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Kuulutuste eest on võimalik 
tasuda pangaülekandega. 
Kuulutus ilmub reedeses 
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jõudnud Kuulutaja pangaar-
vele neljapäeval kella 11.00

Kuulutaja toimetus ei vas-
tuta kuulutuste sisu eest.

SMSlaen Kreekale
Sellel nädalal arutas Riigikogu, kas kiita heaks Euroopa Ko-
misjoni, IMFi ja Euroopa Keskpanga poolt Kreeka valitsuse-
ga kokku lepitud abiprogramm. Vaatamata üldsuse vastu-
seisusele kiidetakse see loomulikult heaks ja Eesti liitub pa-
ketiga, millega Kreeka saab ligemale 86 miljardit eurot lae-
nu.
See on siis juba kolmas laen Kreekale.
Eestlaste emotsionaalne vastuseis – miks me peame endast 
rikkamaid aitama, kui meil endalgi on vähe? – on inimlikus 
plaanis täiesti mõistetav. Aga kui teist pidi arutada, siis va-
hepeal on tõesti ka selliseid olukordi, kus seda tuleb teha, 
sest abita jätmine võib krahhiga lõppeda ka kõigile kõrval-
seisjatele.
Kreeka laenudega, mulle tundub, aga nii ei ole. Mul ei ole 
majanduslikku haridust ja Kreeka ümber toimuv käib kõr-
gelt üle minu pea - seda on muide tunnistanud ka paljud 
majandusinimesed, mis siin siis talupojamõistusele toetu-
vast ajakirjanikust rääkida. Aga ometi tundub mulle, et vä-
hemalt see kolmas laen Kreekale ei ole mitte korralik abipa-
kett, vaid „SMSlaen“, mille arvelt keegi kindlasti rikastub (ja 
oi kui suurelt!) ning kõrvalseisjad, sealhulgas Eesti, peavad 
hiljem selle supi ära helpima.
Millest selline mõttekäik? Ühest lihtsast „tordist“ ehk dia-
grammist, kus näidatud, millele Kreekale laenatavad 86 mil-
jardit kuluvad. 
25 miljardit läheb Kreeka pankade rekapitaliseerimisele – 
arusaadav, muidu kukuks nende pangandus ilmselt kokku. 
7 miljardit kulub Kreeka valitsuse maksmata arvete tasumi-
seks – võib ka kuidagi aru saada. 7,6 miljardit on vaja sel-
leks, et taastada Kreeka eelarvepuhver.
Aga ülejäänu? Vot siin saabki minu mõistus otsa. Nimelt lä-
heb 37,5 miljardit laenude tagasimaksmiseks ja 16,6 intres-
side tasumiseks. Saadakse 86 miljardit laenu, millest üle 53 
miljardi peab laenajale kohe tagasi andma! See on ju sama, 
kui võtta SMSlaen, et samale laenufirmale eelmine laen ta-
gasi maksta.
Loomulikult lisanduvad uuele laenule intressid, „kulukuse 
määrad“ või kuidas nad iganes neid asju seal sõnastavad. 
Ma täitsa mõistan kreeklaste pahameelt, kellele tundub, et 
neid pügatakse. Pügataksegi: selleks, et saada hädavajalike 
toimingute jaoks laenu, surutakse neile peale järgmine 
suurlaen koos kõikvõimalike lisakuludega.
Minu arust, kui laenuandjad tõesti tahaksid omakasupüüd-
matult Kreekat aidata, siis peaks mõtlema, kuidas neid nen-
de kriisist välja aidata, mitte seadma neile järgmisi koormi-
si. Näiteks vähendama eelmise laenu intressi ja ajatama se-
nise laenu tagasimakse tähtajad. Praegune tegevus toob aga 
tahtmatult paralleeli noormehega, kellest Kuulutaja eelmi-
sel aastal kirjutas: sajatuhandesest laenust sai mitu miljonit 
(mitte et noormees ise selles süüdi polnuks) ja igasugunegi 
lootus laen tagasi maksta on kadunud.
Ega laenuandjad lollid pole. Osa võlgasid on Kreeka tagasi 
maksnud ja intresse samuti. Kui lugu lõpebki Kreeka krah-
higa, on laenaja oma raha ikkagi tagasi saanud, vaid loode-
tud kasum jääb väiksemaks. Kui sedagi, sest laenu „käenda-
jate“, sealhulgas Eestiga, on aega hiljem protsessida ja kül-
lap neiltki midagi kätte saadakse.

Aivar Ojaperv

Tänavune poliitikasuvi on 
kulgenud teisiti. Hapukurgi-
hooajast on asi kaugel, õhus 
on värskust ja see ei tulene 
mitte ainult juulikuistest kül-
madest suveilmadest. 

Koalitsioonilepe ei la-
henda suuri probleeme
Pärast riigikogu valimisi leid-
sid Eesti erakondade juhtimi-
ses aset päris suured muuda-
tused ning lausa kahe valitus-
liitu kuuluva erakonna etteot-
sa on asunud uued inimesed. 
On täiesti mõistetav, et uutel 
liidritel on oma nägemus 
edasistest arengutest ja et 
nad ei pruugi olla kõigega 
nõus, mis lepiti kokku mõni 
aeg varem. 
Aprillis sõlmitud koalitsioo-
nilepe sisaldab kamaluga 
punkte, mis rahva eluolu 
edendavad ja meie riiki ning 
ühiskonna sidusust tugevda-
vad. Aga tunnistagem, et see 
ei anna vastuseid Eesti suuri-
matele probleemidele ja väl-
jakutsetele ega tegele piisa-
valt inimeste süvamurede la-
hendamisega. 
Meil pole mingit õigustust 
vaadata pealt, kuidas küm-
ned tuhanded täiskohaga 
tööl käivad inimesed siplevad 
palgavaesuse küüsis, kuidas 
ääremaastumine süveneb 
ning statistika loeb halasta-
matult kokku, kuidas maa-
kohtade ja väikelinnade kõr-
val tühjenevad ka maakonna-
keskused. See oli ka põhju-
seks, miks sotsiaaldemokraa-
did käivitasid oma esimehe 
Jevgeni Ossinovski vedamisel 
erakonna sees arutelud, kus 
sõeluti välja teemad, mis on 
võimuleppes kas kajastamata 
või siis liiga üldiselt kirja saa-
nud. Tänaseks oleme oma et-
tepanekud avalikult ka part-
neritele välja käinud ning 
need on kohanud nii- ja naa-
sugust vastuvõttu. 
Minu meelest on see igati 
loogiline areng. Kui keegi 
püüab väita, et see pole tava-
pärane ja et läheb haisema, 
kui koalitsioonilepe avatakse, 
siis vastus on väga lihtne – ise 

panime ta kaante vahele ja 
ise teeme need kaaned ka 
lahti.
Elu ümber meie muutub ja 
üks poliitiline lepe ei saa olla 
nii püha dokument, et kui 
keegi osapooltest tahab seda 
täiendada, siis pälvib ta part-
nerite halvakspanu ja kaaned 
jäävadki suletuks. Sel juhul 
tuleks ehk need kinnised kaa-
ned paigutada hoopis arhiivi-
riiulile. 
Loodan, et nii siiski ei lähe ja 
needsamad käed, mis ühiselt 
kaaned kinni panid, on val-
mis need ka avama, et koos 
vaadata, mis sealt puudu on 
ning selle sisu uuendama ja 
parandama. Sotsiaaldemo-
kraadid ei tagane oma seisu-
kohast, et valitsuse tegevus-
kava vajab olulisi muudatusi. 
Selleks, et Eesti oleks elamis-
väärsem, tuleb elavdada ma-
jandust, võidelda ääremaas-
tumise ja palgavaesusega 
ning parandada valitsemis-
kultuuri. 

Võti peitub haldusrefor-
mis
Mure ääremaastumise pärast 
on olnud aastaid aktuaalne. 
Selle põletava probleemi lee-
vendamise üks võti peitub tõ-
husas haldus-ja riigireformis, 
millest on samuti pikalt rää-
gitud ja mille üle tüütuseni 
vaieldud.
Meie kindel arusaam on, et 
reformi käigus tuleb otsusta-
valt tugevdada maakonnata-
sandit ja tagada omavalitsus-
tele finantsiline autonoomia 
ning inimestele teenused. Ik-
ka selleks, et töökohti ja ini-
mesi jaguks kõikjale Eestisse, 
et neil oleks võimalikult pa-
rim keskkond nii elamiseks 
kui ettevõtluseks. Ja kindlasti 
ei tohi otsustamine kaugene-
da kohalikest elanikest ja ko-
gukondadest. 
Paraku näen ma täna, et „hal-
duse vanker“ on taas kraavi 
poole veeremas. Järjekordselt 
on reformi aluseks võetud 
omavalitsuste suurus ja ka 
mingi müstiline võimekus, 
mis tagavat kõik teenused. 

No andke andeks!
Kas väikevalla ettevõtja või 
sotsiaalabi vajava elaniku 
jaoks läheb elukeskkond pa-
remaks, kui meil on paari 
aasta pärast peotäis omava-
litsusi vähem ning kõik amet-
nikud istuvad kaugel kesku-
ses? No ei lähe! 
Kui tänased naabervallad ta-
havad liituda ja on selle hästi 
läbi mõelnud, siis on see 
protsess vaid tervitatav. Eriti 
siis, kui riik ühinemist soo-
dustab ja motiveerib. Eri ko-
gukondade väevõimuga kok-
ku lükkamine aga hoopis kii-
rendab maa tühjenemist. 
Mõte, et Eestimaal võiksid ol-
la vaid tolmuvabad teed ei tä-
henda minu jaoks seda, et 
ükski tee ei tolma, kuna seal 
lihtsalt enam pole sõitjaid, 
vaid ikka seda, et teed saavad 
mustkatte. 
Sundliitmise plaani sisuline 
mõte jääb mulle arusaama-
tuks. Igasuguste ühinemiste 
tulemusena on meie omava-
litsused ka edaspidi erinevate 
suuruste ja võimetega ehk te-
gelikkuses ei lahene ükski tä-
nane probleem. Ja lubamatu 
on tappa kohalikku demo-
kraatiat! 
Kindlasti võib mõni Toompea 
koridorides toimetaja neid 
mõtteid nostalgiliseks pida-
da. Aga kohtades, kus pole 
pangaautomaati ja on vaid 
palju naati, veel elavad ini-
mesed, meie oma Eesti ini-
mesed. Urbaniseerumine on 
üleilmne protsess, mida me 
ei suuda kuidagi teistpidi lii-
kuma panna, kuid iga samm 
selle kiirendamiseks on 
samm tühja maa poliitika 
poole ning kuritegu meie ää-
realade inimeste suhtes.
Loodan väga, et erakonnad 
suudavad kokku leppida 
mõistuspärases reformikavas 
ja siis seda ellu viia. Küsimus 
on selles. Mitte selles, kas 
koalitsioonilepe avada või 
mitte.

Kajar Lember
SDE aseesimees, Tartu 

abilinnapea

Avada või mitte avada… 

Neljapäeval, 3. septembril 
kell 18 toimub Kadrina valla-
maja saalis koosolek, kuhu on 
oodatud nimetatud aleviku 
Rakvere tee elanike esindajad 
ja ka teised huvilised, et vaa-
gida varesekoloonia võima-
likke ohjamise variante. 
Kadrinas Rakvere tee ümbru-
ses pesitsevad varesed on pe-
sitsusperioodil agressiivsed ja 
valmistavad piirkonna elani-
kele juba pikemat aega tüli. 
„Juulis valminud kaheteist-
kümneleheküljelises doku-
mendis pakuvad Sven Valler 
osaühingust Viru Haljastus ja 
Thea Perm Tallinna Lin-
nuklubist välja eri variante, 
kuidas linnud võiksid elanik-
ke vähem häirida,“ kirjutab 
valla kodulehekülg.

Ümberkaudsed korteriühis-
tud on pakkunud ühe lahen-
dusena maha võtta piirkon-
nas asuv kuusehekk, et vä-
hendada varaste pesitsuspai-
ku, kuid spetsialistide hin-
nangul ei anna selline meede 
soovitud tagajärge, sest vare-
sed kolivad pesitsema üm-

berkaudsele kõrghaljastule 
ning lisaks on heki olukord 
paiguti rahuldav, paiguti hea, 
kuid on ka kehvas „tervises“ 
hekki.
Perm ja Valler hindasid esi-
mese visuaalse vaatluse põh-
jal koloonia suuruseks 80-110 
täiskasvanut lindu, kordus-

vaatlusega tuvastati kokku 
umbes 300 meetrises hekis 
üle 85 pesa.
Ohjamismeetoditena paku-
vad spetsialistid välja pesade 
eemaldamist ja hävitamist 
pärast pesitsemisperioodi, 
röövlindude makette koos 
bioakustiliste peletitega või 
puuvõrade tiheduse ja ruu-
mala vähendamist.
Varestega ollakse hädas ka 
teistes Eesti linnades. Näiteks 
Viljandi võttis ette erakorrali-
se sammu ja andis valitud 
inimestele loa vareseid lin-
naruumis õhupüssidega küt-
tida.
Rakveres on märkimisväär-
selt suur varesekoloonia Rah-
vaaias.

Aivar Ojaperv

Kadrina vald kutsub vareste pärast kokku nõupidamise
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EELNÕU

Reedel kütiti Tamsalu vallas 
kolm metssiga, viirus avastati 
neist ühel. Vastava analüüsi 
tulemused selgusid esmas-
päeval.
„Seni oli jahimeestel kohus-
tus võtta analüüsid kõikidelt 
Tamsalu, Väike-Maarja ja 
Rakke vallas kütitud metssi-
gadelt, aga ilmselt pärast uue 
juhtumi ilmnemist see tsoon 
laieneb,“ ütles Rakvere Jahin-
dusklubi tegevjuht Jaan Vil-
lak.

Tamsalu vallas 
matmiskohta pole
Eesti üks suuremaid seakas-
vatuspiirkondi Viljandimaa 
järel on Lääne-Virumaa ja 
meie maakonna suurim sel-
les valdkonnas on omakorda 
Tamsalu vald, kus kasvatatak-
se umbes 15 000 kodusiga. 
„Hoiame hinge kinni, et mi-
dagi ei juhtuks,“ lausus 

Tamsalu vallavanem Toomas 
Uudeberg. „Farmiomanikud 
on tublid, meetmed on kasu-
tusele võetud, aga üheainsa 
lolli juhuse tõttu võib kõike 
juhtuda.“
Paar nädalat tagasi maavane-
ma juures toimunud kohtu-
misel lepiti kokku, et nii oma-

valitsusjuhid kui ka seakasva-
tajad koostavad kriisiplaani 
„juhuks kui“. Uudebergi sõ-
nul võib ju plaani koostada, 
aga palju küsimärke jääb sel-
lele vaatamata õhku rippu-
ma.
„Näiteks meie vallas sellist 
kohta pole, kuhu saaks naka-

tunud ja hukatud sigasid 
matta,“ rääkis ta. „Asume 
Pandivere piirkonnas, põhja-
vesi on siinkandis kaitsmata. 
Ma ei oska terve maakonna 
kohta sõna võtta, aga kaldun 
arvama, et kui Lääne-Viru-
maal ongi ohutuid matmis-
kohti, siis on need väga üksi-

kud. Igal juhul tuleks hukatud 
sead vähemalt meie vallast 
ära vedada või põletada.“

Jutt ja tegelikkus 
ei lähe kokku
Mis puutub reedel kütitud 
metssiga, siis jahindusklubi 
tegevjuht Jaan Villak tõi esile 
asjaolu, milles hakkab välja 
kooruma teatud muster. 
„Lõuna-Eestis on katkupisik 
leitud juba surnud sigadelt,“ 
selgitas ta. „Ida-Virumaal, ja 
nüüd ka meil, on aga tabatud 
sigu, kes on katku läbi põde-
nud ja üle elanud ning kan-
navad nüüd viirust edasi.“
See tähendab, et sugugi mitte 
kõik sead ei sure katku. Tuge-
vamad jäävad ellu ja kanna-
vad viirust edasi, mis on väga 
ohtlik, sest viirus võib alles 
jääda kümneteks ja kümne-
teks aastateks.
Ametimehed eesotsas ma-
aeluminister Urmas Kruuse-
ga on rääkinud ja otsustanud, 
et viirusohu minimiseerimi-
seks tuleks metssigu küttida 
võimalikult palju. Villaku sõ-
nul on selline soovitus vaid 
jutuks hea.
„Metssigade küttimine on 
suurenenud aasta-aastalt ja 
seda sõltumata katkuohust,“ 
lausus ta. „Põhimõtteliselt ja-
himehed enam rohkem ei 
suuda – näiteks Tamsalu valla 
jahimeestel tuleb küttida ju-
ba 10 metssiga ühe mehe 

kohta, mis on väga suur arv. 
Siga on kaval loom, teda nii-
sama lihtsalt kätte ei saa. Küt-
timist on võimalik suurenda-
da alles siis, kui lumi maha 
tuleb.“
Minister soovitas küttimisvii-
se „tõhustada“ – juttu oli 
prozhektorite valgel ja liiku-
vast autost küttimisest, sum-
mutiga püsside kasutamisest 
jne. „See kõlas kui salaküti 
unelm,“ märkis Villak. „Selli-
ne küttimine on ebaeetiline 
ja inimestele ohtlik: saa sa siis 
pimedas aru, kas viljapõllul 
on metssiga või naabritalu 
memm.“
Ja veel: Villaku sõnul on prob-
leemiks, mida teha kütitud 
metssigade lihaga. „Ükski 
ametlik lihatööstus metssea-
liha kokku ei osta,“ nentis ta. 
„Mida me selle lihaga teeme – 
jätame metsa alla vedelema? 
Tegutsema on hakanud ka 
n-ö põrandaalused lihatöös-
tused, kelle äri küll õitseb, 
kuid neis puudub igasugune 
kvaliteedi- ja viiruse kont-
roll.“
Vaata ka kõrvallugu metseali-
ha turustamisvõimaluste 
kohta. Teade vastava eelnõu 
kooskõlastusringile saatmise 
kohta jõudis Kuulutaja 
e-postkasti paar tundi pärast 
vestlust jahimeeste esindaja 
Jaan Villakuga.

Põllumajandusministeerium saatis kooskõ-
lastusringile maaeluministri määruse eel-
nõu, mis loob võimalused kõrgendatud jä-
relevalvega seakatku levikupiirkondades 
kütitud tervete ja kontrollitud metssigade 
liha turustamiseks. Eelnõu kohaselt saavad 
I tsoonis kütitud metssigade liha ja lihatoo-
ted kolmnurkse ning II-III tsoonis kütitud 
sigade liha ja lihatooted nelinurkse erimär-
gistuse.
„Kui seni said jahimehed seakatku leviku-
piirkondades kütitud metssigade liha kasu-
tada vaid kohapeal oma tarbeks, siis edaspi-
di on võimalik hakata seakatku suhtes uuri-
tud tervete sigade liha turustama,“ ütles 
maaeluminister Urmas Kruuse. „Kontrolli-
tud metssealihale ja selle toodetele lisatav 
järelevalvemärk annab liha käitlejatele ja 
turustajatele kindluse, et need sead on uu-
ritud ja terved ning liha taudi leviku seisu-
kohalt ohutu.“ 
Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet 
on otsustanud, et eeloleval jahihooajal tu-
leb metssigade arvukuse vähendamiseks 
küttida vähemalt 29 600 metssiga. Jahime-
hed on väljendanud muret, et küttimismah-
tude suurendamisel ei jõuta kogu liha oma 
tarbeks ära tarbida.
„Erimärgistuse olemasolul saavad käitlejad 
ja lihatööstused hakata metssigu vastu võt-
ma ning tekib võimalus nende turustami-
seks väljaspool konkreetset kitsendustega 
tsooni. See peaks metssigade liha realiseeri-
mist jahimeeste jaoks oluliselt lihtsusta-
ma,“ lisas Kruuse.
Määruse eelnõu kohaselt tuleb hakata siga-
de Aafrika katku I tsoonis ehk puhvertsoo-

nis kütitud ning katku suhtes uuritud mets-
sigade liha ja tooteid märgistama kolm-
nurkse märgiga, mis võimaldab neid turus-
tada kogu Eesti piires. II-III tsoonist pärine-
vate metssigade liha ja -tooted märgistatak-
se nelinurkse järelevalvemärgiga ning neid 
võib turustada II-III tsooni piires.
Kõikidelt seakatku riskipiirkondades (I-III 
tsoon) kütitud metssigadelt tuleb võtta 
proovid sigade Aafrika katku välistamiseks. 
Kütitud metssead, kelle proovidest seakat-
ku haigustekitajaid leitakse, maetakse ko-
hapeal ning seda liha ei turustata.
Erimärgistus on vajalik seakatku levikupiir-
konnast pärineva liha ja lihatoodete liiku-
mise jälgitavuse tagamiseks. Tegemist on 
järelevalveametnikele suunatud märgiga. 
Erimärgistusega liha ja tooteid teistesse EL 
liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikides-
se viia ei saa.
Kõrgendatud järelevalvega III tsoonist päri-
nevate kodusigade liha ja –tooted tuleb 
märgistada kolmnurkse märgiga ning neid 
võib turustada Eesti piires. I-II tsoonist pä-
rinevale kodusealihale erimärgistuse nõu-
deid ei ole.
Eelnõu on esitatud kooskõlastamiseks 
Keskkonnaministeeriumile ning Majandus- 
ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja ar-
vamuse avaldamiseks Veterinaar- ja Toidua-
metile, Eesti Talupidajate Keskliidule, Eesti 
Põllumeeste Keskliidule, Eesti Jahimeeste 
Seltsile, Eesti Tõusigade Aretusühistule, Vi-
ru Lihaühistule, Eesti Põllumajandus-Kau-
banduskojale, Eesti Toiduainetööstuse Lii-
dule, Eesti Kaupmeeste Liidule ning Eesti 
Hotellide ja Restoranide Liidule.

Tamsalu vallas kütiti katkuviirust kandnud metssiga
Möödunud reedel jäi 
Tamsalu vallas jahimeeste 
püssitoru ette metssiga, 
kelle organismist tuvastas 
hilisem analüüs Aafrika 
seakatku viiruse. Suure 
tõenäosusega oli see siga 
haiguse läbi põdenud, ellu 
jäänud ja muutunud seejä-
rel viirusekandjaks.

Aivar Ojaperv

Foto: Internet

Kõrgendatud järelevalvega piirkondadest pärit 
kontrollitud metssealiha saab hakata turustama

www.facebook.com/EhituseABC
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MUST KROONIKA

Uudised

MÕNE REAGA
MOPEED SÕITIS 
AUTOLE OTSA
17. augustil kella 17.10 ajal 
toimus liiklusõnnetus Rak-
veres Võidu tänav 2 juures, 
kus 24aastane Konstantin 
sõitis mopeediga Longjia 
külje pealt otsa tema ees pa-
rempööret sooritanud kau-
bikule Opel Vivaro, mida 
juhtis 22aastane Dave. Mo-
peedijuht ja mopeedil kaas-
reisijana viibinud 16aastane 
noormees toimetati Rakvere 
Haiglasse.

NAINE SAI PEKSA
16. augustil teatati politseile, 
et Tamsalus Ääsi tänava kor-
teris löödi 38aastast naist. 
Politsei pidas kahtlustatava-
na kinni 39aastase mehe.

TULEKAHJU 
VÄIKE-MAARJAS
18. augustil kell 8.16 teatati 
häirekeskusele, et Väi-
ke-Maarjas Pikal tänaval on 
hoone teisel korrusel tule-
kahju. Kohale saabunud 
päästjad selgitasid välja, et 
endise tööstushoone katuse 
remondi käigus oli süttinud 
hoone soojustus. Tulekollete 
kustutamiseks ja kontrolli-
miseks avasid päästjad sei-
nakonstruktsioone. Tule-
kahju kustutati kella 8.46ks. 
Inimesed kannatada ei saa-
nud.

Kuulutaja

Politsei eest ära sõitmine te-
kitab sageli kahtluse, et auto-
juht on alkoholi tarvitanud, 
tal pole juhiluba või on tege-
mist mingi muu tõsisema 
seadusrikkumisega. Eest ära-
sõitja loodab gaasipedaalile 
vajutades pääsemisele, kuid 
säästmaks teisi liiklejaid võta-
vad politseinikud appi kõik-
võimalikud erivahendid. Üks 
neist on filmidest nähtud 
„siil“ ehk sõiduki rehve lõh-
kuv seadeldis, mis üldiselt ka 
tagaaetava sõiduki teekonna 
peatab. 
Kuu alguses lõppes 36aastase 
mehe juhitud Volkswagen 
Golfi teekond naelte otsas, 
sest teist võimalust tema pea-
tamiseks polnud. Politsei 
märkas kahtlast autot Haljala 
vallas Tallinna-Narva maan-
tee 90. kilomeetril. Politsei 
andis sõidukijuhile märguan-
de peatumiseks, kuid juht ei-
ras seda ja jätkas ohtlikku sõi-
tu. „Mõni aeg hiljem peeti au-
to kinni, kui teele visati polit-
sei erivahend, mida kutsutak-
se siiliks. Juhil tuvastati alko-
holijoove ja tema suhtes alus-
tati kriminaalmenetlus,“ üt-
les Ida prefektuuri pressiesin-
daja Olja Kivistik. 
Mehel oli varasemalt kaks 
liiklusalast rikkumist – sõidu-

ki juhtimine alkoholijoobes ja 
juhtimisõiguseta, mistõttu 
saadeti ta mõni päev hiljem 
kohtu ette. Kiirmenetluse 
raames mõisteti mehele seit-
se kuud vangistust, mis jäeti 
tingimisi kohaldamata, talle 
määrati katseaeg üks aasta 
ning kuus kuud.
Sõidukeid peatama sundiv 
seadeldis koosneb teravatest 

naeladest, mis tungivad üles-
õitnud autode rehvidesse 
ning lasevad seega kummi-
dest õhu välja. Sõiduki seis-
majäämise aeg on 500 meet-
rist ühe kilomeetrini ja selle 
vahemaa peale on rehvid nii 
tühjad, et autol pole võimalik 
enam edasi sõita.

Kaius Mölder

Valmimas on 
Tamsalu-Uudeküla kergliiklustee
Vastavalt lepingule peab septembri lõpuks valmima 
Tamsalu-Uudeküla kergliiklustee, kuid vallavanem Toomas 
Uudebergi sõnul õnnestub see avada ilmselt juba varem.
„Tee-ehitus on lõppemas, teel saab juba praegu liigelda,“ 
kinnitas ta. „Jäänud on veel valgustuse ja piirete paigaldus.“
Tamsalu-Uudeküla kergliiklustee mahtus ka n-ö riiklikku 
programmi, kuid riik otsustas esialgu (kaas)rahastada 16 pro-
jekti üle Eesti, Tamsalu oma oli aga pingereas 22. „Kuid seda 
teed on vaja ja nii rajasime selle vaid valla eelarvele toetu-
des,“ märkis vallavanem. „Kas ja kuidas riik ehitust toetab, 
selle kohta pole me kindlat lubadust saanud.“
Pikemas perspektiivis tahetakse kõnealune kergliiklustee pi-
kendada Porkunini. „Eriti suvel on liiklejaid selles suunas 
palju ja tee järele on vajadus, kuid millal see projekt õnnes-
tub ellu viia, seda ma hetkel küll prognoosida ei julge,“ täp-
sustas Uudeberg.

Vajangu kool saab uue direktori
Tamsalu vallavalitsus sõlmis töölepingu Vajangu kooli uue 
direktoriga, kelleks saab Ene Kukk.
Ene Kukk on töötanud Tapa Erikooli direktorina, kuid pärast 
2014. aasta talvel toimunud sündmusi, mil nimetatud kooli 
õpilased tõstsid mässu ja märatsesid, sunniti ta ametist lah-
kuma.
Vajangu kool oli mõni aeg tagasi samuti meedia huviorbiidis 
– omavalitsus tahtis kooli sulgeda, kuid osa volikoguliikmete 
ja kohalike elanike vastuseisu tõttu seda siiski ei tehtud.
„Hetke seis on selline, et Vajangu koolis avatakse tänavu sügi-
sel veel 9 klassi, kuid alates järgmisest õppeaastast klasside 
arv väheneb ja kool jääb tegutsema 6klassilisena,“ selgitas 
Uudeberg. „Hetke prognoosi põhjal hakkab koolis õppima 
25-26 last, lisaks tegutseb samas 12-14lapseline laste-
aiarühm.“
Vajangu kooli eelmise direktori Urmas Saarmanniga oli sõl-
mitud tähtajaline tööleping ja see lõppes.

Aivar Ojaperv

Politsei lõhkus roolijoodiku 
peatamiseks autorehvid

Foto: Internet
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MÕNE REAGA

Kuidas on suvehooaeg len-
nusalga kopterimeeskonnal 
läinud?
Hooaeg on olnud väga töine 
ja tegelikult teeme lendusid 
aastaringi. Käes on seene- ja 
marjahooaeg, mis on meile 
kõige kiirem tööaeg. Teeme 
lendusid ka talvel ja kevadel, 
sest tuleb appi minna, kui va-
ja näiteks hätta sattunud ka-
lamehi jää pealt ära tuua või 
merel päästeoperatsioone lä-
bi viia. Kokkuvõttes on lenda-
mist üsna palju.

Mis on kopterimeeskonnale 
kõige keerulisem ülesanne?
Keerulisi tingimusi tuleb üs-
na sageli ette, peamist rolli 
mängib halb ilm, mistõttu ei 
saa vahel isegi lendama min-
na. Kergete killast pole kau-
gelt mere pealt laevalt inime-
se päästmine. 
Merel võivad olla rasked il-
mastikutingimused, kus laine 
kõrgus on viis-kuus meetrit, 
see paneb laeva tugevasti kõi-
kuma. Kopterist tuleb alla 
vintsida nii arst kui päästja 
koos varustusega. Kui abiva-
javal inimesel on terviseprob-
leem, siis tuleb ta koos kan-
deraamiga üles kopterisse 
teisaldada. Selline päästeope-

ratsioon ongi üks raskemate 
killast.

Kuidas näeb välja metsa ek-
sinud memmekese otsingu-
lend?
Esmalt tuleb meile kõne, et 
inimene on kadunud. Lenda-
me kopteriga välja ja saame 
algkoordinaadid, kus metsa 
mindi. Veel saame informat-
siooni, kust on juba otsitud. 
Piirkonnas hakkame ülevalt 
vaatama, kas on mingeid 
märke inimesest. Päevasel 
ajal on abiks ainult meeskon-
naliikmete silmad. Kopteris 
on kaks pilooti, vintsioperaa-
tor ja päästja. Jagame pooled 
ära, kus ühed jälgivad ühte ja 
teised teist poolt maa-ala. 
Märgime otsinguala GPS-
kaardi peal ära ja kammime 

kogu piirkonna visuaalselt 
vaadates läbi. Kui inimene on 
metsas taibanud puude alt 
välja tulla, siis me ta ka üles 
leiame, sest näeme teda juba 
väga kaugelt, aga kui otsitav 
on puude varjus, siis on tema 
leidmine väga raske, sest üle-
valt pole praktiliselt midagi 
näha. Siinkohal on kõigile 
lihtne nõuanne eksimise kor-
ral: ärge jääge puude varju, 
vaid otsige lagedam koht, siis 
on teid lihtsam märgata ja 
üles leida.

Mida inimene saaks veel en-
da heaks teha, et ta lihtsami-
ni leitaks?
Kui lähete metsa, siis võtke 
kindlasti kaasa laetud telefon. 
Ärge pange endale selga nn 
maskeerimisriideid, vaid vas-

tupidi, riietuge võimalikult 
heledatesse rõivastesse. Ka-
sutage kasvõi helkurvesti. Sa-
muti võiksid kaasas olla tule-
tegemisvahendid. Meil on 
korduvalt olnud jutumeid, 
kus peame öisel ajal otsin-
guid läbi viima ja just lõkke-
suits ja -valgus annavad sihi 
kätte. Kopteris on seadmed, 
millega võime lõkkevalgust 
näha juba kümne kilomeetri 
kauguselt. Pimedal ajal on 
abiks ka mobiiltelefoni helen-
dav ekraan, mis tavaolukor-
ras on nähtav paarisaja meet-
ri kauguselt, kuid kopteris on 
seda märgata kilomeetrite 
kauguselt.

Kui palju on inimeste otsimi-
sel kasu termokaamerast?
Suvisel ajal, kui päevane tem-

peratuur võib tõusta 25-30 
kraadini, soojenevad paljud 
objektid, nagu näiteks kivid 
päikse käes ning püsivad 
kaua soojana. Sel juhul on 
termokaamera kasutamine 
raskendatud, sest objekte on 
raske eristada inimestest. 
Külmal ajal on teine lugu, 
kuigi siis võib valesid signaale 
anda ulukite kehasoojus.

Kui palju maksab kopteri 
päästeoperatsioon?
Seda on raske öelda, sest sa-
ma hästi võiks küsida, kui 
palju maksab tuletõrje välja-
kutsumine. Maja läheb põle-
ma, välja sõidab neli tuletõr-
jebrigaadi pluss politsei ja 
kiirabi. Kui kulusid kokku 
lüüa, siis ma arvan, et see on 
väga suur number, võib olla 
isegi selle süttinud maja mak-
sumus. See on kodaniku ja 
maksumaksja privileeg, et ta 
saab abi, kui vaja. See peab 
ühes õiges riigis olema taga-
tud, ka siis, kui ta metsa ära 
eksib.

Sel aastal on PPA helikopteri-
tega lennatud 550 tundi. Selle 
aja hulka kuuluvad pat-
rull-lennud merel ja piiril 
ning viie kopterimeeskonna 
treeninglennud. Lennutundi-
dest moodustavad treening-
lennud ligikaudu 30 protsen-
ti, lisaks veel õppused. Sel 
aastal on tehtud 31 pääste-
lendu ning sellele kulus 63 
tundi.
Ida prefektuuris on kopteri 
abi sel aastal kasutatud viiel 
korral, neist neljal korral 
Ida-Virumaal ja ühel Lää-
ne-Virumaal: 19. mail maaot-
sing Narvas; 3. juulil Nar-
va-Jõesuu piirkonnas otsing 
merelt, kus neli inimest läks 
ujuma; 17. juulil maaotsing 
Narvas; 7. augustil maaotsing 
Tapal; 13. augustil otsiti ini-
mest Peipsi järvel Kauksi piir-
konnas.

Eesti õhuruumis 
hakkavad 
harjutama USA 
ründelennukid
24. augustist kuni 11. sep-
tembrini toimub Eesti õhu-
ruumis Eesti ja USA õhuvä-
gede ühine harjutus, edastas 
Kaitseministeeriumi pressi-
teenistus. Muuhulgas toi-
muvad intensiivsed harju-
tuslennud Tapa lähistel 
polügooni kohal ja selle 
ümbruses.
USA õhuväe poolt osaleb 
harjutusel 510. hävitajate 
eskadrill kaheksa ründelen-
nukiga A-10. Eskadrill ba-
seerub alaliselt Missouri 
osariigis Whitemani lennu-
baasis. 
Õppuse käigus kasutatakse 
Tapa lähedal paikneval kait-
seväe keskpolügoonil len-
nukite pardakahurite õppe-
moona ning 25naelaseid õp-
pepomme. Kasutatav õppe-
moon ei tekita märkimis-
väärseid heliefekte. 
Õhuväe õppused toimuvad 
tööpäeviti kella 10-17ni. Õp-
puse käigus sooritatakse 
polügooni ümbruses ka ma-
dallende. Nii keskpolügooni 
kasutamine kui ka madal-
lennud järgivad Eesti Vaba-
riigi seadusi ning on koos-
kõlastatud Lennuametiga. 
Plaani kohaselt lendavad 
keskpolügoonilähedases 
õhuruumis korraga kaks 
ründelennukit. Osa harjutu-
si sooritatakse koos Eesti 
õhuväe kergehävitajatega 
Lk-39.
Maapealsete märkide rün-
damiseks ning maaväe lähi-
toetuseks mõeldud üheme-
heline ründelennuk A-10 
Thunderbolt II on tuntud nii 
oma manööverdusvõime 
kui ka suhteliselt vaikselt 
töötavate mootorite poolest.

Kuulutaja

Kopterimüra võib tähendada 
kadunud inimese otsimist
Korilusajal sagenevad met-
sas inimeste kadumisjuh-
tumid, mis käivitavad po-
litseis vahel suuremahulise 
otsinguoperatsiooni. Li-
saks metsa läbikammimi-
sele kutsutakse kohale Po-
litsei- ja Piirivalveameti 
lennusalga kopter, mis 
vaatleb piirkonda õhust. 
Kümneid inimesi päästnud 
lennusalga vintsioperaator 
Marko Mänd räägib, kui-
das näeb välja üks pääste-
lend ja milliste probleemi-
dega nad kokku puutuvad. 

Kaius Mölder

Marko Mänd on oma tööga päästnud kümneid inimesi. 
Foto: Kaius Mölder

AS Lemeks Viru
Tel 506 5690
Ahto.Kruusimaa@lemeks.ee
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JURIST ANNAB NÕU PAKUN TÖÖD

Stipendiumi saamiseks tuleb 
nõuandja kandidaadiks esita-
da. Kandidaati esitades tuleb 
rääkida lugu tema tegudest ja 
nõuannetest ning tulemus-
test, kuidas need on kedagi 
rahaliselt positiivselt mõjuta-
nud. Sobivaks kandidaadiks 
võib olla näiteks ema või isa, 
kes on head finantskäitumist 
õpetanud, samuti õpetaja, 
mõni finantsblogija või näi-
teks ka hea sõber.
Ainsaks RahaFoorumi stipen-
diumi saamise tingimuseks 
on see, et kandidaadi esitaja 
tegi hea nõu tulemusel oma 
elus midagi, mis tema finant-
silist olukorda või käitumist 
paremaks muutis. Nüüd on 
võimalus seda inimest pre-
meerida ja ta stipendiumi 
kandidaadiks esitada!
“Loodan, et selline tunnusta-
mine ja see väike rahaline 
toetus on ühest küljest moti-
vatsiooniks, et aina rohkem 
inimesi hakkavad teisi aitama 
ja motiveerima finantshari-
duse teekonnal,“ ütles Raha-
Foorumi omanik ja finants-
spetsialist Taavi Pertman. 
„Teisest küljest aga võiks sel-
line avalik tunnustamine 
muuta investeerimist ja sel-
lest rääkimist vähem tabutee-
maks ning panna abi saanud 

inimesed rohkem väärtusta-
ma seda, mida neile mõni 
eeskuju, õpetaja, koolitaja, 
autor või ajakirjanik on and-
nud.”
Pertmani sõnul oli algselt 
plaan eraldada stipendiumiks 
mõni protsent tema investee-
rimise e-raamatu müügitulu-
dest, kuid otsustas siiski ob-
jektiivsema kriteeriumi ka-
suks. “Nõnda tuli see 2014. 
aasta keskmine ühe kuu ne-
topalk, mis ei sisalda teise 
sambaga liitumist,” ütles 
Pertman. 
RahaFoorumi omanik ütles, 
et stipendiumi saajale raha 
kasutamise osas piiranguid ei 
tehta, kuid ideaalis võiks raha 
eeskujulikult kulutada oma 
finantsolukorra parandami-
seks. “Näiteks võlgade maks-
miseks, mustade päevade 

fondiks või investeerimiseks. 
Aga mingit piirangut ma sel-
les osas siiski seadnud ei ole. 
Kui ikka on raske tööga üks 
puhkusereis ära teenitud, siis 
see on võitja iseenda otsusta-
da,” lausus Pertman. 
Täpsemalt saab stipendiumi 
kohta lugeda ja kandidaate 
esitada aadressil http://raha-
foorum.ee/stipendium kuni 
14. septembri südaööni. Sti-
pendiumi saaja valitakse väl-
ja zhürii ja publiku hääletuse 
tulemusel. 
Zhürii hääletus algab hilje-
malt 1. oktoobril ja publiku 
hääletus kestab 1. oktoobrist 
kuni 14. novembrini. Stipen-
diumi saaja väljakuulutamine 
ja stipendiumi üleandmine 
toimub 14. novembril. 

KredEx Krediidikindlustuse 
poolt Eesti eksportivate ette-
võtete hulgas läbiviidud uu-
ring näitas, et ettevõtjad oo-
tavad lähiaastatel ekspordi-
mahtude olulist kasvamist.
42 protsenti uuringus osale-
nud ettevõtjatest arvas, et 
nende ekspordimahud kasva-
vad lähiaastatel kuni neljan-
diku võrra, ning 24 protsenti 
vastajatest leidis, et nende 
ekspordimahud kasvavad 
rohkem kui neljandiku võrra. 
32 protsenti vastajatest arvas, 
et ekspordimahud jäävad lä-
hiaastatel käesoleva aastaga 
samale tasemele, ja ainult 2 
protsendi vastajate arvates 
ekspordimahud lähiaastatel 

võrreldes käesolevaga kaha-
nevad.
KredEx Krediidikindlustuse 
juhatuse liikme Mariko Ruk-
holmi sõnul näitavad uuringu 
tulemused, et vaatamata 
maailmas valitsevale majan-
duslikule ebastabiilsusele 
vaatavad Eesti ettevõtjad tu-
levikku positiivselt. „Ettevõt-
jate tõusnud kindlust tulevi-
ku suhtes näitab ka huvi kasv 
krediidikindlustuse kasuta-
mise vastu, sest otsitakse uusi 
turge, uusi müügikanaleid ja 
äripartnereid,“ lisas Ruk-
holm.
Lisaks uuriti ettevõtjatelt, 
mitmesse riiki nad kaupu või 
teenuseid ekspordivad. 61 

protsenti vastajatest ekspor-
dib oma kaupu ja teenuseid 
2-5 riiki, 21 protsenti 10 või 
enamasse riiki, 15 protsenti 
6-10 riiki ja 3 protsenti ainult 
ühte riiki.
KredEx Krediidikindlustus 
viis läbi uuringu eksportivate 
ettevõtete hulgas 2015. aasta 
teises kvartalis.
KredEx Krediidikindlustus 
maandab ekspordi ja kodu-
maise müügiga seonduvaid 
ostjariske ja aitab kaasa ette-
võtete laienemisel uutele eks-
portturgudele.

Kuulutaja

Uuring: ettevõtjad ootavad 
lähiaastatel ekspordimahtude kasvamist

RahaFoorum 
premeerib head 
nõuandjat 821,94eurose 
stipendiumiga
Finantsportaal RahaFoo-
rum.ee annab välja 
821,94eurose stipendiumi 
ettevõttele või inimesele, 
kelle hea finantsnõu on ai-
danud kaasa mõne inimese 
rahalistest raskustest üles-
aamisele.

Harro Puusild

RahaFoorumi omanik ja finantsspetailist Taavi Pertman. 
Foto: erakogu

Töökiusamine on Eestis varjatud, 
ent levinud probleem.
Tartus, Pärnus ja Jõhvis arutleti töökiusamise üle. Kolmel 
seminaril räägiti, mis on töökiusamine, kui suur see prob-
leem on ning kuidas töökiusamist ennetada, vahendas 
Tööinspektsiooni pressiteenistus.
Seminarid viis läbi konsultant Merle Tambur, kes sel aastal 
kaitses doktoritöö teemal „Töökiusamine Eesti organisat-
sioonides: levik ja põhjused“. 
Tamburi sõnul on töökiusamine Eesti organisatsioonides 
üsna levinud probleem. „Negatiivse ja ebaeetilise käitumi-
se tõttu tööl on kannatanud 23 protsenti töötajatest. Psüh-
holoogilise töövägivalla ohvriks nimetas ennast 1 protsent 
vastajatest. Töökiusamine esineb küll tihti varjatud kujul, 
kuid probleem on kindlasti olemas,“ möönis ta. Tamburi 
sõnul on töökiusamisega tegemist siis, kui negatiivne käi-
tumine esineb mitme kuu jooksul ja korduvalt, ohver on 
nõrgemas positsioonis – kiusaja on kas juht või on kius-
ajaid mitu ning kiusaja(te) tegevus ohvri suhtes on tahtlik.

Kuulutaja

Lugeja küsib: Minuga on sõlmitud tähtajaline tööleping 
lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendamiseks. Tuli 
välja, et asendatav katkestab novembris lapsehooldus-
puhkuse, aga jään ise enne seda septembris rasedus- ja 
sünnituspuhkusele. Mis saab minu töölepingust?

Vastab Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja An-
ni Raigna.
Tähtajaline tööleping lõpeb tähtaja möödumisega (tööle-
pingu seadus § 80 lg 1) vaatamata sellele, et töötaja on ra-
sedus- ja sünnituspuhkusel või lapsehoolduspuhkusel. 
Tähtajalise töölepingu sõlmimisel on osapooled teadlikud 
suhte ajutisusest ning selle lõppemisest kokkulepitud 
tähtaja või sündmuse saabumisel.

Kuulutaja

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

• Pakume tööd klienditeenindajale 
ehete ja nahktoodete uues kaupluses 
Rakveres. CV saata aadressile info@
trendikas.ee või helistada numbril 
5830 1597

• Vajatakse toidukaupade müüjat 
Põhjakeskusesse. Tel 5834 7877

•  9 .  k l a s s i  p o i s i l e  o t s i t a k s e 
abiõpetajat matemaatikas. E-post: 
peeter.teder@mail.ee, tel 5544 339

• Üksik 60+  naine saab elamispinna 
ja osalise tööajaga tööd alates 
septembrist. Tel 32 711 11

• Firma võtab tööle 2 ehitusmeest. 
Tel 5533 835

• Pakun tööd abitöölisele ehitusel. 
Tel 5861 0102

• Dicro Eesti OÜ on Soome ettevõtte 
tütarfi rma, kelle põhitegevuseks on 
kaablite-, fi ltrite- ja komponentplaa-
tide valmistamine. Otsime oma sõb-
ralikku meeskonda tootmisruumide 
koristajat. Töö õhtusel ajal. Info 
telefonil 32 707 20

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

• AS Viru Õlu pakub tööd tootmis-
liini operaatoritele ja tõstukijuhile. 
Töö toimub vahetustes. Ettevõte 
pakub tasuta transporti liinil Rak-
vere-Haljala-Rakvere. CV saata aad-
ressil: wiru@wiru.ee või helistada 
tel 32 95 000

• Võtan tööle võsalõikaja. Tel 5199 
6563

• Pakun tööd autoremondilukkse-
pale (mootorid, käigukasti remont). 
Hea palk. kristo@k-kummid.ee

•  D U O  Ta k s o  p a ku b  t ö ö d 
t a k s o j u h t i d e l e ,  v a j a l i k 
ametikoolitus. Tel 5282 659

• Voyage OÜ võtab tööle bussijuhi. 
Info 5092 583

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

• Ettevõte otsib hüdrokraanaga 
veoauto juhti. Tel 5554 7177

• Pakume tööd riigisiseste 
vedude autojuhile. Nõutav C-, 
E-kategooria juhiluba. Täpsem 
info tel 32 70 949, e-post mait@
lajos.ee

• Peristein OÜ võtab tööle autojuht-
traktoristi. Töö on mitmekesine, 
kasuks tuleb tehnika remondi 
k o g e m u s.  Va ja l i k  C - ,  E - ,  T- 
kategooriad. Telefon 5609 2705 või 
peristein@hot.ee

• OÜ Aaspere Agro vajab Kõldu 
farmi loomakasvatusjuhi abi ja 
öökarjakut. Tel 5757 0088

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

KOOLITUS

• Võtan hoida lapse. Tel 5656 6918, 
Virve

•  R a k v e r e  J K  Ta r v a s  k u t s u b 
treeningutele 2006. – 2009. aastal 
sündinud poisse jalgpallitrenni. Info 
jktarvas@jktarvas.ee, tel 5344 9925

•  R a k v e r e  I  K e s k k o o l i  8 8 / 9 3 
võistlustantsu harrastanud väiksed 
ja suured inimesed, kellel on kihk veel 
tõsiselt tegeleda hobitantsuga, andke 
endast märku tel 3252 229 õhtuti peale 
20. Samuti on oodatud süvaõppele ka 
need tantsuhuvilised, kellel on mingi 
eelnev ettevalmistus. Lugupidamisega 
tantsutreener Elmar Rusanov

Egesten OÜ 

võtab tööle 

KORISTAJA 
(soovitavalt naisterahva), 

kes saab hakkama nii 
autopesuga kui 

kontori- ja 
töökojaruumide 

koristamisega. 

Tel 5342 5790

KIIRKURSUSED 
(20 tundi)

• Inglise keel algtase (al E 7. 09)

• Soome keel (al T 8. 09)

• Inglise keel kesktase (al K 9.09)

• Vene keel (al N 10. 09)

Koidula tn 1 (Tsentrum) 
kella 18.30 – 20.00         

Reg 5566 1419
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Rakvere turu administraatoril 
Riina Mitil on lõikuskuu ree-
detel hommikuti käed-jalad 
tööd täis. Kui Kuulutaja tema-
ga kokku sai, suhtles ta para-
jasti telefoni teel kliendiga, 
kes tundis huvi, kas vaarikaid 
veel müüakse. „Kahjuks on 
vaarikaaeg juba läbi. Ka mus-
tikad on otsakorral, lähevad 
juba pehmeks ja kasti põhjas 
moosiks.” 
Mitt on rahul, et tänavu on 
varakult müügil olnud palju 
metsaande, eriti muidugi ku-
keseeni, ning varsti hakkab 
pohli tulema, mis metsa all 
juba punetavad. 
Aiapidajad on kurtnud, et tä-
navune vihmane suvi on vil-
jade valmimise kahe nädala 
võrra hilisemale ajale nihuta-
nud. Mitt sellega nõus ei ole. 
„Mustikad ja kukeseened olid 
juba varakult müügil,“ kinni-
tas ta. „Algul kurdeti, et kurki 
on vähe. Nüüd aga on hapu-
kurgihooaeg alanud ja koos 
tilli ja küüslauguga on need 
hästi minev kaup. Hind on ka 
soodne: kilo maksab üks eu-
ro. Kui kellelgi kurgid õhtuks 
müümata jäävad, võib saada 
veelgi odavamalt.”
Administraatori sõnul on turg 
avatud teisipäevast laupäeva-
ni, aga isegi pühapäeval tule-
vad mõned korilased met-
saandidega kauplema. „Ega 
me neid siis ära aja. Muidu 
aga maksab müügimeeter 1 
euro ja 2 jooksvat meetrit 2 
eurot,” teavitas ta.
„Mõne jaoks on kohamaks 
võib-olla kallis, aga katused ja 
lauad on ju meie poolt,” rää-
kis Riina Mitt, kelle töölaual 
oli pakk Kuulutajaid. Naine 
selgitas, et tema saab reede 
hommikul ajalehed Turu kau-
bamajast, sest ka turumüüjad 
tahavad nädalalehte, mis 
Grossi poodidest ruttu otsa 
saab.

„Turuvarblased” naudi-
vad ilusat ilma
„Meil on ka oma „turuvarbla-
sed,” ütles Riina Mitt kelmi-
kalt muiates. „Mõne kodani-
kuga, kes taaraautomaadi 
juures liiga lärmakaks muu-
tuvad, lähen ja vestlen, et see 
on eravaldus ja teiste inimes-
te töökoht, siis nad lahkuvad. 
Nendega peab delikaatne 
olema.”
Parajasti nautiski taaraauto-

maadi taga ilusat ilma kol-
mest mehest koosnev selts-
kond. Nad sõid praeliha ja 
saia ning rüüpasid midagi ki-
lekotti peidetud pudelist pea-
le. Küsimuse peale, kuidas 
neil läheb, kõlas reibas vas-
tus: „Hästi, aga naisi on vä-
he.”
Helmut ütles, et nad elavad 
kodutute varjupaigas. „Hom-
mikul kell 8 aetakse sealt välja 
ja õhtul lastakse sisse. Praegu 
on ilus ilm, aga kui sajab, ole-
me märjad, tilgume, kuid ta-
haks ju ka sooja saada,” kõne-
les mees. 
Arno, kes end Tootsi kooli-
vennaks nimetas, lisas, et 
„niimoodi me siin kükitame, 
sest bussijaamas olla ei tohi.“
Helmut oli uhke selle üle, et 
nemad vend Aivoga on olnud 
üleriigilises meedias kui Eesti 
teised vennad Voitkad. „Meist 
tehti lugu, kui talvel Ehituse 
ABC taga soojakus elasime. 
Varjupaigast põgenesime 
oma hütti sellepärast, et õh-
tul pidid kella andma, kui sis-
se tahtsid saada. Nüüd on na-
tuke lahedam, saab väljas 
suitsu teha ja ei pea enam ta-
baluku taga istuma.”
Mis aga tuleval talvel saab, ei 
tahtnud mehed mõeldagi. 
„Praegu on soe, aga küll me 
mingi koha ikka leiame. Kül-
marohtu pruugime päeval, 
õhtuks peame kained olema, 
sest muidu jäävad sotsiaal-
maja uksed meie ees sule-
tuks.”

Elektrikarjus peletab 
metssigu
„Neiu tuleb kahe kotiga, kirju 
seelikuga ja otse minu poole,” 
hõiskas rõõmsameelne va-
nem proua naisele, kes köögi-
viljaletile lähenes. Tiiu Sats 
rääkis, et tema on penskarist 
potipõllumees ja kasvatab 
juurikaid 0,3 hektari suurusel 
maalapil. Pontsakad kollased 
ja punased kartulid ning si-
bulad kasvavad tema liivasel 
maal hästi suureks. 
Naine on metssigade peleta-
miseks tarastanud põllulapi 
elektrikarjusega. „Ühel õhtul 
kasvuhoones tomateid rohi-
des kuulen, et käib mingi 
klikk-klõkk. Läksin vaatama, 
mis hääl see on, ja 13-15 siga 
maiustasid minu kartulitega. 
Siis soovitasid jahimehed 
panna ümber põllu elektri-
karjuse,” kõneles naine. „Al-
gul panin ühekordsed traa-
did, aga need ei aidanud. Siis 
soovitati panna kahekordne 
tara, madalam põrsaste pele-
tamiseks. Nüüd ei pääse isegi 
Aafrika katk enam minu kar-
tulimaale,” oli Tiiu Sats rõõ-
mus. „Las sead käivad naab-
ruses asuvatel viljapõldudel 
nosimas.”

Venemaa kodanik kaup-
leb majatarvetega
Sergei Titov kaupleb mitme-

meetrisel müügiletil slaavi 
päritolu kosmeetika ning ma-
japidamistarvetega. Härrale, 
kes rotimürki soovis, õpetas 
Titov, et pulber tuleb panna 
sügavasse auku, siis kaovad 
vesirotid, mutid ja teised nä-
rilised aiast ja majast ära.
Osta võis veel Ukraina õmb-
lusnõelu, Valgevenest pärit 
pesukummi, matšalkasid 
(rahvapärane vene laen pese-
misnuustiku kohta – toim) ja 
mitut sorti saunaseepe. Isegi 
meestele pärast habemeaja-
mist mõeldud odekolonn 
Saša oli müügil, aga troinoi 
ehk kolmekordne oli juba ära 
ostetud. Saialilletinktuuri 
eestikeelselt etiketilt võis lu-
geda, kui kasulik see välispi-
diseks tarvitamiseks on. 
Titov oli uhke, et kannab Vene 
kosmonaudi German Titoviga 
sarnast perekonnanime, ja 
toonitas, et käib ainult reede-
ti Rakvere turul kauplemas. 
„Mina olen Vene passiga Vene 
kodanik ja elan Kiviõlis. Ees-
tis on mul alaline elamisluba, 
seepärast saan igal ajal üle 
piiri käia.”
Keelatud ravimeid nagu anal-
giin ja tsitromoon Titov oma 
sõnul üle piiri ei too. 
Meesterahvas, kes oma nime 
avaldada ei soovinud, müüs 
mett ja õunu. Tema ja ühe 
ostja vahel käis äge vaidlus 
hinnapoliitika ja tingimise 
üle. „Kauba omanik on kauba 
peremees ja tema määrab 
hinna,” lausus müüja. „Eest-
lased ei ole hirmus tingijad, 
me oleme ikkagi kultuursed 
inimesed.” 

Ostja aga väitis, et meil ei 
kehti turul kultuur, vaid men-
taliteet. „Kui näiteks Türgis 
joostakse sulle järele ja kauba 
hind võib langeda poole oda-
vamaks, siis Eestis ju nii ei 
ole, aga võiks,” ei andnud ta 
alla. 
„Kui võtta eeskuju idamaa-
dest, siis oleks meil kauple-
misel pidev kahepoolne pres-
sing ja seda eestlased välja ei 
kannata. Meil ju poes ka ei 
öelda, et kas saaks 50 senti 
odavamalt, see  pole kultuur-
sele inimesele kohane,” jätka-
sid mehed vaidlemist.
Eks igaühel ole oma õigus ja 
turul kauplemine hõlmab 
peale suhtlemise ka hinna üle 
tingimist ning hapukurgi või 
maasika maitsmist. 
Riina Mitt on kaks aastat tu-
rul administraatorina tööta-
nud ja siin igasugust ilma ja 
inimesi näinud. „Aianduse asi 
on mulle hingelähedane. Eriti 
tore on kevadel, mida võib ni-
metada turu kõrgperioodiks. 
Siis hakatakse kauplema tai-
mede ja istikutega. Kõik 
müügiletid on võetud ja pea-
me neid juurde panema. 
Järgmine tipphooaeg saabub 
juunis maasikate müügiga. 
Need kohad broneeritakse ju-
ba varakevadel. Kahju, et tal-
vel kauplejaid vähe on. Siis 
võtan ma ajaviiteks lumelabi-
da ja möllan sellega. Mina 
tööd ei karda,” rääkis Riina 
Mitt ja asutas end turumüü-
jatele Kuulutajaid viima.

Rakvere turule jõudis HAPUKUR
Rakvere turul käib vilgas 
kauplemine ja lisaks värs-
kele kurgile on minev kaup 
till ja küüslauk. Ilusa il-
maga on kohal ka „turu-
varblased”. Kui nad taara-
automaadi taga liiga ku-
raasikaks muutuvad, palu-
takse neil viisakalt lahku-
da ja plats puhtaks teha.

Ülle Kask

Turu administraator Riina Mitt kiirustab kaupmeestele Kuulu-
tajaid jagama. 

Turuvarblased - Rakvere „vennad Voitkad” Aivo (vasakul) ja 
Helmut (keskel) ning nende sõber Arno naudivad taaraau-
tomaadi taga ilusat ilma.

Fotod: Ülle Kask



Kuulutaja reede, 21. august 2015 9Tasub teada

Sergei Titov kaupleb slaavi päritolu majatarvetega. 

„Elustiilipäeva korraldab 
MTÜ Noorekeskus kohalike 
noorte kaasabil,“ rääkis üks 
eestvedajaist Alvar Jõe. „Meil 
on moodustunud on nel-
jaliikmeline tuumikgrupp, 
kellele meeldib hiphop, 
kunst, sport ja noorte igapäe-
vaelu rõõmsamaks muut-
mine. Haljalas ei toimu just 
kuigi tihti noortele suunatud 
suurüritusi, meile pakub kor-
raldamine aga nii võimalust 
ise õppida kui ka meie huvi-
sid teistele tutvustada.“

Mis teoksil?
„Päeva jooksul tahame laie-
ma avalikkuse ette tuua kom-
poti spordist, kunstist ja 
noortetegevusest - eelmise 

aasta tagasisidele põhinedes 
tundub, et sellist asja on va-
ja,“ selgitas Alvar Jõe. „Tegu 
on kogupereüritusega. Alko-
holivabale päevasele üri-
tusele on oodatud kõik, kes 
tunnevad, et tahaksid koos 
meiega päeva mööda saata 
hip-hop muusika rütmis ja 
pallipõrgatamise taktis.“
Pealtvaatajate jaoks algab üri-
tus kell 11. Kuna aga kandev 
osa sündmusest on tänava-
korvpallil, siis korvpallureid 
oodatakse juba kella 10ks. 
„Nimelt toimub siis Lääne-Vi-
ru tänavakorvpallisarja vii-
mane ehk viies etapp,“ selgi-
tas Jõe. „Tänavakorvpalli kor-
raldab Kadrina Spordikeskus 
eesotsas Margus Martiniga. 
Osaleda saavad 3-4 liikmel-
ised võistkonnad. Osalustasu 
on poiste vanuseklassis 5 eu-
rot, meestel 15 eurot. Tänu 
kohaliku omaalgatuse pro-
grammile ning kohalike 
sponsoritele on see ainus te-
gevus, kus tuleb osalustasu 
maksta, kõik ülejäänu on ta-
suta.“

Tänavakunstnikud ga-
raazhi kallal
Paralleelselt kossuga näitavad 
Lääne-Virumaa parimad 
graffity meistrid oma oskusi 

Haljala garaazhi seinal. „Graf-
fitiga alustame arvatavasti ju-
ba laupäeval,“ rääkis Jõe, kes 
ka ise seda kunstiliiki harrast-
ab, kuid sel korral jätab värvid 
külaliste jaoks. „Tulevad neli 
kutti Piradosest ja Kadrinast 
Priit Kaare.“

Esinevad RLV Massive ja 
Ruckus.
Loomulikult käib sündmuse 
juurde ka vastav muusika. Es-
inevad Haljala oma poisid Si-
mo Atso ja Sten Piirimägi 
bändiga Contaminator, täna-

vatantsu näitavad Rakvere 
noored grupist JJ-Street. Kul-
minatsiooniks on kahtlemata 
aga kaks tuntud ja tun-
nustatud tegijat hip-hopi 
maastikult: RLV Massive ja 
Ruckus.
Peale Alvar Jõe kuuluvad kor-
raldustiimi veel Greete Tom-
ing, Helen Võssar ja Sander 
Karro. Lisainfot saab lugeda 
Facebookist, kasutades 
märksõna  Elustiilipäev 2015. 
Korvpalli kohta saab lisainfot 
telefonil 517 6237 või e-post 
Margus.Martin@kadrina.ee.

Elustiilipäev – 
kompott tänavakultuurist
Möödunud aasta juunis 
korraldasid Haljala noo-
red kogupereürituse Elu-
stiilipäev, mis tutvustas 
ameerika tänavakultuuri. 
Et sündmus pakkus huvi 
nii tegijatele kui ka osale-
jatele, siis korraldavad sa-
mad noored eeloleval pü-
hapäeval taas Elustiilipäe-
va.

Katrin Kivi

GIHOOAEG
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TULEVIKU TN 13, RAKVERE
Hind 45 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

Silja Juursalu 
tel 523 2661

Andrus Peiel 
tel 527 1011

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

• madalad kom.kulud
• aknad-uksed vahetatud
• avatud köök, rõdu
• sisehoov
MÜÜA 1-TOALINE KORTER

SAUE TN 13, RAKVERE
• hea ruumilahendus
• köögiaken vahetatud
• hea asukoht
• soe korter

Hind 15 500 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

KOIDULA TN, RAKVERE
• pakettaknad
• uus torustik, el.süsteem
• I korrus
• laminaatparektt

Hind 28 900 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA MAAKODU

VETIKU-MURRU, VINNI v.
• 6 km Rakverest
• vesi ja kanalisatsioon
• 2 korrust, saun
• uus pliit, soojamüür

Hind 47 700 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

NOORUSE TN, KADRINA
Hind 11 000 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

• üp 50 m²
• WC ja vannituba eraldi
• läbi maja planeering
• I korrus

Andrus Peiel 
tel 527 1011

VÕIDU 88, RAKVERE
Hind 43 000 €

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

• III korrus
• avatud köök ja elutuba
• WC ja dušš eraldi
• läbi maja planeering

Andrus Peiel 
tel 527 1011

LAI TN 16, RAKVERE
Hind 12 400 €

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

• ahiküttega
• soodne hind

Andrus Peiel 
tel 527 1011

KÜTI TN 16, RAKVERE
Hind 17 800 €

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

• I korrus
• üp 39 ,m²
• aknad vahetatud

KÄREVETE, AMBLA V.
Hind 60 000 €

MÜÜA MAJA

• avar planeering
• heas seisukorras
• puuküte
• kelder, saun, garaaž

Silja Juursalu 
tel 523 2661

ÜLEVISTE TN, Tapa
Hind 4 900 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

• keskmine seisukord
• läbi maja planeering
• toad eraldi
• rõdu, kelder

Silja Juursalu 
tel 523 2661

KADRINA
Hind 7 500 €

MÜÜA KORTER

• üp 43,1 m²
• uus puupliit soojamüüriga
• töökorras ahi
• aknad vahetatud

Silja Juursalu 
tel 523 2661

TAPA
Hind 20 000 €

MÜÜA MAJA

• puuküte
• puumaja, katusel sileplekk
• tsent. vesi ja kanal.
• toad läbikäidavad

Loosimisse lähevad Home4You 
kinkekaardid ja Noorus SPA majutuspaketid. 

Kampaania kestab kuni 31.12.2015

SUUR KINGISADU!
Too oma kinnisvara Arco Varasse 

müüki ja võida kingitus!

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

•  Mü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
Tapa ja Tamsalu linnas ning 
vallas erinevas seisukorras 
n i n g  e r i n e v a  s u u r u s e g a 
1-4toalised korterid ning 
majad. Täpsem info: mob 5110 
478 või 322 0106, e-post: urmas.
saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara 
AS. Aitan teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, võtan 
müüki teie korteri või maja, 
kinnisvaraalane konsultatsioon 
tasuta.

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

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

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

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

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

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

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

• Müüa 2toaline korras korter 
Rakveres Seminari tn. IV korrus, 
üp 38 m2. Hind 17 500 €. Tel 5356 
4816

KINNISVARA

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Kungla tn (I korrus, toad eraldi). 
Hind 25 000 €. Tel 5326 9908

• Müüa 2toaline ahiküttel korter 
Rakveres. Keskmises seisukorras, 
t s e nt raa l n e  v e e v a r u s t u s  ja 
kanalisatsioon, WC ja duširuum 
olemas. Toimiv ühistu, väiksed 
kommunaalkulud, aiamaa ja 
sauna kasutamise võimalus. Info 
tel 52 93 990

• Müüa kesklinnas 2toaline kõigi 
mugavustega avatud köögiga (III 
korrus) korter. Tel 5698 7589

• Müüa 2toaline korter Viru-
Jaagupis. Tel 5257 571

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

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

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Laekveres. II korrus, remonditud, 
uued aknad, aiamaa. Hind 5700 €, 
tingi! Tel 5340 5688

• Müüa 2toaline korter Vajangul. 
Hind 2000 €. Tel 5886 0893

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

• Müüa 3toaline  ahiküttega 
korter (I korrus) Tamsalus. Hind 
kokkuleppel. Tel 5391 1731                  

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

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

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

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

• Müüa 4toaline korter Laekveres. 
Hind 10 000 €. Tel 5801 9631

•  M ü ü a  r e n o v e e r i t u d 
ridaelamuboks Rakverest 12 km 
kaugusel. Tel 5282 660. Pildid 
soov.ee

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

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

• Müüa Rakveres 2kordne remonti 
vajav maja (160 m2). Tel 5169 731

• Müüa Rakvere lähedal Päides 
Põllu 31 elamu (suur aed). Otse 
omanikult. Kiire! Tel 32 51 352

• Müüa kinnistu Päides (1,3 ha, 
millest õuemaa 1 ha), majas 3 
tuba ja köök (68 m2), puurkaev, 
uued el.kaablid. Tel 5196 2074, 
5332 6832

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

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

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

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

• Soovin üürida Kadrinas 2-3toali-
se möbleeritud korteri pikemaks 
ajaks. Pakkumised teha: telefon 
5837 2776 või e-mailile: nup-
sik2606@gmail.com. Kiire!

• Vanem abielupaar soovib üürida 
V-Maarjas korterit esimesel 
korrusel. Tel 5345 3875

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

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

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

• Ostan remonti vajava korteri 
Rakveres. Tel 5550 0588

• Ostan südalinnas 2toalise 
rõduga korteri (II-IV korrus). Tel 
5661 2764

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

• Ostan maja Rakverest kuni 20 
km, hind kuni 15 000 €. Tel 5557 
5171

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

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

• Ostan garaaži Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5550 0588

VÕTAN ÜÜRILE

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa 2001. a. universaalkerega 
Ford Mondeo 2,0 85 kW, diisel 
ma nu aa l .  Ve o k o n k s,  ro h k e 
l i s a v a r u s t u s ,  ö k o n o o m n e . 
Ülevaatus kuni 05. 2016. Hind1550 
€. Lisainfo 5621 8362

• Müüa Mitsubishi Carisma 1,9TD 
75 kW, 2004. a. Must metallik, 
konditsioneer, heas korras. Hind 
2600 €. Tel 5024 142

• Müüa Opel Astra Edition 1,6i 
2001. a 74 kW, sinakas-roheline 
m e t a l l i k ,  s e d a a n ,  b e n s i i n , 
konditsioneer, kesklukk puldist, 
2xel.aknad, pl.soojendus, orig. 
valuveljed, veokonks, v. heas 
tehnilises korras, kehtiv ülevaatus 
2016, soodsalt! Rakvere. Tel 5668 
4077

• Müüa Volvo V40 TD 85 kW 
2003. a. Universaal, must metallik, 
kesklukk, konditsioneer. Äsja 
Saksamaalt. Hind 2700 €. Tel 
5077 961

• Müüa Audi 80 B4 veokonks (100 
€). Tel 5236 447

• Müüa varuosad:  Peugeot 
Pa r t n e r / C i t r o e n  B e r l i n g o 
(96-07),Opel Omega, Renault 
Megane I. Tel 5646 6933

• Müüa  Op el  Astra (95.  a) 
suverehvid 15’’ valuvelgedel. 
Hind 100 €. Tel 5199 3575

• Ostan VAZide uusi plekke, 
ilukilpe, tulesid, stangesid, 
Vene-aegseid uusi rehve. Tel 
5157 395

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

• Ostan autoromusid. Tel 5840 
1818

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

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

SÕIDUKID

ÄRIPINNAD

ANNAN ÜÜRILE
• Üürile anda tuba eramajas. Tel 
5662 1987

• Anda üürile 1toaline kõigi mu-
gavustega korter Rakveres. Tel 
5353 4475

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

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

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

• Anda üürile 2toaline möblee-
rimata korter Tapal Ülesõidu 6. 
Kontakt 5379 1126

•  A n d a  r e n d i l e  R a kv e r e 
südalinnas äripind (80 m2). 
Otse omanikult. Hind 250 €/
kuus. Info 5285 416

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

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

• Anda üürile 2toaline möbleeri-
tud korter otse omanikult Lennuki 
tänaval (I korrus). Internet ja TV 
hinna sees. 200 € kuu + kom.kulud. 
Tagatisraha 200 €. Info telefonilt 
5549 736

• Anda üürile 3toaline mugavus-
tega korter 3 km kaugusel Tapa 
kesklinnast. Tel 5648 3322

• Anda üürile 3toaline korter 
Kundas. Tel 5667 0309

• Anda üürile suvila Võsul kaheks 
nädalaks. Tasu 12 ruumi kuivi 
küttepuid. Tel 5660 3408

• 4-30 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik ela-
mine. Tel 5164 685



Kuulutaja reede, 21. august 2015 13Kuulutused

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.hot.ee/rannel 
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511

viru@toonklaas.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut       86
BMW E34      520i/518i           94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe            92-95
BMW E38         4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46  car/coupe   1,9i/2,0T        -05

CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD     -97
CITROEN XSARA 5ust  1,4                 -02
CITROEN C2                     1,0i                       06
CITROEN C3                    03
CITROEN C5              2,0HDI             -04
UUS! CITROEN JUMPER  1,9TD                   98

UUS! DACIA LOGAN         1,4i                       06
DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ     0,8i            99

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

FORD TRANSIT     2,0TD           02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO             93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      -03
FORD ESCORT /ORION   91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                  87-98
FORD FIESTA              84-95
FORD FOCUS                                               -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i       90
FORD COURIER     1,3i                -99

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i   95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                 01

UUS! NISSAN KING-CAB  2,5TD                      99
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i    86-95

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car              2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY    2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                    06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95
UUS! SEAT LEON               1,6i                      02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00

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

VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO Classic    1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                  92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6          98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi   -02

VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD            06
VOLVO S80/V80            2,5TDi          99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD               06
 LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

OTSID UUT 
KODU?

PAKUD TEENUST?
MÜÜD AUTOT?
Parim võimalus selleks 
on avaldada kuulutus 

Kuulutajas.
Tiraaž 15 000 ning 
kõik kuulutused 

nähtavad ka interne-
 s kuulutaja.ee

SAADA 
kuulutuse tekst

kuulutus@kuulutaja.ee

TULE
toimetusse

E-R 9-17
Vilde 6a Rakvere

HELISTA
32 25 091

TEENUSED

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

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

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

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

• Ehitus, remont ja siseviimistlus 
( p l a a t i m i n e ,  v ä r v i m i n e , 
tapeetimine, parketipaigaldus). 
Saunad, pesuruumid, korterid, 
majad. Tel 5045 560

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465                                                                                                 

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

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

• Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

•  Te o s t a m e  s a n t e h n i l i s i 
remonttöid, sanitaartehnika 
paigaldust. Küttesüsteemide 
remont, läbipesu, hooldus. Tel 
5305 3053

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

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

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

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

• Paigaldame tänavakive. Tel 
5382 6917

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

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

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside paigaldus Tamsa-
lus. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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

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

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

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

• Pottsepp. 25 a kogemust. Re-
mondib ja ehitab küttekoldeid ja 
korstnaid. Tel 5069 683

•  Va n a  p l i i d i  u u s  e l u ! 
Plaatimistööd (pliidid, ahjud, 
vannitoad jne). Tel 5606 9271

• Plaatimine + torutööd. Tel 
5695 4670

• Plaatimine, hüdroisolatsioon 
(VTT sertifi kaat, kogemus 15 aas-
tat). Tel 5805 6822

• Korstnapühkimis- ja pottsepa-
teenused. Tel 5221 165

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Veoteenus Ford Transiti kaubi-
kuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

• KOLIMISTEENUS fi rmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Teostame kõike, mis on koli-
misega 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@kolimi-
sed.ee, www.kolimised.ee

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

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

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

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

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

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 1552
• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

• Prügiveoteenus, multilift kal-
lur + 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), teravil-
javedu. Kohaletulemise võimalus. 
Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja  kanalisatsio onikaevude 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus 
(kasti mõõdud 6,2x2,5, tõstejõud 
2,5 tonni). Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298

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

• Raamatupidamise teenus väi-
kefi rmadele. Võta ühendust e-pos-
til: raamatupidaja66@gmail.com, 
tel +372 504 2267

• Kogemustega bil.v. raamatupi-
daja pakub teenust kokkuleppe-
listel tingimustel.  Aastaaruanded 
soodsalt. Tel 5568 6385

• Ramteen OÜ pakub raamatupi-
damisteenust. Tel 5558 3812

• Linna parim pakkumine!!! 
Interneti püsiühendus + te-
lepilt täiesti hullumeelse hin-
naga al. 5 eurost. Levib linnas 
ja maal. Sobib kokku Elioni 
digiboksidega. Ära muretse, 
kui Sul aparaaturi ei ole, me 
anname Sulle need tasuta!!! 
Uuri lähemalt: www.telestar.ee 
või helista tel 5552 5432

• TV-antennid, digi-, SAT-TV-
komplektid. Müük (liisingu või-
malus). Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 
2179 OÜ Mart Tali Kaubandus

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

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

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

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

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

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

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

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

* Koduelektroonika remont
Kontoritehnika  Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534
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www.prtgrupp.ee

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

VEOTEENUS VOLVO 
FH 12

MULTILIFT KASTI 
RENT

Tel 5533 835

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

Rakvere, Tallinna tn 38. 
(hoovis)

Pakub: 

ALUMIINIUMI JA 
ROOSTEVABA TERASE

KEEVITUS JA 
PAINUTUS TÖID.

Info: 5666 9401

RakWeld@Gmail.com

EHITUSPROJEKTID 
DETAIL-

PLANEERINGUD

kiiresti, hinnad soodsad.

RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

Ehitustööd

Tel 5860 0196

Teostame 
üldehitustöid.
Vundamendid

Müürid
Puitkarkassid

Fassaadid
Katused

Uksed, aknad
Materjalid otse tootjatelt.

Nõustamine ja 
hinnapakkumine 

meie poolt.

Tel 5685 6320

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Järvamaal, 
Lääne- ja Ida Virumaal. 

Levib maal ja linnas. 
Kuumakse alates 

7 eurost
Info ja tellimine 519 616 06

info@igorexa.ee
www.igorexa.ee

TÄNAVAKIVI 

PAIGALDUS,

HALJASTUSTÖÖD 

ESKIISIST 

RAJAMISENI.

5113 328, 5066 294

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee
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www.kuulutaja.ee

Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

Paigaldame 

tänava-ja äärekive, 

ehitame puit-ja 
võrkaedasid,

 lammutustööd, 

haljastustööd. 

Killustiku, liiva, 

freesasfaldi müük.

Tel 58129927

e-post: citybar@mail.ee

KELDRITE EHITUS

Eelista kodumaist 
Ise tehtud - hästi 

tehtud !

Materjalid otse tootjatelt.
Nõustamine ja 

hinnapakkumine 
meie poolt.

Tel 5685 6320

• Veoautode varuosad ja remont
• Müüme erinevaid furgoone
• Rehvitööd sõidu- ja veoautodele

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid
Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

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

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

• Ostan mänguasju (autod, nu-
kud) ning vanu ehteid (sõled, ke-
tid, sõrmused, käe- ja taskukellad 
ja nende osad). Tel 5031 849

• Ostan majapidamise likvi-
deerimisel jäänud esemeid ki-
la-kolani. Vajadusel kolimis- ja 
jäätmeteenus. Tel 5031 849

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

• Müüa korralik lahtikäiv söögi-
laud (pruuni värvi). Hind super-
soodne. Tel 5079 984

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

• Müüa sektsioonkapp (mahagon, 
komplekti kuulub ka diivanilaud ja 
riidekapp). Tel 5272 807
• Müüa palju korralikke süle- ja 
lauaarvuteid. Garantii ja vahetus-
võimalus. Tel 56 454 853 
• Müüa Logitechi arvutikõlarite 
komplekt. Hind 45 €. Tel 5912 
4933

• Müüa uus õunapurusti ja 
mahlapress. Tel 5669 6047

• Müüa el.pliit (väike praeahi), 
töötool, raskladuška, aiapostid. 
Tel 5594 7776

•  M ü ü a  h e a s  k o r r a s , 
vähekasutatud lapsevanker 
A B C  D e s i g n .  K ä r u  o n 
kaheosaline,  lamamis- ja 
isteosaga. Lisaks anname tasuta 
kaasa uhiuue vihmakaitsekile. 
Hind 229 €. Tel 5300 4732

• Müüa soodsalt 3rattaline 3 käigu-
ga täiskasvanute jalgratas (uus). 
Tel 5170 844, 32 95 248

• Müüa kasutatud väga heas kor-
ras elektriradiaatorid (Airelec, 
Atlantic), meeste/noorte uus 
sügistalvejope DE PUTA MADRE 
(S) , hamstripuur, metallgaraaž, 
värava sepishinged, söögilaud + 
toolid, diivanilaud (kirss), nur-
gadiivan + tumba (beež), 2 paari 
suusasaapaid (nr 38, valged ja 
sinised). Tel 5104 147

KODU
• Müüa kütteklotse ja kamina-
puid. Vedu tasuta. Tel 523 8503

• Müüa briketti ja sütt kohaletoo-
misega. Tel 503 2269

• Müüa küttepuid ja kami-
napuid (erinevad puuliigid, 
pikkused). Kohaletoomisega. 
Tel 514 3328

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

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

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

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

• Müüa küttepuid laotult 2m3 
ja 5 m3 puidust konteinerites, 
30-60 cm kuivad ja toored. 
Samuti võrkkottides jäägid. 
hind kokkuleppel. Tel 501 3862

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

• Müüa lõhutud küttepuid (lepp). 
Tel 5850 1724

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

• Müüa paar koormat 50cm kuiva 
kasepuud .  Soodsa hinnaga. 
Transpordi võimalus. Tel 5122 025

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

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

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

• Müüa kuivi küttepuid  40L 
võrkkottides (lepp, 2 € kott) ja 
küttepuujäägid 40L võrkkottides 
(1,60 € kott). Rakvere piires 
transport tasuta. Tel 5905 3279

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

• Männi Äri Huljal ostab ja võtab 
müüki majapidamise likvidee-
rimisel ja kolimisel jäänud ese-
meid (ehted, nõud, mänguasjad, 
tööriistad). Pakkuda võib kõi-
ke, kila-kola (kojukutsed). Rein 
5530 783, Andrus 5031 849, pood: 
3252405

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

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

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

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

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

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

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

Rakveres 
Tallinna tänava 

mööblikaupluses

 

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

aluseid, lauad-toolid, 
uut antiikmööblit 

ja igasuguseid 
mööbliesemeid.

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

10-15

Hinnad paindlikud!

Info 5069 814

 TÜHJENDUS-
MÜÜK

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID
(sanglepp)

35 € / ruum
Rakvere piires transport 

tasuta!
Tel 5354 1618

www.haket.ee

ÜÜ Õ

MÜÜA 

SAETUD JA LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
(segapuu ja kask)

Puud on koormasse laotud
Tel 5332 7853

MÜÜME:

* PUITBRIKETT 
(kandiline ja ümmargune)

* TURBABRIKETT 
109 €/alus

* KÜTTEGRAANULEID 
0,975 t/ 179 €

* KIVISÜSI

* KAMINAPUID

* KLOTSE 
40L võrk/ 1,60 €

Rakvere Kütteladu, Narva 17

Tel 32 51 101

Paide Kütteladu, Parkali 18

Tel 38 32 088

www.algaveod.ee

Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee



Kuulutaja reede, 21. august 201516 Kuulutused

www.kuulutaja.ee

Hinnad alates 3180 €.
Kauplus NAELAREMONT, 

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

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

NB! Kauba toome Eesti piires 
tasuta kohale!!!

MÜÜA UUED HALUMASINAD 
Taanist, Saksamaalt ja Itaaliast.

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

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
servamata lauda, lepalauda, 
t e r r a s s i - ,   v o o d r i -  j a 
põrandalauda.  Erinevad profi ilid, 
pikkused ja laiused.  Vedu tasuta.  
Tel: 5282268

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

• Müüa akumulatsioonipaak 
(500L) ja sisevoodrilauda (kuusk). 
Tel 5289 369

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

• Müüa soodsalt aialipikutoori-
kuid. Tel 5395 0313

EHITUS

• Ostan Veneaegseid laepaneele. 
Tel 5039 650

• Ostan silikaatkivi (88x120x250, 
valge). Tel 5800 4824

• Soovin osta väikese koera 
kutsikaid. Tel 5122 502

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Ära anda 2 kassipoega (ilusad 
terved). Tel 5170 844, 32 95 248

• Ära anda 2kuune punasekirju 
kassitüdruk. Tel 5628 1100

• Pakkuda tõukassi sugemetega 
kassipoegi. Tel 5685 8009

• Ära anda rotipojad koos puuriga 
või ilma. Tel 5617 3837

•  O t s i n  o m a  4 k u u s e l e 
lambakoerale Rakverest või 
lähiümbrusest mängukaaslast. 
Tel 5523 400

LOOMAD

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

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

Tel 53 953 953,  
     53 060 604

vooder.wix.com/puukuur
        Puukuur

SAEMATERJALI 
MÜÜK

Väike-Maarjas. Transpordi 
võimalus.

OSTAME OKASPUU 
PALKI

Tel 5150 268

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

SAUNALAUDA 
(must lepp, haab), 
TERRASSILAUDA 
(mänd, kuusk). 

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 
Tel 528 8224 

www.uhtnapuit.ee

Müüa 

SÕELUTUD 
MULDA

KILLUSTIKU

LIIVA 

koos transpordiga. 

Info tel. 53 456 605

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

Müüa toidukartulit ja kooritud 
toidukartulit. Tel 5165 692

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

•  M ü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
t a l u s e a l i h a .   V a j a d u s e l 
tükeldamine.  Info tel. 53 54 3002 
või 50 59 151 

• Müüa korralik traktor T-16. Tel 
5170 844, 32 95 248

• Pakun kompostsõnnikut. Tel 
5463 1566

PÕLLUMAJANDUS

MÜÜA 
SÕELUMATA JA 

SÕELUTUD MULDA, 
LIIVA, KILLUSTIKKU JA 
FREESITUD  ASFALDIT.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

METS

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

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

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

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

• Ostan vanu märke, silte, 
embleeme. Pakkuda võib kõike! 
Tel 5079 984

VANAVARA

TEATED
• Jurist. Tel +372 50 34 352

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

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

j
ogu Eestis.

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

raamatukapid, kummutid, 
lauad, toolid, rätikunagid, 
kohviveskid, margapuud, 

samovarid, petroolilambid, 
pudelid, portselan- ja 
klaasnõud, seina- ja 

taskukellad, kirjandus, 
kunst (maalid, graafi ka), 
fotod, postkaardid, kuld- 
ja hõbeesemeid, mündid, 

märgid, paberraha, 
sõjatemaatika (kiivrid, 

mõõgad, pandlad, vormid) 
jpm. 

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud 
majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 (vana 

turuhoone), RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

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

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

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

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

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

pildiraamid, 
mänguasjad, mündid, märgid, 

paberraha jpm. 
Valikuliselt ostame ka 
nõuk.aegset kraami. 

RAHA KOHE. 
Tühjendusostud majapidamiste 

likvideerimisel. 
KOJUKUTSED on kõikides 

GROSSI kaupluste 
asupiirkondades üle Eesti 

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

• Ootan teid Laada 14. Juuste 
otse värvimine baloyage 
tehnikaga. Juuksur Alli, reg. 
tel 5620 3174

• Tähelepanu, tähelepanu, 
kallid kliendid!  Anname 
t e i l e  rõ õ m u g a  t e a d a,  e t 
meie teenuste nimekiri on 
täienenud. Parafiinihooldus 
k ä t e l e  ja  ja l g a d e l e.  S PA 
m a n i k ü ü r  ( k o o r i m i n e , 
kreem, massaaž, lakkimine). 
Kulmude modelleerimine - 
vahatamine või kitkumine. 
Näopiirkonna depilatsioon, 
jalgade depilatsioon vahaga. 
Ripsmete ja kulmude keemiline 
värvimine. Pediküür geellakiga, 
maniküür geellakiga. Karolina 
Salong, Koidula 6 Rakvere, info 
tel 32 427 97

HULJA MÄNNI ÄRI 

Korraldab 

22.08.2015  

kell 9-15 

VANAVARA JA 
KÄSITÖÖ

 MÜÜGIPÄEVA 

nii sees kui väljas. 

Kohtumiseni 

Huljal Männi Äris!

 Info tel 5530 783
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MUUD
• www.toonklaas.ee

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

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

• ALUMIINIUMIST KATUSERE-
DELID. Õhtuti tel 5289 418

• Müüa kvaliteetsed KUUL
DEAPARAADID. Hind 20 €. Tel 
5013393

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

• Müüa alumiiniumanum (pikkus 
4,2 m, läbimõõt 2,2 m). Tel 5562 
1562

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

TUTVUS

Müüa uusi ja kasutatud 
SÜLEARVUTEID, 

TAHVLEID, TELEFONE 
Remont. Järelmaks. 

Tel 50 13393

Kvaliteetsed
E-sigaretid ja E-vedelikud 

soodsa hinnaga. 
www.powersmoke.ee

Rakveres Vaalakeskuses ning 
Laada tn 37 II korrusel

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Mälestame 

AARE PROOSAT 

V surma-aastapäeval 

(10.10.1972 – 21.08.2010) 

Mälestavad ema, õde ja

 vend peredega

Siiras kaastunne Meelisele ja 
Merikesele isa ja äia 

ELMAR TAMME 

kaotuse puhul. 

Perekonnad Torn 

ja Kivilaid

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 19. august 2015
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

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

* tööstuskaup (riided ja jalanõud) 
* kasutatud riided

Kartul kg 0,50 0,80

Mugulsibul kg 1,50 2,00

Petersell kg 8,00

Kurk kg 1,20 1,50

Till kg 7,00 10,00

Värske hapukurk kg 4,00

Kurk kg 1,00 1,40

Suvikõrvits kg 1,00

Tomat kg 1,50 3,30

Kapsas kg 0,60

Porgand kg 1,20

Kaalikas kg 1,50

Peet kg 1,50

Herned kg 5,00

Küüslauk kg 5,00 8,00

Aeduba kg 1,00 4,00

Põlduba kg 2,50

Paprika kg 2,50

Kibepipar kg 10,00

Pirnid kg 2,00 2,50

Õunad kg 1,00 1,50

Pohlad liiter 5,00

Mustsõstrad liiter 3,90

Punased sõstrad kg 1,50

Karusmarjad kg 2,00

Kultuurmustikad liiter 4,00

Mustikad liiter 3,00

Murelid kg 4,00

Kirsid kg 3,00

Ploomid kg 1,50 3,50

Vaarikad (600g) karp 6,00

Astelpaju kg 10,00

Mesi kg 6,50 8,00

Viinamarjad kg 2,00 3,00

Toorpiim T, N, 
L 9-12

liiter 0,67

Kukeseened kg 7,00 8,00

Värske räim kg 1,20

Laupäeval, 22. augustil turul Peipsi kala ja sibula, 
püsilillede ja maasikataimede müük!

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

Kuulutusi saab 
toimetusse edastada ka 
telefonil 322 5091 või 
e-posti teel
kuulutus@kuulutaja.ee 
Kuulutuste eest on 
võimalik tasuda panga-
ülekandega. Kuulutus 
ilmub reedeses lehes, 
kui ülekanne on jõud-
nud Kuulutaja pangaar-
vele neljapäeva kella 
11.00

• Kuulutaja toimetus ei vastuta 
kuulutuste sisu eest.

• Kuulutuse sisu õigsuse eest vastutab 
kuulutuse andja.

• Kuulutaja ei avalda võlanõude ja 
lehe mainet kahjustavaid kuulutusi.

Loe kuulutusi ka internetist: 
www.kuulutaja.ee

Tallinnas Harjumäe pargis avati Linnapea pink
Tallinnas Harjumäel avati Linnapea pink, mis 
on austusavaldus kõigile Tallinnas ametis olnud 
linnapeadele.
Abilinnapea Kalle Klandorf rõhutas, et see ei ole 
Edgar Savisaare pink, vaid austusavaldus kõiki-
dele Tallinnas ametis olnud linnapeadele ja kõi-
gile neile, kes on oma energiat ning tahet linna 
arengusse panustanud. „Siit, Harjumäe nõlvalt 
on hea ülevaade nii Tallinna vanalinnale kui ka 
linna kaasaegsetele ehitistele ja ma loodan, et 
Linnapea pingist saab meenutuste ja mõtisklus-
te koht kõigile, kes meie linna arengut väärtus-
tavad.“
Linnapea pink restaureeriti Tallinna parkides aastaid kasutusel olevast pingist, millele paigal-
dati metallplaat kirjaga Linnapea pink. Tallinna Kommunaalametil kulus Linnapea pingi res-
taureerimiseks ja paigaldamiseks 1524 eurot. Töö teostas Extery OÜ.

Botaanikaaed kutsub elulõngade ja püsilillede näitusele
21.-23. augustini Tallinna Botaanikaias toimuval näitusel saab uudistada imelistes värvitooni-
des õitega elulõngu ja flokse ning lisaks hostasid, helmikpööriseid, siilkübaraid ja teisi püsi-
kuid.
„Näitus pilkupüüdvate õitega liaanidest – elulõngadest ja püsililledest on värvikirev,” tutvustab 
näitust direktor Karmen Kähr. „Elulõnga sorte on maailmas aretatud üle 5000 ning Eestis, Roo-
goja talus on Aili ja Uno Kivistik aretanud 150 sorti elulõngu, kellega on hea võimalus botaani-
kaaia näitusel tutvuda,” kutsub Kähr kõiki näitust uudistama.
Näitusel eksponeeritud elulõngad on aretatud Roogoja talus ning värvikirevad püsililled päri-
nevad Nõrga talust. Kõikidel huvilistel on võimalus küsida nõu kogenud taimekasvatajatelt 
ning osta kaasa elulõngade ja püsikute istikuid.

Kadriorus saab nautida ürgset naiselikkust
Tallinna Kadrioru Pargi muuseum (Weizenbergi 26) kutsub näitusele „Silma Pilk“.
„Silma Pilk“ on kunstnik Merike Arbeti ja fotograaf Sven Arbeti näitus naiselikkusest ja kirest.
Naiselikud ja filosoofilised, elu ja inimest mõtestavad skulptuurid on ilusas sümbioosis kirgli-
kult pilku neelava tulega. Nii nagu tango jaoks on vaja kahte, et saada tantsus üheks, nii on 
Sven Arbeti fotodel just see tuli, mis on põletanud savi Merike Arbeti keraamilisteks etüüdi-
deks. Naiseliku ja meheliku eluosa ühinemises on selle näituse sügavam alltekst.
Ürgset naiselikkust, mida kuuvalgel liival kaks inimest elutantsuks jäädvustavad ja tulist mehe-
likkust, mis põletab elus hetki vormidekeelde, saab nautida Kadrioru Pargi muuseumis 20. sep-
tembrini.

Vilde majamuuseum läbib uuenduskuuri
Tallinna Linnamuuseum alustas Eduard Vilde majamuuseumi fassaadi renoveerimise ja turva-
valgustuse ehitustöödega.
Augustis said vastavalt Tallinna linna 2014-2020 arengukavale alguse E. Vilde majamuuseumi 
(Roheline aas 3) fassaadi renoveerimistööd, mis kestavad käesoleva aasta oktoobrini.
Restprojekt OÜ 2006. aasta projekti kohaselt uuendatakse kogu ajaloolise hoone välimus, pu-
hastatakse lahtisest värvist puitlaudis, dekoor ja karniisid ning kaetakse õlivärviga, korrastatak-
se aknaluugid, parandatakse ja viimistletakse lagunenud sokli krohv, tagafassaadi krohvipind 
värvitakse lubivärviga, lubjatakse korstnapitsid, uuendatakse lagunenud laudis, kinnitatakse 
vihmaveetorud, vahetatakse välja lagunenud rennid ning uuendatakse hoone peatrepp. Ühes 
fassaadi renoveerimisega installeeritakse ajaloolisele hoonele kaasaegne turvavalgustus.
Töid rahastab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet ja teostab OÜ Kuukaar, muinsuskaitselise järel-
valve eest vastutab arhitektuuriajaloolane A. Pantelejev. Tööde kogumaksumus on ligikaudu 
30 000 eurot.
Neobarokses puithoones asuv kirjanikumuuseum tegutseb Tallinna linnamuuseumi filiaalina 
ning tutvustab Eesti 20. sajandi kirjaniku E. Vilde (1865-1933) viimast kodu. Hoone ehitati 19. 
sajandi keskel Kadrioru lossivalitsejale ehk kastellaanile

Raepress
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Eesti Ööjooksu 10 km dis-
tantsi võitis meestest Priit 
Aus (Treeningpartner/Adi-
das) ja naistest Kaidi Kivioja 
(Rakvere KJK Vike/Vinni Vak), 
edastas võistluse pressitee-
nistus.
Meestest ületas teisena finiši-
joone mullune poolmaratoni 
võitja Ibrahim Mukunga Wac-
hira 00:30:30.4ga ja kolman-
dale kohale platseerus Sergei 
Tserepannikov (Treening-
partner/Adidas) ajaga 
00:31:26.1. 
Priit Aus oli finišeerides ra-
hulolev. „Emotsioonid on 
laes, võit on nagu muidu,“ va-
hendas tema sõnu võistluse 
ametlik pressiteenistus. „Öö-
jooks oskab meeleolu stardis 
üles lüüa ja ma arvan, et see 
andis täna sellise korraliku 
laengu,“ kommenteeris ta. 
Ööjooksu finišiajaks sai ta 
kirja 00:30:24.5.
Jooksuportaalile antud lü-
hiintervjuus Aus enam nii 
ülevoolavate sõnadega kor-
raldajat ei kiitnud. “Olen en-
da etteastega rahul,“ rääkis 
ta. „Suutsin viimasel kilo-
meetril olla vastasest üle. Põ-
nevust pakkusid viimased 
500 meetrit, kus käis armutu 
võitlus selle nimel, kumb 
jõuab enne finišisirgeni. Meid 

takistas aga rahvamass - ta-
gumised harrastusjooksjad, 
kes suundusid alles teisele 
ringile ja jäid meile jalgu. 
Kord takerdusin mina, siis 
Mukunga. Viimasele sirgele 
jõudes olin juba ees ning su-
rusin lõpuni,” kirjeldas Aus 
Ööjooksul aset leidnud 

manööverdamist Jooksupor-
taalile.
Jalgu jäänud aeglasemate 
harrastusjooksjate pärast 
avaldasid meelepaha mitmed 
teisedki tulemusele jooksnud 
sportlased. 
Teise koha saanud Ibrahim 
Mukunga Wachira väitel eksis 

ta korraldajate-juhendajate 
eksituse tõttu enne lõppu 
korraks rajalt ning kaotas see-
tõttu liidripositsiooni. “Vii-
masel kilomeetril tõstsin 
tempot, Priiduga tekkis pikk 
vahe. Kahjuks vahetult enne 
lõppu juhatati mind valele ra-
jale. Eksituse tõttu kaotasin 
palju aega. Trass oli halvasti 
läbimõeldud. Aeglasemad 
jäid kiirematele jalgu ning 
rattur ei saanud lõpus enam 
teed näidata,” lausus Mukun-
ga Jooksuportaalile.
Korraldajal soovitatakse järg-
misel korral maha märkida 
kaks eraldi trassi või mõelda 
välja mingi muu lahendus, et 
teisel jooksuringil ei segaks 
aeglasemalt kulgejad võidule 
jooksvaid sportlasi.
Ööjooksu üldarvestuses 8. 
kohal lõpetanud Sander Jürs 
algatas suhtlusportaalis Face-
book avaliku grupi „Ööjooks 
linnajooksu sarjast välja“. 
Jürsi sõnul on Ööjooksu näol 
tegemist väga hea ideega, aga 
kahjuks on igal aastal eliit-
jooksjate seas kuulda karmi 
kriitikat jooksu korralduse 
suhtes. “Kord ei ole piisavalt 
valgustust, kord jätab raja tä-
histus soovida. Tänavu oli vii-
mane piisk karikas, sest teisel 
ringil polnud tegemist enam 

jooksmise, vaid takistusjook-
suga inimeste vahel. Lisaks, 
et see osutus paljudele eba-
meeldivaks, on tegemist väga 
ohtliku olukorraga. Arvan, et 
keegi ei taha näoli asfaldile 
lennata, kui talle 20 km/h kii-
ruse juures otsa joostakse,” 
kirjutas Jürs algatuseks. Ta rõ-
hutas, et grupi eesmärk ei ole 
jooksu maha teha, vaid pöö-
rata tähelepanu jooksu kor-
ralduses esinevatele tõsistele 
probleemidele.
Naistest esimesena finišeeri-
nud Kaidi Kivioja ütles, et vä-
ga raske on joosta uneajal, 
aga emotsioonid on vägevad. 
„Just see, et jooksen Rakveres 
ja selline eriline üritus – väga 
äge. Hästi korraldatud ja pal-
ju kaasaelajaid,“ rääkis 
00:35:33.1 aja välja jooksnud 
Kivioja. Juba sel nädalavahe-
tusel Euroopa karika etapil 
triatlonis võistlev Kivioja li-
sas, et endast kõike kah päris 
välja ei andnud. „See pole 
hooaja tähtsaim võistlus, pi-
gem nagu treeningvõistlus,“ 
märkis ta. 
Teisena ületas finišijoone 
Kaisa Kukk (Treeningpartner/
Diadora) 00:36:05.2ga ja kol-
manda pjedestaalikoha võit-
les välja mullu parima aja väl-
ja jooksnud Kelly Nevolihhin 

(ViKe). Finišiaeg märgiti 
Nevolihhinil tänavu 
00:37:34.3.
Veel jäi paljudele arusaama-
tuks, miks mõned on võrdse-
mad kui teised. Nimelt oli 
Ööjooksu juhendis selgesõ-
naliselt kirjas: „Stardikoridori 
ja Eesti Ööjooksul osalema 
pääsevad ainult Ööjooksu 
2015 ametlikus särgis ja 
numbrit rinnal kandvad osa-
lejad. Sündmuse reegleid 
mittejärgivad osalejad 
diskvalifitseeritakse finišipro-
tokollis.“ Ometi nägid kõik 
oma silmaga, et Ibrahim Mu-
kunga Wachira jooksis teist-
suguses särgis ja tema kuulu-
tati sellele vaatamata teise 
koha omanikuks. Särgi värv ja 
mehe kiired jalad pole seoses, 
kindlasti oleks Wachira kõrge 
koha saavutanud ka Ööjook-
su särgis võisteldes, kuid mil-
leks kehtestada reegleid, kui 
neid samas rikkuda lubatak-
se?
Ööjooksu kroomist medali 
(pildil, foto: Ain Liiva) disai-
nis Priit Verlin. Tema arvates 
peaks igal medalil olema väi-
kene niuhka ja ka Ööjooks ise 
on tema arvates heas mõttes 
kiiksuga.

Aivar Ojaperv

Ööjooksul võidutsesid Priit Aus ja Kaidi Kivioja, 
korraldajad said sportlastelt kõvasti kriitikat
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N, 20. august kell 16
R, 21. - E, 24. august kell 17

Seiklus
(Perefilm)

SIPELGAPOISS 2:
PUNASE TIGEDIKU KÄTTEMAKS

N, 20. august kell 20
R, 21. - E, 24. august kell 20:45

Romantiline komöödia
(Alla 14 a keelatud!)

SEKSITERAAPIA

N, 20. august kell 18
R, 21. - E, 24. august kell 18:45

Komöödia
(Alla 12 a keelatud!)

PULMAKAOS

Vaba aeg

KUHU MINNA

Biore Tervisestuudio
Biore Tervisestuudio alternatiivravi ja rohupood Laada 
3a/5 Rakveres
Seljaabi-kiropraktiku A. Grigorjani vastuvõtt iga E, T, K.
Tervise testimine iga neljapäev - Eve Heinmets
27. augustil sõltuvuse vastased nõelad dr. Mihkel Veskimä-
gi
4. septembril kaaniteraapia V. Kudrjavtsev
8. septembril jalalaba uuring. Dr. Lehte Pärna vastuvõtt
10. septembril nõelravi arsti Tiia Liivalaid vastuvõtt
Info ja reg. tel 5017 960, info@biore.ee, www.biore.ee

O Kõrts 
Algus kell 22 
Sissepääs tasuta! 
21. augustil muusikat igale maitsele DJ Alvar Orula
22. augustil retrodisko DJ Margus Teetsov

Raiesportlaste selle suve viimane 
võistlus toimub Sallas
22. augustil toimub Eesti raiespordihooaja viimane võist-
lus – TOP 10 Salla CUP 2015. Lääne-Virumaal Salla Kuur-
saali platsil toimuv võistlus on selle suve ja aasta viimane 
raiemeeste jõukatsumine. Rahvusvahelisele jõukatsumi-
sele on on registreerunud Soome, Valgevene ja Leedu 
võistlejad, lisaks on kohal ka Eesti selle ala tipptegijad 
Andres Olesk ja Taavi Ehrpais.
Kuigi maailmameistrivõistlused toimuvad alles järgmisel 
aastal, on käesoleva aasta võistlused uut aastat silmas pi-
dades väga olulised. MMi valiktsükkel kestab kaks aastat 
ning tänavuse aasta võistlustulemused lähevad arvesse 
koondise moodustamisel. Rebimine MMi kohtade pärast 
on juba praegu tihe. Hetkel on kandidaate kolmele võist-
luskohale täiskasvanute arvestuses 6 ja ühele juunioride 
kohale 3. Vaatamata sellele, et Eesti kauaagsed esinumb-
rid Andres Olesk ja Taavi Ehrpais selles valiktsüklis kaasa 
ei tee, on seis eriti pingeline. 
Mõeldes pealtvaatajatele toimub langetus esmakordselt 
platsialana. Raievõistluste eestvedaja Mart Kelgu sõnul 
pole sellisel kujul veel Eestis langetust läbi viidud. Seega 
toimuvad kõik alad ühes ja samas kohas ning ei pealtvaa-
tajatel kui võistlejatel pole vaja sõita metsa ja siis võistlus-
platsile. Kelk lisas, et postide langetuse efekt on pealtvaa-
tajale just visuaalselt huvitav ning hästi arusaadav - kas 
post langeb tiku pihta või mitte. 
Lisaks raievõistlustele toimub Sallas ka metsatöömasinate 
võistlus ning käsitöölaat. Samuti saab osavust proovida 
kirveviskamises ja teretulnud on kõik ammu- ja vibukütid.
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Rakveres mob: 53 053 053, rakvere@kvaliteetkliima.ee
Tallinnas mob: 51 00 568, tallinn@kvaliteetkliima.ee

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

KÜTE, JAHUTUS,
VENTILATSIOON,
SAN-TEHNILISED TÖÖD

»

»
»
»
»
»

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

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

www.revingrupp.eu

Kogu ehitusteenus ühest kohast

OTSIME OMA KOLLEKTIIVI
»

»
ÜLDEHITAJAID-MÜÜRILADUJAID

MAALREID-PLAATIJAID

Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428. www.omaporsas.ee

/kg

/kg
/kg

1,88

2,20
1,95

€

€

€

Veerand siga
Kampaania erinevad

tükid

Hakkliha

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

* 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

Rakvere Kroonikeskuses 21. ja 22. augustil

Soodsate hindadega
voodipesu müük

220 cm laiad
puuvillased
voodipesukangad
ainult  3.- € /m

Isetegemise rõõmuks ka

AUTOTEENINDUS

KÄSIPESULA

Autoremont Välipesu

Express teenindus Sisepuhastus

Diagnostika Keemiline puhastus

Klaasivahetus Pigipesu

DPF Tahmafiltrite põletamine Vahatamine

Rehvitööd Nahahooldus

Varuosade müük Tulede poleerimine

Võidu 2, Rakvere, tel. 32 30 300, 58 333 222, info@carmaauto.ee

Avatud E - R kell 08.00-17.00 / www.carmaauto.ee
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