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Arvamus

JUHTKIRI

Tänavu on tulekahjudes oma 
elu jätnud juba 36 inimest, 
seda on kahe inimese võrra 
rohkem kui eelmisel aastal 
samal ajal. Peamine tulekah-
jude põhjus on jätkuvalt hoo-
letus. Ligi pooled sel aastal 
hukkunuist surid hooletu 
suitsetamise tagajärjel alguse 
saanud tulekahjudes. Tules 
hävib iga päev keskmiselt 
kaks kodu.

Hooletust on palju
Suur hulk inimesi elab oma 
igapäevaelu tuleohuriskiga. 
Näeme, et küttekolded ja 
elektriseadmed ei ole korras, 
inimesed kasutavad hooletult 
lahtist tuld ja mis peamine: 
jätkuvalt puuduvad majapi-
damistest töökorras suitsu-
andurid. Kahjuks märgatakse 
elupaiga tuleohtlikkust sageli 
alles siis, kui päästjad seda ju-
ba kustutavad.
Päästeameti peadirektori Ku-
no Tammearu sõnul püüab 
Päästeamet olla inimeste 
jaoks olemas juba varem, kui 
tulekahju kustutamist vajab. 
„Meie eesmärk on aidata tu-
leõnnetusi ära hoida, sest kui 
päästeauto välja sõidab, on 
õnnetus sündinud. Ka pääst-
jad panustavad sellesse, et tu-
leõnnetusi vähendada, ja 
püüavad elanike nõustamise-
ga tuleohuriski vähendada. 
Päästeamet igale poole kah-
juks ise ei jõua, selleks on vä-
ga oluline igaühe panus,“ li-
sas ta.
„Märka, hooli ja aita – ole 
eeskujuks teistele ja pea mee-
les, et igaüks meist saab anda 
oma panuse turvalise elu-
keskkonna loomisel. Kõik al-
gab meist endist ja ka meie 
kodust,“ rõhutas Päästeameti 
peadirektor. „Kõige lihtsam 
viis oma kodu ja lähedasi tu-
leohu eest kaitsta on veendu-

da kodu tuleohutuses. Seda 
saab hõlpsasti teha testi abil 
aadressil www.kodutuleohu-
tuks.ee. Selle juures pidage 
meeles ka neid, kes ise end 
aidata ei saa või ei oska.“
Lihtsat tuleohutustesti on 
võimalik täita aadressil www.
kodutuleohutuks.ee ning ka 
nutiseadme abil. Kodulehel 
on lisaks veebinõustaja, kes 
aitab jooksvalt tekkinud lisa-
küsimustele vastuseid leida. 
Samuti on alati ainult telefo-
nikõne kaugusel päästeala in-
fotelefon 1524, kust saab vas-
tuseid kõikidele tuleohutuse-
ga seotud küsimustele.

Suurim ohuallikas: pur-
jus suitsetaja
Päästeametil on palju tänu-
väärseid partnereid, kes ühi-
selt panustavad riigi sisetur-
valisusesse. Sel sügisel, 28. 
oktoobril toimub Päästeame-
til partneritega koostöökon-
verents, mille eesmärgiks on 

koostöös viia elu tuleohutu-
maks.
Tulekahjudes hukkunuid on 
14. oktoobri seisuga Eestis 36. 
Ligi pooled hukkusid suitse-
tamisest põhjustatud tuleõn-
netuse tagajärjel, neist oma-
korda suitsetasid tulekahju 
puhkemise ajal voodis või tu-
gitoolis ligikaudu neljast 
kolm. Üle poolte hukkunu-
test olid vähemalt 61aasta-
sed. Alkoholijoobes oli teada-
olevalt 58 protsenti hukkunu-
test. 
Suitsetamisest alguse saanud 
tulekahjus hukkunutest olid 
joobes 87 protsenti. Ligi kol-
mandik käesoleval aasta huk-
kunutest hukkus ilma elektri-
ta eluruumis, neist 73 prot-
senti lahtise tule kasutamise 
tõttu alguse saanud tulekah-
jus (küünla põletamisest).

Liina Reinsaar, 
PäästeametI kommunikat-

siooniosakonna ekspert

Igaüks saab tuleõnnetust ära hoida
Raiskav riik
Riigireformi teemaliseks aruteluks Rakvere Aqva konverent-
sikeskuses kulus ei rohkem ega vähem kui 18 000 eurot mak-
sumaksja raha. Hubase olemise saavutamiseks ei peetud pal-
juks palgata sisekujundajat, kes täitis konverentsisaali vana 
mööbliga, ja näiteks harkjalgsete tahvlite eest maksti üle 900 
euro, kui uskuda ajakirjanduses avaldatut.
Kõik see oleks normaalne, kui konverentsi korraldanuks era-
ettevõtja. Näiteks motiveerimiseks või premeerimiseks. 
Kõik see oleks naljakas, kui ei oleks nii kurb – sellel konve-
rentsil osalejad mõtlesid ja arutasid, kuidas läbi viia riigire-
form, mis hoiaks kokku kulusid.
Kõik see on karjuvalt solvav! Tulete kokku, et arutada, kuidas 
kokku hoida, ja raiskate selle käigus täiesti arutult!
Või on ametnikuhärradel-prouadel kadunud igasugune 
reaalsustaju ning 18 000 eurot on nende jaoks taskuraha? See 
on muide üle 280 000 krooni, kui vanas vääringus arvestada. 
See on kaugelt üle keskmise eestlase aastapalga, kui aluseks 
võtta ka kõige viimased numbrid. Aga teie targutate poolteist 
päeva ja arvate, et ongi normaalne, kui kulusumma on 18 
000?
Paar lõiku tagasi kirjutasin, et see oleks normaalne, kui sellise 
kulutuse teeks eraettevõtja. Tegelikult vaidleb eraettevõtja 
mulle samuti siinkohal vastu – erinevalt riigipalgalisest amet-
nikust oskab ta raha lugeda, ka sente. Ta võib lubada endale 
kalleid ja luksuslikke esemeid, puhkust lõunamere saarel või 
mida iganes, aga kindlasti ei luba ta endale arutut raiskamist.
Aga noh, mis ma siin ikka klähvin. Tegelikult on see vaid pii-
sake arutute raiskamiste pikas rivis ja kindlasti mitte kõige 
suurem. Tavakodanik lihtsalt ei kujuta ette, kui palju ja mille 
peale maksumaksja raha raisatakse. Igasugused „motivat-
sioonireisid“ Šveitsi alpidesse ja nii edasi.
Eesti rahvas on kole vihaseks aetud. Kui lugeda näiteks neti-
kommentaare, siis iga teine neist on täis kibestumist või sõi-
mu valitsuse aadressil. Valitsus aga pareerib: pole meie elul 
häda midagi, pole me sugugi liiga vaesed.
Nõus, ei ole jah. Aga rahvas on kuri sellele vaatamata. On ku-
ri, sest näeb, kuidas tema käest kogutud rahasse suhtutakse 
hoolimatult ja raiskavalt.
Küsisin ühelt lugupeetud inimeselt, ta on „oma poiss“ nii 
Toompeal kui ka Steinbocki majas, kas mulle ainult tundub 
või on ministeeriumid tõepoolest laisku ja pealiskaudseid 
inimesi täis? Ajakirjanikuna saan ma sellele kümneid vihjeid 
– loen näiteks kusagilt büroost saadetud pressiteadet ja ei 
jõua kuidagi ära arvata, kas selle kirjutas (eeldatavalt) kõrge-
ma haridusega ametnik või Siim Susi „teisest beest“.
Tema vastas, et mul on õigus. Paraku.
Seepärast on riigireform ääretult vajalik ja kõrgemaid amet-
nikke tuleb koondada karjakaupa. Aga see protsess ei tohi 
minna kallimaks kui asi ise. Rakvere konverents viitab paraku 
vastupidisele.

Aivar Ojaperv
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Ajaleht Äripäev koostab 
igal sügisel Eestis tegutse-
vate ettevõtete edetabeli. 
2014. aasta majandustule-
muste põhjal tuli jaekau-
banduse TOPis esikohale 
OG Elektra.

Aivar Ojaperv

TOPid on koostatakse aasta 
majandusnäitajate põhjal. 
Koondedetabel selgus kuue 
majandusnäitaja – käive, äri-
kasum, käibe ja kasumi kasv 
(kõik eelnevad 2014. aastal), 
rentaablus ning varade toot-
likkus –põhjal.

Nooruse ja kogemuste 
sümbioos
OG Elektra on samas kate-
goorias parimaks osutunud 
ka 2002. aastal, kuid praeguse 
võidu puhul tundis ettevõtte 
ainuomanik Oleg Gross erilist 
rõõmu – seljataha tei-
seks-kolmandaks jäid sellised 
ärihiiud, nagu otsene konku-
rent Prisma Peremarket AS ja 
Statoil Fuel & Retail Eesti AS. 
„Esimesel tabelireal olla on 
seda meeldivam, et suured 

välismaisel kapitalil baseeru-
vad ettevõtted jäid seljataha,“ 
kinnitas Gross.
„Tulemus näitab, et meil on 
tugev meeskond,“ jätkas ta. 
„Edukas ei saa olla, kui selle 
nimel tegutseb vaid 2-3 ini-
mest. See on kogu kollektiivi 
võit, tahan tänada ja kiita kõi-
ki meie töötajaid.“
„Meie ettevõttesse on viimas-
tel aastatel tööle tulnud väga 
palju noori ja haritud inime-
si,“ jätkas Lääne-Viru ettevõt-
ja. „On tekkinud mõnus süm-
bioos nõukogude ajast pärit 
ja uutest teadmistest.“
Edu üheks põhjuseks pidas 

Gross täieliku tarneahela 
omamist – poodidesse jõudva 
toidukauba toorainest kasva-
tatakse ja töödeldakse väga 
palju ise. Omatooted moo-
dustavad OG Elektrale kuulu-
va kauplusteketi Grossi Toi-
dukaubad kogukäibest kesk-
miselt 18 protsenti ja see tä-
hendab, et ettevõte on ise en-
dale suurim hankija. „Toota 
on lihtsam kui turustada. 
Meil on olemas kindlus, et 
suudame omatoodangu ise 
kauplustes maha müüa.“

Ei karda riskida
Vaevalt kuu aega tagasi ostis 

OG Elektra kaks suurt seafar-
mi ja avas äsja uue kaupluse 
Harjumaal Kosel. 2. novemb-
ril kell 10 on kavas avada 
kauplus Võrus. Mis edasi?
„Täie jõuga ehitame Järva-
kandis,“ ütles Oleg Gross. 
„Kui ilm lubab, avame sealse 
kaupluse veel selle aasta lõ-
pus.“ Olgu lisatud, et Grossi 
Toidukaupade 53 kauplusest 
45 tegutsevad ettevõttele 
kuuluvas hoones, ülejäänud 
rendipinnal. Gross on öel-
nud, et rendipinda ta ei välis-
ta, kuid ta eelistab ise arenda-
da ja ehitada. Võrus Kagukes-
kuses avatav ligi 1500ruut-
meetrise müügipinnaga 
kauplus hakkab tegutsema 
siiski rendipinnal.
„PRIAle esitasime taotluse 
saada toetust sigalate kaas-
ajastamiseks ja laiendami-
seks,“ lisas aasta edukaima 
jaekaubandusettevõtte oma-
nik. „Seakasvatus on hetkel 
riskiga äri – toetusavaldusi 
esitati poole vähem, kui sel-
leks on raha, sellesse vald-
konda ei julgeta investeerida. 
Eestis harva esinev nähtus, 
aga kui hunti kardad, ära 
metsa mine.“

OG Elektra osutus Eesti 
edukaimaks jaekaubandusettevõtteks

Oleg Gross ettevõtte omanikuna on kursis ka oma firma 
igapäevaste pisiasjadega.

Foto: arhiiv

OG ELEKTRA

Asutatud: 1991
Omanik: Oleg Gross 
Tegevjuht: Madis Halling
Käive: 2014. aastal 93,4 mln eurot,
2013. aastal 82 mln eurot
Ärikasum: 2014. aastal 5,7 mln
eurot, 2013. aastal 4,9 mln eurot
Rentaablus: 6,1%

Allikad: Äripäev, OG Elektra
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Järgmise aasta suvel tahe-
takse vastu võtta uus, ko-
halikke omavalitsusi puu-
dutav seadus, mis ühtlasi 
tähistab haldusreformi. 
Seadust ette valmistava 
Rahandusministeeriumi 
esindajad käisid eelmisel 
nädalal Lääne-Viru oma-
valitsusjuhtidelt ja ka teis-
telt huvilistelt ettepane-
kuid küsimas. Viimased 
üritasid neid ka teha, aga 
kuidagi kujunes nii, et 
koosviibimise kasuteguri 
kohta kehitati vaid õlgu 
ning öeldi päris otse: ne-
mad said linnukse kirja, 
meie läksime sama targalt 
koju tagasi.

Aivar Ojaperv

Et tärminist „järgmisel suvel“ 
kinni pidada, peaks seadu-
seelnõu (või määrus – siinkir-
jutajal jäigi täpselt aru saa-
mata, millise pealkirjaga do-
kumenti-seadust ette valmis-
tatakse) juba vähem kui kuu 

aja pärast vabariigi valitsuse 
töölauale jõudma. Mis oma-
korda tekitab vähemalt kaks 
küsimust: kas ettepanekute 
küsimisega pole mitte hiljaks 
jäädud või on eelnõu kondi-
kava tegelikult juba valmis ja 
praegu käsil olev Rahandus-
ministeeriumi korraldatud 
„ettepanekute-arvamuste“ 
küsimine on rohkem moe pä-
rast?

Habemega lugu
Jutud haldusreformist on 
umbes sama vanad kui taas-
iseseisvunud Eesti Vabariik. 
Teadlikud on sellest ka refor-
mi praegused eestvedajad.
„Võrumaalt kuulsime paral-
leeli: haldusreform on nagu 
telesari „Õnne 13“, mis käib 
juba 20 aastat, aga kuhugi 
välja pole jõudnud,“ lausus 
Cumulus Consulting OÜ 
esindaja Mihkel Laan. 
Nimetatud konsultatsioo-
niettevõte korraldab Rahan-
dusministeeriumi ja asjast 
huvitatute kohtumisi, lühike-

se ajaga käiakse läbi kõik 15 
Eesti maakonda.
Haldusreformi ajakavast rää-
kides ütles Rahandusminis-
teeriumi regionaalhalduse 
osakonna nõunik Sulev Val-
ner, et kava kohaselt peaks 
vastav seadus vastu võetama 
järgmisel suvel. „Arvestades 
seaduse menetlusprotsesse, 
peaks eelnõu valitsuse töö-
lauale jõudma juba kuu aja 
pärast,“ mainis ta ja täpsustas 
hiljem: „Kiireks läheb muidu-
gi, aga ei saa salata, et palju 
tööd eelnõu kokkukirjutami-
sel on juba ära tehtud.“
Milleks haldusreformi vaja 
on, sellest on palju räägitud ja 
üldjoontes saadakse asja 
mõttest ka aru. Paraku on ka 
seekordne reform kuidagi 
loosunglik: välja hõigatakse 
üldised tõdemused - kokku-
hoid, tõhusam toimimine jne 
-, aga kuidas eesmärki saavu-
tada, seda ei tea päris täpselt 
vist keegi. Või nagu arvas 
Rakvere Haigla praegune juht 
Ain Suurkaev, kel varasemast 

omavalitsustöötaja oluline 
kogemus: „Mida rohkem ma 
nende juttu kuulan, seda roh-
kem tundub, et lõpuks taan-
dub kõik ikka vaid omavalit-
suste liitmisele. Sisuliste 
muudatuste kohta pole ma 
midagi konkreetset teada 
saanud.“
„Tänased omavalitsused saa-
vad suurepäraselt hakkama 
baasteenuste osutamisega,“ 
kinnitas reformiprotsessi 
nõunik, Tallinna Ülikooli ava-
liku halduse lektor Kersten 
Kattai. „Aga kaasaegses maa-
ilmas on elanike teenindami-
sel võimalik samm edasi as-
tuda ja seda üritataksegi te-
ha.“
Reformi edasine ajakava 
näeb ette, et 2017. aasta ko-
halike valimiste järel toimu-
vad omavalitsuste ühinemi-
sed. Kes selleks ajaks vaba-
tahtlikult ühinenud pole, 
hakkavad alates 2018. aastast 
saama vastavaid korraldusi 
riigilt.
Omavalitsuse suurus peaks 

olema minimaalselt 5000 ela-
nikku. „Mis tegelikult ei tä-
henda optimaalset,“ täpsus-
tas Valner. Näiteks poliitiline 
konkurents tekib vähemalt 
3500 elanikuga omavalitsu-
ses, baasametnikke saab op-
timaalselt tööle rakendada 
vähemalt 5000 elaniku korral, 
kõrge kvalifikatsiooniga 
ametnikke (näiteks arhitekt, 
kitsa suunitlusega jurist jne) 
15 000 elanikuga omavalitsu-
ses, ettevõtluse võimekust 
suudab omavalitsus reaalselt 
mõjutada siis, kui elanikke on 
vähemalt 20 000 jne. Kusjuu-
res kõik need numbrid on 
hinnangulised.

Kas tõesti tehakse ära?
Väike-Maarja vallavanem 
Indrek Kesküla tundis muret, 
milliseks kujuneb omavalit-
suste võimalike ühinemiste 
õiguslik tagatis. „Me oleme 
juba näinud olukordi, kus en-
ne ühinemist on sõlmitud 
ühinemisleping, kuid pärast 
valimisi on tulnud võimule 

uus seltskond ja see leping 
kõlbab vaid paberlennuki te-
gemiseks,“ arutles ta. „Kas 
selline leping on üldse juriidi-
liselt pädev. Või peab andma 
riigile kontrolliõiguse?“
Kuigi enamik omavalitsus-
juhtidest tunnistab - vähe-
malt avalikult - haldusrefor-
mi vajadust, ollakse jätkuvalt 
äraootaval seisukohal. 20 aas-
tat juttu ja reaalsete tegude 
puudumist sunnivad olema 
skeptilised: miks peab arva-
ma, et sel korral on asjal tõsi 
taga?
Kuulutajaga vestelnud koge-
nud vallavanemad Aarne 
Laas (Laekvere), Aivar Aruja 
(Rakvere vald) ja Peep Vassil-
jev ütlesid, küll erinevas sõ-
nastuses, välja sama mõtte: 
hetkel ei ole küll tunnet, et 
käimasolev haldusreform on 
midagi paremat kui varasem. 
Kõik jutud taanduvad ikka 
vaid omavalitsuste liitmisele, 
kuid asjadest, mis samuti va-
javad sisulist reformimist, ei 
räägi keegi.

HALDUSREFORMIJAD 
koguvad ettepanekuid
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Sõmeru vallavanem Peep 
Vassiljev on suurte koge-
mustega omavalitsusjuht ja 
autoriteet nii oma valla 
elanike kui ka kolleegide 
seas. Kuulutaja esitas talle 
mõned haldusreformi puu-
dutavad küsimused.

Aivar Ojaperv

Mitmed omavalitsusjuhid on 
Kuulutajaga vesteldes aval-
danud arvamust, et sel korral 
läheb haldusreformiga nagu 
varemgi: sisulist reformi ei 
toimu, räägitakse vaid oma-
valitsuste ühinemisest, mis 
suure tõenäosusega ka ära 
tehakse. Pärast eelmisel nä-
dalal toimunud kohtumist 
Rahandusministeeriumi 
ametnikega, kes reformi et-
tevalmistamisega tegelevad, 
kehitasin ka mina õlgu: mi-
dagi uut ja tarka ma seal küll 
ei kuulnud. Kas on viga mi-
nus või on omavalitsusjuhid 
sama meelt?
Täitsa sama meelt. Kohtusid 
ja linnuke kirjas, keegi ei saa 
öelda, et meiega ei suheldud. 
Üldisele infole järgnes sel se-
minaril n-ö grupitöö, aga mi-
nu arvates olid gruppidele 
püstitatud ülesanded ja küsi-
mused otse öeldes jama. Õi-

get arutelu ja diskussiooni ei 
saagi sellises olukorras tekki-
da.

Kui Sõmeru vald oleks fakti 
ees, et peab igal juhul kelle-
gagi liituma, siis teie seisu-
koht: kas rõngasvald ümber 
linna (näiteks Sõmeru+Vin-
ni+Rakvere vald) või ühine-
mine Rakvere linnaga?
Ütlen kohe, et põhimõtteli-
selt ei ole ma kunagi olnud 
liitumiste vastu, kui need on 
õigustatud ja põhjendatud. 
Ka Sõmeru vald on teinud lii-
tumislepingu Rakvere vallale, 
aga see teema jäi soiku.
Linnaga liitumisele olen ma 
vastu. Ühinenud omavalitsu-
se tulubaas küll suureneb, 
aga seda suuremat tulu ha-
katakse paratamatult 
keskuses ehk linnas 
rohkem kasutama 
ja n-ö maapiir-
konnad jäävad 
vaeslapse ossa.

Kui Sõmeru 
vald pan-
naks fakti 
ette, et 
pool ühi-
negu 
oma-
valit-
suse-
ga X 

ja teine pool omavalitsusega 
Y, siis mis te sellest arvaksite? 
Sugugi mitte võimatu stse-
naarium, selliste piiridega 
kaarte on ju ka 
joonistatud.
See oleks 
kõige hul-
lem va-
riant. Näi-
teks Sõ-
meru val-
las on 
kaks kind-
lat piirkon-
da, kust tu-
leb valla 
suurim tu-
lu: Sõ-
me-
ru 

ja Näpi alevik. Kui liidame 
nüüd need kaks näiteks Rak-
vere linnaga, siis kes seda üle-
jäänud, n-ö vaest piirkonda 

tahab? Ja mis tulu sellest 
tõuseks? Täna eksistee-

rivad omavalitsused 
on välja kujunenud 
pika ajaperioodi 
jooksul ning tekki-
nud omavahel seo-
tud piirkonnad ja 
kogukond.

Kas maakonna pii-
rid peaksid olema 
pühad ja puutuma-
tud või võiksid need 

reformi käigus 
muutuda?

Ei näe põhjust, 
miks maa-

konna 

piiridest peaks ilmtingimata 
kinni hoidma. Eestit tuleb 
vaadata ikka kui tervikut.

Ja lõpuks: kas teie olete aru 
saanud, mida siis sisuliselt 
tahetakse reformida? On ku-
sagil juttu olnud, kuidas 
muutuvad KOVi ülesanded, 
tulubaas jne?
Rahandusministeerium saa-
tis 9 omavalitsusele, sealhul-
gas meile, põhjaliku ankeedi, 
kus esitas küsimusi reformi-
mist vajavate valdkondade 
vastu. See ankeet pidi saama 
haldusreformi alusdokumen-
diks. Seal oli küsimusi KOVi 
kohustustest, rahastamisest 
jne. Arvasime ankeedile vas-
tates, et sel korral tahetakse 
teemaga tõesti tegeleda. 
Nüüd aga selgub, et selle uu-
ringu tulemusi veel ei ole ja 
vähemalt kuu aja jooksul ka 
ei tule, samas tahab valitsus 

eelnõuga tegelema hakata 
juba novembri esimeses 
pooles. Tundub, et otsused 
langetatakse enne, kui as-
ja sisulise uuringu tule-
mused käes.
Paraku pean olema 

nõus paljude oma kol-
leegidega: ikka tege-
letakse vaid uute 
kaartide joonista-
mise, mitte refor-
miga.

SÕMERU VALLAVANEM HALDUSREFORMIST: 
paraku tegeletakse ikka vaid kaartide joonistamisega

Vihula tahaks 
liituda Harjumaa 
omavalitsustega
Lääne-Virumaa Vihula vald 
tahab haldusreformi käigus 
kampa lüüa Harjumaal asu-
va Kuusalu valla ning Loksa 
linnaga, moodustades koos 
nendega ühisvalla, et pare-
mini Lahemaa rahvuspargi 
asju ajada.
Vihula valla ja Loksa linna 
aktivistid leiavad, et ehk 
oleks üksnes juba n-ö Lahe-
maa asja ühise ajamise pä-
rast mõistlik valdade ja linna 
jõud ühendada ning moo-
dustada suur Lahemaa vald, 
kirjutab Eesti Päevaleht. Kui 
Kuusalu, Vihula ja Loksa lii-
tuksid, oleks pindala kokku 
üle1000 ruutkilomeetri ja 
elanikke üle 10 000, lisab 
ajaleht. Sellega oleks loodav 
uus omavalitsus pindalalt 
Eesti suurim.
Lahemaa rahvuspark laiub 
Põhja-Eestis kokku ligi 750 
ruutkilomeetril ja ulatub 
kolme omavalitsuse – Kuus-
alu valla, Vihula valla ja Lok-
sa linna – territooriumile. 
Väike osa rahvuspargist 
asub ka Kadrina valla maa-
del. Rahvuspargi ala ehitus- 
ja keskkonnatööd on kõigi 
kolme omavalitsuse teha, 
seega on kooskõlastamist ja 
paberite edasi-tagasisaat-
mist palju.

Kuulutaja

KÕIK TURVARIIDED

-10%
SOODSAMALT

Husqvarna Rakvere, Niine tn. 4, Rakvere; Tel: 325 1111; E-R 9-18 L 10-15

SÜGISPAKKUMISED

www.kaubahoov.ee

Sooduspakkumised kehtivad kuni 30.11.2015. Kõik hinnad on soovituslikud, lõpliku väljamüügihinna määrab edasimüüja.

LEHEPUHUR
HUSQVARNA 530BT

425 €
Kampaania hind

VÕSALÕIKUR
HUSQVARNA 555FX

875 €
Kampaania hind

MOOTORSAAG
HUSQVARNA 440E II 

TrioBrake™

415 €
Kampaania hind

MOOTORSAAG
HUSQVARNA 545

TrioBrake™

525 €
Kampaania hind

LEHEPUHUR
HUSQVARNA 125B

215 €
Kampaania hind
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JURIST ANNAB NÕU

MUST KROONIKA

POLITSEI OTSIB LIIK-
LUSÕNNETUSE PEALT-
NÄGIJAT
12. oktoobril toimus liiklus-
õnnetus Rakveres Laada tä-
nav 16 juures, kus sõiduauto 
VAZ sõitis vasakpööret soo-
ritades ette peateel liikunud 
BMWle. Õnnetuses keegi vi-
ga ei saanud. Politsei palub 
kõigil, kes liiklusõnnetust 
pealt nägid, võtta ühendust 
politseiga numbril 3222779 
või helistada infotelefonil 
612 3000.

NAINE RÜNDAS NOAGA
12. oktoobril teatati politsei-
le, et Tapal Eha tänaval rün-
das 25aastane naine oma 
28aastast elukaaslast noaga. 
Politsei pidas ründaja kinni.

VARASTATI KALASTUS-
RIISTAD
9. oktoobril kella 17.20 paiku 
varastati Vihula vallast Mus-
toja jõest 17 silmupüügitor-
bikut koos ankrute, ühen-
dustrosside ja köitega. Polit-
seile on teo võimalikud toi-
mepanijad teada. 

VEOK PÕLES
12. oktoobril kell 14.04 tea-
tati häirekeskusele, et Halja-
la viadukti all põleb veok. 
Päästjate saabudes olid lee-
gid sõiduki kabiinist väljas ja 
ohustasid koormat. Põleng 
kustutati kella 15.36ks. Ini-
mesed kannatada ei saanud. 

MAJÄETUD HOONET 
KUSTUTATI TERVE ÖÖ
10. oktoobril kell 22.57 said 
päästjad väljakutse Kunda 
linna, kus Mäe tänaval põles 
kasutusel mitteolev kahe-
korruseline maja. Sündmus-
kohal töötasid lisaks pääst-
jatele ja tehnikale Kunda, 
Rakvere, Kiviõli, Kohtla-Jär-
ve ja Narva päästeko-
mandost ka vabatahtlikud 
Aasukalda ja Roela ko-
mandost. Tulekahjule pandi 
piir 11. oktoobril kella 5.19ks 
ja tööd lõpetati sündmusko-
hal kella 14.48ks. Inimesed 
vigastada ei saanud. Varise-
misohtlik hoone piirati ohu-
lintidega.

Kuulutaja

Lugeja küsib: Korraldades tööandjana järjekordset tervise-
kontrolli ettevõtte töötajatele, selgus, et üks meie töötaja oli 
saanud töötervishoiuarstilt otsuse, millise kohaselt tema kui 
töötaja terviseseisund ei vasta enam tehtavale tööle. Mida 
peaksin nüüd tööandjana edasi tegema?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Leonid Sin-
iavski.
Kui tööandja saab töötervishoiuarstilt otsuse, millise koha-
selt ettevõtte töötaja terviseseisund ei vasta tema poolt te-
htavale tööle, siis ei saa tööandja lubada töötajal enam jät-
kata töötamist endisel tööl. Vastavalt töölepinguseaduses 
ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatule peab 
tööandja pakkuma töötajale tema nõudmisel ja arsti otsuse 
alusel terviseseisundile vastavat tööd. Tööandja pakub 
töötajale teist tööd, sealhulgas korraldab vajadusel töötaja 
täiendusõppe, kohandab töökohta või muudab töötaja 
töötingimusi, kui muudatused ei põhjusta tööandjale ebap-
roportsionaalselt suuri kulusid ning teise töö pakkumist 
võib asjaolusid arvestades mõistlikult eeldada.
Kui töötajale terviseseisundile vastavat teist tööd pakkuda ei 
ole ning ka muud eespool nimetatud võimalused ära lan-
gevad, ütleb tööandja töötaja töölepingu üles. 
Tulenevalt töölepinguseadusest võib tööandja töötaja 
töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõ-
juval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve 
järgides eeldada töösuhte jätkamist. Selliseks töötajast tule-
nevaks mõjuvaks põhjuseks on kindlasti töötervishoiuarsti 
poolt tuvastatud töötaja tervislik seisund, milline ei võimal-
da tema edasist tööülesannete täitmist töökohal. Tööandja 
ütleb sellisel juhul töötaja töölepingu üles töölepingu sea-
duse § 88 lõike 1 punkti 1 alusel, viidates töötervishoiuarsti 
vastavale otsusele ja sellele, et tööandjal pole tervisele sobi-
vat tööd pakkuda. Ühtlasi tuleb ülesütlemisavalduses ära tu-
ua töölepingu ülesütlemise sisuline põhjus: töötaja tervisli-
ku seisundi mittevastavus tehtavale tööle.

Tapa raudteejaama juurde re-
noveeritud parki paigaldati 
kell (pildil, foto valla kodule-
heküljelt).
Läbi aegade on kellad olnud 
raudteejaamade välisinven-
tari lahutamatu osa, kirjutab 
valla kodulehekülg ja lisab, et 
kuna kell tuli kohale toimeta-
da Poolast, kulus selle tarni-
miseks loodetust pisut kauem 
aega. 
Tapa raudteejaama esise par-
gi rekonstrueerimist alustati 
tänavu varasuvel ja tööd lõ-
petati augustis. Pargi keskele 
paigaldatud kell loodeti püsti 
saada septembri keskpaigaks, 
kuid nagu mainitud, kulus 
selleks oodatust pisut roh-
kem aega. Abivallavanem 
Andrus Freienthali kinnitusel 
maksis pargi renoveerimine 
pisut üle 110 000 euro, kulud 
kaeti valla eelarvest.
Tapa valla elanikke oodatakse 
taas kaasa lööma järgmise 
aasta eelarve koostamisel, 
selleks saab anda oma hääle 
nn kaasavale eelarvele. Hää-
letamine toimub 19.-30. ok-
toobrini, täpsema info leiab 
valla koduleheküljelt.
Ideid saab esitada nii paber-
kandjal vallavalitsuse kantse-
leisse kui ka vallavalitsuse 
e-posti aadressil vallavalit-
sus@tapa.ee märgusõnaga 
„Kaasav eelarve” (digitaalselt 
allkirjastatuna).
Esitatava idee tulemusena 
realiseeritav objekt peab valla 

eelarve mõistes liigituma in-
vesteerimistegevuseks. Ob-
jekt peab olema vallaga seo-
tud, pakkuma avalikku hüve, 
olema vallaruumis avalikus 
kasutuses ning objektist ei to-
hi tekkida ebamõistlikke ku-
lusid valla järgnevate aastate 
eelarvetele. Ettepanek peab 
sisaldama idee kirjeldust, sel-
le eesmärki ja olulisust, kui 
suur sihtrühm sellest kasu 
saab ning ettepaneku eelda-

tavat maksumust.
24. oktoobril tähistab Tapa 
vald 10. sünnipäeva. Tapa 
vald kui omavalitsusüksus 
moodustati oma praegusel 
kujul 2005. aasta lõpus pärast 
kohalikke valimisi, kui olid 
ühinenud Tapa linn, seni Jär-
vamaal asunud Lehtse vald ja 
suurem osa Lääne-Virumaa 
Saksi vallast.

Aivar Ojaperv

Tapa sai sünnipäeva eelõhtul kellaRiik alustab seakatku nakatunud 
farmide kahjude hüvitamist
Maaeluministeerium alustab Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) 
otsuse alusel 15 sigade Aafrika katku nakatunud farmi kahju-
de hüvitamist kokku 1,39 miljoni euro ulatuses. Nakatunud 
farmide omanikele hüvitatakse kõik loomatauditõrje seadu-
sega ettenähtud taudikolde likvideerimisel tekkinud kahjud. 
Seakatku nakatunud 18 farmist taotles VTA-lt tekkinud kahju-
de hüvitamiseks taudikahjutoetust 17 seakasvatajat.  15 sea-
kasvatajale makstakse taudikahjutoetust kokku 1,39 miljonit 
eurot välja selle nädala jooksul. Kahe seakasvatusettevõtte 
osas teeb VTA väljamaksmise otsuse hiljemalt 20. oktoobriks.
Seakatku nakatunud farmide omanikele hüvitatakse taudi-
kollete likvideerimisega tekkinud kahju maksimaalses loo-
matauditõrje seaduses lubatud ulatuses. „See tähendab, et 
loomapidajatele hüvitatakse hukkunud ja hukatud loomad, 
ettekirjutuse alusel hävitatud seadmed, sööt ja pakkemater-
jal,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse. 
Minister rõhutas, et kuigi viimasel ajal pole suuremaid taudi-
puhanguid koduseafarmides olnud, tuleb olla jätkuvalt väga 
tähelepanelik, sest seakatk levib endiselt metssigade hulgas. 
„Tuletan kõigile loomapidajatele meelde, et tegemist on väga 
agressiivse taudiga ning kõik loomapidajad peavad rakenda-
ma ettenähtud bioohutusmeetmeid, et hoida taud kodusiga-
dest eemal,“ ütles Kruuse.
Vastavalt loomatauditõrje seadusele kuuluvad hüvitamisele:  
ettekirjutuse alusel tapetud, sealhulgas kontrolltapetud, hu-
katud ning loomataudi tõttu hukkunud looma väärtus; ette-
kirjutuse alusel hävitatud seadme, sööda, pakkematerjali, pii-
ma ja munade väärtus.
Valitsus kiitis 1. oktoobril heaks seakatku nakatunud farmide-
le taudi tõttu tekkinud kahjude hüvitamise. Valitsuse otsuse-
ga eraldati seakatku likvideerimisega seotud kuludeks 6,3 
miljonit eurot, mis sisaldab nii Veterinaar- ja Toiduameti 
poolt taudikollete likvideerimisel tehtud kulutusi 656 476 eu-
rot, nakatunud farmidele taudikahjude hüvitamiseks kokku 
2,4  miljonit eurot kui ka kulusid, mis on seotud edasise taudi 
ohjamisega (ligi 3,3 miljonit eurot). Loomatauditõrjega seo-
tud kuludest hüvitab Euroopa Komisjon kuni 75%.
Seoses taudipuhangutega koduseafarmides karmistati alates 
1. septembrist seakasvatustele kehtivaid bioohutusnõudeid. 
Peamiste uute nõuetena jõustusid sigade väljaspidamise täie-
lik keeld ja loomakasvatushoone territooriumi tarastuse 
nõue. Viimati karmistati bioohutusnõudeid alates 1. maist 
2015. aastal. Kompensatsiooni loomataudi puhkemisel või-
vad taotleda vaid need loomapidajad, kes on täitnud kõiki 
kehtivaid bioohutusnõudeid.

Kuulutaja
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OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

• Kõrgharidusega naine otsib 
kontoritööd. Tel 5743 4508

• Korralik mees otsib tööd 
h o o v i k o r i s t a j a n a  v õ i 
valvurina. Tel 5613 0524

• Mees (52a) otsib tööd. Tel 
5555 0059

• Koristaja otsib tööd Rakvere 
linnas. Tel 5639 9498

• Mööblitisler otsib tööd. Tel 
5341 2068

• Otsin lisatööd. Pakkuda võib 
kõike. Helistada tel 5819 2658

• Vanem naine otsib tööd. 
Võib pakkuda ka lisatööd. Tel 
5550 5148

• Vajan müüjat Kroonikesku-
sesse (pensionär, eesti keele 
oskusega). tel 5246 055

• Otsin eramaja koristajat (2 
korda kuus). Telefon: 5244 073

• Pakun tööd autoremondi-
lukksepale (mootorid, käi-
gukasti remont). Hea palk. 
kristo@k-kummid.ee

•  E r i m ö ö b e l  p a k u b 
t ö ö d  k o h u s e t u n d l i k u l e 
mööblitislerile .  Asukoht 
Haljala. Tel 5563 9622

• Pakun tööd lamekatuse 
katjatele, töö piirkond üle 
Eesti. KIIRE! Tel 528 6294

•  U S S  S e c u r i t y  E e s t i 
pakub hooajal ist  tööd 
p ö ö r m e p u h a s t a j a t e l e 
raudteel. Pöörmepuhastaja 
p õ h i ü l e -s a n n e t e k s  o n 
pöörmete puhastamine 
l u m e s t  v a s t a v a l t 
lumetõrjeplaanile, et tagada 
rongide ohutu ja stabiilne 
liikumine. Kasuks tuleb 
eelnev töökogemus raudteel 
ja B-kat juhiloa olemasolu. 
Teenindata-vad jaamad on 
Tamsalu, Kiltsi. Lisainfo tel 
5306 0946; 33 63 903, e-post: 
monika.paavo@uss.ee

• Ettevõte otsib hüdrokraanaga 
veoauto juhti. Tel 5554 7177

• Vajatakse C-, E-kat. juhti 
Eesti sisesele veole. Tel 5566 
7339

• Võtame tööle rahvusvaheliste 
v e d u d e  a u t o j u h i  C - , 
E-kat. (Euroopa suunal ja 
Skandinaavia suunal). Tel 5646 
6885

• Vajatakse metsa võsamehi 
(kultuurihooldus). Info tel 
5332 3639

• Tööd saab kogemustega 
metsamees. Tel 5456 9931

• OÜ Lääne-Virumaal pakub 
tööd lüpsjale (torusselüps) 
ja  karjakule. Elamispinna 
võimalus. Tel 5656 4680

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

TeTT gusama
elu kodud
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Rakveres Võidu tänaval 
asuvas õmblusateljees 
mängib raadio ja liigub 
nõel – köösner Meeri Ka-
narik istub, kasukas süles, 
ning õmbleb uut voodrit. 
Enne külmade tulekut soo-
vivad paljud oma soojad 
üleriided korda saada.

Mari Mölder

Mannekeenide seljas ootavad 
proovimist mitmed pooleli 
olevad kasukad ja vestid. 
Meeri Kanarik ütles, et kliente 
on tal üle kogu Eesti ja tuleb 
olla vastutulelik prooviaega-
de suhtes. „Vahel on mõnel 
tallinlasel ida suunas asja ja 
siis hüppab ta läbi, et proovi-
da oma uut rõivast. Kuid juh-
tub ka nii, et tuleb peale tööd 
siin olla, sest klient ei saa va-
rem oma töökohustuste tõttu 
tulema,“ jutustas ta. 

Viimane mood
Kliente on nii eestlaste kui ka 
venelaste seas, viimased on 
usinamad karusnahksete rõi-
vaste tellijad ja tööd on ka jul-
gemad. Kursis tuleb olla vii-
maste trendidega, selleks os-
tab Meeri Kanarik kõrgmoe-
ajakirju. „Ostan ka venekeel-
seid ajakirju, sest need erine-
vad ingliskeelsetest väljaan-
netest. Kui sihtgrupiks on 
slaavlased, siis peab teadma 
nende trende ja uurima, mis 
moemaastikul tulemas on ja 
mille järele tekib nõudlus. 
Näiteks sügiseses moeajakir-
jas Vogue on väga palju ka-
rusnahkseid rõivad ja akses-
suaare. Koos kliendiga aruta-
me soovide üle ja saame 

ideid, mida karusnahast on 
võimalik teha,“ selgitas köös-
ner.
Karusnahaga on Meeri Kana-
rik tegelenud juba väga pikki 
aastaid. Õmblejana sai ta töö-
le Eduard Vilde nimelise kol-

hoosi karusnahatööstusesse, 
kus õppis ära köösneritöö. 
Pärast kolhoosikorra lagune-
mist seisis ta koos töökaaslas-
tega probleemi ees, mis saab 
edasi. Omandatud oskust ei 
võinud lasta raisku minna ja 

nii asutasid köösnerid 1992. 
aastal oma aktsiaseltsi. Prae-
guseks on Meeri ainus, kes 
jäänud Rakverre köösnerina 
tegutsema, teised hakkasid 
erinevatel põhjustel millegi 
muuga tegelema. 

Karusnahaga töötamisel on 
tal väga suurt kogemuste pa-
gas ja pole asja, mida naine 
teha ei oskaks. „Minu juurde 
tullakse erinevate muredega: 
küll on vaja parandustöid te-
ha, kotisangasid kohendada, 
uusi kellarihmasid teha. On 
tuldud ka nahksaabastega, et 
neid remontida, kuid minu 
masinapark on piiratud. Teen 
siiski köösneritöid, ma pole 
kingsepp,“ ütles naine naer-
des.

Omapärased tooted
Klientidel on erisoovid ja va-
hel on need nutikad või kiik-
suga. 
Meeri Kanarik rääkis, et täna-
päeval sõidab naine tihti au-
toga ja pikk kasukas on eba-
mugav. Lisaks kipub see 
hõõrduma ja võib minna rut-
tu koledaks. Üks naine tellis 
omale esialgu poolkasuka, 
millele lisandus lukuga pi-
kendatav osa. Ajapikku tekkis 
mõte veel üks osa juurde telli-
da ja nii tekkiski kolmeosali-
ne ülerõivas, mida vastavalt 
vajadusele siis pikendati või 
lühemaks tehti. Tähelepane-
lik naabrinaine märkas, et 
proua on rikkaks saanud ja 
omale lausa kolm kasukat tel-
linud.
Vanasti visati nalja, et elu pa-
rim amet on suvel katlakütja 
ja talvel agronoom. Mida teeb 
suvel köösner, kui inimesed 
talvele eriti ei mõtle? 
„Tegelikult mõtlevad küll ja 
varajased tellijad alustavad 
uue riide tellimisega just su-
vel. Ka paar päeva tagasi pot-
satas postkasti kiri, kus uuriti, 
kas jõulukingiks saaks naisele 
vesti tellida. Muidugi on li-
saks riiete õmblemisele ka 

teisi projekte. Mul on pikaaja-
line koostöö mööblifirmaga, 
kust tulevad tellimustööd 
pehmele mööblile nahkkate-
te õmblemiseks,“ selgitas 
Meeri. 
Ka väiksemad ettevõtted tee-
vad eritellimustöid, näiteks 
soovis üks jahimeeste selts 
toolidele kopranahast kat-
teid. Kopranahast on tellitud 
ka voodikatteid, patju, põran-
davaipu ja teisi esemeid. 
Lisaks on Meeri Kanarik 
köösneritööd teinud Rakvere 
teatrile.

Hind sõltub karusnahast
Naha venitamine on toote 
valmimisel oluline protsess, 
milleta pole võimalik korra-
likku asja saada. Meeri Kana-
riku töötoa seina ääres seisa-
vad suured venituslauad, ku-
hu pärast juurdelõikust nael-
tega kinnitatud niiske nahk 
pingule tõmmatakse. Seejärel 
lõigatakse need korralikult 
mõõtu ja algab kokkuõmble-
mine. 
Köösneri käe alt on läbi käi-
nud paljud karusnahad, kuid 
peamiselt tellitakse rebaste, 
reksküülikute, naaritsa-, kop-
ra-, karakull- ja lambanahk-
seid veste, kasukaid, mütse, 
kapuutsiääri, kotte ja palju 
teisi asju. Toote lõpphind ku-
juneb vastavalt nahaliigile, 
selle kvaliteedile ning naha-
tüki suurusele. Ühe naaritsa-
nahkse poolkasuka eest tuleb 
välja käia kaks eesti keskmist 
palka. 
Vaatamata sellele, et tegemist 
on kalli töö ja materjaliga, tel-
litakse jätkuvalt karusnahk-
seid asju, sest põhjamaa klii-
mas on see riideese, mis an-
nab varju ja sooja.

Köösneril algas kibekiire aeg

Kasukas on ilus, kuid selle hind on kõrge. 
Foto: Mari Mölder
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Möödunud reedel avati 
konverentsi ja lindilõikust-
seremooniaga Tark Maja. 
Algselt mai lõpus valmima 
pidanud kompleks pole aga 
vaatamata avapeo toimu-
misele praeguseni valmis 
külalisi teenindama: päi-
kesepaneele paigaldati 
hoonele alles peole järgne-
vatel tööpäevadel; majas 
uued ruumid saav linnava-
litsus sinna esialgu veel 
sisse ei koli, sest puudub 
mööbel.

Aivar Ojaperv

Rakvere Tark Maja tekitab 
vastakaid tundeid. Ühed kii-
davad Rakvere innovatiivsust 
uute tehnoloogiate juuruta-
misel ja teerajamisel, teised 
küsivad üsna õigustatult: oli 
seda raharaiskamist nüüd va-
ja, kui vaatamata esialgsetele 
suurtele plaanidele kolivad 
majja vaid Rakvere Linnava-
litsus ja hoonet haldav Rakve-
re Targa Maja Kompetentsi-
keskus.
„Targa Maja keskuse rajami-
ne on paistnud võimatu mis-
sioonina paljudele. Käivitada 
tehnoloogiate arendamisele 
fookustatud teadus- ja aren-
duskeskus piirkonnas, kus 

majandust on ajalooliselt ve-
danud low-tech-ettevõtted, 
on kahtlemata ambitsiooni-
kas ettevõtmine,“ sõnas SA 
Virumaa Kompetentsikesku-
se juhatuse liige Kalle Karron 
2012. aastal.
Kolm aastat hiljem on uksed 
lahti, kuid palju asju teeb 
peavalu. Algselt kavandatud 
erainvestoreid hoone ehituse 
rahastamiseks ei leitud ning 
Rakvere linna panus kasvas 
ligi pooleni hoone maksumu-

sest. Targa Maja Kompetent-
sikeskusel pole (vähemalt 
teadaolevalt) õnnestunud lei-
da ka rentnikke, kes „inkubat-
sioonilaboreid“ kohe nüüd ja 
praegu kasutama hakkaksid. 
Pole ka asutusi, kes tahaks 
hoones ruume rentida (esi-
algsete kavade kohaselt pidi 
olema neid päris mitu) ja 
majja n-ö elu tuua.
Kallinenud ehitus sundis igalt 
poolt kokku hoidma ja nii 
mõnigi ilus idee jäi seetõttu 

vaid paberile.
On ka teisi arvamusi. Näiteks 
linnavolinik Andres Jaadla 
oma. Jaadla oli kuni 1. juunini 
Targa Maja Kompetentsikes-
kuse koolitus- ja arendusjuht, 
kuid siis tema leping lõppes 
ja seda ei pikendatud.
„Algselt oli ettevõtmise suh-
tes palju kahtlejaid,“ lausus ta 
maja avamisel peetud kõnes. 
„Paljud ei saanud aru, miks 
Rakverele on vaja tarka maja. 
Mõned ei saa sellest aru täna-

seni. Ja ma saan aru, et mõ-
ned ei saagi sellest kunagi aru 
saama.“
„Tänane päev näitab, et kaht-
lejatel ei olnud õigus,“ jätkas 
ta. „Maja on valmis. Sisult 
tark, välimuselt ilus ning vää-
rikas. Igati Rakvere linnaruu-
mi sobiv. Loomulikult seisab 
keskusel pikk tee veel ees, et 
täita maja areneva sisuga, aga 
targa maja ja targa linna vald-
kond on ülikiirelt arenemas 

ning võimalused keskusel 
muutuda regionaalseks ja 
rahvusvaheliseks ettevõtluse 
ja teaduse ning innovatsiooni 
tõmbekeskuseks on suured.“
Hoone ehitasid peatöövõtja-
tena EBC Ehitus AS ning 
KRTL OÜ ja ehitusleping sõl-
miti summale 3 571 480,05 
eurot. Umbes poole maksu-
musest tasus EAS ja teise Rak-
vere linn.

Vastuolulises Targas Majas toimus lindilõikuspidu

Targas Majas on palju õhku ja ruumi. Pildid on tehtud lindilõikamispeol. 
Fotod: Aivar Ojaperv
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• Müüa soodsa hinnaga Tapa 
ja Tamsalu linnas ning vallas 
erinevas seisukorras ning erineva 
suurusega 1-4toalised korterid 
ning majad. Täpsem info: mob 
5110 478 või 322 0106, e-post: 
urmas.saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS. 
Aitan teid kinnisvara ostmisel 
ja müümisel, võtan müüki teie 
korteri või maja, kinnisvaraalane 
konsultatsioon tasuta.

• Parendame teie kinnisvara. 
Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel 
5187 979

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

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

• Müüa 1toaline hästi korras ja ilus 
korter. Uus mööbel jääb korterisse. 
Kom.kulud väga väikesed. Väga 
vaikne ja ilus koht keset linna. Võib 
homme elama asuda. Kellel huvi, 
tulgu vaatama! Hind 25 000 €. Tel 
5069 814

• Müüa Rakveres Saue 13 1toaline 
mugavustega kogu sisustusega 
korter (30 m2), esimesel korrusel. 
Korteril  uued plastikaknad ja 
turvauks, elutoas puitpõrand. Hind 
15 500 €. Tel 5300 5577

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

• Müüa Kundas Koidu 81 1toaline 
k.m korter (I korrus). Tel +358 4070 
21378

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

• Müüa ahiküttega 2toaline korter 
Tapal. Info 5110 478

• Müüa või vahetada 3toaline 
k.m. korter Sõmerul korteri vastu 
Rakveres. Tel 5664 4116

• Müüa 3toaline korter Sõmerul 
Põllu tn 5. Puuküte, uued aknad, 
turvauks, talveküte kaasa. Hind 16 
000 €. Tel 5347 4200

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

• Laekvere keskuses müüa 3toaline 
keskküttega renoveeritud 2 rõduga 
korter. Tel 5563 8122

• Müüa 4toaline korter Laekveres.  
Tel 5801 9631

• Müüa maja Rakveres Vahtra pst 11. 
Hind 32 000 €, tingi! Tel 5656 4857

• Kiiresti müüa renoveerimist vajav 
maja Rakveres. Tel 5814 3285

KINNISVARA

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

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

• Ostetakse kiiresti 1- või 2toaline 
korter Tapa linnas, võib olla remonti 
vajav. Tel 5110 478

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan garaaži Tapa linnas. Tel 
5110 478

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Soovin üürida vähemalt 4toalist 
korterit või maja Rakveres hilisema 
ostuvõimalusega. Tel 5625 6596

• Soovin üürida Tallinnas 3toalist 
m ö b l e e r i m a t a  v õ i  v ä h e s e l 
määral möbleeritud korterit otse 
omanikult. Soovitavalt kesklinna, 
vanalinna või Kalamaja piirkonnas, 
kuna esimeses klassis käiva lapse 
kool asub vanalinnas. Koduloomi 
ei ole. Tel 5163 048, Heli

• Soovin üürida 2toalist korterit 
Rakveres või Haljalas. Tel 5563 7419, 
5673 6618, 5697 4726

• Noor pere otsib üürikodu Rakveres 
või selle lähistel. Korter võiks olla 
3toaline ja möbleeritud (kasvõi 
osaliselt). Oodatud on ka kõik korteri 
müügi pakkumised, mida saab 
tasuda järelmaksuga. Tel 55 917 500

VÕTAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

• Kap. remonti vajav maja Rakverest 
35 km kaugusel vahetada 3toalise 
ahiküttega korteri vastu Rakveres. 
Tel 5665 4229

Rakvere, Turu plats 5, II korrus
Tel 32 23 601 
rakvere@uusmaa.ee
www.uusmaa.ee

Nele Lauk
Tel 5697 5217
maakler

Tõnu Kuhi
Tel 502 2114
kutseline hindaja

Triinu Heinluht
Tel 5391 0678
maakler, hindaja

Taivi Kask
Tel 5567 1233
kutseline maakler

Margus Punane
Tel 504 9998
tegevjuht

Perele soe ja avar korter!
Väike-Maarja alevik, Ravi 2
Hind 17 000 € 
Korrus 5/5, 4 tuba, 70 m2, kelder
Nele Lauk 5697 5217

Kena ridamaja vaikse hooviga. 
Näpi, Iirise 2  
Hind 77 900 € UUS!
5 tuba, 93,8 m2, seisukord hea, 
köögimööbel, kamin, saun, 
2 x garaaž    
Margus Punane 504 9998

2. korrusel asuv 3-toaline korter
Rakvere, Vabaduse 5  
Hind 34 900 € UUS!
Korrus 2/5, 3 tuba, 62,4 m2, avar 
köök, rõdu.
Taivi Kask 5567 1233

Mõnus kodu ja Lahemaa männid!
Kadrina vald, Viitna küla  
Hind 45 990 € UUS!
Kinnistu 2761 m2, elamu 96 m2, uus 
katus ja aknad, trassi vesi ja kanal.    
Margus Punane 504 9998

Saunaga korter, rahulik piirkond.
Rakvere, Posti 25   
Hind 37 995 € 
Korrus 1/2, 2 tuba, 57,6 m2, 
remonditud, köögi mööbel
Margus Punane 504 9998

Perekorter äärelinnas
Rakvere, Kaevu 6  
Hind 44 900 € UUS!
Korrus 1/2, 4 tuba, 71,9 m2, 
sisseehitatud riidekapid
Taivi Kask 5567 1233

Avara planeeringuga korter!
Sõmeru vald, Ussimäe küla, 
Pagusoo 3 
Hind 45 000 € UUS!
Korrus 3/5, 3 tuba, 63m2, kamin, 
Nele Lauk 5697 5217

Hea maja, ilus vaade.
Rakvere, Tuleviku 6  
Hind 28 990 € UUS!
Korrus 5/5, 2 tuba, 47,8 m2, uued 
aknad, seisukord hea, toad eraldi.   
Margus Punane 504 9998

Hubane kodu kortermajas! 
Rakvere, Kungla  4  
Hind 33 500 € 
Korrus 3/5, 2 tuba, 48,5 m2
Nele Lauk 5697 5217

Ehita endale privaatne korter
Rakvere, Edela 3  
Hind 10 900 € UUS!
Korrus 2/2, 2 tuba, 33,10 m3, 
mõtteline osa majast
Taivi Kask 5567 1233

Rõduga 2-toaline korter
Rakvere, Lai 14  
Hind 25 900 € UUS HIND!
Korrus 2/5, 2 tuba, 43 m2, uued 
aknad, rõdu, keldriboks
Taivi Kask 5567 1233

Madalad kulud, ahiküttega 
korter!
Sõmeru alevik, Pargi 3
Hind 17 000 € 
2 tuba, 45 m2, garaaž, oma aed.
Nele Lauk 5697 5217

Ostan või rendin suurema 

ÄRIRUUMI, ANGAARI 

või MAJA 

Rakveres või Rakverest 5 km. 

Tel 5616 5761

Andrus Peiel 
tel 527 1011

KÜTI TN, RAKVERE
Hind 22 900 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

• üp 48 m², III korrus
• avatud köök-elutuba
• WC ja vannituba koos
• 2 magamistuba eraldi

Andrus Peiel 
tel 527 1011

F.G. ADOLFFI TN, RAKVERE
Hind 23 500 €

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

• üp 41,6 m²
• avar ja hea planeeringuga
• V korrus, rõdu
• parkimiskoht hoovis

Andrus Peiel 
tel 527 1011

TIIGI TN , VINNI
Hind 17 000 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

• üp 48 m²
• puhas ja viisakas korter
• vajab san.remonti
• uued aknad

Andrus Peiel 
tel 527 1011

POSTI TN, RAKVERE
Hind 39 900 €

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

• üp 78 m², II korrus
• läbi maja planeering
• aktiivne ühistu
• pood lähedal

LAI TN , RAKVERE
Hind 11 500 €

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

• üp 23 m², ahiküte
• soodne hind
• madalad kulud
• uus katus

VENE TN, RAKVERE

Hind 47 700 €

MÜÜA MAJA

• üp 80,7 m²
• avar korter, kamin, rõdu
• magamistoad erladi
• parkimiskoht hoovis

MÜÜA MAJA

KURTNA KÜLA, V-MAARJA V
• palkmaja, endine kool
• looduslikust kivist vundament
• puitaknad ja -uksed
• puurkaev

Hind 17 500 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

LINNU TN, PAJUSTI
• panipaik, rõdu, sahver
• uued aknad ja välisuks
• parkettpõrandad
• hea asukoht

Hind 30 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

KESKUSE TN, LEHTSE
• üp 68,7 m²
• osaliselt renoveeritud
• aknad vahetatud
• õhksoojuspump

Hind 5 500 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA MAJA

KESK TN, VIRU-JAAGUPI
• üp 74,6 m², 3 tuba
• välikelder, kõrvalhoone, kaev
• soojustatud
• esik, sahver

Hind 22 500 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

VETIKU, MURU TN, VINNI V
• üp 123,3 m²
• uus pliit ja soojamüür
• saun, garaaž, kuur
• vesi ja kanalisatsioon

Hind 120 000 €

SAVI TN, TAMSALU VALD
Hind 38 600 €

MÜÜA KIVIMAJA

• Rakverest 18 km
• suletud netopind 122,7 m²
• krunt 3,95 ha
• elekter 3x16A

Tiia Leis 
tel 5342 4091

Tiia Leis 
tel 5342 4091

OTSIN KLIENDILE       

Andrus Peiel 
tel 527 1011

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

 2-toalist korterit Rakvere kesklinnas, I k.
Tiia Leis, 5342 4091, tiia.leis@arcovara.ee

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

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

• Müüa maja Väike-Maarja vallas 
Orguse külas (kõr valhooned, 
saun, garaaž). Vajab remonti. Hind 
kokkuleppel. Tel 5557 5340

• Müüa Väike-Maarja v. Raekülas 
maja. Vajab remonti. Maja juurde 
kuulub suur küün (100 m2), maaki-
vist laut (50 m2). Hind 5000 €. Helista, 
kui oled huvitatud. Tel 5689 2613 või 
5382 0111

• Müüa Kadrinas elamumaa 
( 1 3 1 7  m 2 ) .  O l e m a s  k õ i k 
kommunikatsioonid: elekter, 
vesi, kanalisatsioon. Tel 5052 060
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ANNAN ÜÜRILE
• Üürile anda tuba eramajas. Tel 
5662 1987

• Üürile anda 1toaline ahiküttega 
korter, 700 m turuplatsist. Korter 
remonditud, WC- ja duširuumiga, 
internet, osal. möbleeritud. Parkimi-
ne maja hoovis. Tel 5160 906

• Anda üürile 1toaline k.m. väga 
heas korras äsja remonditud korter 
Rakvere kesklinnas. Üür 170 € + kom.
kulud, ettemaksuna 2 kuu üür. Tel 
5675 6801

• Anda üürile 1toaline rõduga kõigi 
mugavustega väga heas korras 
korter Kundas. Soovi korral võib 
ka müüa. Kontakttelefoni number 
5201 575

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

• Üürile anda 2toaline mug. korter 
Rakveres. Üür 180 € + kom.kulud. 
Tel 5553 1370

• Anda üürile k.m. 2toaline (49 m2) 
möbleeritud korter Rakvere kesk-
linnas Võidu 53. Otse omanikult. 
Tel 5698 1900

• Anda üürile Sõmerul  2toaline 
keskküttega korter. Mööbli võima-
lus. III korrus. Tel 5624 4605

• Üürile anda 2toaline keskküttega 
korter Sõmerul. II korrus, pikemaks 
perioodiks. Üür 100 € + kom.maks. 
Tel 5818 2590

• Anda üürile 2toaline korter Tapa 
kesklinnas. Tel 5110 478

• Üürile anda 3toaline k.m. möbl. 
korter (50 m2) Rakvere südalinnas. 
240 € + kom. kulud. Tagatisraha 2 
kuu üür. Tel 525 7566

• Üürile anda 3toaline ahiküttega 
korter Lepnal Energia pst 14-14. 
Tel 5670 0936

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

• www.toonklaas.ee

• Müüa Ford Focus Touring 1.6 
TDCI 80 kW, 05. a, hall, 5l/100km, 
hooldusarved, kehtiv kindl ja üv. 
Hind 2999 €. Tel 5740 7733

• Müüa Ford Mondeo 03 univ. 2.0 
96 kW TDCi varuosad. Tel 5646 6933

• Müüa Mazda 323F, 2002. a bensiin. 
Hind 650 €. Tel 5676 8285

• Müüa väga korralik Mitsubishi 
Carisma  1,9TD 2004.  a must 
metallik, ls 190 000 km, kesklukk, 
roolivõim, stereo, konditsioneer. 
Hind 1900 €. Tel 5077 961

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

• Müüa Opel Astra  1,6 bens., 
universaal, sinine metallik, 1998. 
a, ülevaatus 2016. a lõpp. Rikkalik 
lisavarustus, auto väga heas korras. 
Hind talutav. Tel 5028 156

• Müüa Opel Astra Elegance 1,6i 
08/2002. A 74 kW hõbedane metallik, 
sedaan, bensiin, hooldusraamat, 
konditsioneer, kesklukk, 4xel.aknad, 
sametsalong, Opeli orig.valuveljed, 
v.heas tehnilises korras, äsja läbinud 
tehn.ülevaatuse, kehtib 08/2016, 
ökonoomne ja ilus auto, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa odavalt sõidukorras Opel 
Omega Caravan 97. a 2,0. Hind 700 
€. Tel 5291 004

• Müüa Opel Vectra Comfort 1,8i 
08/2001. a 92 kW tumehall metallik, 
sedaan, bensiin, hooldusraamat, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 2xel.
aknad, veokonks, v.heas tehnilises 
korras, äsja läbinud tehn.ülevaatuse, 
kehtib kuni 08/2016, roosteta ning 
mõlkideta, väga korralik ja ilus auto, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Renault Clio 1,2i 55 kW 
2006. a, 5 ust, luukpära, sinakas 
metallik. Uus mudel. Sõiduk heas 
korras. Omab ülevaatust 04.2016. 
Hind soodne. Tel 5616 5761

•  Mü ü a  R e n a u l t  M e g a n e  I I 
Grandtour 1.6 R4 82 kW, 06. a, hall, 
6l/100km, hooldusraamat, kehtiv 
kindl ja üv. Hind 1999 €. Tel 5740 
7733

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

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

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

• Ostan GA Z-24 vasak- ja 
p a r e m p o o l s e  t a g a u k s e , 
esi- ja tagaklaasi tihendid, 
uksetihendid, võib pakkuda ka 
erinevaid kummidetaile. Tel 
5106 763

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

SÕIDUKID

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511

viru@toonklaas.ee

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

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

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

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

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

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

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

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

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• Soovin üürida garaaži Rakveres. 
Tel 5740 7733

• Müüa soodsalt Renault Th alia 
2005. a 1,4 55 kW hõbedane met., 
tsingitud kere, sedaan, konks, 
ökonoomne. Ls 165 000 km. Üv 
2017.  Hind kokkuleppel. Tel 
5852 8509

• Müüa soodsalt uus Opel Astra 
käsipiduritross. Tel 5852 8509

• Autod varuosadeks :  Nissan 
Micra 99-01.a; VW Passat 1,6B 98.a; 
Peugeot 306 1,9D 97.a; Ford Transit 
2,5D 90.a; Opel Astra, Vectra; M412; 
VW jne. Tel 5558 5956

• Müüa odavalt 13-15tolliseid 
kasutatud ja uusi rehve. Tel 5291 004

• Müüa korralikud talverehvid Ford 
Escorti velgedel. 4 tk, hind 50 €. Tel 
5593 1834

• Müüa GAZ-21 varuosadeks. Tel 
5659 702

AUTOHOOLDUS

Sõiduautode tehnohooldus

Sõiduautode remonttööd

Sõiduautode tehniline kontroll

Sõiduautode ostu eelne kontroll

Alumiinium detailide keevitus

E-R 8:30 - 17:00
Vinni alevik, Tööstuspargi 20

tel: 53466841

TEENUSED

• Teeme ehitus-, remondi- ja 
siseviimistlustöid (värvimine, 
tapeetimine, plaatimine, elektri- 
ja torutööd). Tel 5187 979

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• FIE  Mart Nestor  ehitab vundamente 
j a  m a j a k a r p e ,  m ü ü r i t ö ö d 
j a  p u i t k o n s t r u k t s i o o n i d , 
puitfassaadid, ehituse sisetööd, 
vanade hoonete renoveerimine, 
ehitusalane nõustamine. Tel 5646 
0674

• Teostame santehnilisi remonttöid, 
sanitaartehnika paigaldust. 
Küttesüsteemide remont, läbipesu, 
hooldus. Tel 5305 3053

• Teostame trepikodade remonti. 
Tel 5187 979

• Ehitus, remont ja siseviimistlus 
(plaatimine, värvimine, tapeetimine, 
p a r k e t i p a i g a l d u s ) .  S a u n a d , 
pesuruumid, korterid, majad. Tel 
5045 560

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

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa 5695 
4670

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

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

• Pakume hallituse ja niiskuse 
vältimiseks teemantpuurimist 
k o o s  v ä r s k e õ h u k l a p p i d e 
paigaldus e ga.  Te enuseid  on 
võimalik tellida ka eraldi. Kontakt: 
info@kckteemant.eu; telefon 5174 
192

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

• Paigaldame tänavakive. Tel 5382 
6917

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

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

• Võrk- ja puitaedade ning väravate 
ehitus. Hind soodne. Tehtud töödele 
arve ja garantii. www.kodupuit.ee 
Tel: 58 889 999

• Koristame metsa tuulemurrust 
ja teostame ka teisi raietöid! Vaja-
dusel saab tasuda ka materjalis. Tel 
5694 5254

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

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

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

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593

• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 
4670

• Plaatimisteenus. 5646 7038

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, ahjud, pliidid, ka-
minad. Tel 5552 8487, Vaiko
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Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

* 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.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Interno Ehitus OÜ

• Üldehitustööd
• Fassaaditööd
• Korteri remonditööd

5026012
internoehitus@gmail.com

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

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

www.prtgrupp.ee

VESI (süsteemid, kaevud, pumbad)
KÜTE (ehitus, remont, pesu)

KANAL (ka ummistuste avamine) 

Enki RL OÜ
3244103, 56621147,
enki.erel@gmail.com

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

• Ahjud, kaminad, korstnad, plii-
did, müürid. Tel 5047 459

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste lik-
videerimine. Tel 5552 8487

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

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

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

• Kolimisteenus. Kiire ja mugav! Tel 
5646 7038

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 5061 
547, 32 278 22

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

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

• 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

• Transport kaubikuga. Tel 5535 938

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

• Veoteenus nädalavahetustel 
väikekalluriga (kandevõime 1,5 
tonni või 4 m3 küttepuid). Tel 
56915810

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

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

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

• Pakume talveks lumelükka-
misteenust. Rakvere ja lähiüm-
brus. Vajadusel koos lume ära-
veoga. Tel 5659 702

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

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

• Aitan ära viia teie vanaraua. Raha 
kohe! Tel 5069 548

• Lepnal juuksur töötab kolma-
päeval ja laupäeval. Teen meeste ja 
naiste lõikuseid, värvin ja triibutan 
juukseid, värvin kulmud ja ripsmed. 
Hinnad on soodsad! Broneerige aeg 
ette telefonil 500866, Ksenia

• Pressin õunamahla. Tel 5390 9168

• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

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

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

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

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

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

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

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

• Õhtujuht sisustab teie peo. Tel 
5535 885

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

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

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

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



Kuulutaja reede, 16. oktoober 2015 15Kuulutused

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

• 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

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

* Koduelektroonika remont
Kontoritehnika  Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Järvamaal, 
Lääne- ja Ida Virumaal. 

Levib maal ja linnas. 
Kuumakse alates 

7 eurost
Info ja tellimine 519 616 06

info@igorexa.ee
www.igorexa.ee

VÕIDU LAENUKONTOR 

NÜÜD UUEL AADRESSIL 

ROHIAIA 15A

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

laenud kinnisvara ja 

sõidukite tagatisel

e-sigaretid javedeli-

kud (erinevad tooted)

kodutehnika

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

AVATUD UUS KOMISJONI kpl ROHUAIA 15A
Ostame ja müüme uusi ja kasutatud KODUMASI-NAID, ELEKTROONIKAT ja TÖÖRIISTU jne. 

Tel 555 67508
ROHIAIA 15A, RAKVERET. 555 67508 
AVATUD E - R 9-18 L 10-15

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

Ehitustööd

Tel 5860 0196

UUED JA VANAD 
KLIENDID!

Olete oodatud Krooniselveri 
Ilustuudio Voyage!
maniküür al 8 €, 
pediküür al 18 €, 

striplac (man. + lakk) 15 €, 
geellakk 15 € 

jne
Marika 5615 2763

Salongis praktikant lõikab ja 
värvib juukseid poole hinnaga. 
Samas pakume tööd veel ühele 

juuksurile. Tel 32 40 775

Too oma STIHLi 
mootorseade 
hooldusesse. 

STIHL annab Sinu 
bensiinimootoriga 

STIHL seadmele 
TASUTA 
õhufiltri, 

süüteküünla ja 
kütusefiltri.

Osade vahetus ja   
seadistus vaid 8 €

Laada 20, Rakvere
Pikk 25, Väike-Maarja

32 55 332
www.forestplus.ee

Hooldekomplekti tavahind alates 28 €

• Müüa palju korralikke süle- 
ja  lauaar vuteid .  Garanti i  ja 
vahetusvõimalus. Tel: 56 454 853

•  Mü ü a  u u e d  d u š i r u u m i 
pendelseinad (uksed). 90x185, 
2 tk. Hind kokkuleppel. Tel 5852 
8509

• Kodumajapidamise likvideerimise 
tõttu müüa kanalisatsioonikaevu 
luuk,  külmkapp  Minsk, vene-
aegseid televiisoreid, elektriline 
kirjutusmasin Canon, mööblit 
(voodi, riidekapp, peegelkapp). 
Lisaks puitlaastplaate (30x40 cm) 
riiulite jaoks, jne. Info: 5371 2433

• Müüa magamistoamööbel. Tel 
5332 8728

• Müüa magnetofon Saturn 1 1950.
aastast paljude lintidega vanaaegsest 
muusikast. Tel 5070 316

• Müüa 30 plaati „Klassikalise 
muusika suurkujud“. Koosneb 
audio-CDst ja raamatust.Müüa ka 
kiiktool. Tel 5590 7276

• Müüa kangasteljed ja 1960. a 
riidekapp. Tel 5147 591

• Müüa õmblusmasinad Singer 
ja Naumann (jalgpedaalid). Hind 
kokkuleppel. Tel 5091 930

• Müüa overlok Zuki (4niidiline, 
professionaalne koos lauaga). Hind 
350 €. Tel 5568 9755

• Müüa 2 uut koera pildiga fl iistekki 
(160x200 cm). Tel 5699 6594

•  M ü ü a  a r v u t i k o m p l e k t 
koolilapsele ja kõlarid. Tel 5592 
0376

• Müüa soojapuhur Tallmac 18 kW, 
uus, poehind 700 €. Hind 280 €. Tel 
5646 6933

• Müügil kasutatud kodumasinad.
Järelmaksuvõimalus. Asume Lai 1. 
Kontakt 5604 9687 Viru Pant OÜ”

KODU

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

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

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

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

• Ostan igasugust vana koduteh-
nikat ja vanametalli, vanu raa-
matuid, toidunõusid, mööblit. Tel 
5673 8790
• Ostan vanu vinüülplaate ja elekt-
rilise vahvliküpsetaja. tel 5039 650

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

• Ostan nõukogudeaegseid port-
selankujusid, mudelautosid. Tel 
5853 4656

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

• Ostame lauahõbedat ja hõbeeh-
teid prooviga 84; 800; 916; 925. Laada 
14 Antiigiäri. Tel 5067 819, 3230 702

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

• Kui Teil on kasutuna seismas tsaa-
ri- või eestiaegseid märke, münte, 
paberraha ja raamatuid, siis palun 
müüge need mulle. Samuti võib 
pakkuda ka veneaegseid kopikaid, 
märke, medaleid. Aus kaup ja raha 
kohe kätte! Tel 5590 6683
• Ostan nõukogudeaegse merevai-
gust kaelakee, suurema kee eest 
maksan kuni 500 €. Tel 5871 0351

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

• Antiigiäri Rakvere kesklinnas ostab 
kulda igasugusel kujul. Hind alates 
17 €/gr. Laada tn 14. Tel 5067 819, 
3230 702

JALGRATTAD 

Naistele  laias  vär vi  ja 
suuruse valikus - 1 käik (175 
€), 3 käiku (225 €).

Lastele lai mudelivalik, 
hind alates 75 €.

Rollerid, mopeedid, ATV-d, 
krossikad, enduuro - 
varuosad, remont 5341 5771
* uus mopeedi mootor 275 €.
50CC, 72CC, 110 CC, 4T, 4 käiku

Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

VINTSID - 12 000 HD - 
370 €, RAUAD, 

TÕSTESARJAD 
Rakveres, Tartus, Tallinnas. 
Vaata www.jrmotors.ee. 
Info Jaak - 5028 488

Rakvere, Vilde 14 
bussijaama vastas 
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

Rakveres 
Tallinna tänav 49 

mööblipoes 
Müügil väga soodsad 

uued ja kasutatud 
lahtikäivad ja 

nurgadiivanid, voodid, 
kušetid, madratsid, 

toolid-lauad, suured 
ja väikesed kummutid, 

riidekapid, väga 
kaunid käsitsi tehtud 

toolid (Soome), uus ja 
antiikmööblit. 

Võtan asju 
komisjonimüüki.

Oleme avatud iga päev 
E-R 10-18, L 10-15 

P suletud
Meeldivaid sisseoste!

Info 5069 814

Taaskasutatud 
rõivaste müügipunkt 

“SIRTSUD” 
Avatud Rakveres

Sireli tee 6
(Rakverest Kadrina suunas ca 200 m)

 T, N, R 11 - 17
 L  13 - 17

P.S. Tasumine  sularahas!

3=2
Ostes 3, maksad 2 

kallima eest



LADU NÄPIL MÜÜB:

kanakoib 1,40 €/kg;
kanakints 1,30 €/kg;

sea peekoniviilud (suitsu) 
2,50 €/kg;

sea lameribi (70% liha) 
1,70 €/kg;

kaelakarbonaad 2,90 €/kg;
paneeritud tursafi lee 

2,80 €/kg;
heigifi lee 3,60 €/kg.

Info tel 32 20 722

MÜÜA 

KVALITEETSET 

SÕELUTUD MULDA 

KOOS TRANSPORDIGA. 

TEL 5077 365, 5067 196
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MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE

Vinnis
5783 8999

•Küti  Saeveskis  saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise teenus al. 16 €/tm ja 
nelikanthööveldus. Tel 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

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

• Soodsalt müüa tahkekütusel 
töötav korralik 20 kW 5ribiline Leedu 
katel ja Soome 25 kW tahkeõlil 
töötav katel koos automaatikaga. 
Tel 5092 489

• Müüa kasutatud keskküttekatel 
Viadrus U22. Kasutuses olnud 
pelletiküttel 5 aastat. Hind 300 €. 
Kui on ostusoovi ja lisainfo tel 5689 
2613 või 5382 0111

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

EHITUS

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Briti lühikarvaline emane kass 
otsib peigmeest. Tel 5302 6788

LOOMAD

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

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

• Müüa  toidukartulit  „Laura“. 
Asume 3 km Rakverest. Tel 5334 
5348

• Toidukartul „Gala“ Obja külas. 
Vedu. Tel 5346 6784

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

• Müüa eraisikutele ja asutustele 
väga soodsa hinnaga kvaliteetset 
toidukartulit „Gala“, „Secura“ 
ja „Red Lady“. Hind on koos 
k o h a l e t o o m i s e g a .  K a r t u l i 
kauba peale annan porgandit 
poolmuidu. Mäiste Talu OÜ 
(kartulite ja küttepuude müük). 
Tel 5199 3008

• Müüa mahedalt  kasvatatud 
toidukartulit “Maret”, “Laura”, 
“Reet”, “Ando”. Transport. Tel 5046 
887

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

• Müüa toidukartulit „Laura“, „Gala“, 
„Vinetta“, „Fontane“, „Läti kollane“. 
Tel 5271 369

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

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

• Müüa sõelutud mulda. Tel 
+372 5270 059

PÕLLUMAJANDUS

METS

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

SAEMATERJALI 
MÜÜK

Väike-Maarjas. Transpordi 
võimalus.

OSTAME OKASPUU 
PALKI

Tel 5150 268

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 
Tel 528 8224 

www.uhtnapuit.ee

MÜÜME:

* PUITBRIKETT 

(kandiline ja 

ümmargune)

* TURBABRIKETT

* KÜTTEGRAANULEID

* KIVISÜSI

* KAMINAPUID JA 

KLOTSE

Rakvere Kütteladu, 

Narva 17, tel. 32 51 101

Paide Kütteladu, 

Parkali 18, 

tel. 3832088

www.algaveod.ee

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

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

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

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

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

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

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

•  Müüa kuivi  küttepuid  60L 
võrkkott ides  soodsa hinnaga 
koos transpordiga. Järelmaks ja 
kuludokument. Pakkuda ka 3m 
küttepuud (lepp). Te 5122 025

KÜTTEPUUD

Hinnad alates 3540 €.

Kauplus NAELAREMONT, 
Rakvere Jaama pst. 11

Tel. 5453 80 53

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

NB! Kauba toome Eesti piires 
tasuta kohale!!!

MÜÜA UUED HALUMASINAD 
Taanist, Saksamaalt ja Itaaliast.

Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

• põrandalaud 6,90 eur/m²
• välisvoodrilaud 4,99 eur/m²
• sisevoodrilaud 4,10 eur/m²
• terrassilaud 6,90 eur/m²

Tel 53 953 953,  
     53 060 604

vooder.wix.com/puukuur
        Puukuur

KUIVAD KÜTTEPUUD 
JA KLOTSID 

40L võrkudes. 40 ja 50 cm. 

Kuiva puud on ka lahtiselt. 

Tel 5171 522

Ootame kõiki uude ja avarasse 

komisjoonipoodi

PANE OMA KASUTULT 

SEISVAD ASJAD RAHA 

TEENIMA JA LEIAME KOOS 

NEILE UUE OMANIKU! 

Info telefonil 5304 8516

Müügile võite tuua kõike ja 

hinnad määrate ise!

Asume Rakveres 

Narva mnt 24

Boksi hind nädalaks 7 €

              Avatud E - R 10 - 18
                                  L 10 - 15

TASUTA VANAMETALLI 
KORISTUS 

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

jne)

Harjumaal, Lääne- ja Ida-Viru-
maal.

Tel 5079 984

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

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

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

• SUUR LAOTÜHJENDUSMÜÜK. 
Anname ära kõrge kütteväärtusega 
lehise puitbriketti hinnaga 120 
eurot/tonn. Kampaania kehtib, 
kuni kaupa jätkub! Minimaalne 
kogus 1 tonni. Transpordi võimalus. 
Lisainfot telefonil: 5347 6878 või: 
marek@wellmax.ee

•  Г Р А Н Д И О З Н А Я 
РАСПРОДАЖА! Распродаем самый 
теплотворный брикет из опилок 
лиственницы по цене 120 евро за 
тонну. Кампания действует до тех 
пор, пока товар есть в наличии. 
Минимальный заказ 1 тонны. 
Возможна транспортная доставка. 
Дополнительная информация по 
телефону 5347 6878 или по эл.почте 
marek@wellmax.ee
• Müüa saetud-lõhutud kuivi 
küttepuid. Minimaalne kogus 2 m3. 
Tel 5223 152
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OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

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

j
ogu Eestis.

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

Info: Mob 555 60 240

viruhalud@gmail.com

Lehtmetsade Ekspert
Viru Halud OÜ ostab -

* kasvava metsa 
raieõigust
* metsamaad

Küsi pakkumist!

TEATED
• Jurist. Tel +372 50 34 352

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

• Pidutse NELJA TAMME TALUS. 
Tel 5816 2229

• Lp. mesinikud! Luke Vahavabrik 
ostab mesilasvaha  (7 €/kg) ja 
vahetab kunstkärge (2,5 €/kg) 
Rakveres Tammiku tn 6 laupäeval, 
24. oktoobril kell 12-13. Tel 5133 356

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakvere Laada 14 (endine 
turuhoone).  Müügil  r i ided 
jalatsid jm huvitavat

• Tulge kõik juuksurisse! Rakveres 
Laada 14, reg tel 5620 3174, Alli

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

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

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

VANAVARA

TUTVUS
• Naine (64) otsib sõpra. Tel 5693 
7390

• Korralik 60dates mees soovib 
tutvuda korraliku naisterahvaga. 
Tel 5639 6056

MUUD
• www.toonklaas.ee

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

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

• ALUMIINIUMIST KATUSEREDE-
LID. Õhtuti tel 5289 418

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

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

• Rakvere Q Pandimaja Ed. Vilde 
3 E-R 9.30-17.30, L 9.30 – 13.30. 
Laenud pandi vastu. Intress alates 
10 % kuus. Pantvara müük. Kulla 
ost-müük. Hind kuni 29 €/gramm. 
Tel 5149 100, www.incassor24.ee, 
fb: incassor.pandimaja. Tegemist 
o n  f i n a n t s t e e n u s e g a .  E n n e 
lepingu sõlmimist palun tutvuda 
teenuste tingimustega. Vajadusel 
konsulteerida asjatundjatega.

• Müüa vautšerid Türgi reisile. Tel 
5398 1891

www.reinpaul.ee
tiit@reinpaul.ee

tel 5600 3450

OSTAME metsakinnistuid; kasvavat metsa;
metsamaterjali ka virnastatud võsa. PAKUME 

metsaraie teenust, PUHASTAME kraavid võsast.

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

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

märgid, paberraha, 
sõjatemaatika (kiivrid, 

mõõgad, pandlad, vormid) 
jpm. 

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud 
majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 (vana 

turuhoone), RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

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

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

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

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

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

pildiraamid, 
mänguasjad, mündid, märgid, 

paberraha jpm. 
Valikuliselt ostame ka 
nõuk.aegset kraami. 

RAHA KOHE. 
Tühjendusostud majapidamiste 

likvideerimisel. 
KOJUKUTSED on kõikides 

GROSSI kaupluste 
asupiirkondades üle Eesti 

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

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 15. oktoober 2015
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Turul veel müügil:
* käsitöö, soojad kudumid
* tööstuskaup (riided ja jalanõud) 
* kasutatud riided

Kartul kg 0,40

Mugulsibul kg 1,20 1,50

Roheline sibul kg 5,00

Petersell kg 8,00

Till kg 8,00 10,00

Hapukapsas kg 1,50

Suvikõrvits kg 1,00

Kõrvits kg 1,00

Tomat kg 3,00

Kapsas kg 0,35

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Peet kg 0,80

Küüslauk kg 8,00

Paprika kg 2,00

Õunad kg 0,50 2,00

Ploomid kg 2,50

Pohlad liiter 3,00 5,00

Jõhvikad liiter 3,50

Mesi kg 6,50 7,00

Toorpiim T, N, 
L 9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,20

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

KÕIK SÜGISESED 
METSA- JA AIASAADUSED TURULT!

LAUPÄEVAL, 17. OKTOOBRIL 
TURUL SAAREMAA LAMBAVIL-

LAST, MERIINOVILLAST JA KOER-
AKARVAST LÕNGA MÜÜK!!

Mis tulema peab, see tuleb, 

kellel saab otsa aeg, see läheb. 

Minnes võtab ta lambist tule 

ja süütab taevase tähe…

Sügav kaastunne Sulle, Eve Tamm, kui 
saadad viimsele teekonnale oma kalli 

abikaasa 

VELLO TAMME

MTÜ Lootusekiir ja Mare 

ning Rein Lääne-Viru 

Pimedate Ühingust

Siiras kaastunne Kiira Pilvistele kalli

 ABIKAASA 

kaotuse puhul. 

Endised töökaaslased 

Rakvere Kaubastu

plaaniosakonnast

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Sügav kaastunne Eve Tammele 

VELLO TAMME 

kaotuse puhul. 

Endised töötajad 
käsitelgedelt

Nädalalehte Kuulutaja saab tellida 

kõikidest sidejaoskondadest 

ÜLE EESTIÜLE EESTI
Tellija tasub ainult Ees   Pos   kojukande eest.

 www.kuulutaja.ee Kuulutaja

„Saladuste 
õhtu“ Tallinna 
Linnamuuseumis ja 
Kiek in de Kökis  
22. oktoobril kella 17-22 toi-
mub Tallinna Linnamuuseu-
mis ja Kiek in de Kökis  „Sala-
duste õhtu“.
Õhtu jooksul tutvutakse põ-
nevate lugudega Linnamuu-
seumis ja Kiek in de Kökis. Nii 
toimub saladuslikud otsimis-
mängud ja laternaekskur-
sioon vanalinnas ning õhtu 
lõpetatakse hämaras suurtü-
kitornis, kus meisterdatakse 
kaitsemaski, mis on hingede-
ajale igati kohane.
Muuseumiõhtule kogunemi-
ne toimub Tallinna Linna-
muuseumis aadressil Vene tä-
nav 17 ja seiklused lõppevad 
Kiek in de Köki tornis (Ko-
mandandi tee 2). Muuseumi-
õhtu on mõeldud 8- 11 aas-
tastele lastele. Osavõtutasu 
on 21 eurot.
Eelnevalt palutakse registree-
rida aadressil: kristi.paatsi@
linnamuuseum.ee või telefo-
nil 6155193.
Lisainfot leiab: www.linna-
muuseum.ee/linnamuu-
seum/ või www.linnamuu-
seum.ee/kok/
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Rakvere Teatri selletalvine 
jõululavastus jutustab loo, 
kuidas vaprad lapsed Hansu-
ke ja Greteke saavad jagu kõi-
gist katsumustest ning jõua-
vad lõpuks õnnelikult koju. 
Sestap teavad õde ja vend vä-
ga hästi, mis tähendab olla 
kodust kaugel, või veel hul-
lem – mis tunne on siis, kui 
kodu üldse polegi.
Just sellepärast algatavad 
Hansuke ja Greteke koostöös 
Virumaa Koduloomade Var-
jupaigaga heatahtliku kam-
paania, mille eesmärgiks on 
leida hüljatud kassidele sobiv 
kodu. Võib-olla oodatakse 
uut sõpra mõne lapse peres, 
aga võib-olla leiavad nad kas-
sile sobiva kodupaiga hoopis 
ema-isa tööpaigas või rõõm-
sameelse naabritädi juures? 
Ehk on mõnesse maakooli või 
-lasteaeda võimalik võtta ko-
olikass? 
Hansuke ja Greteke panevad 
kõigile lastele, vanematele ja 
kasvatajatele südamele, et 
eesmärk ei ole kellegi koju ar-
msat kodulooma sokutada, 
vaid leida loomakestele pa-
rim elupaik. Lapsed peavad 
mõistma, et loom on uus pe-
reliige, kelle tulek toob kaasa 
mitmeid kohustusi ja vastu-
tuse pikkadeks aastateks. Va-
id nii saab pere enesele usta-
va sõbra ja põneva kaaslase, 
kelle tegemised toovad kõigi-
le palju rõõmu.
Aga rõõmu ei tee ainult koju 
võetud loom, vaid ka teadmi-
ne, et oled aidanud endast 
nõrgemat. Nõnda palume ko-
os lastega tegutsedes kõige-
pealt läbi mõelda järgmised 
teemad ja seejärel otsustada, 

kuidas saate teie kodu kaota-
nud kasse aidata. 
Esmalt korraldage lasteaias 
või koolis looduslootunni ajal 
uurimisretk kaslaste maail-
ma, saamaks teada, kes kas-
sid üldse on, kes on nende 
sugulased, millised on nende 
harjumused, toitumine, päe-
vakava ning kuidas nad suht-
levad inimestega. Kui üldpilt 
on selge, arutlege koos järg-
miste küsimuste üle.
Kas on huvi otsida lisatead-
misi kassi arenemise ja vaja-
duste kohta, et juba enne loo-
ma võtmist tema elu paremi-
ni ette kujutada?
Koduloom on pereliige, kes 
jääb teiega aastateks – mõtle 
ja küsi järele, kas kõik teie ko-
dus on uue sõbra tulekuga 
nõus?
Kass tahab mängida ja hulla-
ta – kas sinul ja su perel on 
selleks iga päev aega? Ega te 
pelga, et mängu käigus võib 
kodu segamini minna? 
Kassi peab söötma, tema lii-
vakasti peab puhastama – kas 
sul on meeles seda iga päev 
teha? Sa ei hakka ju seda ko-
hustust ema või isa kaela vee-
retama?
Kass ajab vahel toad segami-
ni, väike kass pissib ja kakab 
mõnikord sinna, kuhu ei tohi 
– kas sul on meelekindlust 
talle asju mitu korda selgita-
da ja tema järelt koristada?
Koduloom vajab toitu ja mõ-
nikord arstiabi, aga kõik see 
maksab raha – kas perel on 
selleks võimalusi?
Mänguhoos võib kass koge-
mata haiget teha – kas oskad 
sellega arvestada? Ehk on pe-
res väiksemaid lapsi või loo-

mi, kes seda veel ei mõista?
Kui sul juba on kodus mõni 
loom, siis mõtle, kas nad so-
bivad kassiga koos elama.
Kas teil on kedagi, kes kassi 
eest hoolt kannab, kui tahate 
perega pikemaks ajaks puh-
kusele sõita?
Varjupaigast võetud kassile 
on tehtud parasiiditõrje, ta on 
märgistatud mikrokiibiga, 
kantud registrisse ja vaktsine-
eritud, paljud on steriliseeri-
tud/kastreeritud. Selle eest 
tuleb uuel omanikul välja 
käia loovutustasu 20 eurot. 
Seda raha on kohe vaja.
Kui nüüd oma peres, lasteaia-
rühmas või klassis olete kõik 
eeltoodud punktid läbi mõel-
nud ja otsustanud, et te taha-
te otsida inimest, peret või 
firmat, kes kassile kodu võiks 
pakkuda, siis andke oma soo-
vist teada Rakvere Teatri aad-
ressil kassid@rakvereteater.ee
Projektijuht Mari Rohtla saa-
dab teile ühe koju igatseva  
kassi pildi ja iseloomustuse 
ning raamkujunduse. 
Kunstiõpetusetunnis saab iga 
laps raamkujunduse sisse ise 
joonistada, rebida, kartu-
litrükkida, mosaiiktehnikas 
kujundada teie rühma hoole-
aluse kiisu pildi. Laste joonis-
tatud kasside portreed pildis-
tage üles ja saatke teatrisse 
kassid@rakvereteater.ee – ai-

tame teil teatri kodulehe ja 
FB kaudu kassiotsinguid la-
iendada.
Klassijuhatajatunnis raken-
dage kogu oma fantaasia, et 
mõelda välja, kuidas teie joo-
nistused jõuaksid nendeni, 
kes kassi koju saaksid võtta: 
kas on see pere, kes kõikidele 
nõuetele vastab; kas teete ku-
ulutusest plakatid ja panete 
need üles lubatud kohtadesse 
või sünnib juba teatri jaoks 
üles pildistatud kassiportree-
dest meilipõhi, mida te tutta-
vate aadressidele laiali saate 
saata; või meisterdate sellest 
kaardid, mida annate sõpra-
dele-sugulastele-naabritele, 
kes võiksid eeltoodud punkti-
de järgi kassiomanikuks sobi-
da. 
Kui keegi neist tunneb süda-
mesoovi omale perre sõber 
võtta, saab ta võtta ühendust 
Rakvere Teatriga. Tänutäheks 
neile, kes on soovinud loo-
makesi aidata, loosime ühele 
grupile välja Sagadi Loodus-
kooli metsaretke, mis aitab 
loodust mõista ja looduses 
hakkama saada –  nagu said 
metsas hakkama Hansuke ja 
Greteke. 

Laila Talunik,
Rakvere Teatri turundusjuht

Teatrikinos stardib väärtfilmi õhtu
Pühapäeval, 18. oktoobril kell 17 toimub Europe Direct Lää-
ne-Virumaa teabekeskuse ja Rakvere Teatrikino koostöös esi-
mene Euroopa väärtfilmi õhtu, kus linastub Itaalia rezhissöö-
ri Paolo Sorrentino uus draama “Noorus” (Youth). 
Sorrentino eelmine film “Kohutav ilu” tunnistati eelmisel 
aastal parima võõrkeelse filmi Oscari vääriliseks ning võitis 
ka Euroopa Filmiakadeemia parima filmi auhinna. “Noorus” 
esilinastus tänavu Cannes’i filmifestivali võistlusprogram-
mis.
Filmi peategelasteks on vanad sõbrad Fred ja Mick, kes vee-
davad puhkust Alpide jalamil asuvas kuurordis. Helilooja ja 
dirigent Fred on pensionil, kuid sama vana Mick püüab jät-
kata oma rezhissööritööd, sest tal on veel tegemata oma tes-
tamentfilm. Mehed jälgivad oma laste eluheitlusi, Micki en-
tusiastlikke noori kolleege ja teisi hotellikülalisi. Pikkade 
vestluste käigus püütakse selgeks saada, kas ja millal on mõ-
tet vanadusega leppida ja noortel eest ära astuda või on ka 
neil vanemas eas oma loominguga maailmale ja iseendile 
midagi pakkuda.
“Noorus” on Itaalia, Prantsusmaa, Šveitsi ja Suurbritannia 
koostööfilm, milles astuvad üles Michael Caine, Harvey Kei-
tel, Rachel Weisz, Paul Dano ja Jane Fonda, lisaks esinevad 
iseendana popartist Paloma Faith ja ooperilaulja Sumi Jo.
Filmiõhtute eesmärgiks on toetada Euroopa kultuurilist mit-
mekesisust, tuues inimesteni häid Euroopa filme ning tekita-
da arutelu neis kajastatud teemade üle.
Filmile järgneb vestlusring teatrikino kohvikus, kus filmis 
nähtu üle vahetavad mõtteid Triinu ja Rein Sikk.
Triinu on noor dramaturg ja teatriteaduste tudeng, kes muu-
hulgas on kirjutanud mitmeid arvustusi teatrietendustele. 
Rein Sikk on eelkõige tuntud kui mitmekülgsete huvidega 
ajakirjanik, kes peab avaliku teabe spetsialisti ametit Kadrina 
Vallavalitsuses. 
Väärtfilmi õhtut toetavad Euroopa Liit, Riigikantselei ja Lää-
ne-Viru Maavalitsus ning see on huvilistele tasuta.

Kuulutaja

Hansuke ja Greteke 
aitavad kassid jõuluks koju

KONTAKT

Kui Teil on soovi projektist pikemalt ja täpse-
malt rääkida, siis palun võtke ühendust projek-
ti ideeautori Mari Rohtlaga mari@rakveretea-
ter.ee või telefonil 56502407.

Maavalitsus koondab ettevõtjad 
ühiselt turundama
Lääne-Viru 
Maavalitsus 
kutsub maa-
konna ettevõt-
jaid osalema 
rahvusvahelisel 
turismimessil 
Tourest, et tut-
vustada maava-
litsuse koordi-
neerimisel ja 
toetusel puhku-
se veetmise või-
malusi maa-
konnas, uusi 
turismitooteid 
ja suurüritusi.
„Turismimessil on Lääne-Virumaa alati olnud silmapaistev ja 
hästi pildis. Vaatamata pinna piiratusele soovime, et võimali-
kult paljud tublid teenindussfääri esindajad turismisektorist 
saaksid ühiselt külalistele maakonnast parima mulje kujun-
dada. Turismil ja sealhulgas siseturismil on meie maakonnas 
jätkuvalt väga suur potentsiaal ja ainult ühiselt ja koos tehes 
saame tuua rohkem puhkajaid nii Väike-Maarjasse, Tapale, 
Lahemaale, Kundasse kui ka Rakveresse. Meil on, mida näi-
data. Lääne-Virumaa külastus on elamus,“ rääkis Lääne-Viru 
maavanem Marko Torm. 
Vanim ja suurim turismimess Balti riikides toimub 12.-14.
veebruaril Eesti Näituste messikeskuses. 2016. aastal toimub 
mess juba 25. korda.
Lääne-Virumaa kuuekümneruutmeetrine pind asub „Puhka 
Eestis“ hallis, kus on esindatud Eesti spaad ja maakonnad, 
andes külastajale hea ülevaate siseturismi võimalustest.
Asutustel-ettevõtetel, kes soovivad osaleda Tourest messil 
maakonna pinnal, tuleb hiljemalt oktoobri lõpuks kontaktee-
ruda Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosa-
konna peaspetsialisti Mari Knjazeviga telefonil 3258013 või 
e-posti aadressil mari.knjazev@laane-viru.maavalitsus.ee.
Suurimate turismiobjektidena olid tänavu messipinnal väljas 
kõik kolm Lahemaa mõisat koos Rakvere linnusega. Lisaks 
olid pinnal esindatud SA Virumaa Muuseumide Eesti Polit-
seimuuseum, MTÜ Viru Folk, MTÜ PAIK, Karepa Ravimtai-
meaed, Lontova Seikluspark, Jaanioja Käsitöötalu. Lisaks ka 
Ida-Virumaal asuv Avinurme Puiduait.

Kuulutaja
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rakvereteater.ee

L, 17. okt kell 16 ja 18
P, 18. okt kell 15 E, 19. okt kell 16

Seiklus
(Perefilm)

VIPLALA

P, 18. oktoober kell 20
Dokumentaal

(Lubatud kõigile!)

VABADUSE MUSTRID

P, 18. oktoober kell 17
Tasuta

(Alla 12 a keelatud!)

Euroopa väärtfilmi õhtu
NOORUS

L, 17. ja E, 19. okt kell 18 ja 20
Thriller

(Alla 12 a mittesoovitatav)

KÕRVALEKALLE

Vaba aeg

KUHU MINNA

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
17. oktoobril ansambel Respekt, tuju hoiab üleval DJ Imre Mih-
hailov. Pilet 5 eurot.

Rakvere Teater 
16.10. kl 19 Oscar ja Roosamamma:Kirjad jumalale v. maja
(lav. Üllar Saaremäe)
16.10. kl 19 Armastus tööpostil s.maja (lav. Peeter Tammearu)
20.10. kl 19 3 õde v.maja (lav. Andres Noormets)
21.10. kl 19 Algused v.maja (lav. Nils Riess)
22.10. kl 19 Põhjas v.maja (lav. Jussi Sorjanen), järgneb vestlus 
ca 20.45
22.10. kl 19 Sinatraga kuu peale s.maja (lav. Ivo Eensalu)

Seljateraapia tunnid
Seljateraapia tunnid kõigile, kes tahavad seljavaludest vabane-
da, nii selja- kui kõhulihaseid tugevdada, oma rühti ja enese-
tunnet parandada. Tunnid toimuvad Laada 3a (sissepääs hoovi 
poolt) reedeti kell 11 ja kell 18, pühapäeviti kell 18. Lähem info 
annetipner@gmail.com, tel. 5645 3219.

Lääne-Virumaa Diabeetikute Selts
Diabeetikute Seltsi liikmed, palume teid 20. oktoobril kell 14 M. 
Laeksi loengule “Vesi - elu allikas”, Lille tn. 8 Rakveres.

Loengusari diskussiooniga “Ühel lainel”. 
Algab paaridele mõeldud 7osaline loengusari diskussiooniga 
“Ühel lainel”. Esimene osa on 24. oktoobril kell 18 Rakveres 
aadressil Pikk 26, 2. korrus. Lisainfo: www.facebook.com/yhel.
lainel.

Kunda kool 120
Lugupeetud Kunda kooli endised õpilased ja õpetajad! Ootame 
teid kooli 120. sünnipäevale pühendatud sündmustele!
Reedel, 27.novembril
14.30 süütame lahkunud õpetajate haudadel küünlad
17.00 spordivõistlused nais- ja segavõistkondadele
Laupäeval, 28. novembril
10.00 spordivõistlused jätkuvad, võistlevad meeskonnad
10.00-12.00 avatud uksed koolimajas
12.00-14.00 endiste Kunda koolimajade asukohtades küünalde 
süütamine (kohad bussis eelregistreerimisega), korraldab Kun-
da Hariduse Toetusselts http://selts.kunda.ee.
17.00 kontsertetendus “Meie kooli lugu”
18.00 Kunda Hariduse Toetusseltsi kõnekoosolek “Kui vana 
oled, Kunda kool?”
19.00 Juubelipidu
Kooli juubeliürituste pääse on eelmüügist 10eurot, kohapeal 
15eurot.
Palume osavõtumaks kanda Kunda Hariduse Toetusseltsi ar-
veldusarvele EE441010220241345226, selgituseks märkida 
KÜG juubel, maksja kooliaegne nimi, lend ja/või lõpetamise 
aasta.
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Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428. www.omaporsas.ee

1,95
1,75

1,85

/kg

/kg

/kg

€

€

€

Kampaania erinevad tükid

Veerand siga
Hakkliha

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

PARIMAD HINNAD!

Pikk 28, Rakvere

SUUREPÄRANE VALIK
kardina- ja mööbliriideid, rõivakangaid

ning lai valik voodipesukangaid

Kaupluses

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

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

KÜTE, JAHUTUS,
VENTILATSIOON,
SAN-TEHNILISED TÖÖD

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

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

Palju häid
saapaid!

* RIEKER

* CAPRICE

* TAMARIS

* AALTONEN

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

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

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

CarDrive sügiskampaania on auto talveks korda!

Tellides hoolduse meilt, tulede ja

jahutusvedeliku külmakontroll TASUTA.

Ostes talverehvid meilt, paigaldus TASUTA.
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