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PEUGEOT SÕIDUAUTOD

www.wiruauto.ee
Wiru Auto OÜ Kreutzwaldi 7, 44314 Rakvere
Tel. 329 5560; automüük 329 5565; peugeot@wiruauto.ee

Kasutusrendi tüüpi autoliisingu krediidi kulukuse määr on 2,91 % aastas järgmistel näidistingimustel (seisuga 05.05.2014): sissemak-
se 15%, jääkväärtus 25 %, aastane intressimäär 2,25 % + 6 kuu Euribor, periood 60 kuud, lepingutasu 199 eurot. Hinnad sisaldavad 
20% käibemaksu. Peugeot Liisingu pakkuja on SEB Pank. Enne liisingulepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsul-
teeri Peugeot’ asjatundjatega. Peugeot Kindlustuse teenuse pakkuja on If P&C Insurance AS. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvu 
tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga 6 100 455.

www.peugeot.ee/kampaania

  Kuumakse al.

120 €

Peugeot 208 
Active plus VTi 82 hj
erihind10 900 €
kuumakse al. 120 €

keskmine kütusekulu 4,3 l/100 km

Peugeot 2008 
Active VTi 82 hj
erihind 13 450 €
kuumakse al. 148 €

keskmine kütusekulu 4,9 l/100 km

Peugeot 308
Accsess VTi 82 hj
erihind 12 990 €
kuumakse al. 143 €

keskmine kütusekulu 5,0 l/100 km

PELLETITEMÜÜK

Ideest teostuseni!

Jaama pst 25, Rakvere
Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com

Koduleht: www.küttesalong.ee

Järelmaksu

võimalus!

SOODUSHINDADEGA
õhk-õhk-, õhk-vesi- ja

maasoojuspumbad

• Pelletikaminad

• Keskkütte paigaldus

• Pelletite müük
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Arvamus

JUHTKIRI

Eesti põllumees ei konku-
reeri täna mitte teise maa-
mehega Eestist,  vaid eeskätt 
põllumeestega Euroopa Lii-
dust. Selleks, et konkurents 
oleks õiglane ja võimalik, 
peavad Eesti valitsuse pool-
sed toetused meie põllu-
meestele olema samaväär-
sed teiste riikide omadega. 
Lisaks Euroopa Liidu otse-
toetustele on igal liikmesrii-
gil võimalik maksta ka lisa-
toetust.

Põllumajandus
ei ole prioriteet
Näiteks on Läti ja Leedu rii-
gimehelikult teatanud, et 
nad täiendavalt toetavad 
oma põllumehi. Eesti prae-
gune valitsus on aga kahet-
susväärselt võtnud seisuko-
ha, et 2015. aasta riigieelar-
ves 23 miljoni euro suurust 
toetust ette ei nähta, kuigi 
Euroopa Liit seda lahkelt lu-
baks.
Õnnetuseks liigub riigieelar-
ve põllumeeste toetuste osas 
pealegi hoopis kahanevas 
suunas.  Mida see kõik tä-
hendab aga meie põlluma-
jandusele? 
Teised riigid tahavad ja suu-
davad maksta lisatoetusi, 
mistõttu nende riikide põl-
lumehed on võimelised ka 
odavamalt tootma. Meie 
kaupmees ostab ja toob kau-
ba kaupluse riiulitele ikka ju 
sealt, kus see on odavam. Nii  
tekibki olukord, kus meie 
põllumees ei suuda võõra-
maise toodanguga võistelda 
ja poelettidel võib hakata se-
nisest enamgi olema Läti, 
Leedu, Poola, Hollandi ja 
teiste liikmesriikide toodan-
gut. 
Maamehi kimbutavad ka tei-
sed mured. Augustis kehtes-
tas Vene Föderatsioon im-
pordikeelu meie toidukau-
padele. Selline otsus sündis 
poliitiliste mängude tulemu-

sena, mille tagajärjel kadus 
meie jaoks Venemaa turg.  
See andis eelkõige piima-
tootjatele suure hoobi, mille 
leevendamiseks ei ole riik 
valmis piisavalt panustama. 
Väliskaubandusminister 
Sulling räägib, et valitsus ai-
tab otsida uusi riike, kuhu 
meie toodangut eksportida. 
Siiani neid alternatiivturge 
leitud aga pole. Samas on 
teada, et uue eksportturu 
leidmisega võib minna vä-
hemalt aasta.  Piimatootjad 
peavad aga suutma seni end 
ära majandada. Võibolla 
suuremad ettevõtjad suuda-
vadki aastakese vana rasva 
peal vastu pidada, väikse-
mad aga mitte. Riik peaks 
praegu pakkuma erinevaid 
lahendusi ja nägema rii-
gieelarves ette põllumeeste 
täiendavat toetamist. 
Usun, et keegi ei soovi, et 
korduks rohkem kui kümne 
aasta tagune olukord, kus 
Vene-kriisi tõttu olid põllu-
mehed sunnitud ligi 30 000 
lüpsilehma tapamajja viima. 
See jättisaastateks suhu mõ-
ru maitse, sest lehmad võib 
hävitada ühe päevaga, kuid 
uue noorkarja aretamine 
ning kasvatamine on aasta-
tepikkune töö ja vaev.  Kas 
tõesti ei ole tänane valitsus 
suuteline õppima eelmises 
kriisis tehtud vigadest?  

Seakatku ohjeldamisel 
on Eesti maha jäänud
Sügiskuu alguses sai ametli-
ku kinnituse fakt, et Eestisse 
on jõudnud ülimalt nakkav 
viirushaigus – Aafrika sea-
katk. Tänaseks on see voha-
nud Valgamaalt ja Viljandi-
maalt juba Ida-Virumaale. 
Eestisse tuli seakatk suure 
tõenäosusega just Põhja-Lä-
ti metssigade kaudu.
Eesti seisab silmitsi tõsise 
probleemiga, kuidas peata-
da üliohtliku tõve levik. Täna 

kirjeldavad paljud seakasva-
tajad oma kurba olukorda 
kui pidevalt sütel elamist.  
Ettevõtjad ja talunikud tee-
vad oma kulu ja kirjadega 
kõikvõimaliku ennetava töö 
selleks, et seakatk nende si-
galasse ei jõuaks. Jahime-
hedki mõtlevad, kuidas 
metssigade seas piirata kat-
ku levimist. 
Kahjuks jääb valitsusest üha 
enam mulje, nagu tema 
peakski pealtvaataja rollis 
olema. 
Põllumajandusminister Pa-
dar võiks võtta eeskuju just 
Lätist ja Leedust, kes on ol-
nud tunduvalt kindlakäelise-
mad seakatku leviku piira-
misel. Muide, 20. sajandi 
keskel oli Hispaanias ja Por-
tugalis samalaadne katk, 
mille kadumine võttis aega 
20 aastat! Et katk Eestis nii 
kaua ei kestaks, on riigil just 
täna vaja intensiivsemalt te-
geleda ennetus- ja teavitus-
tööga.  
Eesti põllumajandust, eriti 
viimastel kuudel, on  taba-
nud üks mure teise järel. 
Seetõttu on eriti kummastav 
kuulda Rõivase valitsuse 
suust, et põllumehi on või-
malik toetada ainult laste-
toetuste arvelt. See on laba-
ne demagoogia. Tegelikku-
ses ei vasta see tõele ning 
selline täiesti põhjendamatu 
vastandamine on ebaeetili-
ne ja selgelt vale. Kui ikka 
Reformierakonnal ja sot-
siaaldemokraatidel oleks 
tõeline tahe nii lapsi kui 
maamehi aidata, leitaks raha 
nii lastetoetustele kui põllu-
meestele.

Siret Kotka,
Riigikogu maaelukomisjoni 

liige,
Keskerakond

Valitsus jättis 
eesti põllumehed 
sügistuulte meelevalda

Kes vangerdatakse 
volikogu esimeheks?
Lisaks uuele maavanemale saab Lääne-Virumaa õige pea 
veel ühe uue ametniku. Ilmselt.
Üks on teisega seotud. Kui Rakvere linnavolikogu praegu-
ne esimees Marko Torm tõepoolest maavanema ametiko-
ha vastu võtab, siis peab ta volikogust tagasi astuma ja te-
ma esimehe toolile istub keegi teine. Ja see on üsna intri-
geeriv küsimus, kes?
Nimelt esindavad Reformierakonda Rakvere linnavoliko-
gus lisaks Tormile veel Neeme-Jaak Paap, Roman Kusma, 
Toomas Varek ja Aleksandr Holst. Esimesed kaks on aktiiv-
sed ettevõtjad, kes vaevalt et volikogu esimehe ametit pi-
dada soovivad, seda enam, et Rakveres on see koht palga-
line ja eeldab täistööaega. 
Toomas Varek saaks esimehe ametis kindlasti hakkama ja 
oleks hea valik, aga kas ta enam viitsib? 66 eluaastat pole 
küll mehele veel mingi vanus, aga kogenud poliitik on ise 
korduvalt öelnud, et eelistaks pensionäriametit ning ei ta-
ha enam juhtival kohal töötada.
Aleksandr Holst? Tundub loogiline. Ta on linnavolikogu 
aseesimees ja oravapartei kohaliku piirkonna juht, seega 
positsioon just kui kohustaks. Samas kogu lugupidamise-
ga: kas kogemusi ikka piisab? Kõrvaltvaatajale võib tundu-
da, et mis see esimehe amet siis ära pole – juhata koosole-
kut, anna sõna, võta sõna, aga päris nii see ikka pole. Päe-
vakorra koostamine, eelnõude ettevalmistamine ja muu 
selline on töö, mis võõra silma alt varju jääb, kuid nõuab 
vilumust ja kogemust.
Ja siiski: kui keegi mind ennustama sunniks, siis minu pa-
nus läheks Holstile.
Kiibitsejad arutlevad, kas Marko Torm saab maavanema 
ametiga hakkama? Noor mees ikkagi. Ja maavanema töö 
on veel keerulisem kui volikogu esimehe oma, mille Torm 
pisut vähem kui aastaga enam-vähem selgeks sai.
Küllap saab, kuhu ta pääseb. Hea vähemalt, et maavane-
maks saab kohalik mees, mitte erakonnakontorist saade-
tud „parteisõdur“.
Kui kogu selle „vangerdusteloo“ juures miski kummaline 
on, siis eelmäng. Marko Tormi kui tulevase maavanema 
nimi kõlas kohe esimeste seas, kuid seda hakati kiiresti ni-
metama kuulujutuks. Ka eelmine maavanem Einar Vallba-
um teadis, et Torm tema järeltulijaks ei saa. Milleks selline 
hakkan-ei hakka retoorika? Reformierakonna usaldus-
väärsust see igatahes ei tõsta, mul on täielik õigus muljele, 
et kedagi polnud lihtsalt võtta ja viimases hädas räägiti ik-
kagi Tormile auk pähe.

Aivar Ojaperv
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Siseminister Hanno Pevkur 
esitas Lääne-Viru maavane-
ma kandidaadiks Rakvere 
linnavolikogu esimehe Mar-
ko Tormi (pildil) ja tegi Lää-
ne-Virumaa Omavalitsuste 
Liidule ettepaneku nimeta-
da ta ametisse.
„Lääne-Virumaal on palju 
tugevaid kandidaate, kes 
võiksid täita maavanema 
ülesandeid,“ vahendas uu-
disteportaal Delfi siseminis-
ter Pevkuri sõnu. „Marko 
Tormi puhul on tegemist 
noore ja aktiivse inimesega, 
kes on juba märkimisväär-
selt panustanud Lääne-Viru-
maa arengusse. Olen veen-
dunud, et Marko teeb maa-
vanema tööd samasuguse 
entusiasmiga nagu ta juhib 
volikogu või korraldab Rak-
vere ööjooksu.“
„Maavanema puhul on ees-
kätt olulised isikuomadused 
ja tahe olla kodukoha moo-
toriks - võime ereda leegina 
sulle etteantud aja jooksul 
põleda,“ lausus hetkel puh-
kusel viibiv Torm. „Minu 
arusaamist mööda on maa-
vanem riigi kohaloleku ga-
rantii, stabiilsuse tagaja ja 
inimene, kelle põhiülesanne 
on pakkuda tuge valla- ja 
linnajuhtidele kohaliku 

les erakonna survel siis ringi.
Juhul kui Marko Torm ame-
tisse kinnitatakse, peab ta 
tagasi astuma Rakvere linna-
volikogu esimehe ametiko-
halt ja lahkuma ka voliko-
gust.
Vastavalt Rakvere linna koa-
litsioonilepingule kuulub 
volikogu esimehe koht Re-
formierakonnale. Lisaks Tor-
mile kuuluvad nimetatud 
erakonnast volikokku Nee-
me-Jaak Paap, Roman Kus-
ma, Aleksandr Holst ja väga 
kogenud poliitik Toomas Va-
rek. Tormi esimene asendus-
liige volikogus oleks Rakvere 

Spordikeskuse juhataja Mar-
ti Kuusik ja järgmine Janno 
Jõe.
Kuulutaja peab tõenäoliseks, 
et Tormi asemel saab uueks 
esimeheks praegune aseesi-
mees Aleksander Holst või 
siis kutsutakse veel kord 
ametisse „vana lahingratsu“ 
Varek, kes mäletatavasti oli 
ka eelmine Rakvere linnapea 
ning kutsuti pooleteiseks 
aastaks ametisse pärast se-
da, kui Andres Jaadla tagasi 
astus.

Aivar Ojaperv

MUST KROONIKA
VARASTATI JALGRATAS
26. septembril varastati 
Viru-Jaagupist kortermaja 
trepikojast jalgratas väär-
tusega 250 eurot.

VARAS
NÄPPAS RAHAKOTI
28. septembril varastati 
Rakveres Adoffi tänaval 
tegutsevas kaubanduskes-
kuses naiskliendilt raha-
kott. Kahju 150 eurot.

VARAS VIIS
DOKUMENDID JA RAHA
29. septembril tungiti 
Tamsalus Sääsel lukusta-
mata korterisse, kust va-
rastati sülearvuti, rahakott 
koos pereliikmete isiku-
tunnistustega, pangakaar-
did ja 174 eurot. Tekitatud 
kahju on täpsustamisel.

VARGUS SUVEMAJAST…
26. septembril avastati, et 
Rakveres Rägavere teel 
asuvasse suvemajja on 
sisse murtud ja varastatud 
kohviaparaat ning alkoho-
li. Kahju on 400 eurot.

… JA KAUPLUSEST
Ööl vastu 27. septembrit 
tungiti läbi lõhutud ak-
naklaasi Kundas Kasemäe 
tänaval tegutsevasse rii-
dekauplusesse ja varastati 
sülearvuti, internetipulk 
ning 85 eurot. Kahju on 
445 eurot.

Kuulutaja

Maavanema kandidaa-
diks esitati Marko Torm

arengu taga-
miseks.“
Alates 2010. 
aastast on 
Marko Torm 
Reformiera-
konna liige.
Varasemalt oli 
Torm mitmele 
allikale, seal-
hulgas eelmi-
sele maavane-
male Einar 
Vallbaumile 
kinnitanud, et 
temast uut 
maavanemat 
ei saa, aga 
küllap ta mõt-
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www.tooriistamarket.ee

Lõikame
kõik hinnad

väiksemaks!

Tallinn, Tartu, Paide  
Rakvere ja Narva
NB! Soodustus ei laiene kampaaniatoodetele

Tasub teada

Probleemiga, kus parklas on 
võõras auto kriimu või mõlgi 
tekitanud, on nii mõnigi 
kokku puutunud. Sageli lah-
kub kahju tekitanud sõiduki-
juht sündmuskohalt ja kuna 
pole teada teist osapoolt, siis 
kannatanut liikluskindlustus 
ei aita. Olukorrast pääsemi-
sel aitab ainult kaskokind-
lustuse olemasolu. Nii polit-
sei kui ka kindlustusfirmad 
kinnitavad, et kui juhtunul 
tunnistajaid pole, siis ei ole 
ka neil suurt midagi teha. 
RSA kahjukäsitlusosakonna 
juhataja Eero Link ütles, et 
kahju hüvitamise korral on 
liikluskindlustuse seisuko-
hast oluline teada saada osa-
poolte andmed: automark, 
registreerimisnumber ja juhi 
andmed. „Liiklusõnnetuse 
puhul peavad osapooled  va-
hetama andmeid ja püüdma 
kohapeal selgusele jõuda, 

Sündmuskohalt
lahkumine toob kaasa kopsaka trahvi

kes võis põhjustada kahju. 
Kui aga kokkuleppele ei jõu-
ta, siis tuleb kutsuda tunnis-
tajad või politsei,“ ütles Link. 

Lahkumine
toob karistuse
On ka niisuguseid autojuhte, 
kes pärast kokkupõrget rooli 
tagant välja tulevad, veendu-
vad, et tekitati mingisugune 
kahju võõrale autole, vaata-
vad kiirelt üle õla ning veen-
dudes, et keegi juhtunut 
pealt ei näinud, pagevad kii-
relt autorooli tagasi ja sõida-
vad minema. Politsei sõnul 
on avariipaikadelt põgene-
mise põhjusteks enamasti 
soov vabaneda igasugusest 
vastutusest tehtu ees, üks-
kõiksus teise vara suhtes või 
mõni sõitu keelav asjaolu. 
“Tihtipeale seda õiget põh-
just teada ei saagi. Kui teisel 
autole külge sõidetakse, siis 

vabandatakse, et ei saadud 
aru, oldi paanikas või šokis, 
kuid kogenud politseinikku 
sellised ütlused ei veena.. Sa-
geli on lahkumise põhjuseks 
ka inimese taust, näiteks on 
ta alkoholijoobes või puu-
dub juhtimisõigus,“ rääkis 
Põhja prefektuuri liiklusjäre-
levalvekeskuse juht Elari Ka-
semets. Veel kardetakse, et 
kahju on suurem kui trahv, 
kuid peamine on vastutusest 
pääsemine. „Liiklusseaduses 
on eraldi paragrahv selle 
kohta, mis on  sündmusko-

halt lahkumine: selle eest 
saab karistada kas rahatrah-
viga kuni 1200 eurot või 
arestiga. Lisaks saab rahat-
rahvile veel ka juhtimisõigu-
se ära võtta,“ täiendas Kase-
mets.
Eero Link selgitas, et kui hil-
jem avastataksegi rikutud 
auto, siis ei pea see siiski jää-
ma omaniku enda asjaaja-
miseks, vaid tuleks näiteks 
uurida kas piirkonnas on 
turvakaameraid. Ta lisas, et 
suurtes parklates on sageli 
turvakaamerad, mille pildi 

abi on näha, kas auto on par-
kides teist autot riivanud. 
Kui juht lakub sündmusko-
halt, siis on ta tuvastatav ja 
liikluskindlustuse kontekstis 
on võimalik asi siiski korda 
ajada.

Valskust
ei saa välistada
Kui aga kahju põhjustanud 
juht jääb sündmuskohale, 
siis tuleb igal juhul üles kir-
jutada tema isikuandmed, 
paluda näha näiteks juhilu-
ba ja veenduda, et süüdlasel 
poleks hiljem alust olukord 
hoopis vastupidi keerata 
ning tunnistusi muuta. Vii-
mast tuleb kindlustusseltsil 
RSA ette, sest siis, kui liiklus-
õnnetus juhtub, on osapool-
tel emotsioonid kõrged, 
sündmuskohal märgitakse 
kõik õigesti üles, kuid hiljem 

muudab süüdlane pahataht-
likult oma ütlusi. „Lähtume 
olukorrast, mis parajasti kä-
sil on, analüüsime kogutud 
materjali otsast otsani läbi ja 
teeme otsuse, kes on liiklus-
õnnetuse põhjustaja. 
Valskust ei saa kunagi välis-
tada, kuid kindlustusseltsid 
püüavad siin olla põhjalikud 
ja täpsed ning hüvitada kah-
ju just kannatanud poolele. 
Selle nimel pingutatakse, et 
tõde välja selgitada,“ selgitas 
Link.
Viimastel aastatel leidub üha 
rohkem neid inimesi, kes 
avariid pealt nähes annavad 
sellest ka märku. Politsei 
kutsub selliste juhtumite pu-
hul teada andma kas lühi-
numbrile 110 või jätma kan-
natanu autole kasvõi paberi 
peal teade oma kontaktand-
metega.

Foto: politsei

Avariipaigast põgenemine on tõsine rikkumine 
ning tähendab autojuhile karmi karistust. Vastu-
tusest pääsemiseks püüavad seetõttu paljud 
süüdlased salaja lahkuda. Politsei andmetel õn-
nestub sellistest juhtidest kätte saada aga kah-
juks vaid väikene osa ja kahju tuleb kannatanul 
endal kanda.

Mari Mölder
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KOOLITUS

1. oktoobrist läks Ida prefek-
tuur üle büroopõhiselt 
struktuurilt üle büroode ja 
jaoskondade põhisele struk-
tuurile. Muudatuste käigus 
sai politseijaoskond uue ju-
hi.
Uue struktuuri järgi on jaos-
konnad büroodega võrdsel 
tasemel ja jäävad otseallu-
vusse prefektile. Suvel kuu-
lutati välja konkurss, leid-
maks jaoskonnale uus juht.
Ida prefekt Vallo Koppel üt-
les, et jaoskonnajuhi kon-
kursi võitis Indrek Link (pil-
dil) eeskätt oma varasema 
töökogemuse tõttu. Ta on 
töötanud Põhja prefektuuri 
teeninduspiirkonnas erine-
vatel ametikohtadel, seal-
hulgas ka politseijaoskonna 
juhina. „Kuna tema varasem 
kogemus pärineb teisest re-
gioonist, rikastab see kind-
lasti Ida prefektuuri mees-
konda. Lisaks on Indrekul 
tugev analüütilise mõtlemise 
võime, mis on uue töökorral-
duse käivitamise juures väga 
oluline. Olen veendunud, et 
Indrekul on tugev tahe Lää-
ne-Virumaa turvalisuse kü-
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Puskariajaja
pidi loobuma oma seadmetest
Möödunud nädalal avastas politsei Sõmeru vallas puska-
riajamiseks vajalikud seadmed ja toorainet.
Rakvere politsei sai vihje võimaliku puskariajamise kohta 
Sõmeru vallas ühes külas asuva eramaja kõrvalhoones.
Möödunud nädalal kontrollis piirkonnapolitseinik vihjet 
ja talle avanes kõrvalhoones vaatepilt, kus räpases ruumis 
oli mitmeid suuri nõusid, samuti oli gaasipliidil valmis 
puskariaparaat, mis oli ühendatud prügikonteinerist val-
mistatud jahutusnõuga. Kontrollimise hetkel puskariaja-
mist ei toimunud.
Politsei võttis kaasa kaks puskariaparaati, mis saadetakse 
ekspertiisi. Lisaks veel kaks nõu, milles oli meski. Eksper-
tiis selgitab, kas puskariaparaadiga ja toorainega on või-
malik alkoholi valmistada. 
Rakvere konstaablijaoskonna piirkonnapolitseinik Avo 
Koppas ütles, et seaduse järgi ei tohi puskariaparaati ise 
valmistada ega ka kodus hoida, seega alustati majaomani-
ku suhtes väärteomenetlus alkoholiseaduse järgi. 
Süüdimõistmise korral saab puskariaparaadi omamise 
eest trahvi kuni 200 trahviühikut või aresti. 

Politseimuuseumis
saab valedetektoril tõde testida
Sel nädalal saabus politseimuuseumisse uus atraktsioon: 
valedetektor, millega saab kontrollida enda ausust või 
panna „kuumale toolile“ kas või valelik elukaaslane.
Alates 7. oktoobrist võib muuseumis proovile panna ise-
ennast, kuid on oodatud ka paarid, kel vaja suhtesse sel-
gust tuua. „Valedetektor pole olnud tavakasutajatele Ees-
tis sugugi kättesaadav, kuid nüüdsest saab politseimuu-
seumis selle abil suu puhtaks rääkida,“ sõnas politsei-
muuseumi direktor Andrus Eesmaa. „Kõik, kes kasutavad 
meie muuseumis giiditeenust, võivad istuda masina alla 
ja asuda tõde välja selgitama.“
Eesmaa lisas, et tegelikult ei oma valedetektor Eesti koh-
tus tõendina jõudu ja samuti ei selgitata muusemis pu-
hast valet või tõde, vaid detektor pakub külastajatele oma-
moodi elamust.

Kuulutaja

Rakvere 
politseijaoskonda asus 
juhtima Indrek Link

simustes eestvedajaks olla ja 
oma meeskonnaga viia po-
litseiteenus uuele tasemele,“ 
lausus Koppel.
Indrek Link ise näeb maa-
konnapõhise politseitöö 
juurutamises uut väljakut-
set, kus saab rakendada oma 

varasemaid ja samas hanki-
da uusi juhtimiskogemusi.
Jaoskonna endine juht Joel 
Alla võtab enda peale enne-
tus- ja menetlustalituse juh-
timise.

Kuulutaja

• Inglise keele kursused 
algajatele  laupäeviti  ja 
pühapäeviti 11.00-12.30. 
Info ja reg. 56 885 251

Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee
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OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• Otsin kontoritööd. Tel 5743 4508

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

• Kogemustega farmijuhataja otsib tööd. 
Haridus Maaülikooli loomakasvatus. Tel 
5020 748

• Kogemustega metsaväljaveotraktorist 
otsib tööd. Tel 5344 3547

• Kogemustega majahoidja soovib leida 
tööd (ka eramajad). Tel 5742 0668

• Vajatakse inglise keele abiõpetajat 10. 
klassi õpilasele. Tel 5564 1837

• KÜ pakub tööd majahoidjale. Kontakt 
tel 5559 8745

•  Vajame abilist  me e sterahvale 
(ratastoolis) Näpil. Töö sobib ka mehele. 
Tel 5567 7599; 5805 6850

• KattoCenter Rakvere esindus 
pakub tööd katuste ja fassaadide 
paigaldajatele. Info telefonil 55560 
5629 või 5822 5810, Laada 3a Rakvere

• Vajatakse saemeest  (Rakvere või 
lähiümbrus). Vajalik B-kat., vajadusel 
väljaõpe ja varustus. Tel 5393 4973
• Vajatakse saematerjali järkajat puidu 
ettevõtesse. Tel 5036 867
• Pakun tasuvat tööd trimmerdajatele 
(kultuurhooldus). Vajadusel transport ja 
töövahendid. Tel 5358 9037
• Vajame  metsaväljaveotraktorile 
operaatorit. Tel 5111 666, aarne@maad.
ee

•  Tö ö d  s a a b  k o g e m u s t e g a 
metsatööline. Info 5463 2596

• Vajan väikeekskavaatorile juhti 
(võib ka ajutiselt), kasuks tuleb 
trassitööde kogemus. Tel 5143 783

•  A S  V i r u  Õ l u  p a k u b  t ö ö d 
t o o t m i s l i i n i o p e r a a t o r i t e l e  j a 
tõstukijuhile. Töö toimub vahetustes. 
Ettevõte pakub tasuta transporti liinil 
Rakvere-Haljala-Rakvere. CV saata 
aadressil: wiru@wiru.ee või helistada 
tel 32 95 000
• Autopesula Tallinnas pakub tööd. 
Väljaõppe võimalus. Kuulutus ei aegu! 
Tel 5072 262
• Üldehitusega tegelev fi rma pakub tööd 
ehitustöölisele. Objektid üle Eesti. Info 
telef 5463 7464

• Kauplus ANOME Rakveres L. Koidula 
tn.11 pakub tööd müügijuhile jahindus- 
ja kalastuskaupade osakonnas. Vajalik 
inglise keele valdamine. Info tel 32 584 31, 
CV saata anome.as@gmail.com

• Vajatakse puhastusteenindajat 
objektile Rakvere, Kreutzwaldi 26, 
Eesti Energia. Õhtune koristus. OÜ 
Kinnisvarateenindus, kontakttelefon 
51 60 952

• Turismitalu vajab abilist. Soovitav 
B-kat., vajadusel kindlustame elamise ja 
toiduga. Tel 58468694

• OÜ Nurkse Seafarm pakub tööd 
p õrsaste talitajale  Assamalla 
võõrdepõrsaste farmi. Tel 56 20 3552

• Alfa24 Consulting OY pakub tasuvat 
tööd rebasefarmis Kesk-Soomes. 
Vajame nahastushooajaks kogenud 
töölisi. Sooviavaldus koos CV-ga 
saata: alfa24oy@gmail.com. Täpsem 
info: +358 4690 41748
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Ka elanike arvu poolest on 
Vinni Lääne-Viru maavalda-
de seas esirinnas. Tõsi, Tapa 
vallas elab praegu inimesi 
rohkem, kuid pärast liitumisi 
kuulub nimetatu koosseisu 
teatavasti ka Tapa linn, nii et 
„maarahvastiku“ hulgalt on 
Vinni tegelikult jätkuvalt esi-
mene.
Esimene küll, kuid paraku: 
taasiseseisvunud Eesti 22 
aasta jooksul on valla elanike 
arv kahanenud lausa 1750 
inimese võrra! Terve korrali-
ku valla jagu inimesi on vä-
hemaks jäänud. Selle aasta 
alguses elas Vinni vallas 
4836, 1992. aasta esimesel 
päeval aga 6586 inimest.
Kuhu nad jäid? Seda enam, 
et tegemist pole mitte ääre-
maa, vaid pigem maakonna-
keskuse tagalaga, kus linna-
lisi asulaid rohkem kui üks.
„Ega täpset teadmist, kuhu 
inimesed on läinud, polegi,“ 
tõdes vallavanem Toomas 
Väinaste. „Eks piiri taha on 
mindud, samuti Rakverre. 
Inimesi vallas just kui oleks, 
aga numbrid näitavad tõesti 
elanike arvu suurt vähene-
mist.“
Vinni valla suurim asula on 
Vinni 896 elanikuga, vahetus 
naabris Pajustis on elanikke 
677. Roelas elab aasta alguse 
seisuga 481, Viru-Jaagupis 
388 ja Tudus 315 inimest. 
Vinni valla koosseisu kuulub 

Vinni vald
Territoorium 487 km2

37 küla ja 5 alevikku

Elanikke 4894*

*seisuga 01.01.2014

Vallamaja asub Pajusti alevi-
kus

Vallavanem Toomas Väinas-
te, volikogu esimees Rauno 
Võrno

Vallajutud: Vinni
ka Rakvere linnaga külge pi-
di koos olev Piira küla, sa-
muti uuselamute piirkond 
Vetiku.
Elanike vähenemine on oma 
paratamatut mõju avalda-
nud ka valla haridusvõrgule. 
Kui 1994. aastal tegutses Vin-
ni vallas 6 üldhariduskooli, 
siis tänaseks on Kulina ja Ka-
dila algkool ning Viru-Jaagu-
pi põhikool uksed sulgenud. 
Kunagise „lastekombinaadi“ 
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 
õpilaste arv on 2003. aasta 
659lt vähenenud 375le; Ro-
ela keskkoolis käis 1994. aas-
tal 187 ja tänavu 59 last. Mõt-
lema panevad numbrid, mis 
ühtlasi viitavad üle-eestilise 
haridusreformi hädavajalik-
kusele, olgu see emotsio-
naalselt nii vastuvõetamatu 
kui tahes.

Põhirõhk
põllumajandusel
Suuri tööstusettevõtteid Vin-
ni vallas ei ole. Kui omavalit-
sus koos oma allasutustega 
ja koolid välja jätta, siis on 
suurimad tööandjad põllu-
majandusettevõtted ning 
Pajustis tegutsev Eesti Port-
selan OÜ, kus igas umbes 20 
töötajat. Omaette kategoo-
riasse saab tegelikult panna 
veel farmer Indrek Klamme-
ri, kelle „kontsern“ koosneb 
viiest põllumajandusega te-

gelevast ettevõttest ja neis 
töötab kokku 60 inimest. 
Klammerile kuuluv Voore 
Farm OÜ annab välja oma-
aegse kolhoosi või sovhoosi 
mõõdu: koos renditud maa-
dega üle 4000 hektari põllu-
maad, 800 lüpsilehma, 700 
noorveist, 150 lihaveist, 5000 
siga, 400 emist jne, lisaks au-
kartust äratav masinapark.
„Lisaks Klammeri ettvõtmis-
tele on meil veel teisigi põl-
lumajandustootjaid – sea-
kasvatusega tegelev Vinimex 
OÜ, OÜ Tammikus Vinni 
külje all, Piira Talu OÜ jt,“ 
rääkis vallavanem Väinaste. 
„Põllumajandusmaad on 
meil vallas palju, kuid sellega 
on ka mure. Teatavasti asu-
me Pandivere kõrgustiku 
serval ning maade väetami-
sel sõnniku ning lägaga peab 
olema ettevaatlik, et see ei 
satuks põhjavette. Probleemi 
aitab leevendada mullu ke-
vadel Vinnis avatud biogaa-
sijaam, mis tarbib aastas 
90 000 tonni läga ja sõnnikut 
– kõik see on võimalik kokku 
koguda ümbruskonna far-
meritelt. Protsessi läbinud 
sõnnik on võimalik laotada 
taas põllule, see ei ole enam 
nii keskkonnaohtlik kui n-ö 
tavasõnnik.“
Pisut ootamatu on kohata 
Pajusti alevikus tegutsevat 
keraamikatööstust. Ega sel-

lest palju teata, kuigi tege-
mist on Eesti suurima tarbe-
keraamikatootjaga. Põhjus 
lihtne: enamik toodangust 
läheb ekspordiks. Valmista-
takse vitroportselanist kruu-
se, taldrikuid, kausse, pada-
sid jne; täidetakse ka erisoo-
ve. „Nüüd on kuulda, et nad 
tahavad senisest rohkem ka 
Eesti turule müüma hakata,“ 
märkis Toomas Väinaste.

Alusharidusest
kõrghariduseni
Vinni vallas tegutseb ka las-
tekodu. Varem oli see tuntud 
kui Inju lastekodu, praegu 
aga on ametlikuks nimeks 
Vinni Perekodu.
Nimevahetuse põhjus on 
lihtne: mõni aeg tagasi kolis 
asutus Inju mõisast Vin-
ni-Pajusti Gümnaasiumi 
kõrval asuvatesse peremaja-
desse. Toonane saaga on 
pikk ja keeruline; lühidalt 
öeldes ei olnud lastekodul 
mõisahoones tegutseda 
enam võimalik ja Vinni vald 
otsustas lastele ehitada uued 
majad. „Kuna ma ise olin ko-
gu aeg ehitusel ninapidi juu-
res, siis õnnestus esmapilgul 
uskumatu: viiele majale ette-
nähtud vahendite eest saime 
ehitada kuus hoonet,“ rääkis 
vallavanem. „Mõni kiibitseja 
nägi selles muidugi maail-
malõppu – kuidas nii ikka 
saab ja tohib? –, aga meil 
polnud tõepoolest mingit 
paha tagamõtet: tähtis oli, et 
lapsed saaksid kolida võima-
likult headesse tingimustes-
se ja see kokku hoitud va-
hendite arvelt ehitatud maja 
sisaldab nüüd ühistegevu-
seks mõeldud ruume, mida 
muidu poleks olnud.“
Vinni vallas on ka oma kõrg-
kool – Lääne-Viru Rakendus-
kõrgkool. „Saame olla uhked 
– meie vallas saab omanda-
da kõik haridusastmed,“ lau-
sus Väinaste.

Vallajuttude kolmanda 
„seeriaga“ saab ring 
ümber Rakvere tehtud: 
Vinni vald on kolmas ja 
viimane maakonnakes-
kuse naaber. Tegemist 
on ühe suurema pind-
alaga vallaga Eestis ja 
loomulikult ollakse 
Lääne-Virumaal selle 
näitajaga esimene.

Aivar Ojaperv

Simuna ja Vaiatu vahel
valmis eksperimentaalne teelõik
Pilootprojekti OSAMAT tulemusel valmis Lääne-Virumaal 
poole kilomeetri pikkune Simuna-Vaiatu teelõik, mille ra-
jamisel kasutati Eesti Energia Narva elektrijaamade põlev-
kivituhka.
Teelõik rajati Eesti Energia ja partnerite koostöös ning Eu-
roopa Liidu LIFE+ fondi toetusel põlevkivituha kasutus-
võimalusi uuriva OSAMAT projekti raames, edastas Eesti 
Energia pressiteenistus. Simuna-Vaiatu tee turbase alus-
pinna ettevalmistamisel kasutati sideainena põlevkivitu-
ha ja tsemendi segu. Selle tulemusel mass-stabiliseeriti 
maanteealune pinnas kuni nelja meetri sügavuselt. 
„Simuna-Vaiatu 500meetrine katselõik on jagatud viieks 
osaks, kus igas sektsioonis kasutati eri tuhaliiki ja -kogust 
ning erinevas koguses tsementi,“ selgitas üks projekti 
eestvedajatest, Eesti Energia keskkonna arendusjuht Tõ-
nis Meriste. „Sel moel saab analüüsida, milline kasutatud 
segudest on tee-ehituseks kõige sobilikum.” 
Maanteede ja tammide rajamisel eemaldatakse tavaliselt 
pehme pinnas ja asendatakse see stabiilse materjaliga. 
Teine võimalus on mass-stabiliseerimine, mille tulemusel 
pehme pinnas tugevdatakse vajaliku tugevuseni ilma pin-
nast eemaldamata. „Meie katsetasime turba mass-stabili-
seerimist põlevkivituha ja tsemendi seguga. Tuhas sisal-
duvad kivistuvad sidusained muudavad turba maantee-
tammi rajamiseks piisavalt stabiilseks,“ lausus Meriste. 
Pinnase stabiliseerimine Simuna-Vaiatu teelõigul lõpetati 
2013. aasta oktoobris. Konstruktsiooni paigaldati spet-
siaalsed seadmed, mille abil jälgiti vajumist. Juulis 2014 
paigaldati kivistunud alusele teekate, mille alumised kihid 
ehitati poole teelõigu ulatuses keevkihttuhast tsementi 
kasutamata ja teine traditsioonilisel meetodil ehk komp-
leksstabiliseerimist kasutades. 
Simuna-Vaiatu valminud teelõiku seiratakse kuni 2016. 
aastani, et tuvastada, milliseid muutused põlevkivituhale 
rajatud teel toimuvad. „TTÜ, Keemilise ja Bioloogilise 
Füüsika Instituudi ning Teede ja Tehnokeskuse poolt läbi 
viidava keskkonnaseire käigus uuritakse nii pinnast, pin-
nasevett, stabiliseeritud kihi kivinemist, konstruktsiooni 
vastupidavust kui teekatte kulumiskindlust,“ ütles projek-
ti eestvedaja Tõnis Meriste. 
Tema kinnitusel on tuhal ja tsemendil väga sarnased oma-
dused, kuid tuha kasutamine oleks tee-ehitusel majan-
duslikult mõistlikum. „Põlevkivitööstuse kõrvalsaadusena 
tekkivale tuhale on uute kasutusvõimaluste leidmine väga 
oluline ka keskkonnasäästlikkust silmas pidades. On täh-
tis, et põlevkivituhka tunnustatakse järjest enam kui toor-
ainet ning seda ei peeta vaid jäätmeks.“
Meriste märkis, et põlevkivituhal on ka teisi kasutusvõi-
malusi – see on väärtuslik tooraine tsemenditootmises, 
ehituses ja ka põllumajanduses, kus tuhka kasutatakse 
pinnase neutraliseerijana ja väetisena. 
OSAMAT projekti esimene etapp algas 2011. aastal, kui 
tuhka kasutati asfaldialuse stabiliseerimiskihi rajamiseks 
Narva-Mustajõe maanteelõigul. Simuna-Vaiatu teelõik ra-
jati OSAMATi teise etapi raames. 
OSAMAT pilootprojekti eesmärk on soodustada elektri-
tootmisel tekkiva põlevkivituha senisest laiemat kasuta-
mist. OSAMAT projekti osalised on Nordecon, Eesti Ener-
gia, Ramboll ja Maanteeamet. Projekti maksumus on 2,4 
miljonit eurot ning seda toetab Euroopa Liidu liikmesrii-
kide keskkonnaprojektide kaasrahastamise programm LI-
FE+. 

Eestis saadi
tänavu rekordiline teraviljasaak
Põllumajandusministeerium prognoosib Eesti tänavuseks 
teraviljasaagiks rekordilised 1,2 miljonit tonni, mida on 22 
protsenti enam kui mullu. Keskmine teraviljasaak on tä-
navu 3,7 tonni hektari kohta, mis on samuti Eesti kõigi ae-
gade parim tulemus.
Prognoosi kohaselt koristati 2014. aastal Eestis 449 811 
tonni otra, 339 805 tonni talinisu, 255 897 tonni suvinisu, 
66 997 tonni kaera ning 48 012 tonni rukist. Eelmise aasta-
ga võrreldes suurenes prognoosi kohaselt talinisu saak 
147 protsenti, rukkisaak 119 protsenti ning odrasaak 2 
protsenti. Kaera- ja suvinisu saagid vähenesid prognoosi 
kohaselt eelmise aastaga võrreldes vastavalt 21 ning 5 
protsenti.
Kartulile selle aasta ilmastik võrreldes teraviljaga nii sood-
ne polnud, mistõttu vähenes kartulisaak eelmise aastaga 
võrreldes 26 protsenti. Saagiprognoos koostati Põlluma-
jandusministeeriumis Statistikaameti andmete põhjal.

Kuulutaja

Vinni valla tähtsaim majandusharu on põllumajandus. Fotol Voore Mõis OÜ karjalaudad.
Fotod: Aivar Ojaperv

Kemplus riigiga: kaua aega risustasid Pajusti alevikku riigi 
omanduses olnud endise karusloomakasvanduse hooned. 
Hiljuti sai vald kõnealuse maa endale, lammutamiseks ja 
territooriumi korrastamiseks kulub mitu aastat.
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Eelmise aasta varakevadel 
valiti esmakordselt Eesti põl-
lumajandussektori tippjuhti. 
Skulptuuri „Kuldne viljapea“ 
ja vastava tunnistuse pälvis 
ei keegi muu kui Indrek 
Klammer. „Kahtlemata mõ-
jub selline autasu positiiv-
selt,“ tunnistab ta. „Aga ma 
tunnen, et sain selle avansi-
na. Mis omakorda paneb 
mind veel rohkem tegutse-
ma.“
Klammeri „impeeriumisse“ 
kuulub viis ettevõtet, kõik 
need tegutsevad Vinni vallas 
keskusega Viru-Jaagupis. 
Voore Farm ja Voore Mõis te-
gelevad teravilja ja piimakar-
jaga, Kupna Mõis seakasva-
tusega, Kulina Mõis tähen-
dab väikest lihatööstust ja 
Küti Mõis mahetootmist 
ning lihaveiseid. Sellest, kui 
palju on majapidamises loo-
mi ja maad, loe Vinni valda 
käsitlevast artiklist.
„Usku peab olema,“ vastab 
Indrek Klammer kolme sõ-
naga küsimusele „elu võima-
likkusest maal?“ „Kõik taha-
vad edasi areneda ja seepä-
rast peab pidevalt tegutse-
ma.“
Klammer on EPA (praeguse 
Maaülikooli) haridusega 
energeetik. Põline läänevi-
rulane, kes elab Voore külas 
Raja põlistalus. „Olen seal 

Indrek Klammer – 
Vinni valla esifarmer
Indrek Klammer on tõsine Eesti maamees selle 
kõige paremas tähenduses. Pisut ettevaatlik ja 
reserveeritud – tont seda teab, mida need linna 
untsantsakatest ajakirjanikud jälle tahavad -, 
aga kui asjakohane võõristus kaob, kooruvad 
kaitsekihi alt välja põhjalikud teadmised põllu-
majandusest ja sugugi mitte vähe tähtis huumo-
rimeel.

Aivar Ojaperv

vähemalt viies põlvkond,“ 
teab ta.

Kallis
ei tähenda kulukat
Ja ikkagi: elu võimalikkusest 
maal? Eriti nüüd, kus üks 
turg kinni, hinnad langevad, 
siis veel neli põlisvaenlast – 
aastaajad. Kas Klammeri viis 
ettevõtet on riskide hajuta-
mine – teate küll seda muna-
de ja korvi retoorikat.
„Kui korvid ise on ohus, siis 
ei aita ka munade ümberpai-
gutamine,“ muigab ta vastu-
seks. „Aga mingit katastroofi 
nüüd küll põllumehele veel 
ei paista. Müüa saab, aga tõ-
si, hinnad on all. Seakasva-
tust on madalad hinnad pä-
rssinud juba aastaid, nüüd 
on katk ka veel ukse taga. Pii-
matööstuses kukkus hind sa-
muti, aga 2-3 kuud elab üle. 
Teravilja ja rapsi hind on ka 
suhteliselt madal, aga ma 
toonitan, et suhteliselt: paa-
ril eelmisel aastal olid hin-
nad liigagi head, kui realistli-
kult asja vaadata.“
See eelnev võib tunduda hä-
daldamisena, aga niimoodi 
Klammer päris kindlasti ei 
mõtle. Pigem tähistavad te-
ma laused olukorra kaardis-
tamist ja faktidega silmitsi 
seismist. Ellujäämiseks tuleb 
otsida uusi lahendusi. „Riik 

kipub tegema suuremaid sõ-
nu kui asi väärt, kas või see 
n-ö abi uute turgude otsimi-
sel,“ vihjab Klammer möö-
daminnes. „Lõpuks pead ik-
ka ise otsima ja leidma.“
Kui Klammeri ettevõtete 
ühise kontori aknast Vi-
ru-Jaagupis välja vaadata, 
näeb hoovil seismas ühtlast 
rivi tehnikat. Linnamehe 
jaoks on need kõik uhked 
traktorid, mille marki ja ots-
tarvet esimese hooga tuvas-
tada ei suuda, kuid seda saab 
isegi diletant aru, et masinad 
on uued. „Tehnika on tõe-
poolest kallis, aga ilma selle-
ta on raske konkurentsis pü-
sida,“ seletab masinapargi 
omanik. „Kahe viimase aasta 
jooksul oleme oma traktorid 
pea kõik välja vahetanud ja 
ilma valehäbita julgen kinni-
tada: see pole mitte Euroo-
pa, vaid maailma tipptehno-
loogia. Tuleb arvutada ja 
mõelda, kus lõpeb kasumlik-
kus ja algab priiskamine. Kui 
üks masin teeb ära kahe või 
kolme traktori töö, siis ilm-
selt tuleb see vaatamata hin-
nale kokkuvõttes kasulikum. 
Üldiselt peame me ainult 
uusi masinaid – paljud on lii-
situd – ja vahetame need ka-
he-kolme aasta möödudes 
teatud töötundide järel uute 
vastu välja.“
Sellised masinad vajavad 
roolide-kangide taha ka 
väärt mehi. On`s neid võtta?
„Oleme teinud aastaid koos-
tööd ametikoolidega, näiteks 
Järvamaa Kutsehariduskes-
kusega,“ mainib Klammer. 
„Poisid käivad praktikal ja 
eks me vaata neist asjaliku-
mad välja. Muidugi peame 
neile ka korteri leidma, et 
nad siia tööle soostuksid tu-

lema, ja seda oleme ka tei-
nud. Ka välismaaga oleme 
praktikante vahetanud, ikka 
silmaringi avardamiseks. Va-
rem on siin praktikal käinud 
soomlane, tänavu oli üks 
Austriast.“ Indrek Klammeri 
ettevõtetes saab tööd umbes 
60 inimest. „Minust targem 
on öelnud, aga ma olen te-
maga täiesti nõus: Ei ole hal-
ba ilma, vaid kehv tehnoloo-
gia ja madal efektiivsus. Ning 
efektiivsem saab alati olla,“ 
pakub Klammer retsepti tõ-
siasjale, et 60 inimest anna-
vad kaugelt rohkem toodan-
gut kui omaaegne kolhoos 
200-300 töötajaga.

Kümne tonni mees
Klammeri põllumajanduset-
tevõtted on paistnud ja pais-
tavad silma muuski kui sel-
les, et peremees tunnistati 
aasta tippjuhiks. Näiteks tä-
navu saadi ühelt hektarilt 9,4 
tonni talinisu, millega jaga-
takse koos ühe saarlaste far-
miga Eestis esikohta. „Küm-
me tonni hektarilt oli väike 
unistus. See on võimalik, see 
oli ka n-ö põllus olemas, aga 
veidi jäi puudu. Põllumehed 
on „kümne tonni“ omaniku-
le isegi eripreemia välja pan-
nud.“
Üks maagiline kümme on 
Klammeril juba saavutatud 
ka – ühe farmi lehmad on 
lüpsnud keskmiselt kümme 
tonni piima lehma kohta 
aastas. „Aga see pole omaet-
te eesmärk,“ selgitab ta, „sest 
selle kümne tonni omahind 
võib minna liiga kõrgeks. Li-
sasöödaga annab lehmad 
alati „üles putitada“, meie 
jaoks on pigem oluline, et 
nad lüpsaksid põhisöödaga 
võimalikult palju.“

Indrek Klammer on veendunud, et üks väärt masin on rohkem väärt kui kaks kehva. Fotol nähtav traktor on ainuke Eestis, 
see on toodetud suure lombi taga ja Euroopaski veel uus ning harv nähtus. Foto: Aivar Ojaperv
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„Seitsmeteistkümnenda nuku suvi“: 
vabadus armastuse hinnaga
Rakvere Teatris 19. septembril esietendunud „Seitsme-
teistkümnenda nuku suvi“ viib vaataja 1950ndate Aust-
raaliasse, kus mehed käisid seitse kuud aastas suhkruroo-
gu lõikamas ja ülejäänud viiel kuul kulutasid oma noorust 
lustides ning lõbutsedes.
Ray Lawleri „Seitsmeteistkümnenda nuku suvi“ on väga 
Austraalia-keskne näidend, mida loetakse lausa märgilise 
tähendusega tükiks just selle tõttu, et see portreteerib tõe-
list ja tegelikku austraallast. Tõepoolest, suhkruroolõika-
jaid näiteks Eestis ei ole, küll aga on meil mehi, kes enami-
ku ajast kaugel töötavad. Paralleele võiks vedada, aga 
ometi pole olukord päris sama.
„Seitsmeteistkümnenda nuku suve“ kesksed tegelased on 
suhkruroolõikajad Roo (Tarmo Tagamets) ja Barney (Pee-
ter Rästas) ning Olive Leech (Anneli Rahkema), nende 
sõbratar ning Roo suvekaaslane juba 17. aastat. Oluline 
roll on ka Nancyl, kes oli 16 aastat Barney kallim, kuid 
nüüd läks mehele raamatukaupmehele. Nancy lavale ei il-
mu, küll aga näeb vaataja Olive’i poolt kohale meelitatud 
asendajat Pearli (Silja Miks), kelle silma läbi tuuakse võrd-
lemisi küüniliselt ja karmilt esile mõrad ja ebakohad iga-
vese suve illusioonis. Kibedat tõde saab välja öelda ka Oli-
ve’i ema Emma (Ülle Lichtfeldt).
Roo ja Barney on juba 17. suve kostil Emma Leechi majas. 
Igal suvel toob Roo Olive’ile kingiks kelpie nuku, mis on 
omamoodi kinnitus selle kohta, et kõik on endistviisi. Sel 
suvel on aga kõik kuidagi valesti. Nancyt ei ole, Pearl ei 
suuda näha kogu seda lusti ja rõõmu, mida Olive oli talle 
lubanud. Pealegi on Pearlil hoopis teistsugused ootused – 
tema on väärikas lesknaine, kes tahaks vaid uuesti mehele 
minna. Olive aga tahab olla noor ja vaba. See Olive’i soov 
ongi näidendi võtmeks.
Olive ja Pearl töötavad baaris, varem töötas seal ka Nancy, 
aga abielludes lahkus ta töölt. See on 1950. aastate Aust-
raalias tavapärane, abielunaised ei tööta. Olive aga leiab, 
et tema praegune elukorraldus sobib talle paremini. Suvel 
elab ta viis kuud Rooga, ülejäänud aasta on aga vaba nai-
ne, teeb tööd ja korraldab ise oma elu. Tema ettekujutuses 
on see võimalik ja ka ainuõige viis. Paraku inimesed tema 
ümber muutuvad, tingimused pole enam endised. Roo 
pole enam noor ja tugev alfaisane, vaid troonilt tõrjutud 
töötu luuser, kelle pealegi on reetnud parim sõber. Too 
(Barney) tunneb end Roo ees süüdi, aga samas tuleb tal ka 
enda eest seista. Aeg pole tallegi armu andnud, kunagisest 
naiste lemmikust hakkab tasapisi saama hoopis nende 
naerualune.
Olive’i nähakse sageli lapsiku ja nukuliku naisena, kes 
keeldub suureks kasvamast. Samas võib tema tegudest ja 
ütlemistest välja lugeda seda, et ta keeldub loovutamast 
vähimatki tükki oma vabadusest. Selle küljes on ta nii kin-
ni, et lükkab otsustavalt tagasi ka Roo abieluettepaneku. 
Tema kompromissitust näitab seegi, millise põhjalikkuse-
ga ta roogib majast välja kõik sentimentaalse väärtusega 
asjad. Ainus, kes veel näib õnneliku suveelu võimalikku-
sesse uskuvat, on kõrvalmajas elab neiu Bubba (Natali 
Lohk), kes usub, et nüüd on tema kord seda õnne nautida 
koos uue alfaisase Johnnie Dowdiga (Imre Õunapuu).
Etenduse lõpuks on selge, et õnnelikku lõppu ei saagi olla, 
vähemalt mitte Olive’i jaoks. Roo ja Barney lahkuvad koos 
ja sõpradena, Pearl on ammu läinud, Bubba on solvunud 
– Olive on jäänud üksi ja kaheksateistkümnenda nuku su-
ve ei tule. Tõsi küll, tema talved ja vabadus on tal alles, 
kuigi üsna kalli hinna eest.
„Seitsmeteistkümnenda nuku suvi“ on kibe lugu sellest, 
kuidas noorus kaob käest nii, et sellest ei saa enne arugi, 
kui see juba läinud on. Isegi siis on raske sellega leppida. 
Armastuse või vabaduse eest saab võidelda, aja vastu eriti 
ei saa.

Maris Marko

Kes lähemat huvi teatriskäi-
mise vastu tunneb, on ilm-
selt kuulnud, et Tallinna Lin-
nateatri etendustele pileti 
saamine pole niisama lihtne. 
Teatri enda saalid on väike-
sed ja rahva tung etenduste-
le suur. Alates sügisest on 
Salme laval Paavo Piigi ja 
Diana Leesalu lavastatud 
„Lantimiskunstnikud“, mis 
esietendus küll juba kaks 
aastat tagasi, kuid on endi-
selt heas löögihoos. Teatri 
pressiesindaja Ruudu Raud-
sepp selgitas, et Salme kul-
tuurikeskuse suurde saali on 
johtuvalt publikuhuvist üle 
viidud neid lavastusi, mille 
puhul on see võimalik ol-
nud, ilma et kunstiline tase 
kannataks. Varem on olnud 
sellisteks tükkideks “Palju 
õnne argipäevaks!” ja “Hecu-
ba pärast”, samuti “Eesti fil-
mi laulud”, ning nüüd uuena 
“Lantimiskunstnikud”, mille 
järgmised etendused on no-
vembris ja jaanuaris.

Meistervõrgutajaks 
kursustel
Lantimis- ehk külgelöömise 
teemat kaasaegsete noorte 
seas avav tükk jutustab mu-
hedas võtmes suhterindel 
äpardunud mehepoegadest, 
kes vastassooga kontakti 
saamiseks võtavad jalge alla 
tee lantimiskoolitusele. Koo-
litust viib läbi kogenud nais-
temees, keda mängib 
Karl-Andreas Kalmet, tema 
vend Henrik esitab kolme-
kümneaastast programmee-

Eelmisel reedel toimusid 
Olustveres eesti künnimeist-
rivõistlused, kus sõuklassis 
lõi kaasa Rakvere Teatri näit-
leja, kel on traktor olemas ka 
koduses majapidamises.
Võistukündmisel tuli võistle-
jatel pöördadraga varusta-
tud traktoril künda keset ke-
sapõldu võimalikult sirged 
vaod, mis ka kena kaarega 
lahti laotuvad. „Sirge vao 
saamiseks tuleb paika panna 
siht, mõne puu järgi näiteks, 
ja kui ader on maha pandud, 
ei tohi vaadata kõrvale, ai-
nult otse,“ jagas Ülle muljeid 
kündmise kabiini poolelt. 
Viie võistleja seas saavutas 
esimese koha Rakverest pä-
rit telemees Jüri Muttika.

Näitlejanna kodusel kartuli-
maal keerab vanema Saksa 
traktori rooli küll peamiselt 
näitlejanna isa, kuid Üllel 
endal on kogemus traktori 
juhtimisest juba lapsepõl-
vest, kui raskeid heinapakke 
loopisid traktorikasti mehed 
ning rooli pandi lapsed. 
Kaasaegsed põllulaevad on 
Ülle sõnul mugavad kui li-
musiinid, soojad ja puhtad. 
„Tänapäeval ei tohiks see ol-
la probleem, et ka naised 
võiksid traktorirooli keera-
ta,“ hindas Ülle Lichtfeldt 
saadud kogemust üldisemal 
taustal. Muide, mulluse 
sõuklassi künnivõistluse või-
tis naine, Tiina Tauraite, kes 
on samuti näitleja.

Anneli Rahkema ja Tarmo Tagamets. Foto: Rakvere Teater/Gabriela Liivamägi

Ülle Lichtfeldt osales künnivõistlustel

Foto: Henn Koplikask

Salme kultuurikeskuses
näeb Linnateatri menutükki

rijat, kes endiselt ema juures 
elab. Kui esmalt tutvuvad 
kursandid teooriaga ning 
tuunivad oma riietumisstiili, 
jätkub edasine väljaõpe juba 
baarides ja ööklubides. Nais-
osades näeb Maiken Sch-
midti ja Liis Lassi, kes män-
givad nii loomamustriga 
kleitides klubikülastajaid kui 
ka kuulsat lauljat, ühe noor-
mehe ema ja ühe noormehe 
südamedaami. Märt Pius 
mängib samuti koolitusel 
osalejat ning tema vend Priit 
Pius astub üles bravuurika 
telesaatejuhina. Kaspar Vel-
berg esitab kolmandat kur-
suslast, kes õpitud teooria 
samuti suure eduga prakti-
kasse viib. Kuid lavalugu po-
le mõistagi vaid üheplaanili-

ne, kõigel juhtuval on oma 
kaasmõju, mis annab tege-
lastele mõtteainet.

Suurem saal sütitab 
näitlejaid
Üks tüki lavastaja Paavo Piik 
hindab lavastuse ülemineku 
uude, suuremasse mängu-
kohta põnevaks väljakut-
seks. „Meil oli vaja uues saa-
lis end kehtestada, alguses 
oli väike hirm,“ ütles Piik. 
„Komöödia on selline asi, et 
mida rohkem publikut saa-
lis, seda paremini see sütitab 
näitlejaid, ja vastupidi, näit-
lejad saavad paremini publi-
kut käima tõmmata. Ülemi-
nek oli kõigile ootamatult 
positiivne hetk,“ ütles lavas-
taja. Tüki varasemas mängu-

kohas Hobuveskis oli saalis 
100 kohta, nüüd Salme kes-
kuses aga 600 kohta. Kõiki-
dele noortele näitlejatele on 
Salme saal seni suurimaks, 
kus nad mängida on saanud. 
Tüki üleviimisel loodi ka uus 
lavakujundus, mis on loo-
dud arvestusega, et lavastu-
sega saaks anda külaliseten-
dusi üle Eesti. Lavastaja sõ-
nul võib tüki tugevuseks pi-
dada näitlejate mängida 
tahtmist ja tüki mängulist 
olemust, nii on tükk kogu 
aeg arenenud. „See on lavas-
tatud selliselt, et näitlejatel 
on õhku ja ruumi, et min-
geid osi rollide juures saaks 
uuesti leiutada,“ ütles Piik.

Tallinnas Kalamajas 
asuvas kultuurikesku-
ses mängib Tallinna 
Linnateater nüüd ka 
lavastust „Lantimis-
kunstnikud“, kus sära-
vad seitse tunamullu 
lavaka lõpetanud noor-
näitlejat.

Tõnu Lilleorg

Priit Pius (vasakul) tõstab käed üles, et kuuldu üle imestust avaldada, tema kõrval kikitab 
kõrvu Maiken Schmidt, siis Henrik Kalmet ja paremal Liis Lass..

Pressiesindaja Ruudu Raudsepa selgitusel on 
Linnateatril piletite müügil oma kord. Eelseisva 
kuu piletid tulevad müüki eelneva kuu esime-
sel kuupäeval kell 11.00.
Kui Piletilevi müügisüsteem suure huvilistetul-
va all esimesteks minutiteks kokku jookseb, ei 
tasu ära ehmuda, vaid natukese aja pärast 
uuesti proovida. Samal ajal hakkab piletimüük 
ka Linnateatri kassas, kus kassapidaja peab 
võistlema inetrneti teel toimuva ostuvooga.
Samuti tasub ka hiljem Linnateatri kassaga 

ühendust võtta, näiteks huvipakkuva etenduse 
nädalal või päeval - tihtipeale juhtub, et vaba-
neb kohti (grupi)broneeringutest.
Samuti aitab kassa teinekord infot vahendada 
selliste piletite kohta, mida publik soovib ise 
omalt poolt maha müüa.
Infot saadaolevate piletite kohta leiab Linna-
teatri kodulehe esilehelt linnateater.ee, samuti 
on teater vabadest piletitest teada andnud oma 
Facebooki lehel.

 Foto Siim Vahur

Kuidas hankida Linnateatri piletit
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Püsivus viib sihile - Eesti oo-
perimaailma silmapaistvat 
lauljat metsosoprnit Urve 
Tautsi ei saa paremini ise-
loomustada. Tema täiuslik 
hääletämber ja lavaline võlu 
on püsinud kaua publiku 
kõrvus ning on talletatud 
nüüd ka vokaalkunsti kulla-
fondi.
Urve Tauts on laval mängi-
nud saatuslikke naisi: Car-
men, Azucena, Eboli. Ta ku-
junes lavaküpseks ajal, kui 
teatrit juhtisid Neeme Järvi, 
Eri Klas ja lavastaja Paul Mä-
gi. Tema lavapartneriteks 
olid Tiit Kuusik, Georg Ots, 
Hendrik Krumm, Teo Maiste, 
Mati Palm jt.

Pärnakad on kõik su-
gulased
Palju aastaid tagasi sai Urve 
Tauts teada, et ta on Neeme 
ja Vallo Järvi sugulane. Ja se-
dagi, et Järvide emapoolses 
suguseltsis olevat hispaania 

Carmen ja saatuslik naine Peeter Oja jälle Haljalas
Koomik esineb 10. oktoobril Haljala rahvamajas oma uu-
sima etendusega „Kui loll võib inimene olla“. Tegu on kor-
dusetendusega, sest esmalt käis Oja Haljalas sama eten-
dusega 22. augustil. Etendus osutus aga nii populaarseks, 
et näitlejal tuleb minna nüüd uuele tuurile. Tüki menu-
kust kinnitas ka Haljala rahvamaja juhataja Martti Samol-
berg: „Eelmisel korral jäid inimesed ukse taha.“ Järgmise 
nädala etendusele tasub pilet hankida juba sel nädalal, 
soovitas juhataja.

Rakvere Teatri
endine lavastaja tähtsas ametis

„Uno Bossa“ läheb tuurile
Tänavu talvel välja tulnud retrobiitidest pakatav lavalugu 
annab oktoobri lõpul ja novembri algul etendusi Tartus, 
Pärnus ja Tallinnas. Kuna lavastus on küllaltki tehniline, 
muuhulgas esitab laval elavat muusikat bänd, ei ole selle-
ga tuuritamine kuigi lihtne. Tartus mängitakse tükki 
Vanemuise väikses majas, mille lavamõõtmed on samad 
kui Rakvere Teatri suures saalis. Esimest korda jõuab tükk 
ka Tallinnasse, kui 10. novembril toimub etendus Vene Te-
atris. 

Tõnu Lilleorg

Eesti teatri esindusfestivali 
DRAAMA järgmise aasta kuraa-
toriks ehk programmi kokk-
upanijaks sai Peeter Raudsepp 
(pildil), kes 90ndate teises pooles 
töötas Rakveres lavastaja ja kir-
jandusala juhatajana. Raudsepp 
töötab praegu Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia lavakunstikooli 
ehk lavaka juhina ja ta plaanib 
järgmise aasta festivalile heade 
lavastuste välja valimisel kasuta-
da tudengite abi, kes hakkavad 
nüüd hoolega uusi lavastusi 
vaatamas käima.Foto: Lauri Kulpsoo

verd. „Kabli rannas läinud 
mingi laev karidele ja mõned 
mehed seal pääsesid,“ rääkis 
Urve. „Minu mamma ja Nee-
me hakkasid ükskord oma 
esivanematest rääkima ja tu-
li välja, et paar põlvkonda ta-
gasi olid nad ühenimelised 
-Veldmannid.“
Urve Tauts pole sugugi liiga 
tagasihoidlik inimene, aga ta 
ei julgenud sellest seigast 
Järvile kohe rääkida. „Oleks 
arvanud, et lolliks läinud, ta-
hab kuulsustega sugulane 
olla,“ arvas Urve.
Aga vähe sellest. Urve Tauts 
on pärispärnakas nagu Tiit 
Kuusik, kes on Pärnus sündi-
nud. „Teadsin, et oleme Tiit 

Kuusikuga sugulased, aga 
kuidas sa seda professorile, 
laulupedagoogile ja lava-
partnerile ikka ütlema lähed. 
Kui ma lõpuks selle välja üt-
lesin, naljatas maestro, ah, 
ära räägi, Pärnus on kõik 
omavahel sugulased. Neeme 
Järvi ema Elss oli ju ka pär-
nakas, aga Neeme on sündi-
nud Tallinnas.“

Teater käis kodus
Oma blondide õdedega on 
Urvel hea kontakt, kuigi väli-
selt pole nad üldse sarnased. 
Noorena olnud Urve hoopis 
Voldemar Kuslapi abikaasa 
Kaiega sarnane. „Kui Volli 
mulle oma laulatuspilti näi-
tas, ütlesin: taevas, see olen 
ju mina!“
Kui aga Urve õpilane Pirjo 
Levandi kunagi „Mustlaspa-
runis“ rolli tegi, öeldi, et 
nüüd on laval kaks Urvet, 
väike ja suur. Ja mitte selle 
pärast, et õpetaja ja õpilane, 
vaid nad on väliselt sarna-
sed.
Urve blond õde Elve on klaa-
sikunstnik ja laulnud ooperi-
kooris. Teine blond õde Lilja 
oli Pärnu apteegi raamatupi-
daja, nüüd pensionil. Kunagi 
tantsis ja laulis ta apteegi pi-
dudel ning naljatas, et tema 
just see õige laulja ongi.
Urve: „Meie emal polnud töö 
kõrvalt aega teatris käia. Kii-

tis, et ega peagi minema, sest 
teater käis koduski. Käänasi-
me ja väänasime end Liljaga 
ning laulsime duette peaae-
gu iga päev.“

Saatuslik naine
Urve teab asju ette. Lisaks 
teab ta igasuguseid nippe: 
heeringas kaela peale või as-
telpajuõli ninna – nii saavat 
häält külmetusest ravida. Ta 
võib aidata ennast ja teisi ka 
pelga käte pealepanekuga.
„Kui ema jäi voodisse, oli ta 
ühel hetkel kui täitsa surnud: 
katsume, pulssi ei ole. Minu 
tütar Ave oli ennegi minu 
seljavalu ja peavalu kätega 
ära võtnud. Vaatasime teine-
teisele silma ja panime käed 
ema peale. Üks andis ener-
giat parema, teine vasaku 
käega. Ema tegi silmad lahti: 
„Lapsed, mis te nüüd tegite? 
Olin juba roosas valguses ja 
nägin ingleid!“ Mammal oli 
tohutu huumorimeel, ütles: 
„Lapsed, ooperi esimene 
vaatus on lõppenud.“ Läks 
veerand tundi, väsis ja vajus 
taas voodisse. Suutsime teda 
jälle aidata ja mamma tõu-
siski ning jäi voodi servale is-
tuma. Siis ütlesin mina, et 
ooperi teine vaatus on ka lä-
bi. Edaspidi hakkas mamma 
tasapisi tegelema oma asja-
dega ning elas veel poolteist 
aastat.“

24. septembril toimus 
Tallinnas Estonia Tal-
veaias Urve Tautsi CD 
kaksikplaadi esitlus. 
„Pühendan selle kogu-
miku tänutundega 
oma vanematele,“ lau-
sus päevakangelane.

Marvi Taggo
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* Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta!
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!
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VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699. OÜ Oleg Grossi Talu Annikvere sigala ostab kokkuleppehinnaga 

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

3-6.10
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Maksarõngas
kg 

3.48

Sibula-juustu
croissant
kg 

0.98

4.48

Kapsas
kg

HEA
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HEA
HIND

HEA
HIND

1.28

1.38

0.18
2.48

4.28
-42%

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

AINULT 4.10

3.08
4.18

6.16 €/kg 

AINULT 5.10

PARIM HIND

-26%

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

4.99
9.98 €/L

1.18
2.18

-46%

31.05 €/kg 
1.24

1.64

1.00 €/kg

HEA
HIND

0.64
 0.88

3.46 €/kg 

-27%

0.74
1.14

-35%

1.29
1.88

-31%

0.48
0.74

-35%

0.80 €/kg
0.30

0.53
-43%

3.00 €/kg 

0.64
1.28 €/L +0.08

0.72
1.04

-31%

1.44 €/kg 

7.98
12.98

-39%

0.25 €/tk
0.98

1.94
-49%

1.31 €/L 

2.44
4.04

-40%

0.03 €/pk 
0.74

1.14

2.96 €/kg

-35%

AINULT 6.10

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

AINULT 7.10

AINULT 8.10 AINULT 10.10

2.48
4.28

-42%

0.44
0.65

-32%

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5tk!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

0.58
0.92

-37%

4.14 €/kg 

0.74
1.08

-31%

3.08 €/kg 

AINULT 9.10

PARIM HIND

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

3.98
5.98

-33%

* v.a kauplused Kungla, Ly, Väike-Ameerika, Kohtla-Järve Outokumpu

PIIRATUD KOGUS! 

0.69
0.96

-28%

1.53 €/kg 

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

4.28
5.48

HEA
HIND

Viin Y2K
40% / 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.
  
  

WC värskendaja Domestos
Turbo Fresh Pine
38g

Koeratoit
Amigo
1240g
2 sorti

Purustatud tuunikala
185g / 2 sorti

Köögiviljamahl
Cido 1L

Hele Õlu Saaremaa
Tuulik 4,7%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Nõudepesuvahend
Fairy Lemon 1L

Geelkapslid OMO
(jasmiin & lavendel)
32 kapslit
1,029kg

WC puhastus-
vahend Harpic
fresh
750ml

Must vormileib
(viilutatud) 600g
Eesti Pagar

Jahutatud krabimaitselised
pulgad Makra
100g / Viciunai

Kiirkaerahelbed
Nordic
500g

Sefiir valge-roosa
250g

Must tee Lipton
Yellow Label
88pk x 2g
176g

Sinkvorst sealihast
1kg

Kohvikoor
200ml / Tere

Kohv Luxus
(presskannu)
500g

0.34

Poolrasvane 
margariin Delma Extra 
(soolaga) 39%, 450g 

Õun
1kg

Hapukoor
20%, 500g
Tere

Sprotid 
Senga
(õlis)
240g

Kanafilee
(maitsestatud)
1kg

P/s vorst Odessa 
1kg

Viineripirukas
2tk pakis / 140g

Manna
1kg

Forell (jahutatud)
1kg

Hele viinamari
Itaalia
kg

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

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

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

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

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

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

3. oktoober - 9. oktoober
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3.80 €/kg 

7.88 €/kg 

2.67 €/kg 

15.69 €/L  7.92 €/L 

0.33 €/tk

2.45 €/kg 

1.87 €/L

7.60 €/kg 

0.52 €/L 

21.96 €/L  

0.04 €/tk 

3.32 €/kg 

5.20 €/kg 

2.88 €/kg 

10.89 €/kg 

0.63 €/L 

34.59 €/kg 

0.12 €/tk 

7.92 €/kg 

14.98 €/kg 

7.16 €/kg 

0.70 €/L 

11.12 €/L 

0.02 €/tk 

7.16 €/L 

2.53 €/L 

9.37 €/L 

8.72 €/L 

1.96 €/kg 

7.71 €/kg 

1.03 €/L 

6.65 €/L  

12.98 €/L  

0.23 €/tk 

1.14 €/rull 

2.97 €/kg 

14.46 €/kg 

0.93 €/L 

9.98 €/L  11.18 €/L  

7.92 €/L 

3.56 €/L 

0.30 €/rull 
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Lastevorst 300g / Rakvere
Lihakombinaat 

Skumbria Minu
240g / al 132g
2 sorti 

Küpsised Selga
180g / 2 sorti 

Mahl Kean
100%, 1L / 2 sorti  

Viin Smirnoff red
40%, 0,7L 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Geelkapslid Ariel
Color & Style
(15 x 28,8g)
432g

Rakvere maksapasteet
200g / Rakvere
Lihakombinaat 

Jäätee Lipton
1,5L / 2 sorti 

Rum Bacardi
al 37,5%, 0,5L / 3 sorti 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Pesukaitsmed Always
Everyday (normal)
54tk

Pesupulber Persil
Expert Color
1,5kg

Kanasink tilliga
(viilutatud)
150g / Tallegg 

Jogurt Activia
4x120g / 3 sorti 

Kommid M&M´s
90g / 2 sorti 

Karastusjook
Coca-Cola Zero,
Coca-Cola, Fanta
ja Sprite 1,25L

Muu piiritusjook
Captain Morgan
Spiced Cold 35%, 0,7L
+ Coca-Cola 1,25L   
Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga.
Alkohol võib kahjustada Teie tervist.

Deodorant Mennen
Gel Avalanche
85g 

Hügieenisidemed Always
Duo Pack Ultra
Normal Plus
20tk

Ajax puhastusvahend
Floral Fiesta (maikelluke)
1000ml  

Piimal põhinev jätkupiimasegu
väikelastele Aptamil nr. 2 ja nr. 3
800g 

Kohv Paulig
Classic
500g / 2 sorti 

Toonik Schweppes
1,5L / 3 sorti 

Juukselakk Nivea
Volume Sensation
250ml

Beebisalvrätid Huggies
Hand (niisked)
64tk

Keraamilise pliidi
puhastus Spray Eres
500ml

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

Liköör Canari Tiramisu
16%, 0,35L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Koorene
keeduvorst
Wõro
500g / Atria 

Näkileivad 7 Days
(tomati-, oliivi- ja
oreganomaitselised)
70g 

KPN kval.vahuvein Freixenet
cava Carta Nevada s-seco
11,5%, 0,75L 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Viin Mernaya
40%, 0,5L / 2 sorti 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Laste mähkmed Pampers
Economy active baby
(4) Maxi 7-18kg
62tk

Majapidamispaber
Zewa Wisch
& Weg Design
2 rulli

Poolsuitsuvorst
Küüslaugu Isukas
330g / Rannarootsi 

Rukkisnäkid Finn Crisp Plus
130g / 2 sorti 

Marja-puuviljanektar
Moja Semja
0,95L

Liköör Vana Tallinn
16%, 0,5L / 3 sorti 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

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

Pesuvahend Ariel
Color & Style
1,4L

Tualettpaber Lambi
8 rulli

Täissuitsuvorst
Moskva Premium
250g / Nõo
Lihatööstus 

+0.08 +0.08 +0.08
3.10
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3.10

PAKKUMINE
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OÜ KK-Rideen

Tel 51 64 685

rendipinnad@hot.ee

VAATA VEEL KA TEISI 

MEIE PAKKUMISI 

CITY24.EE

Rentida Tallinna mnt 25, Haljala, 
3 KÕRVUTI KAARHALLI
Üldpind: 1 650 m². Hind 1 815 
eurot

Rentida TÕRMA TÖÖSTUS-
KÜLA, Tõrma küla
Üldpind: 300 m². 
Hind 750 UUS HIND!

Müüa või rentida
Lille põik 18, Rakvere
Üldpind: 1 000 m², krundi suurus: 
2 800 m². Hind 235 000 eurot

Müüa Tallinna mnt. 25, Haljala 
alevik. Üldpind: 4 900 m², krundi 
suurus: 52 900 m². Hind 560 000 
UUS HIND!

Müüa Mädapea tee 2, Rakvere
Üldpind: 120 m², krundi suurus: 600 
m². Hind 19 000 UUS HIND!

Müüa Tallinna mnt. 2, Haljala
Üldpind: 400 m² , krundi suurus: 
763 m². Hind 49 000 UUS HIND!

Müüa Räägu tn. 9, Rakvere
Üldpind: 290 m², Krundi suurus: 
761 m². Hind 160 000 eurot

Müüa Tallinna tn. 49, Rakvere
Üldpind: 450 m², krundi suurus: 1 
300 m². Hind 275 000 eurot

Rentida Lille põik 18, Rakvere
Üldpind: 450 m². Hind 800 eurot

Rentida Tallinna mnt 25, Haljala, 
METALLITÖÖKODA
Üldpind: 1 750 m².
Hind 2 800 eurot

KINNISVARA

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

•Müüa valmimisjärgus 1-3toalised 
korterid Pagusool . Hind alates 790 €/
m2. Tel 5665 8776, Airike

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

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

• Müüa hubane ahiküttega korter 
Rakveres (32 m2), kus olemas kõik 
vajalik (vesi, WC, dushsh, boiler, 
pesumasin, pliit + soemüür, ahi, 
linnaliini bussipeatus 70 m). Kohe 
elamiskõlblik. Hind 15 000 €. Tel 5393 
6336

• Müüa 1toaline korter (keskküte, 
32 m2, V k.) Rakvere kesklinnas. Tel 
5192 9572

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

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

• Müüa renoveeritud 2toaline avatud 
köögiga korter Rakveres Kungla tn. 
Tel 5698 7589

• Müüa 2toaline korter  Rakvere 
kesklinnas Laada tänaval. Hind 21 400 
€. Tel 5342 2880

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

• Müüa 2toaline korter (IV korrus) 
Vinnis. Remonditud, möbleeritud, 
boiler. Hind 15 500 €. Tel 5226 976

• Müüa Sõmerul 2toaline keskküttega 
korter. Hiljuti tehtud sanitaarremont. 
Otse omanikult. Järelmaksu võimalus 
kuni 2 aastat. Hind 11 900 €. Tel 5624 
4605

• Müüa 2toaline heas korras korter 
Tamsalus (2/3, 41,7 m2). Hind 5500 €. 
Tel 5665 3810

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Tamsalus. Tel 5117 954

• Müüa 2toaline remonti vajav korter 
Väike-Maarjas. Tel 5398 2864

• Müüa 2toaline keskküttega korter 
Roela alevikus. Lisainfo tel 5919 5352

• Müüa 2toaline korter (37,7 m2, V 
korrus, plastikaknad, metalluks, san.
tehnika korras) Kiviõlis. Tel 5397 2349

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Tapa kesklinnas. Tel 5457 0723

• Müüa 3toaline ahiküttega remonti 
vajav korter Rakveres. Otse omanikult. 
Tel 5457 8331

• Müüa 3toaline ahiküttega korter 
Rakvere kesklinnas (II korrus). Korter 
heas seisukorras. Hind 39 700 €. Tel 
5054 386

• Müüa 3toaline korter  Uhtnas. 
Kamina- ja elektriküte, aknad ja uksed 
vahetatud. Tel 5331 1677

• Müüa 3toaline korter Tamsalus. Tel 
5845 4183

• Müüa 3toaline kõigi mugavustega 
korter Väike-Maarjas Säde tänaval. 
Hind 11 000 €. Tel 5309 7075

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

• Müüa Haljalas 4toaline renoveeritud 
korter. Tel 5568 6385

• Müüa 5toaline korter  (98 m2) 
V-Nigulas. Aknad vahet., uus katus, 
trepikoda rem., lokaalküte (pellet). Tel 
5279 486, 5236 420

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

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

• Müüa Tõrma külas elamumaa (1,26 
ha). Läbi jookseb oja, mille ääres 

Müüa 2toaline korter Tamsalus Ääsi 17, 
korter renoveeritud ja väga ilus. Vannitoas 
ja wc-s on põrandaküte, aknad, uksed va-
hetatud, remont tehtud 2 aastat tagasi. 
Korteri juurde kuulub keldriboks, korteril 
avar rõdu, ümbrus roheline ja ilus. Sõidu-
teed on heas korras. Parkimine maja ees ja 
maja taga. Porkuni järv 5 km. HIND 9000 
EUR. Helista 55518067 Roza

Müüa 2toaline heas korras soe korter Rak-
veres, Kungla 7, 5-korrusel. Aknad ja uksed 
vahetatud, korter maja keskel, trepikoda 
lukus, toimiv korteriühistu. Maja kõrval las-
teaed, lähedal mänguplats. Linna keskus 5 
minu  jalutuskäigu kaugusel. HIND 29500 
EUR. Helista 55518067 Roza

Müüa Päides Sipelga tänaval rahulikus piir-
konnas suvekodu aiamaaga, maja ümber 
kõrghaljastus, mõnikümmend meetrit ee-
mal jõgi. Krundi suurus 1100 m2. Sobib ini-
mesele, kes naudib rahu ja tegelemist aia-
ga. Vahetada rõduga 3-toalise korteri vas-
tu! HIND 37000 EUR. Helista 53331805 
Olev

Müüa Rakverest 10 km kaugusel, Kakumäe 
külas renoveeritud kahekordne maja. Ma-
jal vahetatud katus ja aknad. Majal on eri-
nevad kütmisviisid, on nii vedelküte kui ka 
tahkekü e võimalus. Maja juurde kuulub 
kõrvalhoone ja hoovis on väligrill, viljapuud 
ja põõsad. HIND 150000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Müüa maja Rakveres, Vahtra tn, vajab re-
mon , palk ja täidissein (peal kivivooder), 
ahjuküte, saun, 200 l boiler, linna vesi ja ka-
nalisatsioon. Avar viljapuu aed, krunt 771 
m2. Tänavad asfalteeritud. HIND 51500 
EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa 1 korruseline heas korras krohvitud 
palkmaja Viru-Nigulas, Vasta külas kuhu on 
võimalik ka välja ehitada teine korrus, 
trepp valmis. Asub kaunis kohas, 9 km me-
reni. Osa maast on põllumaa, suur aed vil-
japuude ja marjapõõsastega, kõrvalhoo-
ned. Sobib põllumajandusega tegelevale 
inimestele. HIND 29000 EUR. Helista 
55518067 Roza

Müüa Rakveres Pikk 54 vallimäe läheduses 
renoveeritud 2toaline ahikü ega korter. 
Korteri all võlvlaega kelder. Soojamüüri väl-
ja ehitamise võimalus kliendi omal soovil. 
Aknad vahetatud, korter väga heas korras 
ja korteri juurde kuulub renoveeritud puu-
kuur. HIND 33500 EUR. Helista 53331805 
Olev

Müüa mugav ahikü ega korter Pajus  kes-
kuses, Tartu mnt 16. Ühes toas uus paket-
taken ja põrandal parke . Elutoas ja maga-
mistoas ahi ning elutoas lisaks pliidi sooja-
müür. Korteri juurde kuulub garaazh, puu-
kuur ja aiamaa. HIND 11700 EUR. Helista 
5063921 Galli

Müüa Rakveres, Võidu 86, 2toaline muga-
vustega remon  vajav korter. Korteris ühes 
toas naturaalparke  põrand, aknad vahe-
tatud, vannituba uuendatud. Avar köök. 
Korteri juurde kuulub keldriboks. HIND 
21500 EUR. Helista 5063921, Galli

Müüa väga ilus umbes aasta aega tagasi re-
noveeritud 2toaline korter Rakveres, Võidu 
84. Korteril on aknad vahetatud, paigalda-
tud 2 seina kappi. Korterisse jääb sisse köö-
gimööbel. Korter on soe ja madalate kom-
munaalkuludega. Võib pakkuda ka vahtust 
3-toalise korteri vastu Rakveres! UUS HIND 
34000 EUR. Helista 56814899 Kerly

Vinni vallas Pajus , alevikus, Linnu 7 müüa 
3toaline keskmises seisukorras möbleeri-
tud korter. Majas asub rahulikus piirkon-
nas, kauplus ja muud teenindusasutused 
läheduses. Korter maja keskel, võib ehitada 
mitmesugused kütmis viisid, gaas, elekter, 
õhksoojuspump. HIND 13000 EUR. Helista 
5530227 Eino

Müüa Rakveres Adoffi 2, hubane, soe ja 
suurepärase vaatega 2toaline korter süda-
linnas. Toimiv korteriühistu. Mööbel võib 
sisse jääda. HIND 22000 EUR. Helista 
5530227 Eino

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

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

Galli Wölfert
maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Roza Ošlakova
maakler 
Tel 5551 8067
roza@virumaainvest.ee

Eino Vaher
maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

MÜÜA MAJAD

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

LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE UUELT KODULEHELT!
PINDI KINNISVARA Vahendus  Hindamine  Korrashoid 

 Kindlustus  Juriidiline abiTuru plats 3, Rakvere  Tel: 32 77 100

Urmas Saarmets
maakler

Lääne-Virumaa/ Tallinn
511 0478

Helve Kesküla
maakler/hindaja

511 6466

Mare Aros
maakler

528 8670

Anu Veldre
maakler

501 3658

Merle Nagel
maakler/hindaja

58 003 648

AITAME MÜÜA 
KINNISVARA LÄÄNE-VIRUMAAL

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

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

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

Kadrina v, Hulja al, Tõnismäe tee 19, 
üp 79,2 m2, IV k H: 16 000 € tel.: 50 
13 658 Anu 
Sõmeru v, Näpi al, Näpi tee 6, üp 62,3 
m2, II k, hea seisuk + garaaž H: 25 900 
€ tel: 51 16 466 Helve
Rakvere, Ussimäe, Pagusoo 5, üp 79,8 
m2, V k, kamin H: 43 000 € tel.: 50 
13 658 Anu 
Kunda, Koidu 83, üp 74,6 m2, III k H: 
3200 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu 
Kunda, Koidu 83, üp 74,7m2, Vk H: 
2300€+KÜvõlg 2800 € tel: 5013658 Anu 

MAJAOSA

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

Rakvere, Veski, üp 168 m2, krunt 710 m2, 
2k, 5 tuba. H:75 000 € tel: 5116 466 Helve
Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2, krunt 
1033 m2, H: 28 500 € tel: 52 88 670, Mare 
Rakvere v, Eesküla k, üp 77 m2, krunt 
4872 m2, H: 50 800 €, tel. 52 88 670 Mare 
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, üp 
93,4 m2, kõrvalh, H: 22 000 € tel: 5800 36 
48 Merle 
Sõmeru v, Varudi-Vanaküla k, krunt 
11 727 m2, üp 104,6 m2, kõrvalh, puur-
kaev, H: 16 000 € tel: 58 00 36 48 Merle 
Vinni v, Roela al, Allika tn, üp 80 m2, krunt 
2600 m2, H: 45 000 € tel: 51 16 466 Helve
Vihula v, Eisma k, üp 157,5 m2, krunt 
2834 m2, suvila, H: 95 550 € tel: 58 0036 
48 Merle
Vinni alevik, Metsa tn, krunt 3147m2, üp 
151,6 m2 H:97 000€ tel 52 88 670 Mare 
Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2, üp 
61,6 m2, rah seisuk, H 15 900 € tel: 51 
16 466 Helve
Rakvere v, Eesküla k, krunt 19437 m2, üp 
112,1 m2, kõrvalh, H 46 000 € Tingi! tel: 
51 16 466 Helve
Vihula v, Annikvere k, üp 130 m2, krunt 
2966 m2, eksklusiivne hoone! H: 79 000 € 
tel: 51 16 466 Helve
Laekvere v, Rahkla k, üp 66,9 m2, krunt 
5546 m2, saun H: 20 000 € tel: 58 00 36 
48 Merle
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, üp 
93,4 m2 H:22 000 € tel 58 00 36 48 Merle
Rägavere v, Põlula k, krunt 65068 m2, üp 
109,7 m2 H:45 000 € tel 5800 3648 Merle
Rakvere, J Kunderi, üp 112,8 m2, krunt 
1068 m2,7 tuba H: 39 800 € tel: 58 00 36 
48 Merle
Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 m2, H: 
25 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Vahakulmu k, krunt 1 ha, H: 13 
000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Rägavere k, krunt 3 ha, H: 18 000 
€ tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 ha, üp 
117m2, H: 18 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Koidu tn, k 911 m2, H: 46 000 € tel: 
51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kolde tn 7, krunt 1194 ha, üp 
300m2, H: 39 000 € tel: 51 10 478 Urmas 
Tapa, Virve tn, krunt 1953 m2, H: 29 000 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Vihula v, Võsu al, üp 39,9 m2, krunt 754 
m2, suvila, H: 29 000 € tel: 58 0036 48 
Merle

Rakvere, Näituse tn, krunt 1203 m2, saun, 
kuur, kaev H: 19 000 € tel: 58 00 36 48 
Merle
Rakvere, Räägu tn 23, krunt 880 m2, , 
kat. tunnus 66301:015:0036, 19 100 €, tel. 
52 88 670 Mare 
Rakvere, Piiri 8b, krunt 713 m2, 
66301:014:0180, H: 29 400 €, tel 52 
88 670 Mare 
Vihula vald, Toolse küla, elamumaa 9000 
m2, 88703:003:0263, H: 40 000 €, tel 52 
88 670 Mare 
Vihula vald, Toolse küla, elamumaa 5801 
m2, 88703:003:0260, H: 20 000 €, tel. 52 
88 670 Mare 
Kadrina alevik, Luige 2, krunt 1346 m2, 
27305:003:0075, tel 52 88 670, Mare
Viru-Nigula v, Mahu küla, krunt 14 347 
m2, merega piirnev kinnistu H 30 000 €, 
tel: 51 16 466 Helve
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• Soovin osta remonti vajava korteri või 
maja Rakveres või selle lähiümbruses. 
Soodsa pakkumise korral raha kohe 
kätte! Tel 5457 6756

• Ostan garaazhi Rakveres. Tel 5558 
8135

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

• Korralik üksikisa lapsega soovib 
pikemaks ajaks üürida korterit. Tel 
5309 8984

• Soovin üürida 1-2toalise kõigi 
mugavustega möbleeritud korteri 
Rakveres (külmkapp, pesumasin, TV, 
soovitav internet) 4 kuuks. Tel 5183 046

•Soovin üürida 2-3toalise ahiküttega 
korteri või majaosa Rakveres. Tel 
5564 1837

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

• Anda üürile 1toaline k.m. korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829

• Anda üürile 2toaline möbleeritud 
korter otse omanikult Lennuki tänaval 
(I  korrus). Internet ja TV hinna sees. 
150 € kuu + kom.kulud. Tagatisraha 300 
€. Info telefonilt 5552 5432, 5549 736

• Üürile anda 2toaline korter Lennuki 
tänaval. Üür 120 € + kom maksud. Tel 
5373 5526

• Anda üürile 2toaline korter Rakveres 
L. Koidula tänaval, II korrus. Tel 5539 
871

• Üürile anda 2toaline korralik korter 
Lepnal, lll korrus. Tel 5566 1274

• Anda üürile Sõmerul 2toaline 
keskküttega korter otse omanikult.
Tel 5122 025

• Veltsis soodsalt üürile anda 3toalisest 
korterist 2 tuba. Tel 5742 0668

• Anda üürile 3toaline ahiküttega 
korter Huljal (kivimaja Keskuse tn 11). 
Vesi- ja kanalisatsioon, II korrus. 60 €/
kuu. Tagatisraha 200 €.  Info telefonilt 
5552 5432, 5549 736

• Anda üürile 3toaline korter Kundas. 
Tel 5667 0309

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

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

ÄRIPINNAD

SÕIDUKID
• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A6 2001. a Quattro 2,8 
142 kW. Vahetatud esisild, kastiõli, 
pidurid, küünlad ja juhtmed. Tshekid 
olemas. Istu sisse ja sõida. Paku oma 
hind. Tel 5399 0038

• Müüa Ford Mondeo Turnier 1997. 
a 1,8 diisel. Ülevaatus puudub. Tel 
5561 9895

• Müüa MB madel tendiga  kast 
5,6x2,32x2,1, kv. 3,2. Suur kabiin. Hind 
3300 €. Tel 5553 6535

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

•Müüa Peugeot Partner 2009. a, 
läbisõit 75 000 km. Tel 5115 648

• Müüa Renault Th alia 2005. a 1,4, 55 
kW. Tel 5555 0946

• Müüa Scania 142 (metsatehnika 
veoks, müük koos kliendibaasiga). 
Hind 19 500 €. Tel 5332 2384

• Müüa Toyota Hilux 98. a. Tel 5344 
3547

• Müüa Volkswagen Golf 1,8 66 kW 
1992. a, sõidukorras, esiklaas katki. 
Hind 200 €. Tel 516 0566

• Müüa Volkswagen Golf 3 1993. a, 
1,9TD 55 kW. Põhi keevitatud, karbid 
vahetatud, hammasrihm vahetatud. 
Hind 1000 . Tel 5399 0038

• Müüa VW Vento 1,8 tumeroheline 
met., ls 230 000 km, hästi hooldatud, 
roosteta, 2xel. aknad, peeglid, kont., 
konks, kindl. ja üv 2015.a. Tel 5852 
8509. Hind kokkuleppel.

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

• Müüa töökorras GAZ-53 mootor. 
Kohapeal käivitamise võimalus. Tel 
5190 5515

• Müüa 5 kodaraga kuldsed valuveljed 
(R16, 4x100/4x114,3). Hind 50 €. Tel 
5399 0038

• Ostan sõiduauto (diisel). Tel 
5031 849

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

• Ostan autoromusid. Puksiir- ja 
veoteenus. Tel 5558 5956

• Ostan GAZ 21 stange nurkasid 
(roostes, kriimustatud ja mõlkis 
palun mitte pakkuda). Pakkuda 
võib ka teisi uusi osasid. Tel 5136 
690

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

• Ostan GAZ 21 ja selle uusi 
varuosi. Tel 5011 428

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

• Ostan auto järelkäru (kasutatud). 
Tel 5742 0668

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID

Tel 516 4685

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

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

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

Kaubikute,maasturite
ja sõiduautode REMONT

Me hoolitseme sinu neljara alise sõbra eest

KÜTTEPIHUSTITE  REMONT  -hooldus

KÜTTEPUMPADE REMONT  -hooldus

AUTOMAATKASTIDE REMONT

AUTOMAATKASTI ÕLIDE VAHETUS

AUTO DIAGNOSTIKA

*REMONT*HOOLDUS*REHVIVAHETUS*

VARUOSADE MÜÜK

-JÄRELMAKSU VÕIMALUS-

AM3 Autohooldus KÜTUSE 16a, RAKVERE

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

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA REMONT JA 
TÄITMINETÄITMINE

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

• Vahetada või müüa 2toaline korter 
Kohtla-Järvel Pisuhänna tn. Kõrval 
uus bussijaam ja ostukeskus. Helista 
5598 7328

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  TREILERI RENT

 Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

pooleli olev suvemaja, elektriliitumise 
võimalus krundi piiril.  Rakvere 
kesklinna 4 km, linna piirini 1,6 km. 
Tel 5229 233

• Müüa elamukrunt Käsmus. Tel 
5568 6385

• Müüa krunt (1240 m2). Tel 5570 990

•  Mü ü a  v õ i  v a h e t a d a  maja 
Päides Metsa tänaval privaatses 
piirkonnas. Krunt 2700 m2, koos 
väikese metsatukaga. Hind 49 
900 €. Vahetusevõimalus huvitava 
ahiküttega korteri vastu Rakveres. 
Vahetus + kompensatsioon. Tel 
5561 4554

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

• Müüa garaazh Rakveres Pagusool. 
Hind 500 €, tingi! Tel 5684 8093

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

www.kuulutaja.ee

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233

• Üürile anda garaazh Rakveres Tuule 
tn lõpus. Tel 5385 9150

www.kuulutaja.ee

TEENUSED

• Kogenud saemees langetab teie 
ohtlikud puud. Tel 5393 4973

•  T r i m m e r d a m i s -  j a 
võsalõikustööd. Tel 5463 2596

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

• Kõnniteede paigaldamine ja muud 
ehitus-remonditööd (ladumine, 
krohvimine...). Tel 5606 9271

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

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

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

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel 
5612 3743

• Fie Mart Nestor ehitab uusi ja 
renoveerib vanu hooneid. Tel 5646 
0674

• Ehitusfi rma teeb üldehitus-, sise- ja 
välistöid. Eramute puitfassaadide 
soojustamine ja ehitamine. Tel 5349 
1627

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

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

• Kapitaalremont korteris ja majas, 
seest ja väljast. Tel 5896 7912

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

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Toru- ja sanitaartehnilised tööd. 
Tel 53324749
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PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee

EHITUS

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

Kõik tööd 
projektist teostuseni!

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Paigaldame:
fassaadiplaate
sokliplaate
rõdupiirdeid

Tel  511  0286

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

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Pottsepatööd ja plaatimine. Tel 
5458 4642

•  K o r t s n a p ü h k i m i s -  j a 
pottsepateenused. Tel 5221 165

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

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

• Transport  ja kolimine  parima 
hinnaga. Tel 5695 6535

• Transporditeenus  kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel 5535 938

• KOLIMISTEENUS firmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

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

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

• Veoteenus (260x175x175). Hind 
kokkuleppel. Tel 5061 547

• Transporditeenus multilift kalluriga 
(mahakäivad, vahetatavad kastid - 6, 
13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 324 5761

• Teostan kolimisteenust Ford Transiti 
kaubikuga. Hinnad soodsad. Tel 5695 
6535

• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

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

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

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

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

• Rakkekaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5574 792

• Pakume vee-, kanalisatsiooni, 
mahutite  ja  gaasitorustiku 
paigaldust, hooldust, remonti ja 
teostame keevitustöid.Erinevad 
rauatööd mustast ja rv metallist,  
rõdu piirded ka poleeritud rv 
torust. Nimativ OÜ 5348 7973

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

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

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

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

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

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

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

• Arvuti individuaalõpe ka kliendi 
juures kohapeal. Tel 5190 1697

•  Ko dulehte de valmistamine, 
arvutite remont ja hooldus. Tel 5304 
6141

•  Pehme mö öbli  remont,  v e o 
võimalus. Tel 32 27 822, 5061 547

• Kvaliteetne raamatupidamisteenus! 
Tel 5554 1191 www.websoft.ee

• Kogemustega bil.v. raamatupidaja 
pakub teenust  kokkuleppelistel 
tingimustel.  Tel 5568 6385

www.kuulutaja.ee
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* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

* Koduelektroonika remont

Kontoritehnika  Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

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

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

OÜ TENITO

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

* 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

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

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

VEOTEENUS
TAKSO TELLIMINE 6 KOHTA

RAIMO

Tel: 524 54 35

* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 5699 7000, 5650 0368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUS

VÄIKEFIRMADELE
Tel (+372) 527 6062

genericoy@gmail.com

Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee

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

• Vanavarahuviline ostab hea hinnaga 
veneaegseid kopikaid, tsaariaegseid 
m ü n t e ,  S a ks a  ja  t s a a r i a e g s e t 
p a b e r ra h a ,  e r i n e v a i d  m ä rke , 
medaleid, ordeneid. Lisaks pakun 
tasuta müntide, märkide hindamist. 
Tulen ise kohale, aus kaup ja raha kohe 
kätte! Tel 5590 6683

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

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

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

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

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

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

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

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

• Müüa hulgi kasutatud riideid (kotid 
10-15 kg, hind 8 €). Tel 5636 4032   

• Müüa täispuitvoodi  (160x200) 
koos öökappidega. Hind 250 €, ilma 
kappideta 200 €. Soovi korral kaasa 
anda kasutatud, kuid puhas ja terve 
madrats. Tel 5390 2211

• Müüa puidust voodi (160x2). Hind  
35 € ja madratsid (80x2). Hind 25 €. 
Tel 5373 5526   

• Müüa korralik diivanikomplekt (2 
tugitooli ja diivan). Hind supersoodne. 
Tel 5079 984

• Müüa korralik sektsioonkapp 
(2,4 m, värvus mahagon, hind 
100 €),  diivanilaud  (ovaalne, 
peegliga, värvus mahagon, hind 
25 €), tigudiivan (korras, värvus 
roheline, hind 150 €). Tel 5296 093

• Soodsalt müüa Vene-aegne naiste 
jalgratas, õmblusmasin “Podolsk”, 
büroo kirjutusmasin ja metallist 
lauakaal. Tel 5808 7962

• Müüa üheinimese kushett. Hind 10 
€. Tel 5833 0153

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

• Müün  tunnelkasvuhooneid 
(3x4m ; 3x6m ; 3x8m), karkass 
terasest ja kaetud purunematu 
plastikuga. Hind al. 375 € (sisaldab 
transporti).Tel 5673 0411

KODU             

Telefon 324 4240

E-R 9.30-17.00

L 9.30-14.00

RAKVERE Vilde 14
BUSSIJAAMA VASTAS
RAKVERE Vilde 14
BUSSIJAAMA VASTAS

SOODSA
HINNAGA

JALGRATTAD

SOODSA
HINNAGA

JALGRATTAD
(ühe ja kolme käiguga)

Hiina rollerite, ATVde
ja krossikate remont

Hiina rollerite, ATVde
ja krossikate remont

Suur valik laste
jalgrattaid

Suur valik laste
jalgrattaid

LASTE ATV-d
(hind alates 325 )€

LASTE ATV-d

OSTAME
kasutatud jalgrattaid,
rollereid, ATV-d, võrre

OSTAME

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%
Taaskasutatud 

rõivaste müügipunkt 
“SIRTSUD” 

Avatud Rakveres 
Sireli tee 6

(Rakverest Kadrina suunas ca 200 m)
 T, N, R  10.00-18.00 

 L,  10.00 - 15.00
Kuni 12. okt kasutatud 

riietel kampaania: 
punase hinnaga rõivad kuni 1 eur 

sinise hinnaga rõivad -50%
P.S. Tasumine  sularahas!

www.kuulutaja.ee



Kuulutaja reede, 3. oktoober 201418

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

Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 
3225091 või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee

www.kuulutaja.ee

Kuulutused

ÜHENDUSKOHTADETA 
VIHMAVEERENNID

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

Rennlux OÜ

www.rennlux.eu
info@rennlux.eu

5344 8787

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

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

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

• Müüa kvaliteetset kivisütt koos 
kohaletoomisega. Tel 5615 2941
• Müüa kuivad küttepuud (33- ja 
50cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 m3) 
transport Rakvere ümbruses tasuta. 
Tel 5218 234

• Müüa uued halumasinad Taanist. 
Elektri- ja bensiinimootoriga. 
Hinnad alates 2250+km €. Info 
Rakveres: tel 5453 8053 või mail: 
aivar@profi le.ee, www.profi le.ee

• Müüa briketti ja sütt kohaletoomisega. 
Tel 503 2269

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

• Müüa kuivad kütteklotsid  40L 
kottides. Ostes 100 tk, transport 
Rakvere piires 40 km tasuta. 1 kott - 
1,60 €. Tel  5036 867

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

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

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

• Kuivad kütteklotsid, kuiv lepp ja 
kuiv kask 40L võrkudes. Transport 
tasuta. Tel 5171 522

• Müüa lõhutud küttepuid, metsakuiv 
kuusk (50 cm) ja kask 40l võrkudes (2 €/
võrk). Ka väikesed kogused, transport 
Rakvere ümbruses tasuta. Telefon 
5873 2803

• Soodsalt müüa saetud ja lõhutud 
küttepuid koos kohale toomisega. Tel 
5615 2941

• Müüa kuivad pliidipuud (25-30cm), 
pakitud võrkkottidesse (40L), 2 €/kott. 
Transport. Tel 5012 326

•  Mü ü a  k u i v i  kü t t e p u i d  4 0 L  
võrkkottides (lepp), 2 € eurot kott. 
Rakvere piires transport tasuta. Tel 
5843 4388

• Müüa kuivad küttepuud. Tel 5819 
1333

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

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

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

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

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

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

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

nõuk.aegset kraami. 
RAHA KOHE. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

KOJUKUTSED on kõikides 
GROSSI kaupluste 

asupiirkondades 
üle Eesti TASUTA. 

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

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

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

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

paberraha, sõjatemaatika 
(kiivrid, mõõgad, pandlad, 

vormid) jpm. 
Valikuliselt ostame ka 

nõukogudeaegset kraami. 
Tühjendusostud majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 

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

LOOMAD

• Kogemustega hiirepüüdja otsib uut 
kodu. Vesihall, vanus ligikaudu 10 a, 
isane, harjunud vabapidamisega, kuid 
saab hakkama ka toakassi eluga. Huvi 
korral võtke palun ühendust numbril 
5165 996

• Ära anda akvaarium kaladega cupi. 
Kalu on umbes 35. Tel 5115 596

• Head kodu soovin veidi segaverelistele 
imeilusatele tõukassi poegadele. 
Tubased. Tel 5671 1123

• Müüa  taksi kutsikas (emane, 
5kuune). Tel 5636 4032    

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

PÕLLUMAJANDUS

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

•  L a d u  N ä p i l  m ü ü b : 
s eakaelakarb onaad  3 ,70 €/
kg; broileri koib 1,40 €/kg; sea 
küljeliha 2,80 €/kg; paneeritud 
tursafi lee 2,70 €/kg. Tel 32 20 722

•  M ü ü a  t o i d u - ,  s ö ö d a -  j a 
seemnesuurust kartulit “Gala”, 
“Laura” Uhtnas, vedu. Tel 5141 338

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

• Müüa toidukartulit „Maret“, „Reet“, 
„Ando“. Tel 5046 887

• Müüa söögikartulit “Laura”, “Vinetta”, 
“Gala”, “Fontane”. Tel 5271 369, Urmas

• Müüa söögikartulit “Gala” 30 s/
kilo. Peenem kartul 15 s/kilo. Vedu. 
Tel 5346 6784

METS

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

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

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

• Jurist tel: GSM: +372 50 34 352

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

MUUD

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

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

• Müüa höövelmasin, seinakäi, 
gaasilõikekompl. Tel 5279 486

• Müüa malmist radiaatoriribid 2€/
tk. Tel 5566 7339

• Müüa puitlaastplaat (22x1200x2600). 
Tel 5677 9340

KÜTTEPUUD

• www.toonklaas.ee

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

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

•  A L U M I I N I U M I S T 
KATUSEREDELID. Õhtuti tel 5289 418

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

• Aitame vanainimesi remondi- ja ma-
japidamistöödel, puudeladumisel ning 
veame ära igasugust kolu. Tel 5074 958

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

Ostame kasvavat 
metsa ja 

raieõigust.

Kiired tehingud ja 
aus hind!

Tel: 58870107
info@aaronland.eu

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

MÜÜA 

LÕHUTUD 
KÜTTEPUID 

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

• Hulja veski müüb söödajahu. Tel 
5273 880

• Müüa porgandit ja hapenduskapsast 
„Jõgeva“. Tel 5274 451

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

• Müüa varsti lüpsma tulev mullikas. 
Tel 5804 1375

• Müüa jäärapoiss. Tel 5650 3777

• Müüa Saksa hiidküülikud ja 
käsiader.  Tel 5305 3227

• Müüa mulda aiamaale või murule 
(küsi hinda) suurel kogusel hea hind. 
Tel 5376 5551

Erootikapood HOT LIPS
IGA NÄDAL 

MIDAGI UUT JA 
PÕNEVAT! 

E-R 12.00-19.00
L 10.00-16.00

Rohuaia 21
I korrusel

L 4.10 2014 RAKVERE 
TURUL KASUTATUD

 JOPEDE MÜÜK.
Info 5344 8932



Kuulutaja reede, 3. oktoober 2014 19Kuulutused / Sport

Avaldame südamlikku kaastunnet 
sugulastele ja lähedastele 

VIKTOR POLINETSI 

kaotuse puhul. 

Heina 12a majaelanikud

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Unustamatut sõpra, kauaaegset 
töökaaslast 

REINO-VILJO PAUKKU 

mälestavad ja avaldavad kaastunnet 
abikaasale ja lähedastele. 

Töökaaslased ATB-21 
Tamsalu kolonni päevilt 

Avaldame kaastunnet Unole kalli õe 

MARE PUUSSEPA 

kaotuse puhul. 

Ilda,  Leeni, Merike, 

Elviine ja Karl

Südamlik kaastunne Raul Rootsile
kalli abikaasa

HELLE
surma puhul  ja

avaldan kaastunnet
omastele.

Merike

Lennuki 17, Rakveres
 Virumaa Varjupaigas 

ootavad kodu:

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

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

Mannu - 21.09.14 Jõgevamaalt Jõge-
va vallast Laiuselt leitud emane um-
bes 2 aastane sõbralik koer.

Muki on noorem isane väike koer, kes 
saabus meie juurde Tapa linnast 
Uuelt tänavalt 12.09.14 Iseloomult on 
Muki väga seltsiv, ta armastab kan-
ges  inimeste lähedust, ning ootab et 
talle tähelepanu pöörataks. Kui te-
mast ükskõikselt mööda jalutada, siis 
tõuseb ta tagakäppadele ning vehib 
esikäppadega õhus, lootes nii et tema 
juurde tuldaks ja talle pai tehtaks. 
Seega võib öelda, et Muki on väga 
sõbralik, ning sobib ka lastega ning 
teiste loomadega, kuna riidu ei kisu ja 
armastab ka mängida. Ta oleks ideaal-
ne kaaslane nii noorele lastega perele 
ent samas ka eakamale inimesele to-
akoeraks ning seltsiliseks, sest lisaks 
mängimisele meeldib talle ka niisama 
diivanil vedeleda ja hellitusi saada, 
Kõige tähtsam on talle inimeste tähe-
lepanu ning armastus, olenemata kel-
lelt see tuleb- Ka on Muki saanud kõik 
vajalikud vaktsineerimised ning mik-
rokiib, ning omab ka lemmiklooma 
passi, seega on ta valmis uude kodus-
se minema.

Kurvik on umbes 3 kuune isane kassi-
poeg, saanud ussirohtu, vaktsineeri-
tud, mikrokiibistatud ja kasutab ilus  
liivakas . 19.08.14a.leitud Kareda val-
last.

Minni on umbes 3 kuune kiisutüdruk, 
saanud ussirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud ja kasutab ilus  liiva-
kas . 24.07.14a. leitud Rakvere lin-
nast Tammikust.

Poisu - 13.08.14a. leitud Sõmeru val-
last isane kuue kuune kassipoeg. Saa-
nud vajalikud protseduurid ning kast-
reeritud.

Nunnu on isane kassipoeg, sündinud 
03.07.14a. saanud ussirohtu, vaktsi-
neeritud, mikrokiibistatud ja kasutab 
ilus  liivakas .

Vöödi on isane kassipoeg, sündinud 
03.07.14a. saanud ussirohtu, vaktsi-
neeritud, mikrokiibistatud ja kasutab 
ilus  liivakas .

Kra  - 14.07.14a. leitud Paide vallast 
Sõmeru külast umbes 3 kuune emane 
kassipoeg. Saanud vajalikud protse-
duurid ja mikrokiibi

Piiksu on 7 kuune vahva ja lõbus isa-
ne kassipoeg .Iseloomult on väga 
mänguhimuline ning mängimiseks so-
bib talle ükskõik millised ripakile jää-
nud asjad. Armastab inimese seltsi, 
paitamist ja üldse meeldib, kui keegi 
temaga tegeleb. Saab läbi teiste kassi-
dega ja sobib lastega perre. Saanud 
ussirohtu, kenas  vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, kastreeritud ja kasu-
tab ilus  liivakas .

Mustu - umbes 7 kuune kiisutüdruk, 
Mustu on väga leebe, hella ja õrna 
iseloomuga ning karv on siidpehme. 
Saanud ussirohtu ,vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, steriliseeritud ja ka-
sutab ilus  liivakas .25.05.14 leitud 
Rakvere linnast Tartu tänavalt.

SPORT

Virumaal toimub maasturite võistlus
Eeloleval nädalavahetusel 3.-5. oktoobrini toimub Lää-
ne-Virumaal maasturite orienteerumis- ja osavusvõistlus 
“Kukepea 2014”. Võistlus kuulub EAL Eesti 4x4 Off-Road 
karikavõistluste arvestusse.
Võistluskeskus asub Rägavere vallas Mõedaka külas, kaks 
kiiruslikku ja kaks orienteerumissuunitlusega lisakatset 
avalikustatakse võistluspäeval võistluskeskuses. Võistlus 
algab reedel, 3. oktoobril kell 23; laupäeval ja pühapäeval 
antakse start kell 9. Võistlusele on registreerunud 34 maas-
turit ja ATVd, teiste seas lähevad rajale ka külalisvõistlejad 
Venemaalt.

Algavad korvpallimeistrivõistlused
Eeloleval nädalavahetusel algavad Eesti korvpallimeistri-
võistlused Alexela meistriliigas. Rakvere Tarvas võõrustab 
oma esimeses kohtumises pühapäeval, 5. oktoobril kell 17 
Rakvere Spordihallis Valga Maks&Mooritsat.
Mängud on juba alanud meeste II liigas, kus Lääne-Viru-
maa on tänavu esindatud kahe meeskonnaga. Avavoorus 
oldi vastamisi omavahel, Virumaa PK võitis BC Tarvas/
Rakvere Spordikooli 72:63.
Esiliigas, kus esimesed mängud samuti juba peetud, män-
gib Lääne-Virumaa meeskondadest jätkuvalt kaasa 
Tamsalu Los Toros.

SK Tapa kaotas Kehrale
Eesti meeste käsipallimeistrivõistluste teises voorus kao-
tas SK Tapa tiitlikaitsja HC Kehra/Horizon Pulp&Paperile 
21:28. SK Tapa resultatiivseimad olid Martin Adamson 7 ja 
Sander Annula 4 väravaga, lisaks tuleb märkida, et Tapal 
puudus sellest kohtumisest paar olulist mängijat. Tapalt 
võrsunud ja praegu Kehrat esindav Kaspar Lees viskas 
oma endise koduklubi võrku 6 väravat. 
Tapa juhendaja Elmu Koppelmann: „Tapa poisid olid tub-
lid ja Kehra pidi võidu nimel pingutama. Niisama kergelt 
ei saanud nad midagi, kuid siiski võiduvõimalust meil pol-
nud. Eesti liiga suured klubid oskavad ennast vastavateks 
mängudeks mobiliseerida, kuid ka meie oleme aastaga 
arenenud ja kergelt meid võtta ei saa.“ 
Neljapäeval, 2. oktoobril kohtus SK Tapa liiga uustulnuka 
Valga Kävaliga, kes esimeses kahes voorus pole üles näida-
nud mingit aukartust eeldatavate tugevate vastu. Mängu 
tulemus polnud Kuulutaja trükkimineku ajaks veel selgu-
nud.

Võidupunktid Kiviõlist
Eesti jalgpallimeistrivõistluste esiliigas võitis Rakvere JK 
Tarvas võõrsil Kiviõli Irbise 3:2. Joonas Ljaš lõi rakverlaste 
kasuks kaks ja Sergei Akimov ühe värava. Vastased jätsid 
realiseerimata penalti.

Kuulutaja

OTSID UUT KODU? 
MÜÜD AUTOT? 

PAKUD TEENUST?
Parim võimalus selleks on avaldada kuulutus Kuulutajas.

Tiraazh 15 000 ning kõik kuulutused nähtavad ka interne  s
www.kuulutaja.ee

Võta ühendust 322 5091 või kuulutus@kuulutaja.ee
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23. septembril möödus 80 
aastat Kadrina kooli- ja kirja-
mehe Otto Ameri sünnist. 
Kes oli aga see mees, keda 
ühteaegu hinnati ja austati?
Otto Amer sündis 1934. aas-
tal Uus-Petseri külas kooli-
õpetajate peres. Tema lapse-
põlv möödus kodukandis 
maalilise looduse keskel. 
1947. aastal kolis pere koos 
ema ja vennaga päriselt Ees-
tisse. 

Kirjanikud
juhatasid ajalooni
Juba algkoolis õppides näi-
tas Otto Amer üles suurt hu-
vi keelte vastu. Eriti huvita-
sid teda aga eesti ja vene kir-
janike elulood. Aastatel 
1953-1957 õppis ta Tallinna 
Pedagoogilises Instituudis 
vene keelt ning kirjandust. 
Tema suurteks lemmikuteks 
tudengipõlves olid vene au-
torid Mihhail Lermotov ja 
Anton Tšehhov, eesti kirjani-
kest aga August Gailit, Jaan 
Kross ja Ülo Tuulik, kelle ro-
maanid ja mõttekäigud aval-
dasid noormehele nii tuge-
vat muljet, et ta otsustas 
edasi kaugeõppesse ajalugu 
õppima minna. Lisaks maa-
ilma ajaloole omandas ta vä-
ga head teadmised ka Vene-
maa ja Skandinaavia maade 
varasemast ajaloost.
Kooli lõpetamiseks vajaliku 
väitekirja kaitsmine jäi noor-
mehel aga paraku pooleli, 
sest juba 1957. aastal kutsuti 
ta tööle kooliõpetajana Rak-
ke Keskkooli, kus ta tegutses 
kuni 1959. aastani. 
Seejärel töötas Amer mõnda 
aega Väike-Maarjas komso-
molitööl, aga see talle eriti ei 
meeldinud ja 1963. aastal 
siirdus Amer juhtima Kadri-
na Keskkooli. Tol ajal olid 
kooli jaoks rasked ja keeruli-
sed ajad ning Amer asus te-
gema kõike selleks, et armas-
tatud haridusmaja jääks 
Kadrinasse püsima. 
Muide, selles, et Kadrina 
kool tänase päevani kesk-

Aeg annab ajale kõla: 
koolijuht ja hariduselu 
edendaja Otto Amer
Virumaa kultuuri- ja 
kodulugu hoolikalt uu-
rides võib sattuda isik-
sustele, kelle teod ja 
mõtted ei mõjuta ai-
nult täiskasvanuid, vaid 
ka lapsi ja noori ning 
koguni koolielu. Mõel-
des eelseisavale õpeta-
jatepäevale, käsitlen tä-
nases artiklis koolijuh-
ti, kelle teened Viru-
maa hariduselu kujun-
damisel on olnud väga-
gi tähelepanuväärsed.

Karin Hansson

kooli nime kannab, on oma-
jagu „süüd“ just Otto Ameril, 
kes ei läinud kaasa „güm-
naasiumistumise“ tuhinaga, 
arvates, et enne peab hari-
duse sisu vormile järele 
jõudma ja pakkuma õpilas-
tele võimalikult mitmekülg-
set ja loomingulist väljaõpet. 
Alates 1970. aastast alustas 
Otto Amer Kadrina Keskkoo-
li väljaarendamist ja ehita-
mist. Ta oli veendunud, et 
Kadrina lastel peavad hari-
duse omandamiseks olema 
sama head tingimused, kui 
seda on Tallinna või Tartu 
lastel, sest vastasel juhul va-
livad nad lihtsalt teise kooli 
teise kooli ja lahkuvad Kadri-
nast. 
Oma mälestustes on ta tä-
hendanud järgmist: „Aeg an-
nab ajale kõla. Kõik nimeka-
mad eesti koolid on ju olnud 
enamasti ühe mehe koolid, 
tema elutöö.“ 
Nii algaski 1971. aastal tõsi-
ne töö mitmesuguste projek-
tidega, mis võimaldasid koo-
li- ja hariduselu Kadrinas 
värskendada. Üks eduka-
maid ja loovamaid ideid, 
mille Amer ellu viis, oli Kad-
rina Kunstidekooli loomine 
1989. aastal. Selle õppeasu-
tuse eesmärgiks oli pakkuda 
õpilastele nii muusikalist kui 
kunstialast väljaõpet, käsi-
tööoskusi ja võimalust õppi-
da eesti rahvatantse ning 
koorilaulu. Samas pakkus 
kool võimalusi ka mitmesu-
guseks huvitegevuseks, mis 
Ameri kinnitusel ergutab 
õpilasi loominguliselt mõtle-
ma. 

Oma kooli tunne
Kool oli Otto Ameri jaoks mi-
dagi sellist, mis ei keskendu-
nud vaid õpilaste õpetami-
sele, vaid see pidi olema ka 
kohaks, kuhu nii õpetajad 

kui ka lapsed tahavad ise tul-
la. Ameri suurimaks sooviks 
oli, et kooli ja kodu vahel toi-
miks niivõrd hea koostöö, et 
õpilastel ja töötajatel tekiks 
oma kooli tunne, mis tema 
arvates oli edukateks õpitu-
lemuste saavutamiseks vaata 
et võtmeküsimuse tähendu-
sega. 
Ta on kirjutanud: „Koolimaja 
peab saama siinsetele ini-
mestele kalliks, omaseks ja 
koduseks. Kui keskkool oleks 
suletud, ei oleks siin pooltki 
tänasest ja homsest intelli-
gentsis.“ 
Aastast 1995 töötas Otto 
Amer koolijuhi ameti kõrvalt 
Tallinnas poliitik Peeter 
Kreitzbergi nõunikuna. 
2000. aastal autasustati Otto 
Amerit Valgetähe ordeniga. 
Otto Amer suri 2010. aastal. 

Omast ajast ees
Seda artiklit koostades jäi 
mulle paratamatult mulje, et 
koolijuht ja kirjamees Otto 
Amer oli omast ajast alati 
mõne sammukese ees. Ta 
mõistis nii õpetajaid kui lap-
si, kes päevast päeva ja nä-
dalast nädalasse omandasid 
teadmiste kõrval nii mõnda-
gi oma kodukoha, looduse ja 
selle olemuse kohta, õppisid 
seda armastama ja hindama, 
õppisid kogema midagi näh-
tavat ja samas nähtamatut, 
mis tänapäeva kiires maail-
mas kipub ära kaduma. 
Seetõttu lisan siia lõppu veel 
mõtleja ja kirikumehe Oskar 
Olviku read, kes ütles: „Hari-
duse tähtsust ei saa vähem 
hinnata, sest see kõik, mida 
koolipingis omandame, on 
meile varanduseks eluteele, 
et liikuda edasi kindla tead-
misega - õppida pole kunagi 
hilja.“
Head saabuvat õpetajate 
päeva kõigile!

Otto Amer Kadrina kooli 90. aastapäeval. Allikas: Kadrina Keskkooli arhiiv

Hillar Kohv

Rolf Roosalu, kust te pärit 
olete?
Sündisin Tartus, sünnipäev 
on 18. jaanuaril. Kelleks ma 
lapsepõlves saada tahtsin, 
seda täpselt ei mäletagi, aga 
laulmine on mind ammu 
huvitanud. Lõpetasin Tartus 
Hugo Treffneri gümnaasiumi 
ja hetkel õpin Eesti Muusika- 
ja Teatriakadeemias teisel 
kursusel.

Kui palju te olete plaate väl-
ja andnud ja millal on ooda-
ta uut?
Siiani on ilmunud kolm 
plaati.
Uus tuleb juba käesoleval 
sügisel.

Teil on ka duett Anne Veski-
ga – „Liiga noor“. Kuidas see 
laul sündis ning kuidas An-
ne Veskiga duetti laulda oli?
Laul oli spetsiaalselt albumi 
jaoks kirjutatud. Anne on lu-
banud ka minu uuel plaadil 
figureerida, kus esitame “Lii-
ga noort” akustilises versioo-
nis.

Kes teile laulusõnu põhili-
selt kirjutab?
Olen koostööd teinud palju-
dega: Maian-Anna Kärmas, 
Liis Lass, Vahur Valgmaa, 
Kristel Aaslaid, Aapo Ilves 
jne. Ka ise olen palju kirjuta-
nud.

Millist muusikat kuulate ja 
kes on lemmikud?
Neid on tõesti palju ja kuu-
lan väga erinevat muusikat - 
õppetöö tõttu Gregoriuse 
koraalidest kuni tänapäeva 
üllitisteni välja.

Millist raadiojaama enim 
kuulate?
Raadio Elmar on mul peami-
ne kaaslane, kui autoga sõi-
dan.
Retro FMist ja Klassikaraa-
diost pean ka lugu.

Lemmiksaated televiisorist?
Telerit ma eriti ei vaata, loo-
dus- ja teadussaated paku-
vad huvi.

Huvialad?
Kokkamine, kino, teater.

Mida põnevat meenutaksite 
eelmisest aastast?
Sain sisse Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemiasse (elekt-
ronmuusikaerialale).
Samuti on meelde jäänud 
ere mälestus suvistest õpin-
gutest Londoni mainekas 
Guildhalli teatri- ja muusika-
koolis.

Millised on teie plaanid?
Õpin, esinen ja puhkan!

Meenutage palun mõnda 
põnevat seika esinemisest?
Pärast üht esinemist Saare-
maal oli ühe hetkega back 
stage klubirahvast täis ja pi-
du läks mõneks ajaks hoo-
piski seal edasi. See oli ülla-
tav, ent väga spontaanne ja 
lõbus.

Milline laul teile enda reper-
tuaarist enim meeldib?
„Murtud“ ja „Ingel“, sest  
need on minu päris esime-
sed enda kirjutatud lood.

Kas olete näiteks Venemaal 
ja mõnes lääneriigis ka esi-
nenud?
Korduvalt. Enamasti laulu-
võistlustel. Rohkem infot 
saab minu FB lehelt: www.
facebook.com/rolfjroosalu

Kas jõulud ja aastavahetus 
on juba esinemiste osas kin-
ni või hoopis puhkate sel 
ajal?
Jõulud veedan kodumaal. 
Aastavahetusel puhkan piiri-
dest väljaspool.

Kas teil on midagi ka süda-
mel, mida sooviksite ära 
öelda?
www.hooandja.ee lehel on 
minu uue plaadi projekt üle-
val, kus kõik huvilised saa-
vad toetust pakkuda. Plaat 
on garanteeritud.

ROLF ROOSALU:
Õpin, esinen ja puhkan
Rolf Roosalule on laul-
da meeldinud juba va-
rasest noorusest saadik 
ning tänaseks on ta 
välja andnud kolm 
plaati. Uus plaat ilmub 
sügisel.
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„Mina sain kaks aastat tagasi 
tänu laserravile põskkoopa-
põletikust lahti,“ kinnitas Ai-
ra Põdra, kes peab Rakveres 
Rohuaia 21 TERAP Laserter-
aapia kabinetti. „Seejuures 
pääsesin kurnavast antibio-
otikumikuurist. Hakkasin 
uurima, mida lasserravi veel 
teeb, ja selgus, et valdkond 
on väga lai. Tegemist on lo-
kaalse ravimeetodiga, kus 
madala sagedusega laser 
stimuleerib kudede parane-
mist biostimulatsiooni kau-
du. Lihtsamalt seletades: 
vähendab valu, aitab operat-
sioonijärgselt taastuda kud-
edel, vähendab vaevusi väga 
paljudel juhtudel, muuhul-
gas aitab herpese korral.“
Kõnealune laserteraapia 

Aira Põdra (paremal) sõnul kestab üks protseduur 5-30 
minutit.

LASERTERAAPIA
aitab paljude hädade korral

pole uus leiutis, Eestis on se-
da tehtud juba 30 aastat ja ka 
Rakveres on varem seda 
teenust pakutud. Tegemist 
on alternatiivraviga. „Hai-
gust see ei ravi, pigem 

leevendab vaevusi,“ selgitas 
Põdra.
Aga koostöö tavameditsiini-
ga? „Sõltub arstist,“ vastas 
Aira Põdra. „Osa neist 
pooldab ja soovitab, osa 

mitte. Samas on laserteraa-
piast huvitatud spordiring-
konnad, sest laser aitab 
paraneda lihasevenitustel ja 
väikestel rebenditel. Olen 
täheldanud, et sellest teraa-
piast saab abi ka n-ö hiire-
haiguse korral – sage arvuti-
kasutaja teab küll, kuidas 
ranne kangeks ja valusaks 
muutub.“
Laserteraapia ei ole tervisele 
ohtlik, see on lubatud ka 
lastele. „Laser on madala 
sagedusega, tervetele kud-
edele ei avalda see mõju, 
vaid leiab üles haiged koed 
ja hakkab neid stimuleerima 
paranemise suunas,“ kinni-
tas Põdra. 
Üks protseduur Aira Põdra 
juures vältab 5-30 minutit 
sõltuvalt haige koha suurus-
est. „Seansse soovitan mini-
maalselt 3-4, suuremate 
probleemide korral 10-12.“
Teenuse hind sõltub seansi 
pikkusest ja algab 3.50st kor-
ra eest.
TERAP Laserteraapia tegut-
seb Rakveres Rohuaia 21 I 
korrusel, info ja broneeri-
mine telefonil 58 341 764. 
PS: Eelmises Kuulutajas käis 
trükiveakurat telefoninum-
bri kallal, see oli ekslik. 

Madala sagedusega 
raviotstarbeline laser 
näeb välja nagu tasku-
lamp, ainult et ühe val-
ge kiire asemel väljub 
sellest mitu punast või 
nähtamatut ja see vidin 
aitab leevendada mit-
meid haigusnähte ning 
vähendada lihasvalu.

Aivar Ojaperv

Foto: Aivar Ojaperv

TAI kutsub mehi puu- 
ja köögivilju sööma
Tervise Arengu Instituut (TAI) alustas teavituskampaaniat 
„Mees peab olema viljakas“, et meestele meelde tuletada 
soovitust süüa vähemalt 5 peotäit puu- ja köögivilju päe-
vas. Teadlikud sellest, kui palju tuleks päevas puu- ja köö-
givilju süüa, on vaid 9 protsenti meestest.
Mehed peavad vajalikku kogust oluliselt väiksemaks. Kõi-
ge enam neist ehk 44 protsenti arvab, et vajalik kogus on 
1-2 peotäit puu- ja köögivilju päevas, selgus Turu-uurin-
gute ASi uuringust. Naiste teadlikkus on meeste omast pa-
rem, neist teadis iga viies soovituslikku päevast kogust. 
Naised jälgivad ka rohkem, et nad sööksid puu- ja köögi-
vilju – seda teeb 52 protsenti naisi ning vaid 33 protsenti 
mehi.
Tervise Arengu Instituudi toitumisekspert Tagli Pitsi sõnul 
on teavituse eesmärk tõsta meeste teadlikkust, kui palju 
nad tegelikud peaksid puu- ja köögivilju sööma ning neid 
sellele teele ka suunata.
„Meestega tehtud intervjuud näitasid, et paljud neist on 
puu- ja köögiviljade söömise suhtes positiivselt meelesta-
tud. Kui need on saadaval ja serveeritud, siis süüakse neid 
hea meelega. Küll aga ei olda valmis selleks tegema suuri 
pingutusi, näiteks poodi selle pärast eraldi ei minda,“ tõ-
des ekspert.
Pitsi lisas, et uurides põhjuseid, mis enim mõjutavad puu- 
ja köögiviljade söömist, on leitud, et olulised on teiste toe-
tus ning teadmised puu- ja köögiviljade vajalikkusest. 
„Loodame, et meie sõnum, et vähemalt viis peotäit puu- 
ja köögivilju on kogus, mis aitab ennetada haigusi, tugev-
dada immuunsussüsteemi ning hoida normaalset keha-
kaalu ja vererõhku, jõuab meesteni ning mõjutab positiiv-
selt nende toitumisharjumusi.“
Puu- ja köögiviljade kättesaadavuse suurendamiseks on 
teavitusega „Mees peab olema viljakas“ liitunud erinevad 
toitlustusasutused üle Eesti, kes teevad sel perioodil eri-
pakkumisi rohkelt puu- ja köögivilju sisaldavatele toitu-
dele.
Teavituses osalevad ka toidukaupluseketid. Samuti korral-
datakse pea kõigis maakondades mitmeid ettevõtmisi, 
näiteks toidutegemise õpitube ja retseptivõistlusi.
Retseptide ning näpunäidetega aitab veebileht toitumine.
ee.
Kampaaniat toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi 
programmist „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 
2013–2014“.

Kuulutaja

Oodatakse 
koolitoitu 
reklaamivaid 
loovtöid 
Tervise Arengu Instituut 
kuulutas välja kooliõpilas-
te loovtööde konkursi 
„Söögivahetund”, kuhu on 
oodatud reklaamplakatid 
või -videod, mis aitavad 
koolitoidule tähelepanu 
pöörata.
Konkursil võivad osaleda 
kõik õpilased 1.-12. klassi-
ni. Töid hinnatakse ja au-
hinnad antakse välja eral-
di vanuserühmades: 1.-4. 
klass, 5.-9. klass ning 5.-
12. klass. Olenevalt vanu-
serühmast on oodatud 
kas plakat või –video, mil-
le kaudu koolitoitu teiste-
le noortele reklaamida ja 
mis näitaksid koolitoidu 
headust või vajalikkust.
Parimate töödega osale-
nud õpilastele on auhin-
dadeks ekstreemkaame-
rad ja raamatupoe kinke-
kaardid. Parima video esi-
tanud grupile on auhin-
naks LCD teler, mis jääb 
klassi või kooli käsutusse.
Konkursitööde esitamise 
tähtaeg on 23. oktoober, 
parimad tööd valib zhürii 
välja 20. novembriks. Töö-
de tehnilised tingimused 
leiab Terviseinfo portaa-
list.

Kuulutaja
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Mairold, alustasite siin Rak-
veres kursuste andmist ke-
vadel, läks vist hästi, et üri-
tus jätkub juba 16. oktoob-
ril?
Tegelikult saimegi aru, et 
grupid tulid kevadel ilusti 
täis, nagu me lootsime, ja 
rahvale meeldis. Tavaliselt 
on nii, Tallinnas vähemalt, et 
paljud tulevad ja proovivad 
ning vahepeal ei viitsi jälle 
käia. Aga Rakveres oli see, et 
keegi ei julgenud puududa, 
et äkki jääb maha või midagi, 
hästi tore seltskond on siin. 
Tundub, et kõik soovivad jät-
kata ja loodetavasti tuleb uu-
si veel peale.
Kursused koosnevad 10 tree-
ningkorrast.

Jõuludeks saavad siis tant-
sud selgeks?
Jaa, nendega, kes alustavad 
nüüd täitsa algusest, õpime 
ära arvatavasti üheksa tant-
su ning kui kümnes tund läbi 
saab, peaksid üheksa tantsu 
põhisammud muusikasse 
tantsitavad olema ilma ras-
kusteta.
Muidugi on see küllaltki väi-
ke aeg, kuid vähemalt ei jää 
õpituga kuskil hätta.
Kindlus tuleb muidugi pika 
aja peale, kuid selle ajaga 
õpivad nad nii palju, et saa-
vad hakkama.

Kui nüüd lugeja käib mõttes 
läbi, kui palju tema tantsida 
oskab ja kus tantsida saaks, 
siis mida silmas pidada?
See ongi nii, et seltskonna-
tantsupidusid väga ei korral-
data. Kus saab õpitut proovi-
da, on juubelid, pulmad, 
jõuluballid. Aga ütleme nii, 
et rumbat ja tšatšat, fokstrot-
ti, selliseid tantse saab tant-
sida ka tänapäeva raadiohi-
ottide järgi.

Ahhaa, poleks osanud arva-
tagi!
Tunned kuskil diskoteegis, 
kus tuleb rohkem ladina 
muusikat, et tahaks püsti 
tõusta ja teha mõned liigutu-
sed, et sai õpitud tšatšat. Vä-
ga suur protsent raadiohitti-
dest on tehtud tšatša rütmi 
ja tempoga, neid oskusi saab 
kindlasti kuskil kasutada. 
Raskem on kindlasti tango ja 
sambaga, nendeks on vahest 
spetsiaalsemad kohad ole-
mas.

MAIROLD MILLERT: 
tshatshat saab
tantsida ka diskoteegis

Mis on tshatsha?
See tants, ka nimekujudega 
cha-cha-cha ja tša-tša-tša, 
sündis Kuubal eelmise sajandi 
40ndatel. Tantsides on keha-
raskus ees, sammud astutakse 
varbale, ülakeha on vähelii-
kuv, kuid sammudega kaas-
neb intensiivne puusade liiku-
mine ja põlved sirutuvad löö-
kide vahel. Tšatša tempo on 
28–30 takti või umbes 120 löö-
ki minutis. Võistlustel tantsi-
takse tšatšat ladina-ameerika 
tantsude seas teisena. Tantsu 
nimi pärineb tõenäoliselt Hai-
tilt, kus see tähistas kellatao-
list pilli. Teise seletuse järgi tu-
leb tšatša nimi Kuuba rahva-
pärase rütmipilli guiro rapu-
tuse kõlalisest kirjeldusest.

allikas: Vikipeedia

Peagi algavad Rakveres jälle seltskonnatantsu-
kursused, mida viib läbi tantsutreener Mairold 
Millert. Tema sõnul muudab tantsuharjutus ini-
mese enesekindlamaks.

Tõnu Lilleorg

Soojamaareisil võib ka sat-
tuda mõnda tantsukohta.
Ma usun, et jah, sellised 
eestlastele lähemad riigid, 
kus käiakse, Hispaania näi-
teks, nendes on kindlasti sel-
lised kohad olemas. Just 
need muusikastiilid, mida 
mängitakse eriti Hispaanias, 
annavad alati võimaluse 
tšatša ja rumbaga olukorrast 
välja tulla.

Kas teile meeldisid enam la-
dina-ameerika või stan-
dardtantsud?
Oma tantsukarjääri esimeses 
pooles meeldis ladina-amee-
rika rohkem, lõpus jälle roh-
kem standard. Just tulemus-
te pärast, tulemused stan-
dardis olid nii mitmekordselt 
paremad, et sai rohkem har-
rastatud seda, mis paremini 
välja tuli.

Kuidas Rakvere Eragüm-
naasiumi ruumid treenin-
guks sobivad?
Ideaalselt, piisavalt suur saal 
ja mis mulle meeldib, et see 
pole umbne, kogu aeg on 
piisavalt õhku. Okei, kui 
mais olid väga tulised ilmad, 
oli palav, kuid siis oli igal 
pool palav tantsida. Aga häs-
ti mõnus avar ja selline õhu-
küllane ruum. Ja põrand oli 
väga hea ja helitehnika on 
sees olemas, muusika kajab 
hästi üle saali, selles mõttes 
mõnus.

Kas seal on peeglid ka sein-
tel?
See on ainuke puudus. Kui 
tantsu õppida, siis on alati 
mugavam, kui sa ka näed, 
mida sa teed. Samas, kui mi-
na ees teen, saavad nad 
mind kopeerida ja siis ise 
proovida. Saali mõlemal 
pool on tegelikult aknad. Kui 
nüüd talve poole läheb õhtul 
pimedaks, siis akna peegel-
dusest saavad tantsijad end 
näha.

Mida tantsuoskus eluks an-
nab?
Ma arvan, et pärast tantsu-
kursuse läbimist tunned en-
nast natuke enesekindla-
malt, kui tahad püsti tõusta 
ja minna tantsima, ei pea lii-
ga muretsema. Okei, sa na-
tuke muretsed, kas tuleb 
nüüd kõik sama hästi välja 
kui trennis, aga hirm läheb 

väiksemaks. Loomulikult on 
kursustel üks põhirõhk sel-
lel, kuidas sa seisad ja kuidas 
sa tantsu ajal ennast hoiad. 
Et sa poleks selline tänapäe-
vane seljakotiga sportlane, 
lodev ja küürus, kes tuleb 
kossa-kossa trennist. Vastu-
pidi, sa tuled trennist ja kõn-
nid palju sirgemini, kui sa 
seda eales teinud oled.

Mairold Millert sai tantsuõpetajana tuntuks telesaates 
„Tantsud tähtedega“, kus 2011. aastal saavutas ta koos Anna 
Levandiga teise koha. Foto: Kanal 2

rakvereteater.ee

5. oktoober kell 14 ja 16
6. oktoober kell 15:30

Animafilm
(Perefilm)

POSTIMEES PAT

5. oktoober kell 18 ja 20:15
6. oktoober kell 17:30 ja 20

Komöödia
(Alla 12 a keelatud)

TÜDRUKUTE
SEELIKU ALL

Omastehooldajate
teabepäev Tapa seenioritoas
Reedel, 10. oktoobril kell 11 toimub Tapa seenioritoas 
(Valve tn 30) omastehooldajate teabepäev, kuhu oodatak-
se kõiki neid, kes on seotud hoolduse, hooldajate ja nende 
toetamisega. Seekordse teabepäeva teema on haavaravi ja 
haavaravivahendid.
Omastehooldajad on alati nagu nähtamatud haldjad, ini-
mesed, kes töötavad pidevalt, kuid nendest ei tea keegi 
eriti palju ega oska neid ka hinnata. Omastehooldaja on 
inimene, kes toob pereliikme ellu kergendust ja kogu asja-
ajamine seoses puude või haigestumisega laabub kui ime-
väel.
Kogu pere elu muutub, kui omastehooldus saab osaks pe-
re argipäevast. See töö on väga siduv, hooldamine võtab 
aega ja kulutab närve. Hooldaja toetamine on seega enne-
tav töö ja aitab ära hoida haigestumist või läbipõlemist. 
Täiendav info tel 53 422 364

Meeskoor kutsub laulumehi kampa
8. novembril kell 15 toimub Rakvere rahvamajas meeste-
lauluüritus “Ma otsin teed”, mis tähistab Meeskoor Rakve-
re 65aastaseks saamist ning annab ülevaate siinsete mees-
kooride või        -  ansamblite   tänasest näost ja meestelau-
lu võimalikest arengusuundadest.
Laulumehed, kes ei laula üheski 8. novembri kontserdil 
esinevas kooris või ansamblis, on oodatud selles ettevõt-
mises koos Rakvere meeskooriga kaasa lööma ning kui vä-
hegi võimalik, siis ka meeskoori edasi jääma – et jätkuks 
möödunud sügisel alanud põlvkonnavahetus.
Sedapuhku on meeskooril eriti suur bassivajadus, kuid te-
retulnud on lauljad ikkagi kõikidesse häälerühmadesse.
Meeskoori Rakvere proovid toimuvad kolmapäeviti algu-
sega kell 18 Rakvere rahvamaja ruumides – 2. korruse koo-
riklassis. Täpsem info: meeskoor.rakvere@gmail.com või 
53411383 (Jaanus Nurmoja).

Noori ja noorsootöösse
panustajaid hakatakse premeerima
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) ja Nordea pank 
hakkavad alates 2015. aastast koostöös välja andma raha-
lisi preemiaid piirkonna aktiivsetele ja tublidele noortele 
ning noorsootöösse panustajatele.
VIROLi tegevdirektori Sven Hõbemägi sõnul puudus maa-
konna noorte tunnustamissüsteem ning seda tühimikku 
soovitakse koos Nordea pangaga täita. ”Konkursi eesmärk 
on arvestada ja tunnustada noorte saavutusi maakonnas, 
noorte eluolu parandamisele kaasaaitamises, vaba aja 
veetmise võimaluste arendamises, noorte huvide eest 
seismises, noorte omaalgatusliku tegevuse ja ettevõtlik-
kuse propageerimises kalendriaasta jooksul,” lausus Hõ-
bemägi. 
Nordea panga Rakvere filiaali juhi Helle Kompi sõnul on 
Nordeal rõõm panustada noorte ettevõtlikkuse arenda-
misse: ”Loodame algatuse toetamisega innustada kõiki 
piirkonna noori otsima ja märkama võimalusi, kuidas 
oma kodukandis midagi uut ja põnevat korda saata.”
Tunnustusi ja preemiaid hakatakse välja andma neljas ka-
tegoorias, neist kolm esimest pälvivad ka rahalise pree-
mia. 
Kandidaate saab esitada alates järgmisest aastast 15. jaa-
nuarist kuni 1. märtsini. Konkursist teavitatakse avalik-
kust aegsasti ning tunnustamist väärt tublide esitamine 
hakkab toimuma elektrooniliselt, läbi virumaa.info por-
taali. Võitjad kuulutatakse välja suve alguses toimuval 
noorteüritusel.

Kuulutaja

Memento Rakvere Ühingu 
üldkoosolek
Memento Rakvere Ühingu juhatuse laiendatud koosolek 
toimub esmaspäeval, 6. oktoobril Pensioniameti saalis al-
gusega kell 11.
1949. aasta märtsiküüditatute mälestusmärke saab tellida 
selle aasta lõpuni telefonil 626 3200 või e-posti teel liit@
memento.ee. Vajalik on teatada oma nimi (naistel ka neiu-
põlvenimi), elukoha aadress, kontakttelefoni number ja 
moodus, kuidas soovite märki kätte saada. Kes on varase-
malt tahtnud märki kätte saada Memento Rakvere Ühin-
gu kaudu, sel on see võimalik iga kuu esimesel esmaspäe-
val juhatuse koosoleku toimumise ajal.

Aino Kiiver
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Gustavi Maja
Gustavi Majas Rakveres Pikk 28 alustab 14. oktoobril kell 
18 “Tasakaalustatud toitumise ja toiduvalmistamise“ kur-
sus. Täpsem info ja registreerumine: www.gustavimaja.
eu, tel +372 553 5871 Ly.

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Ürituste algus kell 22. Sissepääs kõigile tasuta!
4. oktoobril toob hitid läbi aegade teieni DJ Janis
11. oktoobril retrodisko DJ Margus Teetsov

Seltskonnatantsu kursused
Seltskonnatantsu kursused 16. oktoober–11. detsember 
Rakvere Eragümnaasiumi saalis (Tööstuse 12, Rakvere). 
Registreerimine ja info telefonil: 514 1664 või e-post: tai-
mo.kaldma@mail.ee

Lääne-Virumaa Pensionäride ühing teatab
Rakvere eakate klubi Kuukiir hooaja avaüritus 19. oktoob-
ril kell 15 (pääsmed ühingust kuni 14. oktoobrini) ja maa-
kondlik vanavanemate autasustamise pidupäev 26. ok-
toobril kell 13 Tamsalu kultuurimajas (pääsmeid kuni 22. 
oktoobrini). Kavas külalised, kunstiringide müügilaud, lo-
terii, pääsmete õnneloos ja eriüllatused. Pääsmeid saab 
ühingust Rohuaia tn 6 igal teisipäeval ja kolmapäeval kella 
10-14. Info 3245013 ja 58227920 V. Sein.

Pensionäride klubi Hämarik
Pensionäride klubi Hämarik alustab uut hooaega 11. ok-
toobril kell 13 Rakvere Rahvamajas. Ootame kõiki, kellel 
on soov üheskoos lõbusalt aega veeta. Piletid kohapeal 3 
eurot.

Rakvere Teatri mängukava oktoobris
03/31.10. kl 19 8 armastavat naist Rakvere Teatri suures 
majas (lav. Eili Neuhaus)
04/30.10 kl 19 Uno Bossa Rakvere Teatri suures majas (lav. 
Hardi Volmer)
17.10 kl 19 Armastus tööpostil Rakvere Teatri suures majas 
(lav. Peeter Tammearu)
10/16/25.10 kl 19 Seitsmeteistkümnenda nuku suvi Rak-
vere Teatri suures majas (lav. Toomas Suuman)
14.10. kl 13 Hobune, kes kaotas prillid ära Rakvere Teatri 
suures majas (lav. Elina Pähklimägi)
24.10. kl 19 Meie, mehed Rakvere Teatri suures majas (lav. 
Toomas Suuman)
01/02.10. kl 19 Kullervo Rakvere Teatri väikses majas (lav. 
Lauri Maijala)
03/30.10. kl 19 Leping Rakvere Teatri väikses majas (lav. 
Indrek Apinis)
04/09.10. kl 19 Lahuselu Rakvere Teatri väikses majas (lav. 
Kalju Komissarov)
07/21.10. kl 19 Kaasavaratu Rakvere Teatri väikses majas 
(lav. Elili Neuhaus)
08.10 kl 19 Leenane´i kaunitar Rakvere Teatri väikses ma-
jas (lav. Üllar Saaremäe)
10/25.10 kl 19 Viimase öö õigus Rakvere Teatri väikses ma-
jas (lav. Raivo Trass)
15.10. kl 19 Algused Rakvere Teatri väikses majas (lav. Nils 
Riess)
23/31.10. kl 19 Leegionärid Rakvere Teatri väikses majas 
(lav. Madis Kalmet) 
24.10. kl 19 Oscar ja Roosamamma: Kirjad jumalale Rak-
vere Teatri väikses majas (lav. Üllar Saaremäe)
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• KRAANA: HIAB 230 mast 21 m
KAUBARUUM: 6,4x2,48x1,0 m
KANDEJÕUD: kuni 17t

•
•

Amrex Trans OÜ

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

Avatud: E - R 9-18, L 9-15

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

Mugavad ja
kvaliteetsed saapad!

* RIEKER

* CAPRICE

* TAMARIS

* AALTONEN

Eelmise aasta mudelid
SOODUSHINDADEGA!

SUURIM VALIK E-VEDELIKKE

5 € 10ml

www.powersmoke.ee

alates 15 €

Telefon: 501 3393

Vaala Keskus, Lõõtspilli 2

Laada 37, II korrus

PARIM

HIND!

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

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

www.omaporsas.ee

SEALIHA

SEAHAKKLIHA
LAMBA- ja VASIKALIHA

(veerand siga)

Vajangu farmist

Lääne-Virumaalt

al /kg

/kg

2,30

2,60

€

€

Lihapood Pikk tn 11 Rakveres
Oma Põrsas saab oktoobris

2 aastaseks ja selle puhul pakume
* Põllumajandusehitised
* Üldehitus- ja remonditööd
* Viimistlustööd
* Korterite remont
* Katuste ehitus
* Projekteerimine
* Ehituseelarvete

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

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

CarDrive sügiskampaania on auto talveks korda!

Tellides hoolduse meilt, tulede ja jahutusvedeliku

külmakindluse kontroll TASUTA.

Ostes talverehvid meilt, paigaldus TASUTA.

Iga viies käsipesu TASUTA.

Meie hoolitseme Sinu auto eest!

Pakkumine kehtib 1.-14. okt Candra Juveeliäris

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

Ära jäta kasutamata seda suurt võimalust!

Ostad ühe, saad teise TASUTA

Uskumatult suured

allahindlused20-70%
Roodiumiga kaetud hõbe 925, juveelitooted naturaalsete kividega

Alberto Martini – Itaalia bränd,

tähistab oma 3-dat aastapäeva Eesti juveeliturul
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