
KERE- JA VÄRVIMISTÖÖD KAHJUKÄSITLUS/
Stik AS | Rakvere Vabaduse tn 12 | mob 53 285 480 | www.stik.ee

Külalistemaja Rannaliiv ootab teid Lahemaal Võsu alevikus Vihula
vallas Lääne-Virumaal. Siin on aastaringselt võimalik korraldada

meeldejäävaid tähtpäevi, pidusid, seminare jne.
Või siis lihtsalt mõnusalt aega veeta – tule üksi, pere või sõpradega.

Kohapeal võimalik rentida jalgrattaid,
telkida ja tulla ka oma karavaniga.

Pea oma koolitus, seminar, pidu või pulm meil!

www.rannaliiv.ee info@rannaliiv.ee +372 5194 6000 f Rannaliiv

10 tuba
2 sviiti
konverentsisaal, ca 40 kohta
kohvikusaal, ca 30 kohta
saun kaminaruumi ja mullivanniga

HELISTA

Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068

1300
Nr. 37 (925) Tasuta nädalaleht

17227

OMNIVA PLAANIB UUENDUSI TÖÖPAKKUMISEDlk 3 lk 5

7. oktoober 2016

www.nunnauuni.com

TELLI INTERNETIST

või osta kohapealt epood24.eu laost
Niine tn 2, II korrus Rakvere

üle Eestiwww.epood24.eu

epood24.eu

6,90€

10,99€

10,90€

22,90€

9,99€

4,99€

26,90€

24,99€

29,90€

8,99€

4,99€

3,29€

9,99€

4,99€

5,99€

4,99€

Laste sokid
12 paari

Scholl Gel Active
sisetallad+
Scholl pediküüri rätik

TASUTA

Eestimaine
mesi
1,4 kg

Tigi Bed Head
Colour Goddess
Tween Duo
2x750ml

Scholl Freeze
soolatüügaste
eemaldusvahend
80ml

RefectoCil ripsme-
ja kulmuvärv
must
15ml

Voodipesu-
komplekt
Minnie Hello!!
140x200cm

Voodipesu-
komplekt
I Love You
200x220cm

Gillette Fusion
Proglide
Power
8tk

Tahvelarvuti kaaned
360 kraadi
pööratav

Veet Aloe Vera
vaharibad
12tk

Durex kondoomid
Extra Safe
12tk

Guess Night
Access EDT
30ml

Auto-
adapter
2xUSB

Finish nõude-
pesumasina
tabletid
56tk

Technic Colour kreemjas
kontuuri
palett
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JUHTKIRI

Toidutööstused avavad 10.-
14. oktoober uksed, et kõik 
huvilised saaksid oma silma-
ga vaadata, kuidas ja millistes 
tingimustes valmib nende 
igapäevane toit ning veendu-
da selle tervislikkuses ja kvali-
teedis.
Lääne-Virumaal ootab külali-
si mesindusettevõte Artocar-
pus.

Vähendatud on 
soola- ja suhkrusisal-
dust toiduainetes
Kui jätta kõrvale äärmuslikud 
dieedid ning mõningad 
moeröögatused, on tarbijate 
teadlikkus tervislikust toitu-
misest aina kasvanud. Ka toi-
duainetööstustes on pandud 
suurt rõhku toodete tervislik-
kuse tõstmisele.
Tarbijate tervist silmas pida-
des on vähendatud nii toode-
te soola-, rasva- kui ka suhk-
rusisaldust, lisatud kiudai-
neid, vitamiine ning kasulik-
ke baktereid. Valikus on ka 
palju täisteratooteid.
Selleks ei ole vaja riiklikku 
sundi ega suhkrumaksu keh-
testamist, nagu Sotsiaalmi-
nisteerium plaanib. Tarbijad 
teavad järjest paremini, milli-
ne on hea ja tervislik toit ja 
oskavad selle järgi kaupluses 
tooteid valida. See on loomu-
lik areng, kus tööstused käi-
vad aja ja tarbijate muutunud 
ostuharjumustega kaasas 
ning pakuvad neile omalt 
poolt tervislikke valikuid.

Toidutööstused
ei saa teha järske 
kannapöördeid
Eesti toiduainetööstused 
suhtuvad tarbijate tervisesse 
vastutustundlikult ja hooli-
valt ning soovivad pakkuda 
neile parimat. Suuremad pii-
matööstused on juba aastaid 
toodetes suhkrusisaldust vä-

hendanud. Näiteks Farmi on 
vähendanud toodete suhkru-
sisaldust varasemaga võrrel-
des pea viiendiku võrra.
See on pikaajalise ja kannatli-
ku töö vili, sest toidutööstu-
ses ei saa teha järske kanna-
pöördeid – tarbija maitse 
peab jõudma enne uuendus-
tega kohaneda. Kui võtta too-
test korraga ära kolmandik 
suhkrust, muutub selle mait-
se niivõrd, et tarbija valib en-
dale uue, rohkema suhkruga 
meelistoote.
Seetõttu on oluline vähenda-
da suhkrusisaldust samm-
haaval, maitses järeleandmisi 
tegemata. Valio plaanib nelja 
aastaga vähendada toodetes-
se lisatud suhkru kogust 30 
protsendi võrra. Niimoodi 
jäävad Eesti inimestele alles 
harjumuspäraste maitsetega 
tooted, mis on valmistatud 
kohalikust toorainest tradit-
sioone järgides.
Lihatööstused on teinud sa-
ma oma toodete soolasisal-
duse vähendamisel. Samuti 
on vähendatud rasvasisal-
dust.

Hinnatõus 
mõjutab madalama 
sissetulekuga inimesi
Riiklikud maksud mõjutavad 
küll tarbimist, kuid mitte alati 
nii, nagu sooviksime. Hinna-
tõusuga suuname tarbijat 
ostma pigem odavamaid ja 
asendusainetega magustatud 
tooteid, mis ei pruugi olla ter-
vislikumad.
Kõige enam mõjutab hinna-
tõus madalama sissetulekuga 
tarbijaid, samas kui keskmise 
ja kõrgema palga saajad ei 
pruugi hinnatõusu mõju üld-
se tajuda.
Toon siin võrdluse alkoholi-
ga. Eestis on inimeste alkoho-
litarbimise vähendamiseks 
järjest aktsiisimaksu tõstetud. 

Ometi näitavad Tervise Aren-
gu Instituudi uuringud, et 
igapäevaselt alkoholi tarbiva-
te inimeste hulk Eestis on 
hoopis kasvanud.

Euroopa Komisjoni 
uuring toidumaksude 
mõjust
Igasuguse riikliku maksu keh-
testamisel tuleb teha kulutusi 
maksu kogumisele ja kontrol-
lile. Maksu administreerimi-
sega kaasneb suur haldus-
koormus nii riigile kui ka et-
tevõtjatele.
Euroopa Komisjon avaldas 
2014. aastal uuringu toidu-
maksude mõjust toiduainete-
tööstuse konkurentsivõimele. 
See näitas, et toidumaksu ar-
vestus ja järelevalve on nii ku-
lukas, et võib loodetud tulu 
riigieelarvele minimeerida ja 
kahjustada toiduainetetöös-
tuse konkurentsivõimet. Rii-
kides, kus kehtestati toidu-
maks, asusid inimesed tege-
ma sisseoste naaberriikidest.
Eesti tarbija võib usaldada 
oma toidutootjat ja olla kin-
del, et ka tulevikus pakuvad 
nad parimat toodangut, mis 
kohalikul turul müügil on. 
Neil on selleks aastakümnete 
pikkused traditsioonid, tead-
mised tarbijate eelistustest 
ning tipptasemel sisseseade, 
kus järgitakse kõiki standar-
deid ja reegleid, et tuua tarbi-
jani ohutu ja maitsev toode.
Suurtööstustes järgitakse toi-
duohutust ja hügieenireeg-
leid palju rangemalt kui ko-
duköögis ja väiketootjate juu-
res. Tänu sellele on nende 
toodang hinnatud nii kodu-
maal kui ka väljaspool.

Sirje Potissepp,
Eesti Toiduainetööstuse Liidu 

juhataja

Toidutootjad kutsuvad 
tarbijad endale külla

Passide 
kehtivusaeg pikeneb 
kümne aastani
Praegu kehtivad nii Eesti 
kodaniku reisidokument 
kui ka välismaalase pass 
viis aastat, olenemata sel-
lest, kas dokument antakse 
välja täiskasvanule või lap-
sele. Uuest aastast väljasta-
takse vähemalt 15aastasele 
isikule Eesti kodaniku või 
välismaalase pass küm-
neaastase kehtivusajaga. 
ID-kaardi kehtivusaeg jääb 
esialgu samaks.
Teise muudatusena piken-
datakse reisidokumendi 
taotlemisel võetavate sõr-
mejälgede kasutusaega ka-
helt aastalt viiele. Nii saab 
näiteks dokumendi kadu-
misel enne viie aasta möö-
dumist korduvdokumenti 
taotleda posti või e-posti 
teel ning sõrmejälgede 
andmiseks ei ole vaja uues-
ti teenindusse minna.
PPA identiteedi ja staatuste 
büroo peaekspert Marit 
Abram sõnas, et pikenev 
kasutusaeg inimestele suu-
remaid kulutusi kaasa ei 
too ning muudab doku-
mendi taotlemise märki-
misväärselt lihtsamaks. 
„Kõige olulisem muutus 
inimese jaoks on see, et 
reisidokumendi kehtivus-
aeg läheb poole pikemaks, 
seejuures aga ei ole kavas 
tõsta riigilõivu ehk sama 
raha eest saab taotleja 
poole kauem kehtiva do-
kumendi,“ sõnas Abram.

Kuulutaja

D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse AS

Lisa kuulutus kuulutused.kuulutaja.ee

Eelista eestimaist!
Inimeste teadlikkus toidu mõjust tervisele on kasvanud ning 
üha rohkem jälgitakse poest toidukraami ostes, mida täpse-
malt üks või teine toode sisaldab.
On hea meel, et tootjad klientide tervise ja ka soovidega üha 
enam arvestavad ning toodangut tervislikumaks muudavad. 
Tänasest Kuulutajast saate lugeda Eesti Toiduainetööstuse Lii-
du juhataja Sirje Potissepa arvamust sel teemal (lk 2).
Kasvanud on ka inimeste nõudlus kodumaise toodangu järele 
ning ökokauba eelistamine. Toidukraami päritolule tasuks siis-
ki sagedamini mõelda.
Loomulikult on mugav poeskäigu ajal muude kaupade kõrval 
haarata korvi ka näiteks võõramaised köögiviljad. Samas saaks 
maitsvamaid ning kasulikumaid saaduseid soetada kohalikelt 
talunikelt, seejuures ei pruugi erinevus hinnas alati märgatav 
olla.
Otse talunikult ostetud saadused on puhtamad, neid ei ole üld-
juhul pritsitud säilitus- ja värvainetega. Lisaks saab sel moel 
toetada ja aidata kaasa Eesti maaelu arengule.
Veel jätkub Eestis ettevõtlikke inimesi, kes tahavad meile kodu-
maist toitu kasvatada ja valmistada. Leidub neidki, kes teevad 
seda hobikorras – huvist, tegutsemistahtest ja soovist kogukon-
nale midagi anda.
Kurva tõsiasjana peab aga nentima, et suur osa Eestimaal kas-
vatatud toodangust ei leia siin kasutust ja müüakse piiri taha. 
Nii näiteks rändab Idavere mõisa uba Egiptusesse. Selle pereet-
tevõtte tegemistest saate täpsemalt lugeda lk 6.
Üheskoos saame oma otsuste ja ostueelistustega kodumaiseid 
tootjaid toetada, saades seejuures ise paremaid maitseelamusi 
ja tervislikuma toidulaua.

Kuulutaja
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Praegu paikneb Eestis 
valdav osa pakiauto-
maate linnades, kuid 
Omniva loodab lähitule-
vikus paigaldada auto-
maadid ka väiksemates-
se kohtadesse. Ühtlasi 
jätkuvad postkontorite 
asendamised posti-
punktidega.

Liisi Kanna

Tarbijad soovivad üha enam 
kasutada pakiteenust ning 
selle tulemusel avatakse Ees-
tis üha uusi pakiautomaate. 
Omniva ärioperatsioonide 
valdkonna juhi Martin Lutsu 
sõnul paigaldatakse 2016. 
aasta jooksul Eestisse kokku 
20 uut automaati. Lääne-Vi-
rumaal on automaadid sel 
aastal pandud Kadrinasse, 
Kundasse ja Tamsallu. Hetkel 
on Omnival Eestis kokku 123 
automaati, millest seitse meie 
maakonnas.
Pakiteenuse kasutamise po-
pulaarsust näitab ka asjaolu, 
et turule on Omniva ning Itel-
la SmartPosti kõrval sisene-
mas kolmaski süsteem – Col-
lectNet. Viimane paigaldas 
pilootprojekti raames Eesti 
linnadesse kümme pakirobo-
tit, millest ühe ka Rakvere 
bussijaama. Itella SmartPosti 
automaate on meie maakon-
nas kolm, kaks Rakveres ning 
üks Tapal.
„Eelmine aasta käis meie 
käest läbi viis miljonit pakki,“ 
sedastas Luts. „Praegu veel on 
postiäri suurem kui pakiäri, 
ent kui arvestada juurde rah-
vusvaheline transiit, siis on 
olukord vastupidine. Võime 

Kino avati ametlikult
Rakvere Teatri kinos on saanud filme vaadata juba paar 
kuud, kuid hoone ametlik avamine toimus alles nüüd. Rak-
vere Teatri juhi Velvo Väli sõnul said  kino- ja proovisaali 
hoone viimased detailid paika just avamispäeval. 
Ka proovisaal on juba kuu aega kasutuses olnud. Selles val-
mistuti diplomilavastuse „Thijl Ulenspiegel“ esietenduseks.
„Kui kino toob rõõmu külastajatele, siis proovisaal on vaja-
lik teatri inimestele,“ sõnas Väli. Samas nentis ta, et saali 
hüved võivad otseselt jõuda ka külastajateni, kui mõni 
trupp soovib seda kasutada intiimsema etenduse tarvis, kus 
distants näitlejate ja publiku vahel väike.
Ka kultuuriminister Indrek Saar leidis, et proovisaali ole-
masolu tulemusel võivad vaatajate-kuulajateni jõuda roh-
kemad etteasted ja üritused. „Varem võis mõni sündmus 
seepärast toimumata jääda, et nii suur kui väike saal olid 
proovide tõttu hõivatud.“
Kinomaja valmimine võttis aega dekaadi. Ehitusprotsessis 
said olulisteks määrajateks nii majanduskriis kui vunda-
menditööde käigus leitud luustikud, mille tõttu tööd seisata 
tuli.
Hoone ehitati kunagise frantsiskaanikloostri müüridele, mi-
da nüüd ka külastajatele eksponeeritakse.
Avamisel tõi teatrijuht välja huvitava seose. „Frantsiskaan-
laste klooster, mille müüridel uus maja seisab, valmis 1506. 
aastal. Meie alustasime siin kaevetöödega 2006 ning valmis 
sai kinomaja 2016.“
Rakvere Teatri kinosaal mahutab 144 inimest ning seal saab 
vaadata ka 3D filme. Lisaks proovisaalile asub hoones ka 
kohvik.
Hoone projekti rahastasid Eesti riik ning Rakvere linn. „See 
on suurepärane näide riigi, linna ja teatri koostööst,“ rõhu-
tas Indrek Saar, kes kinomaja idee tekkimise ajal ise Rakvere 
Teatri juhiks oli.

Liisi Kanna

Omniva plaanib kasutusele 
võtta pisikesed pakiautomaadid

2016. aasta jooksul paigaldatakse Eestisse 20 uut pakiauto-
maati. 

Foto: Liisi Kanna

öelda, et aastaks 2020 on pa-
kid meie põhiäriks.“
„Vahendame Hiinast tulevat 
kaupa Euroopasse. Iga päev 
maandub lennuk, mis on täis 
Hiina kaupa. Kui varem võttis 
paki kätte saamine kuu aega, 
siis nüüd vaid viis päeva.“
Praegustest automaatidest 
peab kuus läbi käima 400 
pakki, et see ettevõttele ka ka-
sumlik oleks. Kuid automaate 
on üles seatud ka väiksema-
tesse kohtadesse, kus nii pal-
ju pakke ei liigu. „Oleme val-
dadega kulusid jaganud, kui 
neil on huvi automaat saa-
da.“
Näiteks pandi mais sellise la-
hendusega pakiautomaat 
Kadrinasse. Vallavanema 
Erich Petrovitsi sõnul jõuti 
vajaliku pakimahuni tegeli-
kult juba kolme kuuga.
Luts usub, et juba järgmise 
aasta lõpuks on Omnival pi-
semad pakiautomaadid, mi-
da väiksematesse kohtadesse 
paigutada. „Soovime paigal-
dada automaate, millel on 
minimaalselt kümme lahtrit. 
Nende asukohtadest võiks 
rääkida järgmise aasta keva-
del.“
65 protsenti eestlasi soovib 
oma paki kätte saada pakiau-

tomaadist. „Tulevikus võib ol-
la reaalne, et näiteks korter-
majades on postkasti kõrval 
ka pakikast.“

Postkontoreid asenda-
takse postipunktidega
Hetkeseisuga on käesoleval 
aastal suletud 30 kontorit 
ning avatud 31 postipunkti. 
Lääne-Virumaal on tänavu 
postiteenuse osutamine 
postkontorist postipunkti üle 
viidud neljas asulas - Laekve-
res, Põlulas, Sõmerul ja 
Tamsalus.
Tamsalu vallavanema Riho 
Telli sõnul ei ole postkontori 
asendumine postipunktiga 
suuri probleeme kaasa too-
nud. „Eks iga asja kadumine 
on alguses valulik. Esialgu oli 
nurinat, aga teenused säilisid 
tegelikult samad, mis post-
kontoris. Pakiautomaadi tu-
lek leevendas samuti olukor-
da,“ rääkis Tell. Mõningast 
ebamugavust on põhjusta-
nud asukohamuutus. „Post-
kontor paiknes suurte kor-
rusmajade juures, seal oli lii-
kumist rohkem,“ kommen-
teeris vallavanem.
Lutsu sõnul on postipunkti 
eelis võrreldes kontoriga pi-
kem avatud oleku aeg. „Ini-

mesi käib vähe ja me ei saa 
postkontorit nii kaua lahti 
hoida,“ selgitas Luts ning li-
sas, et näiteks kauplustes 
asuvate postipunktide lah-
tiolekuajad on paindlikumad.
Postkontorite külastatavuse 
sageduse statistika näitab, et 
veerand meie inimestest ei 
ole postkontorit üldse kasu-
tanud ning 37 protsenti teeb 
seda vaid üks-kaks korda aas-
tas. Luts tõi välja, et tegelikult 
on ka postkontor muutunud 
põhimõtteliselt pakisaatmise 
paigaks. Seal sooritatavatest 
tegevustest 51 protsenti on 
pakkide kätte saamine ja 26 
protsenti nende saatmine.“

Kirjakandjate 
arv väheneb
Igal aastal väheneb koju kan-
tavate kirjade ja perioodikate 
maht. „On postkaste, kust kir-
jakandja käib ainult korra nä-
dala või kümne päeva jook-
sul.“
Seega tulevikus kirjakandjate 
arv väheneb. Aga ka nende 
töö iseloom on muutunud. 
Kui varem oli loomulik, et 
postiljon kõndis tänavad läbi, 
siis nüüd pole see enam mõt-
tekas. Vahemaad muutuvad 
pikemaks, kuna vähe on neid 
kaste, kuhu midagi panna. 
„Osad kirjakandjad töötavad 
autodega. Mõtleme ka 
ATV-tüüpi lahenduse peale.“
Luts nentis, et kui Eestis saab 
praegu kirja kätte järgmisel 
päeval, siis mujal Euroopas 
sellist nõuet ei ole. „Sageli on 
kaks eraldi teenust: kiirkiri ja 
tavakiri.“ Väheneva kirjade 
mahu juures võib tulevikus 
seegi teenus muutuda.

Roman Kusma (vasakul) kinkis Velvo Välile vanaaegse 
filmimasina. 

Foto: Liisi Kanna
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Avatud T - R 10 - 18

L       10 - 15

Jaama 13, Rakvere
Tel. 5670 5905

rakvere@meloodia.ee
ALATI SOODSAM KUI POES!

Kombikülmik
Schaub Lorenz
K144 x L 50 cm
energiaklass A+

229 €

159,90 €

Sencor „2 in 1“
tolmuimeja SVC900
Võimalik kasutada nii
tolmukotiga kui ilma!

Tolmukoti maht 4,5l

Saadaval nii tekstiil-

kui paberkotid.

79 €

49,99 €

UUDISED

MUST KROONIKA

Sagenenud on juhtumid, 
mille käigus konfiskee-
ritakse turistidelt kee-
latud külmrelvi, mille 
omamine on karistatav.

Kaius Mölder

Piirivalvebüroo töötajatel tu-
leb sageli kokku puutuda vä-
lisriikide kodanikega, kes jää-
vad vahele keelatud esemete 
omamisega. „Kasteedid, 
noad, teleskoopnuiad ja 
elektrišoki relvad, mis esma-
pilgul meenutavad taskulam-
pi,“ loetles Tallinna kordoni 
ülem Toomas Kaarjärv ese-
meid, millega turistid üle piiri 
välismaale soovivad minna.
Esemed on soetatud Eestist 
ning enamus neist konfiskee-
ritud Tallinna Vanasadamas 
ja selle ümbruses. Valdavalt 
on vahele jäänud Soome Va-
bariigi kodanikud, kes tead-
matusest või teadlikult ost-
nud midagi meie riigi seadus-
te järgi tsiviilkäibes keelatut.
Kaarjärve sõnul on juhtumite 
arv, mille käigus turistidelt 
konfiskeeritakse tulirelvi, 
tõusutrendis. Kui eelmise 
aasta jooksul esines selliseid 

juhtumit 62, siis tänavu juba 
üheksa kuuga 72.
„Soomlased on suured riigi-
kassa täitjad, kuna trahvid 
ulatuvad kuni 800 euroni. 
Kokku on trahve määratud 
kümnete tuhandete eurode 
väärtuses,“ ütles kordoni 
ülem.
Protokollide vormistamisel 
viidatakse enamasti kahele 
kohale sadama läheduses, 
kus selliseid esemeid võima-
lik althõlma osta – Sadamar-
ket ja Merekeskus. Kaarjärve 
sõnul on kesklinna politseija-
oskonna töötajad mainitud 
paikades aeg-ajalt reide kor-
raldanud ning tühjade kätega 
pole politseinikud sealt tagasi 
tulnud.
Müügikohtades valitakse väl-
ja soomlased, kellele keelatud 
kaupa pakutakse. Esemed 
tuuakse välja tagaruumides 
asuvatest peidikutest.
Valdavalt ostavad keelatud 
esemeid inimesed alates 20. 
eluaastast. Paraku arvatakse 
sageli, et kui kaupa müüakse, 
siis on see lubatud. Endale ei 
teadvustata, et ost võib kaasa 
tuua väärteomenetluse ja ra-
hatrahvi.
Kordoni ülem selgitas, et sel-
lised esemed on keelatud, 

sest näiteks elektrišokirelva 
omadustega taskulambi ka-
sutamisel viletsama tervisega 
inimese vastu võivad olla fa-
taalsed tagajärjed. Samuti 
võivad kasteedid ja teles-
koopnuiad külmrelvadena te-
kitada ettearvamatuid vigas-
tusi.
Kaarjärve sõnul tuuakse kee-
latud esemed Euroopa riiki-
desse lõuna poolt, kus need 
on legaalsed. „Kasteedid ja te-
leskoopnuiad jõuavad meile 
enamasti mööda maismaad,“ 
täpsustas ta.
Päritolumaaks on Hiina Rah-
vavabariik. Kui võrrelda näi-
teks salakaubana sisse too-
dud teleskoopnuiasid politsei 
varustusse kuuluvate nuiade-
ga, siis kvaliteedi vahe on sil-
maga märgatav.
Lisaks soomlastele on keela-
tud esemeid ära võetud ka 
kohalikelt, kes kasutavad 
neid kuritegude sooritami-
seks.
Piirivalvurid tuletavad meel-
de, et keelatud esemete oma-
mine on karistatav. Tsiviilkäi-
bes keelatud külmrelvade 
müümise eest võib karistu-
seks olla arest või vanglaka-
ristus.

Trahvivõlglastele 
määratakse asenduskaristus
Rahalise karistuse määramise korral on kodanikul kohustus 
trahvisumma ettenähtud aja jooksul tasuda. Kui trahv jäe-
takse maksmata, järgneb tasumata trahvinõuete sundtäit-
misele pööramine. Maksmata trahvisummale lisanduvad ka 
täitemenetluse kulud.
Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüü-
sitalituse juhataja Jako Salla sõnul määrab politsei üheksa-
kümnel protsendil juhtudest väärtegude toimepanijatele 
rahatrahvi. Raskemate rikkumiste puhul minnakse aga ko-
he rikkujale aresti taotlema. See on teine tavapärane alter-
natiiv.
„Juhtumi puhul, kus inimene ei ole trahvi ära maksnud, lä-
heb esimeses etapis trahviotsus täitmiseks kohtutäiturile. 
Viimasel on aasta aega, et trahviraha inimeselt kätte saada. 
Kohtutäituril on õigus võlgniku pangakonto arestida ning 
tuvastada, kas ta omab mingit vara. Kui inimene on makse-
jõuetu või kohtutäitur ei saa isikult raha kätte, siis peab ta 
sellest teavitama politseid, kes omakorda pöördub kohtu 
poole. Kohtu pädevuses on määrata võlglasele rahatrahvi 
asenduskaristusena arest või üldkasuliku töö tunde,“ selgi-
tas Salla.
Enamus inimesi maksavad trahvid kohe ära. Lisaks hakka-
vad paljud trahve tasuma siis, kui kohtutäitur on juba sek-
kunud. Siiski on teatud hulk inimesi, kes ei kavatsegi trahve 
maksta. Kui pidada silmas näiteks narkomaane või asot-
siaalse eluviisiga inimesi, siis juba nende elukorraldus ja 
maksevõime välistavad trahvide tasumise.
Politsei tunneb sageli juba esimeses faasis ära inimesed, 
kellel ei ole võimekust trahve maksta ja sellisel juhul määra-
takse kohe üldkasuliku töö tunnid või arest.
Salla sõnul on oluline, et rikkuja saaks karistada, kuid samas 
peab see olema ka rikkuja poolt täidetav. „Kui karistused 
jääksid õhku rippuma, siis ilmselt ei oleks sellel mingit mõ-
ju,“ jätkas Salla. Väärteo eest mõistetava karistuse täitmisele 
asumine ei saa kesta aastaid, sest siis kaotaks see oma ees-
märgi.
Üldkasulikku tööd hakati aktiivsemalt rakendama mõne 
aasta eest. Praktika näitab, et üldkasuliku töö määramisest 
on kujunenud tõhus asenduskaristus, mille kaudu rikkujad 
ühiskonnale midagi ka tagasi annavad.

Kaius Mölder

Turvatunde asemel 
saadakse kopsakas rahatrahv

Keelatud kauba päritolumaaks on Hiina Rahvavabariik. 
Foto: Robert Rool

PÕLENGUD
4. oktoobril kell 16.46 tea-
tati Häirekeskusele põlen-
gust Tamsalu vallas Tamsa-
lus A. Haava tänaval maha-
jäetud hoones. Päästjad 
selgitasid välja, et maja tre-
pikojas põles praht ja põ-
leng likvideeriti.
4. oktoobril kell 15.20 käi-
sid päästjad väljakutsel 
Kadrina vallas Undla külas, 
kus põles väikeses viljakui-
vatis olev vili. Põleng kus-
tutati.

KEHALISED 
VÄÄRKOHTLEMISED
3. oktoobril teatati, et Vinni 
vallas Piira külas tungiti 
kallale 37aastasele mehele.
3. oktoobril teatati, et Väi-
ke-Maarjas Pikal tänaval 
löödi 18aastast noormeest.
3. oktoobril teatati, et Rak-
veres Võidu tänaval löödi 
40aastast meest.

LIIKLUSÕNNETUS
3. oktoobril käisid päästjad 
liiklusõnnetusel Rakvere 
vallas Eeskülas Vanaveski 
tänaval, kus sõiduauto sõi-
tis kurvis teelt välja vastu 
majaseina. Päästjad aitasid 
kannatanu autost välja 
ning kõrvaldasid sõiduki 
süttimisohu.

LANGENUD PUUD
4. oktoobril kell 18.31 käi-
sid päästjad Haljala vallas 
Sauste külas, kus puu oli 
sõiduteele langenud ja ta-
kistas liiklust.
01. oktoobril kell 10.03 käi-
sid päästjad Kundas, kus 
puu oli sõiduteele lange-
nud ja üks sõidusuund oli 
selle tõttu kinni.

LOE 
KUULUTAJAT 

INTERNETIS

www.kuulutaja.ee

www.kuulutaja.ee
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Tule meie toimekasse ja usaldusväärsesse 
Rakvere kandekeskuse meeskonda

AUTOJUHT-
KIRJAKANDJAKS
Rakvere linna või Kadrina aleviku 

kandepiirkonda

Sinu ülesandeks on era- ja äriklientidele 
postisaadetiste kättetoimetamine ning 
kliendi juures postiteenuste osutamine. 

Tööaeg on E–L Rakvere linnas algusajaga 4.45 
ning Kadrina alevikus algusajaga 8.00.

Lisainfo telefonil 5332 6676

Kandideerimiseks saada oma CV 
aadressile cv@omniva.ee

TÖÖ/KOOLITUS

• Ettevõte otsib kogemustega 
tänavakivide paigaldajaid . 
Telefon +372 53 477 840

• Tamsalu EPT AS võtab tööle 
treiali universaal treipingile 
ja  metallto o dete tehnilis e 
joonestaja. Täpsem info telefonil 
513 2235

•  P a k k u d a  t ö ö d 
ehituspuusepale, töö Soomes. 
Palk kokkuleppel. Tööle saab 
hakata järgmisest nädalast. 
Lisainfo 527 8191, worcly@
gmail.com

•  W o r c l y  O Ü  o t s i b 
kipsvaheseinte tegijaid. Töö 
Soomes. Info tel 5278 191, 
worcly@gmail.com, www.
worcly.ee

• Vajatakse trimmerdajaid, 
varustus meilt. Tel 5332 3639

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

•  O t s i m e  m a t e m a a t i k a 
eraõpetajat 6.kl õpilasele. Tasu 
kokkuleppel. E-post: mateabi@
online.ee, tel 5668 8265

• Otsin vanainimesele hooldajat 
Käsmu. Tel 5663 1557

• Otsin kohusetundlikku abilist 
koristuse eritöödele. Tel 517 9263

• Vajame Inju kogemustega 
seatalitajat (poegimissigala). 
Elamispinna võimalus. Tel 508 
2696

• Rakvere Hooldekodu otsib 
osalise tööajaga 24h hooldajat, 
töö vahetustega. Info 512 7828

• Otsin tööd tugiisikuna või 
ko d u a b i l i s e n a .  Va ra s e m 
töökogemus olemas. Tel 5681 
5414

• Kohusetundlik ja kogemustega 
majahoidja-kojamees soovib 
leida tööd. Tel 5565 4047

• Korralik naispensionär otsib tööd 
(koristus; hooldus; hoian last või 
kodulooma). Tel 5808 5260

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• Kunderi Seltsi Rahvakoolis 
õppepäevad:  B elg ia  köite s 
raamatmärkmik 15. okt. kell 
11 ja ajalehepaberist kaunis 
uksepärg jõuluks 10. dets. kell 11. 
Registreerida kunderi.rahvakool@
mail.ee  või 324 0651. Info www.
kunderiselts.eu

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

• Töö kogemusega lihalõikajale 
Kadilas 2-3 päeval nädalas. 
Tükitöö, füüsiliselt raske. Tel 5875 
6768

• Talu vajab abilist paar korda 
nädalas (meesterahvast). Tel 5687 
4956

•  A a s p e r e  A g r o  O Ü  v a j a b 
robotlüpsifarmi töötajat. Soovitav 
töökogemus loomakasvatuses, 
arvuti kasutamise oskus. Töö 
vahetustega. Vajadusel korter 
Aasperes. Tel 5757 0088

Loe Kuulutajat
www.kuulutaja.ee
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Idavere mõisa põldudel, 
nagu valdaval osal Eesti 
talumaadest, on selleks 
aastaks tööd tehtud. 
Vastu mihklipäeva ko-
ristati ettevõtte viima-
sel põllul uba. Käisime 
ja uurisime, milleks uba 
hea on ja millised plaa-
nid on Idavere mõisa 
noortel tulevikus?

Katrin Kivi

Idavere mõisa perenaise Siiri 
Heinpõllu kõrval tegutseb 
üha hoogsamini noorpere-
mees Elmer koos kaaslase 
Kairega. Noored leidsid teine-
teist Maaülikoolis, kus nad 
omandasid põllumajandus-
saaduste tootmise ja turusta-
mise eriala. Tagasi õpingutelt 
on nad 2013. aasta suvest.

Tahavad katsetada
Milleks uba? Noorperemees 
Elmeri sõnul tahtsid nad Kai-
rega lihtsalt midagi uut katse-
tada ja kui sattusid telest 
Maahommiku saatest ühe 
põllumehe kogumust kuula-
ma, siis sündiski otsus hakata 
kasvatama uba.
„Uba on väga hea vahekul-
tuur ja sobib mulla väetami-
seks,“ rääkis Elmer selgitades, 

et põllupidajad ei külva ühte 
ja sama vilja aastast aastasse 
samale põllule, vaid kultuure 
vahetatakse. „Eestis kasvata-
takse tavaliselt viljavaheldu-
seks rapsi või hernest.“
Kaire tõi esile, et oa eelis võr-
reldes hernega on see, et uba 
ei lamandu. „Meil sellel aastal 
jäi pool hernest maha,“ ütles 
ta. „Naabrimehel läks veel 
kehvemini, ta oli sunnitud 
kogu oma herne maasse 
kündma.“
Uba olevat ka võrdlemisi vä-
henõudlik taim. „Kõige täht-
sam on jälgida, et haigusi ei 
oleks,“ selgitas peremees. 
„Ohtlikuim haigus on shoko-
laadi laiksus ja kui ei tea, mil-
line see välja näeb, siis on vä-
ga raske seda tuvastada. Meid 
õnneks nõustas kursusevend 
ja tema abiga toimus haigus-
tõrje õigeaegselt ja põld oli 
haigusevaba.“
Noored rääkisid ka seda, et 
väärtustavad oapõllu vaate-
pilti. „Oataimed on kõrged ja 
tihedad nagu mets, lisaks on 
neil suurepärane lõhn,“ selgi-
tas Kaire ja ütles, et tema 
unistuseks on katsetada tat-
raga. „Tatral on midagi nii 
teistmoodi kui see, millega 
harjunud oleme, ja tatral on 
meeletult ilusad õied.“
Elmer Heinpõld aga tunnis-
tas, et ega vaid õite ilu järgi 
saa taimi valida, peab ka ma-
janduslikult ära tasuma. Kas 

„Meil oli põllul töökäsi puudu,“ rääkis Kaire Kauts, kes on Idavere Mõisas hoopis loomakasvatu-
se juht. Kuna rasketehnika sõiduluba ja –oskus olemas, nagu ka taimekasvatuse teadmised, siis 
tuli ta Elmer Heinpõllule põllutöödele appi. „Ma poleks saanud seda teha, kui meil poleks 
laudas niivõrd tublid inimesed tööl, seega soovin tänada kogu kollektiivi,“ lisas ta. 

Foto: erakogu

Idavere mõisa uba rändab Egiptusesse

uba tasub kasvatamist? „Jah, 
tasub,“ oli Elmer kindel. „Oa-
seemne hind on küll kallim 
kui teraviljal, aga ka toodang 
on kallim. Sel aastal oli meil 
19 hektarit oa all ja saime ligi 
kuus tonni hektarilt. Võib-ol-
la oli see juhus, et kõik nii 

hästi läks, kuid järgmisel aas-
tal kasvatame kindlasti veel.“
„See on ikka super tulemus,“ 
leidis ka Kaire Kauts ja rääkis 
sellest, et nad ostavad seem-
ne ja müüvad toodangu Bal-
tic Agrole. „Oleme vahel 
mõelnud, et mis teekonna 

küll meie tera- ja kaunvili läbi 
teevad,“ heietas ta. „Kas tead-
site, et meie kasvatatud uba 
jõuab lõpuks Egiptusesse?“
Miks see nii on, seda noored 
täpselt isegi ei teadnud, kuid 
arvasid, et ilmselt ei osata 
Eestis veel oaga midagi peale 

hakata.

Tuleviku plaanid
Idavere mõisas tehakse hoo-
lega arendamisplaane. „Otsi-
me praegu võimalust, et ehi-
tada kuivati ja punkrid,“ rää-
kis Elmer. „Praegu pole kohta, 
kus aasta läbi vilja ladustada, 
seega peame selle kohe maha 
müüma ja leppima hinnaga, 
mis on varasemalt lukku pan-
dud või mida sellel konkreet-
sel päeval pakutakse. Oma 
kuivati annab palju avaramad 
võimalused.“
Ka lihakarja plaanivad talupi-
dajad suurendada. „Asi on 
selles, et riske hajutades aren-
dame mitut valdkonda. Meil 
on taimekasvatus, lihaveised 
ja piimakari. Kui taimekasva-
tuses on ikaldus, siis hoiavad 
ehk loomad vee peal.“
On maal üldse võimalik elada 
ja toimetada? „Muidugi on,“ 
olid mõlemad noored veen-
dunud. „Kui koht on olemas, 
siis on võimalik, aga kui prae-
gu nullist tahta piimakarja pi-
dama hakata, siis läheb küll 
keeruliseks, piim on ju poes 
odavam kui vesi,“ täpsustas 
Elmer.
Idavere mõisa noored pane-
vad kõigile südamele, et ma-
aelu tuleb väärtustada, nii na-
gu tuleb väärtustada ka meie 
oma toitu. Nad soovivad, et 
nende kasvatatud uba ei 
peaks rändama piiri taha.
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Ainsa toitlustusettevõttena 
Lääne-Virumaal kogus Rak-
vere Teatrikohvik Hea kohvi 
nädalal annetusi MTÜle Dok-
tor Kloun, mis naerutab ja lõ-
bustab haiglates viibivaid 
lapsi.
Kohviseadmete müügiga te-
geleva firma KAFO eestveda-
misel toimunud Hea kohvi 
nädalal annetati igalt kohvi-
joogilt kümme senti MTÜ 
Doktor Klouni toetuseks. Nä-
dal päädis rahvusvahelise 
kohvipäevaga 1. oktoobril.
Rakvere Teatrikohviku juha-
taja Kairi Elbashatly nentis, et 
kampaania käigus kogutud 
summa võinuks suurem olla. 
„Kahjuks ei toimunud Hea 
kohvi nädalal Rakvere Teatris 
ühtegi etendust ja seetõttu oli 
ka kohvikus külastajaid vä-
hem,” sedastas juhataja. „Tõsi 
küll, üks noorteetendus oli, 
aga noored tellivad rohkem 
teed. Inimesed, kes lõuna ajal 
sooja toitu söömas käivad, ta-
valiselt meil kohvi ei joo.”
„Möödunud aastal ei jõud-
nud see info meieni, aga tule-
vikus kavatseme kindlasti jäl-
le osaleda,” märkis Kairi El-
bashatly. „Tähtis polegi sum-
ma, vaid idee. Kui meie alus-
tame oma päeva hea kohviga, 
siis lapsed naudiksid kasvõi 
kommi, mida Doktor Kloun 
neile haigevoodisse ulatab. 
Haigena on laps ka kodus õn-
netu, haiglas on olukord veel-
gi hullem.”
Rakvere Teatrikohviku tee-

Rakvere Teatrikohvik toetas Doktor Klouni

Rakvere Teatrikohviku teenindaja Maret Kongi. 
Foto: Ülle Kask

Üleilmne kohvi-, kakao- ja 
šokolaadipäev
Rahvusvahelise kohviorga-
nisatsiooni ICO 77 liikmes-
riiki tähistavad 1. oktoobril 
kohvipäeva alates 2009. 
aastast.
Rahvusvahelise kohvior-
ganisatsiooni liikmesriiki 
tähistavad 1. oktoobril 
kohvipäeva alates 2009. 
aastast.
Kohvipäev on pühendatud 
heale kohvile, õiglase kau-
banduse ideede levitamise-
le ning heategevusele.

nindaja Maret Kongi lisas, et 
paljud inimesed panid raha, 
kui letil toetuskarpi nägid. 
„Menüüs olevatest kohvijoo-
kidest läks automaatselt 10 
senti MTÜle Doktor Kloun ta-
valiselt mustalt kohvilt, lat-
telt, cappuccinolt ja espres-
solt,” märkis Kongi.
Rakvere Teatri turundusjuhi 
Laila Taluniku sõnul kogus 
teatrikohvik ainsa ettevõttena 
Lääne-Virumaal MTÜle Dok-
tor Kloun toetust. „Eesmärk 
on tuua need toredad tegela-
sed paljudesse haiglatesse, et 
seal viibivaid lapsi rõõmusta-
da,” ütles Talunik ja tõi näite, 
kuidas ta oma noorema tütre-

ga haiglas olles tahtis hakata 
seintele lõbusaid tegelasi 
maalima, et haledat ja kurba 
interjööri rõõmsamaks muu-
ta. „Loomulikult saan aru, et 
Doktor Klounid ei jõua kõik-
jale, kuid haigetele lastele on 
see ülioluline projekt, mis an-
nab lisaemotsiooni ja viib va-
lusad mõtted eemale.”
KAFO eestvedamisel korral-
dati kogumiskampaaniat teist 
aastat. Tänu Doktor Klounide 
visiitidele on rõõmsamaks 
saanud enam kui 15 500 hai-
gevoodis last.

Ülle Kask

VÕIDA 300 € TEKNOSE KINKEKAART!

UNIVERSAALVÄRV METALLIST PUIDUNI! HUSQVARNA 135
Mootorsaag
Võimsus 1.5 kW • Kaal 4.4 kg 

Kubatuur 40.9 cm3

€199
€259

HUSQVARNA 125B
Lehepuhur
Võimsus 0.8 kW • Kaal 4.26 kg 

Kubatuur 28 cm³ • Õhuvoolu kiirus 76 m/s

€229 €259

HUSQVARNA 445 II
Mootorsaag
Võimsus 2.1 kW • Kaal 4.9 kg

Kubatuur 45.7 cm3

€399
€489

KAMPAANIA KAMPAANIA

KAMPAANIA

UUS!
OLULINE ON
TULEMUS.

TERAVUS, mis kestab.
VÄHENE venivus.
SUUR lõiketõhusus.

X-CUT

TÄIESTI UUS 
HUSQVARNA SAEKETT

HUSQVARNA.
JA SA ARMASTAD SÜGIST.

Husqvarna Rakvere, Niine 4, 3251111

Saed Rattad Jõhvis, Lille 3, 5503660

www.kaubahoov.ee  www.husqvarna.ee

Henrik Normanni uskumatud 
seiklused New Yorgis
Broadwayl tänavu 9.-16. jaanuaril kirja pandud tekst põhi-
neb tõestisündinud lool. Käesoleva aasta alguse veetis Nor-
mann New Yorgis, elades Times Square’il, hotelli Crowne 
Plaza 46. korrusel, toas number 4637.
Pärast äpardusi lennujaamas, kummalisi intsidente lennu-
kis ja konflikte vastuvõtulauas ei oleks ta eales uskunud, et 
visiit New Yorki saab edasi veel ainult hullemaks minna. 
Enam ei jäänud muud üle, kui kõik üles kirjutada.
Äratundmisrõõmu jagub kõigile, kes ise vähegi maailmas 
ringi reisinud on. Väikesed liialdused teenivad ainult üht 
eesmärki – vaatajatel peab lõbus olema.
Lavale astuvad ka mitmed riigijuhid ja avaliku elu tegelased, 
sest kes oskaks neid veel paremini parodeerida kui 
mees-nagu-orkester, Henrik Normann ise.
26 kevadist etendust tõstsid selle Anne Paluveri lavastuse 
Piletilevi müügitabeli tippu. Publik aplodeeris tihti püsti 
tõustes, mida meil kohtab üsna harva. Kohustuslik kõigile, 
kes naljast lugu peavad!
Henrik Normanni naljalugu saab näha Mustvees (11. okt), 
Kiviõlis (12. okt), Tapal (13. okt), Kehras (22. okt), Kuusalus 
(9. nov) ja Haljalas (10. nov). Etendused algavad kell 19. 

Kuulutaja
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Igal aastal saab paarsa-
da tulekahju alguse 
suitsulõõris süttinud 
tahmast. Taolisi põlen-
guid on võimalik ära hoi-
da korstnate ja kütteke-
hade regulaarse puhas-
tamise ning hooldami-
sega.

Mari Mölder

Vastavalt tuleohutuse seadu-
sele pidi 1. septembriks pu-
hastama eramu küttesüstee-
mid ja majaomanikul peab 
olema selle kohta ette näidata 
kutselise korstnapühkija akt.
See on garantiiks, et puhasta-
tud ja kontrollitud küttekol-
dega on kõik korras. Seadus 
kehtib juba viiendat aastat ja 
esimeste välja antud tõendite 
kehtivusaeg hakkab peagi lä-
bi saama. 
Korstnapühkija Aivar Sekk üt-
les, et juuli- ja augustikuus on 
võrreldes varasemate aastate-
ga olnud väga kiire. „Käed-ja-
lad on tööd täis ning järjekord 
ulatub juba oktoobrisse. Ilm-
selt on seadus inimesi mõju-

Majapidamises peab 
olema korstnapühkija akt

tanud,“ arvas Sekk.
Ta lisas, et küttekollete olu-
kord on rahuldav, kuid kohta-
des, kus varem käinud ei ole, 
tuleb üllatusteks valmis olla. 

„Isepühkijad ei oska mõnin-
gatele asjaoludele tähelepanu 
pöörata või ei puhasta kütte-
süsteemi korralikult. Vaatame 
puudused üle, et kõikidesse 

kohtadesse ikka ligi pääseks 
ning küttekolded oleksid ter-
ved ja pragudeta,“ lausus 
korstnapühkija. 
Õnnetuse korral peab kind-
lustushüvitise saamiseks 
tõendama, et küttekolded 
olid hooldatud. Seepärast tu-
leb akt kindlasti säilitada. Sal-
va kindlustuse müügikonsul-
tant Aigar Kink ütles, et kui 
paber tules hävib, siis tuleb 
meelde tuletada korstnapüh-
kija nimi, kelle andmebaasist 
andmed kätte saab.
Ta rõhutas, et iga viie aasta 
jooksul peab korra kutsetun-
nistusega korstnapühkija 
küttekoldeid puhastamas käi-
ma, vahepealsetel aastatel 
võib seda ise teha. „Kui peale 
tulekahju selgub, et põhju-
seks oli hooldamata kütteke-
ha, siis võib kindlustusfirma 
kahjude hüvitamist vähenda-
da kuni 50 protsendi ulatuses. 
Inimene peab eelkõige kehti-
vatest seadustest kinni pida-
ma,“ selgitas Kink.
Ida päästekeskuse juhi ase-
täitja tuleohutusjärelevalve 
alal Marti Siim ütles, et pääst-
jad ei kontrolli akti olemas-
olu. „Nad võivad seda küsida 
kodukülastuste raames, et te-

ha elanikele selgitustööd. Akti 
küsib peale tulekahju tuleo-
hutus- või menetlusinspektor 
ja seda kontrollitakse siis, kui 
tehakse eramutesse tuleohu-
tus kontrollreide,“ sõnas 
Siim. „Inimestel ei tarvitse 
tunda hirmu kontrollide ees, 
pigem tuleks äärmiselt tõsi-
selt suhtuda sellesse, et nen-
de kütteseadmed oleksid kor-
ras ja hooldatud. Selle kindlu-
se annab õppinud ja kutse 
omandanud korstnapühkija.“
Kutsetunnistust omavate 
korstnapühkijate kontaktid 
on maakondade kaupa üleval 
lehel www.korsten.ee. Teavet 
korstnapühkija tellimise koh-
ta saab küsida ka päästeala 
infotelefonilt 1524. Korstna-
pühkijal kutsetunnistuse 
kehtivust tuleks enne töö tel-
limist kontrollida kutsekoja 
kodulehel. 
Eelmisel aastal registreeriti 
Lääne-Virumaal 20 hoolda-
mata küttesüsteemist alguse 
saanud tulekahju. Päästjad 
soovitavad õnnetuste vältimi-
seks enne kütteperioodi al-
gust kindlasti kutsuda korst-
napühkija, et üle vaadata küt-
tekehade üldine seisukord.

RAKVERE • NIINE 4A • E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718

LIHTNE JA MUGAV 
JÄRELMAKS! KASUTA 
VÕIMALUST!
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Elektrilevi testib 
päikeseelektrijaama
Elektrilevi võttis ehitajalt 
vastu Valgamaal taluõuele 
rajatud päikeseelektrijaa-
ma, mis on osa pilootpro-
jektist. Võrguettevõte soo-
vib testida, kas tulevikus 
võiks osa väiksemaid elekt-
riliine asendada hajaener-
geetika lahendustega.
“Selge on, et tuleviku elekt-
rivõrk peaks olema prae-
gusest kohanemisvõimeli-
sem. Meie suureks välja-
kutseks on see, et kliendid 
ei ole enam seal, kus on 
võrk – peaaegu igas küm-
nendas tarbimiskohas 
elektrit praktiliselt ei tarbi-
ta, kuid võrk on valmis ja 
seda tuleb hooldada,” sel-
gitas efektiivsuse otsimise 
vajadust Elektrilevi juht 
Tarmo Mere.
Tema sõnul võiks üheks la-
henduseks olla üksikutele 
majapidamistele kuluka 
liiniuuenduse asemel haja-
tootmisjaama ja generaa-
tori paigaldamine. 
Hajaenergeetika lahendusi 
testib Elektrilevi neljas eri-
neva profiiliga tarbimisko-
has: selgitatakse lahenduse 
sobivust ühtlaselt väikese 
tarbimise ja hooajalise tar-
bimisega majapidamistes 
ning katsetatakse ka lahen-
duse võimalikku ülempiiri 
lähtuvalt klientide tarbi-
mismahtudest.

Kuulutaja
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Varjupaikade MTÜ tähistab 
oktoobris musta kassi kuud, 
mil saab kampaania korras 
adopteerida musti kasse Vi-
rumaa, Viljandi, Pärnu, Võru, 
Valga,  Läänemaa ning Tallin-
na varjupaikades loovutusta-
suta.
Ettevõtmist viiakse läbi just 
hingedekuul, sest see on lää-
nemaailmas halloweeni tä-
histamise aeg ning must kass 
selle püha sümboliks.
Rakvere kodutute loomade 
varjupaiga töötajad mustade 
kassidega seotud ebaõnne ei 
usu ning ütlevad, et ka koha-
like elanike hulgas halvusta-
vat suhtumist täheldanud ei 
ole.
„Selle aktsiooni esimene ko-
duleidja sai endale elu-
koha just tänu õn-
nelikule juhuse-
le. Uus oma-
nik lubas 
võtta sellist 
värvi kas-
si, mida ta 
esimese-
na face-
booki sei-
nal näeb 
ja selleks 
oli must. Nii 
sai üks mus-
tadest iludustest 
kodu, kuid 10 on 
veel ootel,” nentis varju-
paiga juhataja Anneli.
Rakvere varjupaigas ootavad 
hetkel uut kodu 52 kassi. Aas-

taid varjupaigas talitajana 
töötanud Egle rääkis, et just 
sügiseti hakkavad inimesed 
rohkem lemmiku võtmist 
kaaluma.
„Suvi ja puhkamise aeg saab 
läbi ning inimesed mõtlevad 
rohkem kodule ja koduloo-
madele. Tänavu on aga Rak-
vere varjupaigast väga vähe 
loomi uue elupaiga leidnud. 
Ilmselt on põhjuseks see, et 
loomadele otsitakse elukohti 
läbi paljude kanalite ning ko-
dusid on vähem kui tahtjatele 
jagub,” kirjeldas Egle olukor-
da.
„Möödunud aasta oktoobris 
leidsid endale kodu 170 kassi, 
kellest 50 olid meie varjupai-
kades oodanud üle 100 päe-

va, seega õigustab kam-
paania traditsioo-

niks muutmine 
end igati,“ 

nentis Triinu 
Priks, Var-
jupaikade 
MTÜ te-
gevjuht. 
„Kindlasti 
ei loovuta 
me loomi 

enne, kui 
oleme veen-

dunud, et ini-
mese soov on tõ-

sine ja ta on looma-
le valmis kodu pakkuma 

mitte ainult oktoobrikuus, 
vaid pikkadeks aastateks,“ 
kinnitas ta.

Oktoober on musta kassi kuu

Musta kassi-
ga seotud ebausk oli 

maailma paigus erinev. 
Kui Lääne-Euroopas põletati 
mustasid kasse, kui nõidade 
ja mustade jõudude käsilasi, 

siis näiteks Inglismaal ja Šoti-
maal peeti neid õnnetoojateks. 
Šotimaal usuti isegi, et majja 

tulev must kass tähistab 
jõukuse saabumist.

Musta kassi kuu kampaanias 
osalejate pildid on väljas Var-
jupaikade MTÜ veebilehel 
www.varjupaik.ee/mus-
tad-kassid-koju. Sealt on või-

malik jälgida ka kodu-uudi-
seid. Jooksvalt kajastatakse 
toimuvat facebooki lehel.

Marimai Kesküla

Endla on väga veetleva välimusega neiu, ta lõug on valge nagu 
oleks piima peale ajanud, aga see ongi moodne minkimine. 
Kannab valgeid sokke ja ühes käpas on vaid varbad valged. Tal 
on üks silm, aga on positiivse ellusuhtumisega ega kaeba 
kunagi. Endla armastab lobisemist, seega otsib endale kodu-
pakkujat ja sõpra, kellega pimedatel talveõhtutel, vihmastel ja 
tuulistel sügisõhtutel lõputult mõtteid vahetada. Endla on 
varjupaigas olnud alates 10.11.15 

Foto: Marimai Kesküla
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MIHKEL ELISTE
 

5386 3936

Hindaja / Nooremmaakler
Mihkel.Eliste@arcovara.ee

SWEDBANKI KLIENDILE HINDAMINE -20%

Telli hindamine!

Laada 14, Rakvere     Tel 324 0888

Andrus, 527 1011

27 000 € 116 m²

18 800 €

Andrus, 527 1011

56 m²

Andrus, 527 1011

37,7 m², III k7 900 €

MÜÜA MAJA
ÖÖBIKU TN TAPAL

• Kinnistu 1100 m²
• 2 tuba, köök, II korrus
• Tsent. vesi ja kanal. kinnistu piiril

33 000 €

Andrus, 527 1011

48 m², I k

29 900 €

Andrus, 527 1011

50,8 m², III k

14 800 €

Andrus, 527 1011

780 m²

44 m², IV k33 900 €

29 900 €

Andrus, 527 1011

48 m², III k

75 000 € 232 m²

Andrus, 527 1011

Andrus, 527 1011

79 000 €

Andrus, 527 1011

214 m² 190 000 €

Andrus, 527 1011

22 000 € 62 m², V k

41 000 m²

MÜÜA MAJA
SAE KÜLAS RÄGAVERE v.

• Kinnistu 7500 m², abihooned 71 m²
• Looduslikult väga kaunis koht
• Rakverest ainult 21 km

Andrus, 527 1011

UUS HIND! 

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
TULEVIKU TN RAKVERES

• Hea asukoht
• Renoveeritud maja
• Toad eraldi

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

MÜÜA ELAMUMAA
PEIPSI ÄÄRES LOHUSOO v.

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

MÜÜA TOOTMIS- JA ÄRIMAA
NARVA TN RAKVERES

• Elektriliitumine 400A
• Kommunikatsioonitrassid piirnevad
  kinnistuga, juurdepääs avalikult teelt

MÜÜA 1-TOALINE KORTER 
SÕPRUSE TN VINNIS

• Suur rõdu, lift
• Hea planeering, hea asukoht
• WC ja vannituba eraldi

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

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
ADOFFI TN RAKVERES

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
ROOSI TN RAKVERES

• Toad eraldi, rõdu
• Avar köök
• Hea asukoht

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
KIIGE TN VINNIS

• Rõdu, parkimine. Korter on vaba
• Väga hea asukoht
• Avatud köök ja elutuba

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
KÜTI TN RAKVERES

• 2 magamistuba eraldi
• Päikse poole avatud köök-elutuba
• WC ja vannituba koos

• Kinnistu suurus 596 m²
• 4 tuba, garaaž, saun, kasvuhoone
• Tsent. vee- ja kanal.liitumised

MÜÜA MAJA
METSA TN RAKVERES

HEA HIND!

iinfo@marbergkinnisvara.eu

MarkoTeiva
) 5344 0585
marko@marbergkinnisvara.eu

Aimar Türbsal
) 515 3621

aimar@marbergkinnisvara.eu

KORTERID

MAJAD

MAATÜKID

VÄIKEMAARJA , PIKK 11 , 
2-toal. I k, 43 m2, ahiküte, majal 
uus katus, puukuur, aiamaa.
Hind 9000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA, PÕHJA 13A, 
4-toal. I k, 74m2, avatud kook-elu-
tuba, kolm magamistuba, aknad 
vahetatud, õhksoojuspump.
Hind 19 900 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA, TAMSALU 
MNT. 2 2-toal. üp 40m2, II k, 
ahiküte, majal uus katus.

Hind 8000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA , SÄDE 1A , 
1-toal. üp 33m2, V k, elektriküte, 
õ h k s o o j u s p u m p ,  a k n a d 
vahetatud.
Hind 6000 eur.
Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA V. KILTSI , 
2-toal, I k, üp 40m2, ahiküte, 
aknad vahetatud, majal uus 
katus. Kiltsi Mõisa vastas !!!
Hind 6000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

KADRINA, RAKVERE TEE 1, 
4-toal. II k, 72,3 m2, keskküte, 
vägas heas seisukorras, mööbel, 
kodutehnika, toimiv haldus.
Hind 36 000 eur.
Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, RAKVERE TEE 1, 
4-toal. II k, 72,5 m2, keskküte, 
keskmises seisukorras, trepikoda 
lukus.
Hind 21 000 eur.
Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, NOORUSE 7, 4-toal. 
II k, 63,3 m2, keskküte, keskmises 
seisukorras, trepikoda lukus.
Hind 19 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, RAKVERE TEE 3, 
3-toal. III k, 60,1 m2, keskküte, 
remonti vajav, trepikoda lukus.
Hind 13 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, RAKVERE TEE 3, 
3-toal. III k, 63,2 m2, keskküte, 
heas seisukorras, trepikoda lu-
kus, KÜ.
Hind 21 990 eur.
Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, TAPA TEE 9, 2-toal. I 
k, 43,5 m2, ahiküte, remonti vajav, 
pesemisvõimalus puudub.
Hind 4 990 eur.
Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, NEERUTI TEE 18, 
4-toal. I k, 162,0 m2,vesipõran-
daküte, hea seisukord, kivimaja 
ehitatud 2010, tsentraalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus.
Hind 75 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA V. KIHLEVERE, kin-
nistu 3490 m2, 3-toal, 104 m2, 
ahiküte, palkmaja, lokaalne vee- 
ja kanalisatsioonivarustus.
Hind 32 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, LUIGE 10  
e l a m u m a a  k i n n i s t u  1 0 8 4 
m 2 ,  t s e n t r a a l n e  v e e -  j a 
kanalisatsioonivarustus, elekter 
3x16A, ehitusprojekt.

Hind 9 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA V. TIRBIKU KÜLA, 
elamumaa, kinnistu 2 527 m2.

Hind 4 999 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA ALEVIK, VIRU TN 3B   
tootmismaa, kinnistu 5 180 m2, 
elekter 3x80A, kaarhall 458 m2, 
asfaltplats 1000 m2.

Hind 34 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA ALEVIK, VIRU TN 3  
tootmismaa, kinnistu 3 080 m2, 
elekter 3x80A,  lokaalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus,2korru-
seline tootmishoone 1347,0 m2, 
asfaltplats 500 m2.

Hind 44 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA V, KIHLEVERE 
KÜLA   tootmismaa, kinnistu 3 
440 m2, elekter 3x80A,  lokaalne 
vee- ja kanalisatsioonivarustus, 
hoone 342,0 m2, asfaltplats 500 
m2.

Hind 59 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA V, KADAPIKU KÜLA  
sigalakompleks, kinnistu 14 600 
m2, elekter 3x200A,  lokaalne 
vee- ja kanalisatsioonivarustus, 
hoone 2 442 m2.

Hind 140 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA ALEVIK, VIRU TN 3A  
tootmismaa, kinnistu 1 184 m2, 
lokaalne vee- ja kanalisatsiooni-
varustus, elekter 3x32A, endine 
katlamaja, vajav renoveerimist.

Hind 9 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

TOOTMISHOONED

RAKVERE V. LEVALA K,  kin-
nistu 29 200 m2, 3-toal, 182 
m2, ahiküte, palkmaja, lokaalne 
veevarustus.

Hind 27 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

TAMSALU V. KURSI KÜLA, 
4-tuba, üp.120 m2, ahiküte, krunt 
8500m2, kõrvalhoone, suur aed. 

Hind 15 700 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA VALD, ÄRINA 
2-tuba, üp 90m2, krunt 18600m2, 
suur aed, kõrghaljastus.

Hind 22 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄ I K E  M A A R JA ,  S I M U NA 
MNT. 3-tuba, üp 50m2, krunt 
1800m2, hooldatud aed, alevi-
keskuses, vesi-kanal krundi piiril.

Hind 35 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

MÜÜA  HEAS KORRAS MAJA  
RAKVERE LINNAS VAHTRA PST 41 

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

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

Tel 5517 185 ja 5116 424 

  

82 000 €

KOHTLAJÄRVE, IIDLA, MALEVA 23
alates 20 m2 I ja II korrusel

TARTU, SOOLA 7

8,9 m2 II korrus
9,3 m2, II korrus

RAKVERE KESKLINN, VILDE 6A
25,7 m2 ja 24,4 m2, II korrus



HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car     1,8i             98
AUDI S4/A4       4,2 i             06
AUDI A3          1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                        84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro                94 
AUDI 100 sed/avant                    94
AUDI V8 quattro     3,6i/4,2i/aut    89
ALFA ROMEO 33/164  3,0i       83-94
BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i          94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe          92-95
BMW E38         4,0i aut.              95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46  car/coupe   1,9i/2,0T         -05

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee
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• Ostan 1toalise  k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 5081 
311

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

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

• Ostan 1 -2toalise korteri Rakveres 
otse omanikult, võib vajada kap 
remonti. Tel 506 2896

• Ostan remonti vajava korteri 
Rakveres hinnaga kuni 20 000 €. 
Korter võib olla ka kommunaalvõlaga 
või hüpoteegiga. Tel 517 1522

• Ostan 3-4toalise korteri Rakveres. 
Tel 5396 7796

• Üksikema kahe alaealise lapsega 
soovib osta 2-3toalise korterit 
Rakvere linnas järelmaksuga. Tel 
5349 2920

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

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

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan garaaži Rakveres <1000 €. 
Tel 5550 0588

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Anda üürile korter või osa sellest 
Roodeväljal,  samas müüa osa 
elamust. Tel 507 4958

• Üürile anda tuba ühele eramajas. 
Tel 5662 1987

• Üürile anda 1toaline ahiküttega 
korter (38 m2) Rakveres Pikk tn 37, I 
korrus. Üür 180 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Anda rendile 1toaline ahiküttega 
korter Laekveres. Vesi sees. Rendi 
hind 60 €/kuu. Info tel 527 0058

• Anda üürile 2toaline k.m. korter 
südalinnas. Üür 150 €+kom. Tel 5559 
8788, Anne

•  Üür i le  anda 2 t o a l i n e  k .m. 
möbleeritud korter Pagusoo 9. Info 
504 3673

• Üürile anda 2toaline ahiküttega 
renoveeritud korter Haljalas. Küsi 
infot 5667 0967

• Anda üürile osaliselt möbleeritud 
3toaline korter Kadrinas Kalevipoja 
tn. Üür 170 €. Tel 5657 0970

• Üürile anda 3toaline ahiküttega 
möbleeritud korter Lepnal. Hind 
250 € + maksud. Tel 5372 5862

• Anda rendile maamaja Muugal 
Rajakülas. Saun ja vesi sees. 30 km 
Rakverest. Rendihind 160 €/kuu. 
Info tel 527 0058

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

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

• www.toonklaas.ee

• Müüa töökorras MAZ ja Kamaz 
kallurid. Tel 5853 2450

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

• Müüa Nissan Primera. Vajab 
kereremonti. Sillad, mootor korras. 
Tel 5565 4047

• Müüa Opel Vectra 1,6 bens. 1998. 
a; Peugeot 1,9 diisel 1998. a; Nissan 
Sunny 1,5 bens. 1986. a; MB C180 
1,8 bens. 1998. a. Tel 5558 5956

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

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

• Müüa  Seat Cordoba  1,9SDI 
11/2004. a 47 kW, uuem mudel,  
punane, diisel, sedaan, kesklukk 
puldist, 2xel.aknad, valuvelgedel, 
veokonks, roosteta, mõlkideta, ilus 
auto ja superökonoomne, kehtiv 
ülevaatus, väga soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Seat Leon 1,4 bens. 55 
kW 2003. a. ostetud uuena Eestist. 
Hooldusraamat. Heas sõidukorras, 
ülevaatus dets. 2017. a. Talverehvid. 
Tel 502 8156

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Müüa keskküttega korter Tamsalus 
(elutuba, köök, vannituba, koridor). 
Tel 5680 1956

• Müüa heas korras 2toaline 
ahiküttega korter Rakvere linnas. 
Hind 16 800 €. Tel 518 7979

• Müüa mugavustega 2toaline 
korter (49,3 m2, V korrus, toad eraldi, 
päikesepoolne, avar köök, rõdu, 
keldriboks) Rakvere kesklinnas Veski 
tn 7. Hind 35 000 €. Tel 5551 9420

• Müüa 2toaline ahiküttega korter-
majaosa  Haljalas. Oma aed ja 
aiamaa. Küsi infot 5667 0967

• Rakverest 10 km Levalas müüa 
2toaline korter.  Uued aknad, 
katus, kanalisatsioon. 4 korteriga 
maja. Aiamaa, hea bussiliiklus, kool 
lähedal. Tel 5802 9205

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

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

• Müüa Kehras renoveeritud 
2toaline mugavustega korter (53 
m2). Olemas rõdu. Ehitusaasta 
1987. Majas korralik ühistu. 
Katus, otsaseinad, trepikojad 
renoveeritud. Trepikoja uks 
lukus, fonolukk. Lasteaed maja 
taga (50m), jõgi 400m kaugusel. 
Korter on tühi. Otse omanikult. 
Hind 36 000 €. Tel 5591 0727 või 
inna.67niki@gmail.com

• Müüa 3toaline korter (57,2 m2) 
Kundas Kasemäe 15. Hind 9 000 €. 
Tel 5645 1242

• Müüa 3toaline möbleeritud korter 
Väike-Maarjas. Tel 5648 0612

• Müüa 3toaline korter Rakkes. Tel 
5196 9711

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

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

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

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

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

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

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

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

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

• Soovin üürida Kadrinas või Huljal 
1-2toalise korteri. Tel 358 4054 
30814

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

Anda rendile

BÜROOPIND 

Rakveres Rohuaia 21 

20 m² ja 15 m²

Info tel 5657 2760

• Müüa Škoda Fabia 1,2 51 kW 2010. 
a hõbe universaal, bensiin, manuaal, 
läbisõit 162 000 km. Tel 526 4108

• Müüa Toyota Avensis 81 kW 
diisel 2000. a. Korralik, hõbedane, 
ülevaatus kindlustus kuni 06.2017. 
a. Talverattad kaasa. Tel 502 1543

• Müüa Volkswagen Bora 1,9TDI 
05/2000.a. 66KW tumesin.met. 
turbodiisel, sedaan, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, 4xel.aknad, 
kesklukk, tume salong, veokonks, 
korralik, ökonoomne, kehtiv 05/2017 
ülevaatus,  superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa VW Golf Variant 1995. a 
valge bens. Hind 395 €. Tel 5649 1828

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDi 10/2001. a 66 kW hõbe 
metallik, turbodiisel, universaal, 
konditsioneer, 4xel.aknad, kesklukk 
puldist, el.peeglid, valuvelgedel, 
s t e r e o,  v e o k o n k s ,  k o r r a l i k , 
superökonoomne, kehtiv ülevaatus, 
soodsalt! Rakvere 5903 7780

• Müüa VW Passat 1,8 bensiin 1992. 
a, ls 280 000 km. Hind 5020 €. Tel 
5345 5723

• Müüme auto varuosasid 
j a  t a r v i ku i d .  We b s h o p 2 4 
tegeleb varuosade ja tarvikute 
müügiga.  Osa tar vikuid ja 
hooldusvahendeid on üleval 
meie e-poes: www.webshop24.
ee. Soovitud varuosa või tarviku 
hinnapakkumise saamiseks 
s aat k e  e - ma i l :  v a r u o s a d @
webshop24.ee. Tel 5619 9122

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

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

• Müüa varuo sadeks Nissan 
Micra 1,0 bens. 2000-2002.a; Ford 
Fiesta 1,4 diisel 2002. a. Hinnad 
kokkuleppel. Tel 5558 5956

•  S o o d s a l t  m ü ü a  VA Z  0 6 
haakekonks, nukkvõlli kompl., 
uued küljepeeglid. Samuti 05-08 
karburaatorid, 06 veljed jt. Tel 
5588 429

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

• Müüa 2 VAZ mootorit + käigukast, 
käsimuruniiduk (Vasara toode) 
ja 2 M-401 velge + ilukilbid. Tel 
5236 447

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

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

• Müüa veljed 4x108 R14, 5x108 R15. 
Tel 5343 6875

•  Mü ü a  r e m o n t i v a j a v  m a j a 
Injus mõisa pargi vastas. 4 tuba. 
Pildid kv.ee-s. Hind kokkuleppel. 
Vahetusvariandid. Tel 5031 849

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

• Müüa maja  (kat.: 66201:001:0690) 
3  km Rakverest .  Maad 1  ha, 
männimets. 3x25 A vool, vesi. Tel 
5694 6444

• Müüa maja Haljalas. Küsi infot 
5667 0967

• Müüa vesiveski hoone Haljala 
vallas Varangul. Ilus koht jõe ääres. 
Küsi infot 5667 0967

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

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

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

• Müüa krunt Rakveres. Tel 557 0990

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

• Ostan sõidukorras sõiduauto. 
Mob 5566 3733

• Ostan diiselsõiduki  Lääne-
Virumaalt, hea pakkumise korral 
kiire tehing. Helista 5612 3431 ja 
saate teada palju me teie auto eest 
pakume! Lääne-Virumaal tulen 
kohale 1h jooksul!

• Ostan auto. Pakkuda võib kõike. 
Kuni 500 €. Tel 5809 6086

Loe kuulutusi ka

kuulutused.kuulutaja.ee
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VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

• Teeme ehitus-, remondi- ja 
siseviimistlustöid (värvimine, 
tapeetimine, plaatimine, elektri- 
ja torutööd). Tel 518 7979

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Üldehitustööd. Scandic Houses 
OÜ poolt pakutavate üldehi-
tustööde valik on väga lai ning 
hõlmab kõike, mis on seotud 
uusehitiste, rekonstrueerimiste, 
renoveerimiste ja remonttööde-
ga. Kontakt Info@scandichouses.
com või +372 503 1157

• OÜ MJM teostab järgmisi 
t ö i d :  e l e k t r i p a i g a l d i s e 
projekteerimine, remontimine, 
e h i t a m i n e ,  h o o l - d a m i n e , 
kä i t l e m i n e ;  ke e v i t u s t ö ö d 
(Minimag ja MMA). mrelekter@
gmail.com, tel 509 4436

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

• Vundamentide ja majakarpide 
ehitus, puitkonstruktsioonid ja 
fassaadid, renoveerimine ja nõus-
tamine. Tel 5646 0674, FIE Mart 
Nestor

•  Te o s t a m e  r e m o n d i -  j a 
üldehitustöid. Lisaks erinevaid 
kivitöid. Tel 5907 4912

 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

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

• Korstnapühkimis- ja pottsepatee-
nus. Tel 522 1165

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

• Müüri- ja pottsepatööd. Tel 5398 
2904

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930, 5194 4298

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

• Teostame fekaaliveoteenust 
j a  k a n a l i s a t s i o o n i k a e v u d e 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus. 
Külmunud trasside sulatus. Feka-
Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 5381 
9930

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

www.prtgrupp.ee

Pakume multilift kasti 
renditeenust. 
Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

k l l f k

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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 
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* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi

     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 56 500 368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

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

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

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

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

• 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

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 506 
1547

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

TEENUSED

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

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

www.autoelekter.ee

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Veo- ja hüdrotõsteteenus 4,5t 
kandevõimega veokiga (kallur).Tel 
5363 6990

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

• Veo- ja kolimisteenus. Autod 
pikkusega 6m ja 7,2 m. Start 
Rakverest. Tel 5809 6616

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

• Paigaldame aknaid ja uksi. Teos-
tame ka akende ja uste remonti, 
hooldust, reguleerimist, tihendite 
vahetust ja paketi vahetust. Tel 
5675 0724

• Klaaskuul-, klaasipuru- ja 
liivapritsi teenus. Tel 5373 3408

• Teeme korteriühistu keldri 
puhastustööd. Vajadusel aitame 
prügi ära viia. Tunnitasu 5€/tund. 
Täpsem info tel 5450 5198

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

• Tänava-äärekivide paigal-
dus; piirdeaedade, terrasside 
ehitus; väravate valmistamine, 
paigaldus ja automaatika; hal-
jastustööd ja projekteerimine; 
ehitustööd. Tehtud töödele ga-
rantii. kiviaed.ee, 5394 6666

• Firma teostab lammutustöid üle 
Eesti. Tel 5330 5970
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• Tekstiilipesuri rent! Pese ise 
oma autoiste, diivan või vaip 
puhtaks! Hind 20 eurot/ööpäev. 
Tel 5800 4824. Asukoht Vinni.

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

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

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

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

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

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

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole!   Tel 5185 318, kalevband.
kalev@gmail.com

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

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

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

•  Ü r i t u s t e  f i l m i m i s e  n i n g 
fotosessiooni teenus Rakveres. Tel 
5850 7731, taavi@korsarprojects.eu

• Ansambel peole  al.  190 € + 
õhtujuhtimine. Võib ka eraldi. Tel 
5190 1697

Pildid ja videod õhust
4k aerovideo
16mp. foto

55909683

Tel+372 5629 2880 

mertaxgrupp@gmail.com

TEOSTAME ERINEVAID 

KATUSE ning PLEKITÖID

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

• Remondin ja hooldan mootor-
saage, trimmereid, võsalõika-
jaid, muruniidukeid. Tel 5682 
0059

• Pressin õunamahla. Tel 5390 9168

• Puulehtede koristus ja äravedu. 
Tel 5660 3585

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

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

•Arvutite remont. Kätte samal päe-
val. Pikaajaline kogemus. Tel 5190 
1697Kätte samal päeval. Pikaajaline 
kogemus. Tel 5190 1697

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

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

• Toru- ja san.tehnilisedtööd. Tel 
5332 4749

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

HÖÖVELDAMISTEENUS 

Kõik võimalikud profi ilid 
tellija soovil.

Tel 5274 255

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere
www.pelletikaminad.ee

5126766

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

(ka korteriühistutele)

Tule registreeri end meie 

püsikliendiks 

ning osale 30€ 
teenustööde 

kinkekaardi loosimises!

Kontoritehnika  Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere

 Tel 322 4534

• Arvutite soodne hooldus, veebi-
lehtede loomine. Tel 5552 6897

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 
2179 OÜ Mart Tali Kaubandus

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

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

•  S o o d s a l t  m ü ü g i l  ko d u -  ja 
t ö ö s t u s o v e r l o ki d  n i n g  t e i s i 
õmblusmasinaid. Tarvikud, käärid, 
teritused. Garantii. Hooldus. Tel 
5588 429, 324 5085, Priit
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• Müüa uus suure tootlikkusega 
õunapurusti ja mahlapress. Tel 
5669 6047

• Müüa uus õhksoojuspump Eurom 
11R, tootlikkus 3,7 kW sooja. Hind 
280 €. Tel 5209 960

• Müüa el.boiler Thermor (200L, 
vertikaalne, seinale, uus). Hind 250 
€. Tel 5553 7876

•  K a a r k a s v u h o o n e t e 
sügiskampaania  (3x4; 3x6; 
3x8m).  Hind alates  350 €, 
transpordi võimalus. Info ja 
tellimine. Tel 5673 0411

• Müüa külmik Minsk (30 €), vokk 
(20 €). Tel 5660 3408

KUULUTUSED

LOOMAD

• Küti Saeveskis saematerjal, vood-
ri- ning põrandalaud, palgi saa-
gimise teenus al. 16 €/tm ja neli-
kanthööveldus. Info tööpäevadel 
kell 8.30 – 17.00 telefonil 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

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

• Müüa odavalt ja väga heas korras 
3 plastikakent (laius 209 cm/kõrgus 
130 cm; laius 150 cm/kõrgus 130 
cm; 140 cm/kõrgus 130 cm) koos 
aknalaudadega (laius 25 cm) ja 
vihmavee äravooluplekkidega ning 
klaasist rõduuks (laius 72 cm ja 
kõrgus 210 cm). Tel 5354 1758

EHITUS

• Ära anda kassipojad. Tel 5686 8410

• Müüa saksa lambakoera 
(must pikakarvaline) kutsikad. 
Esimestel suurem valik. Tel 511 
6133

•  Mü ü a  L ä ä n e - S i b e r i  l a i k a 
kutsikad. Hind on soodne. Info tel 
5557 5340

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

• Ostan kasutatud koerakuudi. Tel 
5557 5340

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

Valmistame talu stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

•  M ü ü a  t r a k t o r  M T Z - 8 0 , 
karturirootor, 1teljeline järelkäru, 
tagakopp. Tel 5558 5956

• Müüa GAZ 52-53 osadena (mootor, 
silindrid jne), ZIL 130 raam koos 
kastiga ning töölaud, kruus-
tangid ja heas korras vanaaegne 
vedruvanker. Tel 5031 849

• Müüa T40AM, Belarus, M2140. 
Tel 5358 6829

• Müüa vähekasutatud lattniiduk 
AL-KO BM 870, lõikelaius 87 cm. 
Tel 5660 3585

• Müüa suhteliselt vähe töötanud  
traktor T25 ilma kabiinita koos 
haakeriistadega, dokumentidega. 
Tel 520 9952

• Müüa kartulisaputaja (2 vagu 
korraga),  3  hõlmaga ader,  2 
teljega käru, eterniit (1,75x1,1), 
vanemad jalgrattad, puitkirstud 
(vanad), elektriline viljatuulik, 
puidutööpink ja sügavkülmakirst. 
Tel 325 7415, 5563 8169

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

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

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

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

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

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

• Müüa mahedalt  kasvatatud 
kartulit „Maret“, „Reet“, „Ando“, 
„Laura“. Tel 504 6887

• Projekti kirjutamine. Kirjutan 
PRIA ja KIK-i projekte. Tel 5331 2587, 
koduleht www.mpaas.ee

PÕLLUMAJANDUS

KADUNUD

25. septembril Rakvere 
kesklinnas läks kaduma 
väikest kasvu emane noor 
kass.  Kui märkad sellist 
kiisut, siis palun ära püüa 
teda ise päästa, sest sülle ta 
ennast võtta ei lase ning õues 
ilmselt pelgab ka võõraid. 
Võta hoopis ühendust kas 
minuga (5687 6068, marimai.
keskyla@gmail.com) või 
Virumaa Varjupaigaga

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%

• Müüa odavalt tumba, diivanilaud 
(kirss), sektsioonmoodulkapp 
(kirss), söögilaud ja 6 tooli (kirss),  
televiisorilaud (kirss), kirjutuslaud 
( k i r s s ) ,  e l e k t r i r a d i a a t o r i d , 
suusasaapad, rulluisud, jalgratas 
(noorte), puidust lamamistool.  Tel 
5104 147

• Reedel, 7. oktoobril kell 11 - 14 tule 
vali ise riided kotti ja maksad selle 
eest 2€. 40L kott riideid. Asukoht 
endiselt Sireli tee 6 Rakvere vald. P.S. 
Tasumine sularahas!

•  Mü ü a  k l a v e r  „ R i g a“.  Ta s u 
kokkuleppel. Tel 503 0537

• Müüa vähekasutatud korras voodi 
(90x200) pesukastiga. Hind 50 €. 
Rakvere. Tel 529 6093

• Müüa külmik Samsung. Hind 150 
€. Tel 5553 7876

KODU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Mü ü m e  R a k v e r e s  k u i v i 
küttepuid 40L võrgus (lepp). 
Ühe koti hind 2 €. Kvaliteetne puu 
ja kiire teenindus. Tel 5567 5755

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

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

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

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

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

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

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

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud. 
Kuivad ja toored. Tel 5192 4320

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

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

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

•  Müüa kuivi  küttepuid  40L 
võrkkottides (lepp) 2 €/kott. Rakvere 
piires transport tasuta. Tel 5843 4388

KÜTTEPUUD

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

• Ainukesena Eesti müüa küttepuud 
jä re l ma k s u ga,  t a s u t a  k o ha l e 
toimetamisega ja kuludokumendi-
ga. Tel 512 2025

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553
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TUTVUS

VANAVARA

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

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

METS

OSTAME valikuliselt ka Nõuko-
gudeaegseid esemeid: 

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

Raha kohe. Kojukutsed. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

Hansa Antiik, Pikk tn 7, Rakvere.

 Tel 32 405 42, 5282 330

AINUS ANTIIGIKAUPLUS 
VIRUMAAL!

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

Ja palju-palju muud. 

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

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

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

• www.toonklaas.ee

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

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

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

•  Müüa küttemahutid  (3-  ja 
5kandised). Hind 550 €/tk. Tel 502 
7362

• Kas kellelgi on ära anda kasutatud 
mööblit, võib vajada remonti. 
Samas aitame ära vedada kasutut 
kodutehnikat. Tel 507 4958

MUUD

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

• 55a sale korralik mees tutvub 
noorema naisega. Tel 5348 9906

• Keskeas üksik mees tutvub 
üksiku pikemat kasvu saleda mitte 
suitsetaja naisega, kes oleks hea 
tantsupartner. Tel 554 6490, kiire!

• Lgp. mesinikud! Luke vahavabrik 
ostab mesilasvaha (7 €/kg) ja vahetab 
kunstkärge (2,5 €/kg) lau-päeval, 
22. oktoobril kell 11-12Rakveres 
Tammiku tn 6. Info 513 3356

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

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

• Tule korja õunu. Tel 5814 3321

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohale toomisega. Info tel 5351 7414

Avaldame kaastunnet 
Galina Rõbkinale kalli ema 

MATRJONA RÕBKINA 

kaotuse puhul.

BENU Apteek Eesti OÜ
Külmhoidla 

Matusetarbed
Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Sügistuultega läksid sa teele

hea mälestus sinust jääb meelde

Mälestame 

MARE ONGAT 
27.09.1942-29.09.2016 

Linnu 1 majarahvas

Sügav kaastunne Merike 
Toometile perega kalli onu 

ANDRES KAARMA 

kaotuse puhul.

Maire perega

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

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

R 14-16 naised 
    17-22 mehed

Info tel 516 5591

Saun avatud

Kutsume teid 

testima 

värskelt valminud 

Kuulutaja 

kuulutuste portaali

Kõik, kes sisestavad 

kuulutuse 

oktoobrikuu 

j o o k s u l ,  s a a v a d 
avaldada selle nii 

portaalis ja 

nädalalehes 

Kuulutaja 

POOLE HINNAGA!

TULEME TEILE TULEME TEILE 
LÄHEMALE!LÄHEMALE!
Eraisikute Eraisikute 

reakuulutusi reakuulutusi 
saab anda nüüd saab anda nüüd 

kaka
Vilde tänav 6a Vilde tänav 6a 

asuvas asuvas 
Grossi Toidukau-Grossi Toidukau-

bad bad 
kaupluses kaupluses 
“Joogid”“Joogid”
Kauplus Kauplus 
avatudavatud

 iga päev 10-22 iga päev 10-22
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Üllar Saaremäe lavasta-
tud Tartu Ülikooli Viljan-
di Kultuuriakadeemia 
teatrikunsti 11. lennu 
esimene diplomitöö 
„Thijl Ulenspiegel“ de-
monstreeris läinud ree-
del Rakvere Teatri suu-
res saalis publikule nal-
ja ja laulu kaudu inimli-
ke emotsioonide ja tun-
nete püsimist läbi aega-
de. Lavastus viib teatri-
sõbrad keskaja lõppu, 
kus tegevus põimus võt-
metegelase Thijli (Karl 
Robert Saaremäe) pöö-
raste rännakute ümber.

Katarina Tomps

Lavastuses teevad kaasa kõik 
19 teatrikooli lõpetajat, kel-
lest seitse on vene keelt ema-
keelena kõnelevat noort. See 
on esimene segakursus Eesti 
teatriõppe ajaloos.
Lavastus „Thijl Ulensp-
siegel“ sündis Grigori 
Gorini näidendil ja 
Charles de Costeri 
romaanil „Legend 
Thijl 

Ulenspiegelist“ põhinevatel 
motiividel. Üllar Saaremäe 
toob lavale ka need teemad, 
mille Gorin näidendist välja 
jättis.
Ajastu vaimu annavad edasi 
näitlejate kostüümid: kirjud 
mustrid, puhvis varrukad ja 
meeste “moodsad“ fallost 
meenutavad häbikapslid, mi-
da tol ajal uhkusega kanti. 
Küll aga ei õhku keskaegsust 
lavakujundusest. Lava ta-
gaplaanile jääb lihtne ja uni-
versaalne, kuid üsna iseloo-
mutu ustega puitsild, mida 
kasutatakse rohkem väli- kui 
siseruumina. Lavastuslikult 
huvitavaks lahenduseks osu-
tus aga mäng suure lavale las-
kuva peegliga, mis annab või-
maluse uue ruumilise män-
gupaiga loomiseks. Eriline 
valguskujundus tekitab lavas-
tuse lõpuks sügava ja tumeda 
miljöö.

Minimuusikal
Suure osa lavastusest täidab 
muusika, 
mistõttu 

võib 

nähtut nimetada koguni mi-
nimuusikaliks. Muusikalised 
etteasted on kahe funktsioo-
niga: illustreerivad ja jutusta-
vad. Viimased neist viivad va-
hepealseid tegevusi edasi.
Haruldased on noorte treeni-
tud lauluhääled. Võimsad on 
nii ühised kui individuaalsed 
etteasted. Minu jaoks kujune-
sid lavastuse liigutavaimateks 
hetkedeks Nele (Getter Me-
resmaa) soolonumbrid ning 
Thijli ja kindrali naise Anna 
(Liisu Krass) tantsuline esi-
tus, mida samuti saadab Nele 
kirglik laul. Nii mõnigi koreo-
grafeeritud etteaste jääb siiski 
küsitavaks, sest tants ja laul 
pidurdavad liigselt tegevuse 
jätkamist.

Kavalad rollid
„Thijl Ulenspiegel“ on lõ-
pulavastuseks igati sobiv, või-
maldades noortel näitlejatel 
peale mitmes rollis näitlemi-
se ka laulda ja tantsida.
Lisaks säravale Thijllile pais-
tavad etenduses silma alati 
näljane Lamme (Märten Mat-
su), kes mõjub stseenides kui 
kirss tordil. Samuti tasub esi-
le tõsta äraandjast kalakaup-
lejat Judocust (Mihkel Ven-
del), hullu Katelijnet 

(Jaune Kim-
mel) ning 

timukat 
(Tanel 

Ting), 

kes oma lihtsuses on lausa 
humoorikas.
Noorte rollis püsimine on 
muljetavaldav. Suures koos-
seisus laval olles märkas terav 
silm ka taustal tegutsevaid 
näitlejaid, kes ei anna endast 
vähem kui esiplaanil kõnele-
jad. Vene näitlejate tempera-
ment mõjus mulle kui vaata-
jale elavdavalt, särtsakalt. Ol-
gugi, et Thijli rännakud leia-
vad aset 16. sajandil, võib sel-
les loos näha kaasaegse ühis-
konna peeglit, ainult teiste te-
gelastega.
Lõbus narrieepos ei küsi vaa-
taja vanust, kuid loodan, et 
kangelase Thijliga satuvad 
seiklema paljud koolinoored. 
Esietendusel võeti diplomila-
vastus „Thijl Ulenspiegel“ 
vastu pika südantsoojendava 
aplausiga. Jäägu see aplaus 
neid särasilmi saatma terve 
nende pika näitlejatee.

30. septembril esi-
etendus Rakvere Teatri 
suures saalis (TÜ VKA) 
11. lennu esimene dip-
lomilavastus. Narriee-
pose „Thijl Ulenspie-
gel“ lavastaja on Üllar 
Saaremäe, kunstnik 
Kristi Leppik, koreo-
graaf Oleg Titov, 
helilooja Olav Ehala, 
helikujundaja Vootele 
Ruusmaa. 

„Narridele kuulub maailm!“ 
lausus söekandja Klaas (Ringo 
Ramul pildil vasakul) ja ulatas 
oma pojale Thijlile narrimütsi. 

Foto: Gabriela Liivamägi

Narridele kuulub maailmO Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
Kella 23ni sissepääs tasuta!
8. oktoobril retrodisco DJ Margus Teetsov (Hit FM)
15. oktoobril loob tantsuplatsile mõnusa meeleolu DJ Kalle 
Allik

Rakvere Teater
7.10 kl 19 Ausammas Rakvere Teatri suur maja (lav. Filipp 
Los)
7.10 kl 19 Somnambuul ESIETENDUS Rakvere Teatri väike 
maja (lav. Sulev Keedus)
8.10 kl 19 Somnambuul Rakvere Teatri väike maja (lav. Sulev 
Keedus)
8.10 kl 19 Must prints Rakvere Teatri suur maja (lav. Gerda 
Kordemets)
11.10 kl 19 Kuhu küll kõik lilled jäid? Rakvere Teatri väike 
maja (lav. Eili Neuhaus)
13.10 kl 19 Kaasavaratu Rakvere Teatri väike maja (lav. Eili 
Neuhaus)
13.10 kl 12 Buratino Rakvere Teatri suur maja (lav. Üllar Saa-
remäe)
14.10 kl 19 Maalermeister Rakvere Teatri suur maja (lav. 
Gerda Kordemets)
14.10 kl 19 Sina maga, mina pesen nõud Rakvere Teatri väi-
ke maja (lav. Tarmo Tagamets)

Gustavi Maja
14. oktoobril kell 18 Mai-Agate Väljataga loeng “Tänased 
elutõed”. SHINDO venitustund algajatele E ja N kell 8, T kell 
18, K kell 18.15, Tapal Kauba 5. Info ja registreerumine tel 
5535 871, www.gustavimaja.eu

Laste laulustuudio
Kutsume kõiki 4-15aastaseid lauluhuvilisi laulma. Kohtume 
kaks korda kuus pühapäeviti. 9. ja 23. oktoobril kell 12 Rak-
veres, Pikk 33. Osalemine tasuta. Info 5554 4614 või www.
facebook.com/lastelaulustuudio.

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

hooaja  peatoetaja

eestikontsert.eeEesti Kontserdi
suurtoetaja

Kitarriduo
Donato D’Antonio Itaalia

Tiit Peterson
Sor, Granados, de Falla, Piazzolla, Eespere, Gnattalli

N 13. oktoober kell 19 Rakvere Tark Maja
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*                             
ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Seisuga 6. oktoober 2016

Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

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

Mugulsibul kg 1,50

Roheline sibul kg 4,00

Till kg 8,00 10,00

Petersell kg 8,00

Murulauk kg 5,00

Hapuoblikad kg 5,00

Punapeet kg 0,80

Tomat kg 1,50 3,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Värske kapsas kg 0,50

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Hapukapsas kg 1,50

Paprika kg 2,50

Suvikõrvits kg 0,50 0,80

Kõrvits kg 0,80

Kibepipar kg 10,00

Kurk kg 2,50 3,50

Aeduba kg 2,50

Pohlad liiter 4,00

Jõhvikad liiter 4,00 4,50

Õunad kg 0,50 1,00

Ploomid kg 1,80 3,00

Viinamarjad kg 2,80

Kukeseened kg 5,00 6,00

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 10,00

Käsitööleib 500g 2,50

Mesi (värske) kg 7,50

Toorpiim T, N, L 

10st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

Turul veel müügil:
* sügislilled, kanarbikud

* käsitöö - soojad kudumid
* tööstuskaup - riided ja jalanõud

* kasutatud riided
* igal laupäeval saunavihad ja luuad

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

HINNAD RAKVERE TURUL
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10. oktoobril 2016
müügipunkti RAKVERES

Päikese tn 3
(endine Puumarket)

KÜTTEPUUD
KLOTSID
PELLETID
SAEMATERJAL
LIISTUD

Tel 57 838 999

* 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

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Voodipesu ja 220 cm laiade
voodipesukangaste

SOODUSMÜÜK

Palju uusi mustreid
ja väga hea valik
KUMMIGA
VOODILINU

Rakvere Kroonikeskuses 7. ja 8. oktoobril

Tel 53 409 428
www.omaporsas.ee

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Seahakkliha

Praad siilike

2,35
2,90

/kg

/kg

€

€

Hea hinnaga

kvaliteetne

õhksoojuspump

Kütmiseks kuni

55 ruutmeetrit

Mitsubishi Heavy

SRK/SRC-20ZMX-S

VEEL PAKKUMISI Rakveres Fr. R. Kreutzwaldi 22a

Tel 56 789 000

Hind koos standard-

paigaldusega
Standardpaigaldus sisaldab

seinaraami gaasitoru kuni 5 meetrit

signaalkaablit kuni 5 meetrit

dekoratiivkarbikut 2 meetrit

gaasitorustiku kanali puurimist

kuni 50cm seina (v.a. betoon)

paigaldust ja instruktsiooni

950€

• •

•

•

•

•

RINGTEE 4, Rakvere

www.magaziin.ee
-40%

Saksa TCM kodu-, köögi- ja
garderoobikaubad

Pakkumine kehtib 05.10.-12.10.2016. Soodustus ei laiene juba allahinnatud toodetele.

Piltidel on illustreeriv tähendus.
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