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Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 322 5091 
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kuulutus@kuulutaja.ee. 
Kuulutuste eest on võimalik 
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neljapäeva kella 11.00

Kuulutaja toimetus ei vastuta 
kuulutuste sisu eest.

Arvamus

JUHTKIRI

Miinusmiljonär
Kuulutaja toimetusse saabus kiri küsimusega juristile, 
kuid Raido küsimus ei olnud ainus, mis mõtlema pani. 
Fakt, et 100 000 kroonist saab aastatega miljonitesse ula-
tuv võlg, on matemaatiliselt arusaadav. Kas on see ka õig-
lane, on juba hoopis teine küsimus. Kindlasti oli antud ju-
hul sellise lepingu allakirjutamisel tegu Raido-poolse ru-
maluse või lauslollusega, ent siiski – kolm ja pool miljonit, 
millele lisandub kohtutäituri tasu, mis juba üksi on kolm 
korda suurem esialgsest laenusummast?
Lahenduste otsimisel takerdus Raido suhtlus kohtutäitu-
ritega võimetusele leida kõigile osapooltele sobiv lahen-
dus. Mõistetav on kohtutäiturite soov võlgnikult raha  
arestiga kindlasti kätte saada, teiselt poolt vaadatuna aga 
võlgniku soov teenitud töötasust ka endale midagi jätta. 
Raido näite puhul on tegemist olukorraga, kus enda võl-
gade surnust ringist väljatulekuks seaduslikke teid pidi on 
tarvis üsna palju raha - ainsaks pääseteeks paistabki ole-
vat kas „mustalt“ töötamine või lotovõit. Arestitud palga 
puhul kättejäävast alla neljasajast eurost piisab elamiseks, 
kuid kindlasti mitte õigusabi tarbeks raha kogumiseks.
Nii tekkiski olukord, kus kaotajaks jäid kõik pooled. Koh-
tutäiturid ja inkassofirmad ei saanud võlgnikult raha, mis 
muudaks võlgasid väiksemaks; võlgnik ei ole aga suuteli-
ne käima töökohal, mis annaks talle võimaluse tasuda 
võlgu. Praegu on Raido oma odava elukoha läheduses 
leidnud töö, kus palk jääb alla arestitava miinimumi. Pa-
remad palgad oleksid aga seal, kus elamiskulud suuremad 
või igapäevane transport muutuks liiga kulukaks, et seda 
tööd arestitud töötasu nimel vastu võtta.
Lahendus olekski kokkuleppes, aga kokkuleppeks peaksid 
mõlemad pooled olema valmis kompromissideks – see 
ongi kokkulepete mõte.
Ehk oleks üheks võimalikuks lahenduseks ühtne infosüs-
teem, mida näeksid kõik osapooled – võlgnikud, kohtutäi-
turid, inkassofirmad ja võlausaldajad -,  kus võlgnik saaks 
esitada ettepanekud oma võimaluste baasil ja kus läbirää-
kimiste tulemusel saaksid ka kangekaelsed aru oma seisu-
koha mõttetusest? Raido näite puhul võttis kahe kohtutäi-
turi paindumatus tükikese leivast kahe teise kohtutäituri 
laualt ja jättis võlausaldajad kõigest ilma.
Tõenäoline on aga see, et pole vähe võlgnikke – seda just 
suuri summasid võlguolijate seas -, kes sooviksid mõist-
likke lahendusi, kuid kes seni eelistavad nende arvates ab-
surdsetele nõudmistele mugavamat elu enda jaoks.
Inkassofirmalt Raidole saadetud kiri sisaldas muuseas  
hoiatust pöörduda võlgniku tööandja, sugulaste ja tutta-
vate poole. Isegi kui tööandja poole pöördumine oleks 
mõistetav – saab võlgnik sealt oma töötasu, millest ta 
võiks oma võlga tasuda -, vähendaks säärane pöördumine 
tööandja usaldust oma töötaja suhtes, mis halvimal juhul 
lõppeb võlgniku jaoks töö ja sissetuleku kaotamisega. 
Loogiliselt võetuna on see aga täpselt vastupidine tule-
mus sellele, mida loodab saavutada võla väljanõudja.
Täiesti arusaamatu on mõte pöördumisest võlgniku sugu-
laste ja tuttavate poole. Teovõimetu isiku puhul, kelle eest 
vastutavad lähikondlased, oleks sugulaste poole pöördu-
mine õigustatud, aga… siis oleks teovõimetu inimesega 
sõlmitud laenuleping üsna kaheldava väärtusega.
Seega tundub, et reaalset või loogilist põhjust antud äh-
varduse tegemiseks justkui ei olegi. Kui just inkassofirma 
eesmärgiks ei olegi ainult võlgniku elu rikkumine. See aga 
tekitab juba uusi, äriorganisatsioonide eetika valdkonda 
kuuluvaid küsimusi.

Marko Maasik

Kas tahtmist järgmiseks 
ametiajaks kandideerida 
polnud või osutus see või-
matuks, kuivõrd maavane-
ma ametikoht on n-ö polii-
tiline, aga teie jõudsite oma 
ametiaja jooksul oma era-
konnast, Reformierakon-
nast, lahkuda?
See on poliitiline otsus, mi-
nu mittejätkamine otsustati 
juba Tallinna kontorites ära. 
Mind tänati viisakalt ja anti 
mõista, et minu aeg selles 
ametis on läbi.

Kes saab teie järeltulijaks?
Ütlen ausalt – mina selle 
mehe või naise nime hetkel 
ei tea. Annaksin ameti hea 
meelega n-ö käest kätte, 
kuid pole, kellele anda. Ku-
luaarides on ühest või teisest 
nimest räägitud, kuid ilmselt 
need juttudeks vaid jäävad-

Ametist lahkuv maav 

nautige, et olete lään 

Lääne-Viru maavanem Einar Vallbaum (pildil) 
võõrustab täna Aqvas oma koostööpartnereid ja 
sõpru. See on Vallbaumi viimane tööpäev maava-
nemana, sest tema 5aastane ametiaeg on läbi 
saanud.

Aivar Ojaperv

ki. Ühele mehele, kelle nimi 
kõige rohkem kõlas, pakku-
sin, et tule, ma räägin sulle 
pooleli jäänud projektidest 
jne, kuid tema kinnitas, et ei 
asu maavanema ametikoha-
le. Seega ma tõesti ei tea, kes 
on minu järglane. Mõneks 
ajaks jääb maavanema ko-
husetäitjaks ilmselt maasek-
retär Tarmo Mikkal. Tõenäo-
liselt tuleb uue maavanema 
isik ametlikult avalikuks hil-
jemalt 30. septembril, kui on 
ette nähtud tema kohtumine 
Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liidu inimestega.

Kas teie ettekujutus maava-
nema ametist on täna teist-
sugune kui viis aastat taga-
si, mil te selle ametikoha 
vastu võtsite?
Ettekujutus maavanema 
tööst oli juba siis olemas, ot-

sesed tööülesanded olid ju 
teada. Aga oma rolli saab iga 
maavanem ka ise natukene 
kujundada. Mina rõhusin et-
tevõtlusele. Maavanem on 
minu silmis maakonna 
müügimees lisaks nendele 
ülesannetele, mille riik talle 
on pannud.
Las inimesed hindavad, kui-
das ma oma rolliga hakkama 
sain. Ise lahkun ametist sü-
damerahuga – palju, mida 
plaanisin, õnnestus ellu viia. 
Loomulikult jäid mõned pi-
kemaajalised projektid ka 
pooleli, eks järeltulijal tuleb 
nendega tegeleda.
Loodan väga, et edasi õn-
nestub arendada Kunda sa-
dama projekti. Oluliseks 
pean Rootsi-Peterburi turis-
mikoridori ja Lääne-Viru-
maa kui selle vahepeatuse 
arendamist. Kindlasti tuleb 
rõhuda Lääne-Virumaa ja 
Rakvere atraktiivsusele – 
need on vihjed uuele maava-
nemale, oleks kahju, kui sel-
lised teemad seisma jääksid.

Kas järgmisele maavanema-
le on kümme soovitust 

lauasahtlisse valmis kirjuta-
tud?
Ümbrikku kui niisugust ei 
ole. Aga mõned teemad on 
küll, millega soovitaks tal te-
geleda. Näiteks kiirabire-
form, mis minu arvates vä-
hemalt Lääne-Virumaal on 
ebaõnnestunud, Rakvere 
Haigla poolt enne reformi 
pakutud teenus oli parem 
kui praegune. Maakonnas 
matuseteenuseid osutavad 
ettevõtted on vaja laua taha 
kutsuda, sest selles valdkon-
nas on palju segadust. Poo-
leli jäi koostöö otsimine 
muinsuskaitsjatega – minu 
mõte on selles, et kaitsealu-
seid hooneid on liiga palju, 
see takistab nende korrasta-
mist. Ehk oleks mõistlik mõ-
nelt lagunenud hoonekarbilt 
piirangud maha võtta, saaks 
need vähemalt korda? 
Võib-olla mitte nii ajalooli-
sena, kui muinsuskaitsjad 
seda tahaksid, aga vähemalt 
korda.

Tagantjärele saate ausalt 
öelda: kas maavanemaid 
oma praegustes ülesanne-
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tes, kus nad on sisuliselt ju 
maakonnas riiki esindava 
kontori direktorid, on üldse 
vaja? Või tuleks kogu see 
amet reformida, moodusta-
da maavalitsuse juurde voli-
kogu ja edutada maavanem 
kogu maakonna tegevju-
hiks ning samal ajal omava-
litsused kohtadel sisuliselt 
kaotada?
Nagu ütlesin – minu silmis 
peaks hea maavanem olema 
eelkõige oma maakonna 
müügimees. Aga mis puutub 
n-ö kontori juhtimisse, siis 
ka seda on vaja teha. Samuti 
on palju valdkondi, millega 
omavalitsused üksi ei saa te-
geleda – näiteks maakonna 
detailplaneering jne.
Aga tulevikus peaks tõepoo-
lest seda valdkonda reformi-
ma. Mina annaksin maava-
nemale ülesandeid ja ka ot-
sustusõigust juurde. Omava-
litsused ei peaks tõesti iga-
üks eraldi omale spetsialiste 
palkama, pigem töötagu eri-
alaspetsid maavalitsuse juu-
res ja teenindagu tervet 
maakonda. Ühiseid vald-
kondi on ju väga palju, alus-

tagem kas või haridusest. 
Miks peab iga vald hariduse-
ga ise tegelema, palgal pida-
ma haridusnõunikku ja veel 
mitut inimest, kui see vald-
kond võiks ja peaks olema 
maakonnaülene?
Ja kõige eeltoodu põhjal 
peaks maavanem olema 
apoliitiline tegelane, kes ei 
sõltu erakonna peakontori 
käskudest, keeldustest ja ee-
listustest. Ainult apoliitiline 
maavanem saab oma maa-
konna inimeste ja ettevõtja-
te eest sirge seljaga seista.

Mis teist edasi saab? Võtate 
pooleks aastaks aja maha, 
nagu tööst ilma jäänud kõr-
ged ametnikud tavatsevad 
öelda?
Ei võta. Ma olen selline ini-
mene, kes ei suuda paigal 
püsida, tahan kogu aeg aren-
dada ja luua. Juba esmas-
päevast jätkan eraettevõttes 
Lajos juhatuse liikmena, 
kust ma ju maavanema ame-
tisse tegelikult ka tulin. Minu 
tööks saab Lajose gruppi 
kuuluvate ettevõtete müük 
ja turundus. Ausalt öeldes 

ootan juba seda aega, tahan 
kohe härjal sarvist haarata.
Puhkusele ma tõesti ei mõt-
le, sest kõik, mis on uus, on 
minu jaoks põnev. Olgem 
ausad: viis aastat maavane-
maametit hakkas end mulle 
juba ka ammendama. Kui 
ma poleks ise projekte otsi-
nud, mille kallal tegutseda, 
oleks asi minu jaoks täitsa 
seisma jäänud ja ilmselt tüü-
tuks muutunud.
Ka poliitikas tahan edaspidi-
gi kaasa lüüa. Mis sest, et po-
liitika on räpane.

Mida te maavanemaametist 
taga igatsema jääte?
Inimesi. Nii oma maja kol-
lektiivi kui ka neid toredaid 
inimesi – külaseltse, väikesi 
kogukondi jne -, kellega ma 
maavanemana koostööd te-
gin.

Mis oli see „rosin“, maava-
nema suurim töövõit, mille 
järel te õhtul koju minnes 
ise ennast õlale patsutasite?
Tegelikult läksin ma igal õh-
tul sellise tundega koju. Kui 
seda polnuks, ei oleks üldse 

mõtet tööd teha. Aga paari 
asjaga olen tõesti rahul: näi-
teks Kunda sadama laienda-
mise projekti käimaaitamine 
on vajalik asi; riigilt õnnes-
tus välja rääkida luba korral-
dada maakonna ühistrans-
pordile pikaaegne hange, 
mis omakorda tähendas, et 
hanke võitja oli nõus inves-
teerima ja nüüd sõidavad 
kõigil maakonnaliinidel 
täiesti uued bussid; koostöös 
omavalitsuste liiduga saime 
Rakvere haiglale uue hoo 
sisse.

Traditsiooniliselt peab jutu 
kuidagi kokku ka tõmbama.
Annan endale aru, et minu 
tööleping oli sõlmitud viieks 
aastaks ning see sai läbi. Ma 
ei lahku rusikas taskus ega 
hakka kellelegi, eeskätt oma 
järeltulijale jalga ette pane-
ma. Tänan kõiki oma koos-
tööpartnereid ja töökaaslasi 
maavalitsuse majast, et olid 
nii rõõmsatel kui rasketel 
hetkedel mulle toeks.
Nautige, et olete läänevirula-
sed, et elate Lääne-Virumaal 
ja Eestis.

29
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Olen teie lehe lugeja juba 
mitu aastat. Kuna Kuulutajas 
ilmub tihti ja rubriik „Jurist 
annab nõu“, siis mõtlesin 
Teile ka enda probleemist 
kirjutada. Võib-olla oskab 
teie jurist ka minule nõu an-
da.
Elasin noorena üsna kiiret ja 
vihast elu, kus tegin aeg-ajalt 
ikka väga rumalaid otsuseid 
ja tegusid. 1998. aastal sõl-
misin ma tagantjärele vaa-
dates üsna rumala laenule-
pingu 100 000 krooni laena-
miseks üheks aastaks. Le-
ping oli sõlmitud eraisikuga 
ja kinnitatud notari juures. 
Sellel hetkel olin kindel, et 
suudan laenu kiiresti tagasi 
maksta, ning ei tundnud 
suurt muret intressi pärast. 
Kahjuks tulid minu ellu järg-
neva aasta jooksul suured 
muutused ja ma ei suutnud 
laenu õigeaegselt tasuda. 
Kadus ka kontakt võlausal-
dajaga.

100 tuhandest
sai 3,5 miljonit
Vanuse lisandudes sain ka 
targemaks ning 2008. aastal 
olin juba üsna pikalt elanud 
täiesti tavalist ja normaalset 
elu. Mul oli pere, hea palgaga 
töökoht ja üürikorter Tallin-
na kesklinnas. Sain lubada 
endale mõistlikke liisinguid, 
sest tarvis oli arvuteid, tele-
foni ja muud vajalikku tehni-
kat.
Siis jõudis aga tööandjale 
kohtutäiturilt teavitus minu 
palga arestimise kohta. En-
natlikult ütlen, et osaliselt oli 
see minu viga, sest polnud 
reageerinud minu eelmisse 
elukohta saabunud kirjade-
le. Rahasumma selles nõu-
des lõi mul jalad pehmeks. 
2008. aastal esitati peaaegu 
10 aasta taguse laenulepingu 
alusel kohtutäiturile minu 
vaste nõue 3,5 miljonile 
kroonile. Kohtutäitur lisas 
sellele kohe ümbes 300 tuhat 
krooni kohtutäituri tasuna.
Arestitud palga tõttu kaota-
sin elu- ja töökoha, samuti 
jäid maksmata liisingud ja 
paar väikelaenu. Võlanõude 
ebanormaalsuse tühistami-

Kuidas minust sai 
nelja miljoni võlgnik
Mõni aeg tagasi sai 
Kuulutaja toimetus all-
järgneva kirja. Jutt on 
laenust, intressidest ja 
muust sellisest, kuid 
tegemist ei ole tüüpili-
se SMS-laenu võlgni-
kuga, vaid teema on 
laiem ja jutuks olevad 
numbrid, olgem ausad, 
hämmastavad. Kirja 
autor ja tema kontak-
tid on toimetusele tea-
da.

ne kohtus nõudis sel hetkel 
riigilõivu tasumist, mis ula-
tus 100 tuhandeni pluss ad-
vokaadikulud. Võit olnuks 
kahe võlaõigusseadusega te-
geleva advokaadi hinnangul 
kindel - probleemiks oli raha 
leidmine. Mul ei olnud isegi 
elamisraha.
Füüsilise isiku pankrot ta-
kerdus Rakvere kohtus. Kõik 
laabus hetkeni, mil nõuti as-
jade edasiminekuks vajalik-
ku 32 tuhande krooni suu-
rust kohtudeposiiti. Eriti 
iroonilisena tundus vastus 
mu väitele, et olen töötu ja 
niigi rahalistes raskustes: 
“Võtke siis laenu!” Ma ei 
suutnud siis muidugi suud 
kinni hoida ja küsisin vastu, 
kas pole see kohtuniku poolt 
mitte natuke idiootlik soovi-
tus inimesele, kes ongi koh-
tus laenude pärast.
Nõuded minu vastu on prae-
gu vist nelja kohtutäituri ja 
mõne inkassofirma käes - 
peale kuut aastat ma tõesti ei 
viitsi enam arvestust pidada 
mingite paarisajaeuroste 
nõuete kohta, kui mu pan-
gaarve kolmesaja tuhande 
euro suurust numbrit “ilus-
tab” suur ja rasvane miinus-
märk.
Suurest võlakoormast hooli-
mata olen oma eluga edasi 
läinud. Mul on olnud mõned 
head ja kõrgepalgalised töö-
kohad, ent kohtutäiturite 
soovimatus kokkulepeteks 
on teinud kõrgepalgalised ka 
lühiajalisteks.

Ma ei pannud
pead liiva alla
Enne kahele viimasele töö-
kohale asumist olen saatnud 
kirjad kõikidele oma kohtu-
täituritele. Mõlemal juhul 
pakkusin igale kohtutäiturile 
kindlat, võrdset summat 
oma tulevasest palgast tingi-
musel, et mu palka ei aresti-

ta. Kaks kohtutäiturit – Rak-
vere omad, kelle käes on üle 
90 protsendi nõuete ko-
gusummast - olid minu ette-
panekuga nõus, teised kaks 
mitte.
Tulemus? Ei, nad ei saanud 
minult raha. Hetkel, kui 
maksulaekumiste tõttu mõ-
ne kuu pärast minu töökoht 
avastati ja palga arestimise 
nõue tööandjale saadeti, 
lahkusin mina töölt. Mõle-
mal juhul oleks ma arestitud 
palgaga töölkäimisele pida-
nud peale maksma. Kohtu-
täiturite ja nende kaudu ka 
laenude andjateni ei jõud-
nud selle paindumatuse pä-
rast ühtegi senti.
Kindlasti ei mõtle kõik nii 
nagu mina. Paljud väikeste 
summadega võlgnikud kan-
natavad areste, kuni võlad 
kaetud, kuid suuremad võlg-
lased hakkavad kindlasti ot-
sima võimalusi, kuidas selli-
sest kompromissitust suhtu-
misest mööda hiilida. Ümb-
rikupalk? Kindlasti on see 
üks võimalustest, ent hooli-
mata oma kirjust minevikust 
ei ole ma sellist asja kunagi 
kasutanud. Elu on sellest 
küll komplitseeritum, kuid 
kuus aastat annab aega lep-
pida, mõelda, analüüsida. 
Kõigest saab üle, kui piisa-
valt tahta.
Nüüd, paar nädalat tagasi 
saabus minu postkasti kiri 
ühelt inkassofirmalt järje-
kordse nõudega. Kuigi olen 
selliste kirjadega harjunud, 
oli seekordses kirjas huvitav 
hoiatus või ähvardus. Ma ei 
teagi, kuidas ma seda võtma 
peaksin.
„Seoses Teie kohustusega 
***** OÜ ees oleme üritanud 
Teiega kokkulepet saavuta-
da, aga kahjuks tulutult.
Teie kohustus 26.08.2014 sei-
suga on 636.11 eurot.
Palun tasuge oma võlgnevus 

viivitamatult ***** OÜ arvele 
viitenumbriga ***** või meie 
kodulehel, sest vastasel ju-
hul oleme sunnitud pöördu-
ma Teie tööandja, sugulaste 
ja/või tuttavate poole.“
Hoolimata sellest, et olen 
püüdnud saavutada võlgade 
väljanõudjatega kokkulep-
peid, on kõik need kokkulep-
ped takerdunud osa välja-
nõudjate kompromissitusse 
ning ma ei pea ennast 100 
protsenti süüdlaseks, et mul 
need väikesed võlad veel 
kaelas on. Heaks näiteks on 
siinkohal ka inkassofirma, 
kellele saatsin ähvarduse 
saanuna kohe ka vastuse ja 
päringu võlanõude päritolu 
ja suuruse kohta. Kahe näda-
laga ei ole nad mulle veel 
vastanud.

Mida teha edasi?
Minu küsimus juristile oleks-
ki siinkohal selline:
Kas inkassofirmal (või mõ-
nel teisel võlgade välja-
nõudjal) on üldse õigust 
mind hoiatada (ähvardada?) 
minu sugulaste ja tuttavate 
poole pöördumisega?
Minu sugulased ja eriti veel 
tuttavad ei olegi kuidagi seo-
tud või vastutavad minu te-
gude eest. Eriti naljakas on 
siinkohal muidugi tõsiasi, et 
mind kokkulepetest kõrvale-
hoidmises süüdistav inkas-
sofirma ei suuda ise minu 
päringutele vastata.
Loodan, et pikk sissejuhatus 
oli arusaadav, kuid pidasin 
seda vajalikuks, et selgitada 
enda olukorda ja suhtumist 
nimetatud hoiatuskirjas väl-
jatoodud minupoolsele 
„soovimatusele“ kokkulep-
peid sõlmida.

Võimaliku vastuse eest
ette tänades

Raido

Raido rahakotis haigutab tühjus. Kasu pole ka pangakaartidest, sest kõige olulisem asi 
pangakontol on miinusmärk suure numbri ees. Foto: Katrin Kivi. Töötlus: Marko Maasik
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„Eestis nagu ka mujal Euroo-
pas kehtib põhimõte „lepin-
gut tuleb austada“, see tä-
hendab: leping on pooltele 
täitmiseks kohustuslik,“ jät-
kas Raave (pildil).
„Seadus kaitseb lepingu nõr-
gemat poolt ebaõiglaste le-
pingutingimuste eest, kuid 
seadus lähtub ka eeldusest, 
et kohustusi võetakse vastu-
tustundlikult. Seetõttu on ju-
ba võetud kohustustest va-
banemine nende ebamõist-
likkuse korral pigem keeruli-
ne kui lihtne (nagu nähtub 
ka Raido loost) ja soovitatav 
on õigussuhete keerukust 
arvestades pidada nõu juristi 
või advokaadiga enne ko-
hustuste võtmist.“

Raido võlgadering sai algu-
se kümne aasta tagusest no-
tariaalsest laenulepingust, 
mis viidi 2008. aastal otse 
kohtutäiturile. Kas sellise le-
pinguga on seaduslikult lu-
batud otse ilma kohtuta 
kohtutäituri juurde minna?
1998. aastal kehtis regulat-
sioon, mille kohaselt oli või-
malik allutada notariaalselt 
tõestatud kokkuleppega 
võlgnik kohesele sundtäit-
misele mis tahes nõude osas, 
mis nägi ette kindlaksmäära-
tud rahasumma tasumise. 
2006. aastal jõustunud ja tä-
naseni kehtiva regulatsiooni 
kohaselt on sellise kokkulep-
pe sõlmimine võimalik üks-
nes pärast nõude sissenõu-

Kuna Raido juhtum sisaldab endas rohkem kui 
ühte küsimust, siis palus Kuulutaja kommentaa-
ri advokaadibüroo RAAVE vandeadvokaadilt 
Liane Raavelt, et saada aimu, kuidas hindavad 
Raido olukorda seadustega igapäevaselt kokku-
puutuvad inimesed. „Konkreetselt Raido juhtu-
mit hinnates tuleb tõdeda, et Raido on teinud 
enam-vähem kõik, mis seadused sellises olukor-
ras teha võimaldavad,“ oli Raave esimene kom-
mentaar. „Ja tuleb tõdeda ka seda, et tihtilugu 
takerduvad lahendused nende realiseerimiseks 
vajalike rahaliste vahendite puudumise taha.“

Marko Maasik

tavaks muutumist. Regulat-
siooni muutmisega sooviti 
kaitsta võlgnikku, et viimane 
ei lubaks end näiteks laenu-
lepingu sõlmimisel liialt ker-
gekäeliselt allutada kohesele 
sundtäitmisele. 
Kui selline kokkulepe on sõl-
mitud, on tegemist täitedo-
kumendiga ja võlausaldaja 
võib pöörduda sellega otse 
kohtutäituri poole eelnevalt 
kohtu poole pöördumata. 
Võlgnikul on võimalik kaits-
ta oma huve läbi sundtäitmi-
se lubamatuks tunnistamise 
hagi.
Kui võlgnik ei suuda oma 
majandusliku seisundi tõttu 
hagilt riigilõivu (mis täna 
kehtiva regulatsiooni koha-
selt on 300 – 425 eurot) tasu-
da, on võlgnikul võimalik 
taotleda menetlusabi.

Kui seaduslik on selline võ-
lanõue? 2008. aastal külas-
tas Raido kahte advokaadi-
bürood, kus räägiti nüan-
sist, et selliste lepingute pu-
hul peab võlausaldaja esita-
ma ametliku nõude hilje-
malt kolme aasta jooksul 
peale laenutähtaja lõppu. 
Antud laenuleping oli aas-
taks, mis tähendab, et 1999. 
aastal oleks pidanud raha 
tagasi makstud olema ja võ-
lausaldaja pidanuks hilje-
malt 2002. aastal oma nõu-
de esitama.
Laenulepingust tulenevate 
nõuete aegumistähtaeg on 

kolm aastat, kuid kui selle 
nõude osas on jõustunud 
kohtulahend või sõlmitud 
notariaalselt tõestatud kohe-
sele sundtäitmisele allumise 
kokkulepe, on aegumistäht-
aeg kümme aastat. Kui võla-
usaldaja pöördub jõustunud 
kohtulahendi või nimetatud 
kokkuleppega kohtutäituri 
poole, algab aegumistähtaeg 
uuesti ja võlgnik peab järg-
mised kümme aastat tema 
suhtes toimuvat täitemenet-
lust taluma, kui võlgnik ei 
ole seda vaidlustanud. 

Toona jäi asja kohtusseand-
mine seisma nõudesum-
malt arvestatava riigilõivu 
pärast, mis oli Raido makse-
võimet arvestades ülisuur. 
Kas tänaseks on olukord sel-
listesse raskustesse sattu-
nud inimeste jaoks seadus-
likult lihtsamaks muutu-
nud?
Riigilõivud on vahepeal nii 

tõusnud kui langenud, sa-
muti on muutunud riigilõivu 
arvestamise alused. Riigilõi-
vu tuleb aga endiselt tasuda. 
Näiteks kuni 200 000 euro 
suuruse nõude korral 1800 
eurot. Kui võlgnik ei suuda 
oma majandusliku seisundi 
tõttu riigilõivu tasuda, on 
võlgnikul võimalik taotleda 
riigilt menetlusabi.

Menetlusabi tundub olevat 
kõige käepärasem vahend 
Raido jaoks?
Menetlusabi on riigi abi, mi-
da antakse, kui korraga on 
täidetud järgmised tingimu-
sed: (1) menetlusabi taotleja 
ei suuda oma majandusliku 
seisundi tõttu menetlusku-
lusid (sh riigilõiv) tasuda või 
suudab neid tasuda üksnes 
osaliselt või osamaksetena ja 
(2) on piisav alus eeldada, et 
kavandatav menetluses osa-
lemine on edukas. Menetlu-
sabi ei anta, kui taotleja saab 

menetluskulud kanda oma 
olemasoleva ja suuremate 
raskusteta müüdava vara ar-
vel. Menetlusabi ei ole aga 
tasuta abi (kuigi ka täielik ja 
lõplik vabastamine menet-
luskulude tasumisest on mõ-
juval põhjusel võimalik), sest 
kui hageja sai menetlusabi, 
mõistetakse temalt hagi ra-
huldamata jätmise korral 
menetluskulud riigituludes-
se täies ulatuses välja ja kui 
kostja sai menetlusabi, 
mõistetakse temalt hagi ra-
huldamise korral menetlus-
kulud riigituludesse täies 
ulatuses välja.
Menetlusabi saamiseks tuleb 
esitada kohtule taotlus koos 
teatisega majandusliku sei-
sundi kohta, näidisvormid 
on avalikus internetivõrgus 
saadavad. 

Kas füüsilise isiku pankrot 
oleks lahenduseks võlgasid 
kontrolli alla saada, andes 
inimesele võimaluse vähe-
malt kuidagi edasi minna?
Pankrot on lahendus siis, kui 
võlgnik taotleb lisaks pank-
roti väljakuulutamisele ka 
enda vabastamist pankroti-
menetluses täitmata jäänud 
kohustustest ja pärast viie 
aasta möödumist kohustus-
test vabastamise menetluse 
algatamisest otsustab kohus 
võlgniku kohustustest va-
bastada. Vabastamise eeldu-
seks on kõigi seadusest tule-
nevate kohustuste (kohustus 
tegeleda mõistlikult tulutoo-
va tegevusega, kohtu poolt 
määratud usaldusisikule tu-
lu üleandmise kohustus jms) 
nõuetekohane täitmine. 
Enne pankrotiavalduse esi-
tamist on aga soovitatav kaa-
luda võlakaitse seaduse alu-
sel toimuvat võlgade ümber-
kujundamise menetlust ja 
veel enne seda lepitusseadu-
se alusel toimuvat lepitus-
menetlust või mis tahes 
muul viisil toimuvat lepita-
mist võlausaldajaga, ees-
märgiga ajatada ja/või vä-

hendada oma võlakoormust.

Inkassofirma hoiatus pöör-
duda sugulaste-tuttavate 
poole!? Kas inkassofirmal 
on üldse mingit õigust sel-
list asja teha? Kust ja millis-
tel meetoditel hangitakse 
info tutvusringkonna ja su-
gulaste kohta?
Mulle ei ole teada, kust ja 
millistel meetoditel inkas-
soettevõtjad infot hangivad, 
kuid usun, et üheks allikaks 
on avalik internetivõrk. Isi-
kuandmete kaitse seadusest 
tulenevalt on maksehäi-
reandmete edastamine kol-
mandale isikule lubatud 
üksnes juhul, kui kolmandal 
isikul on andmete vastu õi-
gustatud huvi, inkassoette-
võtja on tuvastanud kolman-
da isiku õigustatud huvi, 
kontrollinud edastatavate 
andmete õigsust ning regist-
reerinud andmeedastuse 
ning lepingu rikkumisest on 
möödunud rohkem kui 30 
päeva ja kohustuse rikkumi-
se lõppemisest on möödu-
nud vähem kui kolm aastat. 
Andmekaitse Inspektsiooni 
juhise kohaselt on õigusta-
tud huvi maksehäireandme-
te saamiseks isikul, kes väl-
dib selle teadmise abil tehin-
gu tegemist isikuga, kes võib 
jääda oma kohustuste täit-
misega hätta või olla ebaaus.

Aga mis edasi, kas tunneli lõ-
pus paistab valgus? Kas Rai-
do probleemidele leidub ka 
reaalne lahendus? Kuulutaja 
tegeleb teemaga edasi ja saa-
dab käesolevad tekstid paari-
le Riigikogu liikmele, sest 
tundub, et ilma seaduseand-
ja sekkumiseta asjad ei muu-
tu. Seaduseandja ehk Riigi-
kogu on lubanud küll selle 
teemaga tegeleda, kuid 
SMS-laenude reklaami kee-
lustamine ja muu sarnane 
on vaid kübeke tervikust ega 
paku lahendust juba tekki-
nud probleemidele. Raido ei 
ole ainus omasugune.

Vandeadvokaat
Liane Raave: Võlg ei ole siiski võõra oma
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• Aluvere Kaukaasia Šašlõkibaar teatab, 
et varsti kolime majja. Seoses sellega 
võtame tööle klienditeenindaja, 
varasem töökogemus on teretulnud. 
CV saata kaukaasiagrill@hot.ee

• Pakun tasuvat tööd trimmerdajatele 
(kultuurhooldus). Tel 5358 9037

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

• OÜ vajab saemehi ja võsalõikajaid. 
Tel 5237 945
• O G Elektra AS võtab puu- ja 
juurviljalattu tööle pakkija-koristaja. 
Lisainfo telefonil 5334 0040, Toivo 
Murakas

• Autopesula Tallinnas pakub tööd. 
Väljaõppe võimalus. Kuulutus ei aegu! 
Tel 5072 262
• Otsin ehitajat, kellel on kogemust 
tadelakti või stucco peenpahtliga 
töötamisel. Tel 5557 8858
• Üldehitusega tegelev firma pakub 
tööd ehitustöölisele. Objektid üle 
Eesti. Info telef 5463 7464

• Pakkuda tööd torume estele . 
Kanalisatsioon ja trassitööd. Kiire! Tel 
5533 835

• Pakume tööd siseviimistlejatele. 
Info tel 5800 1103 või info@miratex.ee

•  A S  V i r u  Õ l u  p a k u b  t ö ö d 
tootmisliinioperaatoritele.  Töö 
toimub vahetustes. Ettevõte pakub 
tasuta transporti liinil Rakvere-Haljala-
Rakvere. CV saata aadressil: wiru@
wiru.ee või helistada tel 32 95 000
• Lääne-Virumaale pi imafarmi 
vajatakse  lüp sjat  ja  karjakut . 
Soovitavalt perekond. Elamiseks maja. 
Hea töö eest hea palk. Palk õigeaegne. 
Tel 5699 0533, 5656 4680
• K r e e g i m ä e  t a l u  v õ t a b  t ö ö l e 
karjaku-talutöölise. Elamispinnaga 
kindlustame. Tel 5242 139, 5187 282

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

• Inglise (kesktase, al. E, 15.09), soome 
(algtase, al. T, 16.09), inglise (algtase,  al. 
K, 17.09) ja hispaania keele (algtase, 
al. N, 18.09) kiirkursused (20 tundi) 
Koidula tn 1 Tsentrumi III korrus kella 
18.30 – 20.00. Reg. 5566 1419

• Jalgpallitreeningud 2008. a. s. lastele. 
Info tel 5567 7689

• Otsin kontoritööd. Tel 5743 4508

• Kogemustega hoidjatädi võtab hoida 
lapse. Tel 5656 6918

• Pakun laste hoiuteenust. 2 €/tund, 
20 €/päev, pikaajalisemal hoiul hind 
kokkuleppel. Tel 5697 2119

• Võtan hoida lapse. Tel 5813 7810

• Otsin inglise keele abiõpetajat 5. 
klassi poisile 1 kord nädalas. Tel 5890 
6721

• Kogemustega ehitusobjektijuht 
otsib tööd (47a mees, B- ja C-kat. 
juhiluba). Tel 5625 6916

• Suure töökogemusega korralike 
elukommetega keskealine mees otsib 
tööd ehitajana, traktoristina või 
ekskavaatorijuhina soovitatavalt 
Rakveres või Jõhvis. Tel 5661 7162, Rein

Keskkonnaamet kutsub kõi-
ki 7.–12. klassi õpilasi, sõltu-
mata koolist ja elukohast, 
saatma Keskkonnaametile 
oma loovtööd või uurimust 
teemal „Salapärane Lahe-
maa“. Oodatud on tööd La-
hemaa rahvuspargi loodu-
sest ja kultuuripärandist. 
Lahemaa rahvuspargi moo-
dustamine 1. juunil 1971. 
aastal oli oluline sündmus 
Eesti looduskaitse ajaloos, 
kuna loodud rahvuspark oli 
esimene omataoline tolle-
aegses kaitsealade süstee-
mis.
„Lahemaa rahvuspargi väär-
tuseks on suur maastikuline, 
looduslik ja kultuuriline mit-
mekesisus ning siinne erili-
sus väärib hoidmist ja jääd-
vustamist. Metsa- ja kivide-

rikas loodus, külamaastikud 
ja arhitektuur, vanaema-
de-vanaisade mälestused, 
jutud talupoegade, mere-
meeste või mõisahärrade 
eluolust – kõik see on ühtvii-
si väärt uurimist, kirjelda-
mist ja talletamist. Ootame 
Lahemaa-huvilisi õpilasi 
osalema mitte üksnes kodu-
sest rahvuspargist, vaid kogu 
Eestist!“ tutvustas Keskkon-
nameti Viru regiooni kesk-
konnahariduse spetsialist 
Krista Kingumets konkursi 
tagamaid. 
Keskkonnaametile esitatud 
loovtööd ja uurimused peak-
sid lähtuma üldtunnustatud 
uurimistööde vormistamise 
reeglitest. 
Eelinfot tööde teemade ja 
autorite kohta ootab Kesk-

konnaamet 1. veebruariks 
2015. Tööde esitamise lõpp-
tähtaeg on pärast koolis toi-
muvaid uurimis- ja loovtöö-
de kaitsmisi – 5. juuni 2015. 
Valminud töid tutvustatakse 
ja tänatakse autoreid 2015. 
aasta sügisel toimuval semi-
naril. Tunnustamine toimub 
kahes vanuseastmes: 7.–9. 
klass ja 10.–12. klass.
Kõik esitatud tööd talleta-
takse Lahemaa rahvuspargi 
arhiivis ning autori nõusole-
kul pannakse välja Lahemaa 
rahvuspargi veebilehele. 
Laekunud töödest avatakse 
Lahemaa rahvuspargi loo-
duskeskuses näitus.

Kuulutaja

Memento Rakvere Ühingu 
sügistalvine tegevusperiood 
algas üldkoosolekuga 1. 
septembril, kui valiti 
kolmeliikmeline juhatus ja 
revisjonikomisjoni uus 
koosseis. Üldkoosolekul 
arutati läbi ja kinnitati 2015. 
aasta majanduskava ja 

eelarve. 
Ühingu lähiaja ettevõtmine 
on osalemine koos 
Tööpataljonlaste Ühinguga 
Porkuni lahingu 70. 
aastapäeva tähistamisel 21. 
septembril. Buss 
sündmuskohtadesse alustab 
sõitu Vinnist. Kell 12 võtab 

soovijad peale Rakverest 
Tsentrumi-taguselt platsilt. 
Üritused algavad kell 13 
Loksa külas ja kell 14 Vistlas. 
Ühingu järgmine juhatuse 
koosolek toimub 6. oktoobril 
kell 11 Pensioniameti saalis.

Aino Kiiver

Mementos algas uus hooaeg

Keskkonnaamet ootab
loov- ja uurimistöid teemal
„Salapärane Lahemaa“
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Kuulutaja on

Ootame:

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

uudis- ja persoonilugusid,
maksimaalselt 5000 tähemärki

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

Kas tahad lisaraha teenida?

Sobivad lood

Kui jah, siis kirjuta artikkel.

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

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

• uudislugu
• persoonilugu

Lääne-Virumaal, Haljalas asuv rahvusvaheline ettevõte, kes toodab kvaliteetseid tekke
ja patju, ootab oma meeskonnaga liituma:

Ettevõte pakub:

ÕMBLEJAID

• Konkurentsivõimelist kuupalka

• Osalustasu

• Vahetustasu

• Ühisüritusi

• Tasuta transporti tööle ja koju

• Tasuta töörõivaid

• Põhjalikku väljaõpet, toetust ning kaasaegseid töövahendeid

Hea kandidaat on kohusetundlik, kiire õppimisvõimega ja tulemustele orienteeritud

suhtumisega. Omab soovi töötada meeskonnas, head suhtlemisoskust ning kõrget

vastutustunnet oma töö ja kvaliteedi eest.

Kasuks tuleb eelnev töökogemus õmblejana.

Kandideerimiseks saada oma CV jana.nurmela@balticfibres.ee. Lisainfo telefonil 3295683.

www.finebedding.co.uk

Tallinna mnt 25, 45301, tel. 32 95 680

AS E-Betoonelement on rahvusvahelisse gruppi Consolis Oy

Ab kuuluv Eesti suurim raudbetoonelementidel põhinevate

ehituslahenduste ja nendega seotud teenuste pakkuja.

Ettevõttel on Eestis tootmisüksused Tamsalus ja Harkus

Seoses töömahu suurenemisega pakume tööd Tamsalu tehases:

BETOONTOODETE VALMISTAJATELE
PUUSEPALE

Eeldame:

Kasuks tuleb:

Pakume:

Kontakt:

• täpsust, valmisolekut töötada pikendatud vahetuses

Tamsalu tehas tel: 325 8609

või saata CV: anneli.vaiksaar@betoonelement.ee

• eelnev töökogemus betoonitehases või ehitusobjektidel

• jooniste lugemise oskus

• konkurentsivõimelist, töö tulemusest sõltuvat palka

• sõbralikku meeskonda

• töötajate transpordivõimalus maakonna suurematest keskustest

MOOTORSÕIDUKITE

ÜLEVAATAJALE

Tööülesanded:

Nõuded kandidaadile:

Muud nõuded:

Kontaktisik:

mootorsõidukite tehnoülevaatuse teostamine.

• kutseharidus keskharidusega

(põllumajandus, metsandus ja kalandus, transport, logistka)

tehniline-eri või kõrgharidus

Andrus Valk, telefon: 5157701, e-post: andrus@tehnokonsult.ee

eesti ja vene keele oskus

e-posti kasutamine, interneti kasutamine

uhiload: B, A

•

•

• j

pakub tööd

Info 518 4354

Rakvere Reaalgümnaasium

võtab tööle osalise tööajaga

HOOVIKORISTAJA

CV palume saata

16. septembriks meilile

rakvere@apelsin.com.ee

MÜÜJAT

Kauplus Apelsin otsib
rõõmsameelset ja
kohusetundlikku Timtar Grupp OÜ otsib

oma meeskonda

Töö kirjeldus:

Töötasu:

Kontakt:

üldehitus

kokkuleppel

+372 5816 7712
e-post: outimtar@gmail.com

EHITUSTÖÖLISI

Otsime oma meeskonda

Rakveres

TELEFONIMÜÜGI KONSULTANTE

Töö sobib igas vanuses inimestele.

Päevane vahetus 8.50-16.20 tel 5690 6310

ja õhtune 16.30-21.00 tel 5554 6296

http://www.telemarketing.ee
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Laada 41 (Rakvere bussijaama vastas)

E-R 9.00-17.30

tel. 324 2352

rakvere@aknakoda.ee

Alates 1958

Mina valin

parimad!

Ega tali taeva jää! 
Viimane aeg akende vahetuseks!

Tasub teada

Lugeja küsib: Tekkis probleem pensioniõigusliku staazhi 
tõendamisega. Kust ja kellelt on õigus saada oma varase-
ma töötamise kohta andmeid, kui endal neid säilinud  ei 
ole?
Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Urve 
Stroom: 
Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 28 lg 2 p 12 kohaselt 
on tööandjal kohustus töötaja nõudmisel anda andmeid 
temale arvutatud ja makstud või maksmisele kuuluva töö-
tasu kohta ning muid töötajat või töösuhet iseloomusta-
vaid teatisi. Kui pensioniõiguslikku staazhi pole 1999. aas-
tast varasemate aastate kohta võimalik tööraamatu või 
muu töölepingu kirjaliku dokumendiga tõendada, sest 
need pole säilinud, tuleb pöörduda töötamist tõendava 
dokumendi saamiseks tollase tööandja poole. TLS § 131 
lõige 2 kohaselt tuleb enne 01.07.2009 sõlmitud töölepin-
guid varem kehtinud töölepingu seaduse alusel säilitada 
50 aastat töölepingu lõppemisest.
Endise tööandja puudumisel saab pöörduda Rahvusarhii-
vi (www.ra.ee) poole. Seal säilitatakse tegevuse lõpetanud 
ettevõtete dokumente.
Kehtivas TLS-is on sätestatud veel mõned dokumentide 
säilitamisega seotud tähtajad: nimelt säilitab tööandja 
TLS § 5 lõike 5 kohaselt töölepingu kirjalikku dokumenti 
selle kehtivuse ajal ning 10 aastat töölepingu lõppemisest 
arvates. Tööandja käes olev tööraamat tuleb alates 2009. 
aasta juulist TLS § 133 järgi anda töötajale töölepingu lõp-
pemisel või esitada tööraamatu andmete registreerimi-
seks asu- või elukohajärgsesse Sotsiaalkindlustusameti 
osakonda.

KredExi koostatud elamu-
fondi seisukorda ja rekonst-
rueerimistoetuse mõju kä-
sitlev analüüs näitas, et kor-
teriühistud on KredExi re-
konstrueerimistoetuse abil 
investeerinud korterelamute 
renoveerimisse kokku 151,4 
mln eurot.
Korterelamute investeerin-
gud on olnud suuremahuli-
sed ning sõltuvad riikliku re-
konstrueerimistoetuse ole-
masolust.
Lääne-Virumaal renoveeriti 
KredExi rekonstrueerimis-
toetuse abil 27 kortermaja, 
mis moodustab 4,1 protsenti 
kõigist toetust saanud maja-
dest.
Lääne-Virumaa oli toetust 
saanud majade arvukuselt 
maakondade lõikes Harju-
maa, Tartumaa ja Pärnumaa 
järel neljandal kohal.

KredExi abil renoveeriti üle 
Eesti kokku 663 korterela-
mut, mille suletud netopind 
on 1,9 mln ruutmeetrit, see 
moodustab 9,7 protsenti 
kõigi enne 1991. a ehitatud 
Eesti korterelamute köeta-
vast pinnast. Ajavahemikul 
2010-2014 on KredEx eralda-
nud korterelamutele re-
konstrueerimistoetusteks 
37,7 miljonit eurot.
„Kuna enamik Eesti korte-
relamutest on ehitatud nõu-
kogude ajal, on Eesti elamu-
fondi suurimaks problee-
miks hoonete suur energia-
kulu, mis avaldab kõrge soo-
jusenergiahinna tõttu suurt 
mõju leibkondade majan-
duslikule olukorrale. Suur 
osa Eesti leibkondadest elab 
korterelamutes ja kuna re-
konstrueerimine võimaldab 
kokku hoida kütteenergiat, 

on selle abil võimalik märga-
tavalt vähendada ka eluase-
me ülalpidamiskulusid,“ üt-
les KredExi eluaseme ja 
energiatõhususe divisjoni 
juht Triin Reinsalu.
Korterelamu rekonstrueeri-
mistoetuse järjepideva eral-
damise tulemusena on suu-
renenud inimeste teadlikkus 
ja seega on aastate jooksul 
suurenenud terviklikult re-
konstrueeritavate korterela-
mute arv. Kui 2010. aastal re-
konstrueeriti 35protsendili-
se toetusega terviklikult ai-
nult üks korterelamu (3 prot-
senti toetusotsuse saanud 
majadest), siis järgnevate 
aastate kasv lõppes 2013. 
aastal juba 62 terviklikult re-
konstrueeritud kortermaja-
ga (61% toetusotsuse saanud 
majadest).
Rekonstrueerimistoetust on 

taotletud kõige rohkem Har-
jumaal ja Tartumaal, kõige 
vähem aga Hiiumaal ja Võru-
maal. Analüüs näitas samuti, 
et rekonstrueerimise otsuse 
langetamist mõjutavad ees-
kätt küttehind ja leibkonna 
sissetulek. 
Renoveerimise tulemusena 
on korterelamud saavuta-
nud arvestuslikult 43% ener-
giasäästu. Praktiliselt tähen-
dab see, et 2013. aasta lõpu 
seisuga rekonstrueeritud 
korterelamud säästavad aas-
tas 60 GWh kütteenergiat, 
mis võrdub hinnanguliselt 
Haapsalu linna kaugkütte-
võrgus tarbitava aastase soo-
juseenergia kogumahuga. 
Küttehinna 75 eurot MWh 
juures tähendab see aastas 
4,5 mln euro suurust kokku-
hoidu.
Analüüsiga saab tutvuda 
KredExi veebilehel www.kre-
dex.ee.
Korterelamute rekonstruee-
rimistoetuse eraldamiseks 
kasutati vahendeid, mis saa-
di Eesti riigi kasutamata 
saastekvootide müügist Luk-
semburgile. Rekonstrueeri-
mistoetust sai taotleda Kre-
dExist 15, 25 ja 35 protsenti 
projekti kogumaksumusest 
sõltuvalt korterelamu re-
konstrueerimise terviklikku-
se tasemest. 
KredEx on riigile kuuluv fi-
nantsasutus, mis aitab pa-
randada Eesti ettevõtete ra-
hastamisvõimalusi, maan-
dab krediidiriske ja võimal-
dab inimestel rajada või re-
noveerida oma kodu.

Kuulutaja

JURIST ANNAB NÕU Rekonstrueerimistoetuse abil renoveeriti 
Lääne-Virumaal 27 kortermaja
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MÕNE REAGA

Selle aasta kaheksa kuu jook-
sul on politsei registreerinud 
156 sõidukit, mis on varasta-
tud või omavoliliselt kasuta-
miseks võetud. Võrreldes 
möödunud aastaga näitab 
see neljaprotsendilist lan-
gust. Varguste puhul on mär-
gata trende automarkide 
suhtes ning enamasti on si-
hikule võetud kaitseta sõidu-
kid. 

Varastel aukartustära-
tavad tööriistad
Politsei jaoks on autovaraste 
avastamine jätkuvalt suureks 
koormaks. Põhja prefektuuri 
varavastaste kuritegude tali-
tuse juhi Toomas Jervsoni 
sõnul meelitavad autovar-
gaid vanemad tüüpi sõidu-
kid, millel puudub signali-
satsioon või immobilaiser. 
„Neid on kerge käivitada. 
Suurem osa neist on võetud 
lõbusõitudeks,“ lausus ta.
Tellimusvargustest Eestis 
rääkida sel aastal ei saa. „On 
varastatud küll uusi sõidu-
keid, mis omavad tehase-
poolseid kaitsevahendeid, 
kuid näiteks ühe kalli BMW 
X6 puhul sisenes varas tuppa 

Hooletus elektritöö
tegemisel viib õnnetuseni 
Elektriõnnetuste arv Eestis on küll mõnevõrra tõusnud, 
kuid vähenenud on tõsisemate tagajärgedega õnnetuste 
arv. Virumaal on elektriõnnetuste tagajärjel hukkunud üks 
ja viga saanud viis inimest. Peamine põhjus on hooletus 
elektritöödel ja ohutusnõuete rikkumine.
Kaheksa esimese kuu jooksul on Eestis juhtunud 38 elekt-
riga seotud õnnetust. Neist raskeim toimus Lääne-Viru-
maal, kus põllul hakkas traktor pukseerima üles tõstetud 
kastiga veoautot, mis sõitis õhuliini juhtmetesse. Selle ta-
gajärjel hukkus veoautojuht ja traktorist sai raskelt viga. 
Ida-Virumaal juhtus aasta kaheksa esimese kuuga kolm 
elektriõnnetust, millest kahes said kannatada lapsed. 
„Üheks tüüpilisemaks õnnetuseks on juhtumid väikelas-
tega, kus laps on pistnud esemeid pistikupesade kontakti-
desse. Lisaks olid sagedased õnnetused erinevates vanu-
segruppides inimestega niisketes ruumides, remonditöö-
del, elektriseadmete kasutamisel, alajaama omavolilisel 
sisenemisel ja õhuliini kaitsevööndi nõuete rikkumisel,“ 
ütles Tehnilise Järelevalve avalike suhete peaspetsialist 
Anu Võlma. 
92 protsenti õnnetustest toimus kodus või selle lähiümb-
ruses, seega tuleb elektritööde tegemisse suhtuda tõsiselt 
ja kasutusele võtta kõik ettevaatusabinõud. On palju 
elektritöid, mida tavainimene üldse ei tohi oma kodus et-
te võtta, vaid selleks peab ta kasutama majandustegevuse 
registris registreeritud elektritöö ettevõtjaid. Lihtsamate 
ning vahel hädavajalike koduste tegemiste ajaks lülitage 
elekter kilbist välja. 

Mari Mölder

Autovaraste
lemmikud on kaitseta sõidukid
Autode varastamine on 
läbi aegade olnud kur-
jategijatele tulualli-
kaks. Tänapäeval on 
auto turvaseadmed se-
davõrd täiustatud, et 
nende mahavõtmisega 
igaüks hakkama ei saa, 
ja muukimise eritehni-
ka pole ka igaühele 
taskukohane.

Mari Mölder

ajal, mil pererah-
vas magas. Ta võt-
tis esikust auto- ja 
tõkkepuu võtme. 
Seega oli tegemist 
ettekavatsemata 
vargusega, mis toi-
mus pererahva lo-
hakuse tõttu,“ rää-
kis Jervson.
Meediast võib aeg-
ajalt lugeda, et 
Eestis on sihikule 
võetud teatud liiki 
sõidukid, ning 
omanikke kutsu-
takse üles valvsu-
sele. Siiski on po-
litsei sõnul organi-
seeritud autovar-
gused pea olema-
tud. 
Jervson ütles ka, et 
eelmisel aastal va-
rastati sadu veoautosid, mil-
le väljalase oli 2010.-2012. 
aasta. „Politsei selgitas aasta 
lõpuks intensiivse jälitustöö 
tulemusel välja, et varguste 
taga olid kaks Leedust pärit 
meest. Jaanuarikuus peeti 
nad kinni ja nende juurest 
leitud varustus oli aukar-
tusäratav ning politsei jaoks 
uudne,“ mainis Jervson.
Üldiselt on vahendid, mille-
ga vargad autosid ärandada 
üritavad, üsna algelised. 
Korraliku turvaseadme ma-
havõtmisega paljud vahen-
did hakkama ei saa ja need 
on sedavõrd kallid, et iga va-
ras neid osta ei jaksa. Näi-
teks immobilaiseri võtme-
seadeldis maksab 1000 eu-
rot. 
Veoautosid varastanud lee-
dulased seevastu tehnika 
pealt kokku ei hoidnud ja 

nende juurest avastati side-
pidamis- ja autokäivitamis-
vahendeid, võtmete prog-
rammeerimismasin ning 
tõmmits, millega lukk lõhu-
takse füüsiliselt. Lisaks veel 
seadmeid, mis takistavad va-
helejäämist, nagu näiteks 
antiradarid ja mobiilside le-
visegaja.
„Tehnika on väga võimsaks 
läinud, sest suudetakse isegi 
ära kaotada 3G ja 4G mobiil-
side, millega sõidukit jälita-
da,“ jutustas Jervson.

Eesti on suurte varaste 
jaoks liiga väike
Eesti on siiski nii väike koht, 
et suurekaliibrilistel varastel 
pole siin tegutseda mõtet. 
Need inimesed, kes on orga-
niseerunud autovargusele, 
siia eriti ei kipu, sest vahele-
jäämise risk suur. Politsei sõ-

nul ei anna praegust olukor-
da võrrelda näiteks seitsme 
aasta taguse ajaga. 
Jätkuvalt on tänapäeval löögi 
all sõidukid, millel puudub 
igasugune kaitse. Statistika 
järgi on need VAZid, Fordid 
ja vanad Opelid. 
ervsoni sõnul meeldivad 
need noortele, kes peolt tul-
les möödaminnes muugivad 
autosse, rallitavad seejärel 
ringi ja on ka juhtumeid, kus 
auto pannakse lõpuks põle-
ma. 
Politsei pooldab autole pai-
galdatavaid igasuguseid 
kaitsevahendeid. Omanik, 
kes on paigaldanud autole 
näiteks GPS jälitusseadme, 
suudab igal ajahetkel oma 
vara asukoha tuvastada ja 
koostöös politseiga vargad 
välja selgitada.

Selliseid seadmeid kasutasid politsei andmetel leedulastest 
veoautovargad. Foto: politsei
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Termovaht on soojustusma-
terjalide maailmas suhteli-
selt uus toode. Välja on see 
töötatud Saksamaal, kus too-
det ja selle paigaldamise teh-
noloogiat ka pidevalt täius-
tatakse. Erialakeeles: Termo-
vaht on külmkõvastuv kahe-
komponentne süstitav kar-
bamiidvaikvaht, mille struk-
tuur on avatud pooridega. 
Termovaht valmistatakse 
mobiilse seadme abil vahe-
tult objektil ja selle paigalda-
misega saavad kõige paremi-
ni hakkama spetsiaalse ette-
valmistuse saanud tööme-

W W W . G I G A N T M O O B E L . E E

Rakvere, Lille 18
E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 

tel.:  53 031 718

nurgadiivanvoodi NAGLIS
nurgadiivanvoodi LION +

diivanvoodi LADOGA kušet ALEX
voodi BELLA

köök PRIMO 575.-
voodi SILVI

nurgadiivanvoodi MEDEJA

 675.-

 625.-
 515.-

 320.-
 198.-  219.-

690.-

nurgadiivanvoodi ARESSO

 810.- kapp ALMA

 al.249.- al.99.- al.70.-

komplekt SELINA

 1098.-

3+1+1komplekt GLORIJA

komplekt LIIGA

3+1+1

3+1+1

LIHTNE  JA  MUGAV  JÄRELMAKS!  KASUTA  VÕIMALUST!
LIHTNE  JA  MUGAV  JÄRELMAKS!  KASUTA  VÕIMALUST!

komplekt FLORIDA

 525.-

Termovaht teeb maja soojapidavaks
ja parandab heliisolatsiooni
Silikaatvooderdisega 
eramu – ja selliseid on 
Eestis kümneid tuhan-
deid! – oli 50 aastat ta-
gasi, mil valmis sai, uh-
ke värk. Stiilsed on 
need majad tänaseni, 
kuid paraku iga asi va-
naneb ning väsib. Kui-
das vanake silikaatvoo-
derdisega maja taas 
soojapidavaks saada? 
Appi tuleb termovaht 
Aminotherm.

Aivar Ojaperv

hed. Termovaht koosneb 
miljonitest väikestest avatud 
õhumullidest, mis tahene-
des muutuvad pehmeks vee-
auru läbilaskvaks materja-
liks.

Termovaht
jätab hoone hingama
Eestis on termovahu pionee-
riks Tallinna lähistel Sauel 
resideeruv ja üle Eesti tee-
nust osutav Therm OÜ, mis 
hakkas kõnealust materjali 
kasutama 2007. aastal. „Lä-
hiajal läheb meil töösse 
2000. objekt,“ kinnitas 
Therm OÜ müügijuht Vello 
Purre.
„Termovaht on meie ettevõt-
te n-ö hitt-toode, sellega 
soojustamist tellitakse kõige 
rohkem,“ jätkas ta. „Konk-
reetne sihtturg on silikaattel-
listega vooderdatud vane-
mad eramud, aga muidugi 
saab termovahtu kasutada 
ka teistsugustel objektidel. 
Toode ja tehnoloogia on üks 
tervik.“
See viimane lause tähendab, 
et termovaht valmib lõplikul 
kujul otse objektil ja sellega 
töötamiseks on vaja väljaõp-
pe saanud inimesi. Põhimõt-

teliselt käib asi nii, et sili-
kaattellistega vooderdatud 
fassaadi puuritakse augud, 
mille kaudu pritsitakse ma-
terjal vooderdise ja seina va-
helisse tühimikku.
Termovahul on lisaks soojus-
tamisele veel teinegi hea 
omadus: see parandab hoo-
ne heliisolatsiooni.
Aga milleks üldse silikaat-
vooderdisega maja soojusta-
da – siinkirjutaja näiteks mä-
letab, et kui vanaonu oma 
talumajale „valgetest tellis-
test“ voodri ümber sai, siis 
kiitis, et nüüd pole sada aas-
tat muret?
„Termovaht sulgeb mitteva-
jaliku õhu liikumise fassaadi 
taga,“ selgitas Vello Purre. 
„Fassaad võib tunduda 
pealtnäha kvaliteetne, aga 
tegelikult on selle taga paras 
„tuul“, mis takistab ka teiste 
soojustuste „tööle hakka-
mist“. Samas laseb Termo-
vaht läbi veeauru, mis tä-
hendab, et ruumidesse ei te-
ki kondensniiskust ja sellega 
kaasnevaid probleeme.“
Mille poolest Termovaht 
teistest pritsitavatest-süsti-
tavatest materjalidest eri-
neb? „Suurim vahe on selles, 

et Termovaht ei paisu,“ mai-
nis Purre. „Seepärast on ka 
vaja, et materjali paigaldaks 
koolituse saanud inimene, 
sest Termovahtu peab avaus-
se pritsima täpselt õige sur-
vega ja koguse.“
Termovaht sobib kasutami-
seks vaid suletud õhuava-
desse, avatud konstruktsioo-
nidele soovitab Vello Purre 
polüuretaanvahtu ja muid 
nutikaid soojustuslahendu-
si, mida OÜ Therm samuti 
pakub.
Kui palju Termovahuga töö-
deldud eramu soojapidavus 
suureneb, on suhteline: kõik 
oleneb maja eelnevast seisu-
korrast. „Kui hoone on ikka 
täitsa „auguline“, kui väljast 
süstitav Termovaht hakkab 
hoone siseküljel aknalauda-
de alt või elektrikarpidest 
välja pressima, siis võib efekt 
olla lausa 40 protsenti,“ kin-
nitas Therm OÜ müügijuht.

Ühe tööpäevaga
maja soojustatud
Vello Purre kinnitusel suuda-
vad Therm OÜ töömehed 
objekti ehk keskmise eramu 
ühe tööpäevaga Termovahu-
ga ära töödelda. „Omaniku 

pidev juuresolu pole vajalik,“ 
kinnitas ta. „Tähtis on, et 
meile tagataks väljastpoolt 
ligipääs fassaadile, samuti 
elektrivool. Hea oleks, kui 
maja omanik teaks, milline 
on seina konstruktsioon fas-
saadi all ja soojustatava pin-
na suurust ruutmeetrites.“
Ja kui palju see kõik maksma 

läheb? „Saab rääkida kesk-
mise maja keskmisest hin-
nast,“ pakkus Purre. „Sa-
jaruutmeetrise aluspinnaga 
poolteisekordse hoone tööt-
lemine maksab suurusjärgus 
800-1100 eurot. See hind si-
saldab kõike: materjali, tööd, 
käibemaksu ning hind keh-
tib üle Eesti.“



Kuulutaja reede, 12. september 2014 11Televisioon

Indrek, mängite seriaalis 
kokka. Kaua köögis ise aega 
veedate, kui kõht tühjaks lä-
heb? 
Nooh, oleneb, mida teha. Va-
hel veedan pikki tunde, näi-
teks kui kapsarullide tegemi-
ne on, see võtab ikka aega. 

Nii et kokkamiskirg on ole-
mas? 
Ja-jaa, oi jumal, muidugi. 
Selles suhtes ei ole problee-
mi, söök mulle väga meeldib 
ja süüa meeldib mulle väga 
teha.

Tahaks nüüd küsida ühte 
head retsepti, mida lugejad 
saaksid järele proovida.
Ha-haa, kunagi Rakvere ae-
gadel, kui ma seal teatris ela-
sin, noor ja algaja olin, oli 
mingi teleintervjuu, kus kü-
siti, et mida siis jõuludeks 
eesti rahvale soovitate. Ja siis 
ma kindlalt soovitasin hakk-
lihakastet pohlamarjadega. 
Et traditsioone murda.

Aa, et võtta pohlad verivors-
ti juurest...
Just! Alati ei pea liha valmis-
tama. Tee üks korralik hakk-
lihakaste, minu arvates üks 
superroogasid üldse.

Ja kartuliga? 
Loomulikult, eriti kui saab 
värsket kartulit. Kui tulevad 
need esimesed kartulid juu-
nikuu sees, vat siis kas kuke-
seente või marjadega – väga 
hea! 

Töötasite 90ndatel Rakvere 
Teatris viis aastat, kuidas 
sellele ajale tagasi vaatate?
See oli väga uhke aeg minu 
jaoks, ma sain seal kõvasti 
tööd teha ja seltskond oli vä-
ga lahe.
Tegelikult väga positiivselt 
vaatan ja see oli kindlasti mu 
arengus üks tõusvamaid het-
ki.

Siin seriaalis on tegelaskuju 
Margus ehk Maks, noor kutt 
Võrust, kes tahab siseneda 
kokandusmaailma. Natuke 
meenutab ta teie enda elu-
käiku, kui tahtsite peale sõ-
javäge saada kindlasti näit-

Restoraniseriaali peaosaline
INDREK TAALMAA:
hakklihakaste on superroog!
Kanal 2 uues seriaalis 
„Köök” restorani pea-
kokka mängiv Taalmaa 
on kokkamisega ka pä-
riselt sina peal. Tema 
sõnul ühendab head 
rolli ja head rooga 
hing, mis sellesse on 
pandud.

Tõnu Lilleorg

lejaks. Kas võib nii võrrelda?
Jah, mõnes mõttes võib sa-
mastada küll selle tegelase 
Margusega „Köögist”. Tegeli-
kult juba enne sõjaväkke mi-
nekut oli mul soov saada 
näitlejaks ja sai ka lavakakat-
setel käidud. Ja siis võeti sõ-
javäkke. Pärast sõjaväge oli 
selline ärkamise aeg, segane 
aeg siin Eestis. Aga soov ja 
kihk oli suur rinnus. Sai satu-
tud Ugalasse ja ahmitud 
sealt kõike, mis vähegi sai, ja 
kuidagi mind seal omaks 
võeti ja rolle pakuti ja eks ma 
seal siis arenesin ja kasvasin. 
Ja ega see ei jäänud mu ain-
saks väljakutseks. Põrutasin 
edasi Tallinnasse, Peeter Ja-
lakas hakkas tegema Von 
Krahlis hoopis teistsugust 
teatrit. Seal sai siis möllatud 
ja julgelt pea ees vette hüpa-
tud. 

Kuidas peaks noor inimene 
leidma selle õige elukutse? 
No tänapäeval on asi lihtne, 
on koolid. Lõpetad gümnaa-
siumi ja valid siis ala, mida 
sa tahad, ja lähed õpid seda. 
Näitlemise puhul on endiselt 
veel keeruline, ses mõttes, et 
on konkursid, kõik sinna ei 
pääse, vaadatakse ikka üle, 
kas seda andekust ja soont 
on sellele alale. Kui seda po-
le, tuleb mõni muu eriala 
vaadata. Näitlemise puhul 
on see asi küll, et looduse 
poolt peab ilmselt midagi 
kaasa antud olema, seda esi-
nemiskirge, seda x-faktorit, 
ma ei teagi, kuidas seda eesti 

keeles öelda, seda „miskit”. 

Kui võtta, et roog on kui roll, 
siis mis on rolli toorained? 
Väga lihtne, kokanduse ja 
näitlemise vahel on väga 
palju ühist. Kokk võtab eri-
nevad produktid, ühendab 
need. Ja paneb sinna oma 
hinge, toitu peab valmista-
ma hingega, seda ei saa teha 
vaid retsepti järgi. Noh, saab 
küll, aga fakt on see, et see 
toit tuleb maitsvam, kui sel-
lesse on pandud ka hing - sa 
teed seda südamega, sulle 
meeldib see, sa teed seda ki-
rega. Näitlemise puhul on 
sama, sul on olemas tekst, 
sul on olemas lavastaja, sa-
muti kostüüm, grimm, heli, 
valgus, kõik need on erine-
vad „produktid”. Nüüd lavas-
taja abiga pannakse see kõik 
näitlejasse kokku ja näitleja 
ongi see „roog” lõpuks. Pub-
lik vaatab ja naudib, saab 
elamuse. Toiduga on sama, 
seda süües võid saada ela-
muse ja seda hiljem mäleta-
da, meenutada ja tahta seda 
veel kogeda. Näiteks lähed 
sinna samasse restorani, tel-
lid endale midagi muud, mi-
da seal pakutakse. Teatri pu-
hul on sama, vaatad, et 
ohoo, see näitleja mängis 
lõpp hästi ja see „roog” sealt 
teatrist oli niivõrd maitsev, 
isuäratav, väga meeldis ja tu-
led sinna teatrisse uuesti ta-
gasi, eks ole. Nii ongi. 

Vist on nii, et näitlejale ku-
lub oma töö hästi tegemi-

seks väga ära publiku tänu.
Ilmtingimata. See on vajalik, 
et oleks ikkagi publik, üksin-
da mängida ei ole see. Ma ar-
van, et see narkootikum, mis 
tuleb, ongi just publikust. 
Olen teinekord mõelnud, 
kuidas saavutada õnnestu-
mist. Kui mängisime Vane-
muises „Mägede iludusku-
ningannat”, mida Rakveres 
mängitakse praegu „Leena-
ne`i kaunitari” nime all, oli 
mul seal Pat O`Dooley roll. 
Ta luges seal ette ühte kirja ja 
huvitav, mingil hetkel hakka-
sin ma saama pärast selle 
kirja lugemist aplause. Mõt-
lesin, et kust, millest see tu-
leb. Vahetevahel ei plaksuta-
tud, enamus kordadel aga 
küll. Ja siis mõtlesin, mida 
ma valesti tegin, et nagu ap-
lausi ei olnud. Hakkasin seda 
endamisi välja selekteerima, 
aga ega ma vastust ei saa-
nud. See on taas see „miski”, 
mida sa tegid teistmoodi, 
mis ei mõjunud seekord 
publikule, et oleks plaksuta-
nud.

Ja lõpetuseks, mida pakub 
uus seriaal „Köök” televaa-
tajale?
Ega ma ette ei tohi midagi 
öelda, aga no ma arvan, et 
tulemas on palju humoori-
kaid hetki ja sihukest ära-
tundmist võib-olla ja samas, 
nagu situatsioonikomöödia 
puhul ikka – ootamatuid käi-
ke. Eks ta on siuke mõnus 
lõõgastus ja pikalt ei kesta, 
pool tundi üks osa.

Indrek Taalmaa (keskel) töötab oma telerestoranis meeldivas kollektiivis. Foto: Kanal 2
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Sarnaselt politseiga oli väga 
töine nädalavahetus ka 
Päästeametil. Kui üldiselt on 
Päästeameti pressiteenistu-
sel heameel raporteerida, et 
„Lääne-Virumaal olulisi 
sündmusi ei toimunud“, siis 
möödunud nädalavahetus, 
ajavahemik 5.-7. septembri-
ni, läheb ilmselt Lääne-Viru 
päästjatel ajalukku. Sellist 
sündmuste ja väljasõitude 
virvarri esineb harva isegi 
kevadel, mil rohket tööd an-
navad kulupõletajad. All-
järgnev on kronoloogiline 
loetelu väljakutsetest, mil-
lest mõned on fikseeritud ka 
politseiraportis.

Kaks avariid
tunni aja jooksul
5. septembril kell 21.32 tea-
tati häirekeskusele liiklusõn-
netusest Haljala vallas Aas-
pere külas, kus sõiduautole 
jooksid ette kolm metssiga. 
Metssead said surma. Autos 
olnud kolm inimest, kellest 
üks oli 4aastane laps, vigas-
tada ei saanud. Laupkokku-
põrke tagajärjel lekkis autost 
tosool. Laps sai olla kiira-
biautos soojas, kuni välja-
kutsutud tuttavad neile järe-

le tulid. 
5. septembril kell 22.36 tea-
tati häirekeskusele liiklusõn-
netusest Viru-Nigula vallas 
Pada külas, kus sõiduauto oli 
teelt välja kraavi sõitnud. 
Inimesi avariikohal ei olnud. 
Päästjad eemaldasid auto 
akult juhtmed, vältimaks  
süttimisohtu.
6. septembril kell 8.36 teatati 
häirekeskusele liiklusõnne-
tusest Tapa vallas Moe külas, 
kus sõiduauto oli sillalt välja 
sõitnud, ulpis vees ning põ-
les. Toimus ka plahvatus – 
auto paagis olnud bensiin 
plahvatas. Inimesed pääse-
sid autost enne päästjate tu-
lekut välja. Tulekahju kustu-
tati kella 9.28ks.
6. septembril kella 23.39 ajal 
kustutasid päästjad Võsu 
alevikus Laine tänaval põle-
nud prügikonteineri. 
6. septembril kell 23.45 tea-
tati häirekeskusele liiklusõn-
netusest Kadrina vallas Läs-
na külas, kus sõiduauto oli 
teelt välja sõitnud, rullunud 
katusele ning kaks inimest 
esialgu autosse kinni jää-
nud, kuid siiski suuremate 
vigastusteta peagi välja pää-
senud ja meedikute järele-

valve alla saadetud. Päästjad 
eemaldasid auto akult juht-
med süttimisohu ärahoid-
miseks.

Tulekahju piirituse-  
tehase territooriumil
7. septembril kell 2.27 sai 
häirekeskus teate, et Tapa 
vallas Moe külas tõuseb pii-
ritusetehase tagant paksu 
tossu. Sündmuskohale sõit-
sid päästjad Tapa, Rakvere ja 
Aravete päästekomandost, 
vabatahtlikud päästjad Kad-
rina komandost ning kiirabi. 
Päästjate sündmuskohale 
jõudes selgus, et kahekorru-
seline mahajäetud maja, 
mõõtmetega 10 x 30 meetrit, 
põles suure lahtise leegiga. 
Kuna tulekahju avastati 
võrdlemisi hilja, ei suudetud 
hoonet hävingust päästa. 
Sündmuskohale jäid olukor-
da kontrollima Tapa pääste-
komando mehed, kes lahku-
sid kell 4.01.
Järgmisel hommikul kell 
8.12 teatati taaskord häire-
keskusele, et piiritusetehase 
taga on näha suitsu ja kuul-
da praksumist. Sündmusko-
hale sõitsid päästjad Tapa 
päästekomandost ning selgi-

tasid välja, et põles sama 
hoone. Maja oli muutnud 
varisemisohtlikuks ning tos-
sas terve päeva. Ümbrusele 
see ohtu ei tekitanud, ühel 
pool maja oli märg põld ning 
teisel pool jõgi. 
7. septembril kell 7.08 teatati 
häirekeskusele liiklusõnne-
tusest Laekvere vallas Moora 
külas, kus sõiduauto oli teelt 
välja sõitnud ning rullunud 
katusele. Juht oli autost ise 
välja saanud ning kiirabi viis 
ta haiglasse. Päästjad likvi-
deerisid auto süttimisohu. 
7. septembril kell 16.19 tea-
tati häirekeskusele, et Kun-
das Mäe tänava mitmekorte-
rilise elumaja korteris on 
tunda kärsahaisu. Sündmus-
kohale sõitsid päästjad Kun-
da päästekomandost. Sel-
gus, et 84aastane naisterah-
vas unustas töötavale pliidi-
le nõu veega. Vesi kees ära 
ning keedunõu hakkas kärs-
sama, mis käivitas suitsuan-
duri. Päästjad lülitasid pliidi 
välja, keegi vigastada ei saa-
nud.
7. septembril kell 17.26 tea-
tati häirekeskusele, et Kadri-
na vallas Jõepere külas Roo-
sivälja talu maadel põleb ko-

ristatud viljapõld ning põllul 
leviv tuli ohustab maja. 
Sündmuskohale sõitsid 
päästjad Tapa ja Väike-Maar-
ja päästekomandost, vaba-
tahtlikud päästjad Kadrina 
komandost ja operatiivkor-
rapidaja. Päästjate kohale 
jõudes selgus, et kõrrepõld 
põles 3-4 ha suuruselt kõrge-
pingeliinide alusel alal ning 
tule levimise ohtu majadele 
ei ole. Sündmuskohale kut-
suti välja ka elektrikud. 
Päästjad kustutasid tulekah-
ju kella 18.10ks. 
7. septembril kell 22.04 tea-
tati häirekeskusele liiklusõn-
netusest Väike-Maarja vallas 
Koonu külas, kus sõiduauto 
oli teelt välja sõitnud ning 
üks kannatanu oli autost väl-
ja põllule lennanud. Pääst-
jad andsid kannatanu üle 
kiirabile ning likvideerisid 
sõiduauto süttimisohu.
Lisaks said päästjad 5. sep-
tembril väljakutse Vinni val-
da Karkuse külla, kust leiti 
82mm miinipildujamiin, 
mille demineerijad kahju-
tuks tegid.

Aivar Ojaperv

Möödunud nädala lõpus oli 
paljudel inimestel palga- ja 
pensionipäev, kuid kahjuks 
suurendas see rõõmus sünd-
mus märgatavalt ka nende 
inimeste hulka, kes sattusid 
pahuksisse politseiga. Lisaks 
avalikus kohas magavatele 
või lärmavatele kodanikele 
pidi politsei kõrvaldama liik-
lusest roolijoodikuid, kellest 
mõned ei jäänud siiski mitte 
politseile vahele, vaid jõud-
sid enne avarii teha. 

Kodanikud aitasid roo-
lijoodikute tabamisele 
kaasa
Rakvere politseijaoskonna 
patrullteenistuse vanema 
Margo Kuke sõnul tuli koda-
nikelt mitmeid teateid või-
malike joobes juhtide või 
joobes juhi juba põhjustatud 
liiklusõnnetuse kohta. Näi-
teks anti reedel teada, et 
Kundas asuvas tanklas ta-
gurdas veoautojuht teisele 
veoautole otsa. Kuna oli 
kahtlus, et juht on alkoholi 
tarvitanud, siis kutsus teata-
ja politsei ja hoidis seni juhti 
kinni. Politsei tuvastas me-
hel joobe, mille alusel alus-
tati kriminaalmenetlust.
Sarnane juhtum leidis aset 
ka Vinni vallas Arukülas, kus 
ühes talus pidutsenud selts-
konnast lahkus mees ja hak-
kas autoga sõitma, kuid põ-
rutas teisele autole otsa. 
Liiklusõnnetuse põhjusta-

Päästeametil väga töine nädalavahetus

Nädalavahetusel
andsid tooni joobes sõidukijuhid

nud 66aastane alkoholi tar-
vitanud mees peeti kinni ja 
tema suhtes algatati krimi-
naalmenetlus.
Laupäeval pidas politsei Vin-
ni vallas Rakvere-Rannapun-
gerja teel kinni traktori, mille 
roolis oli 27aastane joobes 
juht. Veel teatas üks tähele-
panelik liikleja võimalikust 
roolijoodikust Viitna kandis. 
Ta märkas, et auto sõidab 
vastassuunas, kuid siis pöör-
dus Tallinna-Narva trassile ja 
liikus teadmata suunas eda-
si. Natuke hiljem märkas 
teataja, et auto seisab juba 
Aasperes alleel, juht autos 
magamas. Politsei tuvastas 
juhil kriminaaljoobe. 
Margo Kukk ütles, et selliseid 
juhtumeid oli mitmeid, nä-

dalavahetusel tabati kokku 
kaheksa roolijoodikut, kel-
lest viiel tuvastati kriminaal-
joove. „Tegemist oli raskes 
joobes autojuhtidega, kes ei 
adunud liikluses toimuvat. 
Kurb, et selliste juhtide süül 
võivad juhtuda liiklusõnne-
tused, kus kannatada saavad 
korralikud liiklejad. Kõigile 
inimestele üleskutse: kui 
märkate rooli istumas alko-
holi tarvitanud inimest, teh-
ke kõik selleks, et ta ei saaks 
sõitma minna. Kui see ei õn-
nestu, kutsuge kohe polit-
sei,“ ütles Kukk.

Juhid lahkusid
sündmuskohalt
Politsei tähelepanu äratas 
nädalavahetusel kaks juhtu-

mit, kus sõiduautod olid 
teelt välja sõitnud. Reede hi-
lisõhtul teatati, et Pada kü-
last umbes kilomeeter Sonda 
poole on heinamaal kraavis 
sõiduauto. Ühtegi inimest 
kohal polnud, küll oli auto 
seest verine, seega oli alust 
arvata, et keegi võis viga saa-
da. Ka oli kannatanul kiire 
sündmuskohalt lahkumise-

ga, sest paljud isiklikud ese-
med olid autosse jäetud. Po-
litseinikel ei õnnestunud au-
toomanikuga ühendust saa-
da ja seega võtsid nad autos 
olnud esemed hoiule. Kelle-
legi liiklusõnnetuse käigus 
kahju ei tekitatud ja menet-
lust ei alustatud.
Laupäeval teatati liiklusõn-
netusest Tapa vallas, kus sõi-
duauto Volvo juht ei tulnud 
toime auto juhtimisega ja 
sõitis teelt välja jõkke. Auto 
süttis põlema. Sõiduauto 
juht lahkus enne politsei 
saabumist sündmuskohalt. 
Hiljem võttis ta küll politsei-
ga ühendust ja tunnistas 
juhtunut, kuid kõik täpse-
mad asjaolud selguvad siiski 
menetluse käigus.
Käesoleval aastal 8. sep-
tembri seisuga on politsei ta-
banud 278 joobes juhti, kel-
lest 143 suhtes algatati väär-
teomenetlus ja 135 suhtes 
kriminaalmenetlus.

Kuulutaja

Fotod: politsei

VARASTATI
MOTOROLLER
9. septembril teatati polit-
seile, et Väike-Maarjast 
Tamme tänavalt varastati 
lukustamata motoroller 
registreerimisnumbriga 
162N. Kahju on 250 eurot. 

KEHALINE
VÄÄRKOHTLEMINE
6. septembril kella 17 pai-
ku tungiti Väike-Maarjas 
Vao külas Pargi tänaval 
asuvas korteris kallale 
30aastasele mehele. 

VARGUSED TALUDEST
5. septembril avastati, et 
Sõmeru vallas Koha-
la-Eeskülas on tallu ja aita 
sisse murtud ning varas-
tatud tööriistu. Kahju on 
2090 eurot.
6. septembril avastati, et 
Väike-Maarja vallas Avis-
pea külas on sisse murtud 
tallu ja varastatud muru-
niiduk, neli 5liitrist kanist-
rit koos kütusega, heki-
käärid ja teisi esemeid. 
Kahju on 565 eurot.

VARAS HIMUSTAS
GENERAATORIT
7. septembril avastati, et 
Tapal Rooba tänaval on 
murtud garaazhi ja varas-
tatud elektrigeneraator, 
jalgratas ning käsitööriis-
tu. Kahju on 2200 eurot.

VARAS
EI VARASTANUDKI
7. septembril tungiti läbi 
akna Kadrina vallas Hulja 
alevikus tegutsevasse 
tootmishoonesse. Midagi 
ära ei varastatud.

SUITSUANDUR PÄÄSTIS
9. septembril kell 5.49 tea-
tati häirekeskusele tule-
kahjust Rakvere linnas 
Tõusu tänaval. Päästjate 
saabudes olid maja elani-
kud ise välja saanud ja 
keegi kannatada ei saa-
nud. Päästjad kustutasid 
puidust hoone teisel kor-
rusel põlenud toa. Majas 
oli töökorras suitsuandur, 
mis päästjate saabudes ka 
töötas.

Kuulutaja
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9. septembril taotles politsei 
kohtult karistuse liiklushuli-
gaanile, kes purjus peaga 
katsetas uut autot ega kavat-
senud reageerida peatumis-
märguandele. Kohus määras 
mehele kuuajalise aresti, 
mille asendas ühiskondliku 
kasuliku töö tundidega.
11. juulil märkas politsei 
Lepna alevikus suurema sõi-
dukiirusega liikuvat sõi-
duautot Saab. Andmebaas 
näitas, et sõidukil oli läbima 
tehniline ülevaatus ja puu-
dus ka liikluskindlustus. Sõi-
duk, ilmselt nähes polit-
seiautot, keeras ära kruusa-
teele ja üritas eest ära sõita. 
Vilkurite ja sireeniga antava-
le peatumismärguandele 
juht ei reageerinud. 
Kuna teekate oli halvas sei-
sus, siis sai Saab vigastada, 
mistõttu jäi seisma. Juhi ko-
halt hüppas välja noormees, 
kes üritas põllu peal politsei 
eest jooksu panna. Politsei 
tabas noormehe. Dokumen-
tide kontrolli käigus selgus 
ka põgenemise põhjus – li-
saks eelnevatele rikkumiste-
le puudus mehel ka juhtimi-
sõigus ja tal tuvastati alkoho-
lijoove. 
Politseile selgitusi andes üt-
les 22aastane mees, et ostis 
päev varem omale Saabi ja 
soovis seda testida. Põgene-

Politsei peatumismärguande 
eiramine viis kohtuni

mise ajal ütles kõrvalistmel 
olnud sõber, et tee on tuttav, 
küll saame politsei eest ära 
sõidetud. Kuna auto läks kat-
ki ja politsei oli kannul, siis 
see ehmatas ning juht pistis 
jooksu. 
Politsei taotles mehele karis-
tuseks kuuajalise aresti. Ko-
hus asendas aresti 60 ühis-
kondliku kasuliku töö tunni-
ga, sest mees oli varasemalt 
seaduskuulekas ega omanud 
ühtegi karistust.
Rakvere politseijaoskonna 
juht Joel Alla ütles, et noor-

meeste hulljulgus ületas iga-
suguseid piire. „Peatumis-
märguande eiramine ja põ-
genemiskatse toob enamasti 
kaasa suure kiiruse ja ohtli-
kud manöövrid. Alkohol 
lööb adrenaliini üles, mistõt-
tu inimene ei suuda piisavalt 
kiiresti ja adekvaatselt ohule 
reageerida. Politseinike kiire 
tegutsemine ning liiklushuli-
gaanide sõiduki peatamine 
on sel juhul ülioluline,“ ütles 
Alla. 

Kuulutaja
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* Kõik pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub! * Piltidel on illustratiivne tähendus!  Vaata lisaks pakkumisi koduleheküljelt: www.ogelektra.ee

* Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta!
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

12-14.09

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

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.
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2.88 4.48 3.98
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Azuu sealihaga
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Rullpizza
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Rummi-
pähklikook
kg 

5.88

Verivorst
kg 

2.28

Pizzakate
kg 

4.48

0.68
1.58

-57%

0.38
0.58

-34%

2.92 €/kg 

Lemmiklooma söödamaterjal
(termiliselt töödeldud)
1kg

Jaffaküpsis Salsa
130g
2 sorti
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15-21.09

OSTAME KOKKU:

1.48 1.58

0.58

0.86

0.98

0.99

1.48

0.74

1.98

2.14 2.54 al 1.24

1.78

1.98

2.48

1.08

3.98

-31% -38% -31%

-45%

-50%

-40%

-32%

-50%

2.96 €/kg 2.26 €/kg 

1.16 €/L +0.08

2.87 €/kg 

19.60 €/kg 

1.98 €/kg 

0.19 €/rull 

7.40 €/kg 

0.99 €/paar 

Keeduvorst Gouda juustuga
500g / Atria

Vahvlikompvekid
Opera mix kg

Pangasiusefilee
(nahata, külmutatud)
700g / Viciunai

Hele õlu Saku Rock
5,3%, 0,5L 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Halvaa (maapähkli ja
päevalilleseemne) 300g

WC-värskendaja Bref
Blue Aktiv
50g

Tualettpaber Grite Family
(3-kihiline) 8 rulli

Naiste sukkpüksid
Bellissima
Miss 20den
2 paari

Alates

3.48
6.98

-50%

1.48

2.48

1.88 2.28

0.54

0.54 0.58

0.84 0.14 0.16

2.48 0.35

1.98

3.88

2.88 4.28

0.88

0.98 0.98

1.18 0.30

4.29 0.50

-25%

-36%

-35%

-39%

-45% -41%

-29% -53%

-42% -30%

2.16 €/kg 

3.50 €/kg 2.33 €/kg 

0.88 €/kg 

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10tk!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10kg!

Kanakoib
(maitsestatud)
1kg

P/s vorst rohke küüslauguga
1kg

Keeduvorst
Vene
1kg

Hapukoor
20%, 500g
Tere

Sea raieliha
1kg

Hautatud sealiha
Ardeks
250g

Mahl
Tropic
1L

Suhkur
1kg

Heeringafilee
Populaarne 
(õlis) 240g

Sulatatud juust
Merevaik (naturaalne)
200g / Tere

Moosisaiake
60g

Lihasült
1kg

Kapsas
1kg

Pikateraline riis
Limor 4x100g

AINULT 20.09

AINULT 19.09

AINULT 21.09

AINULT 15.09

AINULT 17.09

AINULT 16.09

AINULT 18.09

PARIM HIND

PARIM HIND

PARIM HIND

Õuna Apelsini

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5tk! * Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5kg!

* Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

-47%

1.88
2.68

-30%

0.13 €/tk 
0.58

0.98
-41%

0.29 €/rull 

Hügieenisidemed Always
Duopack Ultra Night
14tk

Majapidamispaber
Lalynea
2 rulli

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

0.58

0.74

0.99

Paprika
(punane)
kg

Nektariin
kg

Ploom
kg
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* Kõik pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub!   * Piltidel on illustratiivne tähendus! Vaata lisaks pakkumisi koduleheküljelt: www.ogelektra.ee

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: TURU KAUBAMAJA, Laada 16. Tel 324 4100; RAJA, Ilu pst 2. Tel 322 4360; LY, Vilde 6. Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a. Tel 322 3561; KUNGLA, Tallinna 13. Tel 322 3989; Kadrinas: Viru 9, Tel 325 5810; Tapal: TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1. Tel 327 0460; Haljalas: GEA, 

Võsu 5. Tel 325 1270; Kundas: Kasemäe 12. Tel 322 4700; Tamsalus: PILLE-RIIN, Tehnika 24. Tel 322 3925; Väike-Maarjas: Pikk 9. Tel 326 1140; Rakkes: Faehlmanni 38.  Tel 329 1356; Vinnis: EVE, Sõpruse 5. Tel 325 1550; Tobia külas Lepnal: ELEKTRA. Tel 322 4746; Ida-Virumaal: Kiviõlis: KEVAD, Keskpuiestee 33.

Tel 337 4500; Kohtla-Järvel: Outokumpu 13a. Tel 337 5000 ja KALEV, Kalevi 27. Tel 337 3530; Ahtmes: Estonia pst 30a. Tel  337 2880; Aseris: Tehase 23. Tel 337 3033; Iisakus: Tartu mnt 55. Tel 337 4000; Jõhvis: Tartu mnt 15a. Tel 33 63 200; Jõgevamaal: Jõgeval: Tähe 10a. Tel 776 2956;

Tallinnas: Lastekodu 14. Tel 653 4000; Tammsaare tee 93.  Tel 608 8201; Ehitajate tee 41. Tel 679 0666; Paasiku 2a. Tel 602 3000; Ümera 13a. Tel 603 6140; Endla 53. Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21. Tel 601 5733; Kari 3. Tel 609 8380; Majaka 28a. Tel 359 0712; Väike-Ameerika 6. Tel 646 3180; Järveotsa tee 35b.

Tel 6 098 222; Randvere tee 115. Tel 660 5060; Raplamaal: Kohilas: Viljandi mnt 3a. Tel 489 8030; Harjumaal: Haabneemes: Kaluri tee 3, Viimsi vald. Tel 600 3000; Kuusalus: Mäe 1. Tel 607 6000; Loksal: Rohuaia 6. Tel 600 9200; Maardus: Nurga 3. Tel 600 4654; Jüril: TAMMIKU, Aruküla tee 7. Tel 609 1630; Kehras: Kose mnt 7.

Tel 601 9770; Keilas: Piiri 5, Tel 609 9120; Paldiskis: Rae 26. Tel 658 1200; Järvamaal: Paides: Pikk 25. Tel 387 0007; Türil: Viljandi 13a. Tel 387 8880; Järva-Jaanis: Lai 23. Tel 385 3313; Koerus: Paide tee 2. Tel 389 7570; Pärnumaal: Vändras: Pärnu-Paide mnt 26. Tel 44 39 600. Tartumaal: Tartus: Soola 7. Tel 776 9802.

12. september - 18. september
Lihapallid
kartulipüreega
(jahutatud)
260g / Nõo
Lihatööstus 

Maasuitsu külg (viilutatud)
kg / Rannarootsi 

Maisisnäkid Cheetos BigBag
(juustumaitselised)
110g 

Karastusjook
Coca-Cola
2L / 2 sorti 

Viski Ballantine´s
Finest Scotch
40%, 0,7L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Pesukaitse Always
Liners Large
16tk

Poolsuitsuvorst Sõbra
(viilutatud)
135g / Nõo
Lihatööstus 

Kuldne pasteet
280g / Rannarootsi 

Kompvekkide segu
Tutti Frutti Fazer
325g 

Jäätee Nestea
1,5L / 2 sorti

Viin Russkij Grafin
Premium Klassic
40%, 0,5L 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Niisked salvrätid Fantee
(merelõhnalised)
15tk 

Lihapallid toorjuustuseguga
(jahutatud) 300g / Rakvere
Lihakombinaat 

Friikartul
Smart
Choice
1kg
Viciunai 

Sefiir Laima
(täidisega)
200g
2 sorti

Muu alkohoolne jook
Bacardi Breezer
4%, 0,275L / 4 sorti 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Juuksevärv
Color
Naturals
1tk 

Nõudepesuvahend
Fairy Chamomille
500ml 

Valla Krakovi vorst
300g / Rakvere
Lihakombinaat 

Suur Kodusai (viilutatud)
500g / Fazer 

Kakao Nesquik
400g 

Kreemliköör Amarula
Marula Fruit Cream
17%, 0,35L 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Kätekreem Nivea
Pure & Natural
(toitev)
100ml 

Aknapuhastus-
vahend Ajax
Tripple Action
500ml

Kanaviiner juustuga
(jahutatud) 500g
Tallegg 

Must vormileib
(viilutatud)
600g / Fazer 

Sigur Leroux
(röstitud ja jahvatatud)
500g 

Liköör Ürdimeister
35%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Pann Jolie kaanega (läbimõõt 24cm)
1tk 

Poolsuitsuvorst
Tõmmu Wõro
350g / Atria 

Kohupiimakreem (moosiga)
150g / 4 sorti
Tere 

Mahl Dimes
100%, 1L
2 sorti 

Brändi Gloria VSOP
5 classic 38%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Kiisueine Kitekat 4-pakk
kalamenüü 4x100g

1.34

6.48

0.68

1.08

12.48

1.18

1.08

0.88

2.18

0.98

8.48

0.28

1.68

1.08

1.28

1.48

1.88

0.88

0.98

0.59

1.88

6.38

2.68

1.54

1.34

0.59

2.38

6.58

1.98

9.98

1.14

0.52

1.18

7.58

2.58

0.99

1.98

8.23

0.99

1.48

1.39

1.38

1.08

2.60

1.38

0.38

2.14

1.38

1.88

3.68

1.04

1.28

0.74

2.54

3.18

1.98

1.84

0.78

2.98

2.98

14.48

1.48

0.72

1.44

3.18

1.34

5.15 €/kg 

6.18 €/kg 

0.54 €/L +0.08

17.83 €/L 

0.07 €/tk 

8.00 €/kg 

3.14 €/kg 

6.71 €/kg 

0.65 €/L +0.08

16.96 €/L 

0.02 €/tk 

5.60 €/kg 

6.40 €/kg 

5.38 €/L +0.08

1.76 €/L 

3.27 €/kg 

1.18 €/kg 

4.70 €/kg 

18.23 €/L 

26.80 €/L 

3.08 €/L 

2.68 €/kg 

0.98 €/kg 

4.76 €/kg 

13.16 €/L 

7.92 €/L 

3.26 €/kg 

3.47 €/kg 

15.16 €/L 

12.90 €/L 

2.48 €/kg 

25.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

2.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

2.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI
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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 valmimisjärgus 1-3toalised 
korterid Pagusool . Hind alates 790 €/
m2. Tel 5665 8776, Airike

• Müüa väike korter Tallinnas Pae 23a. 
2/3, 16 m2, möbleeritud, kap.remont 
tehtud 2014. a maikuus. Hind 27 500 
€. Tel 5551 8067

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal. 
sees. Uus vannituba! Hind 11 600 €. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305

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

• 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 remonti vajava 2-3toalise 
korteri Rakveres või lähiümbruses. 
Tel 5188 770

• Soovin osta 3toalist korterit Rakveres 
otse omanikult mõistliku hinnaga. Tel  
5661 2942

• Soovin osta korterit Kohtla-Järvel, 
Kiviõlis või Tapal. Esimene korrus, 2 
tuba, sobib ka väike maja. Tel 5800 
9263

• Soovin osta maja Rakveres. Tel 5656 
4857

• Soovin osta maja Rakveres. Tel 5347 
7887

• Ostan uuema maja Rakvere linnas 
või lähiümbruses, otse omanikult. 
Pakkumised  e-mail: vaalmets@hot.ee. 
Kontakt: 5629 6583 Hannes. Helista ja 
tulen vaatama.

• Ostan vana maja/talukoha maks. 
20 km Rakverest, maks. 20 000 €. KV-
portaalid on tuttavad. Tel 5557 5171

• Soovin osta krundi Rakveres. Tel 
5656 4857

• S oovin osta  r idaelamub oksi 
Rakveres või linna ääres. Tel 5134 941

• 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

• Soovin üürida soodsalt 1toalist k.m 
korterit Rakveres otse omanikult. 
Kiire! Tel 5671 7221

• Üürile anda k.m. korterist 1 tuba 
Rakveres. Tel 5686 9866

• Anda üürile tuba k.m. korterist 
Rakvere kesklinnas õpilasele või 
töötavale naisterahvale. Tel 32 449 16

• Anda üürile korterist  1 tuba 
(Rakveres), soovitav õpilane. Tel 5848 
1071

• Naispensionär üürib k.m. korterist 
ühe möbleeritud toa (Rakveres). Tel 
5344 1109, epost liiali@hot.ee (soovit. 
õpilane)

Müüa äsja renoveeritud 2toaline avatud 
köögiga korter Rakvere südalinna vahetus-
läheduses Tuleviku 5. Toimiv korteriühistu. 
Korter on tühi ja sisse kolimiseks kohe val-
mis. Kommunaalkulud suvel 30 eurot, tal-
vel 120 eurot. HIND 20500 EUR. Helista 
5530227 Eino

Müüa Vinni vallas Pajus  alevikus Linnu 7, 
3toaline keskmises seisukorras möbleeri-
tud korter. Majas asub rahulikus piirkon-
nas, kauplus ja muud teenindusasutused 
läheduses. Korter maja keskel, võib ehitada 
mitmesugused kütmis viisid, gaas, elekter, 
õhksoojuspump. HIND 10000 EUR. Helista 
5530227 Eino

Müüa 2toaline korter Tamsalus, Ääsi 17. 
Korter renoveeritud ja väga ilus. Vannitoas 
ja wc-s on põrandaküte, aknad, uksed va-
hetatud, remont tehtud 2 aastat tagasi. 
Korteri juurde kuulub keldriboks, korteril 
avar rõdu, ümbrus roheline ja ilus. HIND 
9000 EUR. Helista 55518067 Roza

Müüa Rakveres 3toaline korter 5 korrusel. 
Korter ilusa planeeringuga, kinnine rõdu ja 
rõdult hea vaade Rakvere linnale. Maja on 
renoveeritud ja soojustatud, aknad vaheta-
tud ja rõdud korrastatud tervel majal. HIND 
45000 EUR. Helista 55518067 Roza

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

Müüa Rakvere lähedal Päides väga ilusas 
kohas suvila. Suvila juurde kuuluba ka 500 
m2 suurune metsaosa. Naabrid elavad kõr-
val aastaringselt, teed on heas korras. Suvi-
las on puitparke  põrand, garaazh 30 m2, 
terrass 7 m2, viljapuud ja põõsad. Väga ilus 
ja turvaline koht. HIND 30000 EUR. Helista 
55518067 Roza

Müüa Rakvere kesklinnas, Kungla 5 väga 
heas seisukorras avatud köögiga neljatoali-
ne korter, 5 korrusel. Aknad peamiselt hoo-
vi poole, korter läbi maja, rõduga tuba tä-
nava poole. HIND 43000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Müüa Rakvere kesklinnas Kungla 4, 4toali-
ne rõduga korter teisel korrusel. Piirkonnas 
kool, lasteaed, kauplus lähedal, kesklinna 
ca 10 minu  tee käimist. Võimalus ka vahe-
tada väiksema korteri vastu. HIND 32000 
EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa kesklinnas Koidula 7 omapärase pla-
neeringuga maja 4 korrusel 2toaline korter. 
Korter valgusküllane suurte akendega. Ma-
jas avarad trepikojad ja hea ühistu. HIND 
27000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa mugav 2toaline 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 bussipeatus, 
lasteaed ja kauplus. majas korteriühistu. 
HIND 13200 EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa 3toaline korter Pajus  keskuses, Lin-
nu 11. Korteris vahetatud aknad ja paigal-
datud uus turvauks. Võimalus ehitada kor-
terisse kamin. Korteri juurde kuulub keld-
riboks. Maja koridorid renoveeritud, pai-
galdatud uued aknad ja maja välisfassaad 
uuendatud. HIND 13000 EUR. Helista 
5063921 Galli

Müüa ilus umbes aasta aega tagasi reno-
veeritud 2toaline korter 5 korrusel Rakve-
res, Võidu 84. Korteril on aknad vahetatud, 
paigaldatud 2 seina kappi. Korterisse jääb 
sisse köögimööbel. Korter on soe ja mada-
late kommunaalkuludega. Võib pakkuda ka 
vahtust 3-toalise korteri vastu Rakveres! 
HIND 35500 EUR. Helista 56814899 Kerly

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).

• Müüa 1toaline mugavustega korter 
Vinnis. II korrus, 39 m2, otse omanikult. 
Tel 5554 0402

• Müüa 1toaline korter Sõmerul. 
I  k o r r u s,  u u e d  a k n a d ,  u k s e d . 
Remonditud WC ja dushiruum. Hind 
25 000 €. Tel 5887 1954 või 5556 6905

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

• Müüa 1toaline rõduga  korter Rakkes 
(43 m2).  Hind 3200 €. Info 5675 0239

• Müüa 2toaline sanitaarremonti 
vajav korter Rakvere kesklinnas Laada 
tänaval. Hind 22 400 €. Tel 5342 2880

• Müüa 2toaline korralik ahi – ja 
elektriküttega korter renoveeritud 
majas Rakveres Ilu pst 6, 42 m2, II 
korrus, toad eraldi, soojustatud rõdu, 
boiler. Hea asukoht. Tel 5874 5469

• Müüa Rakveres Kibuvitsa tänaval 
remonti vajav 2toaline ahiküttega 
k o r t e r  ( 3 6  m 2 .  T r a s s i v e s i , 
kanalisatsioon. Hind 15 800  €. Tel 
5569 5227 õhtuti.

• Müüa või üürile anda 2toaline 
ahiküttel korter Rakveres. Korter 
o n  k e s k m i s e s  s e i s u k o r r a s  j a 
osaliselt möbleeritud, üldpind ca 
55 m2. Tsentraalne veevarustus ja 
kanalisatsioon, pesemisvõimalus 
olemas. Toimiv ühistu ja väiksed 
kommunaalkulud. Hind 27 000 € või 
üür 150 €/kuus. Info telefonilt 52 93 990

• Müüa 2toaline mugavustega korter 
Saue tn 13 Rakvere (40 m2). Kiire! Hind 
16 000 €. Tel 5663 8946

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn. III k., üp 39 m2. HInd 15 
900 €. Tel 5884 1397

• Müüa 2toaline korter Piiral Õhtu tn 
2 (53,4 m2). Hind kokkuleppel, otse 
omanikult. Tel 5307 6442

• Müüa 2toaliseid kortereid Tamsalus 
Sääse 10. Odav, tule vaata ja tingi! Tel 
5551 8067

• Müüa Laekveres 2toaline ahiküttega 
korter. Tel 5381 5421

• Müüa 3toaline korter Rakveres. Hind 
kokkuleppel. Tel 5675 7465

• Müüa remonti vajav 3toaline 
korter Lennuki tänaval ja remonti 
vajav 2toaline korter Sõmerul. Hind 
kokkuleppel. Tel 5680 1956

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

• Müüa 3toaline korter Tamsalus. Otse 
omanikult. Tel 5609 9277

• Müüa 3toaline korter Tamsalus 
Sääse 12 (3/5, 60 m2, vajab remonti). 
Hind 2100 €, tingi! Tel 5551 8067

• 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 L-Virumaal Tapa linnas 
3toaline kõigi mugavustega korter. 
Plastikaknad, rõdu, toad eraldi (60 m2). 
Turvauks, mänguväljak, kõrghaljastus. 
Koolid, lasteaed, kauplused, apteek, 
raudtee- ja bussijaam lähedal. Otse 
omanikult. Hind 7400 €. Tingi, tule ja 
vaata! Tel 5815 2893

• Müüa 3toaline korter Moe alevikus 
(II korrus, 67,8 m2). Tapa linnani 4 km. 
Hind kokkuleppel. Tel 5667 2489

• Müüa või anda üürile 4toaline korter 
Haljalas. Üür 200 € +kommunaalkulud, 
ettemaks 250 €. Tel 5569 7833

• Müüa 4toaline korter Pajustis, 85 
m2, hea planeeringuga, 2 rõdu ja 2 
panipaika. Tel 5192 7065

• Müüa Haljalas 4toaline renoveeritud 
korter. Tel 5568 6385

•  M ü ü a  v a l m i m i s j ä r g u s 
ridaelamukorter Rakveres Tedre 
tn 12. Hind alates 44 000 €. Tel 5665 
8776, Airike

• Omanik müüb V-Maarja lähedal 
ridaelamuboksi (3 tuba, 2 korrust, 
ahiküte,  puukuur,  aiamaa koos 
aiamajaga, 4kohaline garaazh. Info 
5661 2039

• Müüa valmimisjärgus eramu 
Rakveres Linnuriigis. Hind 55 000 €. 
Tel 5665 8776, Airike

• Müüa armas palkmajake Viru-
Jaagupi alevis. Krunt 650 m2, otse 
omanikult. Helista ja küsi lisa tel 
5079 984

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

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

• Müüa maja  Tapa vallas (sobib 
maakoduks). Hind 14 000 €. Info tel 
5110 478

• Müüa eksklusiivses kohas Rakverest 
10km Põdruse ristis mõisa üks osa 
hoonest (kunagine Põdruse pood). 
Maja pindala u 200 m2. Krundi 
suurus 6999 m2. Kaks kaevu, mantel 
korsten. Seina paksus c.1,2 m, osaliselt 
võlvlaed. Hoovini viib Eesti-aegne 
allee koos asfalteeritud teega. Maja 

vajab renoveerimist. Hind 52 000 €. 
Tel 5397 2245

• Müüa kinnistu. Eluruumi pind 30,8 
m2, köök, 2 tuba, ehitusalune pind 140 
m2, üldmaapind 7,67 ha, metsamaa 
2,95 ha, looduslik rohumaa 2,95 ha. 
Veekaev. 25 km Rakverest, 5 km Tapalt. 
Hind 35 000 €. Tel +372 5607 0116, 
epost estlud@gmail.com

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

• Müüa Kadrinas elamumaa (1317 
m2). Kõrghaljastus, juurde toodud 
vesi, kanalisatsioon ja elekter. 
Lepingud kõik sõlmitud. Valmis 
ehitatud maja vundament, kaasa 
maja projekt. Tel 5530 227

• Müüa lõigatud  metsamaad üle Eesti.
Kokku 58 ha. Lisainfo info@sacito.eu. 
Tel 5624 4605

• Müüa krunt (1240 m2). Tel 5570 990

• Müüa elamukrunt Käsmus. Tel 
5568 6385

• Müüa Hiiumaal 3,2 ha mereäärset 
maad (mereni 200 m). Hind 32000 €. 
Tel 5397 2245
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SÕIDUKID
• www.toonklaas.ee

• Müüa BMW universaal 2003. a 110 
kW, turbodiisel 2,0, automaat. Tel 5333 
8400,  5806 1081

• Müüa Fiat Bravo 1,4i, ülevaatus 
ja kindlustus kehtib. Hind 550 €. Tel 
5028 156

• Müüa Hyundai Getz 1,3 2003. a, 
sinine met. Auto heas korras. Tel 
5174 193

• Müüa MB 814  madel-tentkast 
5,6x2,32x2,1, täismass 7,49, suur 
kabiin. Hind 4200 €. Tel 5553 6535

• Müüa  Opel Astra  1,6i 1998. a, 
tumekirss metallik, 5 ust, luukpära, 
uuem mudel. Sõiduk väga heas korras, 
omab ülevaatust 09.2015. Hind soodne. 
Tel 5079 984

• Müüa sõidukorras VAZ 06. Tel 5347 
2060

• Müüa Volkswagen Bora 1,6i bensiin 
1999. a. Sõiduk väga heas korras, 
ülevaatus ja kindlustus kehtivad. Hind 
mõistlik. Tel 5028 156

• Müüa VW Golf 4 1,9 diisel 74 kW, 
2004. a, sinine metallik. Kiire! Tel 
5533 835

• Müüa Volvo S40 1,9 turbodiisel, 2000. 
aasta, 4 ust, sedaan, must metallik, 
sõiduk üliökonoomne, väga heas 
korras, omab ülevaatust 10.2015. Hind 
soodne. Tel 5079 984

• Müüa Poola 730 kg kandejõuga madal 
väike veoauto. Tel 5170 844

• Müüa FORD T mudeli mootor 
(komplektne), kaasa uus tagavara 
sidurikoda. Tel 5397 2245

• Müüa UAZ 3303. Tel 5237 451

• Müüa UAZ 3303 varuosad: kabiin, 
esisild, vahekast, radiaator ja muud 
jupid. Tel 5691 5810

• Müüa hüdrokopter Ampfibian 
3000. 65. a Fordi V6 mootoriga. Sõidab 
maismaad pidi -  kevadine jää supp 
pole masinale probleemiks. Parim 
vahend kalameestele. Hind 4500 €. 
Tel 5397 2245

• Ostan sõiduauto kuni 1000 €. Tel 
5039 650

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

• Ostan GAZ 21 või 24, samas võib 
pakkuda ka muid vanu Vene autosid. 
Tel 5083 305

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

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

• Vahetada 2 3toalist korterit maja 
vastu Rakveres või lähiümbruses. Tel 
5372 5862

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  TREILERI RENT

 Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233

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

•Üürile anda avatud planeeringuga 
kap. remonditud, möbleeritud korter 
(57 m2) Rakveres. Ahi- ja elektrikütte 
võimalus, dushsh, omaette sissepääas. 
üür kokkuleppel. Tel 5330 4937

• Üürile anda suur 1toaline (41 m2) 
kaminaga korter Rakveres Pikk 37, 
II korrus. Hind 180 €. Tel 5034 972, 
info@ko.ee

• Üürile anda 1toaline ahiküttega 
korter Rakveres. I korrus, dushinurk. 
üür 120 €. Tel 5330 4937

• Anda üürile 1toaline korter Sõmerul. 
Tel 5137 604

• Üürile anda väike, aga väga hea 
remondiga ja möbleeritud 1toaline 
korter Sõmerul. Hind 140 € + kom.
maksud. Tel 5664 4088

•  Ü ü r i l e  a n d a  1 t o a l i n e  k õ i g i 
mugavustega korter Sõmerul. Tel 
5887 1954 või 5556 6905

•Anda üürile 1toaline korter Tapa 
linnas. Tel 5110 478

•  Ku n d a s  ü ü r i l e  a n d a  k õ i k i d e 
mugavustega 1- ja 2toaline korter. 
Info tel 5031 866, 32 533 92

• Üürile anda heas seisukorras 3toaline 
k.m korter Rakveres Võidu tn. 5/5. 220 
€ kuu + kom. kulud. Tel 5011 478

• Annan Kiviõlis üürile kõikide 
mugavustega 3toalise korteri. Info 
tel 5031 866, 32 533 92

• Üürile anda k.m. korter. Tel 5836 
1490

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

• Müüa rehvid koos velgedega 
(205/65R15). Tel 5564 5376

• Müüa mopeedi ja võrri š51-V501 
varuosad. D4, D5, D6 125, 175 3 ja 4 
käiguliste osi. 125-175 mootorrataste 
juppe. Tel 5377 7482

TEENUSED

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

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole! Tel 5185 318

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Rägavere 
tee 44 II korrusel. Helista juba täna tel 
+372 5512 053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee

• 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.  Tel 5568 6385

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

•  T V- a n t e n n i d ,  d i g i - ,  S AT-
T Vkomplektid .  Müük (l i isingu 
võimalus). Paigaldus. Konsultatsioon. 
Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 OÜ 
Mart Tali Kaubandus

• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

• 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

•  Õ m b l u s t e e n u s e d .  H i n n a d 
mõistlikud. Tel 50 66 303. Ene

• 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

• Veo- ja tõsteteenus. Rakso Transport 
OÜ. Tel 5667 5947

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

• 5tonnise multilift konteineri 
rent, järelveetava kompressori 
rent  (5,4 kuupmeetrit minutis). 
Osutame teenust 5t 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 ruumi 
küttepuid. Tel 5691 5810

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

• Rakkekaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5574 792

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

• Vesi, küte, kanalisatsioon. 
Hooldus, remont, ehitus. Tel 32 
441 03, 5850 1276

• Puksiirabi. Veoteenused. Autoabi. 
Tel 52 06 306, www.puksiir.eu
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KAEVETÖÖD
Tel 5650 0368, 
     5699 7000

E-post
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

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

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

* 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

Paigaldame:
fassaadiplaate
sokliplaate
rõdupiirdeid

Tel  511  0286

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

• 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

• 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

•  B o i l e r i t e ,  k r a a n i k a u s s i d e , 
W C - p o t t i d e ,  d u s h i k a b i i n i d e , 
veeautomaatide paigaldus jm tööd. 
Tel 5680 3249

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

•  Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, 
kaminad, müürid. Tel 5552 8487, 
Vaiko

•  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

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Ehitame ja remondime aedasid ja 
jalgväravaid. Helista ja küsi lisa. Tel 
5661 2942

• 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

• Teostame remondi- ja ehitustöid. 
Plaatimine, tapeetimine ja muud 
maalritööd. Tel 5187 979

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel 
5612 3743

• 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

• Borkholm Ehitus OÜ teostab 
ehitustöid (kõik sise-ja välistööd; 
katused). Tel 5182 940

•  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

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

• Majade värvimine. Tel 5521 048

• Majade ja korterite ehitus- ja 
remonttööd, (kalkulatsioon). 25a 
kogemus. Tel 5045 560, 32 52 350

• Naine teeb siseviimistlustöid. Tel 
5695 2240

•  K C K  Te e m a n t  O Ü  t e o s t a b 
teemantpuurimist, isolatsioonitöid 
ning väiksemaid ventilatsioonitöid. 
Kontakt info@kckteemant.eu, tel 
5174 192

• Teeme metsaraiet, metsaväljavedu 
ja metsavedu. Tel 5365 3504

• Trimmerdamisteenus. Tel 5892 
7630

• Pressin õunamahla. Tel 5390 9168, 
32 520 46

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

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

* Koduelektroonika remont

Kontoritehnika  Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.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
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

EHITUSPROJEKTID 
DETAIL-

PLANEERINGUD

kiiresti, hinnad soodsad.

RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUS

VÄIKEFIRMADELE
Tel (+372) 527 6062

genericoy@gmail.com

Saldotex OÜ 
pakub 

raamatupidamis-
teenuseid

 
saldotexou@gmail.com

tel +372 55 574 585

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

KODU             

• Teostame remondi- ja ehitustöid. 
Plaatimine, tapeetimine ja muud 
maalritööd. Tel 5187 979

• Rendile anda korralik  mullafrees! 
Selg jääb terveks ja labidas sirgeks! 
Tel 5567 5755

•  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 uuem gaasipliit Candy, 
tööriistu ja muud. Tel 5333 9036

• Müüa vähe kasutatud Pioneer pliit. 
Inge 5233 824

• Müüa töökorras antiikne rihtplate 
ja roostevabast plekist kraanikauss 
(1200 x 600). Tel 5463 7449

•  Mü ü a  t ä i s p u i d u s t  ku m m u t , 
gaasipliit ja 3 köögikappi (soodsalt). 
Tel 5566 9310

• Müüa mööblit (2 kappi, sektsioon ja 
pehme mööbel). Tel 5517 240

• Müüa pianiino. Tel 5887 6300

• Müüa „ENE“ (9 raamatut), „Eesti 
loodus“ (11 raamatut), vokk ja riiete 
kirst. Tel 5660 3463

• Müüa pakettaknaid (1,52 m x 1,73 
m). Tel 5397 2245

• Müüa saunavihad ja kaseluuad 
kohale toomisega 75 senti tk. Tel 5605 
3798

• Müüa suusakomplekt (komplektis 
suusad Fischer, saapad nr 39 ja 
suusakepid). Hind 180 €. Tel 5359 0368

• Müüa vinklid (3x3 cm seina paksus 
4 mm). Pikkus 2.71 m. Sobivad hästi 
kasvuhoone karkassiks. Tel 5397 2245

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
jäänud esemeid kila-kolani. Tel 5031 
849

• Ostan vanu vinüül- ja heliplaate. 
Tel 5039 650

• Ostan pianiino. Tel 5061 351

• Ostan korraliku lapsevankri koos 
lisadega. Tel 5551 9995

• Ostame vähe kasutatud või uue 
vaakumpumba (võlla läbimõõt 28 
mm). Tel 5698 3479

•  Ostan lahtikäiva s ö ö g ilaua, 
autoklaavi ja õlleankru. Tel 5039 650

• Ostan igasugust katkist kodutehnikat 
ja vanametalli, vanu raamatuid, 
toidunõusid, mööblit. Tel 5673 8790

•  O s t a n  n õ u k o g u d e a e g s e i d 
mudelautosid. Tel 53449270

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

• Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
saunaahju, pliidiplaadi, praeahju, 
okastraati. Tel 5031 849

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

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

• Ostame hõbedat ja kulda igasugusel 
kujul. Kuld alates 17.00 €/gr. Hansa 
Antiik Pikk tn. 7 Rakveres, 324 0542

Telefon 324 4240

E-R 9.30-17.00

L 9.30-14.00

RAKVERE Vilde 14
BUSSIJAAMA VASTAS
RAKVERE Vilde 14
BUSSIJAAMA VASTAS

SOODSA
HINNAGA

JALGRATTAD

SOODSA
HINNAGA

JALGRATTAD
(ühe ja kolme käiguga)

Hiina rollerite, ATVde
ja krossikate remont

Hiina rollerite, ATVde
ja krossikate remont

Suur valik laste
jalgrattaid

Suur valik laste
jalgrattaid

LASTE ATV-d
(hind alates 325 )€

LASTE ATV-d

OSTAME
kasutatud jalgrattaid,
rollereid, ATV-d, võrre

OSTAME

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

Vilde 6a Rakvere (Kuulutaja majas)Vilde 6a Rakvere (Kuulutaja majas)

UUS   KAUP!

UUS   KAUP!SÜGIS
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www.kuulutaja.ee

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

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 

Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee

LOOMAD

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Võin ka järele tulla ja tagasi tuua. 
Vajadusel käin ka kodus hooldamas. 
Tel 5394 2814

• Ära anda valge isane kassipoeg. Tel 
32 95 248, 5383 5414

• Siiami kass Rakveres otsib pruuti. 
Tel 5456 2056

• Pakkuda ilusaid kassipoegi. Tel 
5543 596

• Seoses kolimisega ära anda õuekoer. 
Tel 5566 3604

• Ära anda punased kassipojad. Tel 
5634 9637

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa soodsa hinnaga talusealiha. 
Info tel 5059 151 või 5354 3002

• Müüa  küülikuliha 12 €/kg. Tel 5354 
0168

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

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

• Müüa vaarika-, sõstra-, tikri- ja 
ploomiistikuid. Tel 5398 1891

•  M ü ü a  k a r t u l i k a s t i d  ( 2 4 
t k ) ,  t e r a v i l j a t i g u  ( l ü h i k e ) , 
s õnnikulahutaja s õnnikulindi 
tähikhammasrattad. Tel 5292 661

• Müüa varsti lüpsma tulev mullikas. 
Tel 5804 1375

• Müüa 5kuune lehmvasikas ja 3kuune 
pullvasikas Virumaal. Tel 5383 6181

• 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 ja aiaader. Tel 5833 
0153

• Müüa fekaaliauto koos puhta vee 
paagiga Volvo FL H180, 2004. a, puhas 
ja korralik ning hästi hoitud. Läbisõit 
43 000 km. Tel 5397 2245

• Müüa traktor T-16 (kaasa esi- ja taga 
rehv koos veljega ja äke). Hind 2000 €. 
Tel 5052 465

•  Mü ü a  4 m e e t r i n e  5  p i i d e g a 
kultivaator, kummirattad, kolmnurk 
haage. Tel 5170 844

• Müüa DT 14-20 kolb, rõngad, hülss, 
saaled, pk-tihend, starter, pihusti, 
jõuvõll jne. Tel 5377 7482

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 vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 5079 984
• Ostan vanu märke, silte, embleeme. 
Pakkuda võib kõike! Tel 5079 984

• Filatelist realiseerib postmarkide 
temaatilisi sarju ja blokke üle 
maailma. Hinnad soodsad. Tel 5645 
0632

EHITUS
• Teostame remondi- ja ehitustöid. 
Plaatimine, tapeetimine ja muud 
maalritööd. Tel 5187 979

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

• Müüa lauad ja prussid. Ida-Virumaal 
(Erra), Lääne-Virumaal (Viru-Nigula 
ja Kunda). Kuiv materjal (okas) Tel 
5122 025

• Tasuta ära anda kasutatud lauad, 
prussid ja palgid Rakveres. Tel 5609 
128

• Müüa laua puurmasin 380 V. Tel 
5170 0844

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  40L 
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

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

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

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

• Müüa küttepuud ehitusjäägist (kuiv 
seinapalk ja kuivad laudised). Võib 
suures koguses, saagimata või saetult 
kliendi soovil. Hind kokkuleppel 
kohapeal. Tel 5114 482

• Müüa kuivad pliidipuud (lepp) 40L 
võrgus. 2 €/kott. Tel 5567 5755

• Ostame 3m küttepuud. Tel 5365 3504 • Soovin osta mõistliku hinnaga 
B e l a r u s  t r a k t o r i l e  t o i m i v a t 
frontaallaadurit või traktorit koos 
frontaaliga. Tel 5210 513

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 KASVAVATMüüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE

Vinnis
5783 8999

MÜÜA 

LÕHUTUD 
KÜTTEPUID 

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

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

Sooduspakkumised leiad 
Facebookist “Sirtsud”
P.S. Tasumine  sularahas!

• Ära anda süsimust ja musta - valgega 
kassipoeg. Tel 5671 1123

• Müüa Saksa hiidküülikud. Tel 5892 
7966
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ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

taskukellad, kirjandus, 
kunst (maalid, graafi ka), 

fotod, postkaardid, kuld- ja 
hõbeesemeid, mündid, märgid, 

paberraha, sõjatemaatika 
(kiivrid, mõõgad, pandlad, 

vormid) jpm. 
Valikuliselt ostame ka 

nõukogudeaegset kraami. 
Tühjendusostud majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 

(vana turuhoone), RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819

TEATED
• Meristo Õigusbüroo Tallinna 21 
Rakvere (II korrus). Tel 322 3930, 514 
1346

• Jurist tel: GSM: +372 50 34 352

• Naiskingsepp Rägavere 20 (Kungla 
nurgal). Avatud E, T, N 7.30 - 15.00, K 
11.00 - 18.00. Kiirtöö! Info 5559 3019

•  L ,  2 7 .  s e p t e m b r i l  k e l l  1 1 
psoriaasihaigete teabepäev Tapal 
Valve tn 30 Puuetega Inimeste Koda. 
Info 5662 7231, Marika

• Taaskasutuskauplus  Maara 
Rakveres Võidu 52 (Laenukontori 
kõrval)

MUUD

TUTVUS

• Lihtne 51aastane mees  soovib 
tutvuda naisega. Tel 5892 5392

• Mees soovib tutvuda vaba ja 
saledama naisterahvaga vanuses 
48+. Tel 5637 8104

• 42a mees Tapalt soovib leida oma 
kõrvale hoolivat ja toredat naist. Tel 
5892 5892

• 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

• Soovin osta võimendiga USB-kaabli. 
Tel 5614 2951

• Müüa Rakveres jahipüss (Austria). 
püssi kaal 3,2 kg, sobib algajale 
jahimehele S.R20 kl V.R 222 (5,7 mm), 
optiline sihik pünatäpp 3x9x56. Ostja 
loaga. Tel 5386 6881

• Müüa diiselgeneraator 50 kW. Tel 
5397 2245

Vilde 6a Rakvere (Kuulutaja majas)Vilde 6a Rakvere (Kuulutaja majas)

KINGSEPP
KINGSEPP

Erootikapood HOT LIPS
IGA NÄDAL 

MIDAGI UUT JA 
PÕNEVAT! 

E-R 12.00-19.00
L 10.00-16.00

Rohuaia 21
I korrusel

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

• Ära anda Türgi Riviera tuusik (8 
päeva). Tel 3221 628

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

Avaldame kaastunnet omastele 

TATJANA RUBANOVA

 surma puhul. 

Koolikaaslased 71. aasta lennust

Avaldame kaastunnet Riinale kalli 

ABIKAASA

surma puhul. 

Rakvere Turu müüjad

Südamlik kaastunne Riinale kalli 

ABIKAASA

kaotuse puhul. 

Kuulutaja kollektiiv

Mälestame kallist klassivenda 

UNO VASSILJEVIT 

ja avaldame kaastunnet lähedastele. 

Aseri 7 klassilise kooli 1951. 
aasta kaaslased

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED
Südamlik kaastunne Turu administraatorile Riina Mitt’le armsa 

ABIKAASA

 surma puhul.

Nadir, Imre, Valja, Lembit, Valja, Ivan, Maria, Ulvar, Airi, Koit, 
Susanna, Ene, Kalev, Ülle, Tiiu, Ülle, Igor, Osvald, Virve, Tiit, Evi, 

Visulei, Ludmilla, Alli, Maria, Maia, Jaan, Anja, Anneli, Maili, 
Valentin, Tiina, Tiks, Bahtjar, Aimi, Anti

Loe 
interne  st

www.kuulutaja.eewww.kuulutaja.ee

Lennuki 17, Rakveres
 Virumaa Varjupaigas 

ootavad kodu:

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

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

Meila - Nelja kuune emane kass, saanud vajalikud 
protseduurid ja mikrokiibi. 

Miila - Rakvere linnast Narva tänavalt leitud kassi-
poeg. Kiisupojal tekkinud põle ku või trauma ta-
gajärjel silmamuna perforatsioon ehk silmamuna 
läbistav haav, mis oli tugevas põle kus ja tekitas 
valu. Silma päästa ei olnud võimalik. Et, kass saaks 
mõnusalt elada ja ei peaks olema pidevalt häiritud 
oma põle kus valutavast silmast tuli teha silma-
muna eemaldamine. Kiisul ei ole sellest kindlas  
ei sooja ega külma, et tal on ainult üks silm. Peaa-
si, et tüütavat valu ei oleks.

Mika - Kolme kuune kiisutüdruk, saanud vajalikud 
vaktsineerimised ja mikrokiibi.

Koit on umbes 3 kuune isane kassipoeg, iseloo-
mult väga julge, uudisimulik, ak ivne .Suur sõber 
lastega ja teiste kassidega, .Meeldib süles olla ja 
naudib hellitusi, meeldib mängida nii üksi kui teis-
te kassidega. Saanud ussirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud ja kasutab ilus  liivakas .

Tont umbes 3 kuune isane kassipoeg, saanud us-
sirohtu, vaktsineeritud, mikrokiibistatud ja kasu-
tab ilus  liivakas .

Eda on saanud ussirohtu, vaktsineeritud, mikrokii-
bistatud, steriliseeritud ja kasutab ilus  liivakas .

Maina - Nelja kuune emane kass, saanud vajalikud 
protseduurid ja mikrokiibi.

03.09.14a. leitud Tapa linnast isane koer, kiip puu-
dub.

Reibo on umbes 1 aastane isane koer, kes iseloo-
mult väga sõbralik ja kellele meeldivad nii suured 
kui ka lapsed. Sobib ka õuekoeraks, peaasi et te-
mast välja tehtaks ja talle palju tähelepanu pööra-
taks ning jalutab ilus  rihma otsas. Ei sobi teiste 
koertega. Saanud ussirohtu, vaktsineeritud ja mik-
rokiibistatud.

Liisa on umbes 1 aastane emane veidi arglik koer. 
Teiste koertega saab Liisa häs  läbi, ent inimesi 
siiski veidi umbusaldab ning seega on vaja temaga 
algul tutvumas käia. Pikapeale ta siiski harjuks uue 
inimesega, ent praegu peaks teda külastades te-
maga pikemalt aega veetma, temaga rääkima, tal-
le midagi head tooma ja ehk ka jalutada proovima. 
Võõraste inimestega ei pruugi ta kohe alguses kaa-
sa minna. Loodetavas  saab temast siiski asja, 
ning inimesele, kes temaga kannatlik on, saab te-
mast toreda sõbra. Liisa on saanud vajalikud vakt-
sineerimised, mikrokiibi ning ussirohu ja on sterili-
seeritud.
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Intervjuu

Koolis oli Raivo kõike muud 
kui tele(ajakirjanduse)huvi-
line noormees. Erinevalt näi-
teks oma paar aastat vane-
mast koolivennast Ragnar 
Kondist, kes juba 80ndatel 
tegi kooliraadios saateid 
ning edastab praegu ETVle 
uudispalu Lõuna-Eestist ja 
Lätist, oli Raivo Rimm liht-
salt üks tavaline koer kooli-
poiss.

Raivo Rimm, teie sünniko-
du?
Olen läbi ja lõhki valgakas. 
Sündisin ja elasin Valgas ku-
ni aastani 1997, siis võtsin 
jalge alla pealinnatee ja siin 
ma nüüd siis olen.
Kelleks ma lapsepõlevas saa-
da tahtsin, seda täpselt ei 
mäleta. Aga alles on üks pilt 
lasteaiast, kus ma olen joo-
nistanud oma unistuse elu-
kutsest ja see on klaasipuhu-
ja. Paljude arvates meenutab 
aga puhumistoru koos klaa-
simulliga tagurpidi mikrofo-
ni.
Keskhariduse omandasin, 
nagu mainitud, Valgas. 
Õpingute jätkamine TPIs 
(praegune TTÜ) jäi elu 
keerdkäikude tõttu vaid 
plaaniks.

Milliseid ameteid olete pi-
danud ning kuidas sai teist 
saatejuht televisioonis?
Elu esimene n-ö pärisamet 
oli pagar. Tegin leivatehases 
leivatainast, kuigi mul oli ka 
muid töid. Aga telesse sattu-
sin juhuslikult. Töötasin Val-
gas Raadio Ruudus uudiste-
toimetajana ja ühel päeval 
kutsus mu sealne endine 
kolleeg Margo Kütt mind Tal-
linnasse. Ta ise oli just saa-
nud tööle vast loodud kana-
lisse TV 1. Et tule külla, siin 
on konkurss sporditoimetaja 
kohale. 
Mul pole konkurssidesse ku-
nagi eriti usku olnud, sest 
kümnest ühel veab, ma ei ta-
ha kunagi olla ülejäänud 
üheksa seas. Aga läksin ko-
hale. Esimese asjana kohtu-
sin operaatoriga, kes tegi uk-
sel suitsu. Küsis, kas ma ei 
taha helikopteriga kaasa tul-
la, neil võte Viru hotelli katu-
se kohal. Läksin! 
Seda hetke võib lugeda minu 
esimeseks tööpäevaks televi-
sioonis, sest pärast helikop-

Valgast pärit telemehe Raivo 
Rimmi esimene amet oli pagar

terit läksin siis nii-öelda kon-
kursile, mis nägi välja umbes 
nii: 
„Kuidas Teil diktsiooniga 
on?“ 
„No ma ei tea, raadios olen 3 
aastat töötanud...“
„Selge, meil on vaja spordi-
toimetajat!“
Samal õhtul olin eetris. Seda 
küll katseks, kuid reaalselt 
olin umbes kuu aja pärast TV 
1s ametlikult tööl. Tegelikult 
oli asjal üks konks juures: 
olin nimelt ainuke konkursil 
osaleja, sest õiget konkurssi 
polnud aega teha, kiirelt oli 
tarvis kõik käima lükata. Ehk 
kui keegi väidab, et elus on 
juhustel suur roll, siis olen 
sellele kahe käega nõus alla 
kirjutama.

Milliseid saateid olete juhti-
nud-toimetanud?
Ma nüüd ei tea, kas ma kõiki 
mäletan, sest hästi palju eri-
nevaid ülekandeid tuli teha. 
Ja ikka oli nii, et teada sai sel-
lest päev-kaks enne. Näiteks 
hakkas Jaan Kirsipuul Tour 
de France´il väga hästi mine-
ma, kaks etapivõitu oli tas-
kus, kui otsustati, et ostame 
õigused ning ülehomme eet-
risse. Jalgrattaspordist kui 
asjast ei teadnud ma midagi, 
kasutada olid vaid igavad 
statistikanumbrid. Õnneks 
tulid appi Tarvo Villomann ja 

Jaani vend Toomas ning sel-
lest sai minu elu kõige meel-
dejäävam ja kindlasti ka kõi-
ge harivam ülekanne. 
Hetkel jätkan liiklussaate 
„Rooli võim“ tegemist, sa-
muti edastan uudisnuppu-
sid Reporterisse. Reporter on 
teleprojekt, milles osalemine 
on mulle oluline. Mul on vä-
ga vedanud, et saan teha põ-
hitööna asja, mis muidu 
võiks ka hobi olla.

Huvialad?
Sport, sest sport on lahe! Põ-
hiliselt golf ja suusatamine. 
Käin metsajooksu tegemas ja 
sõidan ratast.

Teie perekond ja lapsed?
Abikaasa Marge, kellega olen 
abielus olnud 23 aastat. Poeg 
Rasmus. Poiss läks eelmisel 
aastal kooli, kõik põneva-
mad sündmused elus ongi 
seotud temaga. Kogu elu 
keerleb tema ümber ja nii 
ongi normaalne. Väike maa-
ilmakodanik tuleb suunata 
ikka õigele rajale.

Millised on teie plaanid?
Teletööd tahaks vähemalt 
paar-kolm aastat veel teha, 
aga see sõltub palju ka vaa-
tajast - kui kaua ta mind veel 
välja kannatab? 

Millist muusikat te kuulate?

Olen kõige (hea) sööja. Vival-
di „Neli aastaaega“ on minu 
meelest maailma ilusaim 
muusikateos. Naudin siiski 
enamasti rokkmuusikat ja 
olen Eesti muusika fänn. 
Näiteks Vaiko Epliku tegemi-
sed lähevad mulle korda. 
Pean siiski tõdema, et tilulilu 
ei meeldi, valin palju, kuid 
kui muusika on hea, siis pole 
vahet, mis zhanrist. Muusi-
kageeniusi on läbi aegade ol-
nud sadu, esimesena lööb 
pähe Freddie Mercury... 
Raadiost on lemmikjaamad 
Raadio 2 ja Kuku. Olen mõle-
mas ka ise aastaid töötanud, 
võibolla on ka valiku tegemi-
ne seetõttu raskem. Aga nen-
de teemavalik on hea, saab 
kaasa mõelda.
Telest on viimase aja lemmik 
„Eesti mäng“ - positiivsuse 
ja meelerahu sümbol, viib 
igapäevamuredest. Mis? 
Kus? Millal? on samuti saade, 
mis vaatamata ei jää. Kõik 
uudised - see juba puhtalt 
professionaalsest huvist.

Kas teil on midagi ka süda-
mel, mida sooviksite ära 
öelda?
Vara veel! Kui ajakirjaniku-
tööga ühel hetkel teen lõp-
parve, siis tuleb kindlasti mi-
dagi.

Ka telenägudel on lap-
sepõlv, mil kaamera-
test ja mikrofonidest ei 
osanud nad unistadagi. 
Näiteks Raivo Rimm, 
kes eelõige tuntud 
„Rooli võimuga“ TV3st, 
joonistas lasteaias oma 
unistuste ametiks klaa-
sipuhuja raske töö.

Hillar Kohv

Foto: Teet Malsroos

Lääne-Viru maakonna
vapimärgiga tunnustatakse
kolme silmapaistvat inimest 
Tänavu pälvib Lääne-Viru kuldse vapimärgi näitleja Too-
mas Suumann ning hõbedane vapimärk annetatakse mol-
dovlasele Victor Guzunile ja soomlasele Kyösti Olavi Man-
ninenile.
Teenetemärk Lääne-Viru maakonna kuldne vapimärk an-
takse Eesti Vabariigi kodanikule, kes oma silmapaistva töö 
ja tegevusega on kaasa aidanud Lääne-Viru maakonna 
arengule, samuti muude saavutuste eest, mis on toonud 
au ja tunnustust maakonnale. Teenetemärgi saaja ei pea 
olema Lääne-Viru maakonna elanik. Hõbedane vapimärk 
antakse samadel tingimustel välismaalasele.
Victor Guzun pälvib vapimärgi panuse eest Lääne-Viru-
maa majanduse ja kultuuri arengusse. Ta on Moldova 
õpetaja, poliitik ja diplomaat. Hetkel töötab ta Moldova 
Vabariigi suursaadikuna Eestis.
Kyösti Olavi Manninen pälvib vapimärgi panuse eest 
maakonna majanduse arengusse. Ta on õppinud ülikoolis 
matemaatikat ja telekommunikatsiooni ning alates 2004. 
aastast on ta Kotka sadama administratiivdirektor, samuti 
tütarfirma Kotkan Satamatalot Oy peadirektor. Ta on Eesti 
aukonsul Kotkas alates 2008. aastast.
Toomas Suumann pälvib kuldse vapimärgi panuse eest 
maakonna teatrielu arengusse. Ta töötas aastatel 1978–
1980 Vanemuise Teatris, alates 1980. aastast töötab ta Rak-
vere Teatris. Aastatel 1996–1999 oli ta ka sama teatri kir-
jandusalajuhataja. 
2002. aastal sai Toomas Suumann Rakvere linna teenete-
märgi ja 2009. aastal Karl Adra nimelise auhinna.

Arutleti Siseministeeriumi 
arengukava üle
10. septembril toimus Lääne-Viru Maavalitsuses Sisemi-
nisteeriumi siseturvalisuse arengukava programmi „Tur-
valisemad kogukonnad“ arutelupäev, milles osalesid Sise-
ministeeriumi, Lääne-Viru maavalitsuse, maakonna po-
litsei ja päästeteenistuse, Lääne-Viru kohalike omavalit-
suste, Lääne-Viru Noortekogu ning mittetulundusühin-
gute esindajad. 
Siseturvalisuse arengukava üldeesmärk on tagada, et Eesti 
inimesed tunneksid, et nad elavad vabas ja turvalises 
ühiskonnas, kus igaühe väärtus, kaasatus ja panus kogu-
konna turvalisusesse loovad kõige turvalisema riigi Eu-
roopas.
Sissejuhatava ettekande pidas Raivo Küüt siseministee-
riumist, edastas maavalitsuse pressiteenistus. Küüti sõnul 
põhineb kogukond inimeste ühistel huvidel, mis kattub 
teatud geograafilise piirkonnaga. Ta lisas, et kolmandat 
sektorit võiks rohkem kaasata saavutamaks turvalist ühis-
konda.
Rakvere politseijaoskonna juhi Joel Alla arvates on kohali-
kul tasandil õigusrikkumiste ennetamisel võtmeroll. Ko-
halike omavalitsuste roll seisneb kohalike probleemide 
teadvustamises, ennetavate ja turvalisust suurendavate 
meetmete väljatöötamises ning nende rakendamises oma 
haldusterritooriumil. Ühiskonna turvalisuse suurenemi-
ne on võimalik vaid koordineeritud ja pikaajalise töö tule-
musena, mis tähendab ennekõike järjepideva eelarve pla-
neerimist ja väliskeskkondade muutuste arvestamist ning 
avatud mõtlemist uute lahenduste leidmiseks.
Arutelul olid kõne all veel abipolitseinike tegevus ning 
palju muu kõrval vääris esiletõstmist ka kodu ja kooli 
koostöö olulisus lapse väärtushinnangute kujunemisel. 
Samuti toodi välja peamise murena asjaolu, et kohalikud 
elanikud on politseis ja päästeametis läbiviidavate refor-
mide tulemustena hakanud tundma turvalisuse langust.

Cesise juhid arutasid Rakvere Targa 
Majaga koostöö võimalusi
10. septembril külastas Targa Maja Kompetentsikeskust 
Rakvere sõpruslinna Cesise delegatsioon. Kuueliikmelist 
delegatsiooni juhtis Cesise linna administratsiooni juht 
Janis Goba. 
Külalised tutvusid Rakvere Haiglaga, ülevaate andsid di-
rektor Ain Suurkaev ja peaarst Sirje Kiisküla. Kohtumisel 
Targa Maja esindajatega tuli kõne alla koostöö targa lin-
naruumi ja tarkade hoonete projektide osas. Cesises näi-
teks valmis selle aasta kevadel tipptehnoloogiaga varusta-
tud Cesise Kontsertmaja. 

Kuulutaja
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„Paraku piirab inimese 
mõtteid ajaline määratlus, 
kuid tähtis on jääda eelkõige 
selleks, kes oled, ja püüelda 
parima poole, ka siis, kui see 
nõuab suurimat pingutust.“

Arpard Arder „Elurõõm“.

Sügaval südames olen alati 
imetlenud isiksusi, kelle pa-
nus Virumaa kultuuri- ja 
ühiskonnaellu on olnud nii 
tugev, et neid meenutatakse 
ja mäletatakse ka siis, kui 
nad on ületanud ajaliku elu 
silla. Üheks selliseks meheks 
Rakveres on olnud mõtleja, 
koduloouurija ja vaimulik 
Arpad Arder.

Sakslased panid vangi
Ta sündis 6. detsembril 1922. 
aastal Ungaris Budapestis 
ooperilaulja Aleksander Ar-
deri ja Tatjana Poska-Arderi 
ainukese pojana. Juba 
noorukina tundis Arpard hu-
vi koduloo vastu. Vanemad 
kasvatasid teda tugevas eest-
luse vaimus ja pöördusid 
peagi Tallinna, kus Arpard 
võis jätkata hariduse 
omandamist Tallinna 
Poeglaste Kommertskoolis. 
Kooliaastad möödusid süga-
vas eneseotsingus ja soovis 
end pidevalt teostada. Kõige 
enam huvitasid noormeest 
Tallinna vanalinna ajalugu ja 
saksa keel.
1939. aastal hakkas Arpard 
regulaarselt oma mõtteid 
koolielust kaustikusse üles 
tähendama. Sügava ja tund-
liku hingelaadiga noorukile 
sai see koolitöö kõrvalt arm-
saimaks ajaviiteks. Kom-
mertskooli lõpetas Arpad vä-
ga edukalt - kiituskirjaga. 
Isa Aleksandri soovi ja tahte 
kohaselt jätkas Arpard Arder 
küll õpinguid Tartu Ülikooli 
majandusteaduskonnas, 
kuid jättis selle pooleli 1943. 
aastal, sest hakkas suhtlema 
soome baptistinoortega, kel-
lega veetis aktiivselt aega, 
arutledes elu suurte küsimu-
ste üle. Vähem kui kahe aa-
staga omandas Arpard ka 
soome keele. 
Lisaks sellele katkestas rahu-
liku õpingutele keskendumi-
se Saksa okupatsiooni välja 
kuulutatud üldmobilisa-
tsioon, mille eest Arpard end 
varjama oli sunnitud. Siis 

Elurännaku mustrid:
ajatu ja ajalik Arpad Arder

aga langes ta ootamatult 
Saksa patrulli kätte ja sattus 
viieks kuuks Tallinna 
Keskvanglasse eeluurimise 
osakonda. See oli tundelise 
hingeeluga noore mehe ja-
oks pöördelise tähtsusega 
aeg. Temast sai kristlane. 
1944. aasta varakevadel kir-
jutab ta juba oma päevinä-
inud kaustikusse järgmised 
read: „Ma olen õnnelik, sest 
olen leidnud sisemise rahu 
ja tasakaalu iseenda sees.Se-
da tunnet ei saa minult võtta 
ka mitte külmad ja rõsked 
vanglamüürid. Sest, mis 
oleks elu väärt, kui ma ei 
mõistaks enese vaimulikku 
olemust ja mind ei kannu-
staks tedamine saada loo-
mult paremaks inimeseks.“

Juhtis Rakvere Karme-
li kogudust
Pärast kohut ja vangilaagrit 
saateti Arpard Arder I Eesti 
Tagavararügemendi kirjuta-
jaks ja sealt edasi Saksamaa-
le. Võõrsil olles mõistis ta 
peagi, et rasked ajad ja hirm 
teevad inimesed kuidagi 
mannetuks, ja ta asus salaja 
uurima Piiblit, esialgu küll 
saksakeelset. 
1946. aastal pöördus ta taga-
si kodumaale, jätkates poo-
lelijäänud õpinguid Tartu 
Ülikooli majandusteadus-
konnas ja lõpetas selle edu-
kalt 1948. aastal.
1949. aastal valiti Arpard Ar-
der Tallinna Karmeli Evan-
geeliumikristlaste koguduse 

abiõpetajaks. Saanud selles 
ametis mõned aastad tööta-
da, paelusid teda töö kõrvalt 
eesti tuntud kirikutegelaste 
elulood. Süvenedes näiteks 
Jüri koguduse vaimuliku ja 
keelemehe Anton Thor Helle 
eluloosse, mõistis ta peagi, 
et ka tema sooviks on  tööta-
da koguduse vaimuliku ja 
ühiskonnategelasena. 
1955. aastal saadeti Arder 
teenima väikest Karmeli ko-
gudust Rakveres. Linna 
väiksus, kodusus ja rohelus 
paelusid tundelise hindelaa-
diga koguduseõpetajat ni-
ivõrd, et teda igal õhtul - ole-
nemata aastaajast -  mööda 
Pikka tänavat jalutamas võis 
näha. 
Arderi tähelepanu köitsid 
kõige enam selle tänava va-
nad puitpitsiga kaunistatud 
hooned ja kirik. Sama aasta 
teisel jõulupühal, 26. de-
tsembril kirjutab ta oma 
päevaraamatusse järgmised 
kaunid read, mis ilmestavad 
väga seda, kui palju Arder te-
gelikult Rakverest lugu pi-
das: „Ikka ja jälle leian ma 
end kõndimas sellel Pikal tä-
naval, mis nagu igal päeval 
jutustaks kõigi oma hoone-
tega ühte ilusat ja ometi nii 
ajatut lugu, ainult et iga kord 
erinevast vaatenur-
gast.“(1955). 

Rakvere
hinges elu lõpuni
Rakveres töötas Arpad Arder 
1968. aastani. Selle aja sees 

osales ta aktiivselt linna kul-
tuuri- ja ühikonnaelus, 
avaldades publitsistikat, jut-
lustekogumikke ja artikleid 
Rakverega seotud hariduste-
gelastest. Tuntumad nendest 
on: „Kus on Arpardi kunin-
gas?“, „Jakob Liivi kirjad ven-
nale“ ja „Ilu tuha asemel“.
Pühapäevased teenistused 
viis Arder läbi nii eesti kui 
soome keeles. Hea keeleka-
sutus ja hingeline meelelaad 
tegid Arderist populaarse ja 
austatud linnakodaniku. Te-
ma arvamusega arvestati ja 
teda kutsuti kultuurieluga 
seotud koosviibimistele. 
1967. aastal veebruaris tun-
nistab ta oma päevaraama-
tus üsna avameelselt, et tihe-
da töögraafiku kõrvalt igat-
seks ta veeta aega ka oma 
armsa naise Veronika ja laste 
seltsis, kellest vanimast, po-
jast Ott Arderist, loodab koo-
litada hea kirja- ja keeleme-
he. 
Loomulikult mõistis Arpad 
Arder peagi, et Rakverega 
seotuks ei pruugi ta jääda elu 
lõpuni, kuigi linn talle väga 
südamesse oli kasvanud ja 
ise ta siit kuhugi kolida po-
leks soovinud. Siiski esitati 
1968. aasta varasügisel talle 
kutse minna teenima Suure-
Jaani kogudust. Rakverest 
lahkus Arpard Arder üsna 
raske südamega, kuid pidas 
väikelinnaga tihedat sidet si-
insete kirikuõpetajate ja kul-
tuuritegelaste kaudu kuni 
oma surmani. 
Arpad Arderi olulisemaks 
panuseks Rakveres võib pi-
dada mitmeköitelise Piibli 
sõnaraamatu koostamise 
alustamist, Jakob Liivi kohta 
elulooliste andmete kogu-
mist ja erinevate jutlusteko-
gumike viimistlemist ning 
vormistamist. Arder oli su-
ureks eeskujuks tolleaeg-
setele noortele, innustades 
neid jätkama juba alustatud 
teed ja hindama ajalist väär-
tust läbi pideva enesetäien-
damise.
Arpad Arder suri Tallinnas 
Nõmmel 19. septembril 
1995. aastal ja tema viimne 
rahupaik asub Tallinna linna 
kalmistul.

Karin Hansson

Lääne-Virumaa mälumän-
guhuvilised on oodatud 
alustama uut hooaega.
Rakvere võistkondlik mälu-
mängusari saab alguse 2. ok-
toobril kell 18. Osalema on 
oodatud viieliikmelised 
võistkonnad Lääne-Viru-
maalt ja kaugemaltki. Võist-
kond võib esindada omava-

litsust, küla, asutust või sõp-
ruskonda, selles osas korral-
dajad piiranguid ei sea. Hoo-
aja jooksul toimub üle näda-
la kokku 15 kohtumist, küsi-
mused koostavad võistkon-
nad kordamööda, vastavalt 
eelmise aasta paremusjär-
jestusele. Esimese mängu 
paneb kokku 2013/2014 

hooaja võitja Arkadi.
„Uued võistkonnad on alati 
oodatud meiega ühinema, 
eriti hea meel oleks näha 
nooremaid mälumänguhu-
vilisi,“ märkis Andres Pulver 
mälumänge korraldavast 
MTÜst Rakvere Mäluprojekt, 
tõdedes, et kilbarite keskmi-
ne vanus on juba üsna kõr-

geks muutunud. „Muidugi 
on raske alguses vanade oli-
jatega rinda pista, aga kind-
lasti on see ka lõbus ja teeb 
targaks.“
Mälumängud toimuvad nel-
japäevaõhtuti Rakveres Ka-
tariina Keldris aadressil Pikk 
tn 3.

Maris Marko

Kilvahooaeg algab peatselt

Politseimuuseumis
jagab muljeid Villu Vane
Politseimuuseumi seminarisari Politseiakadeemia naaseb 
suvepuhkuselt ja toob esimesena muljeid jagama Villu Va-
ne.
„Villu Vane on põnev lektor, Eesti liikluspolitsei elav le-
gend, keda kõik teavad, kuid vähestel on õnnestunud 
kuulda tema vahetuid muljeid 90ndate metsikust ajast,“ 
sõnas politseimuuseumi direktor Andrus Eesmaa. „Nüüd 
on siis kõigil võimalus saada osa seni saladuskatte alla 
jäänud põnevatest lugudest.“
90ndatel liikluspolitsei büroo juhtivinspektorina tööta-
nud Villu Vane astub politseimuuseumis üles 16. sep-
tembri õhtul kell 18. 
Politseimuuseumi seminarisari toob rahva ette legen-
daarsed politseimehed 90ndatest, kes jagavad oma erilisi 
muljeid haarangutest, uurimistest ja tööst üldiselt. Aasta 
alguses avas Politseiakadeemia sarja Koit Pikaro, kes jah-
matas oma lugudega tervet saalitäit rahvast. Lisaks on 
üles astunud Lembit Kolk ja Ain Seppik.
Oktoobris annab loengu Jüri Pihl.
SA Virumaa Muuseumid Eesti Politseimuuseum asub 
Rakveres, Tallinna tn.3. 

Tsemendimuuseum
avatud uutel kellaaegadel
Alates 8. septembrist on Kunda Tsemendimuuseum ava-
tud uutel kellaaegadel ja külastamiseks palutakse ette he-
listada telefonil 32 22 170. Sissepääsu ooteaeg on umbes 
10 minutit. 
8. septembrist kuni 14. maini on muuseum avatud esmas-
päevast reedeni kella 9-17. Muul ajal muuseumikülasta-
mine ettetellimisel.
Infot saab ka meili teel: turinfo@kunda.ee. 

Kuulutaja

Imelised loodushetked galeriis
Rakvere Galerii pakub sel sügisel linnarahvale imetlemi-
seks looduses tabatud hetki.
Mall Värva loodusfotode näitus kannab pealkirja „Imeli-
sed hetked“. Näitusel saab näha nii kauneid loodusvaa-
teid kui loomi, kellest jääb mulje, et nad on lausa kaamera 
ees poseerimas käinud ning valmistuvad modellikarjää-
riks. Ammulisuine rebasekutsikas ja vee ääres losutavad 
kolm paksu karu ei too vaimustust silma mitte ainult loo-
duskaugele linnainimesele, vaid ka teistele fotograafidele 
– niivõrd õnnestunud fotodega on tegemist.
Mall Värva tunnistas näituse avamisel, et tema ei käi päe-
vade ja nädalate kaupa varitsemas, et õiget hetke tabada. 
„Need pildid on mulle kingitud,“ kiitis fotograaf tagasi-
hoidlikult naeratades.
Mall Värva on pärit Läänemaalt, praegu elab ta Lõu-
na-Eestis. Lääne-Virumaaga seovad teda aga noorusaas-
tad, mil ta õppis Mõdrikul ja hiljem töötas Rakveres Põllu-
majandusvalitsuses. Värva sõnul sai tema ilmselt kaasa-
sündinud loodushuvi esimest õpetust just Mõdrikul, Il-
mar Epneri, Jaan Eilarti ja Ott Kooli seltskonnas.
Mall Värva imelisi hetki saab Rakvere Galeriis nautida ku-
ni 4. oktoobrini. 7. oktoobril avatakse siinsete kunstnike 
sügisnäitus „Midagi ilusat“.

Maris Marko

Näituse avamisel tutvustas fotograaf Mall Värva piltide 
saamislugusid. Foto: Maris Marko
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Valge Safiir tegutseb Rakve-
res Rägavere tee 35. Endis-
aegses kontorihoones on 
keskuse tarbeks õdusalt si-
sustatud paar ruumi, mis pa-
kuvad võimalusi nii privaat-
vestlusteks kui näiteks küm-
ne inimese joogatunniks. 
Keskuse eestvedajad on Mari 
Sepp ja Inna Jänts. „Me ole-
me nõustajad ja vaimsed ju-
hendajad,“ märkis Mari 
Sepp. Keskuse laiemat ees-
märki võiks nimetada orava-
te rattast väljatoomiseks. 
„Meie töö on stressi maan-
damine, inimestele peale su-
rutud tempo mahavõtmine. 
Seda kõike on liiga palju. Me 
peaksime õppima kuulama 
oma keha. Me nagu ei taha 

Uus keskus kutsub
jooga ja astroloogiaga tegelema

mõeldagi, et meil on olemas 
füüsis, millel on omad nõud-
mised ja vajadused. Just sel-
lepärast ma joogat teengi.“

Jooga on lihtne
Mari Sepp juhendab Valge 
Safiiri hatha-jooga tunde. 
„Hatha-jooga on venituste ja 
füüsiliste harjutuste seeria. 
See on pigem algajatele 
mõeldud klassikaline jooga. 
See pole eriti raske ja sobib 

ka eakamatele inimestele. 
Tahan hakata eraldi tunde 
tegema ka pensionäridele. 
Nemad peavad kindlasti 
oma keha venitama ja liha-
seid taastama,“ rõhutas 
Sepp, öeldes, et midagi ras-
ket selles pole ja karta ei ta-
su. „Ei tasu mõelda, et kõik 
joogaõpetajad on mingid 
piitssaledad inimesed, kes 
panevad vabalt jala kõrva ta-
ha. Õpetaja on samasugune 

lihast ja luust inimene nagu 
teisedki, samasuguste lihas-
te ja valudega, oma ülekaa-
luga.“
Mari Sepp ise on sellele vee-
nev tõestus. Väljaspool Val-
get Safiiri on ta täiesti tavali-
ne keskealine emakeeleõpe-
taja, kelle salaoskustest otsa 
vaadates aimu ei saa.

Astroloogiline kaart
Lisaks joogale saab terven-

damise keskuses Valge Safiir 
tegeleda astroloogiaga. „Sel 
hetkel, kui me sünnime, saa-
me kaasa tähtede seisu, mis 
on täiesti individuaalne. 
Sünnikaardilt võib välja lu-
geda enam-vähem ammen-
damatut hulka informat-
siooni,“ rääkis oma töövald-
konnast Inna Jänts. „Meie 
mõte on hakata seda kaarti 
ise koostama. Paneme lehed 
lauale, uurime välja, kus on 
meie päikesed, kus on meie 
kuud, arutleda koos selle üle 
ja kõik kenasti ka oma käega 
paberile joonistada. Kui oma 
käega joonistada, siis tekib 
hoopis teistsugune tunne ja 
suhe kaardiga kui seda liht-
salt arvutist välja printides.“
Astroloogiast lähtub ka ter-
vendamise müsteerium, mi-
da juhendab samuti Inna 
Jänts. See on grupikonstel-
latsioon, mis aitab esile tuua 
ja kõrvaldada inimesi takis-
tavaid mõttevorme. Mingis 
mõttes on tegemist planee-
diseisude ja taevakaartide lä-
bimängimisega. Mängul on 
juht, reeglina kaasatakse ka 
kogemustega mängijaid. 
Müsteerium on aga nii müs-

tiline asi, et seda ei saagi 
ühes ajaleheartiklis lahti se-
letada. Lihtsam on kohale 
minna ja ise seda kogeda.

Vaimuni läbi keha
„Keha ja vaim on üks,“ rõhu-
tasid Mari Sepp ja Inna Jänts. 
Ja terves kehas on terve 
vaim, ammu teada tõde. 
Neid mõtteid järgides nad 
toimetavadki. Joogatunnid 
toimuvad esmaspäeviti, tei-
sipäeviti ja reedeti kell 18-
19.30, esmapäeva hommikul 
kell 10 algab hommikujooga. 
Pärast joogatundi saab juua 
teed ja vestelda. Astroloogia 
töötoad toimuvad neljapäe-
viti kell 19-21. Valge Safiiriga 
saab ühendust telefonil 5841 
6898 ja e-kirja teel aadressil 
keskus.valgesafiir@gmail.
com. Keskusel on ka oma le-
hekülg Facebookis.
„Minu unistustes võiks meie 
keskus olla lahti kogu aeg ja 
inimesed võiksid tulla just 
siis, kui neile sobib või mu-
gavam on,“ märkis Sepp. Esi-
algu tuleb aga toimetada 
võimaluste piires. Keskus on 
ju alles lapsekingades ja ot-
sib omale sõpru.

Tervendamise keskus 
Valge Safiir on uus ni-
mi Rakveres alterna-
tiivsel moel tervist toe-
tavate ja elus abistavate 
asutuste seas. Hakatu-
seks kustutakse inime-
si joogatundi ja astro-
loogia töötuppa.

Maris Marko

Inna Jänts (vasakul) ja Mari Sepp peavad teelaua ääres plaane keskuse tuleviku üle. 
Foto: Maris Marko
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Lääne-Virumaalt läheb noorsoo 
sumo EMile üheksa sportlast
18.-21. septembrini toimub Valgevenes Lidas noorsoo su-
mo EM, kus võisteldakse neljas vanuseklassis (lapsed – 
U12; noored – U14; kadetid – U16 ja juuniorid U – U18). 
Eesti saadab võistlustulle 52liikmelise koondise, kuhu 
kuulub Lääne Virumaalt 9 sportlast.
Läänevirulastest kuuluvad koondisesse Jonete Visnapuu 
(Tamsalu Gümnaasium), Mariliis Vahter (Vaeküla kool), 
Karmen Kukk (Vinni-Pajusti Gümnaasium), Mari-Liis 
Mihkelson (Rakvere Ametikool), Sirelin Igo (Vaeküla kool), 
Agris Tamjärv (Vinni-Pajusti Gümnaasium), Tuule Sireli 
Mäe (Rakvere Gümnaasium), Merike Järvamägi (Väi-
ke-Maarja) ja Toomas Braun (Rakvere Õhtukool)
Lisaks neile kuulub koondisesse kuus Lääne-Viru spordi-
klubis Sakura treenivat, kuid Ida-Virumaal elavat sport-
last, kellest Oliver Valdre (Oonurme) läheb kaitsma Euroo-
pa meistri tiitlit.
Oma abistava käe noorte sportlaste EMiks ette valmista-
misel ulatas Kaido Höövelson.

Kuulutaja

AQVA Spa liikumissari „Terve 
Rakvere liigub“ alustab viiendat 
hooaega
15. septembril ehk juba eeloleval esmaspäeval stardib taas 
maakondlik liikumissari „Terve Rakvere liigub“, millest 
möödunud hooajal võtsid osa rekordilised 547 inimest. 
Nagu möödunudki hooajal koosneb sari 30 etapist mis 
toimuvad septembrist maini. Iga kümnes etapp on Aqva 
Spa vee- ja saunakeskuse külastus ning seda tasuta. 
Etapi sihtpunkt on osalejatele üllatuseks. Ainus, mis osa-
luskordadel ei muutu, on esmaspäevane alguspunkt – 
Rakvere Spordikeskuses kell 19.
Paljudele osalejatele omaseks saanud sarjas keskendutak-
se liikumisele ja võimalusele pere ning sõpruskonnaga 
ühiselt aega veeta. Olgu siis tegemist jooksmise, sörgi, ke-
pikõnni või lihtsalt jalutamisega. Oluliseks peetakse seda, 
et inimestel oleks motivatsioon ja tahe vähemalt korra nä-
dalas kodu ja kontori mugavusest välja tulla.
Sarjas osalemine on tasuta ja aktiivsemaid liikujaid tun-
nustatakse sarja peatoetaja Aqva Spa poolt. Kõikide etap-
pide läbijatele on auhinnaks suvine vee- ja saunakeskuse 
kuukaart. Möödunud hooajal lunastas sel moel vabapääs-
me 242 inimest.
„Mõte luua Rakvere inimesele sobilikul ajal ja igaühe või-
meid arvestav liikumisüritus oli omal ajal tallel pikka ae-
ga. Koostöös Ööjooksu eestvedajatega otsustasime nüüd-
seks pea viis aastat tagasi asja ette võtta ja pakkuda mida-
gi jõukohast ning toredat kõikidele eagruppidele - noorte-
le, tööealistele, eakatele,“ lausus Aqva Spa juht Roman 
Kusma.
 „Oleme teinud korraliku tiigrihüppe ka liikumissarja osas 
ning lisaks eelmisel hooajal käivitatud kiibisüsteemile 
personaalsel liikumiskaardil on sel aastal avatud regist-
reerimine ka internetis. Kõik selleks, et osalejale oleks ta-
gatud hea emotsioon ja kiire ning korrektne teenindus,“ 
lisab liikumissarja peakorraldaja Marko Torm. 
Vältimaks pikki järjekordi esmaspäeval, paluvad korralda-
jad kindlasti eelregistreerida end veebilehel www.eesti-
maraton.ee. Personaalsed liikumiskaardid väljastatakse 
liikumissarja teisel etapil, so 22. septembril.

Kuulutaja

Möödunud laupäeval toi-
mus Rakvere Põhjakeskuses 
spordipäev, mille eesmark 
oli edastada infot ja tutvus-
tada treenimise võimalusi 
nii emadele-isadele kui las-
tele. 
„Soovijad said end kirja pan-
na treeninggruppidesse ja ka 
ise sportlikus tegevuses kaa-
sa lüüa,“ lausus Põhjakesku-
se haldusjuht Karin Kallam. 
„Maret Ani juhendamisel sai 
tennist mängida, osaleda BC 
Tarva vabaviskevõistlusel, 
proovida, kuidas õnnestub 
võrkpalliserv jne.“
„Tundub, et ka osalejad jäid 
rahule,“ lisas Kallam.
„Keskuse külastajatele pak-
kus üritus meeldivat vahel-
dust, aga eks iga asi tahab 
arendamist. Spordiklubid ja 
–organisatsioonid said sa-
muti rohkelt tagasisidet. 
Näiteks Maret Anil oli põh-
just rõõmustada: lapsi, kes 
tennise vastu huvi hakkasid 
tundma ja avaldasid soovi 
treeningutega liituda, oli Ani 
kinnitusel päris palju. Tarva 
pikk poiss ja mänedzher Ma-
dis Šumanov oli samuti ra-
hul, ütles, et kutsuge aga, kui 
midagi sarnast taas korral-
date.“
„Põhjakeskus usub, et sellest 
üritusest kasvab välja tradit-
sioon,“ lubas Karin Kallam. 
„Täname kõiki osalejaid ja 
külastajaid.“

Aivar Ojaperv

Põhjakeskuses toimus 
meelelahutuslik 
spordipäev

Tänavatantsutrupp JJ-Street.

Maret Ani rõõmustas, sest väikesed poisid-tüdrukud tundsid tennise vastu elavat huvi.

BC Tarva esindus Põhjakeskuse spordipäeval.

Liikumissarjas on ka üks rattaetapp. Foto: Ain Liiva
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Keha on hingele parim sõber!

Tule

JOOGASSE!
Alates 18. septembrist

Rakveres, Laada 3, II korrusel

(sissepääs hoovi poolt)

igal neljapäeval kell 19.00
Lisainfo:

Ruth

tel. 5552 2852

Tervendamise keskuses Valge Safiir (Rägavere tee 35)

Info ja eelregistreerimine telefonil 5841 6898

• E 10.00  • N 19.00
• L 11.00

Hommikujooga Astroloogia töötuba
Tervendamise müsteerium (grupi konstellatsioon)

Hatha jooga tunnid algajatele-
E 10.00 E, T, R 18.00 ja N 17.00jooga 60+

Tel: 5850 5140, 322 0016

www.lntsport.ee

AEROOBIKA
Reklaami ettenäitamisel

soodustus kuukaardile 20%

Laada 6d, Rakvere

* Kampaania kehtib 15-19 september

Laudade broneerimine

tel 514 5202

Leia meid ka Facebookist

Pubi Wesenbergh

E-N 17-23 R 17-01
L 12-01 P 13-19

Tule vaata põnevaid

lahinguid!!!
korvpalli MM

Saku Originaal 0,5L
septembri kuus 1,8€

TULE MÖLLUMAALE! E-R 12-17, L 10-15

Rakvere Tsentrumi
II korrusel

Parim koht
Sinu lapse

sünnipäeva
pidamiseks!
Broneeri juba täna:

mollumaa@gmail.com

LÜHINUMBER

Püsiklientidele

hinnasoodustus

TEL
322 4238
506 3100

1242

TAKSOBUSS 8

KOHTA JA

KAUBATAKSO

10%

10 km distantsil selgitatakse Lääne-Virumaa meistrid maanteejooksus.

Jooksude stardid antakse Kastani Puiesteel ja jooksjad lõpetavad staadionil.
Minijooksud toimuvad staadioni ringil.

Eelregistreerimine (alates 600m): nimi, sünniaeg, jooksudistants e-mailile - rakverevike@gmail.com või kell 9.30-10.45 jooksupäeval Rakvere staadionil. 
Minijooksuduele registreeritakse stardipaigas. 10 km jooksu stardimaks on 5 eurot, õpilastele, tudengitele ja pensionäridele tasuta. Ülejäänud jooksudistantsid 

Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

rakvereteater.ee

13. ja 14. september
kell 15 ja 16:30

Komöödia
(Alla 6 a mittesoovitatud)

SIPELGAPOISS

13. ja 14. september
kell 18:15 ja 20:45

Märul
(Alla 12 a mittesoovitatud)

PALGASÕDURID 3

E-R, 15.-19. septembrini

KADUVIKU
NÄDAL

PILETID 10 €
KADUVIKU LAAT

KAKS ESIETENDUST

RAKVERE TEATER
– SAMA VANA KUI

BATMAN
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KUHU MINNA

Loeng „Naiste tervis“
Rakveres Pikk 28 toimub 18. septembril kell 18 loeng 
“Naiste tervis”, lektor dr. Pan, osalustasu 3 eurot. Enne 
loengut saab lasta teha organismi terviseseisundi diag-
nostikat (vajalik eelnev registreerumine). 
Täpsem info ja registreerumine: www.gustavimaja.eu, tel 
+372 553 5871 Ly.

Rakvere teatritrupi KaRakTer etendus
Vabaõhtu antiikdraama „Kükloop“ Art Cafe hoovis 12. 
septembril kell 20. Pilet annetuslik.

Lääne-Viru Parkinsoni ja Diabeetikute Selts
25. septembril korraldavad Parkinsoni ja Diabeetikute 
Selts sõidu Tallinna Tervishoiu Muuseumisse. Väljasõit 
kell 8.30 Rakvere bussijaama tagant parklast, Tallinnast ta-
gasi hakkame sõitma kell 15. Vajalik etteregistreerimine ja 
osamaks (pensionäridel 4 eurot ja teistel 6 eurot - muu-
seumi pileti maksumus). Tasuda Puuetega Inimeste Kotta 
Helje kätte.

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Ürituste algus kell 22. Pilet 2 eurot.
Naistele kuni kella 23 sissepääs tasuta.
12. septembril käivitab hitimasina DJ Margus Roots
13. septembril lõputu suvi, daamidele toimub jahutav 
siidrijoomine DJ Marko Pille
19. septembril mängib kuumimaid tantsulugusid DJ Mag-
nus Eek
20. septembril Black & White Party DJ Ailan Kytt

Rakvere Teatri mängukava septembris
19/23. septembril kell 19
Seitsmeteistkümnenda nu-
ku 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)
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Üle 30 ostu puhul hinnasoodustus

Üle 50 ostu puhul hinnasoodustus

€

€

-10%
-20%

Kampaania kehtib septembri lõpuni

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

TOOTED PARIMA
HINNAGA, OSTA NETIST

või laost: Lääne-Virumaa
Pajusti, Tartu mnt 2.
Kontakt: Kulla OÜ

Tel 53005016

www.epood24.eu

info@epood24.eu

Liisinguga 0 € sissemaks12,90
Jalatsiriiul

16,00

23,00

7,99

Nõudepesumasina
tabletid 100 tk/pakis

Teeme kohapeal
uusi ehteid ja
vanad korda!

E-R 9-17

Suur valik
mööbliriideid ja
kardinakangaid!
Selle kupongiga kõik
KARDINAKANGAD
12. ja 13. septembril

-20%

Kangapoes

Vajadusel võimaldame

TASUTA asendusauto

kereremondi ajaks

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

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

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 38a

Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R
L

P

- 9.00-17.00
9.00-12.00

Suletud

* 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

CarDrive sügiskampaania on auto talveks korda!

Tellides hoolduse meilt, tulede ja jahutusvedeliku

külmakindluse kontroll TASUTA.

Ostes talverehvid meilt, paigaldus TASUTA.

Iga viies käsipesu TASUTA.

Meie hoolitseme Sinu auto eest!

UUS VALIK
DISAINTAPEETE!

Hinnad alates

2,99 / rul l
Hinnad alates

2,99 / rul l
Hinnad alates

2,99 / rul l
Hinnad alates

2,99 / rul l
Hinnad alates

2,99 / rul l
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