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JUHTKIRI

„Mis vaevab sinu südant, mis 
iial nõuad sa…“ õppisid Arno 
ja Tõnisson üheskoos püüdli-
kult luuleridu pähe. Selle ar-
mastatud raamatu ja filmi-
kaadri meenutamine näib 
käesoleval hetkel olevat eriti 
päevakohane.
Tundub, et meie südant vae-
vavad aina rohkemad asjad. 
Ideaalpresidendi otsingud, 
omavalitsuste ühinemise ta-
gajärjel kokkulepitavate val-
lakeskuste asukohad ja uute 
valdade nimed, paaniline pa-
gulaste pelgus, omavalitsuste 
sundühendamisega tekkiva 
põhiseadusliku riive suurus 
jpm.

Otsime üliinimest
Loomulikult on meie, eestlas-
te, õigus ja eeskätt kohustus 
tunda muret ja rääkida tee-
madest, mis hetkel aktuaal-
sed, mida toodab telepilt või 
kirjeldab leheveerg. Juba 
kuude kaupa võtab lõviosa 
trükimeediast enda alla pre-
sidendiralli. Kaljurand, Hel-
me, Reps või Kallas…ehk kee-
gi muu? Otsime riigipead. 
Erinevate ühiskondlike grup-
pide tõlgendusest ja ootus-
test kooruvad peaasjalikult 
välja järgmised nimetajad: 
põhiseadusliku kaitse tagaja, 
riigiisa, välispoliitiline juhtfi-
guur, erakondade nahutaja, 
riigi südametunnistus, tõu-
puhas eestlane jne.
Kokkuvõtvalt otsime juba 
kuude kaupa Eestile taaskord 
üliinimest. Supertegelast, kes 
liidaks kogukondi, käivitaks 
lõpuks edukalt integratsiooni 
rahvuslike gruppide vahel ja 
veenaks Ameerika Ühendrii-
kide ning teiste suurriikide 
riigipäid külastama Eestit vä-
hemalt kord aastas. Kas pole 

nii?
Arutame omavahel, küsime 
mõtteid valimistulemuste 
kohta ja siis unustame teema 
niipea kui riigipea valitud. 
Halvemal juhul tõdeme hil-
jem kibestumusega, et sellist 
presidenti me küll ei tahtnud. 
Olgu siis tegemist elitaarsuse 
või lihtsalt riigipea piiratud 
mõjuvõimuga.
Suure tõenäosusega valitakse 
homme president ära ja kind-
lasti saab see olema Eesti pat-
rioot, kes annab endast kõik, 
et vastata rahva ootustele 
heast presidendist. Julgustan 
siiski kõiki inimesi mõistma 
ka seda, et ükskõik milline 
kandidaat laupäeva õhtuks ei 
võidutseks, kõikidele sobilik-
ku kandidaati leida on tõe-
näoliselt võimatu.
Ka president on inimene, 
oma haridustee, tööalase ko-
gemuse, toetajate, väärtuste 
ja maailmavaateliste piiratus-
tega. Tema töös saavad olema 
nõrgemalt esindatud vald-
konnad ja loodetavasti ka 
märkimisväärsed tugevused. 
Olgu need siis sise- või välis-
poliitilised.

Reformid
Oleme viimase rohkem kui 
kümnekonna aasta enim re-
formitavas ajas. Omavalitsus-
te reform ja laiemalt riigire-
form on võimalikuks osutu-
nud nii poliitiliste arusaama-
de kattuvuse ja valitsuskoalit-
siooni kokkulepete tagajärjel 
kui ka olude sunnil.
Maksumaksjaid jääb vähe-
maks, ülalpeetavate arv suu-
reneb. Kasvavate ootuste val-
guses peavad suurenema ka 
kulud. Tahame ju kodanikena 
aina paremaid teenuseid, 
korralikumat elukohta, roh-

kem kultuuri ja sporti, muga-
vat ühistransporti, konku-
rentsivõimelisemat haridust 
ja esmaklassilist meditsii-
niabi.
Faktidest ja loogikast juhin-
duvate inimestena saame 
siingi aru, et vähem töötades 
ja negatiivse iibega ei ole aina 
suuremaid pensioneid või-
malik maksta. Midagi peab 
muutuma. Olgu see kontrolli-
tud sisseränne, pensioniea 
tõstmine, tootlikkuse kasv, 
avaliku sektori kulude vähe-
nemine vms. Ideaalis kõikide 
nende tegurite mõistlik kom-
binatsioon.
Riigireformi töögrupp on 
kokku pannud pea 900-lehe-
küljelise eri valdkondade 
analüüsi, kus sees nii omava-
litsuste ühendamised, oma-
valitsusliitude muutuvad ko-
hustused, maavalitsuste 
funktsioonide ümberkorral-
damine, riigiasutuste pealin-
nast väljaviimine, maakonna-
keskuste tugevdamine kui ka 
palju muud.
Selles kajastub palju erine-
vaid ja reeglina valusaid 
muudatusi Eesti elu tõhusa-
maks ja paremaks korralda-
miseks. Kui kasvõi mõned 
neist suudetakse ühe valitse-
mistsükli jooksul ellu viia, on 
suur töö tehtud. Kas ja kui vil-
jakaks reform osutub, näeme 
paraku aastate pärast.
Reformid on alati valusad ja 
kellegi jaoks harjumuspära-
seid toimimisviise lõhkuvad. 
Paraku on aeg-ajalt ka refor-
mide mõttekusest nende el-
luviimise ajal raske aru saada. 
Olgu tegemist siis politsei- 
või pääste valdkondade „tar-
ga kahandamisega“ või ARKi 
büroode võrgustiku optimee-
rimisega.

Olen kindlasti praeguse oma-
valitsuste reformi pooldaja. 
See ei ole ideaalne lahendus 
ja jätkuvalt on paljud küsi-
mused lahendamata, kuid 
me oleme saanud liikuma. 
Senisel moel on keeruline 
edasi minna ja suured käärid 
Eesti eri paigus haldussuut-
likkuse, teenuskvaliteedi ning 
investeerimisvõimekuse va-
hel ei ole teenuseomanike 
suhtes aus ega õiglane.
Soovin kõikidele läänevi-
rulastele nii presidendirallis 
kui suurte reformide valguses 
kainet ja arutlevat meelt, val-
midust kaasa rääkida omava-
litsuste ühinemislepete jõus-
tamisel ning kokkuhoidmist. 
Kodukohatunnet, identiteeti 
ja julgeolekut saame kõige 
paremini säilitada ikka meie 
ise. Olgu siis külades, linna-
osades või vallakeskustes.

Marko Torm,
Lääne-Viru maavanem

Mis vaevab meie südant?Kas sel laupäeval 
valitakse president?
Enamus meie maakonna valijamehi vastasid sellele 
küsimusele, et soovivad valimiskogu vooru õnnes-
tumist siiralt, ent spekuleerida ei julge. Mitmed va-
limiskogusse minejad nentisid, et hääletajad pea-
vad võtma laupäeval asja mõistusega, ainult nii on 
võimalik uus president valida. Lisaks uurisime, kas 
neil on otsus juba tehtud ning kelle poolt hääletada 
kavatsetakse (lk3).
Presidendikandidaatide valimiskampaaniad on 
nüüdseks pikalt kestnud. Kuigi uue presidendi vali-
mise venimine kellelegi rõõmu ei valmista, on kam-
paaniate jälgimine olnud huvitav.
Iga kandidaat on toonud esile talle muret valmista-
vad küsimused ning nii on meie riigi probleemid 
tugevamalt ka kodanike huviorbiiti kerkinud.
Meie esindajad, valijamehed, peavad toimunud 
debattide ja arutelude pinnalt langetama oma vali-
ku. Otsustama, kelle fookus on nende meelest ol-
nud suunatud kõige kriitilisematele ja olulisemate-
le küsimustele?
Ei saa vast öelda, et üks probleem oleks tulisem kui 
teine, sisepoliitika tähtsam kui välispoliitika. Tasa-
kaaluka ja toimiva riigi jaoks on kõik sektorid üht-
viisi olulised.
Saame loota, et valituks osutuval kandidaadil jät-
kub jõudu ja tahtmist oma ametiajal kõigile vald-
kondadele tähelepanu pöörata ning jätkata nii riigi-
juhtide kui ühiskonna ärksana hoidmist ka pärast 
valimistralli lõppemist.
Tänasest Kuulutajast saate lugeda maavanem Mar-
ko Tormi arvamuslugu (lk 2), kus juttu nii valimis-
test kui muudest meie riigi tulevikku puudutavatest 
küsimustest. Maavanem rõhutab, et ka president 
on inimene ning superkangelast otsida ei ole mõtet. 
Valijamehed võiksid laupäevaks selle mõtte kõrva 
taha panna, Eestil ei ole tarvis peata olekut ja otsus-
tusvõimetust. Mis kuvandi see Eestile looks?

Kuulutaja

Laekveres korraldati rahvaküsitlus
Laekvere vallas viidi ajavahemikus 6.-15. september läbi 
rahvaküsitlus, selgitamaks, kellega jätkata liitumiskõnelusi. 
Valida sai kahe suuna vahel: Väike-Maarja vald või Vinni 
vald.
Arvamust võisid avaldada 16aastased ja vanemad vallako-
danikud. Osa võttis 379 inimest, mis moodustab 29,42 prot-
senti Laekvere valla hääleõiguslikest kodanikest. Vinni poolt 
hääletas 317 inimest, ehk 83,64 protsenti osalenutest. Väi-
ke-Maarja sai 58 toetushäält ehk 15,3 protsenti. Rikutud se-
deleid oli neli.
Nüüdseks on valmis ka Vinni, Laekvere ja Rägavere valla 
ühinemislepingu töövariant, mis Vinni valla kodulehel hu-
vilistele nähtav.

Kuulutaja

MÕNE REAGA
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Laupäeval asub valimis-
kogu uut presidenti vali-
ma. Valijameeste hul-
gas on 16 Lääne-Viru-
maa esindajat. Kuuluta-
ja uuris, kelle poolt ne-
mad hääletada plaani-
vad.

Liisi Kanna

Augusti lõpus toimunud Rii-
gikogu hääletusvoorus jäi 
president valimata. Ükski 
kandidaat ei saanud kolmest 
voorust üheski nõutavat ka-
hekolmandikulist häälteena-
must ehk 68 häält.
Kolmandas voorus olid vasta-
misi Siim Kallas ja Mailis 
Reps, kes otse valimiskogu 
kandidaatide nimekirja jõud-
sid.
Uute kandidaatide üles sead-
mine toimus teisipäeva hom-
mikul kella üheksast kuni 
neljapäeva õhtul kella kuue-
ni. Kuulutaja trükki minemi-
se ajaks ei olnud kandidaati-
de registreerimine valimisko-
gu esimesse hääletusvooru 
veel lõppenud.
Valimiskogu esimeses voorus 
peab kandidaat valituks osu-
tumiseks saama 50 protsenti 
pluss ühe hääle. Kui esimeses 
voorus ükski kandidaat piisa-
valt hääli ei saa, toimub sa-

mal päeval teinegi voor. Vaja-
lik häälte protsent jääb seal 
samaks, kuid valida saab vaid 
kahe esimeses voorus enim 
hääli saanud kandidaadi va-
hel.
Valimiskogusse kuulub 101 
Riigikogu liiget ning 234 ko-
haliku omavalitsuse volikogu 
esindajat. Meie maakonnast 
läheb Estonia kontserdisaalis 
peetavasse valimiskogusse 
oma häält andma 16 valija-
meest, Rakvere linnast kaks 
ning kõigist teistest omavalit-
sustest üks esindaja.
Kohalikud omavalitsused pi-
did oma valijamehed välja 
selgitama 17. septembriks. 
Seega ei teatud valimiskogus-
se esindajaid valides veel täp-
selt, milline saab olema pre-
sidendikandidaatide nimeki-
ri.
Nii mõneski volikogus eelnes 
esindaja valikule ka pikem 
arutelu, mille käigus käsitleti 
erinevaid variante, mis vali-
mispäeval ees võivad oodata. 
Paljudes omavalitsustes seati 
üles mitu valijamehe kandi-
daati.
Näiteks Vinni Vallavolikogus 
esitati hääletamisele kaks va-
lijamehe kandidaati: Rauno 
Võrno, kelle poolt hääletas 12 
volikogu liiget, ja Kaido 
Klaats, kes sai 3 poolthäält.
Kaks kandidaati esitati ka 
Kadrina Vallavolikogus. Vali-
jameheks sai Jaanud Reisner 

Kes on meie maakonna valijamehed?
Ehkki presidendikandidaatide nimekiri ei olnud veel selge, uuris 
Kuulutaja nädala esimesel poolel meie valijameestelt, kelle 
poolt nad hääletada plaanivad.
Margus Punane (Haljala vald): „Olen oma seisukoha avalda-
nud, hääletan Jõksi kasuks.“
Eerik Lumiste (Laekvere vald): „Hääletan Jõksi poolt. Arutasi-
me seda volikogus, tegime ka hääletuse.“
Enno Eilo (Rakke vald): ei soovinud eelistust avalikustada
Ene Preem (Väike-Maarja vald): „Valin Marina Kaljuranna. 
Enamuse volikoguliikmetega on räägitud ja paljud on nõus. 
Volikogus presidendikandidaatide osas eraldi hääletust ei 
toimunud. Kui on teada valijamehe seisukoht, siis tema poolt 
hääletamine näitabki, keda eelistatakse.“
Jaanus Reisner (Kadrina vald): ei soovinud eelistust avalikusta-
da
Rauno Võrno: (Vinni Vald): „Kuna praegu on vaid kaks kindlat 
kandidaati, Kallas ja Reps, siis ma ei ütle. Volikogu andis mulle 
kaasa soovituse valida naisterahvas, kelle eesnimi algab M-tä-
hega.“
Arvo Kullamaa (Kunda linn): „Minu esimene hääl läheb Siimu 
poolt, teine Kaljurannale.“
Toomas Varek (Rakvere linn): ei soovinud eelistust avalikustada
Kert Karus (Rakvere linn): „Jõks.“
Maido Nõlvak (Sõmeru vald): „Valin Marina Kaljuranna, kui 
tema teise vooru ei pääse, siis Jõksi. Eestil on vaja parimat 
presidenti ja Marina on parim.“
Aivi Must (Tapa vald): „Kuna ma alles kaalun, mitu päeva on 
aega, siis ei ole veel midagi avalikustada.“
Uno Õunapuu (Vihula vald): „Valin Siim Kallase.“
Eiki Eilo (Tamsalu vald): „Ei saa veel avaldada, kuna kõik kan-
didaadid ei ole üles seatud.“
Arnu Lippasaar (Rägavere vald): „Toetan Marina Kaljuran-
da. Kui Marina ei jõua teise vooru, aga Jõks jõuab, siis valin 
Jõksi.“
Andres Sõber (Viru-Nigula vald): ei soovinud eelistust avalikus-
tada
Boriss Balõtšev (Rakvere vald): “Minu hääl läheb Kaljurannale. 
See ei ole saladus.”

Vinni volikogus esitati hääletamisele kaks valijamehe kandi-
daati: Rauno Võrno (pildil), kelle poolt hääletas 12 volikogu 
liiget, ja Kaido Klaats, kes sai kolm poolthäält. 

Foto: www.vinnivald.ee

11 häälega, Marko Teiva ko-
gus kuus häält.
Viru-Nigula Vallavolikogus 
seati kolm kandidaati: Andres 
Sõber, Raivo Heinmets ja Er-

vins Veitsurs. Viimane taan-
das enda kandidatuuri. Vali-
jameheks sai Sõber seitsme 
poolthäälega, Heinmetsa 
poolt hääletas neli liiget.
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Kia Motors on loonud 
hübriidsõiduki Niro - au-
to, mille sarnast pole 
maailm varem näinud. 
Huvilistel on võimalik 
selle autoga tutvust te-
ha 23. septembril, mil 
Kia ametlik esindaja 
Rakvere Autotehnika 
OÜ korraldab demopäe-
va.

Katrin Kivi

Mis Niros erilist on? „See on 
selline äge auto,“ kommen-
teeris Rakvere Autotehnika 
juhataja Anti Alavere. „Sellist 
toodet, millega saaks üldse 
paralleeli tuua, polegi. Niro ei 
ole maastur ega sõiduauto ja 
ka mitte lihtsalt hübriid. Maa-
ilm pole midagi sellist veel 
näinud, seega tasub tulla uu-
distama.“
Salongi müügijuht Alari Reis-
saar selgitas, et Niro on ko-
gum hübriidide ja linnamaas-
turite positiivsetest omadus-
test ja rääkis, et auto nimi on 
tulnud inglise keelsetest sõ-
nadest near zero ja hero.

„Near Zero tähendab kesk-
konnasõbralikku tehnoloo-
giat ja hero tugevat keskkon-
nasõbralikku staatust.“
Niro asetub Kia Ceedi ja Spor-
tage vahele, seda nii klassi kui 
hinna poolest. „Niro on mõel-
dud lastega perele,“ jätkas 
Reissaar. „See pere elab lin-
nas või asulas, nad on haritud 
ja ambitsioonikad.“

Demopäev
Kia Niro ilutseb Rakvere Au-
totehnika valduses juba 
enam kui nädal, kuid suure-
male seltskonnale esitletakse 
masinat just 23. septembril. 
„Korraldame demopäeva,“ 
rääkis Rakvere Autotehnika 
juhataja Anti Alavere. „Kell 
10-17 tutvustame uut Kia 
hübriidsõidukit, pakume 
suupisteid. Proovisõitu saab 
teha ka teiste Kia mudelite-
ga.“
„Tulge sõitma,“ kutsus Alave-
re. „Proovisõidul saab ise ko-
geda, et Niro on selline nagu 
reklaamitud: kombinatsioon 
linnamaasturi praktilisusest, 
modernsest disainist ja öko-
noomsest uuest ajamist, mis 
hoiavad sõiduki ülalpidamis-
kulud madalad.“ 

Rakvere Autotehnika loosib 
nädalaks tasuta Kia Niro

Salongijuhataja sõnul plaani-
vad nad loosida kõigi demo-
päeval registreerunud külas-
tajate vahel välja nädalase Kia 
Niro kasutusõiguse. Nagu sel-
listel puhkudel kombeks, po-
le see sugugi kõik, soodus-
pakkumisi on veel. „Jah, 
need, kes ostavad Niro või 
Sportage septembris, saavad 
tasuta lisavarustust kuni 2200 
euro väärtuses,“ ütles Alave-
re.

OÜ Rakvere Autotehnika asu-
tati 2003. aasta märtsis ja on 
sõidukite müügi, hoolduse, 
remondi ning varuosade 
müügiga tegelev ettevõte. Li-
saks Kia esindamisele on 
Rakvere Autotehnika Opeli 
ametlik hoolduspartner. Ette-
võte tegeleb ka sõidukite 
klaaside müügi ja paigalduse-
ga.
1944. aastal asutatud KIA Mo-
tors Corporation on Korea 

kõige vanem autotootja. KIA 
kaheksas eri riigis asuvas 13 
tehases toodetakse aastas 
kokku üle 2,1 miljoni sõiduki 
ning need müüakse ja hool-
datakse 172 eri riiki katva dii-
lerivõrgustiku kaudu. Alates 
2006. aasta suvest kuulub Kia 
– Hyundai Grupp maailma 
kuue suurima autotootja hul-
ka.

Alari Reissaar (vasakul) ja Anti Alavere soovitavad tulla ning veenduda Kia Niro headuses.
Foto: Katrin Kivi

Vastutustundlik 
ettevõtlus on jätku-
suutliku äri tagatis
Majandus- ja Kommuni-
katsiooniministeeriumis 
esitleti vastutustundliku 
ettevõtluse uuringut, mil-
lest selgus, et rohkemal või 
vähemal määral tegelevad 
vastutustundliku ettevõt-
lusega ligi 90 protsenti kü-
sitlusele vastanuist.
Uuring tõi välja, et vastu-
tustundlik ettevõtja ei kes-
kendu ainult finantsnäita-
jatele, vaid arvestab ka se-
da, kuidas tegevus mõju-
tab nii kogukonda kui loo-
duskeskkonda, aga ka se-
da, milline on töökesk-
kond. Minister Oviir ütles, 
et eelkõige peavad vastu-
tustundlikkuse kasvata-
misse panustama ettevõt-
jad ise, riigi roll on tõsta 
teadlikkust, luua soodne 
ettevõtluskeskkond, aga 
olla ka eeskujuks.
“Vastutustundlikud riigi 
osalusega ettevõtted on 
hea näide sellest, kuidas 
selliseid tegevusi ellu viiak-
se,” märkis Oviir. Vastutus-
tundlikkusega on tema 
hinnangul enim silma 
paistnud näiteks Tallinna 
Lennujaam, Eesti Energia 
ja Omniva.

Kuulutaja
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MUST KROONIKA

Politsei kõrvaldas auto-
roolist joobes juhi, kes 
Tallinna-Narva maanteel 
kuni 186 km/h kihutas 
ja peatumissignaale ei-
ras. Kohus määras me-
hele karistuseks 30 
päeva aresti ja konfis-
keeris tema sõiduki.

Kaius Mölder

Möödunud teisipäeval kella 
2.30 paiku märkasid Jõhvi po-
litseijaoskonna politseinikud 
Tallinna-Narva maantee 162. 
kilomeetril Narva suunas 
suurel kiirusel liikuvat sõidu-
kit BMW X5. Ajal, mil auto po-
litseipatrullist möödus, mõõ-
deti kiiruseks 129 km/h.
Politseinikud andsid sõiduki-
juhile peatumismärguande, 
mida juht eiras ja otsustas po-
litseinike eest ära sõita. Lisaks 
kiirust mõõtnud politseinike-
le kaasati liiklusrikkuja taba-
miseks veel kaks politseipat-
rulli. Pärast mõneminutilist 
tagaajamist õnnestus lisapat-
rullide poolt tekitatud teesu-
lus sõiduk peatada. Vahepeal 
kasvas põgeneva sõiduki tun-
nikiirus 186 kilomeetrini.
Sõiduki roolis oli 43aastane 
mees, kellel tuvastati väär-
teoks kvalifitseeruv alkoholi-
joove. Mees peeti kohapeal 
kinni ja toimetati arestimajja 
ning tema sõiduk pukseeriti 
politsei parklasse.
Mehe sõnul eiras ta politsei 
peatumismärguannet, kuna 
oli samal õhtul tarvitanud al-
koholi ega olnud veendunud, 
kas tervislik seisund lubab tal 

Alaealiste kuritegevus on kümne 
aastaga vähenenud kolm korda
2015. aastal registreeriti Eestis 1428 alaealiste toime pandud 
kuritegu, millest Lääne-Virumaal 113. Võrreldes 2005. aas-
taga on alaealiste sooritatud kuritegude arv vähenenud 
kolm korda, kuid Eestis on jätkuvalt tuhandeid noori, kes 
panevad toime õigusrikkumisi ja kelle puhul on oluline kri-
minaalkarjääri süvenemist ennetada.
Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüü-
sitalituse juhataja Jako Salla sõnul on alaealiste kuritegevu-
se vähenemise põhjuseid mitmeid. „Ühelt poolt mõjutab 
statistikat noorte arvu vähenemine. Ka lastekaitse ja tugi-
süsteemid koolides on tugevnenud ning meil on rohkem 
ressursse noortega tegeleda,“ selgitas ta. „Teisalt on mõjuta-
jaks märgatavalt muutunud keskkond. Noored veedavad 
üha enam aega nutiseadmetes ja vähem käiakse väljas. Selle 
arvelt on vähenenud rikkumiste arv õues, kuid kasvanud 
rikkumised küberruumis,“ rääkis Salla.
Salla hinnangul on noorte õigusrikkumistele reageerimise 
puhul oluline silmas pidada, et enamikul juhtudel on sea-
duserikkumised juhuslikud ja väljendavad puberteediea 
mässumeelsust. „Suur osa kuritegudest tegelikult ei jätku ja 
sellest kasvatakse välja. Sellistel juhtudel ei ole ülereageeri-
mine mõistlik, vaid isegi riskantne. Samas on meil ikkagi sa-
du noori, kellel on väga keerulised probleemid, mille eska-
leerumise ennetamine on oluline. Eriti tähtis on seejuures 
reageerida probleemile, mis on käitumiseni viinud, mitte 
kitsalt toime pandud õigusrikkumisele,“ rõhutas ta.
Selle eesmärgi täitmiseks on alates 2015. aastast kõige prob-
leemsemad alaealised Justiitsministeeriumi huviorbiidis 
seoses mitmedimensioonilise sekkumisprogrammiga MD-
FT (multidimensional family therapy), mis on suunatud tõ-
siste õigusrikkumistega noorte ja nende perede abistami-
seks.
MDFT terapeudi Pille Küti sõnul on tegu teaduspõhise ja 
kaasaegse pereteraapiaga, mis pakub alternatiivi noorte 
kinnistele asutustele ja lühiajalistele sekkumistele. „Teraa-
pia eripära seisneb võrgustikupõhises lähenemises, kuivõrd 
kaasame nõustamisse lisaks noorele ka tema pere, aga ka 
näiteks õpetaja või muu olulise tugiisiku. Usume, et toimi-
vad peresuhted on parim ravim laste ja noorte probleemi-
dega tegelemiseks,“ ütles Kütt.
„Meie kogemusel kutsub MDFT esile püsivamaid muudatu-
si kui individuaalsed lähenemised. Programm kestab kuni 
pool aastat ja on väga personaalne. MDFT meeskonnad on 
tänaseks Eestis tegutsenud aasta ja selle aja jooksul on te-
raapias osalenud inimeste toimetulek märgatavalt parane-
nud ning katkestamisprotsent väga madal,“ lisas ta.
MDFT sekkumisprogramm on suunatud 11-19aastastele 
lastele ja noortele. Eestis tegutseb täna 18 psühholoogia ja 
sotsiaaltöö taustaga MDFT terapeuti. Programmi on läbi-
nud üle 100 pere ja hetkel on töös üle 90 juhtumi.
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Bemmimees 
sai kuu aega aresti

sõidukit juhtida. Politsei sõ-
nul oli tegemist paadunud 
liiklusrikkujaga, kellel oli kin-
nipidamise hetkel kuus kehti-
vat kriminaalkaristust, millest 
kolm seotud joobes juhtimi-
sega. Möödunud aasta suvel 
konfiskeeriti mehelt joobes 
juhtimise eest sõiduk ning te-
ma juhtimisõigus peatati.
14. septembril astus 43aasta-
ne mees taaskord kohtu ette. 
Talle määrati karistuseks 30 
päeva aresti ning tema luk-
susmaastur BMW X5 konfis-
keeriti. Lisaks jäi mees taas il-
ma juhtimisõigusest ja seda 
üheksaks kuuks. Pärast karis-
tuse lõppemist tuleb mehel 
sooritada uus liikluseksam, et 
juhtimisõigus taastada.
Ida prefektuuri vanemkorra-
kaitseametnik Annika Elm tu-

letas meelde, et enne rooli is-
tumist peab juht veenduma, 
et alkohol on verest täielikult 
kadunud. Vastasel juhul tuleb 
sõit edasi lükata või paluda 
abi lähedastelt. „Joobes juht 
ei hinda oma sõiduoskusi 
adekvaatselt ja võib teha oht-
likke ning läbimõtlemata 
manöövreid, mis lõppevad 
kurvalt,“ lisas Elm.
„Öine tühi maantee võib ah-
vatleda kiirust lisama, kuid 
liigne julgus ja enesekindlus 
toovad tihti kaasa traagilisi 
tagajärgi. Enamasti on teelt 
väljasõidud seotud just suure 
sõidukiirusega. Seekord õn-
nestus politseil hulljulge 
mees ohutult peatada, kuid 
alati ei pruugi asi nii õnneli-
kult lõppeda,“ tõdes Elm.

Pilt on illustratiivne.
Foto: Marimai Kesküla

LIIKLUSÕNNETUSED
21. septembril kell 9.38 sai 
Häirekeskus teate Kadrina 
vallas Leikude külas toi-
munud liiklusõnnetusest. 
Kohapeal selgus, et auto 
sõitis teelt välja vastu puud 
ja inimene oli autosse kin-
ni jäänud. Päästjad lõika-
sid auto lahti, andsid kan-
natanu üle kiirabile ja kõr-
valdasid auto süttimisohu.
19. septembril käisid 
päästjad väljakutsel Väi-
ke-Maarja vallas Hirla kü-
las kus juhtus sõiduautoga 
liiklusavarii. Päästjad likvi-
deerisid süttimisohu, ee-
maldades akujuhtme. Kiir-
abi viis kannatanu haiglas-
se tervisekontrolli.

TULEKAHJUD
20. septembril kell 16.11 
teatati, et Väike-Maarja 
vallas Võivere külas põleb 
teraviljakombain. Päästja-
te kohale saabumisel sel-
gus, et kombainer sai ise 
kustutamisega hakkama.
19. septembril kell 17.02 
teatati Häirekeskusele, et 
Väike-Maarja vallas Vao 
külas vana viinavabriku 
hoones puhkes tulekahju. 
Päästjate saabumisel sel-
gus, et mahajäetud hoones 
põles põrand. Päästjad 
kustutasid tulekahju kella 
17.16ks. Inimesed kanna-
tada ei saanud.

VARGUS
20. septembril teatati, et 
Rakveres Pikal tänaval asu-
vast poest varastati 
akulöökkruvikeeraja Meta-
bo. Kahju 379 eurot.
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“Üha süveneva tööjõupuudu-
se leevendamiseks peab Eesti 
muutma oma suhtumist vä-
listööjõusse ja muutuma ak-
tiivseks värbajaks,” ütles Eesti 
Tööandjate Keskliidu juhata-
ja Toomas Tamsar Eesti Ame-
tiühingute Keskliidu stratee-
giakonverentsil esinedes. 
Tamsar kutsus ametiühinguid 
seda seisukohta toetama ning 
avalikkusele ja poliitikutele 
selgitama.
„Aastal 2020 on Eestis 125 000 
erasektori maksumaksjat vä-
hem kui praegu. Kui täna 
peab üks maksumaksja üleval 
1,6 inimest, siis 25 aasta pä-
rast kahte. Juba näeme prob-
leeme pensionisüsteemi ja 
haigekassa rahastamisel. Tu-
levikus on töötajate arvu ka-
hanemise tõttu vägagi reaal-
ne stsenaarium, et raviteenu-
se kättesaadavus võib halve-
neda,“ ütles Tamsar. „Pensio-
niea tõstmine, töövõimere-
form ja avaliku sektori tööta-
jate hulga vähendamine lee-
vendavad probleemi, kuid 
mitte piisavalt. Eesti peab ot-
sustavalt alustama välistöö-
jõu aktiivset värbamist.“
Tamsare sõnul peame piltli-
kult öeldes valima, kas meil 
on tulevikus väiksem pension 
ja viletsam arstiabi või lepime 
kõrvalmajas elavate ukrain-

Tööandjad kutsuvad ametiühinguid 
toetama välistööjõu palkamist

laste ja aafriklastega, kes on 
tulnud siia tööle ja väärtust 
looma. „Tööandjate ja ameti-
ühingute kui sotsiaalpartne-
rite kohus on seda selgitada 
poliitikutele ja ka avalikkuse-
le. Tööjõupuudus ei ole ette-
võtjate eramure. See on kogu 
Eesti mure.“
„Iga siia tööle ja elama asuv 
välismaalane vajab eluaset, 
käib poes, ostab ja tarbib 
kaupu ja teenuseid. Tema 
lapsed käivad koolis, laste-

aias, huviringides. Ta annab 
otseselt ja kaudselt tööd Eesti 
inimesele, aitab kaasa ette-
võtluse arengule ja annab 
oma panuse selleks, et Eestis 
oleks parem elada. Lisaks 
muidugi temalt tasutavad 
tööjõumaksud,“ ütles Tamsar.
Eesti Tööandjate Keskliit on 
teinud valitsusele ettepaneku 
võtta välistöötajate värbami-
se soodustamisel senisest ak-
tiivsem ja julgem hoiak: lan-
getada välistöötajate mini-

maalse palga nõue valdkonna 
keskmiseni, oluliselt leeven-
dada sisserändekvooti jm.
Eesti Tööandjate Keskliit 
koondab suurt osa Eesti olu-
listest tööandjatest, kus töö-
tab kokku ligi 150 000 ini-
mest. Eesti Tööandjate Kesk-
liit on ainus sotsiaalpartneri-
na tunnustatud ettevõtlusor-
ganisatsioon Eestis.

Kuulutaja

KOOLITUS

•  Ku n d e r i  S e l t s i  R a hv a ko o l i s 

15. okt. õppepäev Belgia köites 

raamatu (sobib retseptiraamatuks 

v õ i  k i n k i m i s e k s )  j a  1 0 .  d e t s . 

jõuludekoratsiooni (kuusk, uksepärg) 

valmistamiseks. Registreerida kunderi.

rahvakool@mail. või 324 0651. Teave 

www.kunderiselts.eu

• Lauli Loovstuudio alustab taas 

kooli tustega :  26.09.  –  Imeline 

Quilling; 28.09. – Keraamika; 29.09. – 

Keraamika algajatele; 04.10. – Jaapani 

köites fotoalbum. Loe lisa: www.

lauliloovstuudio.ee ja www.facebook.

com/laul i loovstuudio.  O lul ine 

etteteatamine lauli.loovstuudio@

gmail.com

Üllata oma õpetajat 
tänuvideoga
Tartu Ülikooli haridustea-
duste instituut koostöös 
Eesti Õpilasesinduste Lii-
duga on algatanud kam-
paania „Üllata imelist õpe-
tajat tänuvideoga!“
Algatuse esindaja Tuuli 
Hiiesalu pööras tähelepa-
nu, et eelmisel õppeaastal 
oli Eestis 24 693 õpetajat. 
„Algatuses osalemiseks tu-
leks mõelda oma lemmi-
kõpetaja peale, leida üles 
see, mis teeb temast Õpe-
taja suure algustähega ja 
haarata videokaamera,“ 
õpetavad noored. „Video 
pikkus võiks olla kuni kaks 
minutit ja jutustada sellest, 
miks just see õpetaja on 
eriline ning väärib suurt 
tunnustust.“
Videode tegemiseks on ae-
ga terve tarkuse- ehk sep-
tembrikuu. Valminud vi-
deod tuleks saata aadressil 
imelineopetaja@gmail.
com. Korraldajad paluvad 
videod hoida saladuses ku-
ni 5. oktoobrini. Õpetajate 
päeval avaldatakse kõik 
saabunud videod Faceboo-
kis imelise õpetaja autahv-
lil: https://www.facebook.
com/imelineopetaja. Sellel 
lehel on nähtav ka näidis-
video. 
Lisainformatsiooni leiate:  
https://www.facebook.
com/haridusteadus 

Kuulutaja
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AS Imprest on metsatööstusgruppi Lemeks kuuluv Baltimaade 
juhtiv ümarfreesitud ja süvaimmutatud puidust aiatoodete 
tootja ja turustaja. Müüme 93% oma toodangust 24 Euroopa 
turul enam kui 250 ärikliendile, kohalikul turul varustame kõiki 
suuremaid aia- ja ehituskaupluseid. Tööd saab 

TÕSTUKIJUHT-KOORMALAADIJA
Töö kirjeldus:
Otsime oma sõbralikku kollektiivi asjalikku, nutikat ja kohusetundlikku
inimest, kelle tööülesanneteks on:
• müügitellimuste põhjal kauba komplekteerimine 
• kauba laadimine autodele Linde tõstukiga
• korrektne lao korrashoid
• jooksvad tööülesanded

Nõudmised kandidaadile:
AS Imprest ootab Sind oma meeskonnaga liituma, kui Sa
• omad Linde kahveltõstuki juhtimise kogemust
• oled täpne, korrektne ja hea pingetaluvusega
• oled valmis meeskonnatööks

Kasuks tuleb:
• eelnev laotöö kogemus
• laaduri/tõstukijuhi kutsetunnistus
• oma transpordi kasutamise võimalus tööl käimiseks

Ettevõte pakub
• aastaringset püsivat ja kindlat tööd
• toetavat meeskonda ning häid töö- ja olmetingimusi
• ausat töötasu, mis laekub korrapäraselt
• korralikke tööriideid, sooja toitu ning soodustusi meie toodangule
• toredaid ühisüritusi
• hoolt ka Sinu tervise eest, pakkudes regulaarseid ujumisvõimalusi

Lisainfo:
Asume Lääne-Virumaal, Viru-Nigula vallas, Ojakülas
Töö toimub E-R, 8.00-16.30
Tööpakkumine aegub: 30. september 2016

Kontaktisik: Tairi Tambik, mob. 53010098, Tairi.Tambik@imprest.ee

TÖÖ

• Vajatakse ehitustöölisi Soome! 
S o o m e  f i r m a  p a k u b  t ö ö d 
sisekrohvijatele/fassaadikrohvijatele/ 
m a a l r i t e l e /  p l a a t i j a t e l e / 
müürseppadele (piirkond: Helsinki, 
Espoo, Vantaa). Võta ühendust tel. 
+358 4172 21648

•  S o o m e  f i r ma  p a ku b  t ö ö d 
kogenud katus e ehitajatele. 
Töökoht on Soomes Uusimaa 
piirkonnas. Tegija mehe palk on 
korralik ja vastab Soome ehitusala 
tingimustele. Lisainfo telefonil 
+358 40 5492 666 või saada CV 
e-postile kattotiimi@kattotiimi.fi 

• AS Rakvere Farmid Ulvi farm pakub 
alalist tööd operaatorile. Info 5858 
0146

•  Tö ö m a h u  s u u re n e m i s e g a 
vajab JTM Partner OÜ korralikke 
ehitusmehi, võib olla ka brigaad 
või fi rma. Töö pikaajaline, napsu- 
ja naljameestel mitte tülitada. Info 
5670 2280 või ehituskonsool@
gmail.com

• Pakkuda tööd ehituspuusepale, 
töö Soomes. Palk kokkuleppel. 
Tööle saab hakata järgmisest 
nädalast.  Lisainfo 527 8191, 
worcly@gmail.com

• Worcly OÜ otsib kipsvaheseinte 
tegijaid. Töö Soomes. Info tel 5278 
191, worcly@gmail.com, www.
worcly.ee

•  D U O  Ta k s o  p a k u b  t ö ö d 
taksojuhtidele. Tel 528 2659

• Peristein OÜ võtab Rakveres tööle C-, 
E-kategooria autojuhi poolhaagisele 
Eesti sisetöödele. Brutopalk alates 850 
€. peristein@hot.ee, tel 517 0260

• Pakun teenust vanainimeste eest 
hoolitsemisega (koristan, käin poes ja 
söögitegemine). Tel 5627 4040

• Pakun lapsehoiuteenust. Tel 5627 
4040

• Kohusetundlik ja kogemustega 
majahoidja-kojamees soovib leida 
tööd. Info 5740 9873

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD
•  V õ t a m e  o m a  m e e s k o n d a 
müügikonsultandi, kes valdab eesti 
ja vene keelt. Sobib ka (üli)õpilasele. 
kristo@k-kummid.ee

•  V i h u l a  M õ i s  p a ku b  t ö ö d 
h o o l d u s t ö ö l i s e l e .  K a s u k s 
tulevad oskused siseruumide ja 
tehnosüsteemi-de remonttöödel. 
Lisa info tel. 54502240 või saada CV 
haldus.vihula@uhotelsgroup.com

• Vihula Mõis pakub tööd portjeele. 
Töö sisuks ruumide ja invetari 
korrashoid ning külaliste kohvri-
te vedu. Lisa info tel. 54502240 
või saada CV haldus.vihula@
uhotelsgroup.com

• Autopesula otsib B-kat. juhiloaga 
autopesijat. Tel 5827 1622

• Vajan matemaatika eratunde 7. kl 
õpilasele. Tel 524 3322

• Vanem naisterahvas vajab hooldajat. 
Elamispinna võimalus. Tel 55663733

•  S o o v i n  l e i d a  m a t e m a a t i k a 
abiõpetajat 9. klassi õpilasele. Tel 
508 8192

• Rakvere Piimaühistu TÜ otsib 
veterinaararsti. Töökuulutuse leiab 
www.rpy.ee

• Rakvere Piimaühistu TÜ otsib 
sõravärkijat. Töökuulutuse leiab 
www.rpy.ee



Kuulutaja reede, 23. september 20168 TASUB TEADA

Haljalas otse õlletehase 
kõrval renditud ruumi-
des tegutseb kohalikele 
meestele kuuluv väike-
firma Oma Õlu OÜ, kus 
toodetakse maltoosast 
ja pärmist koosnevaid 
komplekte koduõlle val-
mistamiseks.

Aivar Ojaperv,
ajakiri Pruul

Sellised komplektid on muu-
tunud populaarseks alterna-
tiiviks laiatarbe- ja tööndusli-
ku käsitööõlle kõrval: maitse 
tuleb kindlasti nüansirikkam 
kui poeõllel - ja seda saab veel 
vastavalt enda soovile timmi-
da! – ning hind on tublisti 
soodsam.
Oma Õlu OÜ kuulub kolmele 
mehele - Raavo Vask, Alo Ka-
rus ning Jaan Kask. Ettevõtte-
na alustati tegevust 2012. aas-
tal.
„Õppisin ettevõtlust ja lõpu-
tööks tuli kirjutada äriplaan,” 
rääkis Raavo Vask. „Sain sel-
geks, et tuleb tegeleda asjade-
ga, mida oskad ja tahad. Kuna 
olen töötanud Haljala õllete-
hases, siis on üsna loomulik, 
et õllevärgiga pidi seotud ole-
ma ka minu väikeettevõte. 
Alo peas olid samad mõtted 
ning nii see läks.”

Ühest komplektist 
saab 20 liitrit
Mehed ostavad Eestist ja 
Tšehhist maltoosat, keedavad 
vastavalt retseptile sellele hu-
malaid ja muud kraami juur-
de (apelsini, koriandrit jne), 
pakendavad, lisavad pakikese 
kuivpärmi, retsepti ja valmis-
tamisjuhendi ning koduõlle 
komplekt ongi valmis.
Retseptide autor on Raavo ise 
ja erinevaid komplekte on 
korraga saadaval kuus kuni 

Oma Õlu toodab Haljalas
komplekte koduseks õlleteoks

Raavo Vask mõõdab refraktomeetriga õlle algvirde tihedust. 
Foto: Juks Ojaperv

kaheksa, lisaks veel paar hoo-
ajalist.
Komplektide hinnad jäävad 
vahemiku 11-12 eurot ja 
ühest sellisest saab umbes 20 
liitrit õlut. Lisaks kulub kilo 
suhkrut ja esimesel õlleteol 
tasub investeerida paari abi-
vahendisse (kääritusnõu, pu-
delite korkimise vahend jms), 
et asi lihtsamalt sujuks. Plast-
massist spetsiaalne kääritus-
nõu on muide rangelt soovi-
tuslik, sest samas anumas, 
kus varem suppi keedetud või 
kurke soolatud, õlut teha ei 
saa – pese palju tahad, õlle 
maitses jääb see ikka tunda.
Olgu siinkohal lisatud, et nii 
komplektile lisatud pärm kui 
ka humal on spetsiaalselt õl-
leteoks mõeldud. Pagaripär-
miga saab muidugi ka kodus 

õlut teha, kuid maitse ei tule 
päris see, mis vaja. Sama on 
humalatega: kuigi Eestis kas-
vab humal ka looduslikult ja 
juba on alustatud ka töön-
dusliku kasvatusega ning esi-
mesed Eesti humalaga pru-
ulitud väiketootjate õlledki 
valmis, ei sobi kodusest tapu-
aiast või metsaservast korja-
tud humalakäbid siiski nii 
hästi.
Humal on just see, mis annab 
õllele õige maitse. Nende eri-
nevate sortidega eksperimen-
teerides, neid omavahel sega-
des ja koguse vahekordi muu-
tes, jõuab ka kodupruulija ül-
latavate maitseteni. Oma Õlu 
on algajate jaoks asja lihtsaks 
teinud. Raavo Vask on retsep-
tid välja mõelnud, kuid alati 
on võimalik neid ise edasi 

arendada.
Juba valmis keedetud komp-
lektist on õlut lihtne teha. 
Koos ettevalmistuse ja villi-
misega kulub 20 liitri valmis-
tamiseks aega vaid tund, aga 
loomulikult peab arvestama 
käärimisele ja järelkäärimise-
le kuluva ajaga. Täna käärima 
pandud õlu omandab korrali-
ku maitse alles kuu aja pärast, 
tumedate sortidega läheb 
kauemgi.
Protsess ise on lihtne. Komp-
lektis sisalduv maltoosa tuleb 
valada kääritusnõusse ja lisa-
da soojas vees lahustatud 800 
grammi suhkrut. „Suhkrut 
võib panna ka rohkem – õlu 
tuleb kangem,” mainis Raavo 
Vask.
Seejärel tuleb segule juurde 
valada tavalist kraanivett ku-

ni 20 liitri täitumiseni. „Ei pea 
olema keedetud vesi, täitsa 
tavaline kraanivesi kõlbab vä-
ga hästi,” kinnitas Raavo.
Siiski tuleb jälgida, et segu 
temperatuur oleks vahemi-
kus 20-25 kraadi. „Kõrgem 
temperatuur hakkab pärmi 
„tapma”, madalamal ei lähe 
aga õlu käima,” põhjendas 
Alo Karus.
Seejärel tuleb kääritusnõusse 
lisada komplektis sisalduv 
pärm ja soovi korral veel 
täiendavat humalaekstrakti. 
Humal on küll Oma Õlu poolt 
juba maltoosasse sisse keede-
tud, kuid nagu mainitud, saa-
vad maitsete otsijad ka eks-
perimenteerida.
Edasijõudnud kodupruulijad 
võivad mässata ka refrakto-
meetri või sahharomeetriga. 
Refraktomeeter mõõdab kui-
vaine sisaldust vedelikus ja 
selle näitude põhjal saab välja 
arvutada algvirde tiheduse 
ning ka selle, kui kange õlu 
tuleb, kui see on täielikult 
maha käinud. Sahharomee-
ter, nagu nimigi ütleb, näitab 
aga suhkru sisaldust vedeli-
kus.
Virre tuleb korralikult läbi se-
gada, kääritusnõu õhukind-
lalt sulgeda ja õlleteo esime-
ne etapp ongi läbi.

Ära unusta 
desinfitseerimist!
Järgmised paar nädalat pole 
muud teha kui oodata, kuni 
õlu käärib. Ooteaeg sõltub 
margist ja on märgitud ka 
Oma Õlu retseptidele. Kääri-
tusnõule on võimalik lisada 
väike abivahend, koduveini-
tootjatele kindlasti tuttav, 
mille abil näeb kergesti ära, 
millal käärimisprotseduur 
lõppenud.
Seejärel on käes villimise aeg. 
Kasutada saab tavalisi pude-
leid, kuid need tuleb kindlasti 
desinfitseerida, sest „halvad 
bakterid” rikuvad kogu õlle-

teo. Lihtsaim vahend on 
kuum vesi, kuid kasutada 
võib näiteks ka kanget alko-
holi (piirituselahust), mis an-
nab parima tulemuse.
Õllepudelite sulgemiseks on 
mõistlik soetada õiged õlle-
korgid ja väike korkimise abi-
vahend – Oma Õlu müüb 
neidki.
Enne villimist tuleb liitri õlle 
kohta lisada seitse grammi 
suhkrut, mis käivitab järel-
käärimise ja süsihappegaasi 
lahustumise juba suletud pu-
delis.
Järelkäärimine kestab veel 
vähemalt kaks nädalat, enne 
seda on õlu kindlasti toores.

Kavandavad 
mustlaspruulimist
Nagu juba eelnevalt maini-
tud, on Raavo Vask ja Alo Ka-
rus, lisaks nende kamba-
jõmm Jaan Kask aktiivsed ko-
dupruulijad. Lisaks maltoo-
saõllele on nad proovinud te-
ha ka nö klassikalist värki ehk 
läbinud kogu õlleteo protses-
si, alustades linnaste meski-
misest.
Kuna oma õlletehast Oma 
Õlu OÜl veel pole, plaanivad 
mehed „mustlast” teha – nii 
nimetatakse õlletootjaid, kel 
küll oma kaubamärk, retsep-
tid ja pruulmeister, kuid kes 
õlle tootmiseks rendivad teise 
ettevõtte seadmeid.
Internetis on Oma Õlu leitav 
aadressilt maltoosa.ee, mis 
on kujunenud ka ettevõtte 
brändinimeks. Nende õlle-
komplekte saab osta netist, 
aga mehed käivad kauplemas 
ka laatadel ja muudel avalikel 
üritustel.
Kuidas aga Oma Õlu komp-
lektist valmistatud õlu mait-
ses, millise hinnangu andis 
sellele tunnustatud õllesom-
meljee, sellest saab lugeda 
ajakirja Pruul kolmandast 
numbrist.
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Brüsselis toimunud Euroopa 
Komisjoni keskkonnaõiguse 
rakendamise alane seminar, 
kus astus peaesinejana üles 
Rakvere linnavolikogu liige 
Andres Jaadla.

Millistele teemadele konve-
rentsil keskenduti?
Konverentsi fookuses oli, kui-
das Euroopa Liidu õigusakti-
de parem rakendamine. Arut-
leti, milliseid mehhanisme ja 
vahendeid on võimalik välja 
töötada, et parandada kesk-
konnaalaste õigusaktide 
nõuetelevastavust keskkon-
naseire ja aruandluse vallas.
Euroopa keskkonnaõiguses 
puudub sidusus nii liikmes-
riikide kui riigi ja kohalike 
omavalitsuste vahel. Konve-
rentsil arutleti, kuidas seda 
parandada ning kogutud 
keskkonnaandmeid kodani-
kele paremini kättesaadavaks 
muuta.

Kuidas konverentsi peaesi-
nejaks sattusite?
Olin Euroopa Regioonide Ko-
mitee perspektiivarvamuse 
„ELi keskkonnaõigus: aru-
andluse ja nõuetelevastavuse 
parandamine“ raportöör. Ar-
vamuses kutsusime Euroopa 
Komisjoni kaasama linnasid 
ja regioone tihedalt keskkon-
napoliitika rakendamisse.
Euroopa Komisjon võttis al-
gatust väga tõsiselt ning ot-
sustati korraldada ühine kon-
verents.
Põhivastutus ELi keskkon-
naalaste õigusaktide raken-
damise ja jõustamise eest la-
sub paljudes liikmesriikides 
just kohalikel ja piirkondlikel 
omavalitsustel. Vajalik on 
mitmetasandiline valitsemi-
ne ja iga valitsustasand peab 
võtma selge vastutuse.

Milline on keskkonnaõiguse 
hetkeseis?
Raportit koostades jõudsime 
järeldusele, et keskkonnaõi-
guse rakendamine on Euroo-
pas mitterahuldav.
Võrreldes paljude teiste Eu-
roopa riikidega on olukord 
Eestis hea. Näiteks on meie 
Maa-ameti rakendused oma 

Lõhkekeha leiust tuleb 
kohe leiukohas teada anda
Eesti metsades leidub rohkesti endiselt ohtlikke sõjast jää-
nud lõhkekehi ning Päästeamet tuletab meelde, et leitud 
lõhkekehast tuleb kohe teada anda numbril 112. Kui vähegi 
võimalik, võiks leidja jääda demineerijaid leiukoha juurde 
ootama. Kui see võimalik ei ole, tuleb leiukoht üles märkida 
ja tähistada.
„Tänapäeva nutitelefonid võimaldavad võtta GPS-koordi-
naate ja edastada need Häirekeskusele. Lisaks tuleb leiu-
koht kuidagi tähistada, näiteks maapinnast kõrgemale puu 
külge midagi kinnitades, ning seejärel teada anda, kuidas 
täpselt koht märgistati,“ rääkis Põhja-Eesti pommigrupi ju-
hataja Raido Taalmann. Vastasel juhul võib lõhkekeha leid-
mine võtta väga palju aega.
Lõhkekehad võivad olla väga erineva suuruse ja kujuga. De-
mineerijad panevad südamele, et lõhkekeha leidnud inime-
ne ei pea määrama, kas tegemist on granaadi, miini või 
mürsuga, sest see on demineerijate ülesanne. Oluline on, et 
kahtlast eset mitte mingil juhul ei liigutataks ega transpor-
ditaks ning seda eelkõige leidja enese kaitseks.
Demineerijad ei väsi kordamast, et leitud lõhkekehast tuleb 
anda teada kohe, mitte pärast koju jõudmist, ning teatada 
kindlasti just Häirekeskuse numbril 112, mitte näiteks Pääs-
teameti üldnumbril.
„Kui jätta metsa all vedelevast lõhkekehast teatamata, jääb 
järgmisel leidjal võimalus teha mitte kõige arukamaid otsu-
seid, mis võivad lõppeda väga halvasti. Häirekeskuses küsi-
takse teatajalt lisaküsimusi, mis on demineerijatele oluli-
sed, samuti antakse käitumisjuhiseid,“ selgitas Taalmann.
Kõik lõhkekehad on toodetud sõjapidamise eesmärgil ning 
mõeldud tapmiseks, vigastuste või suurte purustuste tekita-
miseks. Üheskoos saame Eesti metsad neist ohtlikest sõja-
jäänukitest puhtaks.

Juhised, kuidas käituda lõhkematerjali 
või lahingumoona leidmisel:
• mitte puudutada
• mitte kasutada leiukoha lähedal lahtist tuld
• eemalduda leiukohast
• teavitada leiust häirekeskust telefonil 112
• kui võimalik, piirata ala ja tähistada oht
• olla abijõududele telefonitsi kättesaadav
• teavitada läheduses viibijaid võimalikust ohust
• mitte siseneda metsas piirdelindiga või muul viisil tähista-
tud alale

Kuulutaja

Andres Jaadla: keskkonnaõiguse rakendamisel 
Euroopas on võtmeroll kohalikul tasandil

arengus Euroopa keskmisest 
pikalt ees. Tartu Ülikooli ja 
Eesti Maaülikooli teadlased 
on keskkonnaõiguse ja selle 
rakendamisega loonud mit-
meid eeskuju väärivaid la-
hendusi.
Minu hinnangul ei ole aga ka 
meil nö digi-eduloo kuvandi-
ga Eestis keskkonnaandmete 
kättesaadavus piisav.

Mis need keskkonnaandmed 
lihtinimese keeles on?
Kõige lihtsam näide on ilma-
teade. See, milline tuleb hom-
ne ilm, huvitab ju kõiki. Ilma-
teate aluseks ongi keskkon-
naandmed, nende seire ja 
analüüs.
Tegelikult kogutakse ümbrit-
seva keskkonna kohta and-
meid kordades rohkem.
Näiteks see, milline on õhu, 
vee ja keskkonnanäitajate 
kvaliteet, huvitab inimesi vä-
ga. Milline on keskkonna olu-
kord just minu kodukohas, 
minu tänaval? Kõik need and-
med on riiklikud institutsioo-
nid ka kokku kogunud. Täna 
ei ole need aga piisavalt kät-

tesaadavad ei omavalitsustele 
ega elanikele.
Enamusel meist on taskutes 
mobiiltelefonid ja lihtsa äppi 
või e-rakenduse allalaadimi-
sega võiksid andmed olla kõi-
gile kättesaadavad. Siinkohal 
peavad aga Euroopa Liidus 
üldiselt kehtivad reeglid tule-
ma Euroopa Komisjonilt.

Mida see Rakvere jaoks tä-
hendab?
Näiteks võiks mõõta ja ini-
mestele jagada andmeid õhu-
saaste tasemest hommikustel 
tipptundidel meie suurkooli-
de juures. Milliseid mürke 
meie lapsed tegelikult enne 
koolipäeva algust sisse hinga-
vad? Usun, et see on kordades 
üle normi.
Rakvere Targa Maja projekti 
käivitajana näen suuri võima-
lusi ka kompetentsikeskuse 
jaoks. Targa Maja ja targa lin-
na keskkonnaandmete seire 
ja analüüs ning andmete 
põhjal võimalike e-rakendus-
te väljatöötamine võiks olla 
kompetentsikeskuse üheks 
fookuseks.

Usun, et just see võiks olla 
üks nišš, mis pakuks ahvatle-
vaid võimalusi nii arenevaks 
ettevõtluseks, kui ka teadus-
tööks ning nende sidumiseks 
omavalitsustega.
Kui vaadata näiteks lasteae-
du, siis oleme lähiaastatel 
suutnud renoveerida kõik lin-
na lasteaiad. Oleme uhked 
Euroopas eeskujuks oleva 
keskkonnasõbraliku Rohuaia 
lasteaia üle. Miks aga Rakvere 
linn ega Targa Maja kompe-
tentsikeskus ei kasuta võima-
lusi, mida riik pakub, et saada 
eurotoetust hetkel avatud 
taotlusvoorust kohalike oma-
valitsuste lasteaedade re-
konstrueerimiseks? Tegemist 
on meetmega „Avaliku sektori 
kohaliku omavalitsuse allsek-
tori lasteaiahoonetes ener-
giatõhususe ja taastuvenergia 
kasutuse edendamise toetuse 
kasutamine„. Need on reaal-
sed rahad, mis jõuaksid elu-
keskkonna parandamiseks 
meie linna.

Kuulutaja

Eraisikute kuulutusi 
saab anda ka 

Vilde tänav 6a asuvas
Grossi Toidukaubad 
kaupluses “Joogid“

Kauplus on avatud 
iga päev10-22

Foto: Päästeamet

Andres Jaadla (vasakul) oli Euroopa Regioonide Komitee perspektiivarvamuse „ELi keskkonna-
õigus: aruandluse ja nõuetelevastavuse parandamine“ raportöör. 

Foto: erakogu
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Väike-Maarja sügislaat 
pakkus põnevaid mait-
seelamusi ja uusi ideid 
perenaistele, kes aia- ja 
metsaande hoidistada 
armastavad. Seltsima-
jas esitlesid autorid Tii-
na Lebane ja Lia Virkus 
vast ilmunud kokaraa-
matut „Moodsad moo-
sid ja põnevad purgi-
täied igaks aastaajaks”.

Ülle Kask

Tiina Lebane rääkis, et ne-
mad Liaga on moosikeet-
jad-praktikud. „Vahel läheb 
midagi untsu ka, aga rohkem 
on ikka õnnestumisi.”

Moosi sisse ingverit, 
šokolaadi ja võid
Tiina sõnul saab omavahel 
kokku keeta väga paljusid 
aia- ja metsaande. Maitseela-
muste tugevdamiseks võib 
sekka panna ingverit ja kar-
demoni. „Julgelt võib lisada 
ka piparmünti, aga minu 
lemmikmaitsetaim on hoopis 
tüümian.”
Lia nentis, et paneb õuna-
moosidesse sageli just karde-

moni.
Kokad kiitsid ka pihlakamar-
ju, mida tasub hoidistele lisa-
da looduslike säilitusainete 
tõttu.
Tiina sõnul tekivad kooslused 
justkui iseenesest, katsetami-
se käigus. „Käisin lapsena va-
naemaga põldmarju korja-
mas ja hilisemas elus tekkiski 
idee, et neid võiks keeta nek-
tariiniga. Kord pakuti mulle 
aga põldmarjaketšupit, mis 
oli tume nagu öö. Tahtsin ka 
proovida ja tegin hoopis 
arooniaketšupit. Olen keet-
nud arooniatest ka moosi 
koos õuntega. Lisaks võib 
marju sügavkülma panna ja 
talvel on väga hea neist kis-
selli teha,“ rääkis naine ning 
lisas, et arooniatest on veidi 
kahju, sest väidetavalt pak-
sendavad need verd. „Siis 
peaks ju siirupit liitrite kaupa 
jooma,“ arvas ta.
Lia lisas, et arooniatest võib 
ka soolaseid hoidiseid val-
mistada. „Ei taha ju kogu aeg 
suhkrusiirupit.“
Teise põneva trendina tõi Lia 
välja moosi valmistamise 
martsipani või šokolaadiga. 
„Lisada võib ka natuke lahus-
tuvat kohvi või kakaod,” lisas 
Tiina.
Naised on saanud toredaid 
moosiideid ka maailmas ringi 
rännates.

Kaasaegne naine keedab mo

Kokaraamatu autorid Tiina Lebane (vasakul) ja Lia Virkus jagasid moosikeetmise nippe. 
Foto: Ülle Kask

„Raamatus on kirsi- 
martsipanimoosi retsept 
„Schwarzwald purgis”. Saksa-
maal on selline piirkond, kus 
kasvab väga palju kirsse, kir-
sid on seal A ja O,” rääkis Tii-
na.
Belgia rahvustoit on pirnidest 

Liege’i kaste, mis meenutab 
veidi povidlot. Kaste on hästi 
paks, seda keedetakse ilma 
suhkruta tundide kaupa. Pir-
nimoosile võib lisada sidruni-
koort ja -mahla, et lääget 
maitset veidi hapukamaks 
muuta. Kõige lõpuks tuleks li-

sada võid, mis annab sameti-
se maitse.
„Sageli küsitakse, mida teha 
paradiisiõuntega,” sedastas 
Lia. „Neid võib panna õuna-
mooside hulka või toorelt 
ning tervelt sügavkülma ja 
suurepärane lisand jõuluha-

ne sisse on omast käest võtta. 
Paradiisiõunad sobivad ka 
sektoriteks lõigatuna soolas-
tesse hoidistesse.”

Mida vähem suhkrut, 
seda tervislikum
„Meie kasutame moosisuhk-
rut, mis on küll kallim, aga se-
da kulub palju vähem,” rõhu-
tas Lia. ”Ja keetma ei pea 
kaua. Õunamoosile tuleb 
suhkur lisada alles kolm-neli 
minutit enne lõplikku valmi-
mist. Moosi värv ja maitse on 
hoopis teine, konsistents on 
kallerdunud ja tekstuurne.”
Moosisuhkur sisaldab pektii-
ni, mis on looduslik tarretav 
aine.
Kokkade sõnul on väga hea ka 
marmelaadisuhkur, mida ku-
lub pisike pakike ühe kilo 
marjade kohta. Pruuni suhk-
ruga saab õunavõiet valmis-
tada.
Hele ja tume muscovado suh-
kur annab aga hoidistele ilusa 
värvi ja karamelli meki. Ko-
kad kasutavad ka vahtrasiiru-
pit, mitte ainult moosides, 
vaid ka toidus.
Lia toonitas, et vahtrasiirup 
on kallis, aga tervislik. „Ei tea, 
miks meie esiemad arvasid, et 
moosile peab panema kilo 
suhkrut, kilo marju ning keet-
ma tund aega,” imestas ta. 
„Ehk peljati, et muidu moos 
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odsaid moose
Vale-nutella ehk õuna-šokolaadivõie: 
500 g puhastatud õunu, 100 g pruuni roosuhkrut, 
100 g tumedat šokolaadi.
Püreesta suhkruga pehmeks keedetud õunamoos 
saumikseriga ja tõsta kõrvale. Lisa potti tükeldatud 
šokolaad, sega sulamiseni (mitte keeta!) ja tõsta 
purki.

Õunatšatni: 
1 kg hapukaid õunu, 2 suuremat sibulat, 2 küüs-
lauguküünt, 2 dl vett, 1 tšillipipar koos seemnete-
ga, 2 tl ingverit, 1 dl pruuni roosuhkrut, 1 tl soola, 
1 tl muskaatpähklit, 2 sl õunaäädikat, 2 sl õli, 2 dl 
jõhvikaid.
Kuumuta poti põhjas hakitud sibul ja küüslauk, lisa 
vesi ja tükeldatud õunad. Keeda 10-15 minutit, 
kuni õunad on lagunenud. Püreesta saumikseriga. 
Sega hulka suhkur, sool, maitseained ja viimaks ka 
õunaäädikas. Pane kuumalt purkidesse ning kaane-
ta.

Jõulumoos ehk pohla-kõrvitsamoos kaneeliga: 
2 l pohli, 1 l kõrvitsatükke, 5 dl suhkrut, 2-3 ka-
neelikoort.
Pane marjad koos kõrvitsatükkide ja kaneelikoor-
tega potti ning kuumuta kuni kõrvits muutub läbi-
paistvaks ja värvub punakaks. Lisa suhkur ja keeda 
kuni kõrvits on pehmenenud meelepärase astmeni. 
Võta kaneelikoored välja ja tõsta moos eelkuumu-
tatud purkidesse ning kaaneta.

ei säili.”
Juttu tuli ka soolastest hoidis-
test. Küsimuse peale, kui pal-
ju panna hoidistesse soola ja 
äädikat, vastasid kokad, et li-
savad neid komponente 
maitse järgi.
Tiina väldib sünteetilist 30 
protsendist äädikat, mis on 
keemiatööstuse tooraine. 
„Haput andev komponent 
hoidistes võiks olla õunaäädi-
kas, aga igaüks otsustab ise. 
Mõni hoidis tahab vana head 
tugevat äädikamaitset, mari-
neeritud seened on sellega 
väga head. Aga tahame ju ter-
vislikumat toitu süüa.“ nentis 
Lia.
Tiina Lebane ja Lia Virkus olid 
moosifännide rõõmuks võt-
nud kaasa purgikesi hõrgutis-
tega, mida lahkelt maitsta 
pakkusid.
Mekkida sai pirni-vürtsmoosi 
ingveriga, õunamarmelaadi 
kardemoniga, vale-nutellat 
ehk õuna-šokolaadivõiet, 
seenesalatit, õuna-pihlaka ja 
õuna-aroonia zheleed.
„Moodsat moosi ei keeda kor-
raga sadade liitrite kaupa, 
vaid natuke: mekutamiseks ja 
sõpradele pakkumiseks,” üt-
les Lia Virkus. „Moos on nagu 
magustoit, mida on tore ka 
kinkida.”
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• Osutan kvaliteetset maakleri 
teenust.  Kinnisvara ostu-
müügilepingud. Tel 5664 2161

• Müüa rem.vajav korter Rakveres 
Pikk 36-8. Tel 5332 4749

• Müüa või üürile anda 1toaline 
keskküttega korter Tamsalus. Tel 
5680 1956

• Müüa Kundas Koidu tn 81 ja 
Pargi tn 4 1toaline k.m. korter. Tel 
+358 4070 21378

• Müüa Laekveres 2toaline 
ahiküttega korter. Soodne hind. 
Tel 5557 9653

• Müüa 2toaline korter Tapal 
Turu tn, IV korrus. Köögis ja esikus 
laminaatparkett, PVC aknad. Otse 
omanikult. Lisainfo tel 5698 3440

• Müüa või üürida 2toaline 
korter Tapal Hommiku pst. 
Korter on renoveeritud, olemas 
köögimööbel. Info tel. 526 2267

• Müüa Väike-Maarjas 2 ahiküttega 
2toalist korterit (I ja II k.). Lisainfo 
5343 1978

• Müüa või üürile anda 3toaline 
keskküttega korter  Rakvere 
kesklinnas. Tel 5566 6383

• Müüa 3toaline korter Vohnjas. 
Tel 514 7972

• Müüa 3toaline korter Uhtnas (I 
k). Hind kokkuleppel. Müüa maad 
Tallinn-Narva mnt ja Kunda jõe 
vahelisel alal (1,6 ha). Tel 5236 447

• Müüa Laekvere alevikus heas 
korras 3toaline korter. Tel 5353 
7711

• Müüa Viitnal 3toaline korter 
(75,6 m2, rõdu). Kap.remondiks 
ettevalmistatud. Ots eomanikult. 
Info tel 525 8998

KINNISVARA

MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

• Müüa 3toaline korter Ulvis 
Rägavere vallas. 2 rõdu, heas 
korras. Hind 6000 €. Lisainfo 515 
7386

• Müüa 3toaline korter Vinnis 
Sõpruse tn 3. Väga hea asukoht. 
Hind soodne. Tel 502 8156 

• Müüa 4toaline (70 m2) täielikult 
renoveeritud korter Haljalas või 
vahetada korteri või maja vastu 
Võsul või Käsmus. Tel 5568 6385, 
benedicion2@gmail.com

• Müüa renoveerimisjärgus 
maja Näpil Kuuse tn 7. Tel 505 
4575

• Müüa kesklinna lähedal vaiksel 
tänaval kaasomandisse kuuluv 
maja teine korrus koos maaga. 
Remonti vajav. Lisainfo tel 5648 
0384

• Müüa või vahetada Rakveres 
elamu II korrus. Ahiküte, aiamaa. 
Tel 5358 6829

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

• Müüa maja L-Virumaal Haljala 
alevikus. Krunt 3100 m2. Tel 5664 
3580

• Müüa maja Kunda linnas, 2 
korrust, eraldatud kohas, otse 
omanikult. Tel 5810 2416

•  M ü ü a  Ta p a  ä ä r e l i n n a s 
kahekordne maja .  Kinnistul 
tsentraalvesi ja kanalisatsioon, 
kõr valhooned (suur garaaž, 
saun, kuur), kandev viljapuuaed, 
peenramaa, suur muruplats 
(kokku 1500 m2). Maja vajab 
remonti. Hind 23 000 €. Info tel 
5307 8990, soovitavalt õhtuti

•  Müüa remontivajav maja 
Injus mõisa pargi vastas. 4 tuba. 
Pildid kv.ee-s. Hind kokkuleppel. 
Vahetusvariandid. Tel 5031 849

• Müüa krunt (1100 m2) ja äripind 
(80 m2) Rakveres Rägavere tee 3. 
Tel 5284 330

• Müüa krunt Rakveres. Info 
5800 4857

• Müüa elamukrunt  Käsmus 
(1480 m2) või vahetada korteri või 
maja vastu Võsul või Käsmus. Tel 
5568 6385, benedicion2@gmail.
com

MÜÜA  HEAS KORRAS MAJA  
RAKVERE LINNAS VAHTRA PST 41 

• otse omanikult  • üp 140 m2  • krunt 596 m2  • korruseid 2

Majal on uus, väga korrektselt renoveeritud katus (SBS-
bituumen katusekate ) ja vahetatud on kogu maja aknad.

Tel 5517 185 ja 5116 424 

    |     

MIHKEL ELISTE
 

5386 3936

Hindaja / Nooremmaakler
Mihkel.Eliste@arcovara.ee

SWEDBANKI KLIENDILE HINDAMINE -20%

Telli hindamine!

Laada 14, Rakvere     Tel 324 0888

Andrus, 527 1011

84 000 € 190 m²

29 900 €

Andrus, 527 1011

119 m²

Andrus, 527 1011

50,8 m², III k29 900 €

MÜÜA KINNISTU 8,6 ha MAAD
TOOMAHANSU EIPRI KÜLAS

• Üp 119m², hoonete alune pind 529m²
• Väga privaatne asukoht 
• Hea juurdepääs

30 000 €

Andrus, 527 1011

163 m²

20 000 €

Andrus, 527 1011

65 m², II k

15 800 €

Andrus, 527 1011

780 m²

62 m², V k22 000 €

28 000 €

Andrus, 527 1011

56,2 m²

85 000 € 232 m²

Andrus, 527 1011

Andrus, 527 1011

69 000 €

Andrus, 527 1011

330 m² 58 000 €

Andrus, 527 1011

31 000 € 140 m²

986 m²

MÜÜA MAAMAJA
VANAMÕISAS HALJALA v.

• Kinnistu 1,7 ha, kivimaja, keskküte
• 2 abihoonet, puurkaev
• Hea asukoht, vilja- ja marjaaed

• Selveri lähedal kesklinnas
• Rõdu, toad eraldi
• Aknad hoovi poole

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
ADOFFI TN RAKVERES

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
PÕLLU TN SÕMERUL

• Heas seisukorras
• Keldriboks, panipaik
• Keskküte

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
KIIGE TN VINNIS

• Rõdu, parkimine
• Väga hea asukoht
• Avatud köök ja elutuba

Andrus, 527 1011

UUS HIND! 

MÜÜA MAAMAJA 
SAARA KÜLAS VINNI VALLAS

• Kinnistu 1,87 ha, 3 tuba, abiruumid
• Saun, 2 kuuri, laut, kelder, garaaž
• Männimets, hea juurdepääs

• Kinnistu 1,8 ha
• Elekter, kaev, kuur, saun
• Elamu ja põllukivist vundament

MÜÜA MAJA
MÄNNIOJA RAKVEREST 9km

MÜÜA MAJA 
VANA KLAASISOO SÕMERU V.
• Kinnistu 3,4 ha, rõdu, saun, WC
• 4 abihoonet, kasvuhoone
• Puurkaev/salvkaev

MÜÜA MAJA
KAVASTUS VÕSU mnt ÄÄRES
• Kinnistu 2,6 ha
• Rehielamutüüpi palkmaja
• Kaev, liitumine EE 1x20A

SOODNE HIND! 

MÜÜA ELAMUMAA
PEIPSI ÄÄRES LOHUSOO v.

• Saun, kaev, järveni 200m
• Ehitusõigus 2 hoonele
• Hea juurdepääs, naabrivalve

MÜÜA KINNISTU
VILDE TN RAKVERES

• Kinnistu 723 m²
• Ehitusjärgus ärihoone
• Hea asukoht

MÜÜA KAARHALL
VELTSI RAKVERE VALLAS

• Kinnistu 6384 m², 7 km Rakverest
• Alajaam kinnistul, vee- ja kanal.
  kinnistu piiril, betoonpõrand

Turu plats 5, II korrus, Rakvere
322 3601

rakvere@uusmaa.ee

UUS MAA RAKVERE BÜROO

Margus Punane
Tegevjuht
Kutseline maakler
504 9998

Triinu Heinluht
Hindaja, Maakler
5391 0678

Taivi Kask
Kutseline maakler
5567 1233

Tõnu Kuhi
Kutseline hindaja
502 2114

Nele Aart
Kutseline maakler
5697 5217

SOOJUSTATUD VÄIKE PALKELAMU
TAPA VALLAS LEHTSES

Kinnistu 2045 m², uus katus, aknad, fassaad

19 890 € UUS!

Margus Punane, 504 9998

MAJA KADRINA VALLAS
VIITNA SÜDAMES

Kinnistu 2761 m², elamu 96 m², uus katus ja aknad

35 990 € UUS HIND!

SOODNE 2TOALINE KORTER
RAKVERES SIDE 6

2 tuba, korrus 1/5, 38,3 m², hubane planeering

17 900 € 

Taivi Kask, 5567 1233

MAJAKENE MÕISA LÄHEDUSES
VIHULA VALLAS PALMSE KÜLAS

Kinnistu 2,59 ha, elamu 78,2 m², 3 tuba

36 990 € UUS HIND!

KENA KORTER, KOHE ELAMA
RAKVERESSE KUNGLA 11

3 tuba, 61,8m², 2/5, uued aknad, rõdu, toad eraldi
Margus Punane, 504 9998

SUURE AIAGA HUBANE KODU
KUNDAS KOIDU TN

Kinnistu 1633 m², elamu 116 m², renoveeritud

75 000 € 

HUBANE AHIKÜTTEGA KORTER
RAKVERES PIKK 57

2 tuba, korrus 1/2, 43,1 m², renoveeritud

EHITA OMA KODU
RAKVERE LINNA AIA 3

Kinnistu 907 m², elekter, vesi ja kanalisatsioon

Margus Punane,  504 9998

Triinu Heinluht, 5391 0673

35 000 € 

Taivi Kask, 5567 1233

27 900 € UUS!

Taivi Kask, 5567 1233

47 900 €  

Taivi Kask, 5567 1233

KULTUURIPÄRAND RAKVERE LINNAS
VÕIDU 64a

Kinnistu 690 m², vana veski, ärimaa

75 000 €

TULE MAALE ELAMA
VINNI VALLAS VÕHU KÜLAS

Kinnistu 13 243 m²,  5 tuba, elamu 126 m²

25 000 € UUS HIND!

Nele Aart,  5697 5217

Nele Aart, 5697 5217

KORTER RAKVERES 
LENNUKI 8

Korrus 4/4, 3 tuba, 47,9 m²

17 900 €

EHITA MAJA RAKVERE LÄHEDALE
PAATNA KÜLLA KALDJÄRVE KINNISTULE

Kinnistu 12 940 m², elekter, kaev

24 000 €

Nele Aart,  5697 5217

Nele Aart, 5697 5217



HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

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/rake  

* 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/qua  ro                94 
AUDI 100 sed/avant                    94
AUDI V8 quattro     3,6i/4,2i/aut    89
ALFA ROMEO 33/164  3,0i       83-94
BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i          94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe          92-95
BMW E38         4,0i aut.              95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46  car/coupe   1,9i/2,0T         -05

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

UUS! DACIA LOGAN              1,4i                            06
DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ         0,8i                99
FIAT TIPO              1,7D              88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i       95-98
FIAT PUNTO       1,2i             -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD              02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO               93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      -03
FORD ESCORT /ORION       91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                  87-98
FORD FIESTA                    84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i                -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut       -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i             00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3       93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA                -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut         99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                 97
LADA  110/111                 01
LEXUS LS400            4,0i           97
MAZDA B2500                0 6
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i    85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i    92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                   -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6          92-94
MAZDA 6 sed           2,0                    02
MB CLK                   97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car          93-00
MB E-klass                                                      -00
MITSUBISHI PAJERO                              -97
MITSUBISHI GALANT                                      -00
MITSUBISHI LANCER sed/car               85-00
MITSUBISHI COLT                          88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust           97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                            -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i        95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                      99
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i         86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i             02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                  92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                      09
OPEL SINTRA             2,2i                 99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD        89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                             2,0 TD                        99
UUS! OPEL MERIVA            1,6 i                        05 
PEUGEOT 405/205/306/309        83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER         2,5TD                 99
PEUGEOT 206 3ust  1,1              99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi               05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                      06
PEUGEOT PARTNER            1,9D                -04
PORSCHE 924            2,0        82/85
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0          85-98
RENAULT SAFRANE             2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD   96-99
REANULT THALIA      1,4                    -04
ROVER 620/416     1,6i/2,0i    93-00
SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car               2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY         2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                           06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO                     91-95
UUS! SEAT LEON                  1,6i                        02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00
TOYOTA CARINA E/car      1,6i       92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i              95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO Classic         1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                         92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6         98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi   -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi          99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                    06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

Nortsu tee 2 ǀ Rakvere ǀ tel 522 8441
rakvereautohooldus@gmail.com

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

AUTODIAGNOSTIKA

AUTODE DIAGNOSTIKA
STARTERITE JA                    
GENERAATORITE REMONT
HAAKEKONKSUDE            
MÜÜK JA PAIGALDUS
SÕIDUKITE ELEKTRITÖÖD

Nortsu tee 2, Rakvere
INFO JA 
AEGADE BRONEERIMINE:   
tel 5561 1776 
info@autoelekter.ee   

www.autoelekter.ee
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• Ostan 1toalise k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 5081 
311

• Noor pere ostab 1-2toalise 
korteri Rakvere linnas. Tel +372 
5358 6061

• Ostan remontivajava korteri 
Rakveres <22 000 €. Aitan müügiga. 
Tel 5550 0588

• Ostan Tapa linnas 1- või 
2toalise korteri. Tel 5697 5317

• Soovin osta soodsalt  otse 
omanikult  1-3toalise korteri 
Rakveres. Pakkumised palun teha 
info@roofhaus.ee või telefonil +37 
5555 4730. Raha kohe kätte!

• Soovin osta Rakveres või Haljalas 
remonti vajava korteri. Oodatud 
kõik pakkumised! Raha kohe kätte. 
Info tel 5188 770

• Ostan rem. vajava 3toalise 
ahiküttega  korteri Rakveres. 
Samas üürin 3toalise ahiküttega 
korteri Rakveres alates nov. 2016. 
maarek.vanakopli@gmail.com, tel 
5305 2600

• Ostan korteri või väiksema maja 
Võsul või selle läheduses. Tel 5568 
6385, benedicion2@gmail.com

• Ostan soodsalt krundi Rakveres 
või lähiümbruses (võib pakkuda 
koos vanema majaga). Info tel 
5906 6112

• Ostan põllumaad. Tel 5293 
609

• Ostan garaaži Rakveres <1000 €. 
Tel 5550 0588

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

•  A n d a  ü ü r i l e  t u b a  ü h e l e 
eramajas. 120 €. Tel 5662 1987

• Anda üürile 1toaline keskküttega 
korter Sõmerul. Tel 513 7604

• Üürile anda Sõmerul mug. 
rem. möbleeritud väike 1toaline 
korter. H: 145 € + kom.maksud. 
tel 5664 4088

• www.toonklaas.ee

• Müüa töökorras MAZ ja Kamaz 
kallurid. Tel 5853 2450

• Müüa Dacia Logan 2005. a sept. 
Üv kuni 2017. a. Auto väga heas 
korras. Hooldusraamat. Hind 
kokkuleppel. Tel 5664 8311

• Müüa Ford Focus 2005. a 1,6TD 
universaal (hind 3000 €), Ford 
Mondeo 2006. a 2,0TD universaal 
(3000 €). Autod heas korras. Võim. 
vahetada odavama sõiduautoga. 
Tel 502 4288

• Müüa Ford Focus 1,6 74 kW, 
sinine. Tel 5669 4475

• Müüa Nissan Primera. Mootor 
ja sillad korras, kere vajab remonti. 
Tel 5740 9873

• Müüa Opel Astra Elegance 
1,8i 10/2003. a 92 kW helehall 
metallik, universaal, bensiin, 
konditsioneer, püsikiirusehoidja, 
kesklukk puldist, 4x el.aknad, 
Opeli valuvelgedel, veokonks, 
roosteta, v.heas tehnilises korras, 
kehtiv  ülevaatus,  soodsalt ! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2,2DTI 04/2003. a 92 kW hõbedane, 
turbodiisel, 7 kohta, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, 4x el.aknad, 
el.peeglid, kesklukk puldist, tume 
salong, 16tollistel valuvelgedel, 
pl.soojendus, veokonks, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen G olf  4 
Variant 1,9TDi 10/2001. a 66 
kW hõbemetallik, turbodiisel, 
u n i v e r s a a l ,  k o n d i t s i o n e e r, 
4x el.aknad, kesklukk puldist, 
e l . p e e g l i d ,  v a l u v e l g e d e l , 
s t e re o,  v e o k o n k s,  k o r ra l i k , 
s u p e r ö k o n o o m n e ,  k e h t i v 
ülevaatus, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
põllumaid, 
metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

• Vahetada 2 korterit Rakveres 
maja vastu Rakveres või müüa 
eraldi. Otse omanikult. Tel 5348 
8161

• Soovin üürida mõistliku hinnaga 
1- või 2toalist korterit Rakveres. 
Tel 5639 9498

• Soovin üürida Rakveres 1toalise 
k.m. korteri või toa (võib ka ajutiselt) 
alates 1. okt. 2016. Kristjan 5669 1427

• Soovin üürida garaažiboksi. 
Tel 5382 7063

• Pere soovib üürida maja Rakveres 
hilisema ostuvõimalusega. Tel 5308 
1705

• Ostan VAZide uusi plekke, 
tulesid, stangesid, veneaegseid 
uusi rehve. Tel 515 7395

• Ostan 2 VW Golf plekkvelge 
(4x100, 14 tolli). Tel 5649 1828

• Ostan hästi hoitud ökonoomse 
sõiduauto. Tel 5656 9826

• Ostan sõidukorras sõiduauto. 
Mob 5566 3733

• Müüa elamumaa (1317 m2) 
Kadrinas. Tsentraalne vee- 
ja kanalisatsiooni ühendus. 
Elekter, ehitusprojekt olemas. 
Tel 5052 060

• Tapal üürile anda 1toaline 
ahiküttega korter. Üür 60 €/kuus. 
Tel 5623 4575

• Anda üürile või müüa 2toaline 
korter Kunda linnas. Täpsem info 
tel 5342 7845

• Anda üürile 2toaline k.m. korter 
Laada 10. III korrus. 200 € + kom.
maks. Tel +358 4070 21378

• Anda üürile 2toaline täielikult 
renoveeritud k.m. korter Rakvere 
kesklinnas Koidula tn 9. Toad 
eraldi. Avatud köök, köögis uus 
köögimööbel ja tehnika. Tel 55 
13 480

• Anda üürile 3toaline korter 
Haljalas. Tel 5511 133

• Anda Eismal üürile palkmaja. 
Võimalus elada aastaringselt. Tel 
5083 305

• Üürile anda 3toaline k.m. korter 
Küti tn. Osaliselt möbleeritud, 
pesumasin, külmik, integreeritud 
köögitehnika. Üür 200 € + kommu-
naal + elekter. Vabaneb okt. 2016. 
Tel 5388 8750

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

• Müüa  Volkswagen G olf  4 
Variant 1,9TDI 10/2002. a 74 
kW tumepun.met. turbodiisel, 
universaal, konditsioneer, 4x 
el.aknad, el.peeglid, kesklukk 
puldist, tume salong, valuvelgedel, 
veokonks, korralik, ökonoomne, 
kehtiv  ülevaatus,  soodsalt ! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volvo V70  2,4D 120 
kW universaal 2007. a. Rikkalik 
lisavarustus. Hind soodne. Tel 
502 8126

•  A ku d  m u r u t r a kt o r i l e , 
rollerile, mootorratastele, 
AT V-le .  Rägavere tee 38, 
Agroparts OÜ. Tel 32 58 970, 
5260 545

• Müüa Ford Mondeo 2000-2007. 
a varuosasid. Tel 5646 6933

•  Mü ü a  2  VA Z  m o o t o r i t  + 
käigukast,  käsimuruniiduk 
(Vasara toode) ja 2 M-401 velge + 
ilukilbid. Tel 5236 447

• Müüa VAZ 2106 punase 
riidega istmed ja 01, 05, 06 
velgi. Tel 529 1004

• Müüa väga vähe kasutatud 
krossivarustus. Samas müüa väga 
heas korras 2013. a Kawasaki 450 
krossikas. Tel 508 3305

• Müüa odavalt 13-15tolliseid 
kasutatud rehve. Tel 529 1004

• Müüa suverehvid 155/70R13 ja 
165/70R13. Tel 528 0605

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Puksiirabi. Veoteenused. Au-
toabi. Tel 52 06 306, www.puksiir.
eu

• 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

TEENUSED

• Septikute paigaldus ja müük. 
Tel 5757 0202, erlend@eestiseptik.
ee

• Toru- ja san.tehnilised tööd. Tel 
5332 4749

•  S a n . t e h n i l i s e d  t ö ö d , 
veemõõtjate vahetus, boilerid, 
WC-potid jms. Tel 5830 7593

• Vannitubade remont. Tel 5670 
9080

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee
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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

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
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioonitras-
side ehitus (sise- ja välist-
rassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤ Reoveepaakide ja septikute 
müük ning paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Üldehitustööd. Tel 5685 6320

 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

* KVALITEETNE MATERJAL
* PROFESSIONAALNE PAIGAL-
DUS
* ERIKUJULISED LIISTPROFIILID
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee

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

• 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 ü t t e - ,  v e n t . -  j a 
k l i i m a s e a d m e t e  m ü ü k , 
hooldus, paigaldus. Kuulutus 
ei aegu! Info tel 5557 1900

• Õhk-vesi soojuspumbad koos 
paigaldusega kuni septembri 
lõpuni superhinnaga. Küsi tel 
5557 1900

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkimis- ja pottsepa-
teenus. Tel 522 1165

• Ahjud, kaminad, korstnad, 
müürid, pliidid. Tel 504 7459

Tel+372 5629 2880 

mertaxgrupp@gmail.com

TEOSTAME ERINEVAID 

KATUSE ning PLEKITÖID

• Viljapuude ja marjapõõsaste 
hoolduslõikus ja võra kujundus. 
Tel 5695 5582

•  R e m o n d i n  ja  h o o l d a n 
mootorsaage, trimmere-
id, võsalõikajaid, muruni-
idukeid. Tel 5682 0059

• Muru ja kõrge rohu niitmine, 
heki ilulõikus, trimmerdamine 
ja võsalõikus. Tel 5660 3585

• Pressin õunamahla. Tel 5390 
9168

• Võsalõikamine. Tel 5670 9080

• Puulehtede koristus ja äravedu. 
Tel 5660 3585

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. Tel 
5568 6385

• Teen korda teie ettevõtte 
raamatupidamise. Tel 505 1176

•  R a a m a t u p i d a m i s t e e n u s 
äriühingutele ja korteriühistutele. 
Tel 5375 1883

* 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

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

• 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

Aitame sinu ettevõtlust 

DOKUMENTIDE 

HALDAMISEL 

ja RAAMATUPIDAMISEL

Tel 5656 0856, 
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

VIRTUAALNE

SEKRETÄR ja 

RAAMATUPIDAJA

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

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

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• KOLIMISTEENUS fi rmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Te o s t a m e  k õ i k e,  m i s  o n 
kolimisega seotud, ja seejuures 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite jm. 
raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame 
koos teie probleemile parima 
lahenduse. OÜ Kolimised. 
TEL. 5649 3289 või kaido@
kolimised.ee, www.kolimised.
ee

• Veoteenus kandevõime 13,8 
t, madel (2,45*9,0 m), kraa-
na, 0,85 eur/km, tõstetööd 25 
eur/h. Tel 5682 7009

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

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 
506 1547

• Veoteenus kaubikuga. Tel 5670 
9080

•  Ü l d e h i t u s ,  s i s e t ö ö d , 
renoveerimine. Tel 5685 6320

• Üldehitustööd.  Scandic 
Houses OÜ poolt pakutavate 
üldehitustööde valik on väga 
lai ning hõlmab kõike, mis 
on seotud uusehitiste, rekon-
strueerimiste, renoveerimiste 
ja remonttöödega. Kontakt 
Info@scandichouses.com või 
+372 503 1157

• Kõrvalhoonete ehitus. Tel 
5685 6320

•  E l a m u s i s e s e d  e h i t u s-  ja 
remonditööd Rakveres. Tel 5604 
1424

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

• Paigaldame aknaid ja uksi. 
Teostame ka akende ja uste re-
monti, hooldust, reguleerimist, 
tihendite vahetust ja paketi va-
hetust. Tel 5675 0724

• Valmistan sise- ja välisuksi, 
aknaid, söögilaudu, pinke. Teile 
sobiv mõõt. Tel 5349 6065

• Saunade ehitus. Hinnad 
soodsad. Tel 5685 6320

• Võrk- ja puitaedade ehitus. 
Soodsa hinnaga loomavõrgust 
piirded. Tehtud töödele arve ja 
garantii. www.kodupuit.ee Tel 58 
889 999

• Piirdeaedade ehitus. Tel 
5685 6320

•  A u t o m a a t i k a  t i i b -  j a 
liugväravatele. Tõstuksed, 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

• Tänava-äärekivide paigal-
dus; piirdeaedade, terrasside 
ehitus; väravate valmista-
mine, paigaldus ja automaa-
tika; haljastustööd ja projek-
teerimine; ehitustööd. Tehtud 
töödele garantii. kiviaed.ee, 
5394 6666

• Katuste ehitus (plekk, kivi, 
eterniit). Tel 5685 6320

• Paigaldan kõnniteid ja teen 
ehitus-remonditöid (krohvin, 
laon müüri, plaadin jne). Tel 5606 
9271

• Lammutustööd. Tel 5685 
6320

• Firma teostab lammutustöid üle 
Eesti. Tel 5330 5970

• TV-antennid, digi-, SAT-TV-
komplektid. Müük. Paigaldus. 
Konsultatsioon. Garantii. Tel 515 
2235, 325 2179 OÜ Mart Tali Kau-
bandus

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

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

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

www.kuulutaja.ee

• Tekstiilipesuri rent! Pese ise 
oma autoiste, diivan või vaip 
puhtaks! Hind 20 eurot/ööpäev. 
Tel 5800 4824. Asukoht Vinni.

• Kõrgsurvepesu  –  puhtaks 
fassaadid, katused ja tänavakivid! 
Tel 5342 6006

• Aitan ära viia teie vanametalli. 
Hind kokkuleppel! Tel 5069 548

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 322 7822, 506 1547

• Klassikaline massaaž 20 min/5 
€, kupud 3 €. Tel 5567 7800

•  A n s .  K A L E V B A N D . 
Tantsumuusika igale peole!   Tel 
5185 318, kalevband.kalev@gmail.
com

• Ansambel üritusele al 190 € + 
õhtujuhtimine. Tel 5190 1697

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

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

• Õhtujuht ja tantsumuusika 
teie peole. Küsi lisa tel 5683 
7141, Tiia Paist

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

EHITUSPROJEKTID 
DETAIL-

PLANEERINGUD

kiiresti
RK Arhitektuuribüroo OÜ

Tel 5803 7647

Pildid ja videod õhust
4k aerovideo
16mp. foto

55909683

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus
• Põrandate vahatamine
• Igapäevane koristus
• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

FEKAALIVEDU

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, 5194 4298

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

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

Pakume multilift kasti 
renditeenust. 
Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

k l l f k

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja  kanalisatsio onikaevude 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus. 
Külmunud trasside sulatus. Feka-
Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 5381 
9930

HAAGISSUVILATE

Simuna mnt. 8, Väike-Maarja
Lääne-Virumaa, TEL. 508 4080

www.caravanpluss.ee

müük
rent

tellimine
pisiremont

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeerimine
* välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaaditööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi renoveerimis-
tööd
* lumelükkamine, katuste pu-
hastamine
* septikute ja mahutite pai-
galdus
Tel 5191 2784, info@armitec.ee

• Veoteenus väikekalluriga, 
kandevõime 4t koos kraanaga, 
t õ s t e v õ i m e  1 t .  H i n n a d 
kokkuleppel. Lisa-info 5135 173

• Transportteenus VW LT 
kaubikuga. Tel 5685 6320
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• Müüa odavalt tumba, diivanilaud 
(kirss), sektsioonmoodulkapp 
(kirss), söögilaud ja 6 tooli (kirss), 
elektriradiaatorid, suusasaapad, 
rulluisud, 2 jalgratast (noorte 
ja  t ä i s k a s v a n u t e ) ,  p u i d u s t 
l a m a m i s t o o l ,  p l a s t i k u s t 
terrassitoolid.  Tel 5104 147

• Müüa palju korralikke süle- 
ja lauaarvuteid.  Garantii  ja 
vahetusvõimalus. Tel 56 454 853

• Müüa arvuti nurgalaud (95x95, 
õunapuu, klaviatuurisahtliga), 
sektsioonkapp (hele, tumeda 
triibuga, 3 moodulit, üldpikkus 2 
m ja 30 cm). Tel 5347 1706

• Müüa  klaver  „Riga“.  Tasu 
kokkuleppel. Tel 503 0537

• Müüa optiline sihik (4 16x56; 
3,5 10x45), väike sügavkülmik 
Beko (hind 70 €), meeste jalgratas 
(hind 70 €). Tel 5650 9414

• Müüa iPhone 4S (must, 16GB). 
Tel 524 3322

• Müüa soojustatud metall/puit 
garaaži väravad ja 50date 3 
uksega riidekapp. Tel 516 8383

KUULUTUSED

LOOMAD

• Ostan kristall- ja portselannõusid. 
Pakkuda võib kõike! Tel 5564 0325

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

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

• Ostan vanavara majapidamise 
l i kv i d e e r i m i s e l  -  ku m m u t i , 
ümmarguse laua, toole ja muid 
esemeid kila-kolani. Tel 5031 849

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

• Ostan süle- ja lauaarvuteid. Või-
vad vajada remonti. Tel 56 454 853

•  O s t a n  õ u n a p u r u s t i  j a 
mahlapressi. Tel 5895 9575

• Ostame kulda (ehteid, münte, 
hambakulda), hind al. 18€/g 
ja hõbedat (mündid, ehted, 
lauahõbe). Tel 5067 819

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mö öb el,  nõud,  mänguasjad, 
jalgrattad, garaažitööriistu ja 
tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616 
5761

• Ostan nõukogudeaegse või veelgi 
vanema ümmarguste või ovaalsete 
kividega merevaigust kaelakee, 
maksan kuni 600 €. Tel 5871 0351

• Ostan Saksa tääknoa, kiivri, 
v ö ö r i h m a ,  v o r m i  j a  E e s t i 
Vabadussõja märke, medaleid, 
käiselinte, raamatuid jne. Tel 5665 
5551

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise teenus al. 16 €/tm ja 
nelikanthööveldus. Info tööpäe-
vadel kell 8.30 – 17.00 telefonil 
5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
voodri-, põranda-, terrassilauda 
ja servamata lauda. Pikkused 3,0 
- 6 m. Voodrilaudade värvimine. 
Vedu üle Eesti tasuta. Tel 5282 268

• Müüa metallkorsten (kõrgus 15 
m, Ø 28). Tel 5662 1987

• Müüa kasutatud pakettaknad 
koos lengidega  (1,75x1,22), 
rõduuks (0,88x2,10) ja  aken 
(0,87x1,23). Tel 5656 9826

EHITUS

• Müüme Haljalas küttepuid. 
Lehtpuu, transport, koorem 
5-10 m3. Tel 5051 528

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

• Müüa soodsalt küttepuid koos 
veoga. Asume Kadrina lähedal. 
Tel 5199 4895

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 
2 rm. Tel 504 5632

• Müüa kuivi pakitud kütteklotse 
ja kaminapuid, pelleteid ning 
puidu- ja turbabriketti alusel. 
Vedu tasuta. Tel 433 3130, 523 8503

• Lõhutud küttepuude müük. 
Hind 30 € ruumimeeter koos 
kohaletoomisega. Pikkused 35-
50mm. Tel +372 503 0311

• Müüa soodsalt  lõhutud 
küttepuid (ka kuiva). Tel 5554 
6093

•  M ü ü a  s a e t u d - l õ h u t u d 
küttepuud. Kuivad ja toored. Tel 
5192 4320

• Kuivad küttepuud: kask 40 eurot 
ruum, lepp 35 eurot.  Pakkuda ka 
kaminapuid 40L võrkudes: lepp 
2 eurot, kask 3 eurot. Tel 5098 430

•  Müüa lõhutud küttepuid 
(pikkusega al 30–60cm) ja klotse, 
koos kohale toomisega. Täpsem 
info telefonil +372 5349 5103

KÜTTEPUUD

• Ehitusmaterjalide kokkuost. 
Tel 5685 6320

KODU

• Ära anda kassipojad. Tel 5686 
8410

• Müüa siiami kassipoeg. Tel 
5845 5248

• Müüa kalifornia tõugu küüliku-
poegi. 20 €/tk. Lisainfo 515 7386

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%

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

Müüa 
LOODUSLIKKU 

JA 
TÖÖDELDUD 

PAEKIVI 
OTSE TOOTJALT. 

Vajadusel koos 
paigaldusega. 

Tel: 5191 3156, Tõnis,
e-post: tonis36@hot.ee

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

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

Ehitusliku saematerjali müük 
Väike-Maarjas. Pikkused 3-6m.

6m materjal hea hinnaga
Kaubaaluste müük. 
Transpordi võimalus. 

Tel. 5150 268

• Ostan Vene elektroonikat: makid 
ja raadiod, võimendid, kõlarid, 
trükiplaadid, skeemid, dioolid, 
arvutid, vanametalli. Tel 5633 1491

• Ostan raamatu „Oikumeeni 
äärel“ ja „20 aastat hiljem“ sarjast. 
Tel 5645 1242

•  Müüa lõhutud küttepuid. 
Hi n d  a l .  3 0  € / r m .  Ko o s 
kohaletoomisega. Pikkused al 
25 – 60cm. Tel 5045 632

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid. Vedu tasuta. 
Tel 5013 862

• Müüa kuivi kütteklotse pakituna 
40L kottidesse. Kütteklotsid 1.60 
€/kott ja tootmisjääk 1.20 €. 
Ostes 100 kotti, transport tasuta. 
Võimalik osta kohapeal Kloodi 
külas. Tel 503 6867

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa T40AM, Belarus, M2140. 
Tel 5358 6829

• Müüa traktor MTZ 50 ja 80, 
soodsalt ja transport. Tel 5558 
5956

• Müüa GAZ 52-53 osadena 
(mootor, silindrid jne), ZIL 130 
raam koos kastiga ja töökorras 
M T Z  5 2  n i n g  t ö ö l a u d  j a 
kruustangid. Tel 5031 849

•  Müüa ratastraktor DT20 
(töökorras). Hind kokkuleppel. 
Tel 5665 7343

• Müüa sõelutud mulda. Tel 
5270 059

•  P a k u n  t a s u t a  v ä r s k e t 
loomasõnnikut otse hoonest 
(Tapalt 20 km, Kadrinast 10 km). 
Tel 5196 4657

• Müüa kompostsõnnikut. Tel 
5833 0153

PÕLLUMAJANDUS

• Määri Mõis OÜ müüb kvaliteetset 
ÖKORAMMu kompostmulda. 
Keemiline analüüs ostuga kaasa. 
Transpordivõimalus. Tel 525 9239, 
505 3340

• Müüa mett otse mesinikult. 
Rakvere piires koju kätte. Kg 7.50 
€. Tel 5551 6456

•Müün õunamahla. Hind 0,60 
€/L. Tel 516 8798

• Müüa toidukartulit „Laura“, 
„Vineta“ ja „Arielle“, 0,30 €/kg, 
vedu. Vahemetsa talu. Tel 520 2036

• Müüa Kungla talu toidukartulit 
„Laura“ ja „Gala“. Tel 514 1338

• Müüa  väetis evaba kartul 
„Laura“ ja „Gala“. 0,40 €/kg. Tel 
529 0950

• Müüa kartulit „Laura“ ja „Gala“. 
Kojuvedu. Tel 506 0354

• Müüa kvaliteetset toidukartulit 
„Afra“, „Laura“ ja „Leila“. Asukoht 
Aaspere. Transpordivõimalus. Tel 
5565 1553

• Müüa toidukartulit  „Läti 
kollane“, „Vineta“, „Laura“, „Arielle“, 
„Juku“. Tel 5619 3086

• Müüa hekikuuski ja –kaski. Tel 
5398 1891

• Müüa istikuid (õun, ploom). 5-10 
€. Tel 5360 0846

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

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

• Müüa ilusad noored sikud. Tel 
554 3596

• M ü ü a  6  k u u d  m u n e n u d 
pruunid kanad. Kanad on ise 
tibust kasvatatud ja väga ilusa 
sulestikuga. 8 €/tk. Tel 5646 7386

•  Ta p a m a j a  m ü ü b  e m i s e 
lihakehasid kohale toomisega. 
Info tel 5351 7414
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TEATED

VANAVARA

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

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 5079 
984

METS

• Metsaomanik ei lõika ainult 
metsa, vaid istutab ka asemele. 
Võtame vastu tellimusi 2017. 
aasta kevadeks metsaistutuseks 
ja hoolduseks. Pakume „taim 
maas“-teenust – aitame tellida 
taimed, valmistada ette maapinna, 
transpordime taimed metsa ning 
istutame maha. Vajadusel aitame 
vormistada toetuseks vajalikud 
dokumendid. Liivimaa Metsad 
OÜ, +372 503 1157

• Tulge kõik juuksurisse! Rakveres 
Laada 14. Reg. tel 5620 3174 Alli. T 
ja K tel 518 3110 Ingrid

OSTAME valikuliselt ka Nõuko-
gudeaegseid esemeid: 

mänguasjad, automudelid, 
vahvliküpsetajad, lauanõud, 
klaasist suveniirsead, port-
selanist kujud, raadiod, Va-
na-Toomase lambid, nää-
riehted, fotoaparaadid-ob-
jektiivid, märgid-ordenid, 
ehted, kunst, propaganda, 
vormimütsid, militaarkraam, 
teeklaasialused jpm. 

Raha kohe. Kojukutsed. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

Hansa Antiik, Pikk tn 7, Rakvere.

 Tel 32 405 42, 5282 330

AINUS ANTIIGIKAUPLUS 
VIRUMAAL!OSTAME tuhandeid erinevaid 

vanaaegseid esemeid! Mööbel 
(kummutid, puhvetid, kapid, 
lauad-toolid jm), toidunõud, 
kohviveskid, militaarkraam 
(täägid-mõõgad, kiivrid, au-
märgid, mürsukastid, varustus 
jm), kunst (maalid, graafika 
jm), ehted, fotod-postkaardid, 
märgid-medalid-ordenid, raa-
ma-tud, lambid-lühtrid, pu-
delid, väärismetallist esemed, 
jalg-, mootorrattad jm, tehnika, 
vanaraha (mündid ja paber), 
kellad (tasku-, seinakellad jm). 

Ja palju-palju muud. 

Raha kohe, kojukutsed üle 
Eesti tasuta. Tühjendusostud, 
majapidamise likvideerimisel.  

Hansa Antiik, Pikk 7, Rakvere. 
Tel 3240542, 5282330. 

R A K VE R E S  J U B A  Ü L E  20 
AASTA!

• www.toonklaas.ee

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

• 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. 

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

• Ostan vanu elektrimootoreid. 
Hind kokkuleppel! Tel 5069 548

MUUD

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

Tel: 517 4176 ǀ metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

KUI SIND VAEVAVAD 
VEENILAIENDID VÕI ON 

JALAD VÄSINUD, TURSES, 
SIIS KÜLASTA 

SUKAKABINETTI 
PROFÜLAKTILISED JA 

RAVISUKAD 
(SUKKPÜKSID, PÕLVIKUD) 

MEESTELE, NAISTELE, 
RASEDATELE

KONSULTATSIOON, 
MÕÕTMINE, MÜÜK. 

VASTUVÕTT ILMA 
SAATEKIRJATA.

NÜÜD MÜÜGIL KA 
SPORDIPÕLVIKUD.

RAKVERE POLIKLIINIK 
TULEVIKU 1. KAB. 29.

VAJALIK 
ETTEREGISTREERIMINE.

INFO JA 
REGISTREERIMINE 

555 60784

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

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

R 14-16 naised 
    17-22 mehed

Info tel 516 5591

Saun avatud

Seisuga 22. september 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind
Kartul kg 0,40 0,50

Mugulsibul kg 1,50 1,80

Roheline sibul kg 4,00

Till kg 12,00

Petersell kg 8,00

Kurk, väike kg 1,80 2,00

Värske hapukurk kg 4,00

Punapeet kg 0,80

Tomat kg 1,50 2,50

Küüslauk kg 8,00 10,00

Värske kapsas kg 0,50

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Aeduba kg 2,50

Hapukapsas kg 1,50

Paprika kg 1,50 2,00

Suvikõrvits kg 0,50 1,00

Kõrvits kg 0,80 1,00

Kibepipar kg 10,00

Baklazan kg 4,00

Pohlad liiter 4,00 4,50

Jõhvikad liiter 4,50 5,00

Õunad kg 0,50 1,00

Nektariinid kg 2,50

Virsikud kg 2,50

Ploomid kg 3,00

Viinamarjad kg 2,00 2,80

Kukeseened kg 5,00

Käsitööleib 500g 2,50

Mesi (värske) kg 6,50

Toorpiim T, N, L 
9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

Turul veel müügil:
* sügislilled, kanarbikud

* tööstuskaup - riided ja jalanõud
* kasutatud riided

* igal laupäeval saunavihad ja luuad

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

*                                
Reedel, 23. septembril turul PEIPSI KALA 

müük!

*
Laupäeval, 24. septembril müüb talu 

turul TOORPIIMA kombinaadi 
hinnaga - 20 senti/liiter

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

HINNAD RAKVERE TURUL

Südamlik kaastunne Aitale
 kalli ema 

LAINE HANNUSE 

kaotuse puhul. 

Merje ja Ahto perega
Mälestame 

MARTA SIRPI 
03.06.1929-19.09.2016

 Rakvere Hooldekodu pere

Ei kustu leinavalu hingest, 
ei kuiva silmist pisarad. 

Kuid mälestuste maailmas, 
ta alati jääb teiega

Südamlik kaastunne Mariale 
perega kalli 

ema 
kaotusel puhul. 

Naisansambel „Barvinok“

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame sügavat kaastunnet Terje 
Kaljumäele kalli 

venna 
ootamatu surma puhul. 

Rakvere Hooldekodu pere

www.kuulutaja.ee

Nädalalehte 

saab tellida 

Omniva 

postkontorist!

Tiraaž 16 000
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Kes meist armastaks ennast 
siis, kui kogu maailm näib 
ümberringi hall, elul pole 
mingit maitset ja tundub, na-
gu inimesed sõidaksid sinust 
üle ja teeksid liiga? Kui palju 
oleme sellises olukorras otsi-
nud vabandusi väljastpoolt?
Me süüdistame enese pahas 
tujus ilma, enda pisarates 
ülekohut meie aadressil, su-
hete katkemises teise inimese 
“vale käitumist”. Sageli lähe-
me ka nii kaugele, et hakka-
me ennast tümitama ja ene-
sele silte külge kleepima: ma 
olen üks igavene otsustusvõi-
metu ja arg hädavares, lootu-
setu hilineja, silmakirjalik 
teeskleja, ma ei olegi rohke-
mat väärt, kui seda piinavat 
olukorda siin.
Mõni meist elabki terve elu 
ära, naerdes mitte-naer-
ma-ajavate naljade üle ja ju-
tustades lugusid, mis ei ole 
tema lood. See on tema valik, 
kuid kas ka siiras soov ja taht-
mine? Miks naerda, kui naer-
ma ei aja? Miks käia rada, mis 
meile ei meeldi? Miks teha 
tööd, mis ammu enam rõõ-

mu ei paku? Miks hoida alles 
inimsuhteid, milles me ei saa 
olla meie ise?
Aina rohkem inimesi pöör-
dub enese sisse, et saada vas-
tuseid küsimusele, miks ta 
elu selline on? Kui lõpetame 
teiste ja enese süüdistamise 
enda muredes ja hakkame 
elama nii, nagu teeme seda 
oma unistustes, muutubki 
maailm paremaks ja helge-
maks paigaks.
Igaühe reaalsus asub tema 
enda sees. See, millele oma 
mõtetes jõudu ja energiat an-
name, loobki meie igapäeva.
Kuidas alustada? Valikuid 
enesearengu kursuste ja raa-
matute näol on palju. See, 
mille valime, ongi meie jaoks 
sel ajahetkel õige ja edaspidi-
seks arenguks vajalik. Meil on 
tarvis õppida elu ja iseenda 
otsuseid usaldama.
Kuidas seda teha? Alustada 
võiks kõige lihtsamast - oma 
kehast. Side, mis meil on oma 
kehaga imiku ja väikelapse 
eas, mil meil on aega uurida 
oma varbaid ja märgata iga 
muutust kehas ja kehal, on 

Restoranis Trühvel kor-
raldati hiljuti õhtusöök, 
mille tulu viivad Eesti 
sportlased kaasa Inglis-
maal toimuvale heate-
gevuslikule triatlonile, 
et toetada Lõuna-Aafri-
ka Vabariigi lastele ha-
riduse andmist. Teiste 
hulgas läheb Eestit 
esindama triatleet Alek-
sandr Latin.

Monika Kuzmina

Miks te otsustasite sellel üri-
tusel kaasa lüüa?
Tunnen paar aastat Rainer 
Virvet, kes on mitmeid kordi 
antud võistlusel osalenud. Ta 
rääkis juba aasta tagasi tore-
dast üritusest, kus üks korpo-
ratsioon teeb heategevust, 
mille osaks on triatlon. Eel-
misel aastal ma ei saanud 
oma võistluste pärast osa võt-
ta. Sel aastal tekkis võimalus 
kaasa lüüa ja oma panus an-
da.

Kui palju te sportlasena hea-
tegevusega kokku puutute? 
Kas kutsutakse sageli kaasa 
lööma?
Pigem tulevad sellised pakku-
mised, et tule ja räägi noorte-
le, kui kasulik on sport. Olen 
üritanud seda igal võimalusel 
teha. Mul on kodulinnas Nar-
vas palju treeninguid, kus 
näitan, kuidas õigesti sporti 
teha, propageerin tervislikke 
eluviise. See on minu panus 

heategevusse.

Kuidas te spordini jõudsite?
Mul on sportlik pere ja juba 
lapsepõlves elasin aktiivset 
elu - käisin jooksmas, sõitsin 
rattaga ja suvel ujusin. Mulle 
selline elustiil meeldis. Üli-
koolis tekkis võimalus ennast 
profispordis proovile panna 
ja kasutasin selle ära.

Kuidas profisportlane ma-
janduslikult hakkama saab?
See sõltub spordialast. Mida 
populaarsem on ala, seda 
lihtsam on profisportlasel ka-
sumlikult hakkama saada. 
Kuna triatlon on väga margi-
naalne ala, siis on meil profis-
portlastena leiba teenida üs-
na raske. Meil on au ja hea 
meel teha koostööd Eesti 
kaitsejõududega, kust saame 
palka ja sotsiaalseid kindlus-
tusi. Ilma selleta hakkama ei 
saaks.

Kaitsevägi toetab tippsport-
lasi?
Just. Meil on spordirühm, ku-
hu kuulub 16 sportlast erine-
vatelt aladelt ning triatloni 
rühm.

Tegelikult olete mundri-
mees?
Jah, vahepeal kannan ka 
mundrit.

Millised on tulevikuplaanid?
Olümpiaala sportlasena teen 
plaane olümpiatsükli kaupa, 
viimane tsükkel sai nüüd läbi. 
Kahjuks ei kvalifitseerunud 

ma mitmete asjaolude tõttu 
Rio olümpiamängudele. 
Nüüd teen vaheaja, vaatan 
tagasi ja mõtlen, kuidas edasi 
minna.

Miks teid paelub just triat-
lon?
Mulle on alati meeldinud vas-
tupidavusalad. Nooremana 
tegelesin ujumisega, aga 
triatlon on kindlasti huvita-
vam ja keha areneb mitme-
külgselt. Triatloni slogan on 
“kolm asja koos” ja mulle 
meeldib triatlonlase elustiil. 
Oluline ei ole mitte ainult 
treenimine, vaid ka inimesed, 
kes mu kõrval on.

Heategevusvõistlusel, kuhu 
lähete, on aastast 2002 anne-
tusi kogutud 7,5 miljonit?
Mulle oli ka üllatuseks, miks 
see korporatsioon valis võist-
luseks just triatloni. Loodan, 
et teised suured firmad hak-
kavad samuti triatloni roh-
kem populariseerima.
See raha läheb Lõuna-Aafri-
kasse. Olen mitmel korral 
Aafrikas käinud ja tean, et 
sealne elu on hoopis teistsu-
gune kui siin.

Mida öelda neile noortele, 
kes tahaksid samuti triatlo-
nis tippu jõuda?
Peab olema suur tahtejõud, 
hea tervis ja natuke ka talenti. 
Kindlasti peab olema rutiini-
taluvust, külma närvi nii-öel-
da musta töö tegemiseks, 
pead kõigega hakkama saa-
ma.

Treenime teadlikkust!
Gustavi Majas Marin 
Mägi-Eferti KOOSvõim-
lemised kolmapäeval kell 
9.30 ja shindo venitustun-
nid esmaspäeval ja nelja-
päeval kell 8.

Foto: erakogu

vaja taastada.
Kui keha on vastupidav ja 
paindlik ning tunnetame sel-
le puudusi ja tugevusi, hak-
kab tähelepanu pöörduma ka 
sissepoole. Kehas on salves-

tunud kogu meie elu lugu. 
Keha on äärmiselt tark, kui 
me ainult õpime tema mär-
guandeid kuulama ja lugu lu-
gema. Selleks on tarvis lisaks 
tervele ja tugevale kehale ka 

treenitud ja teadlikku meelt, 
mida jooga, kui keha ja meele 
ühendus, annabki.
Kinni ei pea jääma ühte kind-
lasse joogastiili. Olgem ava-
tud uuele ja valmis katseta-

ma. See, mis meile täna meel-
dis, ei pruugi homme üldse 
enam sobida. Ainus kindel asi 
elus on see, et miski pole kin-
del. Meil on lubatud olla 
muutliku meelega ja vabadus 
oma otsuseid muuta. Keha 
ütleb, mis on meie jaoks õige. 
Kuulakem oma tarka kesta ja 
hoolitsegem selle eest väärili-
selt!
Nii ongi varsti meie argipäeva 
osaks südamest naermine ja 
põnevad väljakutsed. Ümb-
ritsevad inimesed armasta-
vad ja hoolivad meist. Elame 
oma unistuste elu.
See ei juhtu üleöö, aga saame 
algust teha alustades oma ke-
hast. Treenime teadlikkust!

Marin Mägi-Efert

Triatleet Aleksandr Latin peab 
heategevust spordist lahutamatuks

Foto: Mallor Malmre

Tapa sai lõpuminuti
trilleris Arukülast jagu
Eesti meeste käsipalli-
meistrivõistlustel pidasid 
haarava mängu Aruküla ja 
SK Tapa. Võõrsil mänginud 
Tapa sai 26:25 (12:10) või-
du.
Juhtohjad käisid mängus 
korduvalt käest kätte. Vii-
masel minutil õnnestus 
Arukülal Andre Silla vära-
vast mäng viigistada, kuid 
Tapa võttis aja maha ning 
suutis Martin Adamsoni 
tabamuse toel võita.
Tapa peatreener Elmu 
Koppelmann oli hooaja 
esimese võidu üle õnnelik, 
kuid sõnas, et numbriliselt 
oleks võinud edu suuremgi 
olla. “Meie enda vead olid 
need, mis mängu raskeks 
tegid ja miks meie võit nii 
väike oli.”
Aruküla loots Toivo Järv sõ-
nas, et kohtumise alguses 
ei õnnestunud tema hoole-
alustel kuidagi mängu käi-
ma saada. “Teisel poolajal 
oli juba huvitavam ning 
saime ka ette. Lõpp oli pa-
raku närviline ja kaldus se-
dapuhku vastaste poole. 
Vastased olid võrdsed. Eriti 
palju vahetusi ei saanudki 
täna teha.”
Tapa edukaim oli kaheksa 
väravat visanud Sander 
Sven Annula. Martin 
Adamson lisas kuus taba-
must. Kristjan Järv viskas 
Aruküla parimana kuus vä-
ravat. Andre Sild ja Timo 
Raukas lisasid neli taba-
must.
Liigatabelis on Kehral ja 
Viimsil neli punkti. Viljan-
dil, Tapal ja Põlva Servitil 
on kaks punkti. Tallas ja 
Aruküla pole punktiarvet 
avanud.

Kuulutaja
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Viitna viadukti kujutati riigipiirina
Tallinna-Narva maanteel Viitnasse suunduval viaduktil toi-
musid järgmisel aastal linastuva mängufilmi „Sangarid“ 
võtted.
Üles võeti komöödiafilmi stseeni, mis kajastab kolme Eesti 
noormehe Soome kaudu Rootsi põgenemist 1980ndatel 
aastatel. Viadukt sümboliseeris riigipiirina kulgeva jõe silda.
Produktsiooni koordinaator Adeele Tähemaa selgitas, et ko-
gu film on inspireeritud tolleaegsetest sündmustest. Noor-
mehed põgenesid nõukogude ajal kummipaadiga Soome ja 
sealt edasi Rootsi, kus taotlesid asüüli.
Viitna viadukt oli hea koht riigipiiri mängimiseks. „Sild, kus 
tegevus tegelikult toimus, on sedavõrd kaasajastatud, et 
rezhissööri arvates ei saa seal tolle aja hõngu edasi anda,“ 
lausus Tähemaa.
Võtteplatsiks oli sobilik ka Viitna bensiinijaam ning veel 
mõned paigad Lääne-Virumaal. Tähemaa ütles, et filmimi-
ne toimub kolmes riigis ja tolle aja miljöö edasi andmiseks 
otsitakse erinevaid kohti.
Sangaritena tõmbasid importdressid selga ning asusid kul-
lajahile Märt Pius, Veiko Porkanen ja Karl-Andreas Kalmet.
Esilinastus on planeeritud järgmise aasta veebruari.

Mari Mölder

Rakvere Gümnaasiumi filmi-
festival 2017 festivalinädal 
saab alguse järgmise aasta 6. 
veebruaril ning lõppeb 10. 
veebruaril finaalüritusega. 
Kõigil koolinoortel ning tu-
dengitel  on võimalik end 
oma filmidega festivalile re-
gistreerida.
Nagu ka eelmisel aastal, jaga-
takse filmid kahte kategoo-
riasse - kuni 19aastased õpi-
lased ning kuni 26aastased 
tudengid. Kuni 15-minutilisi 
lühifilme oodatakse 31. det-
sembri südaööni.
Eelzhürii valib mõlemast ka-
tegooriast välja 5 filmi, mis 
pääsevad finaalprogrammi.
Aprilli alguses andsid eelmi-
sed peakorraldajad Karmen 
Roost ning Kaisa Erm teate-
pulga üle kahele noorele 
neiule. Uued peakorraldajad 
Eleriin Miilman ja Siret Jorro 
on eelseisva festivali suhtes 
lootusrikkad. „Loodame, et ka 
sel aastal täitub saal finaalüri-
tuse õhtul rõõmsate nägude-
ga üle kogu Eesti,” ütles Jorro. 
„Kogu meeskond on usinalt 
tööd teinud juba käesoleva 
aasta maikuust. Suvel filmisi-
me hoogsalt vaheklippe, pa-
nime kokku festivalinädala ja 
lõppürituse kava. Käib pidev 
töö festivali eduka toimumise 
nimel.” lisas Miilman. „Jätka-
me eelmisel festivalil publiku 

Igal raadiojaamal on va-
ja head hommikusaate-
juhti, kes veenaks kuu-
lajaid, et nende raadio 
on õigel lainel. Raadio 
Elmari hommikuprog-
rammi „Ärka kaunis 
maa!“ juhib juba kolm 
aastat Tambet Ind, kel-
lest kunagi pidi saama 
hoopis saksa keele õpe-
taja.

Tõnu Lilleorg

Tambet, kust te pärit olete?
Olen sündinud Raplas, ela-
nud palju aastaid Märjamaal, 
seejärel kümme aastat Tallin-
nas. Kolme aasta eest tulin 
Tartusse. Nii olen Eestile just-
kui ringi peale teinud.

Kuidas teie hommik algab?
Ärkan kell 4.45. Poole kuue 
paiku võtan Elmari postkas-
tist värsked ajalehed, saade 
algab kell kuus. Kindlasti on 
neidki, kes ärkavad enne 
mind, näiteks pagarid ja bus-
sijuhid.
Kui teha eelmisel päeval hea 
eeltöö ja teada, mis program-
mis põnevat ees ootamas, siis 
on hea tööle tulla. Saan tööle 
jalutada, kuna elan lähedal. 
Püüan märgata hommikust 

Peategelastena astuvad filmis üles Märt Pius (vasakul), 
Karl-Andreas Kalmet ja Veiko Porkanen. 

Foto: Mari Mölder

Rakvere Gümnaasiumi fi lmifestival ootab fi lme

Esiplaanil Peakorraldajad Siret Jorro (vasakul) ning Eleriin 
Miilman. 

Foto: Rakvere Gümnaasiumi filmifestival

poolt palju positiivset vastu-
kaja saanud filmide kahte ka-
tegooriasse jagamisega, mis 
hõlbustas ka zhürii tööd, sest 
ühtlustas hinnatavate filmide 
taset,” sõnas Jorro.

Zhanripiirang festivalil puu-
dub. Korraldajad loodavad 
näha ka rohkem võõrkeelseid 
filme. „Julgustame osalema 
filmitegijaid väljastpoolt Ees-
tit, sest alates sellest aastast 

on koduleheküljelt leitav ka 
ingliskeelne filmikaart. Osale-
da võivad kõik võõrkeelsed 
filmid tingimusel, et neil on 
eestikeelsed subtiitrid,” sõnas 
Miilman.
Tegemist on Eesti suurima 
noortelt noortele korraldata-
va filmifestivaliga. Festivali 
juured ulatuvad 2000ndates-
se aastatesse, aga täpset al-
gusaega määrata on keeruli-
ne. Läbi aastate on seda kor-
raldanud Rakvere Gümnaa-
siumi õpilased ning algsest 
tagasihoidlikust filmiõhtust 
kasvas välja uhke vabariiklik 
filmifestival. Eesmärgiks on 
julgustada noori filme tege-
ma ja oma oskusi arendama 
ning muidugi anda tehtud 
tööle zhürii poolt tagasisidet.
Eelmisel filmifestivalil osales 
kokku 24 lühifilmi. Võidufilmi 
tiitli noorte kategoorias pälvis 
“Kui tuleb päev”, autoriks 
Meel Paliale. Tudengifilmide 
kategoorias oli võidukas San-
der Joon animatsiooniga “Ve-
lodrool”.
Rohkem infot filmifestivali 
kohta leiab Rakvere Gümnaa-
siumi filmifestivali kodulehelt 
filmifestival.eu ning teiste 
sotsiaalmeedia kanalite kau-
du.

Kuulutaja

Tambet Ind elab nihutatud kella järgi

Tööga Raadio Elmaris on Tambet Ind rahul. 
Foto: Tõnu Lilleorg

ümbrust, kas tuleb näiteks 
mõni põnev inimene vastu 
või istuvad noored suvehom-
mikul pargipingil. Seejärel 
loen värskeid ajalehti ja kuu-
lan Elmari hommikust muu-
sikat. Nii pole sugugi raske 
end kella kuueks heasse mee-
leollu viia.
Võrreldes nende inimestega, 
kes üheksaks tööle lähevad, 
on minu kellaaeg natukene 
paigast nihkunud. Lähen va-
rem magama ja püüan päeva 
jooksul võimalikult palju te-

ha, etõhtul oleks rohkem va-
ba aega. Isegi kui mul on va-
bal päeval võimalus kaua ma-
gada, siis kell kaheksa olen ik-
ka üleval. Ma ei põõna kunagi 
lõunani.

Milline on hea lugu vara-
hommikul eetris mängimi-
seks?
Sõltub konkreetsest päevast 
ja enda meeleolust. Arvan, et 
igal artistil on vähemalt viis 
lugu, mis sobiksid hommiku-
programmi esimeseks lauluks 

ja mis kuulajad üles ärataks.

Soovitage mõni hommikune 
toonusesse saamise nipp?
Minu jaoks toimib alati muu-
sika kuulamine. Ka autos 
kuulan sageli plaate, uut 
muusikat.

Mõni lemmikplaat?
Sageli kuulan Queeni. Eesti 
muusikast on viimasel ajal 
hakanud meeldima Sadama-
sild. Muusika võib teha nii 
kurvaks kui rõõmsaks, anda 

päevale väga hea alguse. Soo-
vitan kõigil katsetada, sest 
muusikal on suur võlujõud.

Kuidas teil õnnestub saate-
külalistega heale jutusoonele 
saada?
Palju sõltub inimesest. Mõne-
ga tekib väga hea klapp, mida 
spetsiaalselt tekitada ei saa. 
Nii nagu eluski - me ei saa 
kõigi inimestega väga hästi 
läbi ja ei hakkagi saama. Mõ-
ne saatekülalisega tekib se-
kundiga nii hea kontakt, et 
võiks tunde lobiseda, teisega 
on lihtsalt müür ees.

Tõlgite ka saksakeelseid tele-
saateid?
Jah. Kui lõputiitrites minu ni-
mi vilksatab, siis on ikka küsi-
tud, et kas see on seesama 
Tambet Ind. Tõlgin filme, se-
riaale, saateid - see on kõrval-
töö.
Olen õppinud saksa keelt. Ku-
nagi pidi minust saama saksa 
keele õpetaja, aga läks teisiti.
Enne Elmarisse tulekut tööta-
sin kaheksa ja pool aastat Re-
porteris, kus toimetasin väli-
suudiseid, lugesin tekste sis-
se, monteerisin saatelõike ja 
tegin intervjuusid. Olin selli-
sel märkamatul, kaadritagu-
sel kohal päris pikka aega. 
Olen alati soovinud teha tele- 
ja raadiotööd ning olen õnne-
lik, et nii ongi läinud.

Rahvusraamatukogu veebi-

lehelt leiab viite, et olete seo-
tud ühe plaadiga?
Kirjutasin kunagi noortean-
samblile Analysis paar laulu-
teksti.
Luuletusi olen kirjutanud 
rohkem, neist enamus on jää-
nud sahtlisse. Väike plaan 
mul on, et ehk kunagi vormu-
vad need luulekoguks. Laul-
jaks ma end ei pea, et sõnu 
esitada ja kellelegi pakkunud 
neid ka väga ei ole.

Mis on uut Raadio Elmari 
hommikuprogrammis?
Reedel on uueks rubriigiks 
„Linnutark”, kus räägime lin-
dude maailmast. Esmaspäe-
vases rubriigis „Tagasi algu-
sesse” oleme nüüd ette võt-
nud pillimehed, uurime kui-
das nemad alustasid.
Jätkavad vanad head rubrii-
gid „Hommiku loto”, „Hom-
miku top”, „Taimetark“ ja nel-
japäeviti käivad meil külali-
sed, kes sageli otse-eetris lau-
lavad.
Hommikuti riputame Elmari 
Facebooki lehele mõne laulu-
rea, mille üle kuulajad arutle-
da saavad.
Meil on väga toredad kuula-
jad, niipalju kui nendega 
suhtleme ja tagasisidet saa-
me. Mina olen kuulajatega 
väga rahul ning loodan, et 
kuulajad Elmariga ka.
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Rakvere JK Tarvas võõ-
rustas läinud laupäeval 
Eesti jalgpalli meistri-
võistluste raames üht 
tõsisemat pretendenti 
meistritiitlile, Tallinna 
FC Infoneti meeskonda.

Margus Martin

Sarnaselt eelmise vooruga, 
kus rakverlased tunnistasid 
Paide Linnameeskonna 1:0 
paremust, tuli selgi korral sa-
ma minimaalse skooriga kao-
tusega platsilt lahkuda.
Turniiritabelis FC Levadiaga 
võrdselt 65 punkti kogunud, 
kuid ühe mängu vähem pida-
nud ja teisel kohal paikneva 
pealinna klubi võiduvärav 
sündis teise poolaja alguses 
Aleksandr Kulinitši meisterli-
kust kauglöögist.
„Tulime kõva häälestusega 
riietusruumist ja peaaegu 
läks kõik õnneks, aga üks 
kauglöök otsustas,“ rääkis JK 
Tarva kaitsja Elar Tovstik Pre-
mium liiga veebiülekande 
järgses usutluses. „See oli hea 
löök, mis keris nii alla, et 
Meerits (JK Tarva väravavaht 
Marko Meerits – M.M.) oli ka 
võimetu. Raske mäng, kuid 
kutid andsid endast kõik. 
Meil jäi õnnest natuke puu-
du.“
Infoneti kaitse tugitala Dmitri 
Kruglov tunnistas, et kohtu-
mine Tarvaga osutus nende 
jaoks ootamatult raskeks. 
„Liiga lohakalt mängime kas-
tis ja nii ebaagressiivselt te-
gutsedes neid mänge ei või-
da,“ lausus ta. „Õnn oli meie 
poolel, et lõime nii ilusa vära-
va. Mis puudutab ülejäänut, 
siis siin ei oska ma selgitust 

Veobagide Balti meistriks 
sai tapakas Margus Erin

Veoautokrossi nelja-eta-
piline Balti meistrisari 
lõppes 17. septembril Võ-
rumaal Matsi krossirajal. 
Esmakordselt jäid mõle-
mad tiitlid Eestisse. Ka-
biiniautol GAZ 51/52 tuli 
Balti meistriks Ott Kevvai 
(Võrumaa), veobagil 
Margus Erin (Tapa).
Kogu hooaega iseloomus-
tas äärmine tasavägisus 
ja enne otsustavat etappi 
oli iga osavõistlus saanud 
uue etapivõitja.
Ott Kevvail õnnestus vii-
mane etapp võita ja taga-
si teha kahepunktiline 
kaotusseis oma suurima-
le konkurendile, lätlasele 
Aldis Grantinšile. Kolmas 
koht kuulus kokkuvõttes 
teisele lätlasele Bruno 
Leimanisele.
Veobagidel säilis enne vii-
mast etappi tiitlilootus 
veel koguni viiel mehel, 
kusjuures kõik nad on 

eestlased – varem on seda klassi valitsenud ikka lätla-
sed-leedulased. Ka viimase etapi finaal sõideti ratas rattas ja 
väiksemgi kohamuutus tähendanuks suuri muutusi ka üld-
kokkuvõttes.
Etapivõidu pälvis Eino Tänavots (Saue), kuid kokkuvõttes 
piisas sellest siiski vaid teiseks kohaks, sest Margus Erin lõ-
petas kohe tema kannul ja kogus nelja etapiga ühe punkti 
rohkem. Viimase etapi kolmanda kohaga tagas endale ka 
kokkuvõttes pronksmedali Tanel Kihulane (Võru).
Paralleelselt Balti sarjaga toimus Matsil ka Eesti meistri-
võistluste neljas etapp. Balti arvestusse mittekuuluval veo-
autol GAZ 53 võitis koduhoovis võistelnud Sigmar Tamme-
mägi, järgnesid Andres Allik (Viljandi) ja Vaiko Samm (Võ-
ru). Viimane kindlustas endale ennetähtaegselt selle klassi 
Eesti meistritiitli.
EMV viimane etapp veoautokrossis toimub 15. oktoobril Ta-
pal. Ainsana on kindel Vaiko Sammu tiitlivõit, ülejäänud 
medalitele on poole rohkem konkurente kui kohti. Näiteks 
GAZ 51/52l on nii Kevvail kui ka Grantinšil 60 EMV punkti, 
Leimanis jääb maha vaid neljaga; veobagidel mahub esine-
lik vähema kui kümne punkti sekka.

Kuulutaja

Tarvas langes karikasarjast

17aastane Mario Kuokkanen (palliga) on teeninud Tarva rivistuses Premium liigas väärtuslikke 
mänguminuteid ja pääses septembri alguses samuti Eesti U18 koondise treeningkogunemisele. 

Foto: Ain Liiva

anda, miks me nii viletsalt 
mängisime.“

Tarvas teenis ja
realiseeris penalti
Mõned päevad hiljem, teisi-
päeval, astusid Tarva pallurid 
koduplatsile Eesti jalgpalli 
karikavõistluste 1/16-finaalis 
Paide Linnameeskonnaga.
Mõlemapoolsete võimaluste-
ga mängus tuli lõpuks tunnis-
tada Järvamaa esindusklubi 
3:2 (poolaeg 1:0) paremust. 
Tarva kahest tabamusest läks 
esimene kirja vastaste oma-
väravana: tarvalase Samuel 
Vardi tsenderduse koksas 
peaga väravasse Paide vene-
lasest leegionär, Peterburi Ze-
niidi kasvandik Nikita Novo-
pašin, viigistades sel hetkel 
seisu 1:1-le.
Teise autor oli kodumeeskon-
na puurilukk Marko Meerits, 
kes realiseeris külmavereliselt 
kohtumise üleminutitel Ma-
rio Kuokkaneni poolt teeni-
tud penalti, lõppseisuks 2:3. 
„Erilist seletust polegi, miks 

mina sain lüüa,“ rääkis Mee-
rits Õhtulehele. „Mängule 
sõites arutasime mõne kuti-
ga, kes peaks penaltit lööma, 
kui selle saame. Ma ütlesin, et 
võin lüüa ja nii see läkski.“
Tegemist oli alles kolmanda 
11-meetri karistuslöögiga, 
mis tarvalaste kasuks tänavu 
(karikasarjas) määratud. 
Meeste tunnustuseks tuleb 
öelda, et kõik kolm on leid-
nud tee väravavõrku – täpsed 
on olnud lisaks Meeritsale 
veel Aleksei Larin ja Joonas 
Ljaš.
Karikavõistlustelt väljalange-
misele pakkus leevendust sa-
mal päeval klubisse saabu-
nud uudis, et Eesti jalgpalli-
koondise peatreener Martin 
Reim on valinud 24aastase 
Marko Meeritsa rahvuskoon-
dise esialgsesse nimekirja 
MM-valikmängudeks Gibral-
tari ja Kreekaga.
Eesti koondis koguneb laag-
risse esmaspäeval, 3. oktoob-
ril. MM-valiksarjas kohtutak-
se Tallinnas A. Le Coq Arenal 

7. oktoobril Gibraltariga ja 10. 
oktoobril Kreekaga.

Publikut oodatakse 
kodumängudele toeks
Hooaja lõppfaasis jäävad 
Rakvere Tarva jalgpallimees-
konnal pidada veel üksikud 
matšid, millest kaks järgmist 
kodumängu on vägagi kaalu-
kad – pole ju saladus, et 
meeskond ihkab meistri-
võistluste lõpetuseks vähe-
malt ühe võidu noppida.
Parimad šansid võiksidki ava-
neda laupäeval, 1. oktoobril, 
mil kodusel Rakvere staadio-
nil võetakse vastu Premium 
liigas kaheksandal kohal 
paiknev JK Narva Trans. Järg-
mine võimalus avaneb rah-
vuskoondise MM-i valikmän-
gudest tingitud pausi järel 
laupäeval, 15. oktoobril, kui 
külla tuleb turniiritabeli eel-
viimane, Pärnu Linnamees-
kond.
Mõlemas kohtumises pan-
nakse pall mängu kell 13.

Ott Kevvai. 
Foto: autokross.ee
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Ostad suure SÕDURI PIZZA 
saad väikese TASUTA lisaks!

Kõigi ostjate vahel loosime välja 10-euroseid kinkekaarte ja jagame nänni.

TAPA PIZZAKIOSK  E–P 11–21

30. septembril 2016

TAPA PIZZAKIOSKI SÜNNIPÄEV

KUHU MINNA

Gustavi Maja
Shindo venitustund esmaspäeval ja nelja-
päeval kell 8.30, kolmapäeval kell 18.15, Ta-
pal Kauba 5. Koosvõimlemine kolmapäeval 
kell 9.30. 24. - 25. september bioenergeeti-
ka ja refleksoloogia algkursus. Info ja regist-
reerumine tel 5535871, www.gustavimaja.
eu

Rakvere Teater
23.09. kl 19 Armastus tööpostil s. maja (lav. 
Peeter Tammearu)
23.09. kl 19 Oscar ja Roosamamma. Kirjad 
Jumalale v.maja (lav. Üllar Saaremäe)
23.09. kl 22 RT Jazzukohvikus Andre Maa-
ker soolo
24.09. kl 19 Must prints s. maja (lav. Gerda 
Kordemets)
24.09. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)
29.09. kl 19 Kuhu küll kõik lilled jäid? v. ma-
ja (lav. Eili Neuhaus)

Lääne-Virumaa Pensionäride Ühing
Klubi „Kuukiir” esimene klubiõhtu 23. ok-
toobril. Järgmised “Kuukiire” klubiõhtud 
20. novembril ja 11. detsembril.
Mälumängu klubi tuleb kokku 12. oktoob-
ril, 16. novembril ja 7. detsembril.
Klubisse “Kuukiir “ ja Mälumängu klubisse 
on vajalik eelregistreerimine - teisipäeviti 
Rakvere Rohuaia 6 kell 10 - 13 või telefonil 
324 5013 (teisipäeviti) ja telefonil 527 8162.
Ootame uusi liikmeid kaasa lööma meie 
ühistes ettevõtmistes. Kõik uued liikmed 
on teretulnud.
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GRAZIOSA

STEEL

2225.-

999.-

PELLETIKAMINAD
OTSE MAALETOOJALT

PARIMA HINNAGA

Vilde 14, Rakvere • www.pelletikaminad.ee • 5126766

* 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

Best small SUV

CAR OF
THE YEAR
2016

Pakume külmikutööd uue auto ja
haagisega C-, E-kategooria autojuhile

Eesti-Itaalia suunal.

Tel +372 528 0869 Egesten Transport OÜ

Otsime C-, E-kategooria LISAJUHTI liinile
Tallinn-Stockholm-Arlöv-Oslo-Arlöv-

Karlshamn-Klaipeda-Riia-Tallinn.
Vajalik inglise keele oskus suhtlustasemel.

Tel +372 528 0869 Egesten Transport OÜ

Tel 53 409 428
www.omaporsas.ee

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Seahakkliha

Praad siilike

2,25
2,90

/kg

/kg

€

€

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13

Tel 327 1124

Paide mnt 7i
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