimalust
Võimalust olla ettevõtja ja 
määrata ise oma sissetulek 
ja tööaeg
Võimalust asjalike 
ideede teostamiseks
Võimalust areneda 
koos ettevõttega
Korralikku müügiprotsenti.

Pakume tööd 
KINNISVARA- 
MAAKLERILE

CV saata 
info@marbergkinnisvara.eu

 Büroo Turu plats 3, II korrus

• Tööd saab kogemustega metsamees. 
Tel 5892 7630

• Tell ingute paigaldamine Soomes. 
Pakume tööd tellingute paigaldajatele 
Soomes. Nõudmised kandidaadile: eelnev 
töökogemus antud valdkonnas vähemalt 
1 aasta, kehtiv tööohutuskaart (roheline 
kaart), EU pass või tööviisa, soome või 
inglise keele oskus suhtlustasandil, soovitav 
juhilubade ja sõiduki olemasolu. Töötasu 
alates 9,50 €/h bruto. info@armanteli.ee, tel 
+372 56994552, Tallinn

• Ettevõte Lääne-Virumaal Vinnis võtab 
tööle lüpsja. Töö vahetustega, lüpsiplats. 
Elamiseks 2-toaline mug. Korter. 
Alevikus kauplus, spordikompleks, kool, 
lasteaed. Info tel 5304 1060, 32 57 341

• Vajan abi puu langetusel. Tasu. Tel 5819 
1333

• Voyage OÜ võtab tööle bussijuhi. Info 
tel 5092 583

• Võtan tööle taksojuhi. Tel 5154 639



Kuulutaja reede, 22. august 20148 Tasub teada

Tõnu Kilgas on Tartu poiss. 
Ka operetikoomikuks ehk 
koomilise opereti subretiks 
kasvas ta Vanemuises. Lühi-
ke pole ka tema tõsimeelsete 
rollide nimistu. 
Koolipoisina oli tal hüüdni-
meks Tünder ning hiljem 
kutsuti teda Karlova kaak Ki-
liks. Kui ema püüdis teda las-
teaeda viia, põgenes Tõnu 
Emajõe silla alla. Teater oli 
hoopis põnevam mängu-
maa, seal mööduski Tõnu 
lapsepõlv. Laste nääripuul 
laulis ta Väitsa-Mäckie laule 
ja parodeeris näitleja Einari 
Koppelit.  Tõnu oli raske 
laps, aga talle tuli kõik ker-
gesti kätte. „See on ka üks 
asi, milles ennast mõnikord 
isegi süüdistan,“ tunnistab 
ta ise. „Vaadates etenduste 
salvestisi, tundub nii mõnigi 
roll pealiskaudselt tehtud.“
Tõnu Kilgasele on vastu-
meelne ka see, kui patusta-
takse lavaeetika vastu. „Mõ-
nikord olen sattunud seisma 
laval laulja kõrval, kes on 
unustanud laulmise ja mar-
keerib isegi etendusel. Teine-
kord jälle on laval vaikne 
stseen ja samal ajal jookseb 
lõbus seltskond baleriine 
klobadi-klobadi üle publiku 
silmade eest varjatud lava. 
Neil polnud vist õrna aimu-
gi, et suurel laval on etendus, 
kuid ikkagi on see teatrieeti-
ka unustamine. Mulle on ju-
ba öeldud, et olen nagu vana 
(Endel) Pärn: torisen, õpe-
tan.“ „Kahju, et ma vana Pär-
naga nii vähe sain koos olla,“ 

Eelmisel nädalal 13. augustil tähistas oma 60. 
sünnipäeva armastatud operetinäitleja Tõnu Kil-
gas. Karlova kaak Kili, nagu teda Vanemui-
se-päevadel hüüti.

Marvi Taggo

jätkab juubilar. „Niisugust 
meest, nagu oli Endel, oleks 
teatrisse vaja. Teater lausa 
karjub Pärna järele.“
Tõnut pole etenduse vahe-
ajal kunagi nähtud frakis või 
kostüümis jalg üle põlve is-
tumas või kohvi joomas. 
„Pärn ütles mulle, et püksi-
viigid peavad olema nii tera-
vad, et kui koer vastu jook-
seb, lööb nina veriseks.“

Teist põlve näitleja
Tõnu Kilgas on pärit näitle-
jate perekonnast. Tema isa 
oli Pärnu Endla endine näit-
leja Lembit Mägedi. Ema El-
len Kaarma pidas sama ame-
tit Vanemuses. 
Ema kurameeris teatriinsti-
tuudi päevil oma kursuse-
kaaslase Gunnar Kilgasega ja 
nad abiellusid. Ellen Kaar-
ma-Kilgas oli Gunnar Kilga-
sega Vanemuise operettides 
sageli ka lavapartner. Tõnu 
ei teagi täpselt, kui kaua 
nende abielu kestis, igal ju-
hul polnud nad siis veel 
ametlikult lahutatud, kui 
ema elas juba vabaabielu 
Lembit Mägediga ja sündis 
tema.
„Ma olin umbes teises klas-
sis, kui ema küsis, mis nime 
endale võtan. Kuidas ma 
oleksin saanud olla Kaarma 
või Mägedi, kui koolis kutsu-
sid mind kõik Kilgaseks...?“
Tõnu Kilgas mängis Vane-
muise teatri operetis, aga 
tahtis sealt ära. Talle hakkas 
vastu, et Kaarel Ird oli teiste-
le lavastajatele armukade: 

„Ird ei tahtnud mind kellele-
gi anda. Irdil olid suured tut-
vused Moskvas. Ma jõudsin 
komsomolipreemia laureaa-
dini välja. Aga siis, kui 
Moskva surus peale Dages-
tani operetti, sai minu mõõt 
täis. Käisime selle operetiga 
veel Moskvas ja seal taheti 
mulle anda isegi Dagestani 
rahvakunstniku aunimetus!“ 
Vanemuises puutus Tõnu 
Kilgas kokku ka lavastaja 
Ago-Endrik Kergega ning 
koostöö sobis. Kerge kutsus 
Kilgase Estonia „Kabareesse“ 
ning Tallinasse Tõnu jäigi.
„Kui ma juba Estonias män-
gisin, kirjutas inspitsient pä-
rast „Savoy balli“ etendust: 
Kilgas viskas šampanjaklaasi 
üle õla, klaas läks katki; Kil-
gas tõmbas rinnaesise pal-
jaks. Eri Klas tuli minu juur-
de ja küsis, kas ma mängin 
„Savoy ballis“ nüüd alasti. 
Tegelikult võtsin Mustafa 
särgi kolm esimest nööpi 
lahti ja näitasin publikule 
oma mehelikku karvast rin-
da.“
Kriitikud kirjutasid, et Kilgas 
tahab laval liialt silma paista. 
„Taevas halasta, miks ma 
sinna lavale siis lähen! Sada 
korda ühte operetti ühte- 
moodi mängida, see ei huvi-
ta ju kedagi, ja mind ammu-
gi mitte, kui midagi päevaka-
jalist välja ei mõtle.“
Kui publikuni need „üleastu-
mised“ ilmselt ei jõudnudki, 
siis orkestrisse küll. „Orkes-
ter on hea indikaator ja sealt 
tuleb esimene reaktsioon. 
Siis tunned, ahaa, see läks 
täkkesse! Värskendav impro-
visatsioon hoiab vahel tervet 
stseeni püsti,“ meenutab Tõ-
nu. „Kuna operetis on tegela-
sed ainult nimede ja tiitlite-
ga, puuduvad karakterid, 
võin teha mõnest opere-

ti-Bonist ju omaette kange-
lase. Kes keelab!“

Draamarollid
pole võõrad
Tõnu Kilgas on mänginud ka 
Vanalinnastuudios ja Vana 
Baskini teatris. „Vanalinna-
stuudios tegin esimese rolli 
koos Gunnar Kilgase, Arne 
Üksküla ja Ines Aruga. Mis-
sugune kool!“
Ita Ever vaatas Vanalinna-
stuudio etendust „Saame 
kokku veebruaris“, kus Tõnu 
Kilgas mängis koos Anne 
Veesaarega, ja kommentee-
ris: „Mis mind üllatas - ma 
olen Tõnu näinud operetis ja 
muudes osades, aga ta on 
võimeline mängima ka en-
dast palju vanemat meest!“
Vaataja silmade ees virven-
dab veel „Õnne 13“ Harry 
Ahven, peibutades eakat 
vaatajat. Maamehed kutsu-
vad: Ahven, tule õlut jooma! 
Naised tunnevad huvi, kas 
Ahven kunagi ka naise võtab. 
Missugune populaarsus!
Tõnu Kilgas on Õnne tänaval 
üle elanud erinevaid aegu, 
mitut ellusuhtumist. Elume-
hest on saanud usuvend. 
Muide: Ahven kirjutati kord 
juba Tõnu enda soovil se-
riaalist välja, kuid siis tulid 
televisiooni pahased kirjad 
ja Ahven saadeti Õnne täna-
vale tagasi. 
Vaatad vahel ka ise kordusi? 
„Oh, ma ei julge neid kordusi 
enam vaadata. Eriti neid, kus 
olin kakskümmend aastat 
noorem.“
Palju õnne, Tõnu Kilgas!Rah-
vusooper Estonia tähistab 
Tõnu Kilgase 60. juubelit 14. 
septembril piduliku etendu-
sega „Silva“, kus Tõnu Kilgas 
on mänginud neljas rollis ja 
mängib juubelietendusel va-
na koomiku osa.

Tõnu Kilgas 60

Kosmeetika ostmisel 
tuleb osata lugeda koode
Eesti turule jõuab aastas ligi 10 000 kosmeetikatoodet. 
Nende terviseohutuse eest vastutavad tootja ja importija. 
Kui aga toode aegub kaupluses, kuid satub kliendi ostu-
korvi, kuidas siis edasi käituda, seda uurisime Tervise- ja 
Tarbijakaitseametist.
Klient valis ühes Rakvere kaupluses omale meelepärase 
värviga küünelaki. Kodus proteiinide ja lavendliekstrakti-
ga küünehooldusvahendi silti lugedes avastas ta, et toote 
„parim enne” oli aastal 2011. Seega, toote säilivustähtaeg 
oli möödunud juba kolm aastat tagasi. Loomulikult ei uu-
rinud ta pakendit kaupluses, sest eeldas, et aegunud kaup 
ei tohiks riiulitel olla. Kas selline toode on ohutu või peaks 
see kohe prügikasti lendama? Kas selliseid tooteid võib 
üldse müügilettidel tarbijatele pakkuda?
Lisaks toiduainetele, ravimitele, kodukeemiale jms on ka 
kosmeetikal oma säilivustähtaeg, see peab olema märgi-
tud toote- ja ümbrispakendile viimase kuu ja aastaarvu-
na. Kui aga säilivusaeg on antud koodina, siis maaletoojad 
annavad alati  juhendi, kuidas säilivusaega lugeda. Seega, 
kosmeetikat soetades tuleb kliendil välja selgitada, kuidas 
peab koodi lugema. Terviseamet ütleb, et juhul, kui kos-
meetikatoote minimaalne säilimisaeg on 30 kuud või lü-
hem, esitatakse lõpptähtaeg märgistusel. Kaubanduses 
kasutatakse laialt levinud tähistust – kuupäev, kuu ja aas-
ta, näiteks 2000. aasta 31. märtsil toodetu puhul on kood 
310300. Saksamaal on levinud ka tähistus nädalapäev, nä-
dal ja aasta ehk 31. märtsil 2000. aastal toodetud kaup 
kannab numbrikombinatsiooni 1140, mis tähendab, et 
toode valmistati 1. nädalapäeval, 14. nädalal ja kümnendi 
10. aastal.
Alates 11. märtsist 2005. a ei märgita kosmeetikatoote mi-
nimaalse säilimisaja lõpptähtaega, kui minimaalne säili-
misaeg on pikem kui 30 kuud. Sel juhul peab pakendil ole-
ma märgitud periood, mille jooksul võib tarbija kosmeeti-
katoodet pärast pakendi avamist ohutult kasutada. Nime-
tatud teave esitatakse avatud kreemipurgi sümboli abil, 
mille sisse või mille vahetusse lähedusse kantakse ohutu 
kasutamise periood kuudes. Kuude arv kirjutatakse 
numbritega, mille järele märgitakse täht „M“.
Sümboliga märgistamise eesmärgiks on paremini infor-
meerida tarbijaid, kuna mõne kosmeetikatoote kvaliteet 
võib peale avamist halveneda, tänu „Avatud kreemipurgi 
sümbolile” on tarbijad informeeritud ajaperioodist, mille 
jooksul nad võivad toodet ohutult kasutada.
Avatud kreemipurgi sümbol võeti kasutusele selleks, et 
tarbija teaks toote säilimisaega.
Kui aga olete ostnud aegunud kosmeetikatoote, siis ohu-
tuse mõttes ei tohiks seda enam tarbida. Tarbijakaitse tar-
bijate teenindustalituse peainspektor Kalle Toomlaid üt-
les, et kui aeg „parim enne” on möödunud, ei ole keelatud 
toodet müüa, kui see on kvaliteetne. Tarbijakaitseseaduse 
§ 11 lõike 2 järgi on puudusega kaupa lubatud tarbijale 
pakkuda ja müüa ainult juhul, kui selline kaup on ohutu 
elule, tervisele ja varale ning tarbijat on teavitatud kauba 
puudusest. „Kui küünelakk ei ole kvaliteetne ja kauba juu-
res ei olnud teavet säilimisaja ületamise kohta, siis soovi-
tame toote kauplusele tagastada ja nõuda raha tagasi,” üt-
les Toomlaid. Kuna tegemist oli väikese summaga, siis 
oma aja säästmiseks ei viinud klient küünelakki tagasi. Sa-
mas oleks võinud seda teha ja juhtida kaupluse tähelepa-
nu juba aegunud kosmeetikale. 
Hea on, et üha enam loetakse toiduainetepakendil olevat 
infot. Inimestele tundub, et see, mida sisse süüakse, peab 
olema värske, kuid vähem olulised pole ju naha kaudu 
tarbitavad tooted. Riknenud ja aegunud kosmeetika võib 
kahjustada tervist. Seega, ostlemisel tuleks rohkem tähe-
lepanu pöörata tooteinfole.

Mari Mölder

Foto: Mari Mölder
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On viru lätteil  olnud 
tugev vaim ja tahe,
üks vaim, üks usk ja 
lootus…

 Jakob Liiv

Raske on eesti luuletajatest 
välja tuua ühtegi teist mees-
luuletajat, kellel oleks nii ti-
he suhe oma isamaaga, kui 
oli seda vendadel Liividel. 
Mis oli siis see, mis tegi Ja-
kob Liivist ühe silmapaistva-
ma kultuuri ja ühiskonnate-
gelase?
Arvan, et nüüd, taasiseseis-
vumispäeva järel võiks selle 
üle pisut mõtteid mõlguta-
da, sest tegemist oli värvika 
isiksuse ja kultuuritegelase-
ga, kellel Rakvere linna ko-
duloos üsna kandev roll.
Jakob Liiv, Juhan Liivi vanem 
vend sündis 28. veebruaril 
1859 Alatskivil. Juba varases 
nooruses avaldusid Jakobis 
romantilised jooned. Talle 
meeldis viibida looduses. Ta 
võis tundide kaupa jälgida 
puid või linde, kes koduhoo-
vis toimetasid, või kuulata, 
kuidas tuul puudevõrades 
kohises. 
Pärast Kodavere kihelkonna-
kooli lõpetamist sooritas ta 
edukalt vallakooliõpetaja ek-
sami ja suunati tööle algul 
Varnjasse ning Kavastusse, 

Jakob Liiv- luuletaja ja näitekirjanik eestluse valguses

hiljem Virumaale Triigi-Avis-
pea külakooli. Kooliõpetaja 
töö kõrvalt tegutses ta aktiiv-
selt vallakirjutaja ametis. 
Oma mälestustes kirjutab ta: 
„Olles nüüd koolmeistri 
ametis tahan ma meie ema-
keele eest veel rohkem hea 
seista, kuid selle tarbeks pea-
me meie eestluse vaimu ikka 
kõrgel hoidma ja meeles pi-
dama, kes meie oleme ja ku-
hu tahame edasi jõuda.“ 
(„Jakob Liivi kirjatööd“ 
1906).
Seda mõtet kandis Jakob Liiv 
oma südames surmani.
1901. aastal asus Jakob Liiv 

elama Väike-Maar-
jasse ja avas oma 
raamatupoe. Raa-
matukaupluse võt-
tis kohalik rahvas 
hästi vastu, kuigi 
eestikeelset luge-
misvara algaastatel 
nappis. Kirjameest 
see olukord aga ei 
heidutanud. Aastal 
1901 avaldas ta oma 
kulu ja kirjadega 
realistlike juttude 
kogu „Vihud“, mil-
lele 1903. ja 1908. 
aastal ilmus lisaks 
teine ja kolmaski 
osa. Need lühikesed 
humoorikad ja ela-
valt kirjutatud lood 
käsitlesid maal ela-

vate inimeste igapäevaelu ja 
muutusid oma ladusa ja vär-
virikka keelekasutuse poo-
lest varsti üsna populaar-
seks. 
Jakob Liiv kirjutas 1908. aas-
tal oma mälestustes: „On hea 
teada, et meie kirjarahvas 
oskab oma maad ja keelt kal-
liks pidada ja seda mõtet ik-
ka oma südamesopis kan-
nab - siis on eestluse vaim 
tugev ja kindel.“ (Väi-
ke-Maarja 1908).
1913. aastal kolis Jakob Liiv 
Rakverre, töötas pangas ja 
hakkas välja andma ajalehte 
„Rakvere Teataja“. Tiheda 

töö kõrvalt kirjutas ta näi-
dendeid, publitsistikat ja 
avaldas mitu luulekogu. 
1914. aasta sügistalvel kirju-
tab ta oma päevaraamatusse 
järgmist: „Minu lakkamatu 
ind kirjanduse ja kultuuri 
alal on mind pannud mõtle-
ma eestlaseks olemise peale 
ja selle peale, kuidas oma 
rahva püüdlusi ikka alal hoi-
da. Kui eestlane ise ei taha 
oma tahte eest väljas seista 
ja ei liigu edasi targalt ja läbi-
mõeldult, siis oleks see kõik 
ju vaid tühi töö ja vaimunä-
rimine.“ (Rakveres 1914) 
Nii jätkas Jakob Liiv lüüriliste 
värsside kirjutamist 
1920ndatel. Siinkohal tasub 
ära mainida, et talle meeldis 
väga looduslüürika ja ta oli 
üks esimesi sonetiviljelejaid 
Eestis. 

Punetav eha õhtutaus-
tal,
kuukiir kastmas järve-
vett.
Ritsikate laul ja kõrkja-
te sahin,
see on kuldne suveso-
nett...

(„Wiru kannel“ II 1891)

Jakob Liivi luulet iseloomus-
tab vormikindel ja voolav 

luulekeel. Peale looduslüüri-
ka oli talle hingelähedane 
koduteema. Kõige selle kes-
kel tundis ta muret eesti kee-
le tuleviku pärast ja jagas 
oma mõtteid Carl Robert Ja-
kobsoniga. 

Paraku ei suutnud Jakob Lii-
vi luulekeel kaua ajaga kaa-
sas käia. Üleüldise tsensuuri 
tõttu hakkas ta kasutama 
raskest elusaatusest kanna-
tada saanud eestluse esile-
tõstmiseks mõistukõnet ja 
see ei pakkunud rahvale nii 
palju huvi kui lembelaulud 
ja kaunis looduslüürika. 
1918. aasta varakevadel kir-
jutab ta oma mälestustes 
järgmist: „Jah, mõistan nüüd 
täielikult, mida tähendab 
avaldada luulet omal maal, 
omas keeles, omade inimes-
te tarbeks. Mis on siis see, 
mida ma ikka ja jälle tahan 
kaasmaalaste ütelda? Vaim-
sust tahan ma üleval hoida, 
emakeeles kõneleda.“ (Rak-
veres 1918). 
Kuid Liivi panus Virumaa 
kultuuriellu ei jäänud siin 
siiski tähelepanuta. Aastal 
1919 valiti Jakob Liiv Rakvere 
linnapeaks. Algas tõsine töö 
täis erinevaid kokkusaamisi, 
kohtumisi, selle kõige kõr-
valt oli ta ka üks Rakvere 
teatri asutajatest.
Kultuuriküsimuste lahenda-

misel oli Jakob Liivile abiks 
tema laitmatu keel ja suure-
pärane veenmisoskus. Töö 
kõrvalt jõudis ta avaldada ka 
näidendeid, millest tänaseni 
on ajaproovile vastu pida-
nud humoorikas komöödia 
„Kolmat aega vallavanem“ 
(1904).

Lisaks sellele muretses Jakob 
Liiv eestikeelse kooliharidu-
se pärast. Seetõttu võttis ta 
osa Eesti Aleksandrikooli lii-
kumisest ja süvendas ema-
keelset kirjakeelt luulevormi 
kaudu. 

Miks nutad karukell? 
On keegi kurja teinud 
sul?
Su kellukeste lõhnas 
ma tahaks viimset hin-
ge tõmmata…

(„Wiru kannel II 1891)

Jakob Liiv suri 1938. aastal 
Rakveres. Samal aastal püsti-
tati talle Väike-Maarjasse ni-
meline monument. Ka kau-
nis roheline park ausamba 
ümber kannab selle rahvus-
liku ja eestlaste jaoks nii vää-
rika mehe nime.

Karin Hansson
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* Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta!
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!
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OSTAME KOKKU:
VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699. OÜ Oleg Grossi Talu Annikvere sigala ostab kokkuleppehinnaga 

KVALITEETSET SÖÖDATERAVILJA. Maksmine toimub peale vilja laboratoorset uuringut. Tel: 53 476 567.

Küpsisedessert
kg 

4.58

P/s vorst Kuldne
rõngas
kg

3.68

Pizzakate
kg

4.48

Viinamari (hele)
kg

Ploom Lepotica
kg

Nektariin
kg

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

1.18

0.58

0.78

1.74 2.48 0.54
2.38 3.18 0.78

Lõunasardell
kg 

Kanatiib punases
marinaadis
kg 

Palmiksai
300g 

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

0.78
1.18

-34%

3.25 €/kg 

Hautatud sealiha
240g / Rannarootsi

Tursamaks
120g 

Majonees
Provansaal
430g 

0.98
1.43

-31%

8.17 €/kg 
0.78

1.04
-25%

1.81 €/kg 

1.80 €/kg

0.58
0.98

-41%

5.80 €/kg 

Kartul (varajane)
kg

Eesti Juust (riivitud)
25,2%, 200g 

Kohupiimapasta Pere
250g / 3 sorti
Tere 

Popkorn Blockbuster
99g / 3 sorti 

Küpsised (vanillimaitselised)
165g / Kalev 

Külapräänikud
250g 

Riivsai
400g 

Ploominektar
Aura 1L

Hele õlu Saaremaa 
Tuulik
4,7%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Limonaad Elektra
0,5L

Kätekreem Daily Touch
100ml

Jalakreem Daily Touch
75ml 

Vatitikud
Esta 
300tk 

Vatipadjad
Esta
80tk

WC seep Kolorado
Oxy Ocean Breeze
40g 

Põlvikud Gamba
20den
2 paari

Kassiliiv
Happy
5kg 

0.48 0.28 0.38
0.68 0.42 0.53

-29% -33% -28%

1.92 €/kg 2.83 €/kg 2.30 €/kg 
* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10kg!

0.840.18
1.38

-39%

4.20 €/kg 

0.54 0.54 0.48 0.58 1.64
0.88 0.88 0.78 2.38

-39% -45% -31%

7.20 €/L 0.01 €/tk 0.01 €/tk 0.29 €/paar 0.33 €/kg 
0.48

0.98

12.00 €/kg 

-51%
0.98

-45%

0.34 0.68 0.74 0.68
0.48 1.14

-29% -35%

1.36 €/kg 1.70 €/kg 1.36 €/L 
0.26

0.41

0.52 €/L 

-37%
1.12

-39%

+0.08 +0.08

-26%

1.48
1.98

-25%

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

AINULT 25.08Kanakoib
(maitsestatud)
1kg

AINULT 26.08Kapsapirukas
60g

Sprotid õlis
160g / 112g

0.58
0.84

-44%

0.14
0.30

-25%

2.33 €/kg 5.18 €/kg 

AINULT 27.08 AINULT 28.08

0.98
2.28

-57%

0.38
0.68

-44%

0.10 €/tk
0.94

1.28
-27%

0.10 €/kg 

Või 82%
200g / Tere

Seamaks
(jahutatud)
1kg

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10tk!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 6tk!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10tk!

Tualettpaber
Geras
(2-kihiline)
4 rulli 

0.68
al 0.88

2.48
3.88

-36%

al 1.43 €/kg 

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

Jäätis 1L / 475g
2 sorti

AINULT 24.08Jaani grillvorst
1kg

Vihik  (jooneline ja ruuduline) 
12 lehte
1tk

0.03
0.06

-50%

AINULT 23.08

HEA
HIND

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5tk!

Hind alates
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Doktorivorst 300g / Rakvere
Lihakombinaat 

Lihapallid muna
ja peekoniga
260g / Nõo
Lihatööstus 

Nõudepesumasina tabletid
Finish Power&Pure
All-in-1
24tk / 451g 

Suitsutatud peekon
kamarata (viilutatud)
110g / Rakvere
Lihakombinaat 

Täissuitsuvorst
Suitsurõngas
240g / Luha 

Svamm Vileda
401 Tip-Top
3tk

Saiakate
200g / Rakvere
Lihakombinaat 

Suitsuseljafilee
(viilutatud)
110g / Luha 

Prügikotid Fantee (60L)
20tk

Klassikaline
ahjukana
küpsetuskotis
kg / Tallegg 

Doktorivorst Vastse-Kuuste
500g / Atria 

Kassitoit
Whiskas
1kg
3 sorti 

Kana Juustupihvid
(jahutatud)
320g
Tallegg 

Õllemops juustuga
Wõro
500g / Atria 

Keeduvorst Moskva
500g / Rannarootsi 

Kodujuust MuMuu
300g / 3 sorti
Tere 
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Kodusai (viilutatud)
320g / Fazer 

Kompvekid Griljaz
(pehme)
150g 

Brändi Ibis XO
36%, 0,5L 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Niisked salvrätikud Pampers
naturally clean + chamomile
2x64tk

Must vormileib
(viilutatud)
300g / Fazer 

Võidekreem Nutella
(metsapähklitega)
230g

Multinektar ja õuna-pirninektar
Lotte Gutta
200ml

Laste mähkmed Pampers
Sleep & Play Maxi 7-18kg
50tk

Väherasvane margariin
Voimix Creamy
40%, 400g 

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

Oliiviõli Borges
100%, 500ml
3 sorti 

Mahlajook Cappy
1,5L / 2 sorti 

Kätehoolduskreem Puhas Liin
kummeliekstraktiga
75ml

Pesuvahend Persil Duo-Caps
Expert Color
15tk / 495ml

Itaalia kaste
(hakklihaga)
300g / Salvest 

Karastusjook
Coca-Cola
2,5L

Raseerija Gillette
Fusion Proglide
Razor 
1tk

Pesuloputusvahend
Lenor Sensitive
(kontsentreeritud)
1L

Näkileivad 7 Day´s
(tomati-, oliivi- ja
oreganomaitselised)
70g 

Vahvel Helle
(heleda glasuuriga)
150g

Lauavein Riappolo 2011
al 11%, 0,75L / 2 sorti 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Pesukaitsmed
Naturella
20tk

Pesupulber
Ariel Color
280g

Kartulikrõpsud
Lay´s Strong
(tsilli ja laim)
150g 

Hind alates

Viski Ballantine´s
Finest Scotch
40%, 0,5L 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Head hinnad!
KOOLIKAUBAD

Joonlaudade
komplekt
4tk

Liim Apli
10g
1tk 

Pastapliiats Maped Dark M
(sinine, must)
1tk

Kustutuskumm
Maped Softy
1tk

Harilik pliiats BlackPeps
(kolmekandiline, kummiga)
1tk 

Värvipliiatsid
Milan kolmnurk
12tk / 0.14 €/tk 

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

0.48

0.38 0.240.28 0.18

1.68 3.180.98 0.680.58
0.68 0.78

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

Joonistusplokk A4
(laeva pilt)
1tk 

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



Kuulutaja reede, 22. august 201412 Kuulutused

Raimo 
Koppel
) 510 8511

Avo 
Bergström
) 5302 5650

Aitame Teid
KINNISVARA

ostu-müügi-üüriga-vahendusega
Vaata pakkumisi kodulehelt!

Meie ettevõtte teised tegevusalad:
• Transport-kolimisteenus
• Ehitustööd
• Kindlustus

Marko
Teiva
) 5344 0585

Martti 
Sikka
) 5695 6535

Aimar 
Türbsal
) 515 3621

info@marbergkinnisvara.eu

• Kinnisvara 
  ostu-müügi-üüri vahendus
• Kinnisvara haldus ja hooldus

Sobivusel ostame Teie kinnisvara
VAATA LÄHEMALT

www.marbergkinnisvara.eu

KINNISVARA
• Müüa soodsa hinnaga Tapa 
ja Tamsalu linnas ning vallas 
erinevas seisukorras ning erineva 
suurusega 1-4toalised korterid 
ning majad. Hind korteritel alates 
1000 eurost. Täpsem info: mob 
5110 478 või 322 0106, e-post : 
urmas.saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS. 
Aitan teid kinnisvara ostmisel 
ja müümisel, võtan müüki teie 
korteri või maja, kinnisvaraalane 
konsultatsioon tasuta.

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal. 
sees. Uus vannituba! Hind 11 600 €. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305
• Müüa 1toaline mugavustega korter 
(33 m2) Tamsalus. Hind 1800 €. Tel 
5636 0468 
• Müüa 1toaline rem. vaj. korter 
Triigis. Hind 2900 €. Tel 5666 1914
• Müüa 1toaline rõduga korter (43 m2) 
Rakkes. Info 5675 0239
• Müüa 1toaline keskküttega korter 
Rakkes. Tel 5344 6121
• Müüa Tallinnas Pae 23a väike korter. 
Renoveeritud, väga heas seisukorras, 
dushsh, WC, mööbel, kööginurk, 
el.pliit, boiler, 2/5, 17 m2, kesklinna 
lähedal. Hind 27 800 €. Tel 55553594
• Müüa 2toaline keskmises seisukorras 
korter Rakvere südalinnas. Hind 22 
400 €. Tel 5342 2880
• Müüa 2toaline korter Rakveres Küti 
tn 10 (38,2 m2). Tel 5616 8881
• Müüa renoveeritud 2toaline avatud 
köögiga korter Rakveres Kungla tn. 
Tel 5698 7589
• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn, III k., üp. 39 m2. Hind 15 
900 €. Tel 5884 1397
• Müüa 2toaline korter (toad eraldi, 
I korrus) Rakveres Kungla tn. Tel 5326 
9908
• Müüa 2toaline remonti vajav korter 
Võidu tänaval. Hind 21 000 €. Tel 
5113 484
• Müüa 2toaline korter Pajustis + 
garaazh. Hind 12 500 €. Tel 5390 9466

• Soovin osta remonti vajava korteri või 
maja Rakveres või selle lähiümbruses. 
Soodsa pakkumise korral raha kohe 
kätte! Tel 5226 500
• Ostan garaazhi Rakveres. Tel 5558 
8135

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

• Üürin mõistliku hinna eest 1-2toalise 
korteri Rakveres või Kiviõlis. Helistada 
5346 6238

• Soovin üürida soodsalt 1toalist 
korterit Rakveres otse omanikult. 
Tel 5912 4933

• Soovin üürida 2-3toalise korteri 
Rakveres hilisema ostusooviga. Tel 
5346 9159
• Korterist (Rakvere) anda üürile tuba, 
soovitatav õpilane. Tel 5848 1071
• Üürile anda tuba eramajas (Rakveres) 
ühele. Hind 100 €. Tel 5662 1987
• Üürile anda k.m. 1toaline sisustatud 
korter Rakveres. Tel 5341 3550
• Anda üürile 1toaline k.m. korter 
kesklinnas. Tel 5832 0200
• Üürile anda majaosa  Rakvere 
kesklinnas. Tel 5150 188
• Üürile anda 2toaline puuküttega 
korter Rakveres Pikk 37 II korrus. Hind 
200 €. Tel 5034 972, info@ko.ee
• Üürile anda 2toaline korter Rakvere 
kesklinnas. Üür 160 € + kom.maksud. 
Tel 5870 1100
• Veltsis soodsalt üürile anda 3toalisest 
korterist 2 tuba. Tel 5742 0668
• Üürile anda heas seisukorras 3toaline 
korter Võidu tänaval (5/5). 220 € + kom 
kulud. Tel 5011 478
• Üürile anda remonti vajav 3toaline 
korter Lennuki tänaval ja 2toaline 
Sõmerul. Hind kokkuleppel. Tel 5680 
1956
• Üürile anda 3toaline korter Rakveres. 
170+maksud. Tel 5661 0630
• Anda üürile 3toaline k.m. korter 
Sõmerul. Tel 5201 575
• Üürile anda k.m. korter. Tel 5836 1490
• Anda üürile väga heas korras suvila 
Eismal. www.kenriko.ee Tel 5083 305
• 4-30 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik elamine. 
Tel 5164 685

ÄRIPINNAD

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

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID

Tel 516 4685

MÜÜA ELAMUMAA

Müüa Rakverest 26km kaugusel Tudu suu-
nas, Anguse külas talukompleks, kuhu kuu-
luvad elamu (360m2), kuur (68m2), 
laut(206m2), ait (57m2), saun (37m2) ja 
kaev. Krundi suurus 12000 m2. Elamu on 
rehielamu, kuhu on sisse ehitatud väike 
saun. Elamu on mansardkorrusega, kuid 
toad on teisel korrusel välja ehitamata. 
Kõik ehi sed on palkehitused. HIND 19000 
EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa Väike-Maarja ja Pandivere vahel pri-
vaatses kohas metsa ääres talu. Kõrvalhoo-
neteks on saun, kelder, ait, laut ja pumba-
maja. Maja on endine rehielamu, säilinud 
reheahi, rehealune, 3 suurt tuba ja 1 väik-
sem tuba, avar köök. Köögi all on väike kel-
der. Kinnistu on jagamisel ja müüakse mõt-
teline osa kinnistust kasutuskorraga. Maja 
taha jääb mets ja looduslik rohumaa. Sobib 
privaatseks suvekoduks või aastaringseks 
elamuks. Krundi suurus 86300 m². HIND 
29900 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa maja Rakveres, Rohuaia tänaval. Uus 
plekkkatus, uued puitaknad, korras saun. 
Ahiküte (kulud talvel kokku 300 eurot). Pui-
dust vaheuksed, konditsioneer, nõudepe-
sumasin, võlviga kelder, kõrvalhoone, kus 
hetkel elavad küülikud. Uus elektrisüs-
teem. Krundi suurus 729 m². HIND 51500 
EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa Viru-Nigulas, Vasta külas 1 korruseli-
ne heas korras krohvitud palkmaja kuhu on 
võimalik ka välja ehitada teine korrus, 
trepp valmis. Asub kaunis kohas, 9 km me-
reni. Osa maast on põllumaa, suur aed vil-
japuude ja marjapõõsastega, kõrvalhoo-
ned. HIND 29000 EUR. Helista 58147077 
Liidia

Müüa privaatses asukohas, kesklinna lähe-
dal Silla tn ridaelamuboks. Elamus on 5-tu-
ba, oma küte, keskküte õhksoojuspump ja 
elektriküte. Toimiv ühistu, elamul on ma-
dalad kommunaalkulud. Hoones puitpõ-
randad, 2 tuale ruumi, saun, eraldi seisev 
garaazh ja puukuur, kinnistul on oma väike-
se aiaga hoov ja terrass. HIND 88000 EUR. 
Helista 5530227 Eino

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

Müüa Rakvere linna külje all Piiral, rahu-
likus piirkonnas nelja korterilise maja 
teisel korrusel 2-toaline renoveeritud 
ahjukü ega korter. Aknad vahetatud, 
korteril turvauks. Õues puukuur ja aia-
maa kasutamise võimalus. HIND 12000 
EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa Kadrina keskuses, Rakvere tee 1, 
3-toaline hubane korter. Korter asub 
maja keskel ja on häs  soe. Korteri juur-
de kuulub ka keldriboks. HIND 11700 
EUR. Helista 5063921 Galli

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

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

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

Müüa 2toaline heas korras soe korter 
5-korrusel Rakveres, Kungla 7. Aknad ja 
uksed vahetatud, korter maja keskel, 
trepikoda lukus, toimiv korteriühistu. 
Maja kõrval lasteaed, lähedal mängup-
lats. Linna keskus 5 minu  jalutuskäigu 
kaugusel. Auto parkimine maja ees ja 
maja taga. HIND 29500 EUR. Helista 
58147077 Liidia

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

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

Galli Wölfert
maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Roza Ošlakova
maakler 
Tel 5551 8067
roza@virumaainvest.ee

Eino Vaher
maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID MÜÜA MAJAD

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA 
(MAJA, KORTER, PÕLD, METS JM).

 OTSIME OMA MEEKONDA
TUBLIT JA TEGUSAT MAAKLERIT

• Soovin vahetada 2toalise korteri 
Rakv ere s 3toalis e korteri  v õi 
vanema maja vastu Rakveres  + 
kompensatsioon. Tel 5552 5460

ANDA RENDILE 
RUUMID

 
Rohuaia 21 I korrusel

 
15 m², 20 m², 20 m²

 
II korrusel

 
20 m²

 
garaaz ca 30 m²

 
Tel 5657 2760
        327 1111

• Müüa 2toaline korter Lepnal 
Rakvere vallas. 48 m2, Rakvere linnast 
4 km. Hind 6500 €. Tel 5825 4063
• Müüa 3toaline k.m. korter Mulla 
tn. 63 m2, II korrus, toad eraldi, rõdu, 
boiler. Tel 5836 2210
• Müüa 3toaline korter (62,4 m2, II 
korrus, toad eraldi, suur köök, rõdu) 
Rakveres Vabaduse tn. Tel 5093 521 
• Müüa 3toaline ahiküttega korter 
linna lähedal. Vajab kap. remonti. Tel 
5607 2091
• Müüa remonti vajav 3toaline korter 
Lennuki tänaval ja 2toaline Sõmerul. 
Hind kokkuleppel. Tel 5680 1956
• Müüa 3toaline ahiküttega korter 
Näpil otse omanikult. Tel 555 63 144

• Müüa Kunda kesklinnas ilusas 
majas kena renoveeritud 3toaline 
korter (II korrusel), otse omanikult. 
Tel 5373 4100

• Müüa 3toaline korter Kundas Koidu 
73. Toad eraldi, olemas on rõdu, II 
korrus, kõigi mugavustega. Hind 12 
000 €. Tel 5627 7034
• Müüa 3toaline korter Kadilas 
(2kordne maja, I korrus). Köögimööbel, 
väga hea asukoht, 0,5 ha maad 
s.h. aiamaa ja metsatukk, kandvad 
õunapuud. Rahulik maja. Soovi korral 
tubade mööbel kaasa tasuta. Hind 11 
000 €. Tel 5028 443
• Müüa 3toaline korter V-Maarjas. Tel 
+372 5648 0612
• Müüa 3toaline korter Essus. Tel 
5812 6695
• Müüa 2korruseline remonti vajav 
maja Rakveres. Tel 5169 731
• Müüa maja Rakveres. Tel 5570 990
• Müüa maja Kadrina vallas Jõetaguse 
külas. Krundi suurus 5,3 ha, maja 
elamispind 79 m2 (võimalik välja 
ehitada I I  kor r us) .  Maja  asub 
looduskaunis kohas, sobib nii alaliseks 
elamiseks kui ka suvekoduks. Neeruti 
järved on 4 km kaugusel, Kadrina 
alevik 4 km kaugusel. Hind 59000 €. 
Tel 5568 5889
•  M ü ü a  m a j a  ( 7 0  m 2 )  k o o s 
kõrvalhoonetega ja maaga (2,67 ha) 
Kantkülas Saviaugu kinnistu. Tel 5397 
5485, 5341 1585
• Lääne-Virumaal Laekvere alevi servas 
müüa talumaja kõrvalhoonetega. 
Krunt 3,65 ha, suur aed, privaatne ja 
ilus koht. Hind kokkuleppel. Info tel 
5333 0950 või 5209 958
• Müüa otse omanikult Tapa äärelinnas 
II korrusel ahiküttega remonti vajav 
3toaline korter. Olemas on kuurid, 
kelder, vesi, suur aiamaa, viljapuuaed. 
Hind kokkuleppel. Helistada õhtul tel 
5307 8990
• Müüa armas palkmajake Viru-
Jaagupi alevis. Krunt 650 m2, otse 
omanikult. Helista ja küsi lisa tel 
5079 984
• Müüa maja Viru-Jaagupis. Hind 18 
000 €. Tel 5529 619
•  Mü ü a  m a j a  k o o s  a i a m a a  ja 
kõrvalhoonega 18 km Rakverest 
või vahetada 2toalise korteri vastu 
Rakveres (II korrusel). Tel 5562 2948
• Müüa maja Vihulas. Tel 5814 3321

• Müüa väga heas korras suvila Eismal. 
Tel 5083 305. www.kenriko.ee

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

•Müüa krunt (1240 m2). Tel 5570 990

• Müüa maja koos abihoonega 
Tamsalus Kandle 8. Hind 15 900 €. 
Lisainfo tel 5036 006, Sven

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

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

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

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

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

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

• Müüa garaazh. Tel 5098 440
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SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee
• Müüa Audi A4 2000. a B 1,6 75 kW, 
üv-ga, palju lisasid. Hind 1390 €. Tel 
5190 1697
• Müüa BMW universaal, 2033. a, 2,0 
110 kW turbodiisel. Tel 5333 8400, 
5806 1081
• Müüa Fiat Bravo 1,4i ülevaatus ja 
kindlustus kehtib. Hind 550 €. Tel 
5028 156
• Müüa Ford Mondeo 2003. a, d., 85 
kW, väga heas korras. Tel 5105 705
• Müüa tum.roh. Ford Mondeo 95. a, 
1,8. Kindlustus kehtib kuni nov., üv 
puudub, vajab natuke remonti. Hind 
350 €. Küsi lisainfot tel 5557 5082
• Müüa Land Rover Freelander 1,8B 
99. a, korralik auto. Hind 2600 €. Tel 
5113 414
• Müüa Mazda 626 1995. a sõidukorras 
ülevaatus 04.2015. Hind 600 €. Tingi! 
Tel 5569 5667
• Müüa Volkswagen Bora 1,6i bensiin 
1999. a. Sõiduk väga heas korras, 
ülevaatus ja kindlustus kehtivad. Hind 
mõistlik. Tel 5028 156
• Müüa Volvo S40 1,9 turbodiisel, 2000. 
aasta, 4 ust, sedaan, must metallik, 
sõiduk üliökonoomne, väga heas 
korras, omab ülevaatust 10.2014. Hind 
soodne. Tel 5079 984
• Müüa sõiduauto Volvo 850 93 kW, 
mootor 2,0. Ülevaatus kehtiv 04.2015. 
Tel 5566 7209
• Müüa varuosadeks: Ford Transit 
2,5D; Audi B4 2,0D 95. a; Shkoda 1,3B 
94. a; LT 31 2,4B; Ford Mondeo 1,6B; 
VW Passat diisel. Tel 5558 5956
• Soodsalt müüa Zhiguli 06 konks. 
starter, nukkvõll komp., ilukilbid, 
peeglid, karbussid jne. Tel 5588 429
• Müüa UAZ 3303 varuosad: kabiin, 
esisild, mootor, vahekast, radiaator 
ja muud jupid. Tel 56915 5810
• Müüa ATV Kawasaki KVF 750 2007. 
a. Tel 5822 1813

•  Veo- ja puksiirteenus, ostan 
autoromusid. Tel 5558 5956
• Ostame  igasuguses tehnilises 
seisukorras autosid, võtame ARK-ist 
arvelt maha. Tel 5500 724

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

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

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

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

FIAT TIPO       1,7D        88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i       95-98
FIAT PUNTO       1,2i           99-03
FIAT MAREA sed/car                            96

FORD TRANSIT     2,0TD           02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO             93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      98
FORD SIERRA sed                82-92
FORD ESCORT /ORION   91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA              84-95
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i       90
FORD COURIER     1,3i                -99

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

HYUNDAI ACCENT 3 ust 1,3i          00
HYUNDAI PONY sed/3ust 1,5/1,3        93
HYUNDAI ELENTRA   1,5I           94
HYUNDAI SONATA    2,0            94-97

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

UUS! MAZDA B2500             06
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i    85-95
MAZDA 323F      1,6i/1,5i    92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car              -02
MAZDA XEDOS 6    2,0V6          92-94
UUS! MAZDA 6 sed     2,0                    02

MB CLK                   97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car          93-00
MB E-klass                                                  97
MITSUBISHI PAJERO                      -97
MITSUBISHI GALANT                                   -00
MITSUBISHI LANCER sed/car        85-00
MITSUBISHI COLT                        88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust           97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                    -07

NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i   95-00 
UUS! NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut       01
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                   -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i    86-95

OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i       02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I           92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
UUS! OPEL SINTRA        2,2i      99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD        89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
UUS! OPEL ZAFIRA            2,0 TD                99
UUS! OPEL MERIVA           1,6 i                     05 

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

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

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

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

SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA vario               -99
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95
UUS! SEAT LEON               1,6i                      02

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

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

VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO       1,4D      81-99
VW POLO Classic    1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                  92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6          98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed     1,6i         98

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

Kaubikute,maasturite
ja sõiduautode REMONT

Me hoolitseme sinu neljara alise sõbra eest

KÜTTEPIHUSTITE  REMONT  -hooldus

KÜTTEPUMPADE REMONT  -hooldus

AUTOMAATKASTIDE REMONT

AUTOMAATKASTI ÕLIDE VAHETUS

AUTO DIAGNOSTIKA

*REMONT*HOOLDUS*REHVIVAHETUS*

VARUOSADE MÜÜK

-JÄRELMAKSU VÕIMALUS-

AM3 Autohooldus KÜTUSE 16a, RAKVERE

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

Tel  324  4090

AUTOKLIIMASEADMETE

TÄITMINE

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA REMONT JA 
TÄITMINETÄITMINE

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

HAAKEKONKSUDE

MÜÜK JA PAIGALDUS

Tel  324  4090

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

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

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole! Tel 5185 318
• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514 9885
• Õhtujuht : estraadi programm, 
juubelid. Tel 5535 885
• Aitan detektoriga otsida kadunud 
autovõtmeid või kuldsõrmuse. 
Detektori rent. Tel 5043 349
• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Rägavere 
tee 44 II korrusel. Helista juba täna tel 
+372 5512 053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee
• Arvutite kiire remont Rakvere 
kesklinnas. Kätte samal päeval. Tel 
5190 1697
• Kvaliteetne raamatupidamisteenus! 
Tel 5554 1191 www.websoft.ee
• Kogemustega bil.v. raamatupidaja 
pakub teenust  kokkuleppelistel 
tingimustel. Aastaaruanded soodsalt. 
Tel 5568 6385
•  R a a m a t u p i d a m i s t e e n u s 
väikefi rmadele. Tel 5296 911
• TV- ja SAT.süsteemide müük, 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 
7808, e-post: rts1@hot.ee
•  T V- a n t e n n i d ,  d i g i - ,  S AT-
T Vkomplektid .  Müük (l i isingu 
võimalus). Paigaldus. Konsultatsioon. 
Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 OÜ 
Mart Tali Kaubandus

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

•  Pehme mö öbli  remont.  Veo 
võimalus. Tel 3227 822, 5061 547
•  S o o d s a l t  m ü ü g i l  k o d u -  j a 
tööstusõmblusmasinaid. Remont 
kõikidele masinatele. Tel 5588 429, 
32 450 85
• Võimalik tellida veevedu autoga kuni 
12 tonni (12000 liitrit). Info telefonil 
5032 269
• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415
• Transport  ja kolimine  parima 
hinnaga. Tel 5695 6535
• Transporditeenus  kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel 5535 938

TEENUSED

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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 5061 
547
• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2x2.35 
KJ 7200). Tel 513 2021
• Reisijate vedu  16-, 40-, 49- ja 
8kohaliste bussidega. Ka vabariigist 
välja. Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269
• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, tagaluuk, 750 
kg). Tel 5557 8804
• Veoteenus Peugeot Boxeriga (3,3 x 
1,8 x 1,8). Tel 5557 1997
• Transporditeenus multilift kalluriga 
(mahakäivad, vahetatavad kastid - 6, 
13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 324 5761
• Teostan kolimisteenust Ford Transiti 
kaubikuga. Hinnad soodsad. Tel 5695 
6535
• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552
• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

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

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

• Teostame fekaaliveoteenust 
j a  k a n a l i s a t s i o o n i k a e v u d e 
tühjendamist. Feka-Ekspress OÜ 
Tel 5194 4298

• Rakkekaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5574 792

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

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

• Puksiirabi. Veoteenused. Autoabi. 
Tel 52 06 306, www.puksiir.eu

• Puksiirabi ja veoteenus. Tel 
5208 818

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511
• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505
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CONTARO OÜ 
www.contaro.ee
info@contaro.ee

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorus-
tike survepesu ning ummistuste 
likvideerimine, settepaakide 
tühjendamine ja puhastamine, 
kanalistasioonipumplate puhas-
tamine, imbkaevude ja torustiku 
pesu, välistrasside veega täitmine 
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või 
1 ¼´´ sisekeermega ühendus). 
Fekaali, liiva, muda imemine ja 
transport. Sulatame jäätunud ka-
nalisatsioonitrasse.
Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

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

•  Väikebusside rent
Pikemaajaliste lepingute 

puhul soodustus. 
Tel 502 5996, 510 1872

Paigaldame:
fassaadiplaate
sokliplaate
rõdupiirdeid

Tel  511  0286

* Arvutite ja printerite 
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

* Koduelektroonika remont

Kontoritehnika  Hoolduske-
skus

Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja 
planeerimine
* välis vee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaadi- ja katusetööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi 
renoveerimistööd
* lumelükkamine, katuste 
puhastamine

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee

EHITUSFIRMA WORCLY OÜ 
PAKUB KVALITEETSEID 

EHITUS JA 
PAIGALDUSTEENUSEID.

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

Kui Teil on plaanis 
lähitulevikus midagi ehitada, 

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

kindla kvaliteedi 
kooskõlastatud ajagraafi kus.

Worcly OÜ

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

• Toru- ja sanitaartehnilised tööd. 
Tel 53324749

• San.tehnilis ed tööd, vee- ja 
kanalisatsioonitrasside ehitus, 
kaevetööd. Tel 5143 783
• San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593
•  B o i l e r i t e ,  k r a a n i k a u s s i d e , 
W C - p o t t i d e ,  d u s h i k a b i i n i d e , 
veeautomaatide paigaldus jm tööd. 
Tel 5680 3249
• Plaatimine+torutööd. Tel 5695 4670
• Teen kindakrohvi (korstnad, 
soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee, tel 508 3305
•  Pottsepatööd.  Ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, müürid. Tel 5552 
8487, Vaiko
• Pottsepatööd. Tel 5851 9785
•  K o r s t n a p ü h k i m i s -  j a 
pottsepateenused. Tel 5221 165
• Ahjud, kaminad, pliidid, korstnad, 
müürid. Tel 5047 459

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

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

•  Ta l v  t u l e k u l ,  v a h e t a m e , 
parandame teie katuse, aknad, 
uksed, ahjud, pliidid. Teeme teie 
kodu korda. Kolimine, eramute 
ehitus ja renoveerimine. Helistage 
5278 191 ja töö saab tehtud

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

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa tel 5695 
4670

• Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel 
5612 3743

• Parketi paigaldus. Üldehitustööd. 
Tel 5619 8416
• Ehitusfi rma teeb üldehitus, sise-ja 
välistöid. Eramute puitfassaadide 
soojustamine ja ehitamine. Tel 5349 
1627
• Fie Mart Nestor ehitab uusi ja 
renoveerib vanu hooneid. Tel 5646 
0674

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

• Tööd Bobcatiga, haljastustööd. Tel 
5143 783
• Teeme metsaraiet, metsaväljavedu 
ja metsavedu. Tel 5365 3504
• Trimmeritööd. Tel 5539 328

• Trimmerdamisteenus. Tel 5892 
7630

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

• Kaeve- ja planeerimistööd. Asub 
Väike Maarjas. Tel 5243 689
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www.kuulutaja.ee

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Lääne- ja Ida Virumaal. 
Levib maal ja linnas. 

Kuumakse alates 
6,50 eurost

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

EHITUS

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

Kõik tööd 
projektist teostuseni!

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

• 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 5557 35825557 3582

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

PUURKAEVUDE  JA 
MAASOOJUSAUKUDE  

PUURIMINE. 
Tel 5641485, htr@htr.ee

www.kuulutaja.ee

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika

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

• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine

• esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899

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

KODU             
•  Ka s u t at u d  v ä ga  h e a s  k o r ra s 
elektriradiaatorid (Airelec, Atlantic), 
meeste / noorte UUS kevad-sügis-
talvejope  DE PUTA MADRE (S), 
rulluisud (tüdrukutele, poistele), 
t ä n av a ki v i d  ( K l o o s t r i ,  6  m 2 ) , 
hamstripuur, metallgaraazh, värava 
sepishinged. Tel 5104 147
• Müüa dekoratiivriie (kirss-punane 
1,4 m lai, 15 m, hind 3 €/meeter) ja 
puuv. kirju (tumedam, 0,80 m lai, 11 
m, hind 0,90 €/meeter). Tel 5028 443
• Müüa lahtikäiv naturaalnahast 
diivan (kreem). Pikem pool 2,30 cm 
ja lühem pool 1,50 cm. Hind 1300 €. 
Tel 5333 0773
• Müüa soodsalt vähekasutatud 
2kohaline beežikirju sametkattega 
ettepoole lahtikäiv diivanvoodi, 
2kohal ine tumepunane vähest 
remonti vajav nahkdiivan, madal 
tumepruun kummut  (2 kappi+2 
sahtlit), bambusest korvtool+kirju 
padi (läbimõõt 115cm). Tel 5011 931
• Odavalt müüa uus diivanvoodi 
(Soome päritolu) ja nat. nahkpalitu 
(naiste, kapuutsiga), kunstkar.nahkne 
jope (mütsiga) ja kapuutsiga  2 kevad-
sügis mantlit (naiste). Kõigi suurus XL. 
Tel 5664 8311
• Müüa kasut. korralik 2kohaline 
diivanvoodi (voodina 120x200). Tel 
5567 7555
• Müüa odavalt heleroheline uus 
naistejalgratas. Hind 150 €. Tel 5680 
3249
• Müüa uus mobiil Nokia 225. Hind 45 
€. Tel 5609 128
• Müüa plastik pakett aknaid mõõdus 
1.73 x 1.52 m. Tel 5397 2245
• Müüa metallist  kasvuho one 
(kasutatud, 2x3 m). Tel 5567 7555

• Müün tunnel kasvuhooneid 
3x4; 3x6; 3x8m, karkass terasest 
ja kaetud purunematu plastikuga. 
Hind alates 375 €. Tel 5673 0411

• Müüa neli garaazi ust. Sobivad 
hästi kuuride usteks (kõrgus 2.80 m 
pluss kummilapats ning laius 3.43).
Uksed koos hingedega ja vastas poole 
vinklitega. Tel 5397 2245

• Otsan õunamahlapressi ja purusti. 
Tel 5558 3686
• Ostan seisma jäänud esemeid - 
vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984
• Ostan raamatuid “Seiklusjutte 
maalt ja merelt”. Tel 5645 1242
•  Ostan majapidamise likvideerimisel 
jäänud esemeid (kila-kolani). Tel 5031 
849
• Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
saunaahju, pliidiplaadi, praeahju, 
okastraati. Tel 5031 849
• Ostan igasugust katkist kodutehnikat 
ja vanametalli, vanu raamatuid, 
toidunõusid, mööblit. Tel 5673 8790
• Ostan vanu eesti- ja nõukaaegseid 
mänguasju. Tel 5079 984

• Ostan audio-videotehnikat, kulda 
ja igasugust muud huvitavat kraami. 
Raha kohe kätte! Tel 5556 7508
• Ostan parima hinna eest märgi-, 
postkaardi- ja mündikogusid. Tel 
502 9782
• Ostame hõbedat ja kulda igasugusel 
kujul. Kuld alates 17.00 €/gr. Hansa 
Antiik Pikk tn. 7 Rakveres, 324 0542

Telefon 324 4240

E-R 9.30-17.00

L 9.30-14.00

RAKVERE Vilde 14
BUSSIJAAMA VASTAS
RAKVERE Vilde 14
BUSSIJAAMA VASTAS

SOODSA
HINNAGA

JALGRATTAD

SOODSA
HINNAGA

JALGRATTAD
(ühe ja kolme käiguga)

Hiina rollerite, ATVde
ja krossikate remont

Hiina rollerite, ATVde
ja krossikate remont

Suur valik laste
jalgrattaid

Suur valik laste
jalgrattaid

LASTE ATV-d
(hind alates 325 )€

LASTE ATV-d

OSTAME
kasutatud jalgrattaid,
rollereid, ATV-d, võrre

OSTAME

Tsentrumi II korrusel
E-R 9-18

L 9-15
Naturaalnahast jalatsid
Meeste kingad suuruses 

40-50 
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Loe Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee

www.kuulutaja.ee

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE

Vinnis
5783 8999

LÕHUTUD 
KÜTTEPUUD

KOOS
TRANSPORDIGA 

TEL 517 1522

6 5,

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

ÜHENDUSKOHTADETA 
VIHMAVEERENNID

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

Rennlux OÜ

www.rennlux.eu
info@rennlux.eu

5344 8787
Ostame tuhandeid 

imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

maalt ja merelt, talust ja 
mõisast, keldrist ja pööningult, 
toast ja aidast, külast ja linnast: 
kapid, kummutid, toolid, lauad, 

puhvetid, peeglid, kirj.lauad, 
kunstiteosed (maalid, graafi ka 

jm) kirjandus, postkaardid, 
fotod, albumid, hõbeesemed, 
toidunõud, lühtrid, õlilambid, 

küünlajalad, kohviveskid, 
margapuud, seinakellad, 
õmbl.masinad, pudelid, 

sõjatemaatika (kiivrid, pandlad, 
mõõgad, aumärgid, vormid), 

pildiraamid, mänguasjad, 
mündid, märgid, paberraha 
jpm. Valikuliselt ostame ka 

nõuk.aegset kraami. 
RAHA KOHE. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

KOJUKUTSED on kõikides 
GROSSI kaupluste 

asupiirkondades 
üle Eesti TASUTA. 

Antiigiäri Hansa Antiik 
PIKK 7 RAKVERES. 
Tel 324 0542, 528 2330 

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

KÜTTEPUUD

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

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

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

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

• Müüa kütteklotse ja kaminapuid. 
Vedu tasuta. Tel 523 8503
• Müüa lõhutud küttepuid, metsakuiv 
kuusk (50 cm) ja kask 40l võrkudes (2 €/
võrk). Ka väikesed kogused, transport 
Rakvere ümbruses tasuta. Telefon 
5873 2803
• Müüa küttepuid (kask, lepp ja 
metsakuiv). Hind 32 €/ruum. Tel 
5365 3504
• Müüa kuivad küttepuud (33- ja 
50cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 m3) 
transport Rakvere ümbruses tasuta. 
Tel 5218 234

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

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud 
(kuivad ja toored). Tel 5192 4320

• Müüa kuivad ahjupuud (kuusk) 
50cm. Tel 5567 5755

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

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

MÜÜA 

LÕHUTUD 
KÜTTEPUID 

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID
(sanglepp)

34 € / ruum
Rakvere piires transport 

tasuta!
Tel 5354 1618

www.haket.ee

MÜÜAÜ LÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕHÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ UTUD

Hind al. 30 eur/rm
koos transpordiga.

Tel. 555 60 240

OÜ Viru Halud
MÜÜB

kvaliteetset
küttepuud.

EHITUS
• Müüa saematerjali, voodri- ja 
põrandalauda. Tel 5089 215, www.
toomonu.ee
• Müüa kuivi laudu ja planke. Tel 
5813 2914
• Müüa nurgasaag Metabo. Tel 5198 
4315

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

LOOMAD

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Võin 
ka järgi tulla ja tagasi tuua. Vajadusel 
käin ka kodus hooldamas. Tel 5394 
2814
• Müüa kääbustaksi kutsikad. Info tel 
5279 486, 5236 420
• Ära anda kassipojad. Helistada 
õhtuti peale 20 tel 5383 5414 või 32 
95 248 
• Sümboolselt ära anda tõukassi 
pojad. Tel 5671 1123

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa soodsa hinnaga talusealiha. 
Info tel 5059 151 või 5354 3002
• Müüa metsamett (6 €/kg) ja aasamett 
(5,50 €/kg). Tel 5569 7224
• Müüa otra. Tel 5200 783
• Müüa otra, nisu ja jahu. Kohale 
toomise võimalus. Tel 5200 783
• Müüa heina. Hein on pallides. Tel 32 
53 549,  5451 7181
• Müüa varsti lüpsmatulev mullikas. 
Tel 5804 1375
• Müüa kaks 2012 aasta sügisel 
sündinud emast lammast. Info 5199 
9964
• Müüa hiidküülikud ja käsiader. Tel 
5634 9637
• Müüa kvaliteetset lambasõnnikust 
v a l m i s t a t u d  m a h e k o m p o s t i . 
Transpordivõimalus. Lisainfo telefonil 
5053 340, 5259 239
• Müüa soodsalt ekskavaator Jumz . 
Tel 5230 625

• Ostan traktori. Tel 5344 5863
• Ostan punast sõstart. Pakkuda 
võib ka väikseid koguseid. Hind 
kokkuleppel. Tel 5567 0709

METS

VANAVARA

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

• Ostame 3m küttepuud. Tel 5365 3504

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

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 5398 1891

• Müüa Rakveres kuivi pliidipuid 
(lepp) 40L kotis. 2 € kott. Tel 5567 
5755

• Müüa kuivi pliidi- ja ahjupuud. Tel 
5805 0766
•  Mü ü a  m e t s a k u i v a  o k a s p u u 
küttepuud. 30 €/m3 kohale toomisega. 
Tel 5077 961
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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

Erootikapood HOT LIPS
IGA NÄDAL 
UUS KAUP!

 
E-R 12.00-19.00

L 10.00-16.00

Rohuaia 21
I korrusel

annab lühiajalist pandita 
väikelaenu 

pensionäridele.
Raha kohe kätte!

Asume Rakveres 
Tallinna tn 21-48 

I korrus. 
Oleme avatud 

E-R 09.00-17.00
Tel 5811 2155

tarkalaen@gmail.com
Tegemist on 

fi nantsteenusega. 
Vajadusel konsulteerida 

asjatundjaga.
Krediidi kulukuse 

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

TEATED
• Meristo Õigusbüroo Tallinna 21 
Rakvere (II korrus). Tel 322 3930, 514 
1346
• Jurist tel: GSM: +372 50 34 352
• JUUKSUR Rohuaia 21. Ootan uusi 
ja endisi kliente. Soodsad hinnad 
õpilastele! Tel 5342 5032, 32 23 506

JUUKSUR 
Turukaubamaja 

II korrusel!

Pensionäridele 
soodustus!

E - R  9.00-19.00
       L  9.00-17.00 
Ootame vanu ja 

uusi kliente!
Tel 526 9069

JUUKSUR 

MUUD

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

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

•  A L U M I I N I U M I S T 
KATUSEREDELID. Õhtuti tel 5289 418

•  Mü ü a  p l a t e s a a g ,  s e i n a k ä i , 
höövelpink (tera 30 cm), met. lõike 
kmpl. + kaks hapnikuballooni. Tel 
5279 486
• Müüa diisel jõujaam (50 kW 19 
töö/h). Tel 5397 2245
• Müüa mootor (100kV 1D6 150AD). 
Tel 5397 2245
• Müüa tsingist võrgud/restid (1x2m 
silma suurus 1,2x2,5cm ja traadi 
paksus 2,5mm). Tel 5397 2245
• Ostan metallmahuti (3-10 m3). Tel 
5558 3686
• Ostan valgusreklaamkasti. Tel 5622 
9106
•  O s t a n  4  k W  ( 1 4 1 0  p ö ö r e t ) 
elektrimootori. Tel 5077 961

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

On elus nii, et isa läheb ära 
ja teda hoida enam Sa ei saa, 

jääb tühjaks tuba, päike kaotab sära... 
Mälestustes elama jääb ta

ANTS TÕEVÄLJA

Meie kaastunne Annelile, Annesele 
peredega ja kõigile lähedastele.

Ly, Ave-Triin

Avaldame siirast kaastunnet
Luulele armsa õe kaotuse puhul.

Kuulutaja toimetus

Meie siiras kaastunne lastele ja 
lastelastele ning nende peredele 

ANTS TÕEVÄLJA 

surma puhul. 

Sõbrad Mullamäelt

Kallist õde

MILVI MUMME

mälestavad 80. sünnipäeval õde, 
õelapsed peredega ja vend

Kõike võib tahta, karta ja  loota.
Seda, mis tuleb, mitte keegi ei oota...

/B. Alver/

Sügav kaastunne Luulele õe

RENNA LEKK’

surma puhul.

Sveta

Loe 
interne  st

www.kuulutaja.ee

Virumaa Varjupaik palub abi:
Virumaa varjupaik ootab abi nii täiskasvanud kasside 
kui ka kassipoegade konservtoidu, krõbinate, kassiliiva 

ja allapanekuks linade, tekkide, patjade jne näol. 

Kontakttelefon 5309 0510
virumaa@varjupaik.ee 

Lennuki 17, Rakveres
 Virumaa Varjupaigas 

ootavad kodu:

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

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

Taksi - Väike Maarja alevist omanikuta 
jäänud isane noorem taksikoer.

Mustu - 16.08.14 Varjupaiga juurest 
leitud isane noor koer.

19.08.14 Virumaa varjupaiga juurde 
puu külge ke  maha jäetud isane 
koer.

Kus  - 18.04.14a. Tapa vallast Linnape 
külast talumaja lakast leitud isane kahe 
kuune kassipoeg.

Mann - 18.07.14a.leitud Tapa vallast 
Linnape külast emane kahe kuune kas-
sipoeg.

Leenu - 18.07.14a.leitud Tapa vallast 
Linnape külast emane kahe kuune kas-
sipoeg.

Siimu - 26.07.14a. leitud Rakvere lin-
nast Vahtra puiesteelt, isane umbes 
2aastane sõbralik kastreeritud siiam.

Maiko- isane kassipoeg, saanud us-
sirohtu, vaktsineeritud, mikrokiibista-
tud ja kasutab ilus  liivakas .

Maido - isane kassipoeg, saanud us-
sirohtu, vaktsineeritud, mikrokiibista-
tud ja kasutab ilus  liivakas .

Matu - umbes aastane sõbralik isane 
kass, vaktsineeritud, mikrokiibistatud, 
kastreeritud ja kasutab ilus  liivakas-

.
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22. - 24. august kell 16 ja 18
25. august kell 18

Animafilm
(Perefilm)

KHUMBA

22. - 25. august kell 20
Komöödia, draama 

(Alla 12 a mittesoovitatud)

JA NII SEE LÄHEB

Vaba aeg

KUHU MINNA
Kunda linna klubi
Laupäeval, 23. augustil kell 18 Kunda linna klubis suveõhtu 
kontsert-simman. Esinevad Forseliuse seltsi segakoor (dirigent 
Tiiu Millistfer) ja Simuna kapell. Tasuta. Avatud kohvik.

Teisipäeval, 26. augustil kell 19 Kunda linna klubis tervisliku 
toitumise koolitus-õpituba teemal “Laste toitumine” (korral-
dab MTÜ Kunda kultuuriselts). Küpsetame koos lastega tervis-
likke küpsiseid.

Reedel, 29. augustil kell 21 Kunda linna klubis hea pidu - muu-
sikat valib DJ Janis.

Laupäeval, 30. augustil kell 12-15 Kunda noortemajas ja õuel 
laste päev SuvelõpumiX. Toimub pudi-padi laat, küpsetiste 
konkurss, võistlused, mängud, töötoad ja pakume pannkooke 
moosiga.

Laupäeval, 30. augustil kell 21 Kunda rannas Muinastulede öö

Kunda sündmuste kohta rohkem infot www.kundalinnaklubi.
ee ja tel 3221556

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu

Ürituste algus kell 22

Pilet 2 eurot

22. augustil mängib parimat tantsumuusikat DJ Margus Roots

23. augustil muusikat igale maitsele DJ Janis

29. augustil lööb kuu viimase reede käima DJ Ailan Kytt

30. augustil parimad hitid läbi aegade DJ Taavo Soodla

Võidusõit Mädapeal
MTÜ Rallirada korraldab 23. augustil Mädapeal järjekordse 
võidusõidu. Registreerimine kell 9, võistluste algus kell 11.
Võistlusklassid: esivedu, tagavedu, SU (tagarattaveolised N. Lii-
dus toodetud tänavasõiduautod VAZ, Moskvitš, GAZ (Volga), 
ZAZ (Zaporo�ets, nelivedu, noored, naised.
Pauside ajal superkross (ühisstart).
Registreerumine ralliradamtu@gmail.com (võistleja ees- ja pe-
rekonnanimi, võistlusklass, automark, telefon). Täpsem info 
facebook.com/rallirada või tel 555 46 203.
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Koliauto
Telli: 55 000 87

e-kiri:

• Väikeveod Eesti linnades

Kolimine, tõstetöö ja montaaz

Ebavajaliku äravedu

Pakkematerjalide müük

info@koliauto.ee

www.koliauto.ee

•

•

•

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

Leiunurgas kuldehted -50%
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Pikk tn 2

Värske kala

Külmutatud kala

Kalakulinaaria

Konservid

Soolakala

Paneeritud kala

Ettetellimine
ja hoiustamine

Tulge
kalale!

Tel 32 459 59

Teeme kohapeal
uusi ehteid ja
vanad korda!

E-R 9-17

Kütuse 18, Rakvere Tel: 50 99 275

AVATUD

Müüme varuosi
sõidu- ja veoautodele

kaasa arvatud vene sõidukid

teksapood!

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

teksad, T-särgid, topid pluused
meestele, naistele ja lastele

jpm,

Koolieelne
soodusmüük!

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

* 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

Avatud varuosade kauplus

Mootorite ja käigukastide

remont

Lihapood Pikk tn 11 Rakveres
Eestimaine liha
otse farmerilt

SEAHAKKLIHA

SEALIHA

LAMBA- ja VASIKALIHA

(veerand siga)

Vajangu farmist

Lääne-Virumaalt

/kg

al /kg

2,60

2,50

€

€

Avatud T-R 10-18, L 10-15
Tel 5340 9428

www.omaporsas.ee
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