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Septembri algus on paljude 
jaoks esimene samm uuel 
teel. Oma teed alustavad 
kõik esimesse klassi astujad, 
esimest korda ülikooli mine-
jad, aga ka need, kes kooli 
vahetavad või uute õpingute 
või erialavahetusega alusta-
vad. Iga valik on midagi 
muutev ning millegi jaoks 
määrav. Milleks, selgub sa-
geli alles pikemas tulevikus. 
Esimesse klassi minejatele 
on uue kuu esmaspäev veel 
eriti murranguline. Kohtu-
takse uute kaaslastega, kella-
ga koos peaaegu igapäeva-
selt külg külje kõrval edasi 
liikuda ning tegusid teha. 
Paljud leiavad omale sõbrad, 
kes saadavad neid läbi kogu 
elu. Sõbrad, kellega koos te-
hakse nalja, kellega koos 
omandatakse õppematerjali, 
kellega kahasse tehakse koo-
litöid ning keda vastastikku 
abistatakse ning kellega tu-
levikus pannakse püsti oma 
firmasid või jätkatakse part-

nerlust mõnes muus vormis. 
Loomulikult ei ole kooliaeg 
lihtne ega meelelahutuslik. 
Paljudel, võiks isegi öelda et 
enamikul teist seisavad ees 
kodutööde tegemise või tun-
nikontrolli õppimise tõttu 
magamata ööd, liigvarajased 
ärkamised, unised hommi-
kud, hulganisti närvikõdi 
tahvli ette minemise pärast 
ning rohkesti pingutamist ja 
enesesundust. Sel hetkel 
tundub elu nii ebaõiglane, 
koolitee karm ja vaenulik.
Tagantjärele tõdevad aga 
kõik, et iga pingutus on ol-
nud millekski kasulik. Hili-
söised õppimised õpetavad 
pühendumist, ülesande lõ-
pule viimist ning aja planee-
rimist. Unised hommikud 
õpetavad toime tulema olu-
korraga, mis eeldab pinguta-
mist ning enesemobilisat-
siooni ning sunnivad järgmi-
sel korral ülesannetega va-
rem alustama. Pisuke närvi-
kõdi distsiplineerib õppima 

ja õpitut meelde jätma. See-
ga õpime koolis palju enam 
kui vaid õppeaineid, mida 
riiklik programm ette on kir-
jutanud.
Kool on keskkond, mis ku-
jundab isiksusi, aitab noor-
tel kujundada välja oma süs-
teemi eluks, aitab kujunda-
da oma elustiili ning õpetab 
suhtlemist, kommunikat-
siooni, käitumist konflik-
tiolukorras ning võimaldab 
aidata leida alternatiive ja la-
hendusi, mille baasil vastu 
võtta otsuseid. Ka elulisi. Ja 
see on elus kõige määravam.
Seetõttu ärge võtke algavat 
kooliaastat kui kohustust, 
vaid kui võimalust areneda, 
edasi liikuda, targemaks 
ning paremaks saada. Et tu-
levikus oleks lihtsam. 
Head algavat kooliaastat!

Einar Vallbaum,
Lääne-Viru maavanem

Augusti alguses kehtestas 
Venemaa Eestile majandus-
sanktsioonid, mis tähendab 
seda, et Venemaa ei luba 
enam importida meie põl-
lumajandussaadusi, mis on 
valmistatud  piimast, kalast,  
veise- ja sealihast. 

Eesti habras
põllumajandus
sai ränga hoobi
Arusaadavalt on see ränk 
hoop Eesti majandusele, 
eelkõige põllumajandusele, 
sest ühelt poolt ei luba Vene-
maa meid oma turule, aga 
teiselt poolt  puuduvad meil 
silmapiiril  uued riigid, kuhu 
oma põllumajandus-
toodangut turustada.
Seega, kui ettevõtjad ei leia 
kiiresti uusi turge, kuhu põl-
lumajandussaadusi müüa, 
tuleb olla valmis kõige hulle-
maks. Kuigi samalaadsed 
sanktsioonid kehtivad veel 
ka teistele Euroopa Liidu 
liikmesriikidele, Kanadale, 
Austraaliale ja USAle, siis tu-
lenevalt meie riigi majan-
duse väiksusest ja riigipools-
est nirust toetusest põlluma-
jandus- ja toiduainesektorile 
ning välja arendamata alter-
natiivturgudest oleme teist-
est riikidest märgatavalt 
haavatavamad ning selgelt 
nõrgemas positsioonis kui 
näiteks Holland, Saksamaa 
või Poola.  
Võrreldes teiste riikide valit-
sustega uneleb Eesti oma 
aga stoilises rahus.  Samal 
ajal on Lätis ja Leedus krii-

siplaan ning edasine tege-
vuskava juba välja mõeldud. 
Meie lõunanaabrid teavad, 
kuidas oma põllumehi ja 
ettevõtjaid sellises raskes 
olukorras toetada. Eesti põl-
lumajandusminister korral-
das hiljuti alles esimese era-
korralise kohtumise sellel 
teemal. Kuna viibisin ka ise 
nimetatud koosviibimisel ja 
kuuldes erinevate põlluma-
jandusliitude tõsiseid 
muresid antud küsimuses, 
on äärmiselt kummastav, et 
Eesti noor peaminister Rõi-
vas antud teema tõsidusest 
siiani aru ei saa. 
Käesolevat toidukriisi tuleb 
vaadelda laiemalt kui ainult 
Venemaa turu kadumist. 
Paljud Euroopa Liidu liik-
mesmaad kaitsevad oma rii-
gi siseturgu, st eelistatakse 
eelkõige ikka oma riigi põl-
lumajandusettevõtjate 
toodangut.  Mitmest välisrii-
gist on Eesti piima- ja liha-
tootjate lepingud seetõttu 
juba üles öeldud, kuigi 
tegemist on olnud Euroopa 
riikidega.
Eesti põllumeeste jaoks aga 
tähendab see seda, et paari 
kuu pärast võivad nad olla 
tõsiselt sügavas kriisis nii 
palkade kui pangalaenude 
maksmise osas.
Kui midagi ette ei võeta ja 
praegune olukord jätkub, 
võib see põllumajandussek-
toris tähendada pankroti-
lainet. Teisisõnu -  paljud 
inimesed võivad seeläbi jää-
da töötuks.

Õppetunnid ja sõbrad kogu eluks

Millal saavad
põllumehed plaani 
kriisist väljumiseks?
Praeguses olukorras oleks 
igati mõistetav, kui me kait-
seksime oma siseturgu ja 
hoiaksime seeläbi oma põl-
lumehi ja ettevõtjaid elus.  
Kampaania “Eelista eesti-
maist!” on kahtlemata hea 
ettevõtmine, ent ainuüksi 
sellest jääb väheks. Väliskau-
bandusminister peab nüüd 
tõestama enda vajalikkust, 
suutlikkust ja aitama leida 
uusi turge meie toidu-
kaupadele. Tuneesia ja Ma-
roko välja- pakkumine on 
küll samm õiges suunas, 
kuid kindlasti tuleks asja 
võtta laiemalt – uurida 
võimalusi nii Aasias kui ka 
endistes Nõukogude Liidu 
liikmesriikides.  Lisaks tur-
gude otsimisele peaks 
Toompea valitsus välja tu-
lema mitme meetmega, na-
gu maksusoodustused. Ka 
maksuamet võiks praegusel 
hetkel olla paindlikum, välti-
maks tootjate ja töötlejate 
töö halvamist. 
Kõige valusamalt mõjutab 
praegune kriis muidugi põl-
lumehi, kes on kõvasti in-
vesteerinud oma seadmet-
esse või hoonete ehitusse. 
Neil on kukil igakuised pan-
galaenud, mis vajavad mak-
smist. Seetõttu on ülimalt 
oluline, et valitsus tuleks ap-
pi. Kas siis põllumajan-
dusministri mõtte kohaselt 
maksepuhkusena või veel 
parem oleks, kui Eesti valit-

sus annaks neile laenudele 
omapoolse garantii. Kreekla-
si saime ju laenude garan-
teerimisega abistada. Ega     
siis meie põllumehed kehve-
mad ole!

Brüsseli keedetud
suppi söögu
Eesti põllumehed?
Eesti põllumehed ja ettevõt-
jad peaksid sama kriisiabi ka 
Euroopa Liidust. Ega siis 
Venemaa versus Euroopa 
Liit konflikti sünnitanud 
Eesti. Seetõttu oleks loo-
giline, et Euroopa Liit võtaks 
ühise vastutuse ja toetaks 
Eesti habrast põllumajan-
dust.
Rõivase valitsus  pole täna 
kahjuks pakkunud tõsiselt 
võetavat konkreetsete meet-
metega kriisiplaani. Kõlab 
küll uskumatuna, aga kas 
tõesti kavatseb Eesti valitsus 
jätta Eesti põllumehed ja 
ettevõtjad selles kriisis üksi?

Siret Kotka,
Riigikogu liige, Riigikogu 

maaelukomisjoni liige,
Keskerakond

Kreeka laenugarantii
ka Eesti põllumeestele!

Braavo, Tallinn!
Tallinna linnavalitsus keelas avaliku alkoholitarbimise 
kõikjal Tallinnas, välja arvatud Toompeal ja ühes Kadrioru 
piirkonnas. Abilinnapea Kalle Klandorf, endal suu muigel, 
selgitas, et Toompea jäi piirangust välja seetõttu, et Briti 
poissmehi liigselt ei ahistataks ja neil oleks koht, kus oma 
õlleke ära libistada ning Kadrioru ühes piirkonnas luba-
takse joodikutel askeldada seepärast, et seal on kena mu-
ru, kus äravajunutel hea peatäit välja magada.
Me muidugi teame, et Toompeal asuvad vabariigi valitsu-
se ja Riigikogu hooned ning Kadriorus presidendiloss. Tal-
linna vastus tänavu suvel kehtima hakanud korrakaitse-
seadusele oli mõnusalt irooniline.
Pikka pidu sel „joodikute kaitsmise seadusel“ ilmselt õn-
neks ei ole. Seaduse „isaks“ peetav justiitsminister Andres 
Anveltki on viimase paari päeva jooksul oma retoorikat 
tublisti muutnud. Kui kolmapäeval avaldas Delfi Anvelti 
seisukohavõtu, kus ta veel püüdis seadust õigustada, siis 
õhtul sai sama mees sõna teleekraanil ja seal oli jutt teine. 
Tema olevat puu otsas olnud, kui pauk käis (“Seadust ha-
kati ette valmistama 2007. aastal ja omavalitsuste arva-
must siis kuulda ei võetud“ – loe: „Mina ei olnud siis veel 
minister ja sotsid ei kuulunud valitsusse“).
Eks Anveldi ja teiste poliitikute positsioonimuutus ole 
arusaadav: valimised lähenevad ja seda lolli seadust on 
hea neile nina peale määrida. Ilmselt saavad nad juba ise-
gi aru, et luba tarvitada alkohoolseid jooke avalikes kohta-
des ei ole see, mida ühiskond seaduseandjalt ootas.
Selgitused, miks selline seadus üldse vastu võeti, on lapsi-
kud. See olevat vastutulek mõistlikule alkoholitarbijale 
(näiteks pereisale, kes kuumal suvepäeval tahab pargipin-
gil pudelikese õlut juua) ja seadus ei pidavat mõne möir-
gava joodiku pärast korralikke kodanikke ahistama.
Minu arust on seadused ikka selleks, et kaitsta enamust 
vähemuse terrori eest. Mitte vastupidi. Ja muide: alkoholi-
tarbijana ei tundnud ma avaliku alkoholitarbimise keelu 
ajal mitte kordagi, et mind oleks ahistatud – ma sain oma 
joogid täiesti vabalt baaris või kodus joodud. Ja veel: par-
gipingil ühe õlle libistanud pereisale ei hakanud ka varem 
keegi hõlma, kui ta tegi seda vaikselt ja ei jätnud endast la-
ga maha. Veel vähem pöörati tähelepanu matkaseltskon-
nale, kes kusagil pärapõrgus lõkketule ääres lonksukese 
külmarohtu pruukis, aga seadus olevatki seesuguste tege-
laste „kaitseks“.
Praegu kehtivas seaduses on veel üks kummaline selgitus 
– avalikult võib alkoholi tarbida, aga see ei tohi häirida 
kaaskodanikke. Mis termin on „häirima“, et seda saaks 
seaduses kasutada? Meeter on meeter ja kilogramm kilo-
kramm, kuid piir, millal kedagi häiritakse, on küll väga äh-
mane. Ühte inimest võib häirida ainuüksi õllepudeli nä-
gemine, teisele võib lärmav ja lagastav seltskond lausa 
meeldida. 
Sellest lähtuvalt ei saa ma ka aru, kuidas uus korrakaitse-
seadus politsei töö lihtsamaks teeb. Keegi ei keela mul ju 
võtta toru ning helistada 110 ja teatada: mind häirib par-
gipingil õlut joov seltskond. Patrull tuleb sündmuskohale, 
aga kohapeal selgub, et see seltskond joob kolme peale 
vaid üht õlut ja istub vaikselt. Politsei on ressurssi raisa-
nud, aga mind ei saa isegi asjatus väljakutses süüdistada, 
sest mina saan ju ka rauda raiuda: mind häirib see, et nad 
kolmekesi ühte õlut joovad.
Lühikest iga, korrakaitseseaduse kehtiv redaktsioon.

Aivar Ojaperv
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Uue arengukava abil loodetakse kesklinna rahvas tagasi tuua. Ühe võimalusena pakutakse 
rippraudteed kesklinnast vallimäele.

Aivar Ojaperv

Arengukava kinnitatakse pä-
rast kolmandat lugemist, 
mis toimub ilmselt sep-
tembris.
„Rakvere on nooruslik ja ulja 
mõtteviisiga linn, kus ette-
võtlikel elanikel on meelepä-
rast ja tasuvat tööd, tagatud 
on väga heal tasemel esma-
sed teenused, elukeskkond 
on rahulik ning keha ja vai-
mu virgena hoidmiseks on 
palju mitmekesiseid võima-
lusi,“ prognoosib arenguka-
va linna tulevikku. „Kodani-
kud on terved ja  ettevõtli-
kud. Uljuse ja nooruslikkuse 
kõrval on väärtustatud kõigi 
vanuserühmade vajadused. 
Rakveres on ruumi mõelda.“

Rakverel
hea laenuvõimekus
Mis Rakvere linna rahaasja-
desse puutub, siis tänu seni-
sele mõistlikule ja konserva-
tiivsele majandamisele ei ole 

Rakvere uus
arengukava sisaldab lennukaid ideid
Linnavolikogu menet-
les teisel lugemisel 
Rakvere arengukava 
aastateks 2014-2030. 
Dokument, mille ole-
masolu on igas omava-
litsuses kohustuslik, si-
saldab nagu tavaliselt 
hulka numbreid, ana-
lüüse ja prognoose, 
kuid selle kokkuvõt-
vast osast leiab ka len-
nukaid ideid. Näiteks 
köisraudtee Vallimäelt 
kesklinna.

linna tulevik (rahanduslikus 
mõttes) sugugi must ja mu-
relik. Kuna laenudega pole 
liiale mindud ja mitme lae-
nu tagasimaksed lähiaasta-
tel lõpevad, siis on võimalik 
laenata lähitulevikus ning 
selle abil kaasfinantseerida 
näiteks Euroopa Liidu pro-
jekte.
„Ei maksa erinevaid asju segi 
ajada,“ täpsustas linnapea 
Mihkel Juhkami. „Rakvere 
eelarves raha üle pole, me ei 
saa kätte võtta ja tõsta üleöö 
näiteks kõigi linna allasutus-
te töötajate palku, kuid meil 
on hea laenuvõimekus.“

Linnapea selgitas, et kui ava-
neb Euroopa abiraha järgmi-
ne voor, siis Rakverel on või-
mekus kaasa minna suurte 
projektidega. Teatavasti 
kaasneb Euroopa toetustega 
nõue omafinantseeringule, 
kuid laenuta ei ole omavalit-
sused neid reeglina võimeli-
sed tegema. Laenamist oma-
korda piiravad aga Eesti sea-
dused, omavalitsused ei tohi 
end n-ö lõhki laenata. Nii 
mitmeski Eesti omavalitsu-
ses ollakse selles osas kriitili-
sel piiril, meil aga seda mu-
ret pole. Rakvere saaks järg-
nevatel aastatel laenata suu-

rusjärgus 2 miljonit eurot 
aastas, ilma et tekiks pank-
rotioht.

Arengukava
prioriteedid
Arengukava paneb paika 
Rakvere prioriteedid järgmi-
seks 15 aastaks. Kõige oluli-
semaks peetakse haridust, 
sest (väljavõte arenguka-
vast): „See valdkond moo-
dustab linnakassa väljamak-
setest üle poole ning selle 
kvaliteedi tagamine ja kor-
rashoid on linna arengut sil-
mas pidades kõige oluli-
sem.“

Veel rõhutab arengukava lin-
na jalg- ja jalgrattateede re-
monti ja ehitamist, kuid tõ-
deb, et see valdkond nõuab 
suuri investeeringuid ning 
lähimas tulevikus tuleb ak-
tiivselt otsida fondidest väli-
seid rahastusvõimalusi. 
Ettevõtlusele tahetakse 
soodsad tingimused tagada 
Rakvere Tööstuspargi krun-
tide ettevalmistamise ja pak-
kumisega. „Arengukava on 
aluseks linna eelarve koosta-
misel vastavalt toodud prio-
riteetidele,“ seisab arengu-
kavas. „Kuna sajaprotsendi-
list oskust tulevikku prog-
noosida ei ole, tuleb selleski 
kavas teha olude muutudes 
vastavaid parandusi. Kõik 
soovid võivad ju lõpuks rea-
liseeruda. Arengukavas on 
nad seatud sellisesse järje-
korda, mida praegused pari-
mad teadmised ja rahalised 
võimalused lubavad.“

Köisraudtee kesklinna!
Arengukavas leiab eraldi 
äramärkimist n-ö kesklinna 
teema – pärast Põhjakeskuse 
valmimist on ju teada tõsi-
asi, et Rakvere kesklinnas ki-
pub elu välja surema. „Kas 
Põhjakeskuse linna äärde ra-
jamine oli õige otsus või mit-
te, kuid aega tagasi ei pööra 
ning praeguse situatsiooniga 
tuleb edasi minna,“ arutle-
vad arengukava koostajad. 
Kuna kesklinnas on aktiivset 
liikumist vähemaks jäänud, 
tuleb teha jõupingutusi ini-
meste tagasimeelitamiseks. 
„Väga suurt ressurssi nähti 

linnust ja Tarva kuju külasta-
vates turistides,“ tõdeb aren-
gukava, „kuid probleem on, 
et vaid väga väike osa nime-
tatud objekte külastavatest 
turistidest jõuab kesklinna. 
Tuleb luua eeldused, et neil 
oleks rohkem huvi külastada 
ka keskväljakut ning et nen-
de Rakveres veedetud aeg 
pikeneks.“
Probleemi lahendamiseks 
pakub arengukava välja es-
mapilgul kõrgelennulise või 
lausa hullumeelse idee, kuid 
väikesel järelemõtlemisel tu-
leb tõdeda, et miks ka mitte.
„Bussiga saabuval turistil 
peab tekkima huvi ja tahtmi-
ne tõusta tarva kuju ja linnu-
se juurde selle idaküljest, 
kuid alla võiks ta tulla juba 
kesklinna suunas, kuhu talle 
buss on vahepeal vastu tul-
nud,“ soovitab arengukava. 
„Lisaks kesklinnas paikneva-
le spaale, keskväljakule, 
spordihoonele, bussijaamale 
ja teistele asutustele oleks 
siia uue majandustõusu tek-
kides vaja juurde suuremat 
ärikeskust. Edasi tuleb aren-
dada ka Keskväljaku vaata-
misväärsuste arsenali - näi-
teks liivakella projekt, Tark 
Maja, köisraudee, mida nä-
gemata ei taha inimene Rak-
verest lahkuda.“
Köis- või rippraudtee raja-
mise ideed toonitatakse ka 
arengukava lõpusõnades, 
kus seda on ühe prioriteedi-
na veel kord eraldi rõhuta-
tud. Miks ka mitte, hullu-
meelsed ideed ongi elluvii-
miseks!

Foto: Katrin Kivi
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MUST KROONIKA
VARAS VIIS SUITSUD
27. augusti öösel lõhuti Vi-
ru-Nigulas Kunda teel 
asuva kaupluse aken ja 
varastati sigarette ning 
brändipudel. Kahju on 
237 eurot.

KUMMUT POLE ŠEIF
27. augustil tungiti 
Tamsalu vallas Aavere kü-
las elumajja ja varastati 
kummutisahtlist 145 eu-
rot.

MEES RÜNDAS NAIST
25. augustil ründas 33aas-
tane mees Sõmeru vallas 
Uhtnas Nooruse tänaval 
asuvas korteris 33aastast 
naist ja tekitas naisele ter-
visekahjustuse.

IDENTITEEDIVARGUS
26. augustil esitas 25aas-
tane mees Rakveres Pähkli 
tänaval väärteomenetluse 
käigus politseile oma ven-
na andmed.

VARGUS TRAKTORIST
22. augustil avastati, et 
Vinni vallas Piira külas et-
tevõtte territooriumil seis-
nud traktorist on varasta-
tud juhtarvuti paneel. 
Kahju on selgitamisel.

VARGUS TAPAL
Ööl vastu 24. augustit va-
rastati Tapalt Ülesõidu tä-
navalt osaühingu territoo-
riumilt kaheksa pakki 
vahtplasti, viis pakki kivi-
villa ja membraankilet. 
Kahju on 658 eurot.

PADRUNID AIA TÄNAVAL
27. augustil tegid demi-
neerijad kahjutuks Rakve-
rest Aia tänavalt leitud ne-
li raskekuulipilduja pad-
runit. Demineerijad tule-
tavad meelde, et lõhkeke-
ha leides ei tohi seda puu-
dutada. Leiust tuleb min-
na eemale ning koheselt 
teavitada numbril 112. 
Kõik lõhkekehad on too-
detud sõjapidamise ees-
märgil ning mõeldud tap-
miseks, vigastuste või 
suurte purustuste tekita-
miseks.

Kuulutaja

Tõnu Lilleorg

„Kui kohale läksin, tuli katu-
sest vaid suitsu. Väidetavalt 
oli ka leeki enne näha ol-
nud,“ rääkis Tapa kesklinna 
poes töötav Andrus. „Koha-
peal suurt hulka uudistajaid 
polnud, kümmekond raud-
teelast jälgis toimuvat. Um-
bes paar tundi tegeleti asja-
ga,“ kirjeldas Andrus vaate-
pilti, mis avanes kahe raud-
teeharu vahel ja jaamahoo-
nest mõnekümne meetri 
kaugusel asuva veetorni juu-
res.

Kolmanda
taseme tulekahju
Päästeametile tuli teade tu-
lekahjust reedel, 22. augustil 
kell 13.28. Päästjate sünd-
muskohale saabudes oli vee-
torni katus leekides ning 
päästjad alustasid kohe kus-
tutustöödega. Vett lasti leeki-
dele ka tõstukauto korvist 
ning maha tõmmati suurem 
osa veetorni plekkkatusest. 
Sündmusest teavitati Eesti 
Raudteed, kes sulges ohutu-
se tagamiseks raudteeliiklu-

Väikesed koolilapsed vajad 
liikluses lastevanemate tuge
Septembri esimestel päevadel näeb politseid sageli kooli-
de juures, et tagada õpilastele liiklusohutus. Olles juba 
mitmeid aastaid kooliaasta esimestel päevadel ülekäigu-
radade juures olnud, on hakanud silma nii mõndagi, mida 
tahaksin lastevanemate südamele panna. 
Kindlasti on lapsi, kes liiguvad omal käel linnas ringi ning 
on seetõttu iseseisvad, kuid lapsed, kes alustavad oma 
kooliteed, vajavad esialgu vanemate tuge liikluses orien-
teerumisel. Esimesel koolipäeval toob lapsevanem oma 
lapse kooli, kuid järgnevatel päevadel peab laps juba ise 
hakkama saama ning koolitee sageli üksi läbima. See võib 
väikese inimese ära ehmatada, mistõttu varem võib-olla 
kiiruga õpitud liiklusreeglid kipuvad meelest minema. 
Eelmisel aastal, olles kolmel päeval Rakvere põhikooli 
juures ülekäigurajal, hakkas silma üks pisike koolipoiss, 
kes seisis ülekäiguraja juures ning ei julgenud teed ületa-
da. Autojuhid peatasid oma sõiduki ja andsid talle teed, 
kuid poiss ei julgenudki üle sõidutee minna. Nendel hom-
mikutel, mil meie seal olime, aitasime poisi käekõrval üle 
tee, kuid järgnevatel päevadel pidi värske esimese klassi 
õpilane ise hakkama saama. 
Siinkohal tahangi lastevanemate tähelepanu juhtida selle-
le, et leidke see aeg, et käia oma lapsega koolitee korduvalt 
läbi. Seda ei tohiks te autoga sõites ja seletades, kuidas ja 
kus, vaid kõndides, nagu seda peab laps hiljem tegema. 
Lapsel tuleb lasta kõndida ees ja vaadata, kuidas ta ise-
seisvalt hakkama saab. Kindlasti peab juhtima tähelepanu 
liiklusohtlikele kohtadele.
Teiseks, mis politseinike silma riivab, on lastevanemate 
lohakus ja halb eeskuju sõidutee ületamisel. Kuigi polit-
seinikud on ülekäiguradade vahetus läheduses, leidub 
siiski vanemaid, kes lapsel käest kinni hoides 10 meetrit 
enne ülekäigurada joostes teed ületavad, et otsemat teed 
pidi koolini jõuda. Meie märkuste peale lausutakse, et nad 
veendusid, et autot ei tule, või et on kiire. Tegelikult ei ole 
see vabandus. Sõidutee ületamisel peab kasutama ülekäi-
guradasid, mis on koolide läheduses. Pealegi õpivad lap-
sed oma vanematelt ja kui nemad juba näitavad halba 
eeskuju, siis järgnevatel päevadel kooli minnes kasutab ka 
laps „lühemat teed“ ja põikab endale sobivas kohas üle 
tee.
Autojuhtidele tahaks meelde tuletada, et septembrikuus 
on tänavatel liikvel jälle palju lapsi ning seega peaks ka 
nemad olema topelt tähelepanelikud ning arvestama koo-
liõpilastega, kes kooli kiirustavad.
Lõpetuseks tahaksin lisada, et kooli alguspäevadel on ol-
nud ka väga ilusaid hetki. Seistes ülekäigurajal, pöördus 
meie juurde perekond, kes viis oma värsket esimese klassi 
õpilast aktusele ning meie juurde jõudes tänas lihtsalt: ai-
täh, et te seda siin praegu teete. Üks lihtne lause, kuid tegi 
südame soojaks. Me oleme teie jaoks koolide juures ole-
mas ja vajadusel abistame teid alati.

Tapa veetorni põleng 
kustutati suurte jõududega

Kuna veetorn asub niivõrd lähedal raudteeliiklusele, suunas Päästeamet tulekahjut
kustutama palju päästetehnikat. 

„Sheffide dzhiip sõitis 
kohale, selle järgi saab 
aru, et on suur tuleka-
hi,“ kirjeldas poemüü-
jast pealtnägija eelmi-
se reede tulekahju Ta-
pal, kui leekides oli 
raudteejaama veetorni 
katus.

se kella 13.46st kuni kella 
14.21ni ehk siis tulekahju ak-
tiivses faasis. Tulekahju kus-
tutati lõplikult kella 17ks. 
Liikluse seiskamine suure-
maid häireid ei põhjustanud, 
graafikust jäi maha vaid Tal-
linna-Tartu ekspressrong, 
ütles Eesti Raudtee kõneisik 
Liina Hallik.
Sündmuskohale esimesena 
saabunud päästemeeskond 
määratles sündmuse kol-
mandale ohutasemele, selgi-
tas Ida päästekeskuse juhi 
asetäitja päästetööde alal 
Heigo Olu. Päästesündmuste 
ohutasemeid on kokku neli.
Kolmas ohutase määratleb 
olukorra, kus tulekahju kus-
tutamiseks on vaja suuri 
päästejõude. Nii saabusidki 
sündmuskohale pääste-
meeskonnad Tapa, Aravete, 
Väike-Maarja, Koeru ja Rak-
vere päästekomandost, li-
saks Tamsalu ja Kadrina va-
batahtlikud. Tallinnast ruttas 
kohale Lilleküla päästeko-
mando tõstukauto, kohal oli 
Rakvere operatiivkorrapida-
ja, politsei ja kaks kiirabibri-
gaadi. 

Seisis aastaid tühjana
Veetorn koos kõrval asuva 
endise rongijaama hoonega 
on Eesti Raudtee omanduses 
ja seisab juba aastaid kasu-
tuseta. Põlengu hommikul 
toimusid hoones konservee-
rimistööd, kuna eelnevalt oli 
hoone küljest alla kukkunud 
telliseid. Konserveerimistöid 

tegi ehitusfirma Sandona. 
Kas põlengu põhjustasid 
konserveerimistööd või 
mingi muu tegur, selgitab 
välja Päästeameti menetlus. 
Veetorn on ilmselt Tapa kõr-
geim hoone, oma 25meetrise 
kõrgusega jääb ta vaid paari 
meetriga alla 9korruselisele 
korterelamule.

Veetorn
võib minna
lammutamisele
Tapa abivallavanem And-
rus Freienthal ütles, et 
veetorn võidakse lammu-
tada, kuna omanik Eesti 
Raudtee sellise variandi 
pool aastat tagasi välja 
pakkus ja vallale see so-
bib.
„Las lammutavad veetor-
ni, kui Eesti Raudteel se-
da vaja ei ole. Mingi nos-
talgiline ajalooline väär-
tus sel ehk on, aga hoone 
on suhteliselt kehvas sei-
sus ja kahe raudtee vahel 
ka ohtlik.
Eesti Raudtee oskab neid 
ohtusid paremini hinna-
ta. Valla poolt on tähtis, et 
jaamahoone ise säiliks ja 
korda saaks, selles osas 
on Eesti Raudteega jutu-
ajamine pooleli,“ ütles 
Freienthal.

Foto: Päästeamet

Kristi Fuchs,
Rakvere konstaablijaoskonna piirkonnavanem

Rakveres uued tänavanimed
Rakvere linnavolikogu määras F. R. Kreutzwaldi tn 22 kin-
nistu ning sellega piirneva tänavaala detailplaneeringu 
alusel moodustatava liikluspinna kohanimeks Särtsu 
tänav. Tänavalt hakkab toimuma juurdepääs neljale moo-
dustatavale elamumaa kinnistule.
Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee ristmiku ja viadukti ning 
seda ümbritseva ala detailplaneeringu alusel rajatava 
liikluspinna kohanimeks saab Viadukti tänav. 
Värvu põiktänav Linnuriigi linnaosas hakkab kandma 
nime Kulli tänav, olles pikenduseks juba eksisteerivale sa-
manimelisele tänavale. 
Veel algatas volikogu nimepaneku protsessi kahele täna-
vale. Üks neist on hetkel nimetu Vallikraavi tänavalt algav 
põiktänav (praegused aadressid Vallikraavi 10a, Vallikraavi 
10b ja Sügise 1), teine aga Mädapea tee, mille kohalikud 
elanikud tahaksid ümber nimetada Annemäe teeks. 

Aivar Ojaperv



Kuulutaja reede, 29. august 2014 5Tasub teada

Maris Marko

Rakvere Eragümnaasiumis 
pakutakse alates 2. septemb-
rist kogu kooliperele hom-
mikusööki. „Me arutasime 
selle idee läbi kogu kooli per-
sonaliga ja kõik kiitsid mõtte 
heaks ja võtsid omaks,“ rää-
kis Anne Nõgu. Hommiku-
söögi pakkumise vajalikkust 
on Nõgule näidanud aasta-
tepikkune kogemus kooliju-
hina. „Kooli tullakse kiiruga 
– viimasel minutil üles, jook-
suga bussile, hädapärast jõu-
takse kella kaheksaks tundi. 
Muidugi mitte kõik, aga siis-
ki arvestatav osa õpilastest,“ 
kirjeldas Nõgu. Selline tõtta-
mine toob kaasa kaks prob-
leemi: enne kooli pole mahti 
süüa ning koolipäeva algu-
seks ei suudeta kiirustami-
sest maha rahuneda ja kes-
kenduda.
„Lastega rääkides tuleb välja, 
et hommikuti enne kooli 
enamasti ei sööda. Kas on 
põhjuseks siis see, et tahe-
takse võimalikult kaua ma-
gada, või see, et polegi mida-
gi süüa, samuti ei suudagi 
kõik nii ruttu pärast ärkamist 
midagi süüa,“ tõdes kooli-
juht.
„Vanemate klasside õpilaste 
seas on neidki, kes elavad 
omapead, vanemad on möö-
da ilma laiali tööd tegemas.“ 
Vajadusest hommikusöögi 
järele räägib ka hommikuti 
puhvetiluugi ees kogunev 
rahvasumm. 

Sujuv algus päevale
„Minu jaoks oli küsimus sel-
les, kuidas muuta koolipäeva 
algus rahulikumaks, sõbrali-
kumaks, huvitavamaks ja ka-
sulikumaks,“ märkis Nõgu. 
„Olen mõelnud kõigele 
eelöeldule, aga ka bussiplaa-
nidele ja lastele, kes tulevalt 
kaugelt. Algklassides on 
omaette teema veel seegi, et 
lapsed tulevad reeglina 
hommikul koos vanemaga 
kooli ja kui ema või isa tahab 
paar sõna õpetajaga rääkida, 
siis on ka see aeg  puudu. 
Õpetaja peab lapsed vastu 
võtma ja tundi alustama.“
Lahenduseks sobis see, et 
tööpäev algab jätkuvalt kell 
8.00, aga esimene pooltund 
on mõeldud hommikusöö-

giks, sisseelamiseks, suhtle-
miseks. „Me pakume kogu 
koolile – personalile ja õpi-
lastele – tasuta hommiku-
sööki. Menüü saab olema 
traditsiooniline, nagu hom-
mikusöök ikka on: müsli, pu-
der, piimasupp, kohv, tee, 
piim.“ Tunnid algavad 8.30. 
„Meie koolipäeva see palju 
pikemaks ei tee ning on ka 

teisi koole, mis alustavad hil-
jem kui kell 8,“ leidis Nõgu.

Puder
šokolaadi asemel
Toit valmistatakse lasteaia 
köögis ja tehniliselt keerukas 
pole see kõik Nõgu sõnul su-
gugi. Natuke nõrgem lüli sel-
les plaanis on koolisöökla, 
mis kindlasti ei ole võimeli-

ne mahutama kõiki õpilasi 
korraga. „Hommikusöök lä-
heb muidugi kiiresti, ühed 
tulevad ja teised lähevad 
ning vaevalt, et kõik lapsed 
seda tahavadki, aga kui see 
osutub probleemiks, siis me 
tegeleme sellega. Näiteks 
võib luua söömistingimused 
algklasside majja,“ kom-
menteeris Anne Nõgu. Koo-
lisöökla personali jaoks tä-
hendab see pool tundi va-
rem tööpäeva alustamist, 
töökoormust tasakaalustab 
aga see, et puhvetit kohe 
hommikul ei avata. „Üks 
eesmärke ongi ju see, et õpi-
lane ei ostaks hommikusöö-
giks puhvetist šokolaadi, 
vaid sööks tervislikku toitu. 
Puhvetist öeldi, et just šoko-
laad on gümnaasiumiõpilas-
te populaarseim valik hom-
mikul.“

Tasuta lõunad
Tasuta koolilõunate teema 
on Eestis ikka hooti nurinat 
põhjustanud. Riigi poolt aas-
taid tagasi välja kuulutatud 
idee on uhke ja paljude teis-
te maade lastevanemad on 
meie omade peale lausa ka-
dedad, aga teada tõsiasi on 
ka see, et riigi poolt makstav 

koolitoiduraha on vaid üks ja 
tihtipeale väiksem osa ra-
hast, mis laste toitlustamise-
le kulub. Ülejäänud summa 
tasub omavalitsus, mõnes 
koolis panustavad ka lapse-
vanemad. „Meie kooli lõuna-
söök on natuke kallim kui 
omavalitsuse koolides, me 
valmistame seda oma köögis 
nii kooli kui lasteaiale. Kui 
toitlustamiseks tuleb teha 
riigihange, nagu linn seda 
peab tegema, siis hanke või-
dab ju odavaim pakkuja. Mi-
na ei kujuta ette, kui madala-
le see hind saab lõpuks min-
na ja mille arvelt see juhtub. 
Aga hommikusöögi jaoks 
leidsime praegu võimaluse 
ja vajaduse seda tasuta pak-
kuda,“ rõhutas Nõgu, märki-
des, et on omavalitsusi, mis 
doteerivad ka koolihommi-
kusööki.

Eragümnaasium
hakkab pakkuma hommikusööki
Hommikusöögi tähtsu-
sest räägivad nii vana-
sõnad kui paksud raa-
matud ja teadustööd, 
kuid siiski on palju 
inimesi, kes selle söö-
gikorra vahele jätavad. 
Oma koolipere hom-
mikusöök on tegutse-
ma pannud Rakvere 
Eragümnaasiumi juhi 
Anne Nõgu.

„Ma tahaks loota, et vane-
mad tervitavad hommiku-
söögi ideed. Ma olen näinud 
nii palju toredaid koolipäeva 
algusi Rootsis ja Soomes, kus 
lapsed enne tundi mängivad 
õues ja veedavad koos natu-
ke aega, enne kui algab õp-
petöö. Ma loodan, et ka meie 
õpilased võtavad selle omaks 
ja lisaks söömisele kasuta-
vad hommikust pooltundi 
ning ka vahetunde meie uuel 
spordiväljakul mängimi-
seks,“ sõnas kooli direktor. 
Praegu käivad spordiväljakul 
veel ehitustööd, aga peatselt 
saab seal juba üht-teist teha. 
Kantseleipere võttis uue idee 
vastu rõõmustades, nii õp-
pekorraldusjuht Marika Kal-
jula kui Kristel Volmre ja Be-
rit Jamnes lubasid kindlasti 
võimalust mööda hommikul 
kooli sööma jõuda.Foto: Maris Marko

Täna veel tühjas koolisööklas joob oma hommikukohvi kooli 
direktor Anne Nõgu, kes loodab siin juba 2. septembri 
hommikul näha nii õpilasi kui õpetajaid sagimas. 
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VAJAD TÖÖD? 
OTSID TÖÖTAJAT? 

Parim võimalus selleks on 
avaldada kuulutus Kuulutajas.

Tiraazh 15 000 ning kõik 
kuulutused nähtavad ka 

interne  s
www.kuulutaja.ee

Võta ühendust 322 5090
reklaam@kuulutaja.ee

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

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

• Rakvere Rohuaia Lasteaed võtab 
tööle õppealajuhataja. Info tel 5348 
5855, www.rla.edu.ee
• Firma võtab tööle ostu-müügijuhi. 
Vajalik inglise ja vene keele oskus ning 
arvuti tundmine. Tel 5051 079

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

• Aluvere Kaukaasia Šašlõkibaar teatab, 
et varsti kolime majja. Seoses sellega 
võtame tööle klienditeenindaja, 
varasem töökogemus on teretulnud. 
CV saata kaukaasiagrill@hot.ee

• Pakun füsioteraapia alast tööd, ka 
väljaõppe võimalus. Kasuks tulevad 
B-kat. juhiload. Tasuta elamispind. 
Info tel. 5663 3952

•  Tö ö d  s a a b  k o g e m u s t e g a 
metsamees. Tel 5892 7630

•  Te l l i n g u t e  p a i g a l d a m i n e 
Soomes. Pakume tööd tellingute 
paigaldajatele Soomes. Nõudmised 
kandidaadile: eelnev töökogemus 
antud valdkonnas vähemalt 1 aasta, 
kehtiv tööohutuskaart (roheline kaart), 
EU pass või tööviisa, soome või inglise 
keele oskus suhtlustasandil, soovitav 
juhiloa ja sõiduki olemasolu. Töötasu 
alates 9,50 €/h bruto. info@armanteli.
ee, tel +372 56994552, Tallinn
•  P a k u m e  t ö ö d 
autoremondilukksepale. Tel 5192 
0899

• Teamwood OÜ otsib oma töökasse 
kollektiivi tootmistöölisi. Töökoht 
asub Sondas. Helistada tööpäeviti 8-17  
tel 5180 106

•  A S  V i r u  Õ l u  p a k u b  t ö ö d 
t o o t m i s l i i n i o p e r a a t o r i t e l e  j a 
t õ s t u ki j u h t i d e l e .  Tö ö  t o i m u b 
vahetustes. Ettevõte pakub tasuta 
transporti liinil Rakvere-Haljala-
Rakvere. CV saata aadressil: wiru@
wiru.ee või helistada tel 32 95 000

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

• Kreegimäe talu võtab tööle karjaku 
-  t a l u t ö ö l i s e .  E l a m i s p i n n a g a 
kindlustame. Tel 5242 139, 5187 282

• Maxi Grupp OÜ otsib traktoristi 
laadur-ekskavaatorile. Tel 5503 
525

• Voyage OÜ võtab tööle bussijuhi. 
Info tel 5092 583

• Võtan tööle taksojuhi. Tel 5154 639

• Võtame tööle taksojuhi. Tel 5192 
0899

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

• Inglise (al. 1.09, E), soome 
(al. 2.09, T), vene (al. 3.09, K) 
ja hispaania keele (al. 4.09, 
N) kursused (20 t) algajatele 
ja edasijõudnutele Koidula tn 
1 Tsentrumi III k. 18.30. Reg. 
5566 1419

• Kogemustega majahoidja soovib 
leida tööd (ka eramajad). Tel 5742 0668
• Noor naine võtab lapsi hoida. Hind 
kokkuleppel. Tel 5661 0630
• Võtan hoida lapse. Tel 5813 7810

• Otsin kontoritööd. Tel 5743 4508

• Kogemustega raamatupidaja (FIE, 
OÜ, AS) otsib tööd. Tel 521 7253
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Kas lapse esimesse 
klassi mineku puhul 
on töötajal õigus
saada vaba päev?
Kehtiv töölepingu seadus 
ei kohusta tööandjat and-
ma vaba aega töötajale, 
kelle laps läheb esimesse 
klassi. Samas paljud 
tööandjad võimaldavad se-
da reeglitega töökorral-
dusele või poolte kokku-
leppel; seega juhul, kui teil 
on ettevõttes olemas reeg-
lid töökorraldusele või 
sisekorraeeskirjad, tasuks 
sealt järele vaadata, ehk on 
ka teil selline õigus.
Juhul, kui tööandja ei ole 
nõus andma töötajale vaba 
päeva esimese koolipäeva 
puhul ja töötajale ei tule 
sellist õigust ka näiteks 
töösisekorraeeskirjadest, 
siis töötaja tööandjalt seda 
nõuda ei saa. Samas lapse 
kooliminek ei tule vane-
male ootamatult ning 
töötajal eelnevalt piisavalt 
aega tööandjaga sel teemal 
arutamiseks ja oma soovist 
teatamiseks ning sobivate 
lahenduste leidmiseks.
Nii töötaja kui tööandja 
peavad teineteise suhtes 
käituma heas usus, mõist-
likult ja teise poole huvide-
ga arvestades.

Sander Sõõrumaa
Tööinspektsiooni avalike 

suhete peaspetsialist

MÕNE REAGA
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Lähemal ajal on Tõnu Tru-
betskyl plaanis esineda ka 
oma teise ansambliga, kuid 
põhiline energia läheb siiski 
turneele „Vennaskond 30“, 
sest legendaarne punkbänd 
tähistab oktoobris juubelit.

Tõnu Trubetsky, teie sünni-
päev ja sünnikodu?
Sündisin Tallinnas Sakala tä-
nava sünnitusmajas 24. ap-
rillil 1963. Praegu asub selles 
majas muide Eesti Pank. Esi-
mene kodu oli Tallinnas aad-
ressil Saturni 7. Õppisin Tal-
linna 7. ja 32. Keskkoolis.

Milliseid ameteid olete pi-
danud?
Abitööline, lukksepp, restau-
raator, müürsepp, tuuker, 
raadiolokaatorioperaator, 
kunstnik, elektrik, muusik, 
ümberjoonistaja, nukujuht, 
transporditööline, lavatööli-
ne, kütja, nooremtoimetaja, 

TÕNU TRUBETSKY: plaanis on korralda

poeet, öövaht, kirjanik, 
rezhissöör.

Kuidas tekkis mõte luua an-
sambel Vennaskond?
Sain inspiratsiooni lääne 
1970ndate punkrokibändi-
delt. Vennaskonna sünni-
päev on 23. oktoobril 1984, 
kui toimus esimene kontsert 

Tallinna 49. Keskkoolis koos 
bändidega Velikije Luki, Me-
tallist ja M. O. T. T. Viimases 
mängis muide kaasa ka 
Hendrik Sal-Saller.
Vennaskonna panime kokku 
mina ja Teet Tibar (hüüdni-
mega Tips). Lähemal ajal on 
meil plaanis korraldada juu-
beliturnee, mille avakontsert 

on 3. oktoobril Paide Kultuu-
rikeskuses. Jälgige reklaami!

Kes kuuluvad ansamblisse 
Vennaskond ning kui palju 
olete plaate välja andnud?
Vennaskonna praeguses 
koosseisus on Tõnu Tru-
betsky (vokaal), Anti 
Pathique (basskitarr), Allan 

Vainola (kitarr), Hedwig Alli-
ka (viiul), Ed Edinburgh (ki-
tarr) ja Anneli Kadakas 
(trummid). Diskograafia al-
gas MCga „Ltn. Schmidti po-
jad“ 1991. aastal, järgnes vi-
nüülsingel „Girl In Black“ sa-
mal aastal. Seni viimane 
plaat (CD) on tänavu ilmu-
nud „Linn süütab tuled“, 
kokku oleme välja andnud 
25 MCd, CDd, vinüüli ja ko-
gumikku.

Millal tekkis teis huvi laul-
mise vastu?
Muusika ja laulmise vastu 
tekkis huvi 15aastaselt. Olen 
kuulunud vokalistina bändi-
desse Vennaskond (1984), 
Felis Ultramarinus (1986), 
Vürst Trubetsky & J. M. K. E. 
(1986), The Flowers of Ro-
mance (1987), The Un 
concern (1988), The Flowers 
of the Universe (2011) ning 
kitarristina ansamblisse 
Operatsioon Õ (1995).

Milline raadiojaam kuulub 
teie lemmikute hulka?
Ma ei kuula tavaliselt raa-
diot, kuna mul ei ole kodus 
raadiot.

Millist muusikat te kuulate?
Kuulan viimasel ajal peami-
selt 1970. aastate glamrokki 
ja minu lemmikud on Bay 

City Rollers, Smokie, The 
Sweet, Slade, Suzy Quatro, 
The Runaways, Mud, Elect-
ric Light Orchestra, The 
Sparks, Joan Jett, Hanoi 
Rocks, Alwari T jne.

Kas olete vaadanud ka saa-
det „Eesti otsib superstaari“ 
ning mida sellest saatest ar-
vate?
Ma ei ole seda saadet tähele-
panelikult jälginud. Mulle jäi 
sealt meelde üks emo-noor-
mees, kes kukkus välja. Ma ei 
mäleta, mis ta nimi oli.

Kas olete plaaninud ka Eu-
rovisioonile minna ning mi-
da sellest lauluvõistlusest 
arvate?
Ma ei ole tõsiselt mõelnud 
Eurovisioonile minna, vähe-
malt ma ei ole mingeid sam-
me selleks astunud. Pean se-
da veidi labaseks lauluvõist-
luseks, ent mõistan, et see 
on hea koht enda tutvusta-
miseks maailmas.

Huvialad?
Üheks hobiks on mul külma 
sõja aegse Ida-Euroopa ja 
Vene seriaalide ja filmide 
vaatamine, vaatan neid ko-
dus pea iga päev. Vene se-
riaale saab osta näiteks Sääs-
tumarketist kolm eurot tükk. 
Vaatan peamiselt neid, mis 

Tõnu Trubetsky unistas 
lapsepõlves saada ki-
nomehaanikus ja kir-
janikuks, aga tegelikult 
on ta pidanud väga 
palju ameteid. Tuntud 
on ta ansambli Vennas-
kond solistina.

Hillar Kohv

Aivar Ojaperv

Rakvere kinomaja on kavan-
datud teatrimäele Rakvere 
teatri ja rahvamaja vahetus-
se lähedusse. Umbes sellesse 
kohta, kus asuvad välja- kae-
vatud ja konserveeritud 
kloostrivaremed.

Kino kaob,
kui kinomaja ei tule
Praegu näidatakse Rakveres 
korral-paaril nädalas kino 
teatri väikeses saalis. See ei 
ole hea lahendus, sest teatri-
saal ja tänapäevane kinosaal 
on kaks erinevat asja. Filmi-
näitamise tehnika on aegu-
nud ega võimalda näidata 
kaasaegseid digitaalformaa-
dis toodetud linateoseid 
ning kino tegevus kipub se-
gama ka Rakvere Teatrit, kes 
laupäevaõhtuti kasutaks väi-
kest saali pigem teatrieten-
dusteks. Kino näitamisega 
tegeleb küll Rakvere Teater 
ise, kuid direktor Velvo Väli 

Kinomaja võib siiski tulla!
2008. aasta kavade ko-
haselt alanuks aas-
ta-paari pärast Rakve-
re kinomaja ehitus, 
kuid majanduskriis 
tõmbas sellele plaanile 
kriipsu. Nüüd on tee-
ma uuesti päevakorral.

sõnul on see majanduslikult 
ebarentaabel. „Kui uut kino-
maja ei ehitata, siis kino kui 
kunstiliik Rakverest kaob,“ 
ütles ta.
Eeltöö uue kinomaja ehita-
miseks tehti ära juba 2008. 
aastal.
Valminud on hoone projekt 
ning omal ajal saadi kätte ju-
ba ka kõik kooskõlastused 
ning nõusolekud – hoone ra-
jataks ju alale, kus kehtivad 
muinsuskaitselised piiran-
gud. Omaaegne rahas-
tusskeem nägi ette, et poole 
kuludest katab riik, teise 
poole Rakvere linn.
Riigi huvi kinomaja juures 
on asjaolu, et sellesse hoo-
nesse mahuks ka Rakvere 
Teatrile vajalik proovisaal 
koos abiruumidega. 2008. 
aastal hinnati, et hoone koos 
sisseseadega maksab umbes 
2,2 miljonit eurot, uus kalku-
latsioon, mille Rakvere Tea-
ter hiljuti koostas, viitab um-
bes 2,35 miljonile eurole. 
„Riik pole oma toonasest lu-
badusest taganenud ja nen-
de 1,1 miljonit eurot on jät-
kuvalt laual,“ kinnitas Velvo 
Väli.
„Väiksem osa rahast on juba 
teatrile ülegi kantud. Selle 
raha eest muutsime teatri-
hoovis asuvate kommuni-
katsioonide asukohta, et uue 

hoone jaoks kõik juba paigas 
ja valmis oleks.“

Linn läheb teemaga 
kaasa
Rakvere linnale tähendaks 
kinomaja ehitamine seega 
enam kui 1 miljoni euro suu-
rust investeeringut, kuid lin-
navalitsus ja –volikogu oli 
pärast Velvo Väli esitatud 
ülevaate ärakuulamist posi-
tiivselt meelestatud – kaas-
aegset kinonäitamise kohta 
on Rakverre vaja ja teema ta-
sub edasiarendamist.
Täpsustuseks olgu lisatud, et 
projektiga hakkab tegelema 
Rakvere Teater. Teater oma-
korda kuulub sihtasutusele 
Rakvere Teatrimaja, mille 
liikmeteks on Eesti riik ja 
Rakvere linn. Selleks, et asja-
ga edasi minna, vajasid siht-
asutuse nõukogu Rakvere 
linna esindajad linnavoliko-
gult nõusolekut ja selle voli-
kogu kolmapäevasel istungil 
ka andis.
Neil on nüüd volitus sihtasu-
tuse nõukogus hääletada 
uue kinohoone-proovisaali 
ehituse riigihanke väljakuu-
lutamise poolt. Millal hange 
välja kuulutatakse, milline 
on täpne rahastusskeem ja 
linna osa selles, selgub mui-
dugi hiljem läbirääkimiste 
käigus.
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ada turnee „Vennaskond 30“
räägivad Teise maailmasõja 
aegsest perioodist. Samas 
pole see seotud mingi polii-
tika ega poliitiliste vaadete-
ga. Vaatan ka Poola seriaale, 
olen ostnud Varssavist Poola 
sõjafilme, aga neid on mul 
vähem kui näiteks Vene omi. 
Peale Ida-Euroopa sõjafilmi-
de meeldivad mulle ka Vene 
Sherlock Holmesi filmid, 
Ida- ja Lääne-Saksamaa in-
diaanifilmid, 1970. aastate 
Lääne seriaalid, Ameerika 
ulmeseriaalid, nagu näiteks 

„Dark Skies” jne. Läheks 
muidugi pikale loetleda kõi-
ki filme ja seriaale, mis mulle 
meeldivad.

Millised on olnud põnevai-
mad seigad Vennaskonna 
kontsertidega seoses?
6. aprilli õhtul 1999 algas 
New Yorgi klubis CBGB’s, 
aadressil 315 Bowery, kuhu 
meid sõidutati valge limusii-
niga, Vennaskonna etteaste. 
Klubis sai õhtu jooksul näha 
viit bändi, meie esinesime 

eelviimasena. Mängisime 
umbes sajale kuulajale. Pä-
rast Vennaskonda astus üles 
veel BXNY, mida Vennaskon-
na tüübid enam vaatama ei 
jäänud. Olime laval umbes 
30 minutit. Helimees ütles, 
et Vennaskond on jumala 
hea bänd. Jätkaksin Vennas-
konna toonase bassimehe 
Alar Aigro sõnadega: „Amee-
rika oli kõige lahedam, kus 
me käisime. Selle CBGB`s 
esinemise üle tunnen ma 
siiamaani uhkust! Ilgelt lahe 

on ju ütelda kas või Mihkel 
Rauale, et sa ei ole seal män-
gind, mees. Mina olen. Ja 
rahvast on saal täis. Saad 
aru, sinna ei saa isegi Amee-
rika kohalikud bändid! Hull 
konkurents käib. Ja siis tuleb 
mingi Eesti bänd ja keegi ei 
saa aru, mis toimub.“

Millised on teie plaanid lä-
hemal ajal?
Lähemal ajal on mul plaanis 
elu sisse puhuda ka oma tei-
sele bändile The Flowers of 
the Universe.

Kas teil on midagi ka süda-
mel, mida sooviksite ära 
öelda?
Inimesed, ärge piinake loo-
mi! Ärge hoidke oma koeri 
ketis! See on koerte piinami-
ne. Koer on sotsiaalne olend 
ja tahab inimestega, pere-
konnaga, lastega koos olla ja 
nendega mängida. Koer on 
inimese sõber, mitte vaenla-
ne. Et aru saada, kas koer on 
õnnelik, tuleb asetada end 
mõttes tema olukorda ja 
mõelda, kas te tahaksite te-
ma asemel olla, kui te oleksi-
te koer. Ärge asetage koera 
olukorda, kuhu te ise sattuda 
ei tahaks - see maksab valu-
salt kätte. Suhtuge looma-
desse armastusega. Tervita-
des Vennaskond.
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üle 300 kvaliteetse kooli- ja kontoritoote

Lisaeelarve aitab 
remontida tänavaid
Linnavalitsus esitas Rakvere linnavolikogule lisaeelarve 
eelnõu, mis võetakse ilmselt vastu järgmisel istungil sep-
tembris.
Lisaeelarve kajastab valdkonnasiseseid muudatusi hari-
dus- ja sotsiaalvaldkonnas ning seadustab täiendavad ligi 
miljon eurot, mille Rakvere kulutab linnatänavate remon-
dile.
Mullu sügisel eelarvet vastu võttes linnatänavate ning –
teede remondiks vahendeid polnud. „Suvel õnnestus sel-
lele eelarvereale siiski raha saada,“ ütles linnapea Mihkel 
Juhkami. „Põhilise osa moodustab riigilt saadud toetus, ka 
maksutulu laekub oodatust paremini, mille saame omalt 
poolt lisada. Kokku saame tänavatele kulutada pisut vä-
hem kui miljon eurot.“
Arkna teel on remont lähipäevadel juba lõppemas – tänav 
sai uue katte, kõnniteed ning valgustuse. Käimas on Võidu 
tänava pikenduse rajamine Paemurru tööstusalale.
Linnarahva jaoks vahest olulisim ja nähtavaim töö algab 
aga 4. septembril, kui remonti läheb Jakobsoni tänav. Tal-
linna ja Parkali tänava vahel uuendatakse Jakobsoni täna-
va alla jäävaid torustikke, remonditakse tänavakatet, raja-
takse kõnniteed tänava mõlemasse serva ning kaasajasta-
takse valgustust. „Tegelikult vajab renoveerimist ka Jakob-
soni-Parkali segase liiklusskeemiga ristmik, kuid selleni 
me käesoleva remondi käigus ei jõua,“ täpsustas linna-
pea.
Kõnealuse piirkonna – Aqva spaa ja kesklinna vahelise ala 
– liikluskorraldus vaadatakse lähiajal nagunii üle, sest pä-
rast Targa Maja valmimist on sellesse piirkonda, ja kesk-
linna üldse, vaja juurde parkimiskohti. Linna arengukava 
aastateks 2014-2030 näeb muide ette võimaluse, et parki-
mine Rakvere kesklinnas muudetakse tasuliseks.

Aivar Ojaperv
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On teada-tuntud tõde, et 
muinasjutud kõnetavad ini-
mesi läbi aegade. Neid loe-
takse ja armastatakse olene-
mata vanusest. Jakob Tamm 
oli mees, kes tõi eesti kirjan-
dusse värssmuinasjutu 
mõiste. Ta kirjutas valme, 
luuletusi ja publitsistikat, 
kuid rikkalik muinasjutu-
maailm ja rahvajutud paelu-
sid teda kuni surmani.

Kord karjapoiss astus mööda 
järvekallast, raske mure rõ-
hus rinda,
pisar palgeil veeremas.
Siis näkki ta nägi
ja lummatuna ilust
ta vette astus paljajalu.
„Vesineitsi, oh võta mind ve-
aevatut,“
ta hardalt siis palus...

(Jakob Tamm „Näkk“ 1893)

Jakob Tamm sündis 7. mail 
1861. aastal Tartumaal Vas-
te-Nõo vallas talusulase po-
jana. Huvi rahvajuttude vas-
tu ärkas noores Jakobis juba 
varakult. Rikkalik fantaasia-
maailm ja pimedalt naabri-
memmelt kuulatud vanaaja 
jutud kasvatasid seda huvi 
veelgi. 
Alghariduse sai tulevane val-
mimeister valla- ja kiriku-
koolis. Õpingute ajal paelu-
sid noort Tamme nii eesti 
rahvajutud kui piiblilood 
suurest kuningas Taavetist, 
sest Tamm nägi neis lugudes 
müstikat ja jõulisust.
1878. aastal asus Jakob 
Tamm õppima Tartu Õpeta-
jate Seminari kindla sooviga 
omandada koolmeistri elu-
kutse. Siin tegi ta oma esi-
mesed luulekatsetused. 
1883. aastal töötas ta Adave-
res, Pilistveres ja Põltsamaal. 
1893. aastal suunati Tamm 
tööle Väike-Maarja kihelkon-
nakooli, kus tal tuli vastu 
võtta kooli juhatamise vastu-
tusrikas amet. Tihe suhtlus 
Jakob Liiviga ärgitas Tamme 
koolitöö kõrvalt luulega ak-
tiivsemalt tegelema hakata. 
Kujunes välja ümbruskonna 
kirjamehi ühendav Väi-
ke-Maarja parnass.
Tamme rahvavalgustuslik 
hoiak kujunes välja juba se-
minaris õppides. Ta leidis, et 
maarahvast saab harida üks-
nes neile juba tuttava kaudu. 
1901. aastal Rakveres oma 
kauaaegseid kirjandussõpru 
külastades kirjutab ta: „Mu 
tahe on tugev ja vaim ergas, 
et anda välja veel mõni luu-
lekogu, mis jutustaks eestlu-
se oma lugu ja kui ma peak-
sin selle pärast ka oma 
kuuenööbid maha müüma, 
siis teeksin ma seda meelel-
di.“ (Väike-Maarjas1901) 

Eesti tuntuima 
valmimeistri radadel: 
Jakob Tamm ja tema 
värssmuinasjutumaailm

Maalähedus ja romantiline 
lähenemisviis luulekeelele 
tegid Tammest värvika ja vei-
di salapärase auraga mehe 
Virumaa kirjandusloos. 
1914. aastal avaldatud „Ja-
kob Tamme lugulaulud“ on 
siinkohal heaks näiteks, sest 
sellest kogust võib leida nii 
eesti algupärandit kui vene 
tõlkeloomingut. Autor võtab 
selles kogus küll ühiskon-
nakriitilise hoiaku kirja-
meeste kesise sissetulekute 
suhtes, kuid oskab samas 
hästi mängida rahvapäri-
muste ja rahvajuttudega 
ning tuua need sisse oma 
värsikeelde. 
Pedagoog, kirjanik ja selts-
konnategelane jõudis kooli-
juhataja töö kõrvalt tõlkida 
ka hulgaliselt vene ja saksa 
luulet. Sealjuures ei unusta-
nud ta ka nooremat lugejas-
konda, avaldades lastele väi-
kese valmikogu pealkirjaga 
„Ussikuningas“. Nimetatud 
kogumik sisaldab hulgaliselt 
algupäraseid saksa ja vene 
värssmuinasjutte, mille 
Tamm oskuslikult eestipära-
seks mugandas. Tuntumad 
neist värssmuinasjuttudest 
on värsslood „Odavad orjad“ 
ja „Siga“.
Tiheda töögraafiku kõrvalt 
hakkasid Tamme aga vaeva-
ma tõsised terviseproblee-
mid.
1903. aastal varasügisel Rak-
veres kirjandusringkonna 
sõpru külastades on ta sun-
nitud kaks nädalat veetma 
oma hea sõbra ja mõttekaas-

lase Richard Alakõrsi juures, 
kellel tol ajal  oli linnas väike 
ühetoaline ametikorter, sest 
maovaevused ja periooditi 
tõusev palavik ei võimalda 
Tammel mõnda aega kodu-
teed ette võtta. Kui ta siis 
septembri keskel 1903 vii-
maks Väike-Maarjasse naa-
seb, mõistab ta peagi, et kui 
tahab veel kirjutada, peab ta 
oma ajagraafikus tõsiseid 
muudatusi tegema. 1904. 
aastal ilmub luulekogu 
„Musta aja mälestused“, mil-
les autor keskendub eestlas-
te kannatusrohkele minevi-
kule ja rahvusromantilisele 
luulele. 
Elu lõpuperioodil kirjutab 
Tamm mõned luuletused ko-
duteemal, kuid järjest halve-
nev tervis nõuab oma aja ja 
Tamm on sunnitud kasuta-
ma oma õpilase Anton Han-
sen Tammsaare abi, et mõ-
ned luuletused ja värsslood 
veel kirja panna. Peagi saa-
vad neist lahutamatud sõb-
rad ja mõttekaaslased.
Jakob Tamme luule andis 
eesti kirjandus- ja koduloos-
se uue värvika ainese, mis 
hiljem on inspireerinud nii 
Gustav Suitsu kui Kersti Me-
rilaasi loomingut. See oli 
värvikas ja muinasjutuline 
luulemaailm. Jakob Tamm 
lahkus meie hulgast 26. juulil 
1907. aastal ja on maetud 
Väike-Maarja vanale kalmis-
tule. Kalmu kaunistab gra-
niidist valmistatud büst.

Karin Hansson

Lugeja küsib: Kes on öötöötaja?
Vastab Põhja inspektsiooni jurist Kaia Taal. 
Öötöötaja on töölepingu seaduse (TLS) § 50 alusel tööta-
ja, kes töötab ööajal, st ajavahemikus kell 22.00 kuni 06.00 
vähemalt kolm tundi oma igapäevasest tööajast või vähe-
malt kolmandiku oma iga-aastasest tööajast. 
Teisisõnu on öötöötaja nii see töötaja, kes omab pidevat 
öötöötaja staatust ehk töötab aastaringselt igal nädalal 
ööajal vähemalt 15 tundi, kui ka töötaja, kes töötab paaril 
nädalal aastas 15 tundi öösel ehk omab öötöötaja staatust 
vaid neil nädalatel, mil ta teeb öösel 15 tundi tööd ning 
teistel nädalatel, kui ta töötab ööajal vähem, ei ole ta öö-
töötaja. Nädal on siinjuures seitsmepäevane ajavahemik, 
mis ei pruugi kattuda kalendaarse nädalaga esmaspäevast 
pühapäevani.
Kui töötaja töötab vähemalt kolmandiku oma iga-aasta-
sest tööajast ööajal, on ta öötöötaja alates päevast, kui see 
kolmandik töötundidest täitub. Selle, mis ajast hakatakse 
aastast perioodi lugema, paneb paika tööandja lähtuvalt 
ettevõtte töökorraldusest. Kalendaarse aasta järgi on 
2014. aastal öötöötaja see, kes on töötanud öötundidel 
kokku 669 tundi.
Seega sõltub öötöötaja staatus sellest, kas ta töötab ööajal 
regulaarselt või ebaregulaarselt. Nõnda võib töötaja saada 
öötöötajaks ka siis, kui ta ei tööta kolme tundi igapäeva-
sest tööajast öösel, kuid on aasta jooksul töötanud vähe-
malt 1/3 tööajast öösel. Öötöötajaks saab töötaja ka siis, 
kui ta pole aasta jooksul 1/3 tööajast töötanud öösel, kuid 
on vähemalt kolm tundi igapäevasest tööajast (15 tundi 
5-päevases töönädalas) öösel tööl.
Näiteks töötab töötaja töönädalas kolmel päeval kella 
20.00 kuni 8.00. Ööajale langeb tööaega 7 tundi, kuna aja-
vahemikus kell 22.00-06.00 on töötajal ka tööpäevasisene 
ühetunnine vaheaeg einestamiseks ja puhkamiseks. Töö-
tajal pole aasta jooksul täitunud 1/3 tööajast töötamist 
ööajal, kuid töötajal on öötöötaja staatus, sest töönädalas 
töötab ta 21 tundi ööajal. Järgmises seitsmepäevases aja-
vahemikus töötab ta kahes öövahetuses kokku vähem kui 
15 tundi (7 h+7 h). Öötöötaja staatust tal sel nädalal ei ole 
ja öötöö piirang ei kehti.
Seadus eristab öötöötajat teistest seetõttu, et pikaajaline 
öötöö võib kahjustada töötajate tervist ja ohustada tööko-
ha turvalisust. Seetõttu sätestab TLS öötöötajatele tööaja 
piirangu, mille eesmärk on piirata pikaajalist ja regulaar-
set ööajal töötamist. Öötöötajale kehtib TLS §-is 50 sätes-
tatud öötöö piirang ning töötervishoiu ja tööohutuse sea-
duse § 13 lg 1 järgi peab tööandja korraldama talle tervise-
kontrolli nii enne öötööle asumist kui ka regulaarsete va-
heaegade järel töötamise ajal ja kandma sellega seotud 
kulud.
TLS § 50 lg 1 sätestab piirangu ja lubab öötöötajal töötada 
keskmiselt kaheksa tundi 24-tunnise ajavahemiku jooksul 
seitsmepäevase arvestusperioodi kohta, kui töökeskkon-
na ohutegur või töö iseloom töötaja tervist ei mõjuta. Öö-
töötaja, kelle tervist mõjutab töökeskkonna ohutegur või 
töö iseloom, ei tohi töötada rohkem kui kaheksa tundi 
24-tunnise ajavahemiku jooksul (TLS § 50 lg 2). Sama pa-
ragrahvi neljas lõige annab võimaluse töösuhte pooltel 
töölepingus või kollektiivlepingus kokku leppida, et öö-
töötaja igapäevane tööaeg on kaheksast tunnist pikem 
(näiteks 11 tundi). Seda  juhul, kui tegemist on direktiivi 
2003/88/EÜ artikli 17 lõikes 3 nimetatud töö iseloomuga 
ning tingimusel, et töötamine ei kahjusta töötaja tervist ja 
ohutust. Erandi kohaldamisel tuleb arvestada, et öötööta-
ja tööaeg kokku ei ületaks keskmiselt 48 tundi seitsme-
päevase ajavahemiku kohta.

Kuulutaja

Dharma alustab stipendiumitaotluste vastu- 
võttu lasterikastest peredest pärit üliõpilastelt
Oled püüdlik üliõpilane, kes on pärit perest, kus kasvab 
viis ja enam last, ja vajad toetust ülikoolis õppimisel? Just 
sinule mõeldes on Helle ja Leo McGuire loonud Dharma 
juurde Helle Randami Stipendiumifondi. 
Helle Randami fondi stipendiumile ootame kandideerima 
nii esimese kursuse üliõpilasi kui ka kõiki teisi. Stipendiu-
mi suuruseks on 1000-1500 eurot. Stipendiumi määrame 
korraga üheks õppeaastaks, kuid kandideerida ja stipen-
diumit saada võid kasvõi terve ülikooliaja. 
Kui osutud meie stipendiaadiks, siis sõlmime sinuga sti-
pendiumilepingu ja peale õppeaasta lõppu tuleb sul mei-
le esitada aruanne raha kasutamise kohta. 
Algavaks, 2014/2015. õppeaastaks saad kandideerida kuni 
10. septembrini. Taotluse vormi ja soovitud lisad leiad 
meie kodulehelt aadressil: http://dharma.ee/et/hel-
le-randami-stipendium.
Lisainformatsiooni saab: dharma@dharma.ee.

Maavalitsus 
ootab „Hea 
ettevõtja” ja 
„Tubli töötaja” 
rinnamärkidele 
kandidaate
Lääne-Viru maavalitsus 
kutsub üles esitama kan-
didaate „Hea ettevõtja” ja 
”Tubli töötaja” rinnamär-
kidele.
„Hea ettevõtja” konkursi 
eesmärgiks on esile tõsta 
ja tunnustada pikaajalisi 
ettevõtjaid, kes loovad 
töökohti ja kelle najal pü-
sib majandus. Kolmes jär-
gus kavandatud rinna-
märk “Hea ettevõtja 
10/15/20 aastat” antakse 
ettevõtjale (51 protsenti 
osanik, tippjuht), kes on 
juhtinud konkreetset ette-
võtet edukalt vähemalt 
vastavalt 10, 15 või 20 aas-
tat. Head ja edukat ette-
võtjat ning ettevõtet ise-
loomustavad korrektne 
maksekäitumine, hea et-
tevõtluskultuur, panus 
piirkonna tööhõivesse, 
kohalikku arengusse ja 
ühiskondlikku ellu. Lisaks 
tunnustab Lääne-Viru 
Arenduskeskus uusi loo-
dud ettevõtteid.
Rinnamärgi “Tubli tööta-
ja” kandidaadiks on või-
malus esitada inimest, kes 
on töötanud konkreetses 
ettevõttes või asutuses vä-
hemalt 10 aastat, kelle pa-
nus antud organisatsiooni 
arengusse on olnud mär-
kimisväärne ja kes on ol-
nud ühiskondlikult aktiiv-
ne. Nimetatud rinnamär-
ke antakse kalendriaastas 
kuni 15.
Ettepaneku koos põhjen-
dusega rinnamärgi and-
miseks võib esitada ette-
võte, kohalik omavalitsus, 
mittetulundusühing või 
mõni muu organisat-
sioon.
Kirjalik taotlus koos põh-
jendusega esitada Lää-
ne-Viru maavalitsusele 
hiljemalt 17. septembriks 
aadressil F. R. Kreutzwaldi 
5, 44314 Rakvere või 
e-posti aadressil info@laa-
ne-viru.maavalitsus.ee. 
Põhjenduses tuleks ära 
märkida, kellele ja mille 
eest rinnamärki taotletak-
se ning taotleja kontak-
tandmed. Otsuse rinna-
märgi andmise kohta teeb 
Lääne-Viru maavalitsuse, 
Lääne-Viru arenduskes-
kuse ja Lääne-Viru oma-
valitsuste liidu ühine ko-
misjon 25. septembriks.
Lääne-Viru maavalitsus 
alustas „Hea ettevõtja” ja 
„Tubli töötaja” rinnamär-
kidega maakonna tublide 
inimeste tunnustamist 
2011. aastal.

Kuulutaja
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Sõiduki e-teenindus
on kliendile kõige mugavam
Maanteeameti kaks levinumat registritoimingut on sõidu-
ki omanikuvahetus ja ajutine registrist kustutamine. Sel 
aastal käivitunud e-teenindus võimaldab neid ja teisi 
teenuseid kodust lahkumata soodsamalt kasutada.
Paljud autoomanikud teavad, kui tülikas on seista au-
toregistrikeskuses järjekorras ning oodata oma aega te-
hingute tegemiseks. Aasta alguses avas maanteeamet 
e-teeninduse, kus kodust lahkumata saab veebi kaudu va-
hetada omanikku, tellida posti teel koju registreerimis-
tunnistus, teha enne sõiduki ostmist taustakontrolli, kus-
tutada sõiduk ajutiselt registrist või muuta registreerimis-
tunnistusel kasutajaid. Juulis lisandus neile teenustele 
veel volituse alusel autoostu või -müügi vormistamine.
Viimase tehingu korral tuli varasemalt täita paberkandjal 
volitus, viia see liiklusregistribüroosse või saata see sinna 
e-kirjaga. „Kui volitus teha aga e-teeninduses, siis kehtib 
volitus autoostu vormistamisel nii e-teeninduses kui ka 
büroos,“ selgitas Maanteeameti klienditeenindusjuht Tat-
jana Portnova. Tema sõnul saavad volitusi anda ainult 
need isikud, kes on sõidukite omanikud. Uue süsteemiga 
on liitumas ka liisingufirmad, mis teeb tehingute tegemise 
lihtsamaks ka nende klientide jaoks. Volituste süsteem li-
htsustab toimingute sooritamist just juriidilistel isikutel, 
kellel tuleb volitusi kõige sagedamini ette.
Väga oluline on, mida paljud ei tea, et kasutades Maan-
teeameti e-teenindust, säästavad nad riigilõivudelt mak-
stavat raha 20%. Kui registribüroos maksab omanikuva-
hetus 61 eurot, siis tehes seda veebi kaudu, maksate 48 
eurot. Lisaks säästetud rahale ei pea kohale minema 
liiklusregistrisse, mis aitab aega kokku hoida. Veel välistab 
veebis omanikuvahetuse vormistamine võimaluse, et os-
tu-müügilepinguga auto ostnud inimene jätab auto enda 
nimele registreerimata ning tekitab hiljem endisele 
omanikule liiklus- või parkimistrahve.
Tänapäeval loeb mugavus, seega tasub liiklusregistri 
külastamisel indlasti uurida e-teeninduses pakutavate 
teenuste nimekirja. Näeme, kuidas internetipangad on 
meie elu hõlpsaks muutnud, miks mitte uurida ka teisi 
avaliku sektori e-teenuseid, mida kasutame suhteliselt 
harva. 

Mari Mölder

Seoses sügisel algava alumii-
niumist küünlaümbriste ko-
gumisaktsiooniga “Küünla-
ümbriste jaht” kutsub Kuu-
sakoski 1.-6. klassi õpilasi 
muinastulede ööl tühjaks 
põlenud teeküünlaümbri-
seid korjama. Küünlakesti 
võib enim leida avalike lõk-
keürituste toimumiskohta-
dest 31. augustil, muinastu-
lede ööle järgneval hommi-
kul.
Kuusakoski AS brändijuhi 
Mari-Liis Kallismaa sõnul 
põletatakse varasemate aas-
tate kogemuse põhjal mui-
nastulede ööl palju küünlaid 
ja tõrvikuid, mis ei lagune 
looduses või prügimäel kah-
juks mitte kunagi. “Taaska-
sutus on ainus viis muinas-
tulede ööl tühjaks põlenud 
teeküünlaümbristega kesk-
konnasõbralikult ümber 
käia. Tublidele noortele on 
see aga hea võimalus end sü-
gisel toimuvaks “jahiks” ette 
valmistada: randadesse jäe-
tud küünlaümbrised kokku 
koguda ning kampaania lõ-
pus koos ülejäänud ümbris-
tega meieni toimetada,” üt-
les Kallismaa.
Eelmisel aastal esmakordselt 
Eestis toimunud Kuusakoski 
“Küünlaümbriste jahi” akt-
siooni käigus kogusid 3699 
õpilast üle terve Eesti kokku 

Kuusakoski kutsub Lääne-Virumaa õpilasi 
muinastulede öö järel küünlaümbriseid koguma

766 255 alumiiniumist tee-
küünlaümbrist kogukaaluga 
rohkem kui 1 tonn. “Kuna 
kampaania osutus laste seas 
väga populaarseks ja kogu-
tud ümbriste arv oli niivõrd 
märkimisväärne, otsustasi-
me ka tänavu jahiga jätkata. 
Kampaania algab ametlikult 
küll novembris, ent kogu-
mist võib alustada juba tä-
na,” lisas Kallismaa.
Muinastulede öö eestvedaja 
Mairold Vaiki sõnul unusta-
takse tihtipeale muinastule-
de öö algne looduslähedasus 
ning ta kutsub kõiki osale-
jaid ürituse ajal keskkonna-
sõbralikult käituma. “Igaüks 
saab omalt poolt kaasa aida-
ta sellega, et ei jäta küünla-
kesti vedelema, kasutab lõk-
kematerjaliks vaid puitu, väl-
dib taevalaternate, õhupalli-
de või ilutulestiku kasutust 
ega jäta loodusesse sinna 
mittekuuluvat rämpsu,” üt-
les Vaik.
“Eelmisel aastal lennutati 
taevasse massiliselt taevala-
ternaid, mis on kahtlemata 
väga ilus vaatepilt, kuid reos-
tab keskkonda: pärast põle-
mist langevad laterna sees 
olevad traadipusad kas mer-
re, randa või metsa ning jää-
vad sinna vedelema,” lisas 
Vaik.
Selleaastase muinastulede 

öö temaatika on pühenda-
tud Soome lahe aastale 2014, 
eesmärk on anda hoogu 
juurde Soome lahe keskkon-
naseisundi edasisele paran-
damisele. Selle nimel süüda-
takse 30. augustil Läänemere 
kallastel lõkked, et suuren-
dada mereäärsete rahvaste 
ühtsustunnet ja meenutada, 
et meri ja loodus vajavad 
hoidmist.
Muinastulede öö lõkkeplat-

side avalikke asukohti Lää-
ne-Viru maakonnas saab nä-
ha muinastulede öö kodule-
hel http://muinastuled.ee/
tule-mere-aarde/avali-
kud-lokked-2014.
Lisainformatsiooni muinas-
tulede öö kohta leiab blogist 
http://muinastuled.blog-
spot.com/.

Kuulutaja

Foto: Tiina LiimandiPärnu rand 2013
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* Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta!
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

29-31.08

N
Ä

D
A

LA
LÕ

P
U

PA
K

K
U

M
IS

ED

N
Ä

D
A

LA
LÕ

P
U

PA
K

K
U

M
IS

ED

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

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

1.48 1.88 2.48
2.34 2.54 3.48

Keeduvorst
Eine
kg 

Kreemikringel
kg 

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

0.48
0.98

-51%

1.20 €/kg 

Siirup Twist
0,5L / 2 sorti 

Tatar Limor
4x100g 

Pumatikompvekid Tõmmu
175g / Kalev

0.88
1.34

-34%

5.03 €/kg 
0.38

0.64
-41%

0.76 €/L 

3.98 1.38 1.08

0.34 0.34

1.98 1.58 1.88

5.58 2.18 1.64

0.54 0.52

3.18 2.28 2.98

-29% -37% -34%

-37% -35%

-38% -31% -37%

2.76 €/kg 2.57 €/L 

3.09 €/kg 0.68 €/L +0.08

9.90 €/L 0.24 €/rull 

Hollandi juust
48% , 1kg

Lastevorst Rannarootsi
500g

Majonees Hellmann´s
Original Real
420ml

Vahvel Kooli
110g

Traditsiooniline
Limonaad
0,5L

Vedelseep Aloe Vera
1000ml

Tualettpaber Serla
8 rulli

Paprika
1kg

0.68
1.20 €/L +0.08

Hele õlu Karl Friedrich
5%, 0,568L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

0.78
1.08

-28%

Segumahlajook
Cido
1L

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10kg!

AINULT 29.08 AINULT 30.08 AINULT 31.08Hakklihasegu
Oma (jahutatud)
1kg 

Soodne grillvorst
1kg

Suhkur
1kg 

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

1.98
2.98

-34%

1.68
2.68

-37%

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5kg!

1.58
2.88

-45%

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

Sardell juustuga
1kg

Jäätis 
vahvlitopsis
(vanilli) 125ml / 65g

AINULT 1.09

0.14
0.18

2.15 €/kg 

HEA
HIND

0.14
0.18

2.15 €/kg 

HEA
HIND

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

0.78
1.28

5.20 €/kg 

-39%

0.47

Kakakobatoonikesed
Mesikäpp
(sokolaadi-
glasuuriga) 
150g / Kalev

Jäätis vahvlitopsis
(sokolaadi) 125ml / 65g

1.88 0.15
3.28 0.21

-43% -29%

2.50 €/kg 

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5krp! * Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

Kohvisaiake
60g

Kaerahelbed
Limor
400g

Turistieine
Ardeks
(sealihast)
325g

Teevorst
1kg

Nuudliroog
Anacom
60g / 2 sorti

AINULT 2.09 AINULT 3.09 AINULT 4.09

0.14 0.28 0.64
0.26 0.33 0.98

-46% -35%

2.33 €/kg 0.70 €/kg 1.97 €/kg 

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10tk! * Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

HEA
HIND

29.08-1.09
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29.08-4.09
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Seemneröst
(viilutatud)
500g

0.82

Kohupiimatort
Tere Kool
kg

7.48

Pizzakate
kg

4.48

Õun Jonagored
kg

Ploom Lepotica
kg

Pirn Conference
kg

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

0.68

0.54

0.74

1.64  €/kg

PARIM HIND
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29. august - 4. september

Head hinnad!
KOOLIKAUBAD

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

3.18

11.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

2.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

18.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

18.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

18.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.34

1.28

1.08

0.78

0.74

6.98

1.74

1.18

0.78

1.44

1.14

1.98

2.68

1.48

0.84

0.24

5.34

3.88

5.98

0.52

1.78

0.42

7.58

0.98

1.78

0.51

1.78

0.52

5.98

1.28

6.28

2.68

1.54

0.62

8.98

0.88

1.64

1.68

1.38

1.09

1.14

2.38

1.48

1.04

1.88

1.48

2.48

3.57

1.94

0.90

0.29

5.88

6.94

0.68

2.18

0.49

1.20

2.29

0.92

2.18

0.59

1.88

7.68

3.59

al 1.84

0.78

1.08

2.68 €/kg 

4.74 €/kg 

6.00 €/kg 

4.11 €/kg 

13.96 €/L 

4.83 €/kg 

3.93 €/kg 

1.56 €/kg 

16.94 €/kg 

0.57 €/L +0.08

3.70 €/kg 

1.68 €/kg 

11.43 €/kg 

7.12 €/L 

3.47 €/kg 

3.36 €/kg 

10.00 €/kg 

2.53 €/L 

0.10 €/tk 

3.56 €/kg 

al 5.10 €/kg 

5.93 €/kg 

10.40 €/kg 

11.96 €/L 

2.56 €/L 

5.36 €/kg 

al 3.38 €/kg 

3.35 €/kg 

17.96 €/L 

3.14 €/kg 

Juustuviiner Valla 500g / Rakvere
Lihakombinaat 

Poolsuitsuvorst
Krakovi
270g / Nõo
Lihatööstus 

Heeringafilee
vähesoolane
Kapten Grant
240g / 180g

Köögiviljaraguu Põnn
190g 

Multinektar Gutta
50%, 1L 

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

Poolsuitsuvorst Juustu
360g / Rakvere
Lihakombinaat 

Suitsutatud
keeduvorst
Juustu
300g / Luha 

Makaronid Italpasta 500g / 2 sorti 

Pez mänguasi + 2 kleepekat
+ puuviljamaitselised kommid
85g 

Karastusjook
Sprite, Fanta
ja Fanta
(maasika-kiivi)
2L

Juustuviilutaja
(roostevaba teras)
1tk 

Kana Barbeque pallid
(jahutatud)
kg / Tallegg 

Sardell Retro
Vastse-Kuuste
400g / Atria

Täistera-
kaerahelbed
Helen
500g

Vahuvein CinZano
Gran Dolce Sweet
9,5%, 0,75L 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Raseerija Gillette
Venus Classic
1tk

Delikatess peekon
kg / Rannarootsi 

Koorejogurt
Tere LaCrema
150g / 2 sorti
Tere 

Lauavein G. Franteschini
11,5%, 3L / 3 sorti 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Hügieenisidemed
Naturella Ultra
10tk

Sealihasardell
naturaalne
500g / Rannarootsi 

Koorejäätis Super Viva
al 95g / 3 sorti

Hapukapsasupp
(sealihaga)
530g / Salvest 

Dzinn Crafters Gin
38%, 0,5L 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Suitsupeekon
ca~250g / kg
vaakum
Nõo
Lihatööstus 

Juust Võru Havarti
30%, 500g
Valio 

Konserveeritud tomatid
(maitserohelisega) 910g / 455g  ja
tomatid
(omas mahlas)
900g / 450g

Vahvel Adugs (kakaotäidisega)
185g 

Viski J. Walker
Red Label
40%, 0,5L 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Pesupulber Bonux
3in1 Magnolia
280g

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

Tindipliiats Standard
(sinine, must)
1tk 

Plastiliin Jovi
komplekt 
(15 värvi)

Pastapliiats Maped Dark M
(sinine, must)
1tk

Harilikud pliiatsid Lotte
4tk karbis / 0.20 €/tk

Joonistusplokk A3
(egiptus)
1tk 

Vihik APP (jooneline, ruuduline) 
12 lehte
1tk

3.28 0.48

2.28

0.24 0.78

1.480.06

0.98

1.88

0.141.68

Vihik Bradley (jooneline, abijoonega)
12 lehte
1tk

Värvipliiatsid Maped
ColorPeps 12tk
+ teritaja Vivo 
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KINNISVARA

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

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal. 
sees. Uus vannituba! Hind 11 600 €. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305
• Müüa 1toaline rõduga korter (43 m2) 
Rakkes. Info 5675 0239
• Müüa 1toaline keskküttega korter 
Rakkes. Tel 5344 6121
• Müüa renoveeritud 2toaline avatud 
köögiga korter Rakveres Kungla tn. 
Tel 5698 7589

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

Urmas Saarmets
maakler

Lääne-Virumaa/ Tallinn
511 0478

Helve Kesküla
maakler/hindaja

511 6466

Mare Aros
maakler

528 8670

Anu Veldre
maakler

501 3658

Merle Nagel
maakler/hindaja

58 003 648

AITAME MÜÜA 
KINNISVARA LÄÄNE-VIRUMAAL

2300 € + KÜvõlg 2800 € tel: 5013658 Anu 

MAJAOSA

Rakvere, Näituse, üp 96,4 m2, maja alu-
mine korrus H: 65 000 € tel.: 50 13 658 
Anu
Tamsalu v, Vajangu k, Kooli, üp 179 m2, 
krunt 1600 m2, paariselamu H: 19 000 € 
tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, üp 153,5 
m2, krunt 1284 m2, H: 18 000 € tel: 51 
16 466 Helve

Rakvere, Veski, üp 168 m2, krunt 710 m2, 
2k, 5 tuba. H:75 000 € tel: 5116 466 Helve
Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2, krunt 
1033 m2, H: 28 500 € tel: 52 88 670, Mare 
Rakvere v, Eesküla k, üp 77 m2, krunt 
4872 m2, H: 50 800 €, tel. 52 88 670 Mare 
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, üp 
93,4 m2, kõrvalh, H: 22 000 € tel: 5800 36 
48 Merle 
Sõmeru v, Varudi-Vanaküla k, krunt 
11 727 m2, üp 104,6 m2, kõrvalh, puur-
kaev, H: 16 000 € tel: 58 00 36 48 Merle 
Vinni v, Roela al, Allika tn, üp 80 m2, krunt 
2600 m2, H: 45 000 € tel: 51 16 466 Helve
Vihula v, Eisma k, üp 157,5 m2, krunt 
2834 m2, suvila, H: 95 550 € tel: 58 0036 
48 Merle
Vinni alevik, Metsa tn, krunt 3147m2, üp 
151,6 m2 H:103 360€ tel 52 88 670 Mare 
Vinni v, Vetiku k, üp 123,3 m2, krunt 4400 
m2, , saun H: 49 000 € tel: 58 00 36 48 
Merle
Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2, üp 
61,6 m2, rah seisuk, H 15 900 € tel: 51 
16 466 Helve
Rakvere v, Eesküla k, krunt 19437 m2, üp 
112,1 m2, kõrvalh, H 46 000 € Tingi! tel: 
51 16 466 Helve
Vihula v, Annikvere k, üp 130 m2, krunt 
2966 m2, eksklusiivne hoone! H: 79 000 € 
tel: 51 16 466 Helve
Laekvere v, Rahkla k, üp 66,9 m2, krunt 
5546 m2, saun H: 20 000 € tel: 58 00 36 
48 Merle
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, üp 
93,4 m2 H:22 000 € tel 58 00 36 48 Merle
Rägavere v, Põlula k, krunt 65068 m2, üp 
109,7 m2 H:45 000 € tel 5800 3648 Merle
Rakvere, J Kunderi, üp 112,8 m2, krunt 
1068 m2,7 tuba H: 39 800 € tel: 58 00 36 
48 Merle
Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 m2, H: 
25 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Vahakulmu k, krunt 1 ha, H: 13 
000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Rägavere k, krunt 3 ha, H: 18 000 
€ tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 ha, üp 
117m2, H: 18 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Koidu tn, k 911 m2, H: 46 000 € tel: 
51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kolde tn 7, krunt 1194 ha, üp 
300m2, H: 39 000 € tel: 51 10 478 Urmas 
Tapa, Virve tn, krunt 1953 m2, H: 29 000 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Vihula v, Võsu al, üp 39,9 m2, krunt 754 
m2, suvila, H: 29 000 € tel: 58 0036 48 
Merle

Rakvere, Näituse tn, krunt 1203 m2, saun, 
kuur, kaev H: 19 000 € tel: 58 00 36 48 
Merle
Rakvere, Räägu tn 23, krunt 880 m2, , 
kat. tunnus 66301:015:0036, 19 100 €, tel. 
52 88 670 Mare 
Rakvere, Piiri 8b, krunt 713 m2, 
66301:014:0180, H: 29 400 €, tel 52 
88 670 Mare 
Vihula vald, Toolse küla, elamumaa 9000 
m2, 88703:003:0263, H: 40 000 €, tel 52 
88 670 Mare 
Vihula vald, Toolse küla, elamumaa 5801 
m2, 88703:003:0260, H: 20 000 €, tel. 52 
88 670 Mare 
Kadrina alevik, Luige 2, krunt 1346 m2, 
27305:003:0075, tel 52 88 670, Mare
Sõmeru v, Sõmeru al, krunt 1600 m2, H: 
19 000 € tel: 58 00 36 48 Merle
Viru-Nigula v, Mahu küla, krunt 14 347 
m2, merega piirnev kinnistu H 30 000 €, 
tel: 51 16 466 Helve

Kunda, Koidu tn 42, üp 43,3 m2, II k, rõdu 
H: 4300 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Pargi 4, I k, üp 25,2 m2  H: 2500 
€ tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Lembitu pst 16, 27m2, remonditud 
H: 4600 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Õhtu pst, III k, 38m2, renoveeritud 
H: 5600 € tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kesk n 12 , üp 42,5 m2, I k, rõdu 
H: 30 000 € tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Jaama tn. 19, I k. üp 36,6 m2, 
renov, H.21 700 €, tel 52 88 670 Mare 
Rakvere, Võidu 74, I k., üp,. 34,3 m2, re-
nov,  ahiküte H: 18 700 € tel. 52 88 670 
Mare.
Rakvere, Laada 8, IV k. H: 35 000 € tel: 
52 88 670 Mare
Rakvere, Saue 13, II k. Üp. 44 m2 H: 
19 500 € tel 5288 670 Mare 
Rakvere, Lennuki 4, üp 40m2, III k, H: 
14800 € tel: 51 10 478 Urmas
Kunda,  Mäe 16, V k, üp 49,5 m2, rõdu  H: 
9 200 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Loode 4, II k, üp 40,8 m2, reno-
veeritud  H: 6900 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. H: 8500 € 
tel 52 88 670 Mare
Kunda,  Aia 2, III k, üp 39,1 m2  H: 510 € 
+ KÜ võlg 2000 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Pargi 4, I k, üp 38,1 m2  H: 1700 
€ + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Pargi 8, I k, üp 36,4 m2  H: 5500 
€ tel.: 50 13 658 Anu
Tapa v, Moe küla, 47,8 m2, II k, H: 2900 €  
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa,  Ülesõidu 6, 39 m2, II k, H: 5900 €  
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Põllu 1, V k, 42,2m2, H:6000 € tel: 
51 10 478 Urmas
Tapa, Jaama tn, II k, 40,2 m2, ahiküte 
H:8500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Roheline 20a, III k, 38,2 m2, H: 
6800 € tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Ääsi tn 19, üp 49,1 m2, V k, rõ-
du. H:3500 € tel: 51 16 466 Helve
Kadrina v, Männi tee, II k, üp 53,8 m2, H: 
3400 € tel: 58 00 36 48 Merle
Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5 m2, I k 
H: 7300 € tel: 51 16 466 Helve

Rakvere,  Seminari 34, üp 63 m2, III k, re-
noveeritud H: 59 435 € tel: 52 88 670 Ma-
re
Rakvere,  Tallinna 16, üp 63 m2, II k H: 32 
500 € tel: 52 88 670 Mare 
Rakvere, Kunderi 2, üp 53 m2, II k., H: 
8900 €. tel: 51 10 478 Urmas 
Rakvere,  Lennuki 4 , IV k, üp 48,7 m2,  
H: 26 000 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Kalda 16, II k, üp 62,5 m2, kamin  
H: 9500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 12, IV k, üp 56 m2  H: 1300 
€ + KÜ võlg 3800 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Koidu 83, IV k, üp 61,1 m2  H: 
4760 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu 
Tamsalu, Ääsi 17, üp 65,7 m2, II k, H: 
7990 € tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu, Kesk 12, üp 67,5 m2, I k, H: 9 
000 € tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu, Ääsi tn 11, üp 62,5 m2, rõdu. H: 
3500 € tel: 51 16 466 Helve
Kadrina, Kalevipoja 10, üp 66,2 m2, V k, 
rõdu H: 15 000 € tel: 51 16 466 Helve
Vinni v,  Kiige 3, I k, üp 63,5m2,  H: 4500 
€ + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Ülesõidu tn 6, I k, 48m2, H:3900 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pikk tn 8, 57,5m2, H: 8500 € tel: 51 
10 478 Urmas

Kadrina v, Hulja al, Tõnismäe tee 19, üp 
79,2 m2, IV k H: 16 000 € tel.: 50 13 658 
Anu 
Sõmeru v, Näpi al, Näpi tee 6, üp 62,3 
m2, II k, hea seisuk + garaaž H: 25 900 € 
tel: 51 16 466 Helve
Rakvere, Ussimäe, Pagusoo 5, üp 79,8 
m2, V k, kamin H: 43 000 € tel.: 50 13 658 
Anu 
Kunda, Koidu 83, üp 74,6 m2, III k H: 
3200 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu 
Kunda, Koidu 83, üp 74,7 m2, V k H: 

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

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

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

Müüa looduslikult kaunis paigas Laekve-
re vallas, Kaasiksaarel palkmaja kõrval-
hoonetega jõe ääres. Krundi suurus on 
19205 m2. Avijõgi läbib krun . Krundil 
veel palkidest ait ja puidust garaažihoo-
ne. Krunt kõrgehaljastusega looduslikud 
puud, viljapuud ja marjapõõsad. Koht 
privaatne, kuid naabritest mi e väga 
kaugel. Sobiv koht inimesele, kes naudib 
rahu ja vaikust veevulinga. HIND 25000 
EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa maja Rakveres, Vahtra tn, vajab 
remon , palk ja täidissein (peal kivivoo-
der), ahjuküte, saun, 200 l boiler, linna 
vesi ja kanalisatsioon. Avar viljapuu aed, 
krunt 771 m2. Tänavad asfalteeritud. 
HIND 56700 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa ideaalses korras soe suur maja 
Aseri keskuses Tellise 14, vaiksel rahuli-
kul tänaval, ümberringi naabrid. Sobib 
suurele perele, mitmed kõrvalhooned, 
grillimisnurk, saun, kinnine veranda, 
ideaalses korras õueala. Majal kõik ak-
nad vahetatud, küte Pellet ahjuga või 
puudega. Maja ei vaja remon , võib ko-
he elama asuda. HIND 105000 EUR. He-
lista 58147077 Liidia

Müüa Rakvere kesklinnas Koidula 7 
omapärase planeeringuga maja 4 korru-
sel 2-toaline korter. Korter valgusküllane 
suurte akendega. Majas avarad trepiko-
jad ja hea ühistu. HIND 27000 EUR. He-
lista 53331805 Olev

Müüa Rakvere linnast ca 5 km kaugusel 
Arkna külas Jõekalda 15, teisel korrusel 
väga heas korras 3-toaline ahikü ega 
korter. Korteris aknad vahetatud, ühe 
toa viimistlus lõpetamata. Ahi sisse ehi-
tatud ja kõik load olemas. HIND 25000 
EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa mugav ja ilus 4-toaline korter Hal-
jala keskuses, Tallinna mnt 20. Lähedal 
bussipeatus, kool, lasteaed, kultuurima-
ja, kauplus, noortekeskus, laste mängu-
väljak kohe maja taga. HIND 28600 EUR. 
Helista 5063921 Galli

Müüa mugav ahikü ega korter Pajus  
keskuses, Tartu mnt 16. Ühes toas uus 
pake aken ja põrandal parke . Elutoas 
ja magamistoas ahi ning elutoas lisaks 
pliidi soojamüür. Korteri juurde kuulub 
garaaz, puukuur ja aiamaa. Lähedal bus-
sipeatus, lasteaed ja kauplus. Majas kor-
teriühistu. HIND 13200 EUR. Helista 
5063921 Galli

Müüa ilus umbes aasta aega tagasi re-
noveeritud korter Rakveres Võidu 84. 
Korteril on aknad vahetatud, paigalda-
tud 2 seina kappi. Korterisse jääb sisse 
köögimööbel. Korter on soe ja madalate 
kommunaalkuludega: suvel 40-50 eurot 
ja talvel 110-130 eurot.  Võib pakkuda 
ka vahtust 3toalise korteri vastu Rakve-
res! HIND 35500 EUR. Helista 56814899 
Kerly

Müüa kena valgusküllane 2toaline ahi-
kü ega korter Haljalas, Tallinna mnt 7. 
Korteriühistu olemas. Maja on väljast 
soojustatud ja korter soe. Vajab remon-

. HIND 8000 EUR. Helista 5530227 Eino

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

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

Galli Wölfert
maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Roza Ošlakova
maakler 
Tel 5551 8067
roza@virumaainvest.ee

Eino Vaher
maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

MÜÜA MAJAD

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

 OTSIME OMA MEEKONDA
TUBLIT JA TEGUSAT MAAKLERIT

• Müüa 1toaline korter Türil. Kõigi 
mugavustega, renoveeritud, väga 
soodsas asukohas. Tel 5294 787

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn, III k., üp. 39 m2. Hind 15 
900 €. Tel 5884 1397
• Müüa 2toaline remonti vajav korter 
Võidu tänaval. Hind 21 000 €. Tel 
5113 484
• Müüa 2toaline korter (38,3 m2) 
Rakveres Küti 10. Keskküte, vesi. Hind 
20 000 €. Tel 5616 8881, Tamara
• Müüa 2toaline sanitaarremonti 
vajav korter Rakvere kesklinnas Laada 
tänaval. Hind 22 400 €. Tel 5342 2880
• Müüa 2toaline korter Lepnal 
Rakvere vallas. 48 m2, Rakvere linnast 
4 km. Hind 6500 €. Tel 5825 4063
•  M ü ü a  2 t o a l i n e  a h i kü t t e g a 
renoveeritud  korter  Käravetel, 
Järvamaal. Tel 528 5341
• Müüa 3toaline korter Rakveres. Hind 
kokkuleppel. Tel 5675 7465
• Müüa remonti vajav 3toaline korter 
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• Soovin osta remonti vajava korteri või 
maja Rakveres või selle lähiümbruses. 
Soodsa pakkumise korral raha kohe 
kätte! Tel 5226 500
• Ostan 1toalise korteri Rakveres või 
Sõmerul. Tel 5157 765
• Ostan Rakveres 1-3toalise korteri 
otse omanikult (võib vajada remonti). 
Info 5134 287, Ülle
• Otsin klientidele  2- ja 3toalist 
korterit  Tapa linnas, maja  Tapa 
linnas või vallas ning  1- või 2toalist 
keskküttega korterit Rakvere linnas. 
Kõik pakkumised on oodatud, tasuta 
konsultatsioon. Info tel 5110 478 või 
urmas.saarmets@pindi.ee
• Soovin osta maja Rakveres. Tel 5656 
4857
• Soovin osta krundi Rakveres. Tel 
5656 4857
• Ostan garaazhi Rakveres. Tel 5558 
8135

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

• Soovitakse üürida 1-3toalist korterit 
Tapa linnas. Tel 5110 478
• Üürin majaosa või korteri Rakvere, 
Vinni või Pajusti ümbruses. Tel 5645 
1242
• Korterist (Rakvere) anda üürile tuba, 
soovitatav õpilane. Tel 5848 1071
• Üürile anda Rakveres eramajas 
tuba (koos panipaigaga) ja köök 
abivalmis korralike elukommetega, 
soovitavalt (üli)õpilasele. Ahiküte, 
head pesemisvõimalused. Eraldi 
sissekäik. Looduslikult ilusas kohas. 
Hind kokkuleppel, abistajale soodsam. 
Tel 5561 1125
• Üürile anda suur 1toaline (41 m2) 
kaminaga korter Rakveres Pikk 37, 
II korrus. Hind 180 €. Tel 5034 972, 
info@ko.ee
• Üürile anda 1toaline korter Rakvere 
südalinnas. 50 € + kom.maksud. Tel 
5535 125, Veera
•  Ü ü r i l e  a n d a  m u g a v u s t e g a 
möbleeritud 1toaline korter Rakvere 
kesklinnas. Tel 5065 721
• Üürile anda 2toaline ahiküttega 
korter Rakveres. Tel 5133 068
• Välja üürida  2toaline korter 
Rakveres. Tel 5322 6337
• Veltsis soodsalt üürile anda 3toalisest 
korterist 2 tuba. Tel 5742 0668
• Üürile anda remonti vajav 3toaline 
korter Lennuki tänaval ja 2toaline 
Sõmerul. Hind kokkuleppel. Tel 5680 
1956
• Üürile anda 3toaline korter Rakveres. 
170+maksud. Tel 5661 0630
• Anda üürile 3toaline k.m. möbl. 
renov.  korter  (50 m2)  Rakvere 
südalinnas, hind 200 € + kom.maks. 
Tel 525 7566
• Üürile anda 4toaline k.m. korter 
(II k.) Rakveres Kungla tn. Osaliselt 
ts.küte ja el.küte, boiler, veemõõt., 
köögimööbel. Targal majandamisel 
kom.kulud väikesed. Aeg 1.09, kiire! 
Tel 5548 000

ÄRIPINNAD

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

SÕIDUKID
• www.toonklaas.ee
• Müüa BMW universaal, 2003. a, 2,0 
110 kW turbodiisel. Tel 5333 8400, 
5806 1081
• Müüa Fiat Bravo 1,4i ülevaatus ja 
kindlustus kehtib. Hind 550 €. Tel 
5028 156
• Müüa remonti vajav või varuosadeks 
Ford Galaxy 1,9D 2002. a. Tel 5054 488
• Müüa Land Rover Freelander 1,8B 
99. a, korralik auto. Hind 2600 €. Tel 
5113 414
• Müüa MB 814  madel-tent kast 
5,6x2,32x2,1, täismass 7,49, suur 
kabiin. Hind 4200 €. Tel 5553 6535
• Müüa Peugeot Partner 2009. a 74 000 
km. Olnud üks omanik. Tel 5115  648
• Müüa Toyota Avensis 2,0 TD 1999. a, 
sedaan, 1650 €. Tel 524 4243
• Müüa Volkswagen Bora 1,6i bensiin 
1999. a. Sõiduk väga heas korras, 
ülevaatus ja kindlustus kehtivad. Hind 
mõistlik. Tel 5028 156
• Müüa Volvo S40 1,9 turbodiisel, 2000. 
aasta, 4 ust, sedaan, must metallik, 
sõiduk üliökonoomne, väga heas 
korras, omab ülevaatust 10.2014. Hind 
soodne. Tel 5079 984
• Müüa varuosadeks: Ford Transit 
2,5D; Audi B4 2,0D 95. a; Shkoda 1,3B 
94. a; LT 31 2,4B; Ford Mondeo 1,6B; 
VW Passat diisel. Tel 5558 5956
• Soodsalt müüa Zhiguli 06 konks, 
starter, nukkvõll komp., ilukilbid, 
peeglid, karbussid jne. Tel 5588 429
• Müüa UAZ 3303 varuosad: kabiin, 
esisild, mootor, vahekast, radiaator 
ja muud jupid. Tel 56915 5810
• Müüa GAZ-21 (vana Volga) varuosad. 
Tel 5157 765
• Müüa ATV Kawasaki KVF 750 2007. 
a. Tel 5822 1813

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

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID

Tel 516 4685

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

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

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

Kaubikute,maasturite
ja sõiduautode REMONT

Me hoolitseme sinu neljara alise sõbra eest

KÜTTEPIHUSTITE  REMONT  -hooldus

KÜTTEPUMPADE REMONT  -hooldus

AUTOMAATKASTIDE REMONT

AUTOMAATKASTI ÕLIDE VAHETUS

AUTO DIAGNOSTIKA

*REMONT*HOOLDUS*REHVIVAHETUS*

VARUOSADE MÜÜK

-JÄRELMAKSU VÕIMALUS-

AM3 Autohooldus KÜTUSE 16a, RAKVERE

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

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA REMONT JA 
TÄITMINETÄITMINE

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

• Soovin vahetada 2toalise korteri 
Rakv ere s 3toalis e korteri  v õi 
vanema maja vastu Rakveres  + 
kompensatsioon. Tel 5552 5460
• Soovin vahetada Rakvere kesklinnas 
3toalis e ahikütte ga korteri  (I 
korrus) maja vastu. Maja võib asuda 
linnast väljas. Korter korralik, avar, 
kommunaal arved väikesed. Tel 5677 
1277

Lennuki tänaval ja 2toaline Sõmerul. 
Hind kokkuleppel. Tel 5680 1956

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

• Müüa 3toaline ahiküttega korter 
Näpil otse omanikult. Tel 555 63 144
• Müüa 3toaline korter (69 m2) Lepnal 
(Rakvere vald). Ahi + elektriküte. Hind 
19 000 €. Tingi! Või vahetan korteri 
vastu Rakvere linnas. Tel 5535 125, 
Veera
• Müüa 3toaline ahiküttega korter 
Kadrina vallas Lante külas. Hind 4500 
€. Tel 5627 4040
• Müüa 3toaline korter Tamsalus. Otse 
omanikult. Tel 5609 9277
• Müüa 3toaline korter Kundas Koidu 
73. Toad eraldi, olemas on rõdu, II 
korrus, kõigi mugavustega. Hind 12 
000 €. Tel 5627 7034
• Müüa 3toaline korter Essus. Tel 
5812 6695
• Müüa remonti vajav keskküttega 
3toaline korter Vahakulmus. Soodsalt. 
Tel 5661 1028
•  Mü ü a  3 t o a l i n e  ko r t e r  Ta p a 
kesklinnas. Tel 5697 5317
• Müüa 3toaline korter Viru tänaval 
Kiviõlis, I korrus. Tel 5549 463
• Müüa 2korruseline remonti vajav 
maja Rakveres. Tel 5169 731
•  M ü ü a  m a j a  ( 7 0  m 2 )  k o o s 
kõrvalhoonetega ja maaga (2,67 ha) 
Kantkülas Saviaugu kinnistu. Tel 5397 
5485, 5341 1585
• Lääne-Virumaal Laekvere alevi servas 
müüa talumaja kõrvalhoonetega. 
Krunt 3,65 ha, suur aed, privaatne ja 
ilus koht. Hind kokkuleppel. Info tel 
5333 0950 või 5209 958
• Müüa armas palkmajake Viru-
Jaagupi alevis. Krunt 650 m2, otse 
omanikult. Helista ja küsi lisa tel 
5079 984
• Müüa maja Viru-Jaagupis. Hind 18 
000 €. Tel 5529 619
• Müüa maja Vihulas. Tel 5814 3321
• Müüa väga heas korras suvila Eismal. 
Tel 5083 305. www.kenriko.ee
• Müüa kinnistu. Tel 5570 990

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

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

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

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

•  Mü ü a  m a j a  k o o s  a i a m a a  ja 
kõrvalhoonega 18 km Rakverest 
või vahetada 2toalise korteri vastu 
Rakveres (II korrusel). Tel 5562 2948

•Üürile anda k.m. korter. Tel 5836 1490
• Anda üürile väga heas korras suvila 
Eismal. www.kenriko.ee Tel 5083 305
• 4-30 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik elamine. 
Tel 5164 685
• Anda üürile külmkamber-ladu 
Rakveres 125 m2. Veoautoga hea 
ligipääs. Tel 5029 938

• Müüa mootoririkkega mopeed 
tagavaraosadeks või osadena. Tel 
5148 115
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ÜLIKIIRE 
INTERNET

Lääne- ja Ida Virumaal. 
Levib maal ja linnas. 

Kuumakse alates 
6,50 eurost

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

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee

•  1.-9. klassini kõikides ainetes 
ka. inglise keel eratunde andev 
koduõpetaja asukohaga Võidu tn. 76, 
45min/10 €, 567 28 256, Sandra

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

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

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

•  Pehme mö öbli  remont.  Veo 
võimalus. Tel 3227 822, 5061 547
•  S o o d s a l t  m ü ü g i l  k o d u -  j a 
tööstusõmblusmasinaid. Remont 
kõikidele masinatele. Tel 5588 429, 
32 450 85

TEENUSED

• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055
• Võimalik tellida veevedu autoga kuni 
12 tonni (12000 liitrit). Info telefonil 
5032 269
• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415
• Transport  ja kolimine  parima 
hinnaga. Tel 5695 6535
• Transporditeenus  kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel 5535 938

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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2x2.35 
KJ 7200). Tel 513 2021
• Reisijate vedu  16-, 40-, 49- ja 
8kohaliste bussidega. Ka vabariigist 
välja. Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269
• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, tagaluuk, 750 
kg). Tel 5557 8804
• Veoteenus Peugeot Boxeriga (3,3 x 
1,8 x 1,8). Tel 5557 1997

• Veoteenus kaubikuga (1,5 tonni). 
Takso tellimine (6 kohta). Tel 
5245 435

• Transporditeenus multilift kalluriga 
(mahakäivad, vahetatavad kastid - 6, 
13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 324 5761
• Teostan kolimisteenust Ford Transiti 
kaubikuga. Hinnad soodsad. Tel 5695 
6535
• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552
• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849
•  T e o s t a n  t r a n s p o r d i -  j a 
kolimisteenust. Kuulutus ei aegu. Tel 
5628 9066
• Prügiveoteenus, multilift kallur + 
mahakäivad vahetatavad kastid. Tel 
502 6761, 553 6188, 324 0707
• 5tonnise Multilift konteineri 
rent, järel veetava kompressori 
rent  (5,4 kuupmeetrit minutis). 
Osutame teenust 5 t. kandevõimega 
kalluriga. Isotermiline paakauto 
8kuupmeetrilise paagiga (olemas 
toiduainete veoks mõeldud sertifi kaat) 
veab puhast vett. Vaata lisa kodulehelt 
www.fekaekspress.ee Info 5381 9930 
või info@fekaekspress.ee
• Kallurauto-, poolhaagisauto- 
(tent, platvorm), metsaveoauto-, 
väikekaubiku-, buldooseri-  (T-
130, TD-75),  kopplaaduritööd. 
Treimis-, keevitustööd (gaas, elekter, 
CO, metallilõikus), teraviljavedu. 
Kohaletulemise võimalus. Kuulutus ei 
aegu! Tel 503 2269
•  Ve o t e e n u s  v ä i k e k a l l u r i g a . 
Kandevõime 1,5 tonni või 4 m3 
küttepuid. Tel 5691 5810

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

• Rakkekaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5574 792

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

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

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

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

• Puksiirabi ja veoteenus. Tel 
5208 818

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

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Toru- ja sanitaartehnilised tööd. 
Tel 53324749

• San.tehnilis ed tööd, vee- ja 
kanalisatsioonitrasside ehitus, 
kaevetööd. Tel 5143 783
• San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593
•  B o i l e r i t e ,  k r a a n i k a u s s i d e , 
W C - p o tt i d e ,  d u s h i k a b i i n i d e , 
veeautomaatide paigaldus jm tööd. 
Tel 5680 3249

• 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 502 4944

• Plaatimine+torutööd. Tel 5695 4670
• Teen kindakrohvi (korstnad, 
soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee, tel 508 3305
• Pottsepatööd. Tel 5851 9785
•  K o r s t n a p ü h k i m i s -  j a 
pottsepateenused. Tel 5221 165
• Korstnapühkija. Tel 5560 4046
• Ahjud, kaminad, pliidid, korstnad, 
müürid. Tel 5047 459
• Ehitame ja remondime aedasid ja 
jalgväravaid. Helista ja küsi lisa. Tel 
5661 2942

• Paekiviehitised, müürid, aiad, 
kõnniteed. Tel 5896 7912

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

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

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

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

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa tel 5695 
4670

• Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel 
5612 3743

•  T e o s t a m e  e h i t u s t ö i d 
vundamendist alates. Tel 5896 
7912

• Parketi paigaldus. Üldehitustööd. 
Tel 5619 8416
• Teeme ehitus-, remont-, lammutus- 
ja siseviimistlustöid (majad, saunad, 
korterid) eraisikutele, firmadele. 
Terrasside ja varikatuste ehitamine. 
Tel 5045 560
• Ehitusfi rma teeb üldehitus-, sise-ja 
välistöid. Eramute puitfassaadide 
soojustamine ja ehitamine. Tel 5349 
1627
• Fie Mart Nestor ehitab uusi ja 
renoveerib vanu hooneid. Tel 5646 
0674

• Korterite ja eramute remont. 
Tel 5896 7912

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

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

• Trimmerdamisteenus. Tel 5892 
7630

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

Tel  324  4090

AUTOKLIIMASEADMETE

TÄITMINE

HAAKEKONKSUDE

MÜÜK JA PAIGALDUS

Tel  324  4090

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  TREILERI RENT

 Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja
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* Arvutite ja printerite 
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

* Koduelektroonika remont

Kontoritehnika  Hoolduske-
skus

Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534

EHITUS

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

Kõik tööd 
projektist teostuseni!

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

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

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

OÜ TENITO

EHITUSFIRMA WORCLY OÜ 
PAKUB KVALITEETSEID 

EHITUS JA 
PAIGALDUSTEENUSEID.

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

Kui Teil on plaanis 
lähitulevikus midagi ehitada, 

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

kindla kvaliteedi 
kooskõlastatud ajagraafi kus.

Worcly OÜ

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

www.kuulutaja.ee

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

•  Väikebusside rent
Pikemaajaliste lepingute 

puhul soodustus. 
Tel 502 5996, 510 1872* 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

EHITUSPROJEKTID 
DETAIL-

PLANEERINGUD

kiiresti, hinnad soodsad.

RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647
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Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE

Vinnis
5783 8999

6 5,

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

MÜÜA 

LÕHUTUD 
KÜTTEPUID 

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID
(sanglepp)

34 € / ruum
Rakvere piires transport 

tasuta!
Tel 5354 1618

www.haket.ee

ÜÜA LÕÕHUTUD

Hind al. 30 eur/rm
koos transpordiga.

Tel. 555 60 240

OÜ Viru Halud
MÜÜB

kvaliteetset
küttepuud.

Telefon 324 4240

E-R 9.30-17.00

L 9.30-14.00

RAKVERE Vilde 14
BUSSIJAAMA VASTAS
RAKVERE Vilde 14
BUSSIJAAMA VASTAS

SOODSA
HINNAGA

JALGRATTAD

SOODSA
HINNAGA

JALGRATTAD
(ühe ja kolme käiguga)

Hiina rollerite, ATVde
ja krossikate remont

Hiina rollerite, ATVde
ja krossikate remont

Suur valik laste
jalgrattaid

Suur valik laste
jalgrattaid

LASTE ATV-d
(hind alates 325 )€

LASTE ATV-d

OSTAME
kasutatud jalgrattaid,
rollereid, ATV-d, võrre

OSTAME

Taaskasutatud 
rõivaste müügipunkt 

“SIRTSUD” 
Avatud Rakveres 

Sireli tee 6
(Rakverest Kadrina suunas ca 200 m)

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

Müügile saabusid joped 
hinnaga 3-10 €

P.S. Tasumine  sularahas!

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

Paigaldame:
fassaadiplaate
sokliplaate
rõdupiirdeid

Tel  511  0286

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

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

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUS

VÄIKEFIRMADELE
Tel (+372) 527 6062

genericoy@gmail.com

KODU             

•  Ka s u t at u d  v ä ga  h e a s  k o r ra s 
elektriradiaatorid (Airelec, Atlantic), 
meeste / noorte UUS kevad-sügis-
talvejope  DE PUTA MADRE (S), 
rulluisud (tüdrukutele, poistele), 
t ä n av a ki v i d  ( K l o o s t r i ,  6  m 2 ) , 
hamstripuur, metallgaraazh, värava 
sepishinged. Tel 5104 147
• Müüa soodsalt vähe kasutatud 
2kohaline beežikirju sametkattega 
ettepoole lahtikäiv diivanvoodi, 
2kohal ine tumepunane vähest 
remonti vajav nahkdiivan, madal 
tumepruun kummut  (2 kappi+2 
sahtlit), bambusest korvtool+kirju 
padi (läbimõõt 115cm). Tel 5011 931
• Müüa kasut. korralik 2kohaline 
diivanvoodi (voodina 120x200). Tel 
5567 7555

• Müüa korralik nahkdiivanite 
kompl. (3+2, värvus tumeoranž). 
Tel 5296 093

• Odavalt müüa uus diivanvoodi 
( S o o m e  p ä r i t o l u )  j a  n a t . 
nahkpalitu (naiste, kapuutsiga), 
kunstkarusnahkne jope (mütsiga) 
ja kapuutsiga  2 kevad-sügismantlit 
(naiste). Kõigi suurus XL. Tel 5664 
8311
•  Müüa kasutatud p e sumasin 
Paewoo Nano Silver (pealt laetav, 
eraldi kuivatustrumliga), supitirin 
8 supitaldrikuga, kasut. vanem 
tolmuimeja, kasut. väike grillahi ja 
mahukas must kandekott (uus). Tel 
5561 4458
• Müüa pliit, keskkütteradiaatorid ja 
vanemaid kappe. Tel 5634 3443
• Müüa saan. Tel 5349 6065
• Müüa plekkvann (1,7 m, uus), 
WC-pott, kapsapütt (rv), gaasiahi, 
konservikarbisulgeja. Tel 5345 5762
• Müüa pianiino. Tel 5887 6300
• Müüa odavalt heleroheline uus 
naistejalgratas. Hind 150 €. Tel 5680 
3249
• Müüa väga vanad puiduhöövelpink 
k o o s  h ö ö v l i t e g a ,  t õ u k e k e l k , 
margapuud jm. Tel 5345 5762
• Müüa külmkamber 25 m2 (54 m3). 
Tel 5029 938
• Haljala lähedal müüa heas töökorras 
küttepuusaag  (4 kW, lm 50cm), 
koonusega el. puulõhkuja (5 kW) ja 
kaabel (10 m). Tel 5615 2771
• Soodsalt müüa kasutusel olnud 
plastaken (3 osa, keskelt avanev, 
191x145). Tel 5347 7180
• Müüa saunavihad ja kaseluuad 
kohale toomisega 75 senti tk. Tel 
5605 3798

• Otsan õunamahlapressi ja purusti. 
Tel 5558 3686
• Ostan seisma jäänud esemeid - 
vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984
•  Ostan majapidamise likvideerimisel 
jäänud esemeid (kila-kolani). Tel 5031 
849
• Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
saunaahju, pliidiplaadi, praeahju, 
okastraati. Tel 5031 849
•  O s t a n  v a n u  e e s t i -  j a 
nõukogudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984
• Ostan igasugust katkist kodutehnikat 
ja vanametalli, vanu raamatuid, 
toidunõusid, mööblit. Tel 5673 8790
• Ostan audio-videotehnikat, kulda 
ja igasugust muud huvitavat kraami. 
Raha kohe kätte! Tel 5556 7508
• Ostan parima hinna eest märgi-, 
postkaardi- ja mündikogusid. Tel 
502 9782
• Ostame hõbedat ja kulda igasugusel 
kujul. Kuld alates 17.00 €/gr. Hansa 
Antiik Pikk tn. 7 Rakveres, 324 0542

Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee

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

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

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

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

• Müüa kuivad kütteklotsid 40 L 
kottides. Ostes 100 tk transport Rakvere 
piires 40 km tasuta. 1 kott - 1,60 €. Tel  
5036 867
• Müüa kütteklotse ja kaminapuid. 
Vedu tasuta. Tel 523 8503
• Müüa lõhutud küttepuid, metsakuiv 
kuusk (50 cm) ja kask 40l võrkudes 
(2 €/võrk). Ka väikesed kogused, 
transport Rakvere ümbruses tasuta. 
Telefon 5873 2803
• Müüa küttepuid (kask, lepp ja 
metsakuiv). Hind 32 €/ruum. Tel 
5365 3504
• Müüa lõhutud küttepuud lahtiselt 
ja  võrkkottides.  Suurem kogus 
soodsamalt ja järjekorrata. Toome 
puud ise kohale. Hea hind! Tel 5046 111
• Müüa kuivad küttepuud (33- ja 
50cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 m3) 
transport Rakvere ümbruses tasuta. 
Tel 5218 234

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

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

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

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

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

EHITUS
• Müüa saematerjali, voodri- ja 
põrandalauda. Tel 5089 215, www.
toomonu.ee
• Müüa kuivi laudu ja planke. Tel 
5813 2914
• Müüa nurgasaag Metabo. Tel 5198 
4315
•  M ü ü a  k r e i s s a a g ,  s u u r 
tööstusvoolukäi, lukksepa töökapp 
koos kruustangidega. Tel 5567 4661
• Müüa kreissaag 3F. Tel 5349 6065

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

• Ostame 3m küttepuud. Tel 5365 3504
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Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

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

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

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

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

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

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

nõuk.aegset kraami. 
RAHA KOHE. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

KOJUKUTSED on kõikides 
GROSSI kaupluste 

asupiirkondades 
üle Eesti TASUTA. 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

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

LOOMAD

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Võin ka järele tulla ja tagasi tuua. 
Vajadusel käin ka kodus hooldamas. 
Tel 5394 2814
• Müüa kääbustaksi kutsikad. Info tel 
5279 486, 5236 420

•  Mü ü a  s a k s a  l a m b a k o e r a 
k u t s i k a d  ( s ü s i m u s t a d ) . 
Tõutunnistus, mikrokiip ja vaktsiin. 
Abi koolitamisel! Tel 5566 8377, 
http://www.estrellest.eu/2014/08/
estrellest-d-pesakond/

•  Mü ü a  4  i s a s t  t õ u p a b e r i t e ga 
bernhardiinikutsikat. Kutsikad on 2 
kuud vanad - kiibitud, vaktsineeritud ja 
ussirohi antud.  Rohkem infot 5145 764
• Ära anda võrratud kassipojad. Tel 
5305 3227
• Ära anda kassipojad. Helistada 
õhtuti peale 20 tel 5383 5414 või 32 
95 248 
• Müüa hiidküülikuid. Tel 5674 0099

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa soodsa hinnaga talusealiha. 
Info tel 5059 151 või 5354 3002
• Müüa metsa- ja aasamett (5 €/kg). 
Tel 5190 4833
• Müüa mett. Tel 5349 6065

• Müüa mett  Rakvere lähedal 
asuvast külast. Mesi on pakendatud 
1,4 ja 0,7 kg plastikämbritesse. 
Hind vastavalt 8 ja 4 eurot ämber. 
Rohkem infot 5340 8117

• Müüa kartulit “Gala”, vedu. Tel 
5141 338

• Müüa otra. Tel 5200 783
• Müüa otra, nisu ja jahu. Kohale 
toomise võimalus. Tel 5200 783
• Müüa heina. Hein on pallides. Tel 32 
53 549,  5451 7181
• Müüa varsti lüpsmatulev mullikas. 
Tel 5804 1375
• Müüa kaks noort väga sõbralikku 
jäärapoissi. Tel 5157 765
• Müüa kvaliteetset lambasõnnikust 
v a l m i s t a t u d  m a h e k o m p o s t i . 
Transpordivõimalus. Lisainfo telefonil 
5053 340, 5259 239
• Müüa sõnnikut. Tel 5685 8009
• Müüa soodsalt ekskavaator Jumz . 
Tel 5230 625
• Müüa T-40 käivitusmootor 200 € ja 
sõiduauto haagis Zubrjonok 300 €. 
Piirkond Haljala. Tel 5836 4842

METS

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

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

TEATED
• Meristo Õigusbüroo Tallinna 21 
Rakvere (II korrus). Tel 322 3930, 514 
1346
• Jurist tel: GSM: +372 50 34 352
• JUUKSUR Rohuaia 21. Ootan uusi 
ja endisi kliente. Soodsad hinnad 
õpilastele! Tel 5342 5032, 32 23 506
• 19. augustil Rakveres Vabaduse tn 
kaotatud mob.telefon HP (suure 
ekraaniga). Tel 5347 7180, vaevatasu

Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee

MUUD

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

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

•  A L U M I I N I U M I S T 
KATUSEREDELID. Õhtuti tel 5289 418
•  Mü ü a  p l a t e s a a g ,  s e i n a k ä i , 
höövelpink (tera 30 cm),  met. 
lõikekmpl. + kaks hapnikuballooni. 
Tel 5279 486
• Ostan metallmahuti (3-10 m3). Tel 
5558 3686

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

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

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

annab lühiajalist pandita 
väikelaenu 

pensionäridele.
Raha kohe kätte!

Asume Rakveres 
Tallinna tn 21-48 

I korrus. 
Oleme avatud 

E-R 09.00-17.00
Tel 5811 2155

tarkalaen@gmail.com
Tegemist on 

fi nantsteenusega. 
Vajadusel konsulteerida 

asjatundjaga.
Krediidi kulukuse 

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

Erootikapood HOT LIPS
IGA NÄDAL 
UUS KAUP!

 
E-R 12.00-19.00

L 10.00-16.00

Rohuaia 21
I korrusel



Kuulutaja reede, 29. august 201420 Kuulutused

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame kaastunnet tütrele ja pojale 
peredega ema, ämma ja vanaema 

kaotuse puhul. 

Korteriühistu Eha 3, Kunda

MILVI KOORT

Mälestame head sõpra
 ja kaaslast spordiradadel 

ning avaldame kaastunnet omastele.

Kelli, Arvi, Eha

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!

Info tel 5843 7800

Sa meie hulgas  säravaim ju olid
ja nüüd - Su lahkumine nõnda äkki tuli

Armast

MILVI KOORTI

mälestavad ja avaldavad 
kaastunnet omastele

klassikaaslased õhtukeskkooli
 päevilt

Lennuki 17, Rakveres
 Virumaa Varjupaigas 

ootavad kodu:

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

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

Tüdruk on 1aastane emane kass. Armastab 
peamiselt diivanil peesitada, meeldib kui 
silitatakse ja kaissu võetakse ning iseloo-
mult väga sõbralik ja rahulik. Sobib ka teis-
te kassidega ning lastega. Ta on väga rahuli-
ku loomuga, müramine ja mängimine pole 
talle oluline. Saanud ussirohtu, vaktsineeri-
tud, mikrokiibistatud, steriliseeritud ja ka-
sutab ilus  liivakas

Milvi on umbes 3 aastane emane kass, ise-
loomult väga sõbralik, selline vahva mem-
mekas, kes istuks pidevalt süles ja saaks 
paisid ja hellitusi. Kuna Milvi on harjunud 
õueelu elama, siis sobib ka kuhugi maale 
talu perenaiseks, et seal kord majja lüüa 
hiirte ja ro de koha pealt. Saanud ussiroh-
tu, vaktsineeritud, mikrokiibistatud, sterili-
seeritud ja kasutab ilus  liivakas .

Matu, must, kui öö, ainult kõhu all paar val-
get karva, ootab seda Õiget! Meie Matu on 
sõbralik, armastab inimese tähelepanu ja 
on rahuliku loomuga! Talle meeldiks uues 
kodus, kui lubataks veidike diivanil pikuta-
da ja paisid nau da! Enamus ajast meel-
dibki talle kuskil lösutada nii et sobib 
ideaalselt ka vanemale inimesele, kes ei 
jaksa päevad läbi kassipojakrutskitega toi-
me tulla. Talle meeldib, kui teda sügada 
pea pealt ja põskedelt, mis aga ei meeldi 
on see, kui minna peast allapoole, siis an-
nab ta kenas  näoilmega ja käpamatsuga 
märku, et see seal on tema territoorium! 
Vahel, kui paid on liigagi mõnusad läheb 
Matul lausa kõht mõnust tühjaks ja siis on 
vaja krõbinakausi kallale minna ja seal pai-
sid edasi nau da! Vanust on kiisupoisil 3, 
mis ei ole ei vähe ega palju, ehk siis on 
meie Matu veel noor poiss! Mängimine tal-
le eri  huvi ei paku, ta võib küll vaadata se-
da veerevat palli või krõbisevat hiirt, aga 
järgi ta neile ei jookse, AGA see kõik võib 
muutuda OMA kodus, kus pole stressiroh-
ket keskkonda ja kus ta tunneks end vaba-
malt! Kui nüüd järele mõelda, siis üks 
mäng on, mida Matu naudib.. nimelt ronib 
tema teki alla ja Sina vead sõrmedega üle 
teki, oiiii, kui äksi täis läheb selle peale 
meie Matu terve puur kohe vappub! Uues 
kodus võiks ju temaga sellist mängu mängi-
da küll! Saanud ussirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, kastreeritud ka kasutab 
ilus  liivakas .

Minni - 24.07.14a. leitud Rakvere linnast 
Tammikust kahe kuune kiisutüdruk.

Siia - Emane sõbralik kass, saanud vajalikud 
vaktsineerimised, ussirohu, mikrokiibi ning 
steriliseeritud.

Miina - Aastane emane kass, saanud vajali-
kud vaktsineerimised, mkrokiibistatud ning 
steriliseeritud.

Elle - Elle on umbes 2 aastane emane kass, 
saanud ussirohtu, vaktsineeritud, mikrokii-
bistatud, steriliseeritud ja kasutab ilus  lii-
vakas .

Lääne-Viru sõprusmaakond 
Vest-Agder Norrast annab 
seitsmendat korda välja sti-
pendiumi Lääne-Virumaa 
tegutsevale kunstnikule. 
Lääne-Viru Maavalitsus oo-
tab ettepanekuid, keda in-
nustada tänavu Vest-Agderi 
kunstistipendiumiga.
Vest-Agderi kunstistipendiu-
mist on eelneva kuue aasta 
jooksul toetatud kümmet 
Lääne-Virumaa inimest. 
Maavalitsuse poolt moodus-
tatud komisjon valib esita-

tud kandidaatide seast vähe-
malt ühe kunstniku ning esi-
tab kandidaadi andmed eda-
si Vest-Agderile. Otsus te-
hakse teatavaks hiljemalt 1. 
detsembriks. Stipendiumi 
taotlus peab sisaldama 
kunstniku isikuandmeid (sh 
pangakonto number), loete-
lu 2014. aasta tähtsamatest 
töödest/projektidest ja kir-
jeldust stipendiumi kasuta-
mise kohta.
Lääne-Viru maavalitsuse ha-
ridus- ja sotsiaalosakond oo-

tab vabas vormis taotlusi 
märgusõnaga “Vest-Agderi 
kunstistipendium” 15. sep-
tembriks elektrooniliselt 
aadressil haridusosakond@
laane-viru.maavalitsus.ee 
või postiaadressil F. R. 
Kreutzwaldi 5, 44314 Rakve-
re.
Selgunud Jönköpingi stipen-
diumi 2014 saaja: Rootsi 
Eesti Selts Jönköpingis ot-
sustas oma 12. stipendiumi 
anda noorele meie maakon-
na muusikule, Tapa vallast 

pärit Teno Kongile.
Noorte tromboonimängijate 
hulgas on Teno Kongi üks 
Eesti parimatest. 2012. aas-
tal saavutas Teno üleriigilisel 
noorte puhk- ja löökpilli-
mängijate konkursil 2. koha, 
2013. ja 2014. aastal 1. koha. 
2013. aastal saavutas ta veel 
Riias toimunud rahvusvahe-
lisel konkursil Karlis Izarts 
VIII “Young Virtuoso” oma 
vanusegrupis esikoha.

Kuulutaja

Antakse välja seitsmes Vest-Agderi kunsti- 
stipendium ja selgus Jönköpingi stipendiumi saaja
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Rakvere Teatri män-
gukava septembris

19/23. septembril kell 19
Seitsmeteistkümnenda 
nuku suvi
Rakvere Teatri suur maja
(lav. Toomas Suuman)

20. septembril kell 19
Uno Bossa
Rakvere Teatri suur maja
(lav. Hardi Volmer)

26. septembril kell 19
Elu ja kuidas sellega toime 
tulla
Rakvere Teatri suur maja
(lav. Üllar Saaremäe)

27. septembril kell 19
8 armastavat naist
Rakvere Teatri suur maja
(lav. Eili Neuhaus)

19/23/24. septembril kell 
19
Viimase öö õigus
Rakvere Teatri väike maja
(lav. Raivo Trass)

20. septembril kell 19
Algused
Rakvere Teatri väike maja
(lav. Nils Riess)

25. septembril kell 19
Leenane´i kaunitar
Rakvere Teatri väike maja
(lav. Üllar Saaremäe)

26. septembril kell 19
Lahuselu
Rakvere Teatri väike maja
(lav. Kalju Komissarov)

27. septembril kell 19
Leping
Rakvere Teatri väike maja
(lav. Indrek Apinis)

30. septembril kell 19
Kullervo
Rakvere Teatri väike maja
(lav. Lauri Maijala)

Alles hiljuti Tarva korvpalli-
klubi abitreeneriks värvatud 
Martin Müürsepp muutis 
oma otsust ja jätkab samas 
ametis oma senisel töökohal 

Kalev/Cramos.
„Eks Martin oli rohkem har-
junud Alariga (Varrak - 
toim.) Kalev/Cramos tegut-
sema ja meil on siin võibolla 

rohkem harrastustasemel 
asjad“, ütles Tarva peatree-
ner ja eestvedaja Andres Sõ-
ber Delfile.“
Ta ei soovinud ka Rakveresse 

elama tulla ning igapäevane 
sõit Tallinnast rääkis ka otsu-
sele kaasa.“
Samas ei välistanud Sõber, et 
Müürsepp võiks tulevikus 

Tarvasse naasta.

Kuulutaja

Martin Müürsepp ei tulegi Tarva abitreeneriks

Rakvere JK Tarvas võitis Eesti 
jalgpallimeistrivõistluste esi-
liiga eelmises voorus Pärnu 
Linnameeskonna 4:2, kuid 
enne seda saadi kolm kao-
tust endast nõrgematelt või 
võrdse tasemega võistkon-
dadelt: autsaider Tallinna FC 
Puumale kaotati 1:2, Kiviõli 
FC Irbisele 1:3 ja Viljandi JK 
Tulevikule 1:4.
Suvel näis, et JK Tarva asjad 
liiguvad ülesmäge, võistkon-
nale palgati ka kogenud tree-
ner Valeri Bondarenko, kuid 
tulu sellest tõusnud pole. 26 
mängu järel asub JK Tarvas 

Tarva jalgpallimeeskond jätkab esiliiga tagumises pooles
seitsmendal kohal ja erine-
valt paarist-kolmest viima-
sest hooajast peab mees-
kond vaatama selja taha, et 
mitte esiliiga A-tasemelt väl-
ja langeda: Vändra Vaprus on 
vaid kahe ja Kiviõli mees-
kond kolme punkti kaugusel.
Kolmanda liiga idatsoonis 
kuulub Tarvas II samuti vii-
maste hulka: koos Ambla 
meeskonnaga jagatakse 6 
punktiga tagant teist-kol-
mandat kohta. Viimase koha 
on endale kindlustanud 
IAFA Estonia, kes poole hoo-
aja järel turniirist loobus. 

Viimati kohtus JK Tarvas II 
Amblaga ja kaotas 0:5.
Neljanda liiga idatsoonis on 
SK Tapa hooaja teist poolt 

mänginud pisut paremini 
kui esimest. Viimati jäädi 
küll Raasiku Valla FCle alla 
0:5, kuid tabelis on 12 punk-

ti, mis annab tagant kolman-
da koha.

Aivar Ojaperv

Sumo tänavused MMvõistlu-
sed toimuvad 30.-31. augus-
til Taivanil Kaohsiungis. Eesti 
esindajate hulka kuulub ka 
kaks SK Sakura kasvandikku: 
Oliver Valdre (16a, 180cm, 
145kg) ja Toomas Braun 
(17a, 190cm, 150kg). Võist-
konna treener on läänevi-
rulane Riho Mäe. 
Eestlaste ettevalmistus 
MMiks toimus koos Jaapani 
sumokoondisega Jaapani 
rahvusülikooli sumoklubis 
Nichidai. Eks-ozeki Baruto 
eestvedamisel külastati ka 
profiklubide treeninguid, et 
tutvuda sealse õhkkonna ja 
olustikuga. Olles nuusuta-
nud sumotalli õhku ja rinda 
pistnud noorte sumoproffi-
dega on noormeestel ker-
gem otsustada, kas nad ta-
havad selle eluga tulevikus 
liituda või mitte.
Kaohsiungis võistlevad 

rakvereteater.ee

1. september kell 18 ja 20
6. ja 7. september kell 15:30,

17:20, 19:15 ja 21:05
Seiklus, fantaasia

(Alla 12 a mittesoovitatud)

ANDJA

Sumo MMil osaleb kaks läänevirulast

noormehed juunioride va-
nuseklassis (U18), Oliver ras-
kekaalus (üle 100kg) ja Too-
mas absoluutkategoorias. 
Kahekesi tehakse kaasa ka 
võistkondlikul turniiril.
Treenerite Riho Mäe ja Kaido 
Höövelsoni hinnangul koha-

Noormeeste
senised saavutused
Oliver Valdre

2013: noorte (U14) Euroopa meister raskekaalus

2014: kadettide (U16) Euroopa meister raskekaalus

2014: Eesti kadettide (U16) meister raskekaalus ja abso-
luutkategoorias

2014: Eesti juunioride (U18) hõbe raskekaalus ja abso-
luutkategoorias

Toomas Braun

2011: noorte (U14) EMi hõbe raskekaalus ja pronks abso-
luutkategoorias

2014: Eesti juunioride (U18) meister raskekaalus ja abso-
luutkategoorias

nesid noormehed kohalike 
oludega hästi ja pidasid tub-
lilt vastu ka koormustele. Ri-
ho Mäe hinnang poiste vor-
mi kohta: „Kui lollusi ei tee, 
siis peaks MMil päris hea tu-
lemus tulema.“

Foto: erakogu

Treening Nichidais, Toomas ja Oliver vasakul tagumises 
nurgas.

Lätis Smiltenes toimunud 
Eesti ja Balti meistrivõistlus-
tel veoautokrossis pidi meie 
maakonna selle ala parim 
Marko Tiinas finaalsõidu 
tehniliste probleemide tõttu 
küll katkestama, kuid enne 
septembris sõidetavat vii-
mast etappi säilivad tal head 
lootused kuldmedalivõi-
duks.
Klassis GAZ 51/52 võistlev 
Uhtna autosportlane Tiinas 
oli mõlemas poolfinaalsõi-
dus kolmas, kuid finaal jäi 
tal esimeste ringide järel 
pooleli. „Juba hommikul 
tundus, et autol pole seda 
õiget tõmmet, kuid viga üles 

ei leidnud,“ ütles ta. „Hiljem 
kodus selgus, et probleem 
oli süütesüsteemis.“
Kuna ka Tiinase suurimatel 
konkurentidel lätlastel And-
ris Jurcinsil ja Bruno Leima-
nisel oli halb päev – mõle-
mal jäi finaal pooleli – säilis 
läänevirulasel lootus tiitli-
võiduks. „Hooaja suurim 
eesmärk oli võistlus Vene-
maal, mis ka õnnestus,“ rää-
kis Tiinas (saavutas seal esi-
koha – toim.). „Balti meistri-
võistlustele ma suurt rõhku 
ei pannud, sest Venemaa 
võistluse tõttu ma esimesel 
etapil osaleda ei saanud. 
Eesti etapid olen saanud 

kaasa teha ja kui nüüd tabe-
lit vaadata, siis seis on põnev 
– teoreetiliselt on kullalootus 
veel kuuel-seitsmel mehel.“
Eesti meistrivõistlusi juhib 
Andris Jurcins 37 punktiga, 
Võrumaa krossimehel Rai-
ner Visselil on 36 ja Tiinasel 
35 punkti. Etapi võitja teenib 
15, teine koht 13 jne punkti, 
lisapunkte on võimalik saa-
da ka poolfinaalsõitude esi-
mese kolme koha eest ehk 
maksimaalne punktisumma 
etapilt on 21. Kuna ka sarja 
kaheksandal mehel on koos 
24 punkti, tuleb medaliheit-
lus viimasel etapil, mis sõi-
detakse 20. septembril Võru-

maal Hinsas, tasavägine. Li-
saks EMVle kuulub see võist-
lus taas ka BMV arvestusse.
Balti meistrivõistlustel kuu-
lub kolmikvõim lätlastele, 
kuid hea õnne korral on ka 
hetkel seitsmendal kohal 
paikneval Tiinasel võimalik 
tõusta esikolmikusse.
Veobagidel on Viljar Kask 
Väike-Maarjast enne viimast 
etappi EMV absoluutarves-
tuses kuues, ent juhib GAZ 
51 mootoriga bagide arves-
tuses. Lenar Rohtla 
(Tamsalu) on kohe tema 
kannul seitsmes. Balti MV 
arvestuses on meie mehed 
koha võrra kõrgemal, vasta-

valt viies ja kuues.
Veoautodel GAZ 53 läänevi-
rulased tänavu esindatud 
pole. Sarja juhib Ardo Kuus 
Võrumaalt. Kolmandal kohal 
paiknevale Priit Teivejõele 
tasub kaasa elada ka lääne-
virulastel, sest olgugi, et 
mees elab Järvamaal Roos-
na-Allikul, on ta tugevalt 
seotud Tapa krossimeestega, 
olles näiteks abiks Tapa kros-
siraja ettevalmistamisel ja 
võistluste korraldamisel.

Aivar Ojaperv

Eesti veoautokrossi
meistrivõistlused jätkusid Läti pinnal



22 Reklaam Kuulutaja reede, 29. august 2014



Kuulutaja reede, 29. august 2014 23

KUHU MINNA

Vaba aeg

Kunda linna klubi
Reedel, 29. augustil kell 21 Kunda linna klubis Hea pidu - 
muusikat valib DJ Janis. Pääse 2 eurot.
Laupäeval, 30. augustil kell 12-15 Kunda noortemajas ja 
õuel laste päev SuvelõpumiX. Toimub pudi-padi laat 
(laadamüüjaks registreerumine tel 3221666 või noorte-
maja@kunda.ee), võistlused, mängud, töötoad, batuut, 
näomaalingud ja Pipi küpsetab kõigile pannkooke.
Laupäeval, 30. augustil kell 21 Kunda rannas Muinastule-
de öö. Süütame tuled rannaveerel. Kitarril musitseerib 
Tiit Korsar. Võimalusel palume kaasa võtta istumisalu-
sed.
Rohkem infot Kunda sündmuste kohta www.kundalin-
naklubi.ee ja tel 3221556.

Keskkonnalaager Lontova seikluspargis
MTÜ MR Lontova korraldab Kunda jõe ääres Lontova 
seikluspargis 12.-13. septembril keskkonnalaagri. Ühen-
dust võtta telefonil 53 60 6666. Laagri läbiviimist toetab 
Keskkonnainvesteeringute Keskus (Keskkonnateadlikku-
se programm).

Lauli Loovstuudio
Lauli Loovstuudios algab taas keraamika: algajatele 10. 
septembril (edaspidi üle nädala) ja edasijõudnutele 17. 
septembril (üle nädala). Algus kell 18. Toimuvad Imago 
suhteteraapia sessioonid ja individuaalne nõustamine 
loovteraapia meetodil. 24. septembril külas Kreet Rosin 
ja elav tervendav harfimuusika. 
Oluline etteteatamine: lauli.loovstuudio@gmail.com.
Info: www.varviline.com ja www.facebook.com/lauli-
loovstuudio 

Rakvere näitetrupi KaRakTer etendus
30. augustil Mahu rannas vabaõhu antiikdraama “Kük-
loop“, algus kell 20. Pilet 3 eurot.

O Kõrts 
Jõe 3a, Võsu
Ürituste algus kell 22.
Pilet 2 eurot
29. augustil kütab kuu viimase reede käima DJ Ailan Kytt
30. augustil parimad hitid läbi aegade DJ Taavo Soodla

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja sep-
tembrikuu üritused
1. septembril kell 12 Südamehaigete Ühingu üldkoos-
olek ja teabepäev
2. septembril kell 12 Tapa LIÜ infopäev Tapa Puuetega 
Inimeste päevakeskuses Valve tn. 30
9. septembril kell 10 Puuetega Inimeste Koja sügishooaja 
avamine ja üldkoosolek (ühingute juhid)
9. septembril kell 9 maniküür (vajalik etteregistreerimi-
ne)
10. septembril kell 10 liikumissari – juhendab Maie 
Tamm
12. septembril kell 10 Südamehaigete Ühingu matk Nee-
ruti mägedesse ja arstiloeng looduses(vajalik etteregist-
reerimine)
12. septembril kell 17 Sclerosis-Multiplex ühingu koos-
olek Ararati grillbaaris (Tallinna tn. 53)
17. septembril kell 10 liikumissari - juhendab Maie 
Tamm
17. septembril kell 13 toimetulekuköök “Kiika kööki“: 
toidud sügisandidest, omaosalus 3 eurot
18. septembril kell 10 tantsuring
18. septembril kell 13 juristi tasuta nõustamine, nõustab 
Alar Salu (vajalik ette registreerida)
18. septembril kell 13.30 lauluring
23. septembril kell 9 maniküür (vajalik ette registreerida)
24. septembril kell 10 liikumissari –juhendab Maie Tamm
24. septembril kell 13 Afaasia Seltsi kõnetreening Sot-
siaalabikeskuses
27. septembril kell 11 Psoriaasiliidu teabepäev Tapa 
Puuetega Inimeste päevakeskuses, Valve tn. 30. 
Tähelepanu vaegkuuljad! Seekord on teabepäev teisi-
päevasel päeval!
30. septembril kell 13 vaegkuuljate teabepäev, lektor Siiri 
Püss: “Kinesioloogia-tasakaal“
Päevakeksus avatud kella 8.30-16. Pesupesemine 1.80 
eurot, duššiteenus 1.20 (vajalik ette registreerida)
Ootame taidlusringidesse uusi liikmeid!
Info: 3242023,53429043

10. septembril kell 18 - 22 maailmakuulus tervendaja ja 
selgeltnägija VEET MANO Rakveres “Terve, edukas ja õn-
nelik” Rakvere AQVA Spa Konverentsikeskus, Parkali 4. 
Sooduspiletid korraldajalt kuni 05.09. Piletid müügil ka Pi-
letilevis . Täpne info: 5689 6670; WWW.VEETMANO.EU

11. septembril kell 18 - 22 maailmakuulus tervendaja ja 
selgeltnägija VEET MANO Tartus “Terve, edukas ja õnne-
lik”, Vanemuise Kontserdimaja Salva saal, Vanemuise 6. 
Sooduspiletid korraldajalt kuni 05.09. Piletid müügil ka Pi-
letilevis. Täpne info: 5689 6670; WWW.VEETMANO.EU

Maailmakuulus tervendaja ja selgeltnägija VEET MANO 
Tallinnas. Veet Mano laager “EluEnergia” 12. - 14.sep-

tembril, 12.09. kell 14-20; 13.09 kell 10-17; 14.09. kell 10-17 
ja kursused 12. septembril kell 20.30 - 22.30 “Tervis, haigu-
sed ja emotsioonid”, 14.09.kell 18-20 “Kõik on võimalik”, 
Mustamäe tee 17, Bliss Maja. Sooduspiletid korraldajalt 
kuni 05.09. Piletid müügil ka Piletilevis. Täpne info 5689 
6670; WWW.VEETMANO.EU

VEET MANO seljagrupid “Selg ja kael korda!” Rakveres 10. 
septembril kell 14 - 16; Tartus 11. septembril kell 14 - 16 ja 
Tallinnas 13. septembril kell 17.45 - 19.45. Sooduspiletid 
korraldajalt kuni 05.09. Piletid müügil ka Piletilevis. Täpne 
info:5689 6670; WWW.VEETMANO.EU

KUHU MINNA

Veet Mano üritused
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Leiunurgas kuldehted -50%

Lihapood Pikk tn 11 Rakveres
Eestimaine liha
otse farmerilt

SEAHAKKLIHA

SEALIHA

LAMBA- ja VASIKALIHA

(veerand siga)

Vajangu farmist

Lääne-Virumaalt

/kg

al /kg

2,60

2,50

€

€

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

www.omaporsas.ee

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Kütuse 18, Rakvere Tel: 50 99 275

AVATUD

Varuosade müük
sõidu- ja veoautodele

kaasa arvatud vene sõidukid

* 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

K

A

L

A

K

E

S

K

U

S

Pikk tn 2
(sissesõit Tallinna tänavalt)

Värske kala

Külmutatud kala

Kalakulinaaria

Konservid

Soolakala

Paneeritud kala

Ettetellimine
ja hoiustamine

Tulge
kalale!

Tel 32 459 59

VIHMAVEERENNID ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA LISATARVIKUD

SEINA- JA KATUSEREDELID

LUMETÕKKED JA HOOLDESILLAD

NÕUSTAMINE, MÜÜK JA PAIGALDUS

RENNLUX OÜ

www.rennlux.eu

e-post: info@rennlux.eu

Tel: 5344 8787

KROONIKESKUSES

E-R 9.00-19.00

L 9.00-17.00

P 10.00-15.00

TEL 3227363

ranitsad • • dressid
püksid • •

kotid
pusad T-särgid

spordi- ja vabaajajalatsid jpm

ALLAHINDLUS

KUNI -60%

ALLAHINDLUS

KUNI -60%
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