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Olles olukorras, kus Teie lähedane ei saa enam hakkama
ilma kõrvalise abita ning lähedased elavad kaugel või on
hõivatud töö ja perega selliselt, et ei olda võimelised
osutama vajalikku abi ja hooldust oma memmele ja
taadile, siis pakub

andes neile võimaluse olla edasi oma koduses ja
harjumuspärases keskkonnas, pakkudes teenust
kodumajapidamise korrastamisel, isikuabi,
abi saatmisel, poes sisseostude tegemisel.
Aitame Teie eakatel pikemalt toime tulla
igapäevaeluga, andes rohkem vabadust lähedastele.

Teenust osutame vastavalt kliendi soovile, kas tunnipõhiselt või
E-R 8 tundi päevas. Hea alternatiiv hooldekodule!

Selleks, et saaksime osutada just Teile vajalikku abi, saatke kiri info@makoabi.ee
või helistage E-R 9.00-16.00, tel. 56999436 või 56900692. Asume Lääne-Virumaal,
Tapal. Koduleht www.makoabi.ee Teenus ja hind kujunevad vastavalt Teie
soovitud vajadustele ja omavahelistele kokkulepetele.
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JUHTKIRI

TÄPSUSTUS

Praeguseks on kindel vaid 
see, et pagulaste vastvõtmi-
seks peab Eesti valmis olema. 
Kui palju neid siia kokku tu-
leb? Keegi ei oska lõplikku ar-
vu ütelda.
Meie omavalitsustel pole aga 
mingit selgust, kust peaksid 
nad võtma pagulaste tarvis 
elamispinnad, kuidas ja milli-
sed teenuseid peavad lin-
nad-vallad põgenikele pak-
kuma. Ja kust tuleb selleks ra-
ha?
Tegelikult ei ole meil üldse 
mingit kogemust, kuidas tei-
sest kultuuriruumist ja teist-
suguste tõekspidamistega 
inimestega argipäevaselt käi-
tuda. Oleme võõrustanud Lä-
his-Ida ja Aafrika riikide küla-
lisi, kuid mida teha sõjakole-
duste eest põgenenud ini-
mestega, kes vajavad ilmselt 
peale materiaalse abi ka 
vaimset tuge, samuti toetust 
siinses ühiskonnas tavaeluga 
jätkamiseks, kohaliku eluga ja 
normidega harjumiseks.
Meil on siiski üks ajalooline 
võimalus: õppida oma sõp-
rusomavalitsuste käest Sak-
samaal ja Rootsis. Nii nagu 
Eesti taasiseseisvumise järel 
saime neilt tõhusaid soovitu-
si, kuidas taastada Eestis 
omavalitsusi ja neid demo-
kraatlikult toimima panna.
Saksamaa ja Rootsi on eelne-
vatel aastakümnetel suure 
migratsioonilaine juba vastu 
võtnud, nüüdseks on nad ko-
genud, mida see tähendab ka 
omavalitsuste tasandil. Nad 
võivad meile õpetada pagu-
lastega hakkama saamises ka 
kõige lihtsamaid asju, mille 
peale meie lihtsalt ei tulegi. 
Jalgratast leiutada pole vaja. 
Lääne kogemused pole mui-
dugi üks-üheselt meil raken-
datavad, kuid isegi nende vi-
gadest saavad Eesti omavalit-
sused õppida.
Sellise õpipoisi rolli järele 
haaravad ilmselt mitmed Eu-
roopa Liidu uued riigid, sest 
kõigil neil on omad sõprus-
vallad ja –linnad vanas Eu-
roopas.
Muidugi, peame arvestama, 
et jõukate riikide toetusi me 
tulnukatele maksta ei jaksa, 
samuti jäävad tunduvalt kesi-
semaks riigi ja omavalitsuste 
pakutud teenused. Põgenike-
le võib ebameeldivaks üllatu-

seks olla, et nende elukvali-
teet Eestis saab olema korda-
des kehvem kui loodetud. 
Alles pärast siinsest vaesusest 
arusaamist võime näha, kes 
põgenikest ikkagi tahab siia 
jääda ja kes peavad Balti riiki-
de riba vaid hüppelauaks rik-
kasse Rootsi või Saksamaale.
Jääjatega tuleb tegeleda, ne-
mad tahavad siin elada ja sel-
le inimrühma juures saamegi 
rakendada oma Lääne sõp-
rusomavalitsuste kogemusi. 
See on pikaajaline töö. 

Uusasukatele 
peab töö leidma
Postimehe ajakirjanik Aivar 
Reinap kirjutas, et ootamatult 
massiliseks kujunenud põge-
nike sissevool on madala ii-
bega Euroopale justkui ka õn-
nistus. Poliitikud saavad rää-
kida siirast murest inimelude 
pärast ega pea müüma eba-
populaarset juttu majanduse 
või pensionikassa päästmi-
seks vajalikust võõrtööjõu 
sissetoomisest.
Mul on heameel tõdeda, et 
Lääne-Viru suurettevõtja 
Oleg Gross mõtleb samal lai-
nel (Vt. 10. septembri Äripäe-
va). Kõigepealt kaastundest 
lähtuvalt ja edasi pragmaatili-
se ettevõtjana ka pagulaste 
tulevikule Eestis tähelepanu 
pöörates. Muidugi tuleb nad 
siin tööle rakendada ja töö-
jõupuuduses vaevlevad ette-
võtted, eelkõige maapiirkon-
dade omad peaks tegema et-
tevalmistusi pagulaste tööga 
kindlustamiseks. Ilmselt on 
asjast huvitatud ettevõtjad 
nõus ka ise panustama pagu-
lastele elutingimuste loomi-
sel.
Taanis tehtud uuringud on 
näidanud, et kohalike tööko-
had ei lähe sisserännanutele. 
Viimased võtavad ära mada-
lama palgaga töökohad ning 
kohalikud liiguvad keerulise-
ma töö peale. Nii et meie ini-
mesed ei peaks pagulasi võt-
ma konkurentidena tööjõu-
turul.
Igatahes on heaoluriikide as-
jatundjad rõhutanud, et põ-
genikud peaks kohe tööle ra-
kendama. Ka Saksamaal, kus 
muidu on asüülitaotlejatel 
meie mõistes kõrged sotsiaal-
toetused ja kes on praegu val-
mis vastu võtma kõige roh-

kem põgenikke, on teadlased 
nüüd rääkinud, et asüülitaot-
lejatel tuleb lasta tööd teha, 
mitte neile toetusi maksta. 
Nii sulanduvad nad kiiremini 
ühisellu ja täidavad kiiremini 
neile pandud lootusi Saksa-
maa demograafilisest kriisist 
päästmisel.

Kes tulevad?
Erukindral Ants Laaneots 
hoiatas, et ELi praeguse polii-
tika säilides on aastaks 2030 
Euroopas ligi 52 miljonit 
muslimit, mis on juba 10 
protsenti kogu ühenduse ela-
nikkonnast. Sellest saab tõsi-
ne katsumus meie heaolu-
ühiskonnale ja võib vabalt 
tuua sellele lõpu. Kogenud 
sõjaväelane hoiatab julgeole-
kuohtude eest.
Me peame temaga nõus ole-
ma. Me ei tea, kes Euroopasse 
pürgivatest noortest ja tuge-
vatest meestest on nõus ko-
handuma igapäevase euroo-
paliku tööharjumusega, kes 
ootab ainult sotsiaalabi. Kui 
aga abi vastaval määral ei lae-
ku, siis on valmis vastuvõtjaid 
karistama…
Laaneotsa sõnul teatas Briti 
allikas, et Euroopasse saabu-
nud terroristide ülesanne on 
kättemaks Ameerika Ühend-
riikidele ja nende liitlastele, 
kes osalesid õhurünnakutes 
Islamiriigi (ISIL/ISIS) vastu 
(Pealinn, 10. september).
See kõik hirmutab. Olime ju 
Balti riikide ja Poolaga esime-
sed USA toetajad, kui amee-
riklased läksid Iraaki Saddam 
Husseini karistama. Mitmed 
Lääne suurriigid, nagu Saksa-
maa ja Prantsusmaa olid selle 
missiooni suhtes kahtleval ja 
eitaval seisukohal.
Arvatavasti teevad meie jul-
geolekuasutused praegu tõ-
husat tööd. Kindel on ka see, 
et poliitikud ei saa valijatele 
järgnevateks aastateks mitte 
midagi roosilist lubada – liht-
salt raha ei jätku. Peale argi-
päevaseid kulutusi pagulaste 
vastuvõtmiseks peame tõ-
hustama ka sisejulgeoleku 
võimekust. Ka siin tuleb kuu-
lata sõpru vanas Euroopas.

Urmas Tamm
Rakvere linnavolikogu 

keskfraktsiooni esimees
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Lääne-Viru maavalitsus koos-
töös EELK Rakvere Kolmainu 
koguduse ja Rakvere Karmeli 
kogudusega korraldab aasta 
lõpus austamisürituse Lää-
ne-Virumaa kuldpulmapaari-
dele, kel on täitunud või täi-
tumas tänavu 50 abieluaas-
tat.
Samuti on oodatud üritusele 
kõik need paarid, kel tänavu 
täitunud 5aastase sammuga 
kuldpulmadele järgnevad 
pulma-aastapäevad.
„Hoiame ja väärtustame neid 
inimesi, kes meie ümber, 

meie vanemate või vanava-
nematena on suutnud hooli-
vust ja armastust sedavõrd 
väärika aja jooksul üleval hoi-
da,“ sõnas maavanem Marko 
Torm. „Ülesseadmine on liht-
ne ja ainult telefoni või e-kirja 
kaugusel. Tunnustus kestab 
kuldpulmapaariliste mälus 
aga pikka aega. Sellega näita-
me meie lähedastele, et maa-
kond ja kogukond hoolib 
neist ja hindab väärtusi, mida 
nemad aastakümnete jooksul 
kandnud ja edasi andnud,“ li-
sas Torm.

Kõik on oodatud austamisü-
ritusele kirja panema oma tä-
navu väärikat pulma-aasta-
päeva tähistavaid vanemaid, 
vanavanemaid või teisi lähe-
dasi.
Oma osalemissoovi saab kuni 
2. novembrini edastada maa-
valitsusele telefonil 325 8001 
või e-posti teel  info@laa-
ne-viru.maavalitsus.ee. 
Tänavune tunnustamine toi-
mub 11. detsembril kell 14 
Rakvere Kolmainu kirikus.

Kuulutaja

Maavalitsus austab kuldpulmapaare

Eelmises Kuulutajas (12.09.2015) ilmunud artiklis “Mis saab 
uuel aastal Rakvere linnabussiliiklusest?” on mainitud, et 
„Möödunud nädalal” (so septembris 2015 ) sai Rakvere Lin-
navalitsus ametlikult teada, et alates järgmisest aastast ei 
korralda Lääne-Viru Maavalitsus enam bussiliiklust Rakvere 
linna ja lähiümbruse liinidel nr 1,2, 3 ja 5. Lääne-Viru Maava-
litsus leiab, et antud väide on eksitav, sest Rakvere linnavalit-
sust informeeriti, et Lääne-Viru Maavalitsus ei tee etteval-
mistusi uue vedaja leidmiseks Rakvere linna ja lähiümbruse 
liinidel nr 1,2, 3 ja 5, kirjaga 10. septembril 2014. Käesoleva 
aasta 4. septembril avaldas Lääne-Viru Maavalitsus avaliku 
pressiteate, et ei korralda enam aastast 2016 bussiliiklust 
Rakvere linna ja lähiümbruse liinidel nr 1,2, 3 ja 5. 

Maestro
Vähemalt kord viie aasta tagant tuleb meile meelde, et eest-
lastel on olemas selline suurepärane talent ja Inimene, nagu 
Arvo Pärt. Hea seegi, et temast vähemalt tema juubelite aegu 
rohkem räägitakse ja kirjutatakse.
Me kipume unustama, või siis mitte aru saama, kes on Arvo 
Pärt muusikamaailma silmis. Kirjutame ja räägime igasugu 
pseudostaaridest – kolmandat telesaadet mikrofoni käes hoi-
dev noormees või neiu on mõne arvetes juba „superstaar“ -, 
kuid Arvo Pärdist teame kahjuks ikka veel väga vähe. Kuigi 
kui eestlastest üldse keegi superstaar on, siis igal juhul tema.
Jah, lõviosa Pärdi muusikast pole mõeldud harimatule kõrva-
le. Tunnistan ausalt - mulle on kahjuks mitte karu, vaid lausa 
elevant kõrvale astunud -, et ka mina ei oska nautida Pärdi 
muusikat. Kuid seda rohkem võlub ta mind kui Inimene.
Igast temaga tehtud intervjuust, filmist, saatelõigust õhkub 
ütlemata palju soojust. Kõik, mida ta räägib, on ülimalt inim-
lik ja lihtne. Temas pole grammigi kurjust, kas ta üldse kunagi 
kellestki natukene halvasti mõtleb? Ei vist.
Pärdis pole jälgegi staaristaatusest. Ta on minu jaoks Maestro 
ja Inimene. 
Tänases Kuulutajas käib meie kaastöötaja Ülle Kask Pärdi ra-
dadel. Kuuleb giidi vahendusel, kus Pärt Rakveres elades 
koolis käis ja oma väikesi koerustükke tegi.

Aivar Ojaperv

REIN AAS 
Õnnitleme 

75. 

juubeli puhul!

Lääne-Viru 

pimendate ühing

L-Viru Pimedate 

Ühingi esimees

REIN AAS

Palju, palju õnne 

75. juubeli puhul!

MTÜ Lootusekiir
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Seni põhiliselt jaekauban-
dusega tegelenud OG 
Elektra ainuomanik Oleg 
Gross (pildil) ostis ära 
Kõpsta Seafarm OÜ, mille-
le kuuluvad Kõpsta ja Pii-
be sigala ning 8000 siga. 

Aivar Ojaperv

1500 loomaga Annikvere si-
gala kuulus Grossile ka va-
rem, varustades lihaga OG 
Elektra toiduainetööstusega 
tegelevaid tütarfirmasid. Sa-
mas ei katnud see sigala kau-
geltki OG Elektra vajadusi 
tooraine järele, milleks on 
umbes 1200 siga kuus.

Plussid seljatavad hir-
mud
Kui Gross kuulis Kõpsta ja Pii-
be sigala müüki panekust, ei 
mõelnud ta kaua. „See on 
meile kui rusikas silmaauku,“ 
kinnitas ta. „Nende kahe ja 
Annikvere sigala abil katab 
OG Elektra nüüd 90 protsenti 
oma sealihavajadusest.“
Farmide eelmine omanik ing-
lane Nevil Hewitt pani oma 
ettevõtted müüki suurte 
probleemide tõttu seakasva-
tuses: katkuhirm, probleemid 
liha turustamisel. Kas Gross 
ei pea silmitsi seisma samade 
asjadega?
„Hirmud eksisteerivad mui-

dugi, aga kui hunti kardad, 
siis ei maksa metsa minna,“ 
vastas ta. „Tegelikult on minu 
jaoks tehing väikese riskiga. 
Riik on lubanud sigade hinna 
kompenseerida, kui katk 
peaks farmi jõudma – Kõpsta 
farmides on kõik nõuded täi-
detud, õnnetuse korral po-
leks kompensatsiooni saami-
sega probleeme. Ka pole mul 
hirmu turu kadumise pärast, 
sest nagu mainitud, kulub 
kogu toodang oma ettevõtte 
tarbeks. Ega sealiha eestlase 
toidulaualt kao.“
Grossi sõnul on OG Elektral 
sealiha pärast muretseda tul-
nud küll, aga seda pigem vas-
tupidises mõttes. „Olid pe-
rioodid, mil liha hind oli kõr-
ge ja see läks kõik ekspordiks. 
Meil ei õnnestunud Eesti tu-
rult enam liha osta, ka meie 
pidime oma tööstuses välis-
maist liha kasutama. Täna on 
olukord muidugi vastupidine, 
aga Eesti tarbijale on see het-
kel isegi hea: liha hind on te-
ma jaoks soodne, Eesti värske 
ja kvaliteetne sealiha on kogu 
aeg saadaval.“
„Hind oli farmidel ka muidu-
gi soodne,“ lisas Gross. „Sain 
farmid kätte kordades odava-
malt, kui selliste sigalate ehi-
tus läheks maksma.“

Töökohad alles
Oleg Grossi sõnul tegi OG 
Elektra Kõpsta ja Piibe farmi-

ga koostööd ka varem. „Olime 
neil üheks suuremaks klien-
diks,“ selgitas ta. „Küllap see-
pärast eelmine omanik farme 
mulle müüa ka pakkus.“

Gross kinnitas, et Kõpsta 
Seafarm OÜ sigalad on varus-
tatud modernse automaati-
kaga ning on igati kaasaeg-
sed. „Näiteks sooja toodetak-

se lägast,“ mainis ta. „Endine 
omanik on kaasaegsesse teh-
noloogiasse palju panusta-
nud. 8000 sea eest hoolitseb 
kokku vaid 7 inimest. Näiteks 

meie Annikvere farmis on 
töötajaid 13. See ei tähenda, 
et inimesed halba tööd teek-
sid, lihtsalt tehnoloogia on 
aegunud. Äsjane tehing in-
nustab mind reorganiseerima 
ka Annikvere farmi, näen sel-
gelt, kuidas saab odavamalt 
toota. Annikveret saab laien-
dada ja edaspidi ei pea me 
sellisel juhul üldse enam sea-
liha sisse ostma.“
Gross kinnitas, et Kõpsta 
Seafarm OÜ töötajate jaoks ei 
muutu midagi. „Tavatöötaja 
omanikuvahetust ei tunne-
ta,“ lausus ta. „Küll aga muu-
tub ettevõte likviidsemaks 
ega pea turustamise pärast 
muretsema.“
„Vägisi ei osteta midagi,“ lisas 
Gross. „Sain hea sisustuse ja 
tehnikaga varustatud täist-
sükliga farmid – seal on põr-
sad, kuldid, nuumsead, 
tõuaretus.“
Tehingu üle oli rõõmus ka 
Rakke vallavanem Andrus 
Blok. „Võinuks minna ka tei-
siti – uks kinni ja kogu lugu, 
kui omanik ei näe enam pers-
pektiivi,“ arutles ta. „Nagu 
ma aru saan, siis kõik tööko-
had säilivad. Ettevõttes tekib 
teatud kindlus, sest toodangu 
realiseerimisega ei tohiks 
probleeme tulla. Kui on too-
dang, siis tähendab on ka 
tööd, mis omakorda tähen-
dab, et töötajatel on leib 
laual.“

Oleg Gross ostis soodsat võimalust kasutades kaks seafarmi
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Esimesed n-ö uuspagula-
sed pole veel Eestisse jõud-
nudki, aga meil on juba tü-
li majas, ühiskond on lõh-
ki. Sama Euroopas, kus tõ-
si küll, pagulased juba ko-
hal. Ehk ongi lõhestatud 
ühiskond ja omavaheline 
tülitsemine kellelegi ees-
märgiks?

Aivar Ojaperv

Ülle Kask (küsitlus)

Kõige ootamatum, aga samas 
sugugi mitte ebaloogilisem 
mõttekäik, mida ma praeguse 
pagulaskriisi kohta olen kuul-
nud, on väide, et tegemist on 
kolmanda maailmasõjaga. 
Ambitsioonid, võim ja raha 
tahetakse ringi jagada (aga 
see on ju sõdade eesmärk!), 
ainult vahendid on pisut tei-
sed kui esimeses või teises 
maailmasõjas.
Niiditõmbajad on kas taht-
matult või tahtlikult oma ees-
märki saavutamas – ühine 
pere nägeleb. Euroopa Liidu 
liikmesriigid (juhtide suude 
kaudu) ütlevad Euroopa Lii-
du kohta halvasti. Ja vastupi-
di. Ütlemised on üle mine-
mas ähvardusteks (Euroopa 
Komisjon: kas võtate pagulasi 
või maksate).
Eesti Riigikogu esimees Eiki 
Nestor teatab avaistungil 
oma kõnes, et need, kes soo-
vivad mustadele näidata ust, 
soovivad ka seda, et me NA-
TOsse ei kuuluks. EKRE lah-
mib omalt poolt vastu („Sisu-
liselt oli ikkagi tegemist nii 
presidendi kui spiikri üles-
kutsega Eestis kehtestada 
tsensuur“) ja jalutab istungilt 
minema.
Selliseid näiteid võib tuua 
lõpmatult. Valitseb mentali-
teet: kui sa pole minu sõber, 
oled järelikult vaenlane ja et 
jutust ikka „aru saadaks“, siis 
sõimatakse teisitimõtlemist 
skisofreeniliseks ja teab mil-
leks veel. Ning seda mitte ai-
nult „naised saunas“ tasemel, 
vaid ka parlamendis ja riigia-
paraadis.

Ka halbadest asjadest 
peab ausalt rääkima
Veel enne, kui esimene n-ö 
uuspagulane Eestisse jõuab, 
oleme jõudnud teha mitu vä-
ga suurt viga. Valitsus on rää-
kinud rahvale pooltõdesid või 
edastanud tõe vales sõnastu-
ses. Rahvas on end sellest 
üles keeranud ja kui peavoo-
lumeedia otsustas lõpetada 
pagulasteema kommenteeri-
misvõimaluse (mis minu ar-
vates oli suur viga), kadus ka 
võimalus auru välja lasta.
Tagajärg: väidetavalt kuni 80 

protsenti Eesti rahvastikust 
on vastu praegusele valitsuse 
poolt aetavale immigratsioo-
nipoliitikale.
Inimesed on vihased. Isegi 
kui valitsuselt tuleb mõni as-
jalik väljaütlemine, siis koda-
nik vihastab juba lause esi-
mese poole peale ja jätab lu-
gemata teise poole, kus 
võib-olla on kirjas täitsa 
mõistlik põhjendus-selgitus.
Kes on see PR-tegelane (kui ta 
üldse olemas on?), kes ko-
hendab siseminister Hanno 
Pevkuri väljaütlemisi? 
Mäletate: varasuvel rääkis 
Pevkur, et Eestisse tuleb vaid 
170 pagulast, seega meil pole 
põhjust muretseda. Nüüd 
räägitakse juba kaks-kolm 
korda suuremast hulgast. 
Rahvas peab Pevkurit seetõt-
tu hämajaks või lausa valeta-
jaks ega usu enam ühtki tema 
sõna.
Tegelikult Pevkur muidugi nii 
ei rääkinud. Juba toona andis 
ta läbi lillede mõista, et ilm-
selgelt ei sõltu pagulaste hulk 
meie soovist, kuna probleem 
Euroopas üha suureneb. Aga 
rahvale jäi mällu vaid num-
ber, lause esimene pool. Miks 
ei rääkinud Pevkur asjadest 
kohe nii, nagu need tegelikult 
on?
Ta võinuks juba kevadel kur-
va tõe ausalt välja öelda: „Eu-
roopas on suur pagulasprob-
leem ja selle lahendust pole 
näha,“ ning lõpetada kirjel-
duse ja numbritega: kuna 
Eesti peab aitama olukorda 
solidaarselt lahendada, siis 
esialgsetel andmetel tuleb 
meil vastu võtta 170 pagulast, 
aga see hulk võib suureneda.
Nii rahvas kui Pevkur teadsid 
tegelikult juba kevadel - vä-
hemalt oleksid pidanud tead-
ma, kui kaasa mõtlesid -, et 
toona välja öeldud numbrid 
on jäämäe tipp. Kui rahvaga 
räägituks kohe selget ja ausat 
juttu, poleks ka vihakõnede 
arv nii suur kui praegu.

Mida nad tänaval räägi-
vad?
Mis vihakõnedesse puutub, 
siis ega need kadunud ole. 
Tõsi, „suurelt ekraanilt“ silma 
alt on need ära koristatud 
(sest pagulasteemalisi artik-
leid ei saa meedias reeglina 
kommenteerida), aga see ei 
tähenda, et neid pole.
Kuulutaja kaastöötaja Ülle 
Kask käis ja küsis n-ö lihtsa-
telt inimestelt: „Mida või ke-
da te ei salli? Mida või keda te 
sallite?”
Tunnistan ausalt, et pidasime 
toimetuses päris pikalt nõu, 
mida laekunud vastustega 
peale hakata. Korraks tekkis 
isegi kahtlus, et ega Ülle ise 
omalt poolt materjali „tsen-
seerinud“, kustutades posi-

tiivsete inimeste positiivsu-
sest pakatavad laused. Sest 
selliseid minu töölauale ei 
jõudnud.
Aga tegelikult nii räägitakse ja 
mõeldaksegi. Eelistatult mui-
dugi anonüümselt, aga ma 
saan sellest aru: nagu maini-
tud, on vastasleer valmis 
tembeldama skisofreeniliseks 
iga mõtteavalduse, mis neile 
ei meeldi. 
Mõned valikud. Vastuseid on 
lühendatud. Mitte tsenseeri-
mise, vaid loo kompaktsuse 
huvides.

Rein, 52aastane taksojuht: 
„Ma ei salli lömitamist ja ka-
hepalgelisust. Köögutamist 
Ameerika ja Brüsseli poole. 
---
Ma ei salli neid kodanikke, 
kelle rahvuseks on passis 
märgitud venelane, aga kes 
juba nimetavad end eestlas-
teks. Poliitik Olga Sõtnik rää-
kis Vabaduse väljakul sallijate 
kontserdil, et tal on au olla 
eestlane. Vot see on juba oht-
lik tendents ning pole poliiti-
liselt kah korrektne. Kõik, mis 
puudutab kodakondsust ja 

selle saamist, on kirjas Eesti 
Vabariigi Põhiseaduses. Aga 
kui tänapäeval on venelasest 
juba eestlane saanud, siis mis 
vahet sel on, kas ollakse salliv 
või sallimatu, heteroseksuaal 
või homo, neeger või valge, 
bolševik või menševik, puna-
ne või sinine, parteitu või 
parteilane.
Mis puudutab pagulasi, siis 
neid nimetatakse juba klien-
tideks (näiteks ametlik doku-
ment „Tugiisikuteenus rah-
vusvahelise kaitse saanud isi-
kutele“, leitav internetist – 
A.O.). Krt! Kas mina, Eesti va-
bariigi kodanik, olen omal 
maal klient või migrant? Või 
hoopis sisserändaja poeg 
roosast erakonnast? Sellisel 
juhul tahan olla klient koos 
kõigi hüvedega, mis sellise 
staatusega kaasneb. Ja mul 
juba katus sajab läbi.”

Kalle, 38aastane müügijuht: 
„Ma ei salli propagandat ja 
ajupesu. Ühel päeval oli Pos-
timehes vabakutselise ajakir-
janiku Hellrandi, kes aastaid 
Läänes elanud, arvamuslugu 
(Maris Hellrand. „#jesusrefu-

gie’- nii mõnigi meist on pa-
gulaste järeltulija.” PM. 
9.09.15.). Ütlesin siis sealses 
kommentaariumis ka oma 
arvamuse välja, et mina küll 
pagulaste järeltulija ei ole, 
sest minu isa on saarlane. 
---
Ma ei tea, kui räigeks need 
kommid seal läksid, aga ühel 
hetkel olid need kustutatud ja 
kommentaarium suletud. 
Sellist asja ma ei salli.
Ja kui salliv Eesti korraldas 
kontserdi ning Postimehes 
said sõna eestvedajad Maar-
ja-Maarjo Mändmaa ja Helen 
Sildna, olid nende üleskutsed 
kohale tulla kommenteerimi-
seks suletud. Küll aga tümita-
takse ja mõnitatakse mõnuga 
EKREt. Mis sellistel inimestel 
ometi viga on? Nad ju ise süs-
tivad Eesti rahvasse sallima-
tust oma „sallivate” arvamus-
lugudega.“

Silver, 41aastane, emigree-
rub Austraaliasse: „Ma ei salli 
poliitikute valetamist ja vassi-
mist. Pagulastest ja homodest 
on mul suht savi.
---

Ma küsin poliitikutelt: „Kus 
on Eston Kohver?” Marko 
Mihkelson siristas peale koh-
tuotsust ERRi uudistes oi kui 
ilusat laulu, et hakka või nut-
ma: „Te ei suuda endale ettegi 
kujutada, kui ruttu Eston 
Kohver koju tagasi jõuab.” 
Nüüd aga on Kohver jälle ka-
dunud ja kodus teda pole. 
Ma ei salli enam midagi. Peh-
melt öeldes on mul kopp ees 
ja jämedalt väljendudes: olu-
kord riigis ajab sita keema. 
Tõmban siit uttu. Lähen 
Austraaliasse.”

Leida, 80aastane pensionär: 
„Seda ma küll ei salli, kui 
meid, eestlasi, Eesti Vabarii-
gis sallimatuteks ja sallivateks 
lahterdatakse. Nagu Vene 
võim oleks tagasi tulnud, mil 
lapsed sunniti koolis pionee-
riks astuma. 
---
Praegu on Eestis sama olu-
kord kui 15 aastat tagasi, mil 
president Arnold Rüütel koos 
Aadu Luukasega peale esime-
se ja teise Eesti aktsioone 
ühiskondliku kokkuleppe sõl-
misid. Tollal kurtsid paljud 

Pagulased. Sallivus. 

Eestimaa on alati olnud tuulte tallermaaks ja võõra rahva läbikäigukohaks. Nii mõnedki neist on siin kohanenud: näiteks Peipsi kaldal    
venelased. 
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inimesed, et neist ei hoolita, 
rikkad lähevad veelgi rikka-
maks ja vaesed vaesemaks. 
Nüüd on teemaks pagulaste 
kvoodid ja sookvoodid. Ja jäl-
le lõhe peas ning riigis. Jumal 
küll! Praegune olukord on ju 
hullumeelne!
Minu kaaslasteks kodus on 
ainult kass ja Vikerraadio. 

Ühel päeval arutlesid meie 
europarlamendi saadikud 
seal pagulaste ja Eston Koh-
veri üle. Sellist juttu, nagu 
ajasid Urmas Paet ja Marju 
Lauristin, kes segas pidevalt 
teistele vahele, ning Yana 
Toomile üldse sõna ei antud, 
oli valus kuulata. Poleks seda 
meie austatud professorilt 

küll oodanud. Aga Tunne 
Kelam jättis hea mulje, kõne-
les soliidselt ja rahulikult, 
kuigi ma kõikide tema väide-
tega nõus ei olnud. 
Hiljem kuulsin uudistest, kus 
rõhutati ainult seda, et Yana 
Toom jäi Kohveri küsimuses 
erapooletuks. Ja mis siis? Ku-
sagil ei mainitud aga, kui ine-
tu see debatt tegelikult oli.
---
Olen vanaks saanud ja lobise-
ma hakanud. Ega oskagi vas-
tata, mida ma sallin. Mulle 
meeldib lugeda ja vahel aja-
viiteks võtan uuesti kätte Ast-
rid Lindgreni ning loen tema 
Katuse-Karlssonit. Alati nae-
ran laginal kohas, kus Karls-
son küsib Majasokult: „Kas sa 
oled juba oma hommikuse 
konjakijoomise maha jätnud? 
Vasta ei või jah?”

Meedia manipuleerib 
nagunii
Kujutage nüüd ette, et sellesi-
nase artikli illustratsiooniks 
oleks foto tollest õnnetust 
uppunud süüria poisikesest. 
Milline emotsiooniga te lugu 
lugema hakkate? Või siis teine 
äärmus – foto toitu ja prahti 
loopivatest pagulastest Unga-
ris?
Meedia ei ole kunagi sõltu-
matu, sõltumatut meediat 
pole olemas, taotagu vastu 
rinda kui palju tahes. Meedia 
sõltub reklaamirahast, luge-
jate eelistustest, omanikest, 
peatoimetaja ilmavaatest jne. 
Ma ei saa väita, et neid ridu 
kirjutades ma ei manipuleeri. 
Muidugi manipuleerin. An-
tud hetkel, vähemalt teadli-
kult, tahan lugejad panna 
kaasa mõtlema, aga mida ala-
teadvus teeb või kuidas üks 
või teine lugeja sellest kõigest 
aru saab, seda ma ei tea.
Ja sellel eesmärgil palusin 
loole illustratsiooniks panna 
täiesti neutraalse foto Eesti 
loodusest. Aga kardan, et ku-
na seal verd, higi ja pisaraid 

pole, siis jättis nii mõnigi ar-
tikli lugemata.
Pagulaskriisist kirjutatakse 
ütlemata palju. Aga kui palu-
da teil kogu viimaste kuude 
selleteemaline infotulv üm-
berjutustusse panna, siis ar-
van, et saate hakkama kolme 
lausega. Ehk siis korrutatakse 
üht ja sama, skaala on vaid 
salliv või mittesalliv.
Kindlasti on selle kriisi ole-
must ka põhjalikumalt laha-
tud, kuid see info on muu 
mula sisse ära uppunud. Kui-
gi ei tohiks. Seda infot vallates 
suhtuks me kogu pagulastee-
masse hoopis teisiti, kui het-
kel suhtume.
Kas meediakajastuse pealis-
kaudsus on kellegi tahe ja 
surve või ajakirjanike viitsi-
matus teemasse süveneda, 
seda ma ei tea. Võimalik, et 
viimane. Pane lehe päisesse 
foto uppunud poisikesest ja 
saad oma klikid kätte, mida 
siin ikka viitsida veel tausta 
uurida! 
Ega lugejagi viitsi. Nagu enne 
mainisin, siis lause esimesest 
poolest saab ta oma emot-
siooni kätte ja tõttab kom-
menteerima/vihakõnet pida-
ma, teist poolt ta nagunii ei 
loe.
Mul on tegelikult palju küsi-
musi, millele vastuse hanki-
mine käib väikelehe toimeta-
jana-ajakirjanikuna üle jõu. 
Jah, internetist leiab üht-
teist, aga kas need jutud pole 
kallutatud?
Kas vastab tõele, et Euroopas-
se jõudnud pagulased on n-ö 
pagulaste eliitseltskond ja tõ-
siselt hädas olevad süürlased 
on jätkuvalt Süürias põgeni-
kelaagris või äärmisel juhul 
naaberriikides Jordaanias, 
Türgis? Kust pärineb „eliitpa-
gulaste“ reisiraha – Süüria, 
eriti sõjaseisukorras Süüria, 
pole nüüd küll see riik, mille 
kodanike sukasäärtes oleks 
kümneid ja kümneid tuhan-
deid eurosid, mida Euroopas-

se pagendusse tulemiseks 
väidetavalt vaja. Kes on „reisi-
korraldajad“? Kust ja millise 
tasu eest ammutavad pagula-
sed hämmastavalt täpset in-
fot Euroopa riikide erinevate 
sotsiaaltagatiste kohta – näi-
teks teatakse väga täpselt, et 
tahetakse jõuda Suurbritan-
niasse või Saksamaale või 
lausa Soome. Miks on pea 
pooltel pagulastel dokumen-
did „kadunud“? Ei saa ju nii 
olla, et lähen uut elu otsima 
ja unustan dokumendid koju 
sahtlisse. Parimad riided saab 
selga panna (seega maja pol-
nud maha põlenud), kuid do-
kument oli „hävinud“?
Ja lõpuks kõige põletavam 
küsimus: kas üldse on kuskil 
keegi, kellel on idee kriisi la-
hendamiseks? Me võitleme 
tagajärgedega, aga kuhu jää-
vad põhjused? 
Süürias on 22 miljonit elanik-
ku, kellest 8 miljonit olevat 
kodudest lahkunud, aga seda 
on vähem kui pool. Mis siis, 
kui veel 8 miljonit soovib sõja 
eest pakku tulla? Ja see pole 
veel kõik: pool Aafrikat mõl-
gutab sama mõtet, sealseid 
miljoneid ei viitsi kokkugi lii-
ta.
Ning põletavatest küsimusest 
põletavaim: kui palju suudab 
Euroopa kontrollida pagulas-
te ja „pagulaste“ tausta. Kes 
on mugavuspagulased, kes 
tõelised hädalised, kes terro-
ristide „Trooja hobused“? Ma 
kahtlustan, et sellekohane 
kontroll puudub ülepea – eri-
teenistused jooksevad küll 
viimaste tuvastamiseks jalad 
rakku, aga paljut nemadki 
jõuavad.

Karlssoni filosoofia
Kui kas või osale neist küsi-
mustest oskaks keegi vastata, 
siis usun, et eestlane ei oleks 
skaala sallin-ei salli eri nurka-
des. Me võtaks teema teadmi-
seks ning hea meelega abis-
taks neid, kes seda tõesti va-

javad.
Ma vestlesin pagulaste tee-
mal ühe aktiivse Vao kohali-
kust elanikust naisega. Küsi-
sin, kas Vaos on lood nii, nagu 
Eesti meedia kajastab (koha-
likud saavad pagulaskeskuse 
elanikega läbi; palju kõmu te-
kitanud vägistamislugu pole-
vat olnud jne) ja tema vastas, 
et ei ole. Ütles, et nägi-kuulis 
ise, mida TV-jaama kaame-
rasse räägiti ja milline see lu-
gu hiljem telepurgist välja 
paistis.
Ta ütles sedagi, et nii mõnigi 
kohalik pole „patust“ puhas. 
Pisut üle võlli keeratuna võiks 
tema ütlus kõlada umbes nii: 
„Varem harrastasid sellised 
naised seksiturismi Egiptu-
ses, aga nüüd pole enam vaja. 
Kui mõnel meie tüdrukul po-
le pükse-särke seljas ollagi, 
siis ma saan täitsa aru, mida 
tõmmu mees mõtleb ja ta-
hab. Eks neid vilju varsti näha 
ole.“
Ja kust kõik see umbusk peale 
hakkas? Ikka hämast või 
pooltõest! Kui alguses lubati, 
et pagulaskeskuses hakkab 
elama umbes 35 inimest, siis 
vaikselt kasvas see juba 80ni. 
Ja seda vaid ametlikult, sest 
kohalikud väidavad, et nad 
on võõraid nägusid ka 100 
kanti loendanud.
Miks ka nii lihtsatest asjadest 
avalikult ja ausalt ei räägita? 
No kui meil on selline olu-
kord, et on ajutiselt vaja ma-
jutada rohkem kui 35 ini-
mest, siis on, midagi pole te-
ha. Aga miks seda ausalt ei 
tunnistata?
Lõpetuseks tänan 80aastast 
Leidat, et ta tuletas Karlssoni 
abil meelde sügavalt filosoo-
filise tõe. Vasta mida vastad, 
kirjuta mida kirjutad, arva 
mida arvad, loll paistad ikka. 
„Kas sa oled juba oma hom-
mikuse konjakijoomise maha 
jätnud? Vasta ei või jah?”

Lõhe ühiskonnas

   asuvas Lüübnitsa külas (pildil) elavad ammusest ajast vanausulised 

Foto: Aivar Ojaperv
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Möödunud nädalavahetus 
oli Lääne-Virumaa polit-
seinikele töine, sest tegele-
da tuli nii liiklusrikkujate-
ga kui pisiavariidega.

Kaius Mölder

Laupäeval pidasid politseini-
kud Väike-Maarja - Vägeva 
tee 28. kilomeetril kinni rooli-
joodiku, kes varajasele hom-
mikutunnile lootes tahtis 
märkamatult koju jõuda. Po-
litseinike tähelepanu pälvis 
autot juhtinud 26aastase Ger-
li üsna ebakindel sõiduma-
neer. Naisel tuvastati alkoho-
lijoove ja tema suhtes algatati 
väärteomenetlus.
Kella 17.30 ajal jäi politseini-
kele Rakke alevikus Vahtra tä-
naval vahele 45aastane Ivar, 
kes ei viitsinud rooli istudes 
turvavööd peale panna. Kuigi 
turvavarustuse kasutamise 
kampaaniaid on läbi viidud 
juba aastaid, leidub juhte, kes 
jätavad turvavöö kinnitama-
ta. 
Politseinike sõnul on juhtide 
põhiliseks õigustuseks, et sõi-
ta oli vaja vaid paarkümmend 
meetrit. Vabandusi pole vaja 
politseinikele välja mõelda, 
sest turvavöö on eelkõige ini-
mese enda kaitsmiseks oota-
matute liiklusolukordade pu-
hul.
Kaks tundi hiljem hakkas po-
litseinikele Haljala vallas Rak-
vere - Haljala tee 7. kilomeet-
ril silma suurel kiirusel kihu-
tav sõiduauto. Sellel teelõigul 
on lubatud piirkiiruseks 90 

km/h, kuid mõõdeti pea 30 
km/h suurem kiiruseületus. 
Roolis oli 29aastane mees, 
kes peab peale väärteome-
netluse lõppemist rahakotti 
kergendama.
Hilisõhtul pidasid politseini-
kud kinni Kunda linnas ringi 
tiirutava sõiduki, mille roolis 
oli 45aastane naine. Alko-
meetrinäit tuvastas, et naine 
oli enne rooli istumist alko-
holi tarvitanud.
Nädalavahetusele pani punk-
ti 26aastane purjus Mikk, kes 
pühapäeva varahommikul 
poole nelja ajal Haljala lähe-
dal avarii põhjustas. Mees põ-
rutas oma soome numbri-
märkidega BMWga ringrist-
mikul otse teelt välja kraavi. 
Lisaks auto lõhkumisele sai 
kannatada ka paarkümmend 
meetrit teepiirdeid. 

Politseinikele on Mikk vara-
semalt tuttav, sest ta on eri-
nevate liiklusrikkumistega ju-
ba seitsmel korral vahele jää-
nud. Väärteomenetlusest 
Mikk ei pääse, sest auto juhti-
mise eest purjuspäi tuleb 
nüüd trahvi maksta.
Igal nädalavahetusel tabatak-
se liiklusest kümneid rooli-
joodikuid, kes põhjustavad 
kergemate või raskemate ta-
gajärgedega liiklusõnnetusi. 
Lisaks neljale plekimõlkimi-
sele oli nädalavahetuse ainu-
ke tõsisem avarii BMWga, 
milles inimesed õnneks kan-
natada ei saanud ja mis tõi 
kaasa ainult materiaalse kah-
ju. Politsei kutsub jätkuvalt 
üles oma lähedasi ja tuttavaid 
mitte lubama purjus juhte 
rooli.

Maavalitsus tunnustab 
tervisedendajaid
Lääne-Viru maavalitsus soovib tunnustada inimesi, kes oma 
aega ja energiat panustavad maakonna tervisedenduse järje-
pidevaks arenguks.
Aasta tervisedendaja tiitliga tunnustatakse inimesi, kes on 
oma tööalase või ühiskondliku tegevusega olnud eeskujuks, 
silmapaistvalt panustanud maakonnas inimeste tervise 
parendamisse ja väärtustamisse ning edendanud valdkonda 
paikkonna tasandil. 
Tunnustamise süsteem ei ole piiratud ainult maavalitsuste 
või kohalike omavalitsuste juures töötavate spetsialistidega. 
Esitada võib kõiki tublisid inimesi, kes panustavad rahvasti-
ku tervise edendamisse oma igapäevase töö käigus, projekti-
põhiselt või vabatahtlikult. 
Kirjalik ettepanek koos põhjendusega ja tunnustust vääriva 
inimese kontaktandmetega esitada Lääne-Viru maavalitsu-
sele märgusõnaga „Aasta tervisedendaja“ hiljemalt 1. no-
vembriks aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või 
e-posti aadressil Kaidy.Aljama@laane-viru.maavalitsus.ee.

Lääne-Viru Maavalitsuses 
said augusti lõpus kokku Ees-
ti ja Soome esindajad, et jät-
kata arutelu koostöötegevus-
te üle Kymenlaakso ja Lää-
ne-Viru osapoolte vahel. Ky-
menlaakso piirkond asub 
Lõuna-Soomes Kotka ja Kou-
vola kandis, olles ühtlasi Lää-
ne-Virumaa lähimaks üleme-
renaabriks.
„Kymenlaakso maakond on 
tegelikult meie otsene naaber 
üle mere. Sidemed on ammu-
sed ja laialdased, ka varasema 
3+3 koostöö vormi kaudu, 
kus kolm Soome ja kolm Eesti 
maakonda omavahelist koos-
tööd püüdsid arendada,“ rää-
kis Lääne-Viru maavanem 
Marko Torm. „Viimastel aas-
tatel on tänu vajadusele oma 
rannikupiirkonda arendada 
kontaktid tihenenud,“ lisas 
Torm. 
Lääne-Viru Maavalitsus on 
otsene partner projektis 
„30miles“, mis sai ka rahastu-
se. Projekt käsitleb Soome la-
he idaosa väikesadamate 
arendamist, hõlmates sada-
mate väikeinvesteeringuid, 

laevateede ja purjetamise 
ohutust, väikesadamate ning 
nende tagamaa võimaluste 
turundamist. Eestist on kaa-
satud väikesadamad Tallin-
nast kuni Narvani, meie maa-
konnast otsese partnerina 
Eisma sadam. Projekti juht-
partneriks on aga just Ky-
menlaaksos Kotka linnas te-
gutsev mereuuringute insti-
tuut Merikotka.
Kõige kõlavam on viimastel 
aastatel olnud idee Kun-
da-Kotka püsivast laevalii-
nist, mis mõjuks maakonna 
arengule väga oluliselt ja po-
sitiivselt. „Oleme liikunud 
idee täitumise suunas, aga 
kuna tegemist on mitmeta-
hulise, ka suuri investeerin-
guid nõudva ülepiirilise pro-
jektiga, siis väga kiireid tule-
musi idee realiseerimisel ei 
saa garanteerida,“ rääkis Lää-
ne-Viru Maavalitsuse arengu- 
ja planeeringuosakonna ju-
hataja Mati Jõgi.
Ida-Soome piirkonnad on 
eelkõige huvitatud koostööst 
Peterburi piirkonnaga, seda 
ka laevaliikluse valdkonnas. 

Põhjus on lihtne: nimetatud 
Venemaa regioon on suur. 
Ühtlasi aga kinnitasid Ky-
menlaakso piirkonna juhid, 
et nad on igati toetavad uute-
le laevaliinidele Eesti ranni-
kult Kotkasse. Kymenlaakso 
sadamataristu on valmis re-
gulaarseid laevaliine teenin-
dama.
Kunda linnavolikogu esimehe 
Kaido Veski sõnul on Kunda 
loomulikult huvitatud sada-
ma kui regiooni ühe olulisima 
arengumootori kestvast ja tu-
levikku vaatavast arengust. 
„Kundas on sadam olnud ju-
ba 200 aastat. Selle aja jook-
sul on üle elatud tõuse ja 
mõõnasid, kuid praegusel 
hetkel on täiesti kindel, et 
võimalused, mida pakub lin-
nale ja tervele regioonile me-
revärava olemasolu, kaaluvad 
üles kõik riskid, mis sellega 
kaasas käivad,“ kommentee-
ris Veski. 

Kuulutaja

VARGUSED
15. septembril varastati Rakveres Tallinna tänaval tegutse-
vast koolist mobiiltelefon IPhone. Kahju on 250 eurot.
11. septembril teatati politseile, et Vihula vallast Vergi külast 
varastati talu hoovilt pronksist sõukruvi. Kahju on 250 eurot. 
12. septembril teatati politseile, et Sõmeru vallast Ussimäe 
külast varastati roller Keeway registreerimismärgiga 017D. 
Kahju on 600 eurot.
Ööl vastu 8. septembrit tungiti Rakveres Heina, Herne ja Uue 
tänavate vahel asuvasse garaazhi ja varastati neli valuvelge, 
neli naastrehvi, tööriistakast ning muid asju. Kahju on 1105 
eurot

MASIN KUUMENES ÜLE
15. septembril kell 14.16 kutsuti päästjad Väike-Maarja valda 
Koonu külla, kus põhu rullimise seade kuumenes üle ning 
süütas põhurulli. Traktorist jõudis seadme pulberkustutiga 
ära kustutada, päästjad kustutasid põhurulli ning jahutasid 
põhurullija.

PALJU TÖÖD PÕLEVA PÕHUGA
13. septembril kell 15.10 teatati Häirekeskusele, et Kadrina 
vallas Vaiatu külas põleb põhuhunnik. Esimestena jõudsid 
sündmuskohale Tapa päästekomando päästjad ning Kadrina 
vabatahtlikud. Tulekahju saadeti kustutama ka Rakvere 
päästjad ning Kolga-Jaani paakauto. Põhuhunnik oli vaja tu-
lepesade kustutamiseks laiali tõsta. Põleng kustutati kell 
20.55. 

Kuulutaja

Lugeja küsib: Kas tööandjal 
on õigus töötaja õppepuh-
kus katkestada/edasi lükata, 
kui üks töötajatest on põhi-
puhkusel ja teine jäi töövõi-
metuslehele. Pood aga peab 
olema avatud iga päev.

Vastab Tööinspektsiooni 
tööinspektor-jurist Eneken 
Hiire.
Täiskasvanute koolituse 
seaduse (edaspidi TäKS) § 
14 lg 2 sätestab, et tööandjal 
on õigus õppepuhkus kat-
kestada või selle andmist 
edasi lükata töölepingu sea-
duse (edaspidi TLS) § 69 lõi-
kes 5 ettenähtud tingimus-
tel. Kui puhkus katkestati 
või lükati edasi, on töötajal 
õigus kasutada kasutamata 
jäänud õppepuhkuse osa ta-
semekoolituses või täien-
duskoolituses osalemiseks 
talle sobival ajal.
Tööandjal on õigus puhkus 
katkestada ettenägematu ja 
olulise töökorralduse häda-
vajaduse tõttu, eelkõige 
kahju tekkimise ärahoidmi-
seks (TLS § 69 lg 5). Tege-
mist on olukordadega, mida 
ei ole võimalik muul viisil la-
hendada. Tööandja hüvitab 
töötajale puhkuse katkesta-
misest või edasilükkamisest 
tekkinud kulud. TLS § 17 on 
selgitanud hädavajaduse 
mõistet. Hädavajadusena 
defineeritakse TLSi alusel 
eelkõige vääramatu jõu ta-
gajärjel tööandja varale või 
muule hüvele tekkida võivat 
kahju või kahju tekkimise 
ohtu. Vääramatuks jõuks on 
asjaolu, mida tööandja ei 
saanud mõjutada ja mille 
puhul ei saanud mõistlikku-
se põhimõttest lähtudes te-
malt oodata, et ta oleks saa-
nud sellise asjaoluga arves-
tada või seda vältida (võlaõi-
gusseadus § 103 lõige 2). 
Hädavajaduse määratlemi-
sel on oluline võtta arvesse 
töötaja huvisid ja õigusi 
ning hea usu ja mõistlikkuse 
printsiipi ehk võrrelda töö-
andja hädavajadusest tule-
nevaid tagajärgi ja töötaja 
töösuhteväliseid õigusi.
Tööandja ei saa kohustada 
töötajat muutma õppepuh-
kust sellepärast, et üks töö-
tajatest on töövõimetuslehel 
ja teine põhipuhkusel, sest 
tegemist ei ole üldjuhul TLS 
§ 69 lg 5 olukorraga, vaid ta-
vapärase tööandja ettevõt-
lusriskiga. Tööandja peab 
arvestama, et ta peab tööta-
jatele puhkust (õppepuh-
kust, põhipuhkust jm) või-
maldama ning et töötajad 
võivad haigeks jääda.
Seega, kui tööandja on koos-
tanud puhkuste ajakava ja 
märkinud sinna töötaja õp-
pepuhkuse kasutamise aja 
või on töötaja teinud 14 ka-
lendripäeva ette avalduse 
sooviga jääda õppepuhku-
sele (TäKS § 13 lg 6), on töö-
tajal õigus sel ajal puhkust 
ka kasutada. 

Ametikool tähistab koolimaja juubelit 
jooksu ja konverentsiga
Rakvere linna üks ilusamaid maju, kus praegu tegutseb ame-
tikool, valmis sada aastat tagasi. Rakvere Ametikooli koolipe-
re tähistab väärikat maja juubelit mitmeti: nii ametliku kon-
verentsi ja piduliku vastuvõtu kui ka linna läbiva ametimees-
te jooksuga.
Esimene ametimeeste teatejooks toimub 23. septembril. 
Alustatakse kell 12 Rakvere keskväljakult ja finiš on ameti-
kooli peamaja juures, kus ootamas ka üllatused. 
Et erinevaid ameteid üheskoos väärtustada, on jooksust lu-
banud osa võtta lisaks ameteid õppivatele õpilastele ka pal-
jud võistkonnad linna ja maakonna ettevõtetest. Korraldajad 
lubavad, et jooks ei paku ainult sportlikku tulemust, vaid ka 
silmailu ja nalja, sest jooksul on kohustuslik äratuntav ameti-
riietus. 
Osalevad viieliikmelised teatejooksuvõistkonnad ja osale-
missoovist võib veel teada anda telefonil 56694469. 
24. septembril oodatakse Rakvere Ametikooli maja 100. sün-
nipäeva tähistama kõikide majas töötanud koolide vilistlasi, 
endiseid ja praeguseid töötajaid ning koostööpartnereid. 
Maja on huvilistele avatud kella 12-14 ja kell 14 toimub kon-
verents, kus on ettekanded õpetajate seminari ja internaat-
kooli õpilastelt, külalistelt HTMist ja Soome koostööpartneri-
telt. 
Üheskoos tähistatakse juubelit piduliku vastuvõtuga. Juube-
liks koostati ka raamat „Saja-aastane koolimaja Rakveres“, 
mida konverentsil esitletakse.

Kuulutaja

Nädalavahetusele andsid tooni 
liiklushuligaanid ja plekimõlkimised

Ringristmik jäi roolijoodikule kitsaks. 
Foto: Kaius Mölder

Lääne-Virumaa ja Kymenlaakso esindajad 
arutasid koostöötegevuste üle
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VAJAD TÖÖD?
OTSID TÖÖTAJAT?

PARIM VÕIMALUS 
SELLEKS ON 
AVALDADA 
KUULUTUS 

KUULUTAJAS

VÕTA ÜHENDUST
322 5090

KUULUTUS@KUULUTAJA.EE

Rahvusooperi Estonia en-
dine juhtiv solist bass 
Leonid Savitski oleks 16. 
septembril saanud 67aas-
taseks, aga ta suri pärast 
rasket haigust 31. augustil 
käesoleval aastal. 
Leonid Savitski on sündi-
nud Moskvas ja lõpeta-
nud 1974. aastal Moskva 
konservatooriumi muusi-
kakooli ning 1979. Gnes-
sinite-nimelise Muusika-
pedagoogika Instituudi. 
Kaheksakümnendatel 
aastatel laulis Leonid Sa-
vitski Moskva Suures 
Teatris, alates 1998. Esto-
nias. Vahepeal töötas ta 
ka Saksamaal Müncheni 
Riigiteatris.
Leonid Savitsi suurrollide 
reas on Daland Wagneri 
“Lendavas Hollandlases”, 
Varlaam ja Pimen Mus-
sorgski “Boriss Godunovis”, 
Gremin Tšaikovski “Jevgeni 
Oneginis” ja paljud teised.
“Ooper on tinglik kunst, pi-
gem nagu muinasjutt,” on ta 
öelnud.
Leonid Savitski on laulnud 
paljudel maailma lavadel ja 
täheldanud, et maailmas on 
lavastajatel suur võim. “Küsi-
sin lavastajalt, miks ma pean 
laulma seljaga publiku poole? 

Ta ütles, et kui sa oled kogu 
aeg näoga publiku poole, on 
see ju nii igav.”
“Lavastajad tahavad ooperis-
se sisse tuua argielu. Ooper 
on ju muinasjutt. Miks vaada-
takse seebioopereid, miljonä-
ride elu? Seebiooperid lase-
vad vähemalt unistadagi. Kui 
ma Estoniasse tulin, meeldis 
mulle Teo Maiste just seetõt-
tu, et ta oli meister. Ta värvis 
häält rolli karakterist lähtu-

des, tegi seda huvitavalt 
ja seda on huvitav ka 
vaadata. Ka ooperis ot-
sitakse uusi teid ja 
suundi, siis muidugi 
pole see peatee, vaid 
kõrvaltee. Põhiline on 
ikka hääl, kui see hääl 
ka midagi väljendab.” 
Rahvusooperi etendus-
te juht Jüri Kruus on 
lauljate plaate restau-
reerides kogenud nii 
mõndagi.
“Vanu linte restaureeri-
des paneb imestama, et 
umbes kaheksaküm-
nendate aastateni on 
lauljate hääles tunda 
rolli karakterit. Need 
salvestused nagu elak-
sid oma elu edasi. Ja nii 
see ongi. Hiljem kaob 
see ära. Ainult ilusat 
häält on igav kuulata. 

Tänu sellele, et Leonidi hää-
les on mängitud rollide ka-
rakter, jääb Leonid Savitski 
oma varasalvega igavesest 
ajast igavesti alles. Aga see sil-
maga nähtamatu on muusi-
kakultuuriloo suhtes väga 
oluline.”

Marvi Taggo

Leonid Savitski: „Ooper on 
pigem nagu muinasjutt.“

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

• Kogemustega bilansivõimeline 
raamatupidaja otsib tööd. Eda 
tel. 5855 8812

• Võtan hoida lapse. Tel 5813 7810

• Otsin hoidjat 4aastasele vene 
keelt kõnelevale lapsele lasteaeda 
viimiseks. Soovitav autoga. Kiire! 
Helistada peale 15 tel 5590 3127

• Pakun tööd autoremondilukk-
sepale (mootorid, käigukasti 
remont). Hea palk. kristo@k-kum-
mid.ee

• OÜ Linnuse Autokeskus võtab 
tööle autoremondilukksepa. 
Täpsem info telefonil 324 
0044, 526 0155. Cv palun saata 
aadressile info@linnuseauto.ee

• Voyage OÜ võtab tööle täiskohaga 
bussijuhi. Info tel 5092 583

• Ettevõte otsib hüdrokraanaga 
veoauto juhti. Tel 5554 7177

• Pakun tööd trimmerdajatele 
(kultuurhooldus). Tel 5549 113

• Võtan tööle trimmerdaja 
(kultuurhooldus). Tel 5199 6563

• Vajan abitöölist tänavakivi 
paigaldusel. Tel 5382 6917

•  Pa ku n  t ö ö d  l a m e k a t u s e 
katjatele ja abitöötajatele. Kiire! 
Tel 5286 294

•  Pakun tööd kogemustega 
puuseppadele moodulmajade 
kokkupanemiseks Rootsis. Tel 
5858 1572

• Kasvav mööblidetaile tootev 
ettevõte Vinnis võtab tööle 
tööstusliku vär vija .  Vajalik 
eelnev töökogemus. Töö mitmes 
vahetuses. Palk kokkuleppel. Info 
telefonil +372 568 20 220 VÕI 
e-posti teel info@mainerplus.ee

• Vajatakse Soome ehitustöödele 
a s j a l i k k u  j a  k o g e m u s t e g a 
e h i t u s t ö ö l i s t .  Nõ u d m i s e d : 
p r o j e k t i l u g e m i s o s k u s , 
tööohutuskaart, tuletöökaart, 
iseseisvus, vastutuse võtmine, 
t ä p s u s ,  s t r e s s i t a l u v u s , 
meeskonnatöö. Kirjutage meie 
e-mailile: ehitasoomes@hotmail.
com

• Matsu talu külalistemaja otsib 
oma kollektiivi kokka-perenaist. 
Töökoht asub Sahargu külas 
Tudulinna vallas Ida-Virumaal. 
Helistada tel 563 57449, www.
matsutalu.eu

• Kalaletti Rakveres vajatakse 
müüjat. Tel 5806 4267

•  P a k u m e  t ö ö d 
puhastusteenindajatele Rakveres 
osalise tööajaga ja graafi ku alusel. 
Kasuks tuleb juhiluba ja isikliku 
sõiduki kasutamise võimalus. 
Kontakttel. 5259495

•  Pa ku m e  t ö ö d  t ä i s k o ha ga 
koristajale graafikuga pikk ja 
lühike nädal. Pakume stabiilset 
tööd ja kindlat palka ning toetavat 
kollektiivi. Vajadusel väljaõpe. 
Eeliseks on varasem töökogemus. 
Eeldame iseseisva töö tegemise 
oskust, täpsust, korraarmastust 
ning usaldusväärsust. Huvitatutel 
palume helistada 55514506 või 
kirjutada kristel@aadarg.ee

• Talu Lääne-Virumaal Kadrina 
vallas pakub tööd lüpsjale . 
Torusselüps, elamispind. Info tel 
5242 139, 5187 7282

• OÜ Raufarm Jänedal võtab tööle 
karjaku - traktoristi. Elamiseks 
ahiküttega korter. Info tel 56 489 
919

• OÜ võtab tööle lüpsja (torus-
selüps) ja karjaku-traktoristi. 
Elamiseks maja. Tel 5656 4680

• Vajangu seafarm võtab tööle si-
gade tapja. Tasu Eesti keskmine 
brutopalk. Transpordi võimalus 
Rakverest. Väljaõpe kohapeal. 
Info E-R tel 5118 848

•  K a s  o n  j a l g p a l l i h u v i l i s i 
poisse, kes soovivad osaleda 
jalgpallitreeningutel. Oleme 
v ä i k e  j a l g p a l l i k l u b i  s u u r e 
jalgpalliklubi Tarvas kõrval. 
Ootame treeningutele  poisse 
vanuses 9a ja nooremad. Tel 556 
776 89

• Rakvere JK Tar vas kutsub 
treeningutele 2008-2009 aastal 
sündinud poisse ja tüdrukuid 
jalgpalli trenni. Info jktarvas@
jktarvas.ee, tel 5344 9925

KIIRKURSUSED 
(20 tundi)

• Inglise keel algtase (al E 21. 09)

• Soome keel (al T 22. 09)

• Inglise keel edasijõudnud (al 
K 23.09)
• Hispaania keel algajatele (al N 
15.10)

Koidula tn 1 (Tsentrum) 
kella 18.00 – 19.30         

Reg 5566 1419
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„Igal inimesel on oma saa-
tus ja oma vahekord Loo-
jaga,” ütleb maailmakuu-
lus helilooja Arvo Pärt do-
kumentaalfilmis „Kaota-
tud paradiis”. „Isiklikult 
kogetud valu võib olla ka 
valgus ja igal üksikul noo-
dil on lille staatus. Mida 
võib välja lugeda ka suurte 
heliloojate loomingust na-
gu Wolfgang Amadeus 
Mozart ja Franz Schu-
bert.” 

Ülle Kask,

Rakvere I Keskkooli 62. 
lennu vilistlane

Rakveres koolis käinud maa-
ilmakuulus helilooja Arvo Pä-
rt sai 11. septembril 80aasta-
seks. 
Möödunud nädala jooksul tä-
histati Lääne-Virumaa pea-
linnas maailmas hinnatud ja 
loendamatute auhindadega 
pärjatud maestro juubelit. Li-
nastusid filmid, kõlasid kont-

serdid ja toimus linnaekskur-
sioon Pärdi radadel. Oleksi-
me jõudnud justkui „paradii-
siaeda”, kui parafraseerida 
austatud tema suurteost „Aa-
dama itk”. 
Kustumatu mulje jättis doku-
mentaalfilm „Kaotatud para-
diis”, milles maestro räägib 
hingekeeli puudutaval toonil: 
„Meil, inimestel, on eriline si-
de Aadamaga. Aga kuidas see 
tegelikult oli, me ei tea. Võib 
oletada, et see oli kosmiline 
katastroof.”

Laada 17 - Arvo Pärdi ko-
dumaja
12. septembril toimus giid 
Kaja Visnapuu juhtimisel lin-
naekskursioon „Arvo Pärt oli 
Rakvere koolipoiss”.
„On hea meel, et Arvo Pärdi 
juubelipidustused hõlmasid 
nii maestro sünnilinna Paidet 
kui ka Rakveret, kus ta üles 
kasvas ja koolis käis,” lausus 
giid.
Visnapuu rääkis, et kui Pärt 
oli kaheaastane, kolisid nad 
ema Lindaga Paidest Rakver-
re. Lühemat aega elati Võidu 
ja Malmi tänaval. Tööstuse 

ARVO PÄRT 
vilistlane, Ell 

Giid Kaja Visnapuu hoiab poisikesel jalgrattaga käest kinni. 
Foto: Ülle Kask

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!
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tänava kooli läks Arvo 1943. 
aastal Laada tänav 15 asunud 
kodust. 1944. aastal koliti üle 
tee asuvasse Laada 17 (Kuhl-
bergide majja). 
Visnapuu sõnul oli Kuhlber-
gide pere haritud ja kultuuri-
huviline, räägiti mitmeid kee-
li. Linda Pärt abiellus hiljem 
Kuhlbergide poja Maximi-
lianiga.
„Kui 1945. aastal avas Jaan 
Pakk Rakveres muusikakooli, 
viis ema poisi klaveritundi,” 
kõneles Visnapuu. Linda 
Kuhlberg oli lasteaiakasvata-
ja, kes teadis hulgaliselt laule 
ja aina õpetas lapsi. Ka tantsi-
ma ja näitlema. „Ja nii see 
läks,” on giidi sõnul Arvo Pärt 
ise meenutanud. 
Nõukogude võimuga saabu-
sid aga uued häälekandjad ja 
propagandamasinad. Rakve-
re turuplatsil asunud valju-
hääldist kandus Pärdi kodu-
hoovi lisaks kõigele muule ka 
muusikat.

Poiss jalgratta kõrval
Kui ekskursandid Pärdi radu 
käies heliloojale pühendatud 
skulptuuri juurde jõudsid, oli 

poisile lips ette seotud ja leis-
tangile lillekimbud asetatud. 
„Tegelikult seisis häälekõven-
dajaga post hoopis Turu plat-
si teises servas,” osutas Kaja 
Visnapuu endise raamatupoe 
suunas. 
Skulptuuri püstitamise idee 
küpses viis aastat. 2010. aas-
tal, Pärdi 75. juubeliks val-
miski skulptor Seaküla Sim-
soni taies.
Kui Arvo Pärt viis aastat tagasi 
Rakveret väisas, lausus ta 
skulptuuri avamistseremoo-
nial järgmised sõnad: „Ma 
olen nii liigutatud, et mul on 
selline tunne, et ma ei oskagi 
enam rattaga sõita. Pean vist 
otsast alustama.”
Samas on kõlanud arvamusi, 
et skulptuuri peaks konkreet-
semalt tähistama-allkirjasta-
ma, sest paljud väliskülalised 
peavad seda lihtsalt mäles-
tusmärgiks jalgrattale ega tai-
pa lugeda keskväljaku kivi-
parketile märgitud kirja. Tal-
vel jääb nimetatud kiri paha-
tihti ka lume alla.
2010. aastal valminud doku-
mentaalfilmis „Noormees 
jalgrattal muusikat kuula-

mas” kõneleb Arvo Pärt: „Ma 
tean, et mul oli suur janu 
muusika järgi. Kas kuulasin 
raadiost või tegelesin ise. Kui 
õhtul oli raadiost sümfoonia-
kontsert, siis ma ei saanud 
enam koduseid piinata. Sõit-
sin jalgrattaga kaks tundi üm-
ber telefoniposti ja sealt tuli 
muusikat. Ma arvan, et see ei 
olnud nii kole, kui see sõna-
des kõlab, aga ma formuleeri-
sin selle nii: ma tahan heli-
loojaks saada, aga mitte nii-
suguseks, kui sealt raadiost 
tuleb.” 

Arvo Pärt õppis Rakvere I 
Keskkoolis 
Enne nn gümnaasiumi ring-
teele jõudmist peatas ekskur-
sioonijuht seltskonna hetkeks 
Rakvere polikliiniku lähistel. 
„Mida te siit näete?” küsis ta. 
„Praegu paistab kahe 
hruštšovka vahelt Vabadussõ-
ja ausammas. Kui Pärt 1950. 
aastal keskkooli läks, olid siin 
ainult 1931. ja 1938. aastal 
ehitatud kaks gümnaasiumi-
hoonet.” 
„Ma võtan endale selle vaba-
duse, et lähen täna veel kord 

üle muru. Vabaduse väljaku-
le,” ütles Visnapuu ja juhatas 
meid ringtee keskele. (Koha-
lik rahvas nimetab kõnealust 
piirkonda pigem gümnaasiu-
mi ringiks. Postiaadressina 
Vabaduse väljak või plats 
Rakveres ei eksisteeri, kuid 
1930ndate linnaplaneeringus 
pidi just sinna tulema Rakve-
re keskne Vabaduse plats – 
toim.)
Arvo Pärt lõpetas Rakvere I 
Keskkooli 1935. aastal ja see 
oli 35. lend. Muusikaõpetaja 
Jaan Pakk pani kõik poisid 
koolis laulma ja pilli mängi-
ma. 
Koolis meeldis talle musitsee-
rida orkestrites ja mängida 
klaverit lauluklassis, kus tollal 
asus ka kooli punanurk.
Pärt oli ka spordipoiss, män-
gis korvpalli ja jooksis kiiresti. 
Ta kadestas neid, kes ei pida-
nud hommikuti kooli mine-
ma – tänavapühkijaid, auto-
juhte või koeri, keda ta oma 
teel kohtas. Pärdi mõtted olid 
pigem muusika juures. 
Kord oli ajalootunnis revolut-
sioonilise situatsiooni arute-
lu, aga Pärt ei osanud vastata. 

Ütles vaid: „Aga õpetaja, ma 
lugesin selle tüki viis korda 
läbi.” Õpetaja Vileida Kelu pa-
ni Pärdile „kolme” välja, lau-
sudes: „Sest te olete Arvo Pä-
rt.” 

Ekskursantide ühend-
koor lööb laulu lahti
Arvo Pärdi esimene klaveri-
õpetaja oli Ille Martin, kelle 
kodus Koidula 16 toimusid 
tunnid muusikakooli algu-
saastatel. Solfedzhotundides 
käis Pärt kiriku organisti 
Eduard Kriisa juures kodus. 
Ja siis küsis giid Kaja, kas kuu-
lajad teavad Pärdi tuntud las-
tealaulu, ja palus seda laulda.
Ekskursantide ühendkoor 
lõigi laulu lahti: „Käin juba 
lasteaias, ei ole väike ma... ”
Lasteaed, kus Arvo Pärdi ema 
Linda Kuhlberg lapsi õpetas, 
asub Lydia Koidula tänaval ja 
seal tegutseb praegu Kauri 
kool. Arvo viibis tihti ema töö 
juures, sest koolimajast laste-
aeda polnud pikk tee.
Pärdi-lugude lõpetuseks lu-
ges Kaja Visnapuu ette pü-
henduslause, mille Ille Mar-
tin kirjutas 1953. aastal tule-

vase maailmakuulsa helilooja 
noodipaberi servale: „Suut-
likkus märgata on osa tarku-
sest. Samuti ka kuulamise os-
kus, et suuta vahet teha oluli-
sel ja mitteolulisel. Olgu ta 
suur või pisike, vali või vaevu-
kuuldav. Selles on küsimus.”
Ekskursioon lõppes Rakvere 
Kolmainu kiriku juures. 
Arvo Pärdi tintinnabuli-stiilis 
komponeeritud kellamäng 
kõlab kiriku tornist iga päev 
täpselt kell 12. „See kella-
mäng kostab ka linnakalmis-
tule, kuhu on maetud tema 
ema,” lausus giid Kaja Visna-
puu.
„Meie, Aadama järglased, ole-
me teine liik ja pärisime te-
malt halvad küljed. Aga igast 
asjast on väljapääs,” ütleb Ar-
vo Pärt „Kaotatud paradiisis”. 
„Mina olen muusik, helilooja 
ja väljendan end läbi muusi-
ka.”

Kasutatud tsitaadid: 
Muusikadokk: Arvo Pärt – Ro-
bert Wilson. Kaotatud para-
diis.
Noormees jalgrattal muusikat 
kuulamas. ETV 2010.

- Rakvere I Keskkooli ja muusikakooli 
eri õpilane, „Aadama passiooni” looja
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• Müüa soodsa hinnaga Tapa 
ja Tamsalu linnas ning vallas 
erinevas seisukorras ning erineva 
suurusega 1-4toalised korterid 
ning majad. Täpsem info: mob 
5110 478 või 322 0106, e-post: 
urmas.saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS. 
Aitan teid kinnisvara ostmisel 
ja müümisel, võtan müüki teie 
korteri või maja, kinnisvaraalane 
konsultatsioon tasuta.

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal. 
sees. Uus vannituba! Hind 9 500 €. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305 

• Müüa otse omanikult 1toaline 
k.m. korter Rakveres (V korrus) koos 
mööbli ja muu sisustusega (külmik, 
boiler). Talvine küte võimalik endal 
reguleerida. Hind 16 500 €. Tel 5664 
8311

• Müüa otse omanikult 1toaline 
k.m. kapitaalselt  remonditud 
korter  ( I  kor r us)  Rakvere 
kesklinnas Rohuaia 22. Hind 27 
000 €. Tel 5116 424

• Müüa 1toaline korter Rakveres 
Lembitu 2 (III korrus). Renoveerimist 
vajav, aknad vahetatud. Hind 20 000 
€. Tel 5819 5166

• Müüa renoveeritud k.m. 1toaline 
korter Türil. Hea asukoht, mõnus 
III korrus, soodsad maksed, tegus 
ühistu. Tel 5294 787

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

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Side tn 6. IV korrus, üp 38 m2. Hind 
kokkuleppel. Tel 5356 4816

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

• Müüa 2toaline korter Rakvere, 
Lennuki tn, üp. 39 m2. Tel 5884 1397

• Müüa 2toaline k.m. avatud köögiga 
korter (I korrusel) Näpi alevikus. Tel 
5108 816

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Karitsa külas. Vesi sees (dušš), 
mööbel, kasvuhoone, puukuur. Ilus 
koht. Tel 5568 8782

• Müüa 2toaline korter Tapal. 
Kontakt 5379 1126

KINNISVARA

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

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

•  Ostan Rakveres  3-4toalis e 
ahiküttega korteri. Võib vajada 
remonti. Tel 5811 7701

•Soovin soodsalt osta Rakveres 
remonti vajava  hoone. Vee- ja 
elektriühendust ei pea olema. Tel 
5614 2951

• Noor töötav pere soovib osta 
korteri või maja järelmaksuga 
Lääne-Virumaal (sissemaks ja 
paberid notariaalselt). Tel 5839 2379

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Soovin üürida Kadrinas 2-3toalise 
korteri, pikemaks ajaks. Tel 5837 
2776

•  S o o v i n  ü ü r i d a  1 - 2 t o a l i s e 
möbleeritud korteri Rakveres. Tel 
5858 1572

• Võtan üürile garaaži Rakveres. Tel 
5566 9297

VÕTAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

ANNAN ÜÜRILE

• Võtan üürile k.m. korterisse korra-
liku ja töötava inimese. Tel 5686 9866

• Anda üürile korter Tallinnas Kad-
riorus (42 m2). Otse omanikult. Tel 
5346 9159

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

• www.toonklaas.ee

•  Müüa Audi 80 B4  1992.  a. 
Ülevaatus kuni 08.2016. Hind 500 €. 
Tel 5184451

• Müüa Citroen C5 2007. a ideaalses 
korras. Hind 3500 €, tingi! Auto asub 
Tööstuse 10 Tel 5858 1572

• Müüa Fiat Stilo 1,2B -02. a; Suzuki 
Swift 1,3B -01. a; Nissan Sunny 1,5B 
-86. Sõidukorras. Tel 5558 5956

• Müüa  Ford Escortid  (2 tk). 
Luukpärad, 1,3 1992. a. Hind 150 €/
tk. Tel 5270 058

• Müüa Ford Focus Touring 1.6 
TDCI 80 kW, -05. a, hall, 5l/100 km, 
hooldusarved, kehtiv kindl ja üv. 
Hind 3000 €. Tel 5740 7733

• Müüa Mazda 6 diisel 2003. a. 
Sõidab, kuid vajab tegemist. Helista 
ja küsi lisa tel 5838 8787

• Müüa Nissan Almera 2001. a 2,2D 
sedaan. Auto heas korras. Hind 1100 
€. Tel 5024 288

• Müüa Op el Astra Caravan 
Twinport 1,6i 12/2003. a hõbedane 
met. 76 kW, universaal, bensiin, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 
2xel.aknad, Opeli orig.valuveljed, 
v.heas tehnilises korras, äsja läbinud 
tehn.ülevaatuse 12/2016, roosteta, 
ökonoomne, korralik auto soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra Elegance 1,8i 
2003. a 92 kW, kirsipunane metallik, 
sedaan, bensiin, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, kesklukk, 4xel.
aknad, sametsalong, Opeli orig.
valuveljed, v.heas tehnilises korras, 
kehtiv ülevaatus 05/2016, ilus auto, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Vectra 1,8 2000. a must 
metallik, universaal, v.h. korras. Tel 
5174 193

•  Mü ü a  R e n a u l t  M e g a n e  I I 
Grandtour 1.6 R4 82 kW, -06. a, 
hall, 6l/100 km, hooldusraamat, 
kehtiv kindl ja üv. Hind 2000 €. Tel 
5740 7733

• Müüa Reanult Th alia 1,4 55 kW 
hõbedane met. 2005. a. V.h. korras, 
tsinkkere, ls 165 000 km, ülev. 2017, 
konk. Hind kokkuleppel. Tel 5852 
8509

• Ostan VAZide uusi plekke, ilukil-
pe, tulesid, stangesid, Vene-aeg-
seid uusi rehve. Tel 5157 395

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

• Ostan Moskvitši ilukilpe, ilukilbi 
ümber olevaid võrusid, 2140 
tagumised amordid, uusi rehve, 
veneaegseid summutaja otsasid 
(kõik margid). Tel 5136 690

• Ostan korraliku hinna eest 
külgkorviga mootorratta, võib ka 
uunikume pakkuda. Tel 5665 5551

SÕIDUKID

• Müüa 2toaline korter. Avatud 
köögiga, möbleeritud, pakettaknad, 
korralik ühistu. Hind kokkuleppel. 
Korter on Kundas. Tel 5160 334

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

• Müüa renoveeritud k.m. 3toaline 
korter Rakveres kesklinnas Tuleviku 
6 otse omanikult. Tel 5039 746

• Müüa 3toaline k.m. korter 
Lennuki tn. Uued aknad, turvauks, 
boiler, dušš, kaabel TV. 4/4, köök 
vajab remonti. Mööbli võimalus. 
Hind 18 000 €, tingi! Täpsem info 
meilile lazlok@hot.ee

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

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

• Müüa 4toaline korter Laekveres.  
Tel 5801 9631

• Müüa renoveeritud ridaelamuboks 
Rakverest 12 km kaugusel. Tel 5282 
660. Pildid soov.ee

• Müüa maja  otse omanikult 
Rakveres Kotka 20. Hinna suhtes  
läbirääkimised objekti juures. Tel 
5136 690

• Müüa maja  Vinni  vallas  ja 
traatvõrku. Tel 5568 4353

• Müüa maja 10 km Rakverest. Tule 
vaata ja kauple! Maksmisel erinevad 
võimalused. Tel 5542 180

• Müüa Lääne-Virumaal Haljala 
vallas vanem maja, vajab remonti. 
Krunt 3200 m2. Info 5664 3580

• Müüa maja Tamsalu keskuses. I 
korrus maa-ahi-pliidiküttega (114 
m2, vajab san. remonti). II korrus 72 
m2 viimistlemata. 0,12 ha. Kiire! Tel 
5819 2192

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

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

• Müüa garaaž Herne tn. Tel 5291 
004

• Üürile anda 1toaline k.m. reno-
veeritud korter Rakveres Vabaduse 
5 (31,6 m2, I korrus, 165 € + kom.
kulud, korter on vaba, fotod City24 
ID: pcrqjt). Tel 5081 311, Marek

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

• Anda üürile Rakveres Vabaduse 5 
2toaline mug. möbleeritud korter. 
Hind 220 € + kom.maksud. Tel 5664 
4088

• Anda üürile 2toaline korter 
Rakveres Lennuki 6 (3/4) soovitavalt 
naisterahvale. 130 € + kom.kulud, 
tagatisraha 130 €. Tel 5551 8067

• Üürile anda 2toaline möbleeritud 
korter Vinnis. Tel 5226 976

• Anda üürile 3toaline korter Rak-
veres. Tel 5556 3904

• Üürile anda 3toaline korter Kun-
das. Tel 5667 0309

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

• Müüa Volvo S60 2,4D 2007. a väga 
heas korras, otse Hollandist. Hind 
5950 €. Tel 5028 156

• Müüa mootorpaat Marino Sport 
14 koos mootori ja haagisega. Hind 
2300 €, tingi! Tel 5168 084

• Müüa GA Z-52 mootorid ja 
käigukastid. Tel 5112 204

• Soodsalt müüa 06 haakekonks, 
nukkvõlli kompl., 08 karbuss, 
peeglid, veljed jne , Tel 5851 8412

• Müüa pihustid Ford Mondeo 2.0 
2001-7. a, 35 € tk. Tel 5646 6933

• Müüa soodsalt 4 korralikku 
naastrehvi (175/65R13). Tel 5852 
8509

• Müüa suverehvid (vähekasutatud) 
215/55R17, 4 tk. Komplekti hind 120 
€. Tel 5091 930

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

TULEVIKU TN 13, RAKVERE
Hind 45 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

Andrus Peiel 
tel 527 1011

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

• madalad kom.kulud
• aknad-uksed vahetatud
• avatud köök, rõdu
• üp 77,1 m²

MÜÜA MAJA

KURTNA KÜLA, V-MAARJA v.
• palkmaja, palju tube
• looduskivist vundament
• puidust aknad, 
uksed, põrandad

Hind 45 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA MAJA

VIRU-JAAGUPI, VINNI v.
• 3 tuba ja köök
• uus pliit ja soemüür
• soojustatud
• hea asukoht

Hind 24 500 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA MAAKODU

VINNI VALD
• jõe kaldal
• vesi ja kanalisatsioon
• 2 korrust, saun
• uus pliit, soojamüür

Hind 47 700 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

PAPLI TN, SÕMERU
Hind 11 500 €

MÜÜA KRUNT

• krunt maja ehita-
miseks
• vee ja kanalisatsioo-
nitrass tänava ääres

Andrus Peiel 
tel 527 1011

PIIRI TN, RAKVERE
Hind 25 000 €

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

• I korrus, üp 36,1 m²
• korralik ja puhas 
• avarad ruumid
• maja soojustatud

Andrus Peiel 
tel 527 1011

PARGI TN, KUNDA
Hind 4 900 €

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

• aknad vahetatud
• III korrus
• puhas ja korras 
korter

Andrus Peiel 
tel 527 1011

KÜTI TN 16, RAKVERE
Hind 17 800 €

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

• I korrus
• üp 39 ,m²
• aknad vahetatud
• majal uus katus

KOIDU TN, RAKVERE
Hind 36 000 €

MÜÜA MAJA

• 2 korrust, palkmaja
• kelder, kaev, abihoone
• 4 tuba
• üp 141 m²

Silja Juursalu 
tel 523 2661

KURISOO KÜLA, AMBLA v.
Hind 17 500 €

MÜÜA ELAMUMAA

• kinnistu 3,65 ha
• toimiv salvkaev ja puurkaev
• el.liitumine olemas

KADRINA
Hind 6 500 €

MÜÜA 2-TOLINE KORTER

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

Silja Juursalu 
tel 523 2661

ASSAMALLA, TAMSALU v.
Hind 38 600 €

MÜÜA MAJA

• eestiaegne kivimaja
• suletud netopind 122,7 m²
• krunt 3,95 ha
• elekter 3x16A

Andrus Peiel 
tel 527 1011

Tiia Leis 
tel 5342 4091
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AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511

viru@toonklaas.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

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

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

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

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

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

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

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

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

TEENUSED

• 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

• Ehitus- ja torutööd. Tel 5069 683

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

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

• Teen sis eremonditöid  (k.a 
maalritöid). Tel 5168 084

• Üldehitus- ja remonditööd, 
viimistlustööd ja korterite remont. 
Tel 51 87 131

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa 5695 
4670

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

• Väiksem ehitus fi rma teeb kõiki 
ehitustöid. Korterite, eramute, 
äriruumide remont- ja ehitustööd. 
Katuste ja fassaadide ehitus, 
vundamendi soojustamine. Tel 
5349 1627

• Korterite remont ja ehitustööd, 
samuti teostame san.tehnilisi 
töid. Hinnad soodsad. Info tel 
5373 3385

• Teostame ehitus- ja lammutustöid. 
Tel +372 5646 7038

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

• Müün ja paigaldan aknaid ning 
uksi soodsalt. Tel 56 630 670

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

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

• Ehitan ja remondin aedasid ja 
jalgväravaid, ehitan ja remondin 
saunasid ja vannitubasid. Tel 5661 
2942 või an75@hot.ee

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

• Paigaldame tänavakive. Tel 5382 
6917

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

• Paigaldan kõnniteid UNI- ja muu-
dest kividest. Tel 32 43 171, õhtuti

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

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

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

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 
4670

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepp. 25 a kogemust. Ehitab ja 
remondib küttekoldeid, korstnaid. 
Tel 5069 683

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Puhastan korstnaid kvaliteetselt ja 
soodsa hinnaga. Tel 5607 1427

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

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

• Väikebussi rent (9kohaline 
Renault Traffi  c). +372 5615 7386

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

• Kolimisteenus. Kiire ja mugav! Tel 
5646 7038

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 5061 
547, 32 278 22

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

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

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552
• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, tagaluuk, 750 
kg). Tel 5557 8804

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

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

• Prügiveoteenus. Tel 502 6761, 553 
6188, 324 0707

• Ekskavaatorite rent (vajadusel 
koos juhiga). Tel 56467038

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

• Kallur-ja multiliftveod (8x4). Tel  
5073 989

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

• Pehme mööbli remont. Veo või-
malus. Tel 32 27 822, 5061 547

• Soodsalt müüa kodu ja tööstuso-
verlokid (220 V). Uued ja kasutatud 
õmblusmasinaid. Tarvikud. Rohu-
aia 20-2, tel 32 45085, 5588 429, Priit

• Pressin õunamahla. Tel 5390 9168

• Ohtlike puude langetus. Tel 5686 
8990

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

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

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

• TV- ja sat.seadmete müük, paigal-
dus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 7808, 
e-post: rts1@hot.ee

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

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

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

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

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

• FELIX BÄND – neljas keeles. 
Parim. Soodne. Tel 5559 3419

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

OTSID UUT KODU? 
MÜÜD AUTOT? 

PAKUD TEENUST?

Parim võimalus selleks on 
avaldada kuulutus 

Kuulutajas.
Tiraazh 15 000 ning kõik 
kuulutused nähtavad ka 

interne  s
www.kuulutaja.ee

* 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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Järvamaal, 
Lääne- ja Ida Virumaal. 

Levib maal ja linnas. 
Kuumakse alates 

7 eurost
Info ja tellimine 519 616 06

info@igorexa.ee
www.igorexa.ee

Kvaliteetne ja soodne

RAAMATUPIDAMISTEENUS

www.mestertgrupp.ee. 

Kirjuta 

info@mestertgrupp.ee 

või helista +372 52 72 708
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www.prtgrupp.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

EHITUSPROJEKTID 
DETAIL-

PLANEERINGUD

kiiresti, hinnad soodsad.

RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

Ehitustööd

Tel 5860 0196

TÄNAVAKIVI 

PAIGALDUS,

HALJASTUSTÖÖD 

ESKIISIST 

RAJAMISENI.

5113 328, 5066 294

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

 •Katused (kivi, plekk,   
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Interno Ehitus OÜ

• Üldehitustööd
• Fassaaditööd
• Korteri remonditööd

5026012
internoehitus@gmail.com

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeeri-
mine
* 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

• 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

VEE- ,  
KANALISATSIOONI-  

ja 
KÜTTESÜSTEEMIDE 

ehitus, hooldus ja 
remont. 

3244103, 56621147,
enki.erel@gmail.com

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

ATL EHITUS OÜ

ÜLDEHITUS,

SISEVIIMISTLUS,

RENOVEERIMINE,

BETONEERIMISTÖÖD,

PUITKARKASSID,

USTE ja AKENDE 
PAIGALDUS,

MAJADE 
SOOJUSTAMINE.

  Tel 566 88 688

  E-post aivarlass@hot.ee

Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee
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Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

• Müüa uus õhksoojuspump EU-
ROM WAC 11R 3,5 kW sooja. Hind 
320 €. Tel 5209 960

• Müüa pelletkamin-ahi (uus). 
Tel 5349 1377

•  Mü ü a  s u u re  t o o t l i k ku s e ga 
e l e k t r i l i n e  ( 3 8 0 V  m o o t o r ) 
õunapurusti. Hind 350 5. Tel 5669 
6047

• Müüa pianiino Riga. Tel 5330 5570

• Müüa soodsalt uued duširuumi 
pendeluksed. Seinad 90x90x185. 
Tel 5852 8509

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%

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

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

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

• Ostan õunapurusti ja mahlapres-
si. Tel 5558 3686

• Soovin soodsalt osta remonti 
vajava multšiva muruniiduki. Tel 
5614 2951

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

• Ostan vanu vene mudeleid. Tel 
5463 7570 

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

• Ostan nõukogudeaegse merevai-
gust kaelakee, suurema kee eest 
maksan kuni 500 €. Tel 5871 0351

• Ajaloohuviline ostab Saksa tääk-
noa, kiivri, vöörihma, saapad, 
riietust jne. Samuti ostan vanaaegse 
mootorratta (võib ka veneaegseid 
pakkuda). Tel 5665 5551

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

• Kui Teil on kasutuna seismas tsaa-
ri- või eestiaegseid märke, münte, 
paberraha ja raamatuid, siis palun 
müüge need mulle. Samuti võib 
pakkuda ka veneaegseid kopikaid, 
märke, medaleid. Aus kaup ja raha 
kohe kätte! Tel 5590 6683

• Ostan igasugust vana koduteh-
nikat ja vanametalli, vanu raa-
matuid, toidunõusid, mööblit. Tel 
5673 8790
• Ostan väga heas säilivuses Eesti 
krooni paberraha. Eesti Panga 
kurss+10%. Ostan lihvitud mere-
vaigust kaelakee. Hind 50 €. Tel 
5043 349

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

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

KODU

TASUTA VANAMETALLI 
KORISTUS 

(vannid, ahjud, radiaatorid, 
torud, plekk, akud, tööriistad 

jne)

Harjumaal, Lääne- ja Ida-Viru-
maal.

Tel 5079 984

KASUTATUD RIIETE MÜÜK 
(uus kaup)

L, 19.09 8-13 lasteriided ja joped 
Rakvere turul

P, 20.09 11-13 lasteriided, joped jne 
Haljala Rahvamajas

Info 5344 8932

Hinnad alates 3180 €.

Kauplus NAELAREMONT, 
Rakvere Jaama pst. 11

Tel. 5453 80 53, 7751 001

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

NB! Kauba toome Eesti piires 
tasuta kohale!!!

MÜÜA UUED HALUMASINAD 
Taanist, Saksamaalt ja Itaaliast.

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

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

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

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

KÜTTEPUUD

MÜÜME:

* PUITBRIKETT 

(kandiline ja 

ümmargune)

* TURBABRIKETT

* KÜTTEGRAANULEID

* KIVISÜSI

* KAMINAPUID JA 

KLOTSE

Rakvere Kütteladu, 

Narva 17, tel. 32 51 101

Paide Kütteladu, 

Parkali 18, 

tel. 3832088

www.algaveod.ee

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

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

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

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

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid (lepp). 
Tel 5850 1724

• Müüa kuivi  küttepuid  (ka 
väikestes kogustes ja võrkkottides). 
Tel 5074 958

• Kuivad pliidipuud. Pikkus 30 
cm ± 3 cm. Segapuit (lehtpuu – 
lepp, kask, vaher jne). Pakitud 
40L võrkudesse. Hind 2 €/võrk. 
Transport. Tel 5012 326

•  Mü ü a  R a kv e re s  ku i v a d 
küttepuud 40L võrgus (lepp, 30 
cm) 2 €/kott. Tel 5567 5755

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

Ootame kõiki uude ja avarasse 

komisjoonipoodi

PANE OMA KASUTULT 

SEISVAD ASJAD RAHA 

TEENIMA JA LEIAME KOOS 

NEILE UUE OMANIKU! 

Info telefonil 5304 8516

Müügile võite tuua kõike ja 

hinnad määrate ise!

Asume Rakveres 

Narva mnt 24

Boksi hind nädalaks 7 €
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MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

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

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

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

• Müüme metallist värava- ja 
aiaposte (ümar-, nelikanttoru). 
Saadaval erinevad mõõdud. Tel 
5394 6666

• Müüa Kivitex – puruplaat (hall, 
3200x1250, 3 tk, 2600x1250, 1 tk). 
Hind kokku 180 €. Tel 5091 930

EHITUS

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

• Kellel on ära anda eterniiti või 
soodsalt müüa katuseplekki? Tel 
5676 8161

•  S oovin osta  väikese ko era 
kutsikaid. Tel 5122 502

•  Pa k ku d a  e r i n e v a i d  v ä r v i 
ilusaid kassipoegi  (pika- ja 
lühikarvalised). Tel 5543 596

•  Ä r a  a n d a  h e a s s e  p e r e s s e 
steriliseeritud kassiproua. Rahulik 
ja paimaias. Hetkel elanud aasta 
kortermajas, kuid oleks tänulik, 
kui saaks natuke ka õues käia. Tel 
5622 8785

• Kellel puudu stressimaandaja 
ja vahva nurrumootor? Kolm 
sõbrakest on “oma inimest” 
otsimas, et muuta pikad õhtud 
oma nurrumisega õdusamaks. 
Helista 5621 7205 või kirjuta 
kaisa.liisi@gmail.com

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

LOOMAD

• Müüa toidukartulit ja kooritud 
toidukartulit. Tel 5165 692

• Müüa toidukartulit „Gala“, „Laura“. 
Hind 0,30 €/kg. Vedu. Tel 5141 338

• Müüa toidukartulit  „Agria“, 
Leyla“, „Laura“ asukohaga Aasperes. 
Transpordi võimalus. Tel 5565 1553

• Müüa toidukartulit „Gala“ (12 € 
kott, väiksem kartul 8 €). Vedu. Obja 
k. Tel 5346 6784

• Müüa toidukartulit  „Laura“, 
„Arielle“, „Vinetta“. Tel 5619 3086

• Müün kartulit (mure). 0,30 €/kg. 
Tel 5604 1243

• Õunad (magusad). Vajadusel ka 
mahlapress olemas – 0,50 €/liiter. 
Tel 5597 5882

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

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

• Müüa küülikuliha. Tel 5122 882

• Müüa kvaliteetset kompostmulda. 
Transpordivõimalus. Lisainfo telefo-
nil 5259 239, 5053 340

• Müüa kvaliteetset sõelutud 
mulda koos transpordiga. Tel 
5077 365

• Müüa sõelutud mulda. Tel  
+372 527 0059

• Müüa noored  jäärad, uted, 
lambaliha. Tel 5143 787

• Müüa noored kirjud kuked 3 €/tk. 
Tel 5647 5314

• Müüa 2kuune lehmvasikas. Tel 
5346 7897

• Müüa 1,5aastane sikk ja noor 
kits kahe tallega. Tel 5543 596

• Müüa muskuspardipoegi. Tel 
5463 2348

• Müüa küülikuid. Tel 5686 8990

PÕLLUMAJANDUS

METS

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

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

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

VANAVARA

•  O s t a n  r e m o n d i r a a m a t u d 
(veoautod, traktorid) ja mehaaniku 
käsiraamatu. Võib pakkuda ka 
muud remondiandmeid. Tel 5900 
0391

• Ostame metsamaterjali. Pakume 
lõikus- ja väljaveoteenust. Tel 
5346 9159

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

SAEMATERJALI 
MÜÜK

Väike-Maarjas. Transpordi 
võimalus.

OSTAME OKASPUU 
PALKI

Tel 5150 268

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 
Tel 528 8224 

www.uhtnapuit.ee

 POHLA POES 

LÕPUMÜÜK!

Võimalik osta:

laagreid, tihendeid, 

kiilrihmasid ja 

traktori varuosi 

(hulgi soodsamalt)

OÜ Trakauto 

Lepna tee 3 

E-R 9-16

Info 5210 534

Palume külastada!

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

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

märgid, paberraha, 
sõjatemaatika (kiivrid, 

mõõgad, pandlad, vormid) 
jpm. 

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud 
majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 (vana 

turuhoone), RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

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

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

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

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

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

pildiraamid, 
mänguasjad, mündid, märgid, 

paberraha jpm. 
Valikuliselt ostame ka 
nõuk.aegset kraami. 

RAHA KOHE. 
Tühjendusostud majapidamiste 

likvideerimisel. 
KOJUKUTSED on kõikides 

GROSSI kaupluste 
asupiirkondades üle Eesti 

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

MÜÜA 
SÕELUMATA JA 

SÕELUTUD MULDA, 
LIIVA, KILLUSTIKKU JA 
FREESITUD  ASFALDIT.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054 OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

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

j
ogu Eestis.

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

TEATED
• Jurist. Tel +372 50 34 352

• Õigusabi. Tel 517 9278. E-post 
mh.konsult@hot.ee

• Rannu Külamajas on privaatne 
k o h t  p i d a d a  s ü n n i p ä e v i , 
kokkutulekuid, peielaudu ja 
muid üritusi. On võimalik tellida 
ka toitlustus. Hinnad soodsad 
kokkuleppel. Telefon 5662 1985

• Pidutse NELJA TAMME TALUS. 
Tel 5816 2229

• Ootan teid kõiki juuksurisse 
Rakveres Laada 14. Reg. 5620 3174

MUUD
• www.toonklaas.ee

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

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

• ALUMIINIUMIST KATUSEREDE-
LID. Õhtuti tel 5289 418

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

• Rakvere Q Pandimaja Ed. Vilde 
3 E-R 9.30-17.30, L 9.30 – 13.30. 
Laenud pandi vastu. Intress alates 
10 % kuus. Pantvara müük. Kulla 
ost-müük. Hind kuni 29 €/gramm. 
Tel 5149 100, www.inkassor24.ee, 
fb: inkassor.pandimaja. Tegemist 
o n  f i n a n t s t e e n u s e g a .  E n n e 
lepingu sõlmimist palun tutvuda 
teenuste tingimustega. Vajadusel 
konsulteerida asjatundjatega.  

TUTVUS
• Tutvun kena meesterahvaga 
vanuses kuni 75a. Tel 5462 4739
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Kuulutused 
internetis:

www.kuulutaja.ee

•  O s t a n  v a n u  V e n e 
elektroonikaplaate, skeeme, 
dioole, lintmakke, katkisi või vanu 
arvuteid. Tel 5673 8790

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Ei ole lohutust, 

mis leevendaks leina…

Alati töökat ja sõbralikku 

VÄINO KANNAT

     Mälestab abikaasa Olga Kanna 

laste ja lastelastega

Südamlik kaastunnet Piretile kalli 

ema 

kaotuse puhul. 

Turu Kaubamaja 

kollektiiv 

Müüa uusi ja kasutatud 
SÜLEARVUTEID, TAHVLEID, 

TELEFONE Remont. 
Järelmaks. 

Tel 50 13393

Kvaliteetsed
E-sigaretid ja E-vedelikud 

soodsa hinnaga. 
www.powersmoke.ee

Rakveres Vaalakeskuses ning 
Laada tn 37 II korrusel

E d lik d

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 17. september 2015
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Turul veel müügil:
* kudumid, suvelillekimbud, kanarbi-
kud

* tööstuskaup (riided ja jalanõud) 
* kasutatud riided

Kartul kg 0,50 0,80

Mugulsibul kg 1,50

Petersell kg 8,00

Kurk kg 1,60 2,00

Till kg 8,00 10,00

Hapukapsas kg 1,50

Suvikõrvits kg 0,80 1,00

Tomat kg 1,30 2,00

Kapsas kg 0,40 0,50

Porgand kg 0,80 1,00

Kaalikas kg 1,00

Peet kg 1,00

Mustrõigas kg 2,00

Küüslauk kg 8,00

Põlduba kg 2,00

Paprika kg 1,50 2,50

Kibepipar kg 10,00

Pirnid kg 2,00 2,50

Õunad kg 1,00 1,50

Ploomid kg 1,50 4,00

Mustikad liiter 3,00

Kultuurmustikad liiter 5,00

Pohlad liiter 2,00

Jõhvikad liiter 3,50

Viinamarjad kg 2,00

Mesi kg 6,50 7,00

Toorpiim T, N, 
L 9-12

liiter 0,67

Seened kg 7,00 8,00

Värske räim kg 1,30

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Laupäeval, 19. septembril turul 

Peipsi kala müük!

Need armsad kellest äkki jääme ilma,

on tegelikult alles meie seas.

Nad on nii ligi, et ei torka silma,

nii nagu valgus päiksekiirte seas....

Südamlik kaastunne Emilile kalli 

vanaema 

kaotuse puhul.

Töökaaslased OG Elektra 

pagaritsehhist

Lääne-Viru maavanem Mar-
ko Torm ja Lääne-Viru Oma-
valitsuste Liidu tegevdirektor 
Sven Hõbemägi tunnustasid 
möödunud reedel Rakvere 
vallas asuvas Eha talus maa-
konna kaunimate kodude, 
aedade ja hoonete omanikke.
Eesti Kodukaunistamise 
Ühenduse juhatuse esimees 
Arvi Altmäe andis parimatele 
üle kokku 31 rahvusvärvides 
mastivimplit ja tänukirja.
Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liidu tegevdirektor Sven Hõ-
bemägi sõnul on kodukau-
nistamine saanud paljude 
meie maakonna inimeste sü-
dameasjaks ning arvestatakse 
ka sellega, et oma kodu või 
aia kaunistamisega tuuakse 

tähelepanu ja atraktiivsust 
juurde nii kohalikule omava-
litsusele kui ka tervele maa-
konnale. „Kodu on ikkagi see 
koht, kus on hea elada, kus 
lastele meeldib olla ning ku-
hu lapsed soovivad ikka ja 
alati tagasi tulla. Kindlasti on 
need ühed olulisemad moti-
vaatorid, miks oma kodu ilu-
samaks muudetakse,“ rääkis 
Hõbemägi. „Olulise väärtuse 
annab ka see, et tulemused 
saavutatakse oma kätega ja 
koos kaunistades. Kodu kau-
nistatakse enamasti ikkagi 
enda ja oma pere jaoks,“ lisas 
ta.
Lääne-Viru maavanem Mar-
ko Tormi sõnul on president 
Meri omaaegne algatatud tra-

ditsioon üks tähelepanuväär-
semaid Eesti kogukonnatun-
de iseloomustajaid. „Ajal, kui 
maakonnas panustame suur-
te objektide ehitusse, on pas-
lik meeles pidada, et kõik 
suured asjad algavad väikes-
test – algavad meie enda sise-
mistest väärtustest ja kodu-
õuest. Hool ja rõõm, mis saab 
edasi antud koduümbrusele, 
kandub alati üle ka laiemale 
ühiskonnale. Mul on rõõm tä-
nada kõiki läänevirukaid, kes 
järjepidevalt oma kodudesse 
panustavad, ja õnnitleda 
neid, keda sel korral ka eraldi 
tunnustuse vääriliseks hinna-
ti,“ sõnas Torm.

Kuulutaja

Selgusid Lääne-Virumaa kaunimad kodud
Kaunimaid kodusid tunnustati tänavu Rakvere vallas Eha talus. 

Foto: Avo Seidelberg

LÄÄNE-VIRU KAUNIMAD KODUD 2015

Komisjoni eripreemiad

Eramud
Evi ja Aivo Saar, Toolse tee 5 Kundas 
Ülle Pilk ja Allan Karu, Toolse tee 7 Kundas 
Jaanika ja Arvid Kilm, Astangu tn 2 Kundas 
Riina Täpp, Astangu 4 Kundas 
Erki Põldoja, Kaasiksaare külas Laekvere val-
las 
Marta ja Raivo Oert, Rakveres
Perekond Taali Rohu külas Laekvere vallas 
Anneli ja Ivo Särg, Salda Kadrina vallas 
Kally ja Ago Kruusimaa, Rahkla külas Laek-
vere vallas 
Jüri Kruusi kodu Sämi külas Sõmeru vallas 
Maie Rand, Simunas Väike-Maarja vallas

Talud
perekond Soosalu Luha Talu Rägavere külas 
Tapa vallas 

Kortermajad
Malle Kuusemets Huljal Kadrina vallas

Ühiskondlikud hooned ja rajatised
Jehoova Tunnistajate Tapa Kogudus Tapa lin-
nas
Rakvere Eragümnaasium Rakveres
Laekvere Põhikool Laekvere vallas
Viru-Jaagupi külalistemaja Vinni vallas
HAKA Plast OÜ Kadrinas
OÜ Viru Trans Tamsalu vallas

Külaosad
Sae küla Rägavere vallas, külavanem Toomas 
Tali 
Järsi küla Tamsalu vallas, Priit Adler

Eramud
Mirjam Allikma kodu Kadrina vallas 
Kadi ja Ain Inno kodu Sõmerul 
perekond Oksa kodu Vetiku külas Vinni val-
las 
Anneli ja Tõnu Saaberi kodu Ussimäe külas 
Sõmeru vallas 
Svetlana Tageli kodu Rakveres 
Ado ja Alvine Küti kodu Uhtnas Sõmeru val-
las 
perekond Müüri kodu Tapa linnas 
perekond Olvi kodu Väike-Maarjas 
perekond Raadiku kodu Väike-Maarjas 
perekond Tamme kodu Tamsalu vallas 
Kaks esimesena nimetatud kodu esitati ka 
presidendi auhinna saajaks. 

Maamajapidamised (talud)
Liila ja Jaak Koidumaa Eha talu Veltsi külas 
Rakvere vallas
Talu esitati ka presidendi auhinna saajaks. 

Kortermajad
KÜ Saue tn 13c Rakveres 
KÜ Kesk 12 Tamsalus

Sotsiaal-, ühiskondlikud hooned ja 
rajatised
Ulvi Hooldekodu Rägavere vallas 
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Rakveres Lõuna põik 1 te-
gutseb Angelic Alternatiiv-
ravi OÜ, mille missiooniks 
on tõsta elukvaliteeti rühi- 
ja seljaprobleemidega ini-
mestel.

Katrin Kivi

„Pakume kiropraktiku tee-
nust, ravimassaazhe, idamai-
seid massaazhe, energiate-
raapiat ja vaimse joogaga te-
gelemise võimalust,“ selgitas 
ettevõtte juhataja Angela 
Ojaäär.

Ennetus ja taastusravi
„Me ei konkureeri mas-
saazhisalongidega, meie 
suund on pigem teraapiline,“ 
ütles Ojaäär. „Eesmärk on te-
ha ennetustööd ja pakkuda 
taastusravi, seda kõike tihe-
das koostöös oma ala spetsia-
listidega. Tulevikus plaanime 
pakkuda eraarstide vastuvõtu 
võimalusi.“
Angelic Alternatiivravi OÜ et-
tevõtmistes aitab inimesi Ar-
tur Grigorjan, kes Ojaääre sõ-
nul on Lääne-Virumaa ainus 
kiropraktik. „Ta on tõeliselt 
hea spetsialist, tänu temale 
õnnestus mul vältida sel-
jaoperatsiooni.“
„Soovin südamele panna, et 
inimesed pööraksid rohkem 

tähelepanu oma selja tervise-
le,“ ütles Ojaäär. „Selga tasub 
kontrollida nii nagu ham-
baidki, kas või kord aastas, ja 
profülaktika mõttes lasta 
spetsialistil seljaga tegeleda. 
Valusat kondiväänamist ei 
pea kartma, kiropraktik ma-
nipuleerib spetsiaalse mas-
saazhi käigus lihaseid ja kor-
rigeerib selgroogu.“

Hoolitse ka oma lapse 
eest
Angelic Alternatiivravi juha-
taja sõnul peaks selja tervise 
eest hoolitsema juba lapsee-
as. „Palju on rühiprobleeme 
koolilastel, kuna koolikotid 
on rasked ja istuvat sunda-
sendit palju. Mida varem 
alustada ennetavat tegevust, 
kontrollida lapse rühti, seda 
paremad on tulemused ning 
laps kasvab tervemana. Ka 
täiseas on nende selja tervis 
kindlasti parem.“
„Saime informatsiooni, et 
Lääne-Virumaal on puudus 
lastemassaazhist,“ jätkas 
Ojaäär. „Meil on hea meel se-
da teenust pakkuda. Laste-
massaazhi teeb noor ja sõb-
ralik massöör Pille Puusta. Ta 
suhtub oma töösse suure ar-
mastusega, kuna lapsed on 
vahetud ja töö nendega pa-
kub rõõmu.“
„Lisaks valdab Puusta ka seg-

mentmassaazhi, millega mõ-
justatakse keha kindlat piir-
konda ning mis on näidusta-
tud väga paljude haiguste 
korral. Veel võib Pille käest 
tellida jalatalla tsooniteraa-
piat, aroomimassaazhi, ida-
maiseid massaazhe ja loomu-

likult klassikalist massaazhi.“

Seljavalu võttis töö
Nagu mainitud, maadles An-
gela Ojaäär ka ise mõnda ae-
ga tagasi tõsiste seljavalude-
ga. Olukord muutus nii hul-
luks, et ta jäi koguni tööst il-

ma. „Just tänu alternatiivsele 
ravivõimalusele kiropraktiku 
juures on mul taas võimalik 
liikuda,“ kinnitas ta. „Kuna 
olin töö kaotanud ja mul oli 
suur soov aidata samas olu-
korras olevaid inimesi, siis 
viis mind see mõttele luua 

Angelic Alternatiivravi OÜ.“
Firma tunnuslause on „Meie 
anname Sulle tiivad“. Ojaääre 
sõnul seisneb mõte selles, et 
Angelic Alternatiivravi tööta-
jad teevad oma tööd südame 
ja armastusega nagu 
heasoovlikud inglid. „Aitame 
saavutada nii emotsionaalselt 
kui füüsiliselt tervema ja pa-
rema enesetunde, mille tule-
musena kogetakse kergus-
tunnet just kui oleks antud 
tiivad.“
Angelic Alternatiivravi OÜ 
pakub võimaluse osaleda 
loosimises ja võita tasuta 
massaazh. Millist teenust on 
võimalik võita ning mida sel-
leks teha? 
Selleks tuleb minna Kuuluta-
ja Facebooki (www.facebook.
com/kuulutaja) lehele ja ja-
gada seal vastavalt juhistele 
käesolevat artiklit. 
Loosiauhinnaks on Merike 
Rihti Kuuse teenus – reiki ter-
vendav seanss kombineeritu-
na energeetilise massaazhiga.
Merike Rihti Kuuse pakub 
Angelic Alternatiivravi OÜs li-
saks energeetilisele massaaz-
hile ja Hawaii massaazhi lomi 
lomi´ ning tervise- ja toitu-
misnõustamise teenust.

Angelic Alternatiivravi OÜ annab tiivad

Massöör Pille Puusta.
Foto: Angelic Alternatiivravi OÜ
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rakvereteater.ee

L, 19. – E, 21. september kell 18
Märul

(Alla 12 a mittesoovitatav!)

RISKIKULLER.
TÄISKÄIGUL EDASI

L, 19. – E, 21. september kell 16 ja 20
Komöödia 

(Alla 12 a keelatud!)

MEHED JA KANAD

Vaba aeg

KUHU MINNA

Lähipäevil kinodesse jõudvas 
Veiko Õunpuu uues mängu-
filmis saavad kokku kolm 
kaunite kunstide viljelejat, 
kelle loomingu läte on kuiva-
nud. 
Villu (mängib Peeter Raud-
sepp) pole aastaid üles tähen-
danud ühtegi meloodiajuppi. 
Jan (Juhan Ulfsak) väidab, et 
maal ei saa kirjutada, sest ko-
gu aeg on vaja midagi teha, 
ning Marina (Mirtel Pohla) 
pole maalinud hingelistel 
põhjustel.
Kohtumispaigaks nendele 
nukratele inimestele on va-
naaegne talumaja, mille on 
piiramisrõngasse võtnud 
poolteisemeetriste rohttai-
mede rinne eesotsas nõgeste-
ga. Eeva (Eva Klemets) püüab 
seda maltsarägu küll vikatiga 
kärpida, kuid see katse jääb 
vaid katseks. 
Filmi tegevus toimub niisiis 
üksikus talus, lisaks näeb vaa-

taja külavaheteed, metsa ja 
randa. Nii et üleliia vaheldus-
rikkas keskkonnas tegelased 
ei tegutse. Vahepeal algav sõ-
da süvendab rusuvat meele-
olu veelgi.
Sõda näidatakse filmis tege-
laste reageeringute ja emot-
sioonide kaudu. Nad leiavad 
end olukorrast, kus lootust 
pole panna õieti kellelegi. 
Nad ei ole ka ise kangelased 
tavapärases mõistes. 
Eeskätt näeb filmis elu kihte, 
mis on suuremast eluprotses-
sist justkui lahti ühendatud ja 
suurendusklaasi alla võetud: 
inimlik haavatavus ja suhete 
haprus, samuti sõda ning lep-
pimine unistuste kaotamise-
ga. Tegelastel tekivad küsi-
mused, kuidas olla parem ini-
mene ja kuidas kohaneda 
muutuva maailmaga. 
Ainsana esindab mingisugust 
kangelase arhetüüpi lähikon-
nas tegutsev ja hobustel rin-

giliikuv külameeste bande, 
keda juhib karismaatiline 
Peedu (Taavi Eelmaa). Peedu 
vangistab Jani ja lausub talle: 
„Ma tulin sinuga kohtuma.“
Küllap tuleb võtta seda lauset 
sümbolistlikuna, nagu mingil 
määral kogu filmigi. Filmis 
leidub viiteid ka lahenduste-
le, kuid jäägu need avastu-
seks vaatajale. 
Minu maitse jaoks oli filmis 
liiga palju rappuvat pilti, ku-
na pilt on üles võetud käsi-
kaameraga. Siiski oli oma-
moodi meeleolukas veerand-
tunnine lõik, kus tegelased 
metsas kõndisid. 
Filmi kõige filmilikumas 
stseenis, kus tegelased pidut-
sevad makimuusika saatel, 
kõlab Gunnar Grapsi laul „Sü-
gisõhtu blues“ - see oli, kui-
das öelda?, karmilt ilus.

Tõnu Lilleorg

Karmikoelise „Roukli“ 
tegelased pole kangelased

Eva Klemets ja Juhan Ulfsak mängivad talupere liikmeid. 
Foto: kaader filmist

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
18. septembril Võsu õllekunn 2015. Õhtut juhib ja muusikat 
vallutab DJ Marko Pille, sissepääs tasuta.
19. septembril esineb kodumaine hurmurlaulik Jüri Homen-
ja, mõnusa meeleolu loob DJ Margus Teetsov. Pilet 5 eurot.

Väike-Maarja Seltsimaja kutsub!
27. septembril kell 12 perepidu. Lasteteatri Koiott etendus 
“Jäljekütt Pelle”. Mängud, seeneralli suurtele ja väikestele. 
Kohvik! Pilet 3 eurot, perepilet 7.
10. oktoobril kell 10 talutoidu päev, laat ja 12. hoidiste kon-
kurss Väike-Maarja seltsimajas. Tegevust ja maitseelamusi 
kogu perele! Selgitame välja parimad hoidised! Sissepääs ta-
suta.
10. oktoobril kell 19 hooaja avapidu. Meeleolu tõstavad õhtu-
juht Arlet Palmiste ja ansambel Meelis-Band. Kohvik! Pilet 
eelmüügis 5, kohapeal 7 eurot.
Lisainfo Väike-Maarja Seltsimaja, tel 32 61 837, 5302 4437, 
seltsimaja@v-maarja.ee. Pikk tn 2, Väike-Maarja, Lääne-Viru-
maa, 46202. www.v-maarja.ee.
Korralda oma sündmus sajandivanuses seltsimajas!

Rakvere Teater
25.09. kl 19 Maalermeister s. maja (lav. Gerda Kordemets)
26.09 kl 19 Sinatraga kuu peale s.maja (lav. Ivo Eensalu)



20 Reklaam Kuulutaja reede, 18. september 2015

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

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

KÜTE, JAHUTUS,
VENTILATSIOON,
SAN-TEHNILISED TÖÖD

Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428. www.omaporsas.ee

/kg
/kg

PARIMAD HINNAD!
1,75

1,85
€

€

Veerand siga

Hakkliha

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

* Põllumajandusehitised
* Üldehitus- ja remonditööd
* Viimistlustööd
* Korterite remont
* Katuste ehitus
* Projekteerimine
* Ehituseelarvete

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

Lisainfo tel:
5187 131 (Janek)
5116 424 (Mart)
e-mail:
aademart@gmail.com

Mööblisalong Vaala keskuses

Kontorilaua komplekt

421€

Sally diivanvoodi
(240x170)

538€

Martti U Diivanvoodi (330x160)Vio nurgadiivan (290x220)

Luoto diivanvoodi

324€

928€829€

Kirjutuslaud
(erinevad toonid)

61€

HAMMASRIHMA VAHETUS
MOOTORI REMONT
ÕLIVAHETUS
VEERMIKU REMONT
SILLASTEND
SÕIDU JA VEOAUTOREHVID
VALU JA PLEKKVELJED
PÕLLUMAJANDUSREHVID
PLOKIKAANTE REMONT
SÕIDUAUTO VARUOSADE MÜÜK
ÕLID: MOTUL, CASTROL, COMMA, MOBIL

-

-

Makrum OÜ
Tallinna 38 Rakvere

autohooldus

(vana tuletõrjemaja)

Ootame endiseid ja uusi kliente
telef: 56229106

kristolaadre@gmail.com
makrumoy@gmail.com
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