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Tubli majaomanik,
„Süstime seinad soojaks“?
Soojale talvele võib järgneda

ka KÄRE KÜLM!

Ideest teostuseni!

Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com Koduleht: www.küttesalong.ee• •

Järelmaksu

võimalus!

PELLETITEMÜÜK

PELLETIKAMINAD

alates 999 €
Pakume ka plekist ahjukestasid

ja emailitud pliidikestasid

R 23.10 kl 17.30
LASTE DISKO “SALTOFEST”
Salto Batuudikeskuses on disko! Värvilised  laserkiired, 
diskopallid, UV-valgus, näomaalingud, vdiskomuusika ja -tants.

L 24.10 kl 12.00
TEADUSTEATER “KOLM PÕRSAKEST 
Teadusshow kogu perele! Lõbusad töötoad 
ja uskumatult vinged teaduskatsed.

P 25.10 kl 12.00
NOORTEAJAKIRI “YU MAGAZINE”
Uue noorteajakirja esitlusüritus! 
Lahedad esinejad ja põnevad tegevused. 
Tasuta meik ja fotonurk!

KOOLIVAHEAEG  
PÕHJAKESKUSES

PÕHJAKAS ON PÕNEV!
www.pohjakeskus.ee

www.facebook.com/EhituseABC

23.-25. oktoober

Kõik
kaubad

*Kampaania tingimused: www.ehituseabc.ee
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Alkoholikahjusid on hinna-
tud Eestis kõrgemaks kui ra-
ha, mida maksame riigieelar-
vest kaitsekulutusteks. Tegeli-
kult aga ei jõua keegi kokku 
lugeda seda muret ja valu, 
ammugi valatud pisaraid, mi-
da alkoholiga liialdamine on 
meie rahvale põhjustanud. 
Viinalembus ja purjus pea on 
võtnud tuhandeid elusid, rik-
kunud inimeste tervist ja 
omavahelisi suhteid, tekita-
nud sügavaid sotsiaalseid 
probleeme. Rääkimata mõõt-
matust materiaalsest kahjust 
ja survest nii haigekassa eel-
arvele kui ka riigi sotsiaalku-
lutustele laiemalt. Kolmandik 
Eesti peredest on tundnud 
muret pereliikme joomise pä-
rast, pooled Eesti täiskasva-
nuist on olnud mures sõbra 
pärast.

Pooled traagilised õnne-
tused on seotud alkoho-
liga
Kiretu statistika ütleb, et 
2013. aastal oli joobes 44 
protsenti liikluses hukkunu-
test, 71 protsenti tuleõnne-
tustes hukkunutest, 56 prot-
senti uppunutest ja 42 prot-
senti enesetapu tegijatest. Li-
saks alkoholijoobe tõttu juh-
tunud muud õnnetused, na-
gu kukkumised ja ka alkoho-
list põhjustatud haigused. 
Viinasurmad pole ainult lah-
kunute endi, vaid ka nende 
lähedaste ja tegelikult ka 
meie väikese ühiskonna tra-
göödia. Nagu ka rikutud elu 
ja tervis, mahajoodud inim-
väärikus ja loomata jäänud 
rahvuslik rikkus.
Seega tuleks tervitada iga 
sammu, mida riik astub sel-
leks, et hoida oma kodanikke 
ja iseäranis noori. Seda enam, 
et viimased tõsisemad muu-
datused Eesti alkoholipoliiti-
kas jäävad enam kui viie aas-
ta taha. 
Mul on hea meel, et tervise- 
ja tööminister on läinud la-
hingusse eesmärgiga vähen-
dada alkoholi liigtarbimist ja 
kättesaadavust. See võitlus ei 
saa olema kerge, sest oma ka-
sumi pärast muretsevad toot-
jad, müüjad, reklaamiagen-
tuurid, telekanalid, suhtekor-
raldajad, turundajad ja lobis-

tid on juba asunud vasturün-
nakule. 
Kõlavad jutud vaba ettevõtlu-
se piiramisest ja sellest, kui-
das piirangute mõjul pane-
vad kümned ettevõtted oma 
uksed kinni. Viimases julgen 
ma küll sügavalt kahelda. 
Kui panna kaalukausile rahva 
tervise kaitsmine ja mõnede 
ettevõtete ärilised huvid, siis 
peaks iga inimene, kes mu-
retseb Eesti hea käekäigu ja 
meie noorte tuleviku pärast, 
toetama Sotsiaalministeeriu-
mist tulnud ettepanekuid.

Atraktiivsed reklaamid 
kutsuvad tarbima
Rahvusvahelised uuringud 
kinnitavad tõsiasja, et alko-
holireklaamid mõjutavad ala-
ealisi joovastavaid jooke 
proovima ja suurendavad 
noorte seas nende tarbimist. 
On need ju säravalt ja atrak-
tiivselt tehtud, luues kuvan-
dit, et väike naps ja lahe elu 
käivad kokku. 
Tervitan kahel käel kavanda-
tavat piirangut, mis kärbib 
reklaamid askeetlikeks, luba-
des reklaamida üksnes alko-
hoolse joogi nime, liiki, toot-
jat, päritolumaad, geograafi-
list piirkonda ja etanoolisisal-
duse mahuprotsente. Igati 
mõistlik on lükata nende näi-
tamise aeg teleekraanidel 
praeguselt kella 21 kella 22 ja 
kaotada lõplikult välireklaa-
mid. Olgu öeldud, et 80 prot-
senti Eesti elanikest pooldab 
alkoholireklaamide täielikku 
keelustamist. 
Usun, et üsna suure kasute-
guriga on elluviimise järel ka 
muudatused, mis kohustavad 
alates 2017. aastast paiguta-
ma napsipudelid teistest kau-
padest eraldi ja alates 2018. 
aastast eraldama alkoholi 
ülejäänud müügisaalist läbi-
paistmatu vaheseinaga.
Väikestes poodides piisab al-
koholi tõstmisest müüja selja 
taha. On öeldud, et kes ikka 
väga tahab, see saab alati 
oma joogi ostetud, ja küllap 
see nii ka on. Kuid alkoholi 
eraldamine teistest kaupa-
dest aitab kaasa mõistmisele, 
et viin ja õlu ei ole päris tava-
lised kaubad samas reas leiva 
ja piimaga. 

See samm muudab poeskäi-
gu kiiremaks ja mugavamaks 
neil inimestel, kes vägijooke 
ei osta ja kes ei pea enam os-
tukäruga suurtest õllealustest 
mööda manööverdama. 
Kindlasti aitab alkoholi teis-
test kaupadest eristamine 
neid inimesi, kes on sõltuvu-
ses, kuid kes püüavad oma 
joomist kontrollida. Samuti 
aitab see poodidel sisse seada 
tänasest paremini toimiva-
maid kontrollmeetmeid selle 
üle, et alkoholi ei müüdaks 
alaealistele ega purupurjus 
inimestele. Olen veendunud 
ka selles, et bensiinijaamad 
pole kohaks, kus müüa esma-
tarbekaubana õlut ja viina. 
Hästi on teada, et hind on üks 
ventiil, mis mõjutab inimeste 
valikuid. Sotsiaaldemokraa-
did on aastaid toetanud 
ideed, et viina kõrval tuleb 
tõsta ka õlle aktsiisi, kuna 
lahjad alkohoolsed joogid on 
noortele vähemalt niisama 
ohtlikud ja aitavad kergemini 
sõltuvust tekitada. Seni on 
see ettepanek põrkunud Re-
formierakonna vastuseisule, 
kuid me ei jäta jonni. 
Arutelud äärmiselt põhimõt-
telise, meie rahva elujõudu ja 
tervist puudutava seaduseel-
nõu üle on seekord alanud 
paljulubavalt. Loodetavasti 
on ka Riigikogu saalis piisa-
valt poliitilist tahet ja kindla-
meelsust, võtmaks vastu ot-
sused, mis aitavad meil  alko-
kuradist ühiselt jagu saada. 
Igaühel on võimalik siin anda 
oma panus – kas juua seni-
sest poole vähem, loobuda 
napsist pidudel, kus viibivad 
ka lapsed, öelda alkoholile 
täielikult ei või sekkuda, kui 
alaealised on alkoholi ostmas 
või pruukimas. 

Heljo Pikhof,
Riigikogu õiguskomisjoni 

esimees, SDE

Alkokuradi mõjujõud peab kaduma
Vangerdamine kohalike poliitikutega
Tänavune sügis on kohalikus poliitikas olnud üllatavalt ak-
tiivne: Tamsalus võeti maha vallavanem, Kundas linnapea. 
Umbusaldus on õhus Tamsalu volikogu esimehele.
Eelmisest perioodist (2009-2013) ei meenugi esimese hooga 
sarnaseid umbusaldusi. Rakvere linnapea, jah, vahetus, aga 
sellel olid teised põhjused.
Iseenesest on sellised „võimulainetused“ üllatavad. Statistika 
kinnitab, et mida väiksem on omavalitsus, seda stabiilsem on 
seal võim. Ja mitte ainult ühe valitsemistsükli ajal. Lääne-Vi-
rumaalt sobivad näitesse väga hästi Laekvere ja Rakke vald – 
Laekvere vallavanem Aarne Laas on üks Eesti staazhikamaid, 
kui mitte kõige staazhikam vallavanem üldse, Andrus Blok 
Rakkes, aga ka Aivar Aruja Rakvere vallas, on samuti väga 
kaua oma ametit pidanud.
Seni sobis seda nimistut täiendama ka Tamsalu vald, kuid 
seal hakkas sel sügisel siis teatavasti „lainetama“. Päris „tor-
miks“ siiski vist ei lähe, sest kuuldavasti tahetakse Toomas 
Uudeberg kohalikku poliitikasse tagasi tuua, kuigi natukene 
teisele ehk volikogu esimehe toolile.
Millest selline seos, et mida vähem elanikke, seda „eluaeg-
sem“ on vallavanem?
Üks põhjus on kindlasti selles, et mida väiksem omavalitsus, 
seda rohkem rahva silma all selle juhid on. Pätti ja pettust te-
ha ei saa, see tuleb kohe välja. Kusjuures eelseisev haldusre-
form, mille käigus tekkivad uued omavalitsused peaksid ole-
ma vähemalt 5000 elanikuga, muudab antud kontekstis olu-
korda kindlasti. Keegi ministeeriumi ametnikest viskas isegi 
musta huumorit, kuid tema ütluses on ka aus ülestunnistus: 
„Suures omavalitsuses on võimalik korda saata ka suuremaid 
lollusi.“
Teine põhjus on aga n-ö negatiivse märgiga: väikeses kogu-
konnas pole piisavalt asjalikke ja pädevaid inimesi, kelle va-
helt valida. Olgu pealegi – vallavanema või linnapea saab 
konkursi korras leida ka mujalt Eestist, kuid volikogu esi-
meestega on teine lugu. Kui neid umbusaldatakse ja ametist 
tagandatakse, siis peab olema ka plaan B, kes asemele panna. 
Kusjuures Tamsalus tundub selle plaaniga B olevat problee-
me: juba 2013. aasta sügisel käis volikogu esimehe ameti üm-
ber üks jant, nüüd näib sellele positsioonile taas kõlbavat tei-
ses ametis ärapõlatud Uudeberg. 
Mitte et Uudebergil midagi viga oleks, aga natuke kummali-
ne, kui volikogu liikmed teda vallavanemana umbusaldasid ja 
nüüd jälle esimehena usaldavad. Juriidiliselt on ju volikogu 
esimees (ja tegelikult ka volikogu kui kollektiivorgan) vallava-
nema tööandja ehk asub kõrgemal positsioonil ja omab suu-
remat otsustusõigust.
Edgar Savisaarele pakuvad keskerakondlased auesimehe po-
sitsiooni ja Savisaar on öelnud, et tema auesimees olla ei ta-
ha. Mul tuli selle peale omaaegne Miki-Hiire koomiksiraamat 
meelde: Miki ja sõbrad valisid kellegi oma klubi aupresiden-
diks ja pärast tuli välja, et aupresidendi ainus „töökohustus“ 
oli klubiliikmetele lõbustuspargi pileti väljategemine. Mis siis 
imestada, et Savisaar seda ametit ei taha.
Aga kui nüüd tõsiselt võtta, siis kui paljud meie omavalitsuste 
volikogude esimehed on „auesimehed“, tehes kõike nii nagu 
televiisoris tehakse Esnas Paaveli juhtimisel, ja kui paljud on 
ka tegelikult vallavanema või linnapea tööandjad nagu ame-
tijuhend eeldaks? Ma ei tea vastust, aga nii omavalitsuse ela-
nikel kui ka volikogu liikmetel tasuks selle peale mõelda.

Aivar Ojaperv
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Igal aastal avastatakse 
suurel hulgal salakaupa 
või võltsitud kaubamärgiga 
tooteid. Pärast omanikult 
äravõtmist kaup purusta-
takse ja viiakse Kundasse, 
kus see läheb tsemendiah-
ju kütteks.

Kaius Mölder

Tolliametnikud kontrollivad 
pidevalt, mis toimub Eestis 
kaubandusturul, kuid vaata-
mata sellele suudetakse üle 
riigipiiri jätkuvalt smugelda-
da igasugust kraami, olgu 
need salasigaretid või -alko-
hol, võltsitud firmariided või 
salakütus. 
Piraatkauba avastamisel alus-
tatakse omaniku suhtes me-
netlus, kaup võetakse ära ja 
see läheb töötlusesse. „Kui 
enamjaolt tegeleme salasiga-
rettidega, siis tuleb ette ka 
juhtumeid, kus hävitamisele 
lähevad Armani firmamärki 
kandvad võltsitud käekellad, 
samuti kosmeetika ja ülikallid 
margikonjakid,“ ütles Maksu- 
ja Tolliameti riigivarajuht Ar-
vids Tisler.
Selleks, et võltskaup ei jõuaks 
uuesti ringlusse, korraldas 
MTA riigihanke koostööpart-
neri leidmiseks, kellega koos 
kindlaid protseduurireegleid 
jälgides kauba hävitamisprot-
sess läbi viiakse. Koostööd te-
hakse Harjumaal Ääsmäel 
asuva osaühinguga Infokait-
sesüsteemid, kes pakub ma-
terjalide purustamisteenust.
Arvids Tisler ütles, et näiteks 
esmaspäeval jõudis Tartu-
maalt osaühingusse järelkä-
ruga kaubik, milles oli ligi 
tonn huuletubakat. 
„Keelatud kraami oli umbes 
nelikümmend tuhat karpi. 

Salakaup saadi kätte Lõu-
na-Eestist ja tegemist oli kahe 
erineva äravõetud laadungi-
ga. Mõlema juhtumi suhtes 
algatati väärteomenetlus.
Ühe menetluse raames õn-
nestus välja selgitada kaht-
lusalune isik, kuid teises epi-
soodis pole isikut aga kind-
laks tehtud. Sellegipoolest 
hävitatakse huuletubakas 
ära,“ lisas Tisler.
Hävitamisprotsessil on kind-
lad reeglid: õigsust jälgivad 
kaks inimest, lisaks filmitakse 
kogu sündmus üles, et välis-
tada kauba uuesti ringlusesse 
sattumine. 
Salakraami hävitamine algab 
alati kauba ülemõõtmisega. 
Vastavalt sellele, mis materja-
liga tegemist on, jätkub eda-
sine töötlemisteekond. Näi-
teks huuletubaka valasid töö-
mehed kopplaadurisse, mis 
tõstis kraami purustaja kohal 
asetsevasse punkrisse. Hetke-
ga hekseldas masin kauba 

peeneks massiks, mille 
pressmasin üheks suureks 
kuubikuks pressis.
„Sellega pole hävitusprotsess 
veel lõppenud. Kuubikuks 
töödeldud mass jõuab lõpuks 
Kundasse tsemenditehase 
katlamajja, kus salakaup lä-
heb ahju,“ rääkis Tisler. 
Paljudes inimestes tekitab 
korraliku kauba hävitamine 
pahameelt, kuid Maksu- ja 
Tolliameti sõnul ei jõuagi iga-
sugune salakaup hävitamise-
le. „Kui kaup on kasutuskõlb-
lik ja võltskaubamärgid on 
võimalik eemaldada, siis an-
name selle sotsiaalhoolekan-
deasutustele. Siinkohal käib 
jutt riideesemetest ja jala-
nõudest, mitte sigarettidest 
ning alkoholist,“ täiendas Tis-
ler. Ta lisas, et võltsitud kau-
bamärke aitavad riietelt ee-
maldada aktsiaseltsis Eesti 
Vanglatööstus töötavad kin-
nipeetavad ning nõudlus töö-
deldud riiete järele on suur.

Salakaup lastakse korstnasse

Huuletubakast saab peale hävitamist küttematerjal. 
Foto: Kaius Mölder

Lääne-Viru maavalitsus koos-
töös EELK Rakvere Kolmainu 
koguduse ja Rakvere Karmeli 
kogudusega korraldab aasta 
lõpus austamisürituse Lää-
ne-Virumaa kuldpulmapaari-
dele, kel on täitunud või täi-
tumas tänavu 50 abieluaas-
tat.
Samuti on üritusele oodatud 
kõik need paarid, kel tänavu 
täitunud 5aastase sammuga 
kuldpulmadele järgnevad 
pulma-aastapäevad.
„Hoiame ja väärtustame neid 
inimesi, kes meie ümber, 
meie vanemate või vanava-
nematena on suutnud hooli-
vust ja armastust sedavõrd 
väärika aja jooksul üleval hoi-

da,“ sõnas maavanem Marko 
Torm. „Ülesseadmine on liht-
ne ja ainult telefoni või e-kirja 
kaugusel. Tunnustus kestab 
kuldpulmapaariliste mälus 
aga pikka aega. Sellega näita-
me meie lähedastele, et maa-
kond ja kogukond hoolib 
neist ja hindab väärtusi, mida 
nemad aastakümnete jooksul 
kandnud ja edasi andnud,“ li-
sas Torm.
Kõik on oodatud austamisü-
ritusele kirja panema oma tä-
navu väärikat pulma-aasta-
päeva tähistavaid vanemaid, 
vanavanemaid või teisi lähe-
dasi.
Oma osalemissoovi saab kuni 
2. novembrini edastada maa-

valitsusele telefonil 325 8001 
või e-posti teel info@laa-
ne-viru.maavalitsus.ee. 
Tänavune tunnustamine 
leiab aset 11. detsembril kell 
14 Rakvere Kolmainu kirikus.
Pikaajaliste abielupaaride 
austamisüritus korraldatakse 
Lääne-Virumaal aastast 2012.
Mullu vastasid üleskutsele nii 
pikaajalised paarid ise, kui 
nende pereliikmed, kes oma 
esivanemad kirja panid ja ko-
halegi tõid. Kokku osalesid 14 
paari, kes tähistasid möödu-
nud aastal oma 50., 55. või 60. 
pulma-aastapäeva.

Lääne-Viru maavanem Mar-
ko Torm ja Kaitseliidu Viru 
maleva pealik Marek Laanisto 
leppisid kokku, et Võidupüha 
tähistamiseks korraldatav 
Lääne-Virumaa Maakaitse-
päev toimub järgmisel aastal 
esmakordselt Rakvere vallas.
Tormi sõnul on maakaitse-
päeval kohaliku kogukonna 
hulgas täita oluline roll. „Aja-
loo mäletamine ja vabaduse 
eest langenute mälestamine 
peab olema iga rahva jaoks 
auasi. Mul on väga hea meel, 
et meie maakonna kõik oma-
valitsused on selle traditsioo-
ni taha ühtselt koondunud ja 
saame sarnaselt senisele 
praktikale tähistada pidulik-
ku sündmust ka järgneval 
aastal uues kohas – Rakvere 
vallas.“
Maakaitsepäeva eesmärgiks 
on austuse avaldamine Vaba-
dussõjas Eesti iseseisvuse 
eest langenutele ning tradit-

sioonilisteks tegevusteks on 
kujunenud Võidutule üleand-
mine ja pidulik rivistus. Ette-
paneku Maakaitsepäeva tä-
histamiseks tegi 2000. aastal 
Haapsalu võidupühaparaadil 
president Lennart Meri. 
Lääne-Virumaa Maakaitse-
päeva on erinevates maakon-
na omavalitsustes tähistatud 

alates 2001. aastast. Esimene 
maakaitsepäev maakonnas 
toimus Kadrinas, seejärel Väi-
ke-Maarjas, Haljalas, Rakve-
res, Tapal, Kundas, Tamsalus, 
Rakkes. 2009. aastal toimus 
maakaitsepäev taas Rakveres, 
siis Viru-Nigulas, Laekveres, 
Võsul. 2013. aastal sai 
maakaitsepäeva nautida Sõ-
merul, mullu Haljalas ning 
tänavu toimus see Vinnis.
Kaitseliidu Viru maleva peali-
ku kolonelleitnant Marek 
Laanisto sõnul toimub 2017. 
aasta maakaitsepäev Rägave-
re vallas ning siis on maakon-
nale ring peale tehtud. Tema 
sõnul saab tulevikus alustada 
planeerimist selliselt, et Lää-
ne-Virumaa vallad ja linnad 
esitavad oma valla tähtpäeva-
dest lähtuvalt ettepanekud 
ning maavanem koos Viru 
maleva pealiku ja VIROL´i 
esindajaga võtavad vastu ot-
suse.

Maavalitsus austab kuldpulmapaare

Maavanem (vasakul) jagamas 
Vinni maakaitsepäeval 
võidutuld. 

Foto: Kristel Kitsing

Järgmisel aastal toimib Lääne-Virumaa 
Maakaitsepäev Rakvere vallas
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Rakvere • Jaama 37 (endine Lille 18) • E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718

660.-VENERA
nurgadiivanvoodi 620.-TIJA

nurgadiivanvoodi 609.-BOSTON M
nurgadiivanvoodi

595.-KORFU
nurgadiivanvoodi 575.-MILKY WAY

nurgadiivanvoodi 540.-BINGO
nurgadiivanvoodi

diivanvoodi499.-

RUSNE

diivanvoodi425.-

Mööblikauplus Gigant  avab 1. novembril 
oma uksed uuel aadressil: NIINE 4A!

–10%

Kiirusta kaupa piiratud koguses!!!

990.-SELINA komplekt

3+1+1

diivanvoodi360.-

TYRA-1

diivanvoodi419.-

BELLA

diivanvoodi355.-

ELEFANT

diivanvoodi345.- diivanvoodi199.- diivanvoodi179.-

DAGDA

diivanvoodi199.-

LEER

diivanvoodi139.-

DANIEL

SIMONA LADOGA

99.-al. 120.-al. 

VOODI SILVI

89.-al. 

METALLVOODI 

210.-

KUŠETT ARTEK VOODI DAINA

DUOklapplaudHERAKLESkummutid

135.-

kapiga

SMILEköök 499.- MODENAköök 329.-

TYRA-3

399.-

SEKTSIOON MOCCA

klaasist 
DIIVANILAUAD

klaasist 
SÖÖGILAUAD85.-al. 

puidust 
SÖÖGILAUAD

49.-al. 

81.-

70.-al. 

kõikidelt 
näidistelt
allahindlus7 viimast päevaJaama 37 kaupluses
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Relvaloa taotlemisel väljas-
tab perearst tervisetõendi 
viieks aastaks. Kui vahe-
peal on inimese tervislik 
seisund aga sedavõrd muu-
tunud, et tal tekib tervise-
häire, millega muidu rel-
valoa taotlemiseks vajalik-
ku tervisetõendit ei anta, 
siis arsti poolt juba väljas-
tatud tervisetõendit prae-
gu kahjuks kehtetuks muu-
ta ei saa. Teisisõnu võib 
psüühiliselt haige inimene 
käsitseda relva, sest pole 
alust selle tervisetõendi tü-
histamiseks, millega kao-
tab kehtivuse ka relvaluba.

Kaius Mölder

Siseministeerium analüüsis 
relvaseaduse rakendamise 
probleemkohti ning jõudis 
järeldusele, et relvaloa tervi-
setõendite väljastamise keh-
tiv regulatsioon ei ole piisav, 
tagamaks tõsiste tervisehäi-
retega relvaomanikel relva-
loa tühistamist. Tervisetõen-
di väljastanud arstil pole het-
kel selleks vastavat kohus-
tust ning ta ei pruugi ka tea-
da saada inimese tervisehäi-
re tekkimisest. 
Praeguse korra järgi näeb rel-
valoa jaoks tervisetõendi väl-
jastamist vaid perearst ning 
kui peaks juhtuma, et relva-
loa kehtetuks tunnistamise 
aluseks oleva tervisliku häire 
avastab mõni teine meditsii-
nitöötaja, jääb see informat-
sioon suure tõenäosusega 
kinni ning relvaluba isikult 
ära ei võeta.
Selgitusi jagab Siseministee-
riumi korrakaitse- ja krimi-
naalpoliitika osakonna nõu-
nik Tarmo Pruuli.

Miks Siseministeerium soo-
vib seadusemuudatust sisse 
viia, kuigi kõrvaltvaatajale 
tundub, et seadus nagu toi-
miks?
Seadusel pole häda midagi, 
aga hetkel teeb muret see, et 
meile ei laeku infot inimeste 
kohta, kelle tervislik seisund 
on  muutunud, ja me ei tea, 
kas tema relvaloa tervise-
tõend kehtib või mitte. Relva-
seadus kehtib juba aastaid, 
kuid perearstidelt ei laeku 
mingisugustki informatsioo-
ni relvaomanike tervise koh-
ta. Meil tekib küsimus, kas 

Eesti inimesed on nii terved, 
et kõik relvaomanikud on hea 
tervisega, või on probleem 
selles, et info halvenenud ter-
visega relvaomanikust, kes ei 
tohiks relva omada, ei jõua 
perearstidelt politseile.
Protseduur on selline, et kui 
inimene hakkab relvaluba 
taotlema, läheb ta esmalt pe-
rearsti jutule. Tuleb käia ka 
psühhiaatri juures, kes samu-
ti hindab inimese tervislikku 
seisundit. Lõpuks teeb pere-
arst otsuse, kas inimene vas-
tab siseministri määruses sä-
testatud nõuetele. Kui jah, 

siis väljastatakse tervisetõend 
viieks aastaks.
Meie hinnangul on viis aastat 
üsna pikk periood ja inimese 
tervis võib selle aja jooksul 
muutuda. Kui politsei vahe-
peal inimese tervisliku sei-
sundi muutumisest teada ei 
saa, siis meie arvates ei ole 
see õige. Politsei tahaks ikka 
väga täpselt teada, kas inime-
sed, kellel on kodus relvad, 
vastavad relva omamise 
nõuetele. See ongi põhjus, 
mis tingis seadusemuudatuse 
vajaduse.

Kas seadusemuudatuse tin-
givad nooremad või hoopis 
vanemad relvaomanikud? 
Teada on, et eakamate ini-
meste tervis halveneb kiire-
mini, aga võibolla on pigem 
nooremate inimeste psüühi-
ka häiritud.
Mina ei saa siin endale õigust 
võtta, et selles võtmes hinna-
ta eesti rahva tervist. Ei oska 
öelda, kas nooremad on hai-
gemad kui vanemad või vas-
tupidi. Sellepärast pöördusi-
megi Sotsiaalministeeriumi 
poole, et sealsed ametnikud 
uuriks tausta, kas tõesti on 
infovahetuses probleemid või 
on tarvis protseduurireegleid 
selliselt muuta, et politsei 
hakkaks infot saama.

Kui Siseministeerium relva-
seaduse muudatuse ideega 
välja tuli, siis sai see ajakir-
janduses suurt vastukaja: ta-
heti teada, kelle õlule paneks 
seadusemuudatus lisatöö ja 
vastutuse.
Minu hinnangul aitaks lisa-
töö vajaduse ära hoida see, 
kui info liigub digitaalselt. Pe-
rearst väljastab tõendi ja teeb 
sellekohase märke andme-
baasi. Juhul, kui inimene 
peaks hiljem minema psüh-
hiaatri juurde või tekkivad 

muud tervisehädad ja psüh-
hiaater kannab andmebaasi 
uue diagnoosi, siis selle kohta 
oleks info ka perearstil ning 
ta saaks hinnata, kas relvaloa 
tervisetõend tuleks kehtetuks 
tunnistada. Või on vaja välja 
mõelda muud reeglid, näiteks 
kaotab tervisetõend teatud 
ajaks kehtivuse. Kui need 
andmed jõuaksid politsei val-
dusse, siis saaksid nad kaalu-
da edaspidist: kas isiku relva-
luba peatada või kehtetuks 
tunnistada. Samuti on mõtte-
koht veel see, mida hakata 
peale relvadega ja kas tasub 
oodata inimese tervise para-
nemist.

Seadusemuudatus on loogi-
line ja võiks kohe kehtima 
hakata. Milliseid probleeme 
ja takistusi hetkel näete?
Mina ei tahagi hetkel ühtegi 
probleemi ette näha. Tahan, 
et see infovahetus hakkaks 
hästi toimima. Ei oska öelda, 
kas perearstid toetavad muu-
datust või mitte. Ma ise loo-
dan muidugi, et toetavad. See 
peaks olema ju perearstide ja 
ka kõikide teiste arstide huvi-
des, et inimesed, kes relva ei 
tohiks kanda, seda tänaval, 
metsas või laskeklubis ei 
teeks. Me kõik teame, mis on 
juhtunud teistes Euroopa rii-
kides ja Ameerikas - inimeste 
turvatunne on nendes riiki-
des tugevalt kahjustatud. Me 
ei taha, et sellised juhtumid 
Eestis aset leiaksid, ei kooli-
des, ühistranspordis ega kus-
kil mujal.
Samas ei pea niisugust info-
vahetussüsteemi kaugelt otsi-
ma, Soomes on selline süs-
teem juba ammu sisse viidud 
ning sealsel politseil on piisav 
ülevaade relvaomanike ter-
vislikust seisundist.

Relvaomanike 
tervisest puudub ülevaade

Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna 
nõunik Tarmo Pruuli. 

Foto: Siseministeerium

Esimese 
õppeveerandi 
lõpetas Väike-
Maarja 
gümnaasiumis eriti 
huvitav koolipäev
Reedel, 16. oktoobril täitsid 
Väike-Maarja gümnaasiumi 
õpilaste koolipäeva tavapä-
rasest erinevad tegevused ja 
käigud, mis koondusid peal-
kirja alla „Huvitav kooli-
päev“. 
Pärast samal hommikul toi-
munud kooli sünnipäevaak-
tust suundusid 5.-12. klassid 
oma erinäoliste tegemiste 
juurde. 
5. klass tutvus Väike-Maarja 
muuseumis kohaliku kul-
tuurilooga. 6.a klass lõimis 
muusikat ja kunsti koostöös 
muusikakooliga, 6.b külas-
tas Väike-Maarja päästekoo-
li harjutusväljakut ja Rakve-
re päästekomandot. 
7. klass uuris tervisliku toi-
tumise saladusi Kaarli talu 
õpitoas ja 8. klass arendas 
ettevõtlikkuspädevust, töö-
toas Väike-Maarja õppekes-
kuses.
9.a ja 9.b tegid praktilisi loo-
dusvaatlusi Puhta Vee Tee-
mapargis. 10. klass käis 
praktilisel õppekäigul valla 
allasutustes ja tutvus valla-
valitsuse töökorraldusega. 
11.-12. klass lõimisid ajalu-
gu, eesti keelt ja kirjandust 
muuseumi õpitoas. Osad 
loodusteaduste huvilised 7.-
12. klassi õpilased osalesid 
ka Teaduskooli bioloogia 
õpikojas Väike-Maarja güm-
naasiumis.

Heili Nõgene

10. klass hooldekodus 
trepitõstukit katsetamas. 

Foto: Heili Nõgene
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MÕNE REAGA

JURIST ANNAB NÕU

MUST KROONIKA
VARGUSED
21. oktoobril teatati politsei-
le, et Tamsalu vallast Assa-
malla külast varastati moo-
torsaag ja võsalõikur. Kahju 
on 1000 eurot.
15. oktoobril teatati politsei-
le, et Rakveres Vabaduse tä-
naval asuvast sotsiaalmajast 
varastati televiisor Samsung. 
Kahju on 425 eurot.

KALLALETUNG EBAVE-
RES
15. oktoobril teatati politsei-
le, et Väike-Maarja vallas 
Ebavere külas tungiti kallale 
47aastasele mehele. Polit-
seile on võimalik kallaletun-
gija teada.

MÖÖBLIANGAAR PÄÄ-
SES TULEST
18. oktoobril kell 20.32 tea-
tati Häirekeskusele, et Tapal 
Pargi tänaval põleb puidust 
kuur ning sellest ühe meetri 
kaugusel asub mööblian-
gaar. Sündmuskohale sõit-
sid Tapa päästekomando 
päästjad, kes selgitasid välja, 
et põles garaazhihoone 
juurdeehituse katuse äär. 
Päästjad kustutasid tulekah-
ju kella 20.58ks. Inimesed vi-
gastada ei saanud.

VAO KÜLAS PÕLES RÕ-
DUL PRAHT
17. oktoobril kell 23.15 tea-
tati Häirekeskusele, et Väi-
ke-Maarja vallas Vao külas 
Pargi tänaval põleb kolme-
kordse korterelamu kolman-
dal korrusel rõdu. Sünd-
muskohale sõitsid päästjad 
Väike-Maarja päästeko-
mandost. Selgus, et rõdul oli 
süttinud praht, arvatavasti 
suitsetamise tagajärjel. Ela-
nikud püüdsid ise enne 
päästjate saabumist tule-
kahju kustutada. Päästjad 
teostasid järelkustutust ning 
likvideerisid tulekahju kella 
23.32ks. Inimesed vigastada 
ei saanud.

BENSIINILÕHN HÄIRIS
15. oktoobril kella 23.46 ajal 
teatati häirekeskusele, et 
Kadrina alevikus Pargi täna-
val tuleb maja esimesele 
korrusele keldrist bensiini-
lõhna. Päästjad leidsid keld-
rist külili oleva väikese ben-
siinikanistri, kust oli lekki-
nud põlevvedelikku. Pääst-
jad otsisid üles kanistri 
omaniku, kes selle ära viis. 
Siinkohal on paslik meelde 
tuletada, et põlevvedelikke 
tohib kortermaja keldris la-
dustada kuni 5 liitrit korteri 
kohta ning põlevmaterjali ei 
tohi hoida ehitises, selle all 
või vahetus läheduses selli-
selt, et see põhjustaks tuleo-
hu või raskendaks pääste-
tööd. Ida päästekeskuse me-
netlusbüroo juhtivinspektor 
Madis Tinnuri lisab, et ehiti-
ses ei tohi ladustada põlev-
vedelikku ja -gaasi, mille 
taaral on lekkimise tunnu-
sed. 

Kuulutaja

Tapa vald moodustati 21. ok-
toobril 2005 pärast Tapa linna 
ning Saksi ja Lehtse valla ühi-
nemist. Tapa vald oli oma 
sünnihetkel Eestis esimene 
omavalitsus, kus omavalitsu-
sed liitusid üle maakonna pii-
ri – Lehtse vald asus Järva-
maal.
“Tapa valla ühinemine oli 
omamoodi pretsedent,“ lau-
sus vallavanem Alari Kirt. 
„Liitumiskõnelustele olid 
kutsutud erinevatel ajahetke-
del lisaks Lehtse ja Saksi val-
lale veel Ambla ja Aegviidu 
vald, maad sai kuulatud ka 
Kadrina vallas.“
„Ühinemine on andnud val-
lale võimaluse rohkem inves-

teerida,“ jätkas ta. „Kui sul on 
korralik tulubaas, võetakse 
sind ka pangas paremini ju-
tule, sest paljud investeerin-
gud vajavad teatud ajahetkel 
ikkagi lisakatet. Olgu selleks 
teede- ja kergliiklusteede ehi-
tus, vee- ja kanalisatsioonito-
rude vahetus, mille lõpetasi-
me paar aastat tagasi, või lä-
hiajal rajatav Lehtse keskuse-
hoone ja uued kergliiklusteed 
ning pargid. Tapa vald on 
kokkuvõttes arenenud tublilt. 
On üksjagu osavõtlikke ini-
mesi ja ettevõtteid, kes pane-
vad samuti vajadusel käe alla 
ning toetavad ettevõtmisi.”
“Meie eelarve on tasakaalus, 
teeme pidevalt täiendavaid 

lisaeelarveid, enamik neist on 
positiivsed, mis annab mär-
ku, et rääkimata turbulent-
sest majanduskeskkonnast 
riigis, aga ka ELi ja kolmanda-
te riikide vahel, suudab Tapa 
hästi hakkama saada ja pide-
valt ning samm-sammult 
oma eelarvet ka kasvatada,“ 
jätkas Kirt. „See aga omakor-
da lisab võimalusi uuteks in-
vesteeringuteks. Eks on ka ta-
gasilööke, kuid meie ettevõt-
jad on väga tublid ja leidli-
kud, kalkuleerivad ja maan-
davad hoolikalt oma riskid 
ning loovad töökohti hoopis 
tasapisi juurde,” rõõmustas 
vallavanem.
“Meil on palju tublisid ja ak-

tiivseid vallakodanikke, keda 
tuntakse maakonnas ja vaba-
riigis, keda on ka kõrgelt tun-
nustatud. On mitmekülgne 
kultuuri- ja aktiivne spor-
dielu. Loomulikult on palju 
veel teha, kuid kui omi või-
malusi hästi kasutada, saame 
kõik koos ka lühikese ajaga 
väga palju ära teha,” lausus 
Alari Kirt veendunult.
Laupäeval, 24. oktoobril pee-
takse Tapa valla sünnipäeva-
pidu, kuhu mahuvad nii val-
lavanema vastuvõtud mitme-
le seltskonnale kui ka tantsu-
õhtu. 
Tapa valda sünnib igal aastal 
keskeltläbi 75-80 uut ilmako-
danikku, neile korraldatakse 

seekord 24. oktoobril kell 11 
pidulik vastuvõtt Tapa Kul-
tuurikojas. Traditsiooniline 
uute vallakodanike kutsetega 
vastuvõtupidu kannab täna-
vu nimetust “Beebide lusika-
pidu”, kuna esmakordselt 
kingitakse lastele hõbelusi-
kas. 
Õhtul toimub aga Lehtse Kul-
tuurimajas tantsuõhtu kõigi-
le, esinevad Marko Matvere ja 
Väikeste Lõõtspillide Ühing, 
DJ Erx ja sõbrad ning õhtut 
juhib Margo Hussar.

Kuulutaja

9. oktoobril toimunud 
Tamsalu vallavolikogu era-
korralisel istungil andsid 
opositsiooni esindajad üle 
umbusalduse algatamise 
avalduse volikogu ning eel-
arve-ja majanduskomisjoni 
esimehele Vardo Arusaare-
le. 

Aivar Ojaperv

Umbusaldamine on kavas 
järgmisel kolmapäeval toi-
muval istungil, 17liikmelises 
volikogus on selle läbi mine-
miseks vaja vähemalt 9 häält.
Vähem kui kaks kuud tagasi 
algatas opositsioon valimislii-
du Vaba Vallakodanik eestve-
damisel mäletatavasti ka val-
lavanem Toomas Uudebergi 
umbusaldamise, mis 4. sep-
tembril toimunud istungil 10 
poolthäälega ka läbi läks. Sel-
lest ajast on Tamsalu vallava-
nemata, tema kohuseid täi-
dab abivallavanem Riho Tell. 
Vallavanema leidmiseks kuu-
lutati välja avalik konkurss, 
kuhu avalduste esitamise 
tähtaeg on praeguseks möö-
das, kuid uut vallavanemat 
ametisse nimetatud veel pole.

Etteheited
Volikogu esimees Vardo Aru-
saarele, kes on ühtlasi ka ko-
haliku gümnaasiumi direktor, 
heidetakse ette, et ta pole pii-
savalt kaasa aidanud Tamsalu 
valla arengule. „Seda ajal, kui 
läheneb uus Euroopa rahas-
tamisperiood ning riigis te-
hakse ettevalmistust haldus-
reformiks,“ seisab umbusal-
dusavaldusele lisatud põh-
jenduses. „Volikogu esimehe 
töö eeldaks laiapõhjalisemat 
tegevust, kaasates volikogu, 
selle komisjone ning kõiki 
valla aktiivseid kodanikke 
valla ees seisvate ülesannete 
läbimõeldud lahendamiseks.
Volikogu esimees on pidevalt 

sekkunud vallavalitsuse töös-
se, mis pärsib oluliselt valla 
arengut. Selline ebausaldus-
väärne ja ebaprofessionaalne 
käitumine ei sobi kokku voli-
kogu esimehe ametiga ja ri-
kub terve volikogu mainet.
Volikogu on killustunud. Puu-
dub koostöö ja siiras soov 
ning pühendumus Tamsalu 
valda arendada. Selle asemel, 
et panustada volikogu, kui 
olulisema võimuorgani töö 
korraldamisse Tamsalu vallas, 
on näha, et suurem osa ener-
giast kulub võimumängudele.
Puudub läbipaistvus volikogu 
ja vallavalitsuse töös, kuna re-
visjonikomisjon, mis tradit-
siooniliselt ja Hea Tava koha-
selt antakse opositsiooni juh-
tida, on meie volikogus koa-
litsiooni juhtida.“
Umbusalduse algatajad leia-
vad, et on olemas huvide 
konflikt ja mõjuvõimu kuri-
tarvitamise ilmingud seoses 
ametite ringrotatsiooniga: 
vallavolikogu esimees - valla-
vanem - gümnaasiumi direk-
tor. Selline olukord pärsib 
valla arenguks oluliste otsus-

te tegemise kiirust ja julgust.

Uudeberg poliitikasse ta-
gasi?
Ametist vabastatud Toomas 
Uudeberg tegi avalduse voli-
kogu liikmestaatuse taasta-
miseks, sest vastavalt seadu-
sele oli see tal vallavanemaks 
olemise ajaks peatatud. Eel-
mistel kohalikel valimistel 
kandideeris ta valimisliidus 
Tamsalu vald ja kogus konku-
rentsitult kõige rohkem hääli 
– 219. Teise häältekoguse (78) 
sai endale muide opositsioo-
ni eestkõneleja Rein Lall.
Kuulutaja andmetel on 
umbusaldjatel plaanis oma-
pärane vangerdus: juhul kui 
Vardo Arusaare umbusalda-
mine läbi läheb, tehakse ette-
panek volikogu esimeheks 
kandideerida äsja ametist ta-
gandatud vallavanem Uude-
bergile! Viimane, kes ajutist 
vaba aega oma sõnul koduste 
metsahooldustöödega sisus-
tab, ei soostunud vastavat 
oletust kommenteerima, kuid 
ei lükanud seda ka otseselt 
ümber.

Tamsalu vangerdab 
kohalike poliitikutega, 
tagandatud Uudeberg poliitikasse tagasi?

Korduvate liiklusrikkujate sõidukid 
konfiskeeriti
Alates juunikuust on Virumaal jalameheks jäetud nelja sõi-
duki omanikud.
Septembris pidas Jõhvi politsei kinni sõiduauto Škoda, mille 
roolis olnud 38aastasel mehel tuvastati alkoholijoove ning tal 
puudus sõiduõigus. Oktoobris peeti Jõhvis kinni sõiduauto 
Ford, mille roolis oli alkoholijoobes ning ilma juhtimisõigu-
seta 57aastane mees.
Mõlemad mehed olid varem nii väärteo- kui ka kriminaalkor-
ras karistatud. Kuna karistused ei ole seni soovitud mõju 
avaldanud, määrati juhtidele arest ning nende sõidukid kon-
fiskeeriti.
Käesoleva aasta juunikuus pidasid Rakvere politseinikud kin-
ni sõiduauto Audi, mille roolis olnud 40aastasel mehel puu-
dus juhtimisõigus ja autol ei olnud ülevaatust ega kindlus-
tust. Kuna see polnud juhile esmane rikkumine, määrati talle 
üldkasulik töö ning sõiduk konfiskeeriti. 
Juulikuus peeti Rakveres kinni sõiduauto Volkswagen, mida 
juhtis alkoholijoobes 23aastane mees. Sõidukiomanikule, kes 
istus kõrvalistmel, oli samal päeval juba koostatud sama rik-
kumise eest väärteoprotokoll. Talle määrati rahatrahv ning 
sõiduk konfiskeeriti.
„Nimetatud meeste käitumisest saab järeldada ainult seda, et 
isikutel puudub vähimgi tahtmine õiguskorrast kinni pidada. 
Oma teoga panid nad ohtu nii enese kui ka kaasliiklejate elu. 
Neid on varasemalt karistatud erinevate liiklusrikkumiste 
eest, mille eest määratud karistused ei ole suutnud panna 
inimesi õiguskuulekalt käituma. Karistus peab avaldama mõ-
ju ja toimima. Arusaam õiguskuulekast käitumisest saab tulla 
ainult inimese hoiakute muutmise kaudu,“ sõnas Rakvere 
politseijaoskonna vanemväärteomenetleja Ave Uue.

Lugeja küsib: Inimene on tööl tähtajalise lepinguga lapse-
hoolduspuhkusel viibiva töötaja asendajana. Lepingu täht-
ajaks on määratud kuupäev (nt 01.02.2016) või kuni lapse-
hoolduspuhkusel oleva töötaja tööle naasmiseni. Kui asen-
daja jääb ise lapsehoolduspuhkusele enne lepingus toodud 
tähtaja lõppu, kas siis tööleping lõpetatakse ettenähtud kuu-
päeval või lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja tööle naasmi-
sel? Kas sellega peatub ka vanemahüvitis? Ja kui tööleping lõ-
peb, kas siis pole võimalik vanemahüvitist saada?
Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Anne Simmul-
mann.
Tähtajaline leping lõpeb tähtaja möödumisel – kui töötajaga 
on asendamise ajaks sõlmitud tööleping, siis lõpeb tööleping 
asendatava tööle naasmisega. Kui asendaja jääb ise lapse-
hoolduspuhkusele enne tähtaja lõppu, siis lapsehoolduspuh-
kus iseenesest ei lõpeta töösuhet. Tööleping lõpeb ka sellisel 
juhul tähtaja saabumisega.
Kehtiva töölepingu puhul on õigus sünnitushüvitisele, mida 
makstakse töökohustustest vabastamise esimesest päevast 
alates ning ühe kalendripäeva eest 100 protsenti kalendri-
päeva keskmisest tulust. Kui rasedus- ja sünnituspuhkusele 
minnes on töötajal kehtiv tööleping, on tal õigus ka sünnitus-
hüvitisele. Vanemahüvitisele on õigus olenemata kehtiva 
töösuhte olemasolust ehk seda saab ka siis, kui inimene ei 
tööta. Hüvitise suurus arvutatakse eelmise kalendriaasta ühe 
kalendrikuu keskmise tulu alusel.

Kuulutaja

Tapa vallavanem: ühinemine võimaldab rohkem investeerida
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OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

• Kõrgharidusega naine otsib 
kontoritööd. Tel 5743 4508

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

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

•  O t s i n  t ö ö d  R a k v e r e 
l i n n a s  a b i t ö ö l i s e n a  v õ i 
koristustöödel. Tel 32 52 103

• Eakate kodu Kundas võtab 
tööle hooldaja. Telefon 5343 
4528

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

•  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

• Võtame tööle veoautojuhi 
Soome-Venemaa suunal. Palk 
mehe vääriline. Tel 5919 5141

• 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

• Võtan tööle trimmerdaja 
(kultuurihooldus). Tel 5199 
6563

• Talu Kadrina vallas Lääne-
Virumaal otsib öökarjakut. 
Tel 5242 139

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

• NORAX KOOLITUSKESKUS. 
B - ka t  a u t o ko o l  0 2 .  n ov 
kell 16.00, raamatupidaja 
a l g ku r s u s   0 2 .  n ov  k e l l 
17.30, veoauto/taksojuhid 
14. nov kell 10.00. Info ja 
registreerimine tel  32 25 
060, Rohuaia 6, Rakvere  või 
info@noraxkoolitus.ee; www.
noraxkoolitus.ee

Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee
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Haljala neiu Kaidi Pile-
mann käis vabatahtlikuna 
Aafrikas ja osales kohali-
ku organisatsiooni GILEP 
(Girl Leadership Em-
powerment Programme) 
töös. Tema ülesandeks oli 
jagada tüdrukutele tead-
misi seksuaalkasvatuse ja 
reproduktiivtervise vald-
konnas. 

Katrin Kivi

Vahel piisab vaid mõttes mi-
dagi soovida, kui see juhtub-
ki. Nii soovis Kaidi Pilemann 
suve hakul enda ellu põne-
vaid juhtumisi. Õige pea sat-
tus ta Facebookis nägema 
postitust, mis kutsus kandi-
deerima GLENi (Global 
Education Network of Young 
Europeans) koordineeritud 
praktikaprojekti. Projekti ra-
hastas Välisministeerium.
„Pidin kirjutama motivat-
sioonikirja ja avalduse,“ rää-
kis Pilemann. „Läbisin eelse-
minarid rassismi ja muudel 
teemadel ning 24. juulil sõit-
sin Aafrikasse Malawisse 
Blantyresi linna. Eeltööd selle 
riigi kohta ma ei teinud, sest 
ei soovinud lasta end stereo-
tüüpidest kõigutada.“

Aafrika tüdrukutest
Kaidi Pilemann rääkis, et üks 
tema peamistest ülesanne-
test oli sealsetele tüdrukutele 
rääkida korduvkasutatavatest 
hügieenisidemetest. Korduv-
kasutatavad hügieeniside-
med?  Kas sellised asjad on 
tõesti olemas!?
„Jah! Aafrika tüdrukute hari-
dustee jääb sageli poolikuks 
kas siis mehelemineku, laste 
saamise või pere eest hoolit-
semise tõttu,“ selgitas Pile-
mann. „Aga ka nii väike asi 
meie silmis, nagu seda on 
menstruatsioon, jätab tüdru-
kud kord kuus koolitööst kõr-
vale. Nende teadlikkus kuu-
puhastusest on äärmiselt väi-
ke.“
„Kui aafriklannal algavad 
päevad, siis tuuakse talle tup-
pa hunnik liiva, mille otsas ta 
kükitab nädal aega. Sellel ajal 
ei ole tal lubatud vaadata me-
hele otsagi, rääkimata jutu-
ajamisest. Loomulikult ei ole 
see nii kõigil tüdrukutel ja 
naistel. Seal sõltub palju sel-
lest, millisesse perre tüdruk 
sünnib. Aafrika on kontrasti-
de maa ja kõikumisi tuleb et-
te äärmusest äärmusesse.“
„Selliseid võimalus nagu Eu-
roopa naistel pole seal kellel-
gi. Teadlikumad kasutavad 
taaskasutatavaid hügieenisi-
demeid, mida leseks jäänud 
naised vabatahtlikena õmb-
levad rätsepalt saadud riide-

jääkidest.“

Vanema autoriteet
Kaidi Pilemann ja ta saksla-
sest tandempartner olid 
meeskonna ainukesed valge 
nahavärviga inimesed ja 
neisse suhtuti uudishimuli-
kult ning heatahtlikult. „Aaf-
riklased on rõõmsad ja ava-
tud, kuid panin tähele, et neil 
kehtib vanema inimese auto-
riteet. Mida vanem inimene 
ütleb, seda usutakse. Ühes 
AIDSi ja HIVi töötoas tutvu-
sin ka nende arusaamistega. 
Näiteks arvasid sealsed tüd-
rukud, et esmakordsel seksi-
misel kaitseb neitsinahk rase-
duse eest või kui kõht valu-
tab, siis aitab selle vastu sek-
simine. Tundsin, et mu selgi-
tused läksid tühja, sest sain 
ikka ja jälle vastuväite: aga 
meie bioloogiaõpetaja ütles.“
Võiks arvata, et Malawi nai-
sed sünnitavad hordide kau-
pa järeltulijaid, aga keskmises 
peres on kolm last. „Küsisin 
ühelt noorelt naiselt, kes oli 
viis aastat abielus olnud, kui-
das nad väldivad tahtmatut 
rasedust. Nagu Aafrikas val-
davalt kombeks, kasutasid ka 
nemad raseduse vältimiseks 
katkestatud suguühet. Seda, 
et nii pole sugugi turvaline, 
nad ei teadnud.“
„Tüdrukutel on Malawis pal-
ju probleeme. Mulle läks väga 
hinge ühe lapsega 21aastase 
noore naise lugu, kes püüdis 
juba teist korda kooliharidust 
omandada. Tema vanemad 
olid surnud ja ta elas koos va-
naemaga, kes sundis teda 
prostitutsioonile, et raha tee-

nida. Kuigi seal on selline tee-
nimisviis lubatud, pole see 
sugugi soositud ja oli ka selle-
le tüdrukule vastuvõetama-
tu.“

Aafrika mõjus rahusta-
valt
Lisaks sellele, et Kaidi nägi 
imeilusat loodust ja kohtus 
huvitavate inimestega, leidis 
ta ka enda sees rahu. Kuidas 
see küll võimalik on?
„Aafrikas on elu väga lihtne,“ 
väitis neiu. „Vaatamata selle-
le, et inimeste päevapalk jääb 
alla ühe dollari, oskavad nad 
rõõmu tunda väga väikestest 
asjadest: kui põld annab saa-
ki või kui lihtsalt päike pais-
tab. Nad on seal avatud mõt-
lemisega ja nendega on liht-
ne ühist keelt leida. Peale sel-
le on nad väga õpihimulised. 
Kui meie lapsed ihkavad nuti-
telefoni, siis sealsed lapsed 
unistavad õpikutest.“

„Huvitav oli see, et linnapildis 
nägin vaid mõnda üksikut 
suitsetajat. Ka alkohol pole 
seal poes müügil. Alkoholi 
saab baaridest, kuid seal käi-
vad vaid mehed.“
„Kuigi olud olid kohati ekst-
reemsed, leidsin ma Aafrikas 
endas sügava rahu. Meie seal-
ses kodus ei olnud elektrit. 
Seega oli õhtul küünlavalgel 
aega palju mõtiskleda. Jõud-
sin järeldusele, et meie ini-
mesed muretsevad liiga palju 
asjade pärast, mida neil ei 
ole.“
Mis edasi? „Praegu on minu 
ülesanne Eesti inimestele ja-
gada seda infot, mida Ma-
lawis kogusin. Plaanin anda 
intervjuusid ja käia koolides 
sellest rääkimas. Kui keegi 
soovib selle kohta rohkem in-
fot, siis mulle saab kirjutada 
e-kirja aadressil kaidi3@
gmail.com.“

Kaidi Pilemann: Aafrika naised 
menstrueerivad liivakasti

PAGULASTEST
Kaidi rääkis, et kord pidi ta  eestlaseks olemise pä-
rast piinlikkust tundma. Nimelt toimus tema seal-
oleku ajal Eestis Vao külas pagulaste maja kurikuu-
lus süütamine ja see uudis jõudis isegi nii kaugesse 
maanurka nagu Malawi. „Jah, tuldi minu juurde sel-
gitusi küsima,“ kinnitas Pilemann. „Mis mul muud 
üle jäi kui natuke valetada ja öelda, et meie Delfi on 
väga kollane ajakirjandus, kus teemad üle võimen-
datakse.“
„Mis pagulaste teemat puudutab, siis olen muutu-
nud oluliselt sallivamaks ja olen seda meelt, et la-
hendama peab probleemi algpõhjused. Nii kaua, 
kui Lääs ja Ida Süüriasse tulirelvi saadavad, see 
probleem ei lahene.“

MALAWI VABARIIK

Malawi Vabariik on me-
repiirita riik Ida-Aafri-
kas. Riik asub Njassa jär-
vest läänes ja lõunas. 
Naaberriigid on Sambia, 
Tansaania ja Mosam-
biik.
Malawi rahvaarv 2014. 
aasta juulis oli hinnan-
guliselt 17 377 468.
Enamiku elanikkonnast 
moodustavad bantu 
keeli kõnelevad rahvad. Ametlik keel on inglise keel, 
mis on väga laialt levinud, eriti linnades.
Malawi pealinn on Lilongwe. Blantyresi linn on 
suuruselt teisel kohal.
Malawi on üks maailma vaesemaid riike. Alla vae-
suspiiri elas 2004. aastal 53 protsenti inimestest.
Malawi rahaühik on kvatša. Kvatša jaguneb sajaks 
tambalaks.

 Allikas: Vikipeedia

Fotol on näha taaskasutatavaid hügieenisidemeid, mida need 
naised või tüdrukud, kel pole aluspükse, saavad siduda endale 
ümber kolmnurkse rätiku abil.

Fotod: Kaidi Pilemann

Pildil Kaidi Pilemann koos entusiastlike koolinoortega, kes loodetavasti jätkavad teavitustööd 
oma kodumaal. 

Malawi lapsed lähevad kooli vahemikus 5-13 eluaastat. Põhi-
kool on 8 klassi. Enne neljandat klassi kukub välja 70 protsenti 
tüdrukutest. Fotol koolivormis IV-V klassi tüdrukud

Selline näeb välja keskmine klassiruum, mis peab aeg-ajalt 
mahutama enam kui 50 õpihimulist malawilast.
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Positiivse psühholoogia 
kursuse lektori Kaja Alter-
manni arvates peaks Eesti 
haridussüsteemi muutma 
nii, et laste vahel poleks 
enam võistlemist. „Nõrgem 
ja nõndanimetatud teistsu-
gune võib tunda end pide-
va surve all ja alandatu-
na,” tõdes ta. „Selline asi 
tuleks kohe ära lõpetada ja 
korraldada akadeemiline 
ülestõus.” 

Ülle Kask

Läinud nädala kolmapäeval 
algasid Rakveres Kunderi 
Seltsi Rahvakoolis positiivse 
psühholoogia kursused. 
Lääne-Virumaa Rakendus-
kõrgkooli psühholoogiaõppe-
jõud Kaja Altermann tutvus-
tas kursuslastele uut psühho-
loogiaharu. „Kui joonistada 
psühholoogiapuu, siis on sel-
lel noorel hingeteadusel, mis 
pole veel kahtsadat aastatki 
vana, üsna palju harusid,” kõ-
neles ta. „Arengu-, pere-, isik-
suse- ja kriisispsühholoogia 

on ainult killud. Peaaegu iga-
le eluvaldkonnale võib lisada 
sõna „psühholoogia“ ja saa-
me jälle uue haru.”
Erinevatel ajajärkudel on 
teadlased lähtunud ka erine-
vatest suundumustest inime-
se hinge lahkamisel. Näiteks 
freudism oli populaarne see-
tõttu, et tollal lähtuti alatead-
vusest tulenevatest problee-
midest, uuriti unenägusid. 
Sigmund Freud pole ka täna-
päeval unustuse hõlma vaju-
nud, sest isiksusepsühholoo-
gias on oma koht egol ja su-
peregol, Oidipuse ja Elektra 
kompleksil. 
Altermann selgitas, milleks 
meile positiivne psühholoo-
gia kui uus, moodne haru va-
jalik on. Üldine psühholoogia 
ehk nn tavapsühholoogia 
keskendub enamjaolt elu ne-
gatiivsetele aspektidele. 
„Kas meil on tarvis välja kae-
vata lapsepõlvest negatiivseid 
läbielamisi ja pidevalt lahata 
neid vanu mustreid? Võiks ju 
hoopis pöörata uue lehekülje 
ja alustada positiivsetest elu-
seikadest, jättes negatiivse 
selja taha,” kõneles psühho-
loog. 

Altremanni meelest tuleks 
korraldada akadeemiline 
ülestõus, sest haridussüstee-
mis pole mitte midagi muu-
tunud. Aastaid on ainult rää-
gitud, kui palju kahju tekita-
takse sellega, et kõiksugused 
edetabelid lahterdavad lap-
sed ja koolid headeks ja hal-
badeks. Iga uue haridusmi-
nistri tulekuga tekib lootus, et 
ehk nüüd midagi muutub, 
aga ei. Kõik jätkub vanaviisi ja 
väikeseid koole aina suletak-
se ning juurde tuleb mam-
mutkoole, kus võisteldakse 
ainult parimate tulemuste ni-
mel.
„Kui laps ongi parim ja tahab 
võistelda, tuleb teda ainult 
toetada ja motiveerida. Nii 
tulevadki meil olümpiavõit-
jad,” nentis Altermann „Aga 
ülejäänud lapsed ei tohi see-
tõttu hingetraumasid saada, 
et nemad ei küündi edetabe-
litesse.” 
Positiivse psühholoogia kur-
sused kestavad detsembri 
keskpaigani. Külalisesinejana 
on oodata Raivo Riimi, kes 
hakkab õpetama, kuidas val-
mib haiku (jaapani luuletus) 
õnnelikkusest. 

Psühholoogide arvates 
tuleks Eestis korraldada 
akadeemiline ülestõus 14. oktoobril külastas 

Austria Vabariigi uus 
suursaadik Eestis Doris 
Danler Lääne-Viru 
maavanem Marko Tor-
mi ning kohtus Esto-
nian Cell ASi juhtkon-
naga.
Marko Torm tutvustas 
Doris Danlerile maa-
konna haldusterrito-
riaalset korraldust ja 
rääkis maakonna eripä-
radest. Üheskoos aruta-
ti turismi, kultuuriüri-
tuste, kõrghariduse, 
põllumajanduse ja pa-
gulastemaatika üle ning kaar-
distati koostööpunkte.
Maavanem Marko Torm pi-
das märgiliseks, et Lääne-Vi-
rumaa on alles teine maa-
kond, mida suursaadik oma 
lühikese ametiaja jooksul on 
külastanud. „Nii Estonian 
Cell Austria investorite inves-
teeringuobjektina kui ka 
maakond oma eripäradega 
mängisid siin kindlasti suurt 
rolli,“ lausus maavanem. 
„Usun, et koostöö Austria 
suursaatkonnaga läheb meil 
aina paremaks ning sellest 
koorub välja ka praktiline ka-
su meie maakonna erinevate 
valdkondade esindajatele. 
Eeskätt pean silmas turismi- 

ja kultuuritemaatikaid. Sisuli-
selt leppisime juba kokku 
saatkonnapoolse kultuuri-
dessandi meie järgmise suve 
Baltoscandali teatrifestivalile. 
Samuti püüame olla saadiku 
ja saatkonna kaudu atraktiiv-
sed ja nähtavad ka võimalike-
le lisainvesteeringutele maa-
konda,“ sõnas Torm.
Maavanema sõnul jäi saadik 
külastusega väga rahule.
Saadikul olid kohtumised 
kokku lepitud ka Estonian 
Cell ASi juhtkonnaga. Nimelt 
on AS Estonian Cell Austria 
viimaste aastakümnete suu-
ruselt teine välisinvesteering 
Eestisse. Tühjale platsile raja-
tud puitmassitehase inves-
teeringu algmaksumus oli 

153 miljonit eurot ja et-
tevõtte ainuomanik on 
Austria päritolu Heinzel 
Holding GmbH.
Estonian Cell Asi juha-
tuse liige Siiri Lahe mär-
kis, et Doris Danler oli 
väga huvitatud tehase 
käekaigust ja väljakut-
setest energiamaastikul 
ning lubas omalt poolt 
toetada ettevõtte valu-
punktide kommunikee-
rimist kohtumistel eri-
nevate ministeeriumite 
esindajatega. 
Doris Danler on Austria 

Vabariigi suursaadik Eestis 
alates septembrist 2015. Ta 
on õppinud Innsbrucki Üli-
koolis politoloogiat ning lõ-
petas selle 1993. aastal kiitu-
sega. Ta on töötanud Austria 
Rahvusringhäälingus (ORF) 
ning vabakutselise ajakirjani-
kuna Nigeerias. 1997. aastal 
asus ta tööle Austria välismi-
nisteeriumisse. 
Töökohustused on teda vii-
nud Nairobisse, Damaskuses-
se ja Istanbuli, kus ta töötas 
Austria Kultuuriinstituudi di-
rektorina kuni suursaadikuks 
määramiseni.

Kuulutaja

Austria uus suursaadik 
väisas Lääne-Virumaad

Maavanem Marko Torm (paremal) kinkis 
teda külastanud suursaadikule kohaliku 
ettevõtte Liliina linasest materjalist 
hommikumantli. 

Foto: Kristel Kitsing
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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 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 ahiküttega korter 
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal. 
sees. Uus vannituba! Hind 9 500 €. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305 

• Müüa 1toaline  renoveeritud 
ahiküttega korter Spordi tn 13. 
Kesklinn, II korrus, väga väiksed 
püsikulud, puud kaasa. Tel 5669 
4444

• Müüa 1toaline korter Kundas 
Pargi 8-24 (III korrus).  Tel 5198 4369

• Müüa Rakveres 2toaline mug. 
korter Koidula tn 9. Hind 20 000 €. 
Tel 5030 706

• 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 2toaline möbleeritud korter 
ja garaaž (olemas kõik tööriistad) 
Rakveres Lennuki tn. Võib kasutada 
aiamaad. Aiamaal on pisikene maja. 
Tel 5360 5145

• 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 2toaline korter Kundas 
Pargi tn 6-14. Heas korras, I korrus, 
38,6 m2. Hind 5400 €. Tel 560 932 46 
(vene), 533 209 91 (eesti)

• Müüa 2toaline korter Kundas Mäe 
7 III korrus. Vannituba renoveeritud, 
toad vajavad remonti. Hind 2000 €. 
Tel 5635 2456

• Müüa 2toaline remonti vajav 
korter Rakkes. Tel 5597 6048

• 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 Moe alevikus Lääne-
Virumaal 3toaline korter. II korrus, 
67,8 m2. Normaalses korras. Hind 
kokkuleppel. Tel 5667 2489

KINNISVARA

Andrus Peiel 
tel 527 1011

KUUSE, KADRINA VALD
Hind 59 000 €

MÜÜA MAJA

• üp 415 m², 
• hea võimalus oma maitse
järgi valmis ehitada
• vahetusvõimalus

Andrus Peiel 
tel 527 1011

SEMINARI TN, RAKVERE
Hind 43 000 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

• üp 57 m², I korrus
• klaasidega rõdu, kelder 
• renoveeritud maja
• avatud elutuba-köök

Andrus Peiel 
tel 527 1011

KÜTI TN, RAKVERE
Hind 22 000 €

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

• üp 40 m², II korrus
• valgusküllane korter maja keskel
• vahetatud aknad
• turvauks, kelder

Andrus Peiel 
tel 527 1011

PAPLI TN, SÕMERU 
Hind 8 900 €

MÜÜA ELAMUMAA

• üp 1608 m²,
• hea asukoht maja ehitamiseks
• vee- ja kanal.trass
tänava ääres

PARGI TN, KUNDA
Hind 4450 €

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

• üp 36 m², III korrus
• puhas ja korras korter
• aknad vahetatud
• järelmaksuvõimalus

KARULAANE, VIHULA VALD

Hind 120 000 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

• üp 88 m², 3 tuba
• abihoone koos saunaga
• kinnistu 0,7 ha
• 2 kaevu, vool 3x20A

MÜÜA MAJA

KULINA, VINNI VALD
• üp 86,8 m², tee ääres
• sobib kohvikuks, kaupluseks, 
elumajaks
• vesi ja elekter

Hind 9000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

LINNU TN, PAJUSTI
• 80,6 m², 2 rõdu
• uued aknad ja välisuks
• parkettpõrandad
• valgusküllane korter

Hind 30 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

KESKUSE TN, LEHTSE
• üp 68,7 m²
• vannituba ja WC renoveeritud
• aknad vahetatud
• läbi maja planeering

Hind 5 500 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA MAJA

KESK TN, VIRU-JAAGUPI
• üp 74,6 m², 3 tuba
• välikelder, kõrvalhoone, kaev
• teise korruse välja-
ehitamise võimalus

Hind 22 500 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA MAAKODU

VENE TN, RAKVERE
• üp 80,7 m², rõdu
• kamin, keskküte
• parkimiskoht hoovis

Hind 32 000 €
LAI TN, RAKVERE

Hind 32 000 €

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

• üp 44,8 m²
• kaunis vaade linnusele
• toimekas ühistu
• renoveeritud

Tiia Leis 
tel 5342 4091

Tiia Leis 
tel 5342 4091

OTSIN KLIENDILE       

Andrus Peiel 
tel 527 1011

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

Andrus Peiel 
tel 527 1011

ÜÜR

ÜHETOALISED KORTERID

KAHETOALISED KORTERID

KOLMETOALISED KORTERID

NELJATOALISED KORTERID

MAJAOSAD

ELAMUD

ÄRIPIND

Rakvere, Saue 13, II k, 33 m2, H: 16 
900 € tel: 51 10 478 Urmas

Kunda,  Pargi 4, I k, üp 25,2 m2  H: 
2500 € tel.: 50 13 658 Anu

Tapa, Hiie tn 2, 25 m2, II k, 
pliidiküte, H: 2900 € tel: 51 10 478 
Urmas

Tamsalu, Kesk 12 , üp 42,5 m2, I 
k, rõdu H: 30 000 € tel: 51 16 466 
Helve

Vinni al, Kiige 3, III k, üp 34,2 m2 
H: 11 400 €  tel. 52 88 670 Mare

Rakvere, Laada 8, IV k. H: 27 000 
€ tel: 52 88 670 Mare

Rakvere, Kungla 9,  I k, üp 48,7 m2 
H: 26900 € tel. 52 88 670 Mare

Rakvere, Tuleviku 5, I k, 38,9 m2, 
renov H: 29 700 € tel: 51 10 478 
Urmas

Kunda,  Mäe 16, V k, üp 49,5 m2, 
rõdu  H: 9 200 € tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Mäe 7, I k, üp 39,3 m2  H: 
150 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Pargi 2, I k, üp 39,6 m2  
H: 1200 € + KÜ võlg tel.: 50 13 
658 Anu

Kunda,  Pargi 4, I k, üp 38,1 m2  H: 
430 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu

Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. H: 
8500 € tel 52 88 670 Mare

Tapa, Kabala 1, 49 m2 H: 7900 €  
tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Põllu 1, V k, 39 m2, H: 9900 
€ tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Jaama, II k, 40,2 m2, ahiküte 
H: 8500 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Paide mnt 65, II k, 46,4 m2, 
H: 6500 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Turu, Vk, 43,8m2 H: 9000 € 
tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Ülesõidu 6a, Ik, 38,9 m2 H: 
6500 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Hommiku 2, IIk, 35,5 m2 H: 
4500 € tel: 51 10 478 Urmas

Kadrina v, Kadrina, Viitna tee 3, 
58,8 m2, remonditud  H:17 000 € 
tel: 51 10 478 Urmas

Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5 
m2, I k H: 7300 € tel: 51 16 466 
Helve

Väike-Maarja,  Tamme 5, II k, 
üp 43,4 m2  H: 8 700 € tel.: 50 13 
658 Anu

Väike-Maarja,  Tamme 5, III k, 
üp 43,8 m2  H: 8 900 € tel.: 50 13 
658 Anu

Sõmeru v, Sõmeru, Puiestee 12, III 
k, 46,1 m2, uued aknad. H: 18 000 
€ tel: 51 10 478 Urmas

Rakvere, Kunderi 2, üp 53 m2, II 
k., H: 8900 €. tel: 51 10 478 Urmas   

Rakvere, Karja 46, üp 61,5m2, II k, 
rõdu H: 69 000 € tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Seminari 34, II k, üp 60,7 
m2, rõdu, H: 45 000 € tel: 51 16 
466 Helve

Kunda,  Mäe 12, IV k, üp 56 m2  H: 
1300 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Koidu 85, V k, üp 75 m2, 2 
rõdu  H: 5500 € tel.: 50 13 658 Anu

Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, üp 
153,5 m2, krunt 1284 m2, H: 17 500 
€ tel: 51 16 466 Helve

Väike-Maarja al, Aia tn, kaasomand, 
2 k, üp 79,05 m2, krunt 2038 m2, 
palkmaja H: 8900 € tel: 51 16 466 
Helve

Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2, 
krunt 1033 m2, H: 28 500 € tel: 52 
88 670, Mare 

Rakvere, Lilleoru tn, krunt 751 m2, 
üp 73,3 m2, 2 tuba, kõrvalhoone H: 
70 000 € tel 58 00 36 48 Merle

Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, 
üp 93,4 m2, H: 20 000 € tel: 58 00 
36 48 Merle 

Rägavere v, Mõedaka, krunt 2,83 
ha H: 33 000 € tel: 51 10 478 Urmas

Rägavere v, Põlula k, krunt 65068 
m2, üp 109,7 m2 H:45 000 € tel 58 
00 36 48 Merle

Vinni al, Metsa, krunt 3147m2, üp 
151,6 m2 H: 97 000 € tel 52 88 670 
Mare 

Vinni v, Koeravere k, kinnistu 3,86 
ha, üp 99,2 m2 H: 19 000 €  tel: 51 
16 466 Helve

Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe tee 
8, krunt 438 m2, üp 52,2 m2  H: 5 200 
€ tel.: 50 13 658 Anu

Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe tee 4, 
MÕIS, krunt 14 134 m2, üp 1682m2  
H: 75 000 € tel.: 50 13 658 Anu

Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2, 
üp 61,6 m2, saun, garaaž H 10 000 € 
tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu, Tamme, krunt 1200 m2, 
üp 174,5 m2 H 45 000 € tel: 51 16 
466 Helve

Vihula v, Eisma k, suvila, krunt 2834 
m2, üp 157,5 m2 , 5 tuba,saun, garaaž 
H: 86 000 € tel: 58 00 36 48 Merle

Vihula v, Annikvere k, üp 130 m2, 
krunt 2966 m2! H: 68 900 € tel: 51 
16 466 Helve 

Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 
m2, H: 19 900 € tel: 51 10 478 
Urmas

Tapa v, Rägavere k, krunt 1 ha, H: 
18 000 € tel: 51 10 478 Urmas    

Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 ha, 
üp 117m2, H: 18 000 € tel: 51 10 
478 Urmas

Tapa, Koidu, krunt 911 m2, H: 46 
000 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Õhtu pst, krunt 2750 m2, H: 
29 000 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Pikk 58, krunt 3193 m2, H: 20 
000 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa v, Näo küla, kinnistu 1,42 ha, 
sobib suvekoduks, H: 16 000  € tel: 
51 10 478 Urmas

Rakvere v, Päide k, suvila, krunt 
800 m2, üp 77,5 m2, 3 tuba, saun, 
garaaž H: 35 000 € tel 58 00 36 48 
Merle

Tapa linn, Pikk 12, renov, eraldi 
sissepääs, 39m2, H: 19 700 € tel: 
51 10 478 Urmas 

Kunda,  Pargi 18, üp 61,5 m2  H: 2900 
€ + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Loode 4, IV k, üp 48,3 m2 H: 
4 500 € tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Koidu 87, V k, üp 61,9 m2, 
2300 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu

Kunda, Koidu 81, üp 63 m2, I k, rõdu 
H: 9000 €  tel: 50 13 658 Anu

Kunda,  Koidu 81, V k, üp 62,2 m2, 
rõdu 10 000 €  tel.: 50 13 658 Anu

Tapa v, Moe küla, Moe 4, I k, 60,1 
m2, ahiküte H: 3900 € tel: 51 10 478 
Urmas

Väike-Maarja,  Tamme 5, III k, üp 
50,5 m2  H: 11 000 € tel.: 50 13 658 
Anu

1toal Kundas Koidu 71, I k, 32 m2  
H: 60 € + komm maksud  tel.: 50 
13 658 Anu
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• 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 garaaži Rakveres. 
Tel 5740 7733

• Soovin üürida korteri Laekveres 
või Muugal. Tel 5669 3339

VÕTAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

ANNAN ÜÜRILE

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

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

• Anda üürile alates 1. nov. 2toaline 
k.m. möbleeritud korter Rakvere 
kesklinnas (II korrus, külmik). Üür 
180 € + kom.maksud. Tagatisraha 
nõue. Hel. peale 16 tel 5884 1567

• Üürile anda 2toaline k.m. möblee-
ritud korter Rakveres Vabaduse tn 
78. Tel 5283 159

• Üürile anda 2toaline ahiküttega 
korter Rakveres, kesklinna vahetus 
läheduses, Pikal tänaval. Korter 
vajab sanitaarremonti. Korterit on 
soov välja üürida pikemaks ajaks ja 
soovitavalt perekonnale. Korteri üür 
on 50 €/kuus+ kommunaalmaksed. 
Kommunaalmaksed on ca 30-50 € 
kuus. Korter vabaneb novembris. 
Tel 5375 0085

• 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 ahiküttega 
korter Lepnal Energia pst 14-14. 
Tel 5670 0936

• Üürile anda korter. Tel 5836 1490

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

• www.toonklaas.ee

• Müüa mootori rem. vajav BMW 
525TDS 96. a. Tel 5519 536

• 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 universaal 1,6 74 
kW 2000. a, nahksisu. Auto on väga 
heas korras. ÜV 03.2016. Tel 5174 193

• Müüa Opel Astra Elegance 1,6i 
08/2002. A 74 kW hõbedane metallik, 
sedaan, bensiin, hooldusraamat, 
konditsioneer, kesklukk, 4xel.aknad, 
sametsalong, talverehvidel, roosteta 
ning mõlkideta, v.heas tehnilises 
korras, 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 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

• Müüa Renault Megane II 
Grandtour 1.6 R4 82 kW, -06. a, 
hall, 6l/100km, hooldusraamat, 
kehtiv kindl ja üv. Hind 1800 €. 
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 VW Golf 4 1,6 2000. a, ls 
208 000,ÜV 4/16, must, kliima, 
talverehvid, valuveljed, hästi hoitud 
korralik auto. Hind 2200 €. Tel 5646 
4244

• Müüa Volvo 960 diisel 2,4 1993. a 
luksvariant. Hind 700 €. Tel 5270 058

• 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

•  M ü ü a  O p e l  A s t r a  u u s 
käsipiduritross ,  samas müüa 
Škoda Octavia korralikud (14 tolli 5 
auguga) 4 velge koos ilukilpidega. 
Tel 5852 8509

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

• Müüa GAZ-21 varuosadeks. Tel 
5659 702

•  Mü ü a  s o o d s a l t  k a s u t a t u d 
talverehve ja velgi. Tel 5012 306

• Müüa talverehvid (14 tolli, 4 tk). 
Tel 5164 733

• 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 GAZ 24 gaasiseadme, 
aurusti ja düüsi. Tel 5347 8051

•  O s t a n  n õ u k o g u d e a e g s e i d 
mootorrattaid ja nende varuosi. 
Tel 5857 5132

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

• Ostan komplektse võrri või 
mopeedi. Ei pea olema töökorras. 
Tel 5562 2919

SÕIDUKID

Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

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

UUED JA 
KASUTATUD 

TALVEREHVID
E-R 9-16.00

Väljaspool tööaega
eelneval kokkuleppel. 
Tallinn-Narva mnt 

95.km
Tel 5568 4683

• Müüa 4toaline korter Laekveres.  
Tel 5801 9631

• Kiiresti müüa renoveerimist vajav 
maja Rakveres. Tel 5814 3285

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

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

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

• Müüa krunt (1240 m2). Tel 5570 
990

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    

• Firma pakub  elektritööde ja 
kaamera paigaldamise teenust. 
Tel 5563 6330

• 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

• Teostame korterite, eramute 
ehitus ja remonttöid. Tehtud 
töödele garantii. Tel 5394 6666

• 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

•  P l e k i k a n t i m i s  t ö ö d 
( h a r j a p l e k i d ,  o t s a p l e k i d , 
neeluplekid jne). Kuulutu ei 
aegu! Hinnad soodsad. Tel 5533 
835

• 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

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

• Paigaldame tänavakive. Tel 5382 
6917
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* 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

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

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

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

OÜ TENITO

* 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 www.prtgrupp.ee

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

• Paigaldan kõnniteid ja teen ehi-
tus-remonditöid õues. Tel 5606 
9271

• 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

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

• 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

• Paigaldan keraamilisi plaate – 
vannitoad, köögid, ahjud, pliidid, 
kaminad. Tel 5606 9271

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• 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 (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

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

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

• 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

• 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

• 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 5500866, Ksenia

• Pressin õunamahla. Tel 5390 9168

• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

• Kogemustega bilansivõimeline 
raamatupidaja otsib tööd. Eda tel 
5855 8812

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

• 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

• 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

• 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
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Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

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

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).

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

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

KANAL (ka ummistuste avamine) 

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

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

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 €

 

FenderEstonia 
OÜ 

5245124 
 

Kuni 3h - 5 EUR. 
    3-6h  -10 EUR. 

Kuni 24h soodushinnaga  

12€ 
Pikem periood kokkuleppel! 
 Kast mõõtudega 3,25*1,5m   

SOODSAIM   RENT OODSAIM   REN
VIRUMAAL!

NTREN
L!L! 

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

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

• Müüa soodsalt uued duširuumi 
pendelseinad (uksed), 90x185, 2 tk. 
Vajadusel ka paigaldus hinna sees 
Lääne-Virumaa piires. Tel 5852 8509

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

• Müüa põrandavaip  (2x3 m), 
televiisorilaud, kamin  (seina 
peale). Hind kokkuleppel. Tel 5817 
4022

• Müüa 3uksega riide-köögikapid, 
laud, lastejalgratas, vanker. Tel 
5594 7776

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

• Müüa uus õhksoojuspump Eurom 
WAC 11R. Soojatootlikus 3,8 kW. 
Hind 320 €. Tel 5209 960

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

•  M ü ü a  n õ u k o g u d e a e g n e 
töökorras raadiogrammofon koos 
plaadikoguga. Tel 5347 2060

• Müüa klaver Smolensk. Hind 100 
€. Tel 5341 2426

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

• Soovin osta soodsa hinnaga vane-
ma riidekapi. Tel 5699 6594

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

• Ostan nõukogudeaegseid fotoa-
paraate ja objektiive. Tel 5562 2919

• 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

• Ostan Veneaegseid ehteid: 
merevaigust kaelakee (huvitavad 
ka muud merevaigu tooted) ja 
muid vanu ehteid (sõled, prossid, 
mansetid jne), käekellasid, kuld 
ja hõbe ehteid, vanu söögiriistu ja 
palju muud. Maksan Teie soovitud 
hinna. Alati aus asjaajamine ja 
aitan ka hinnata.Tel 5872 5458

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

• 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



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

• 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

• Müüa silikaatkavi, aiapostid, 
värav (uus, lai), ehituslaud. Tel 
5594 7776

EHITUS

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Ära anda armsad kassipojad 
(2 kuud vanad). Tel 5825 4036, 
5682 8580

• Ära anda pika- ja lühikarvalised 
mitut värvi kassipojad. Tel 5543 596

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

• Müüa söödavilja ja kartulit “Gala” 
Obja külas. Vedu. Tel 5346 6784

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

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

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

• Müüa hapenduskapsast. Tel 5192 
7065

• Müüa 36 kilo porgandit ja 25 kilo 
sibulat. Tel 5699 6594

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

• Müüa sõelutud mulda. Tel +372 
5270 059

• Müüa sõnnikut ja komposti. Tel 
5608 4289

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

• 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    

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

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 522TASUTA 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%

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

MÜÜA KÜTTEKLOTSE 
(5-25 cm pikad, 

3m küttepuude järkamise 
jäägid, lõhkumata). 
20 eurot/m³+km. 

Klotsid on koormas loobitud. 
Kohaletoomisel võimalik 

kontrollida kogust. 
Tel 5568 4683

Kauplus SELENA 
Tuleviku 6 

(Seminari 1 vastas).
Suur valik laste 
ja täiskasvanute 

riideid.
Tere tulemast! 

T-R 10-17 L 10-14

• Ostan 2teljese traktorihaagise 
ported (või terve kasti) saputaja 
tagumise lindi ja T-40 AM kummid.
Samas müüa toidukartulit (Haljala, 
Vihula piirkond). Tel 5836 4842

• Ostan-vahetan traktori T-16 
2 tagumist rehvi ,  võivad olla 
kasutatud (korralikud) 13-14 tolliste 
suve ja talve autorehvidega. Tel 5661 
4825

•  S o ovin osta  ko oritud v õi 
k o o r i m a t a  m ä n n i l a tt e  a i a 
ehituseks. Kogus ca 100 tk. Tel 
5678 9935

•  S K P  I n v e s t  O Ü  o s t a b 
metsakinnistuid üle kogu Eesti 
ka koos hoonetega, hüpoteegiga, 
k a a s o m a n d i s  v õ i  k a i t s e a l a l . 
Hinnapakkumine paari päeva 
jooksul, sobivusel kiire tehing. Tel 
5080 065 info@skpinvest.ee

• 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

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

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

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

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

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

• Müüa saetud-lõhutud kuivi 
küttepuid. Minimaalne kogus 2 m3. 
Tel 5223 152

•  OÜ Puider  müüb sanglepa 
kü tt e p i n d a s i d  ja  ku i v i  l e p a 
kütteklotse (40L võrkkottides). 
Ühe koti hind 1,50 €. Alates 30 kotist 
Rakvere piires transport tasuta. 
Info 10.00 - 12.00 esmasp, kolmap, 
reedeti tel 32 24 929
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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

• Leitud auto võtmed Chrysler 
Rohu baasi tee pealt. Tel 5246 035

• 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

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

KES ON ANONÜÜMSED 
ALKOHOOLIKUD (AA)?

*AA ühendab mehi ja naisi, 
kes jagavad üksteisele oma 
kogemusi, jõudu ja lootust, 

et saada ise jagu oma 
probleemidest ja aidata ka 

teistel alkoholismist paraneda.
*Ainus nõue AA-sse 

kuulumiseks on soov 
joomine lõpetada.

*AA-l ei ole liikmemaksu. 
Me majandame end ise 
omaenda annetustest.
*AA ei ole seotud ühegi 

usuühingu ega usundiga, 
ei poliitika ega ühegi 

organisatsiooniga.
*AA ei sekku 

ühiskondlikku ellu.
Meie peamine eesmärk on 

püsida kaine ja aidata ka 
teistel alkohoolikutel 

joomine lõpetada.
Kui sul on alkoholiprobleem 

ja sa soovid lõpetada joomise, 
siis tule, võib-olla leiame 

koos lahenduse. 
AA rühmad käivad koos 

Rakveres Pikk tn 19 
(sissepääs hoovi poolt) 

laup. kell 18.00

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 

POHLA POES

 LÕPUMÜÜK 

LADU TÜHJAKS!
Hinnad all kuni 70%.

Müügil põllum.
masinate varuosad.

Rakvere vald, 
Lepna tee 3
Tel 5210 534

Algab paaridele mõeldud 

7-osaline loengusari 

diskussiooniga 

“ÜHEL LAINEL”

Esimene osa on 24. oktoobril kell 

18 Rakveres aadressil 

Pikk 26, 2. korrus. 

Lisainfo: 

www.facebook.com/yhel.lainel

JUUKSUR 
Turukaubamaja 

II korrusel!
Olen tööl tagasi!

Pensionäride 
soodustus 

juukselõikus 5 �
Ootame vanu ja uusi 

kliente!
Tel 526 9069

JUUKSUR 

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

Südamlik kaastunne Mariale abikaasa 

VALENTIN AGUREJEVI 

surma puhul. 

Linda, Milvi, Aino, Koidu, 
Mart, Ene, Leo

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame sügavat kaastunnet Aavole ja 
Aarele peredega ema ja vanaema

 HELGI SOOTS 

kaotuse puhul. 
Lennuki 10 majarahvas

Teatame sügava kurbusega, et on 
lahkunud meie isa, vanaisa ja abikaasa 

VALENTIN AGUREJEV
24.02.1938 – 21.10.2015

Ärasaatmine laupäeval, 24. oktoobril 
kell 9.30 

Rakvere Tavandimajast Kunderi 6
Leinavad abikaasa, tütred peredega

Siiras kaastunne Sulle, 
Marge Lehtmets, 

kui saadad viimsele teekonnale 
oma kalli 

ISA 
Lia, Alla, Helle

Avaldan kaastunnet omastele 

ANDRUS KULDVÄLI

kaotuse puhul. 

Astrid

Avaldame kaastunnet omastele 

ANDRUS KULDVÄLI 

kaotuse puhul. 

Sirlin perega ja 
Luule abikaasaga

ANDRUS KULDVÄLI 

Mälestavad KÜ Tuleviku 7a

Mälestame head sõpra ja avaldame 
kaastunnet omastele 

ANDRUS KULDVÄLI 
surma puhul. 

Tiia ja Hillar perega 
ning Heldur

Südamlik kaastunne Rein Pildile

 EMA 

kaotuse puhul.

  AM3 Baltic OÜ kollektiiv

www.reinpaul.ee
tiit@reinpaul.ee

tel 5600 3450

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

metsaraie teenust, PUHASTAME kraavid võsast.

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

Kuulutusi saab 

toimetusse 

edastada ka telefonil 
3225091 

või e-postiga 

kuulutus@kuulutaja.ee. 

www.kuulutaja.ee
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13. novembril kell 17.30 
toimub Rakvere Põhja-
keskuse Rahva Raamatu 
kaupluses Kreet Rosina 
raamatu „Piirangutest 
priiks“ esitlus. Pärast 
esitlust saavad huvilised 
LTN Sport ruumides 
osaleda praktilises loen-
gus.
Raamatu tutvustusest 
võib lugeda, et see on 
mõeldud inimese enda 
poolt omaks võetud 
mõttelistest piirangutest 
ja blokeeringutest vaba-
nemiseks.
Raamat jõudis kauplus-
tesse 8. oktoobril ning 
tänaseks on see asetu-
nud Rahva Raamatu TO-
Pis esimesele kohale. 
„See on maailma parim aa-
bits neile, kes on võtnud vas-
tu otsuse hallata ise oma elu,“ 
kommenteeris Rakvere LNT 
Spordi juht Merje Poom, kel-
lel on raamat juba läbi loetud. 
„Olen mõne tehnikaga, mil-
lest raamatus juttu, ka ise 
aasta jooksul tegelenud. Võin 
kindlalt väita, et kui on suur 
soov oma elu muuta ja kui on 
olemas selline suurepärane 
õpik, siis on ka tulemused ga-
ranteeritud. Anna ainult en-
dale aega ja usu endasse.“
Pärast esitlust ootavad Kreet 
Rosin ja Merje Poom huvilisi 
osalema loengul „Piirangu-
test priiks“. Loeng toimub 
Rakveres aadressil Laada 6b. 

Loengu teemaks on blokee-
ringute eemaldamine seon-
duvalt erinevate eluvaldkon-
dadega: tervis, kehakaal, suh-
ted, töö, finantsid, küllus, 
vaimne eneseareng. Loengu 
käigus on võimalik vabaneda 
mitteteadlikest ning teadli-
kest blokeeringutest ja piira-
vatest uskumustest, asenda-
da vaesusteadvus küllustead-
vusega, toime tulla elu õppe-
tundidega ja teadlikult luua 
isiklikku reaalsust, kus on se-
nisest enam sisemist rahu, 
elurõõmu ja küllust.
Lisainfo ja registreerimine 
loengule: info@lntsport.ee, 
tel 58505140.

Katrin Kivi

31. oktoobril etendub Jõhvi 
Kontserdimajas Tartu tantsu-
stuudio Duende etendus 
“Kostüüm”. Üle 80 tantsija as-
tub lavale Duende 15. juube-
liaasta tantsudega, kus fla-
menko, idamaine tants, india 
tants ja iiri tants on seotud 
üheks tervikuks.
Nende aastate jooksul on 
stuudio riidelattu ja tantsijate 
kodudesse kogunenud hulga-
liselt imeilusaid kostüüme. 
Iga kostüümiga käib kaasas 
lugu, mida jutustab vaatajale 
selle esitaja. Sajad meetrid 
flamenkokleitide volange ja 
kõhutantsukostüümide üks-
haaval tikitud pärle peidavad 
endas hiliseid õhtutunde sel-
leks, et tulla kolmeks-neljaks 
minutiks lavale.
Esimest korda käis stuudio 
Duende tollal uues ja uhkes 
Jõhvi Kontserdimajas 2007. 
aastal etendusega “Päev ja 
kogu elu”. Tookordne lugu 
näitas naiste üht päeva Gra-
nada pesumajas 1899. aastal, 
kui käis Hispaania-USA sõda. 
Naiste elu oli sõja ajal, mil 
Hispaaniast olid järel vaid 
riismed, vilets ja täis raskusi. 
Siiski jätkus neil jõudu rõõ-

muks, lootuseks ja armastu-
seks.
Etendus “Kostüüm” on pü-
hendatud stuudio tantsijatele 
endile, kes hobi korras püüa-
vad loomingulise eneseväl-
jenduse kaudu anda edasi 
võõrast kultuuri, olles õppi-
nud seda aastaid, mille sisse 
jäävad koolide lõpetamised, 
laste sünnid ja igakevadine 
aiatöö. Kõige selle juures õpi-
takse rohkemal või vähemal 
määral õmblemist, tikkimist, 
kantimist, voltimist ja näiteks 

mitmel viisil tantsukingade 
parajaks venitamist. 
“Kostüüm” etendus sellel ke-
vadel Vanemuise teatri väike-
ses majas. Kuna ette oli val-
mistatud väga ilus kontsert 
koos sadade kostüümidega, 
siis tahavad stuudio eestve-
dajad anda oma tantsijatele 
veel ühe võimaluse esinemi-
seks. 
Kutselises teatris on tantsue-
tendused korduvad, aga Du-
ende õpib aastas selgeks kaks 
või kolm keerulist koreograa-

fiat, näitab need Tartu linna 
rahvale ära ja siis langeb 
etendus unustusse. Kostüü-
mid riputatakse kapinurka 
koos paljude teiste hilistel 
õhtutundidel sündinud klei-
tidega. 
Duende valis kordusetendu-
seks Jõhvi Kontserdimaja, 
sest eelmisest käimisest jäi 
tantsijate südamesse soe mä-
lestus.
Tuntumatest nimedest teeb 
kaasa Kalli Pikas, kes tantsib 
praegu Vanemuise ooperis 
“Carmen” flamenkosolist, 
ning flamenkolauljana ka 
Stefania Airapetjan, kes on ol-
nud „Tallinn I´m Famous“ 
võitja, osalenud muusikalis 
„Grease“, saavutanud 2. koha 
„Baltic Voice“ konkursil jne.
Külalistena teevad kaasa ki-
tarristid Anton Golovko ja 
Jorge Arena (Hispaaniast).
Piletid on müügil Jõhvi Kont-
serdimajas, Piletimaailmas ja 
Piletilevis.
Olete oodatud kaasa elama!

Tiina Pikas,
Stuudio Duende kunstiline 

juht 

Kreet Rosin esitleb 
Rakveres uut raamatut

Tartu tantsustuudio etendus 
Jõhvi Kontserdimajas

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 22. oktoober 2015
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Turul veel müügil:
* käsitöö (soojad kudumid, kalmuseaded)
* 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 1,00 1,50

Kõrvits kg 1,00

Tomat kg 3,00

Kapsas kg 0,35 0,40

Porgand kg 0,80 1,00

Kaalikas kg 0,80 1,00

Peet kg 0,80 1,00

Küüslauk kg 8,00

Õunad kg 0,50 2,00

Pohlad liiter 5,00

Jõhvikad liiter 3,50

Mesi kg 6,50 7,00

Toorpiim T, N, 
L 9st

liiter 0,67

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

KÕIK SÜGISESED 
METSA- JA AIASAADUSED TURULT!

REEDEL, 23. OKTOOBRIL TURUL 
PEIPSI KALA MÜÜK!!

Pinevus jalgpalli esiliigas püsib
Eesti jalgpallimeistrivõistluste esiliigas on turniiri lõpuni vaid 
kolm vooru, kuid seis on segasem kui kunagi varem. Rakvere 
JK Tarvas pääseks hetkeseisuga järgmiseks aastaks otse meis-
triliigasse, kuid samas pole võistkond kindlustanud isegi veel 
liigasse püsimajäämist.
Viimati teenis JK Tarvas kindla võidu, alistades koduplatsil 
FC Kuressaare 6:1. Tarvaste poolelt lõid kaks väravat Joonas 
Ljaš ja Sergei Akimov, ühe Mario Kuokkanen ning Henri 
Hang. Kohtumise esimene poolaeg oli tasavägine: vastased 
asusid 1:0 juhtima ja Akimov viigistas 34. minutil, kui oli esi-
mesena jaol vastaste väravavahi pillatud kergel pallil. 
Kohe teise poolaja alguses määrati JK Tarva kasuks penalti, 
mille realiseeris Ljaš. Penaltiga kaasnes vastasele ka punane 
kaart ning kohtumise lõpu poole lagunes saarlaste mäng 
täielikult.
Kohtumise järel tehti hea traditsioonina ka väike videointerv-
juu (nähtav näiteks Youtubes või soccernet.ee foorumis) ja 
seal ütles Tarva veteranründaja Sergei Akimov, et see hooaeg 
jääb tal Rakvere meeskonnas ilmselt viimaseks. „Aega 
treeninguteks pole, seepärast luhtan ka palju häid väravamo-
mente,“ lausus ta enesekriitiliselt. „Selle hooaja mängin kind-
lasti lõpuni. Edaspidise kohta tegin endamisi otsuse, et Rak-
vere meeskonnas ja üldse kõrgemal tasemel jääb see hooaeg 
minu viimaseks. Aga tahan endast veel kõik anda, et 
meeskond tõuseks ikka meistriliigasse.“
Esiliiga lõpuni, nagu mainitud, on veel kolm vooru. Esikolmi-
kuga on asjad selged – Levadia, Flora ja Infoneti duubel-
meeskonda keegi sealt välja lükata enam ei saa ja medalid 
jagavad nad omavahel. Levadia II on hetkel 68, Flora II ja In-
fonet II 63 punkti.
Järgnev kuuik paikneb aga tabelis imeväikeste vahedega. JK 
Tarvas on 43 punktiga neljas, Tallinna JK Kalev 42ga viies. 
Kolmel meeskonnal on 37-38 punkti ja viimaseks ehk 
kümnendaks langenud Kuressaarel 35. Selles seltskonnas 
võivad kõik kõiki võita ja kõik kõigile kaotada.
Viimases kolmes voorus on Rakvere JK Tarval järgmised vas-
tased: 25. oktoobril võõrsil Tartu Santos, 1. novembril võõrsil 
Kiviõli Irbis ja 8. novembril kodus Levadia II. 
Madalamates liigades on hooaeg lõppenud. JK Tarvas II lõpe-
tas turniiri 9. kohaga. Viimases voorus võideti Ambla Valla-
meeskond 6:3, enne seda saadi jagu JK Kaitseliidust 1:0, kuid 
hiljem tühistati vastaste resultaat hoopiski, sest nad kasuta-
sid registreerimata mängijat ja tabelisse läks 1:-. Hooaja jook-
sul teenis JK Tarvas II 7 võitu, ühe viigi ja 14 kaotust.

Lääne-Viru kossuliigast internetis hea 
ülevaade
Pärast väikest vaheaega saavad maakondlikust korvpallist 
huvitatud taas interneti vahendusel Lääne-Virus toimuval 
silma peal hoida. Korvpalliliidu ametlikul kodulehel www.
basket.ee on avatud alamenüü „Regionaalsed liigad“, kus ka-
jastatakse ka Lääne-Viru meistri- ja esiliiga mängude tu-
lemusi ning statistikat.
Meistriliigas on mängitud üks voor. Osaleb kuus võistkonda, 
avavoorus olid võidukad Väike-Maarja Päästekool, Kadrina 
Karud ja BGM Ehitus, kaotuse pidid vastu võtma RLV Mas-
sive, 1. Jvbr (sõjamehed Tapalt) ja SK Aaspere/WT Group.
Esiliigas on võistkondi üheksa ja ka seal on esimene voor ju-
ba mängitud.

Tamsalu Los Toros keskmike hulgas
Eesti esiliiga korvpallimeistrivõistlused algasid ka tänavusel 
hooajal alagrupiturniiridega. Tamsalu Los Toros/C-Tower 
mängib A alagrupis. Viiest mängust on saadud kaks võitu ja 
kolm kaotust ning hetkel ollakse sellega viiendal tabelireal.
Avavoorus kaotati 65:78 Audentese SG/Noortekoondisele, 
teises 64:70 Tartu Kalev Estikole, kolmandas võideti 63:60 SK 
Torma Sport, neljandas jäädi alla liiga favoriidile Baltecole 
65:75 ja viiendas alistati TTÜ SK 74:48.
Kahe hooaja vahel on meeskond saanud ühe olulise täien-
duse: veel mullu meistriliigas TTÜs mänginud ameeriklane 
Andrew Arnold esindab sel hooajal Tamsalu meeskonda. Riv-
is on jätkuvalt omal ajal Tarvasse kuulunud Sven Pugonen, 
Mihkel Mager, Joonas Vaino, Ainar Villers, teist hooaega pal-
lib Tamsalu meeskonnas ka kunagine meistriliiga väga resul-
tatiivne mees Leho Kraav.

Aivar Ojaperv
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KUHU MINNA

rakvereteater.ee

25. oktoober kell 15:30
26. oktoober kell 17:10 ja 18:30

Draama
(Alla 12-aastastele mittesoovitatav!)

LENNUD UNES VÕI ILMSI

25. oktoober kell 16:50 
26. oktoober kell 16

Dokumentaal
(Lubatud kõigile!)

UNDITUND

25. oktoober kell 18:10 ja 20
26. oktoober kell 20

Komöödia
(Alla 12-aastastele mittesoovitatav!)

PIIRITU ARMASTUS

O Kõrts 
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta
24. oktoobril Siidrimeetri joomine naistele, hoogu 
lisab juurde DJ Marko Pille
31. oktoobril parimad hitid ajast aega, DJ Ailan Kytt

Rakvere Teater
23.10. kl 19 Oscar ja Roosamamma:Kirjad jumalale 
v.maja
(lav. Üllar Saaremäe)
23.10. kl 19 Maalermeister s.maja (lav. Gerda Korde-
mets)
24.10. kl 19 Kaasavaratu v.maja (lav. Eili Neuhaus)
24.10. kl 19 Uno Bossa s.maja (lav. Hardi Volmer)
29.10. kl 12 Buratino s.maja (lav. Üllar Saaremäe)
29.10. kl 19 Viimase öö õigus v.maja (lav. Raivo 
Trass)

Tähelepanu reumahaiged!
30. oktoobril kell 14 toimub reumaühingu asuta-
miskoosolek Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste 
Koja päevakeskuses, Rakveres Lille tn 8. Lektor Ma-
rek Jaakson - Eesti Reumaliidu tegevjuht. Info 
32 420 23, 5342 9043.

MTÜ Lääne-Virumaa Pensionäride Ühing
8. novembril algusega kell 13 Tamsalu Kultuurima-
jas eakate maakondlik pidupäev. Esinevad Pille Lill, 
Mati Kõrts, Piia Paemurru ja Tamsalu taidlejad. Ava-
tud tervisetuba. Oriflame toodete ja Tamsalu käsi-
tööde müük. Loterii. Pääsmete õnneloos. Pääsmete 
müük teisipäeviti Rakveres Rohuaia 6. Info telefonil 
32 45 013 või 5278 162.

Seljateraapia tunnid
Seljateraapia tunnid kõigile, kes tahavad seljavalu-
dest vabaneda, nii selja- kui kõhulihaseid tugevda-
da, oma rühti ja enesetunnet parandada. Tunnid 
toimuvad Rakveres Laada 3a (sissepääs hoovi poolt) 
reedeti kell 11 ja kell 18, pühapäeviti kell 18. Lähem 
info annetipner@gmail.com, tel. 5645 3219.
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MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

Tel 5900 0140,
5599 4444

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!

AK Teenused OÜAK Teenused OÜ
Tel 517 9263

Koristus- ja puhastusteenused
Kodu ja kontori hoolduskoristus
Akende pesu
Vaipkatete pesu
Põrandate süvapesu ja vahatamine

Koristus- ja puhastusteenused
Kodu ja kontori hoolduskoristus
Akende pesu
Vaipkatete pesu
Põrandate süvapesu ja vahatamine

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

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

* 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

Vaala keskuses

Mööblisalong

Erinevad männipuidust tooted, riiulid,
kummutid, arvutilauad, vitriinid

Martti nurgadiivan-voodid
erinevad värvid

Vahvate tegelastega
lastetoamööbel

Sami voodid

alates 655€

Vio nurgadiivan (võimalik
tellida erinevaid värve)

781€

Stiilne Alma puidust
diivanilaud sahtlitega 92x92x40

179€

Söögitoakomplekt Kaisa
laud + 4 tooli

Laud 99€

Tool 54€

Lotta pikendatav lastevoodi
koos madratsiga

147€ Pocket Lux
vedrumadratsid
2-poolne, paksus 20cm

80*200, 90*200,
120*200, 140*200,
160*200, 180*200
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