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Kuulutuse eest on võimalik 
tasuda pangaülekandega. 
Kuulutus ilmub reedeses lehes, 
kui ülekanne on jõudnud Kuu-
lutaja pangaarvele hiljemalt 
neljapäeval kella 11ks.

Meie riigikaitse pole seisev 
post, vaid valdkond, millega 
tuleb kogu aeg tegeleda. Sel-
leks peame kaasama mitte ai-
nult üht poolt elanikkonnast, 
vaid nägema ühiskonda kui 
tervikut.
Usun, et noor naine, kes kait-
seväe vormis laskeharjutusi 
teeb või koos meestega met-
sarännakul kilomeetreid 
mõõdab, ei tekita avalikkuses 
enam üllatust või suuremat 
elevust. Juba neljandat aastat 
saavad 18-27aastased Eesti 
kodakondsusega naised läbi-
da ajateenistuse omal soovil.
Sellest võimalusest on ka kin-
ni haaratud: aastatel 2013-
2015 tegi meestega võrdsetel 
alustel teenistuse läbi 39 
neiut (naistele kehtivad vaid 
üldfüüsilises testis erinevad 
normid) ning tänavu on astu-
nud vabatahtlikult kaitsejõu-
dude ridadesse 33 naist. Siiski 
arvan, et need arvud peavad 
tulevikus oluliselt kasvama.
Naisi, nagu ka noori mehi, 
kannustab kaitseväkke tule-
ma soov ning vajadus anda 
oma panus Eesti riigi kaits-
misse ja turvalisusse. Samuti 
on oluline tahe ennast proo-
vile panna ja omandada uusi 
oskusi ning kogemusi.
Avalikkuse hoiakud on suure-
mat kaasamist toetavad. Sel 
kevadel viis Turu-Uuringute 
AS Kaitseministeeriumi telli-
musel läbi uuringu, millest 
koorus välja, et tervelt 68 
protsenti eestlastest suhtub 
naiste kaitseväes teenimisse 
pooldavalt. Samas moodus-
tavad naised meil ajateenija-
test alla ühe protsendi ja mit-
med tütarlapsed, kes algselt 
on soovinud kaitseväkke tul-
la, pole sinna jõudnud või on 

esimestel kuudel teenistuse 
pooleli jätnud. On rida mõt-
telisi ning tegelikke takistusi, 
miks sisuliselt pool ühiskon-
na potentsiaalist on jäänud 
kaitseväes kasutamata.
Alustan naiste endi seas läbi 
viidud küsitlusest. Sellest sel-
gus, et päris tihti on plaanile 
saada sõjaväeline karastus 
või teha kaitsejõududes kar-
jääri tõmmanud kriipsu peale 
sugulaste, sõprade või siis 
poiss-sõbra vastuseis. Kipub 
olema nii, et kui muidu ei 
nähta aega teenivates naistes 
probleemi, siis suhtumine 
muutub tõrjuvamaks, kui see 
puudutab otseselt oma pere-
konna liiget või tuttavat.
Mööda ei saa vaadata ka sel-
lest, et arvestatav osa Eesti 
elanikest leiab jätkuvalt, et 
militaarvaldkond on puhtalt 
meeste rida, millest naised 
tuleb eemal hoida. Mõneti 
leiab taolisi hoiakuid ka kait-
seväes endas, ka ohvitseride 
hulgas. Naiste motivatsiooni 
uurinud kaitseliitlasest tead-
lane Silvia Kiili on toonud 
välja, et kaitsejõududega lii-
tumine nõuab naistelt topelt 
julgust, kuna neil tuleb end 
tõestada ennekõike meestele. 
Ja kui puudub ka lähedaste 
moraalne toetus, on sellist 
elupööret veelgi raskem ette 
võtta.
Vahel pärsib naiste huvi ka 
kartus olmetingimuste pärast 
ja asjaolu, et neile ei anta so-
bivat vormi ja varustust. Kõik 
need on teemad, millega pea-
me olukorra parandamiseks 
süsteemselt tegelema.
Minu ühene seisukoht on, et 
sõjalisse riigikaitsesse kaasa-
tud naised on igati normaal-
ne ja loomulik nähtus ja nais-

tel peavad olema meestega 
võrdsed võimalused kaitsta 
oma maad ja kodu, samuti te-
ha kaitseväes karjääri. Vasta-
sel korral jäävad üksjagu õõn-
saks ka jutud kõigi kodanike 
võrdsetest õigustest ja kohus-
tustest ning soolisest võrdõi-
guslikkusest. Ei ole põhjust 
vaadata ajateenijaid ja tegev-
väelasi kui mehi ja naisi – 
neid tuleb vaadata kui moti-
veeritud, hea väljaõppe ja 
korraliku varustusega sõdu-
reid.
Pole kahtlustki, et Eestis on 
patriootliku meelelaadiga 
noori naisi, kes on mõelnud 
kaitseväes teenimisele ning 
sealsetele karjäärivõimalus-
tele ja ohvitseri elukutsele. 
Ajateenistus oleks neile üht-
lasi värav tegevteenistusse ja 
eeldus sõjaväelise hariduse 
omandamiseks. Norra, Root-
si, Soome, USA ja Suurbritan-
nia, aga ka Eesti kaitseväe ko-
gemus näitab, et naised suu-
davad meestega võrdväärselt 
teenistuse raskust kanda, se-
da ka välismissioonidel. USAs 
on eesti soost naine Tiiu Kera 
jõudnud kindralmajori auast-
meni – pole ühtegi sisulist 
põhjust, miks ei võiks tulevi-
kus ka Eestis naised seda saa-
vutada.
Selleks, et rohkem naisi leiaks 
relvajõududesse tee, tuleb 
iganenud mõttemallidest 
lõplikult lahti saada. Samuti 
peab paranema kaitseväe val-
misolek naisi teenistusse vär-
vata ja väljaõpet läbi viia.
Seni võtsid naisajateenijaid 
vastu vaid Tapa ja Võru väe-
osad. Allkirjastasin oktoobri 
keskel määruse, mis avab 
naistele uksed ka Viru ja Kale-
vi jalaväepataljonidesse, me-

reväkke, vahipataljoni ning 
logistikapataljoni. Tervitan 
igati ka laiemat debatti naiste 
kohustusliku ajateenistuse 
üle (nii nagu see on Norras ja 
peatselt on ka Rootsis), kuigi 
isiklikult kaldun arvama, et 
Eesti ühiskond ei ole hetkel 
sellise sammu astumiseks 
veel päris küps.
Kui latti kõrgele ei sea, siis 
pole võimalik ka kõrgemale 
hüppama hakata. Seetõttu 
oleme seadnud eesmärgiks, 
et juba aastal 2018. läbib kait-
seväeteenistuse üle saja nai-
se. Järgnevatel aastatel peab 
nende osakaal meie riigikait-
ses veelgi tõusma. Naiste 
laialdasem kaasamine teenib 
eeskätt seda, et meie kaitse-
väkke tuleksid teenima pari-
mad sõdurid – Eesti julgeole-
ku tagamisel on esmatähtsad 
inimeste võimed, teadmised, 
oskused ja tahe, mitte nende 
sugu. Jõudkem koos 21. sa-
jandisse ka kaitsevaldkonnas.

Hannes Hanso,
kaitseminister, SDE

Eesti kaitsmine on terve ühiskonna, 
mitte ainult meeste asiMõelge enda 

turvalisusele liikluses
Esimene paksem lumi sadas maha ja tõi kaasa suure hul-
ga liiklusõnnetusi. Linnatänavatel leidis aset palju pleki-
mõlkimisi, kuid juhtus ka traagilisemaid õnnetusi.
Juhid peaksid talviste teeoludega harjumiseks aega võt-
ma, lumistel ja libedatel teedel sõitmisega taas kohane-
miseks tuleb õppida autot neis tingimustes uuesti tun-
netama. Loomulikult on liikluses igal sügis-talvel uusi 
juhte, kellel puudub sellistes tingimustes sõitmise koge-
mus.
Inimesed peaksid oma oskusi ja kogemusi adekvaatselt 
hindama ning säilitama erilist tähelepanu ka teiste liikle-
jate osas.
Heameel on, et esimese lumetuisu ajal võis tõepoolest 
näha palju vastutustundlikke juhte, kes ei pidanud vaja-
likuks ilmtingimata suurima lubatud kiirusega sõitmist 
ja sellest tulenevalt hulga möödasõitude tegemist.
Samas leidub ikka neid, kes oma manöövritega teiste 
elusid ohustavad, olgugi, et võib-olla ongi inimesel kiire. 
Kui umbes 80 kilomeetrit tunnis sõitvast autodekolon-
nist hakkab paarsada meetrit enne linnasilti möödasõitu 
tegema suur rekka, siis paneb ikka mõtlema küll. Meie 
ohutus ei ole üksnes meie endi teha.
Üks koht, kus tuleks hoolega mõelda, mida me ise saame 
enda ohutuseks teha, ja kui palju sõltub see teistest, on 
kindlasti turvavöö kasutamine. Hiljutisest uuringust sel-
gus, et kuigi suur osa Eesti elanikke kinnitab turvavöö 
autoga sõites (umbes 90 protsenti), siis bussiga reisides 
lausa pooled kaasamaalased seda ei tee.
Silmatorkavad on seejuures põhjendused, millena muu-
hulgas toodi välja, et usaldatakse professionaalse bussi-
juhi oskusi. Kas tõesti usaldame võõrast juhti nii palju? 
Põhjendusena nimetati ka, et puudub vöö kinnitamise 
harjumus bussis, mis on ka mõistetav. Varem ju ei olnud-
ki bussides turvavöid ning küllap ei oska paljud märgata 
ega tähelepanu pöörata, et nüüd on. Uuringu kohta saa-
te lugeda tänasest Kuulutajast (lk 9).
Igaühe võimuses on oma harjumusi muuta – kinnitage 
turvavöö kõigis sõidukites, kus see olemas on! Varuge 
sõitudeks rohkem aega ja arvestage kaasliiklejatega. 
Leidke kindlasti ka aeg ja võimalus, et panna autole alla 
talverehvid.

Ohutut liiklemist!

Kuulutaja
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Viimatisel Lääne-Viru 
Omavalitsuste Liidu (VI-
ROL) koosolekul osale-
nud keskkonnaminister 
Marko Pomerants rää-
kis seadusemuudatus-
test ja tulevikuplaani-
dest.

Liisi Kanna

Jäätmeseaduse ja keskkonna-
tasude seaduse muutmise 
eelnõu järgi hakkavad oma-
valitsused saama jäätme-
hoolduse arendamiseks siht-
otstarbelist toetust, mis järg-
misel aastal oleks umbes 2,9 
eurot aadressiobjekti (elu-
ruumid ja elamu otstarbega 
hooned, näiteks suvilad) koh-
ta.
Näiteks saab selle toetuse 
eest hoida jäätmejaamu roh-
kem aega avatud ja tasuda 
käitluskulud, et elanikud 
saaksid tasuta või väikese ta-
su eest liigiti kogutud jäät-
med ära anda. Siia alla kuulu-
vad ka tööjõukulud. Lisaks 
võib toetust kasutada jäätme-
alaseks nõustamiseks, teabe 
levitamiseks ja järelvalveks.
„Esialgu antakse toetust kõi-
gile omavalitsustele aadres-
siandmete järgi, alates 2018. 
aastast peavad olema täide-
tud neli tingimust,“ rääkis 
minister.
Selleks ajaks peab omavalit-
suse territooriumil töötama 
jäätmejaam või olema taga-
tud jäätmejaama teenuse ka-

sutamine teises omavalitsu-
ses. Toimuma peab korralda-
tud jäätmevedu. Peab olema 
kehtiv jäätmekava ja jäätme-
hoolduseeskiri ning asutatud 
jäätmevaldajate register.
„Toetuse summa otsustatak-
se igal aastal uuesti,“ nentis 
Pomerants ning lisas, et tema 
arvates väga palju väikse-
maks summa enam minna ei 
saa.
Näiteks saaks praeguste oma-
valitsuste puhul suurimat 
toetust Rakvere linn, ligi 
25500 eurot ning väikseimat 
Rägavere vald, veidi üle 1800 
euro.
Muutumas on ka keskkonna-
tasude jaotusmudel, täpse-
malt kaevandusõiguse tasude 
laekumise süsteem riigile ja 
omavalitsusele.
Minister tõi välja, et Lää-
ne-Virumaa KOVidele tervi-
kuna on see positiivne, nii 
keskkonnatasusid kui tasan-
dusfondi raha hakkab laeku-
ma rohkem. Muudatuse toi-
mumisel laekub 2017. aastal 
maakonda ligi sada tuhat 
rohkem, kui vana mudeli jär-
gi.
Kaotajad on Rakvere linn ja 
Kadrina vald, suurim võitja 
Sõmeru vald, kus tasude osa-
tähtsus moodustab põhitege-
vuse tuludest 9 protsenti.
Jutuks tulid ka Keskkonnain-
vesteeringute Keskuse (KIK) 
toetused. 2017. aastaks on 
keskkonnaprogrammi tar-
beks plaanitud umbes 20 mil-
jonit. „Teeme ühe taotlusvoo-
ru, nii vara kui võimalik,“ sõ-

Keskkonnaminister kohtus 
omavalitsusjuhtidega

Lääne-Viru Omavalitsuse Liidu tegevdirektor Sven 
Hõbemägi tundis muret keskkonnakaitse valdkonna 
projektide rahastamise taotlustega seotud muuda-
tuste pärast.
VIROL on mitmeid aastaid teinud maakonna 
koolidele keskkonnateadlikkuse tõstmise ühispro-
jekte nagu õuesõppeprojekt “Metsaga sõbraks”, 
kus osalesid kõik maakonna kolmandate klasside 
õpilased, ja gümnasistidele mõeldud projekti “Uuri-
muslik päev Sagadis”.
Varem võisid taotlejateks olla omavalitsusliidud, 
MTÜd ja SAd, edaspidi aga mitte.
„Liit võttis projekti raames koolidelt volikirjad, et 
võime nende eest projekti esitada ja seda eelkõige 
koolide koormuse vähendamiseks. Liit tegi taot-
lused, aruanded, hanked. Koolidel oli vaja ainult 
ennast projekti registreerida ja lapsed said osa,“ 
selgitas Hõbemägi.
Nüüd saab õpilaste õppekäikudeks toetust taotle-
da kool ise või koolipidaja, lihtsustatud menetluse 
alusel.
„Väidetavalt on muudatuse eesmärk anda kooli-
dele ja koolipidajatele suurem võimalus ja vastutus 
õppeprogrammide valimisel. Seletuskirjas seisis 
veel, et muudatus aitab ajapikku eristada pare-
maid õppeprogramme läbiviivaid keskuseid, mis 
õigustavad KIK-i toetust,“ kirjeldas Hõbemägi 
põhjendusi.
„Oleme nendele projektidele igal taotluskorral 
rahastuse saanud ja need on hästi sissetöötatud 
ning ennast õigustanud. Koolide huvi oli suur, et see 
jätkuks. Milleks lõhkuda toimivat süsteemi? Üldju-
hul tähendaks see, et projektiga peaks majandama 
hakkama õpetaja. Mina näen, et läbi omavalitsus-
liitude oleks kaasatus olnud oluliselt suurem. Saan 
aru, et taotlemine muutub lihtsamaks koolidele, 
samas välistatakse toimivad ühistaotluste esitami-
sed liidu näol.“

nas Pomerants ning pani kõi-
gile südamele, et seejuures 
tingimuste täitmist väga hoo-
lega jälgitaks.
Keskkonnaminister puudutas 
ka maahindamise teemat 
ning tõdes, et selles osas püü-
takse alles esimesi samme et-
te võtta. Teemaga edasi liiku-
miseks oleks vaja jõuda sel-
gusele, milline võiks olla 
maksustamine, kui korraline 
hindamine on läbi viidud.
Küsimuse peale, miks asi top-
pama on jäänud, vastas mi-
nister: „Kardetakse reaktsioo-
ni, et vot just see valitsus tõs-

tis maamaksu.“
Kohalikke juhte huvitas ka 
Riigimetsa Majandamise Kes-
kuse (RMK) tulevik. „Selles 
osas on minu plaan mitte 
muudatusi teha. RMK toimib 
ja maksab riigile dividende, 
järgmisel aastal lausa 30 mil-
jonit,“ arutles minister.
Pomerants nentis, et mõnin-
gast selgust oleks siiski vaja 
luua. „Täna on endiselt riigil 
maid, mis võiksid olla RMK 
omandis ja vastupidi. Lisaks 
peab vaatama, millised maa-
tükid võiks riik müüa 
eraomandisse.“

Keskkonnaminister Marko Pomerants (vasakul) ja Sõmeru 
vallavanem Peep Vassiljev. 

Foto: Liisi Kanna
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MUST KROONIKA

Maksu- ja Tolliamet 
avastas kontrolli käigus 
sõiduautost ligi 1,2 mil-
joni euro väärtuses nar-
kootilist ainet.

Kaius Mölder

Möödunud kuu alguses pida-
sid Maksu- ja Tolliameti 
(MTA) narkotalituse ametni-
kud kontrolliks kinni öösel 
Lätist Eestisse saabunud sõi-
duauto. Spetsiaalselt ehitatud 
peidikust leiti kokku 80 pakki, 
milles oli narkootiline aine. 
Sellest 77 kilogrammist 
hašišist oleks piisanud pea 
800 000 inimesele narkojoobe 
tekitamiseks. Sõidukis olnud 
mees ja naine võeti kohtuot-
susega vahi alla.
MTA uurimisosakonna nar-
kokuritegude talituse juhata-
ja Raul Koppelmaa sõnul te-
geletakse viimasel ajal enam-
jaolt Ida-Virumaalt pärit kul-
leritega, kes on reeglina noo-
red inimesed ja olnud nõus 
väikese raha eest seadust rik-
kuma ning keelatud aineid 
ühest kohast teise transporti-
ma.
Koppelmaa sõnul olid taba-
tud isikud ja samuti sõiduk 
suhteliselt silmatorkamatud, 
kuid eeltöö ning inimeste käi-
tumine andis aluse põhjaliku-
maks kontrolliks. Sõiduk lam-

Narkokullerid jäid hašišist ilma

Suur kogus narkootikume oleks uimastanud sadu tuhandeid 
inimesi. 

Foto: MTA

mutati laiali ning kokkupres-
situd hašiši pakid hakkasidki 
siit-sealt välja tulema.
Oskuslikult ehitatud peidikud 
ja kulleriteks valitud isikud 
viitavad üheselt, et Eestit ka-
sutatakse transiitriigina. Seda 
tõika kinnitavad ka hašiši ko-
gused, mida piiripunktides 
on tabatud. Narkopolitseini-
ke andmetel on Eestis vaid 
üksikuid hašiši tarvitajaid.

Suurim Eestist leitud kogus 
oli lausa 830 kilogrammi, mis 
oli peidetud külmikauto haa-
gisesse.
Koppelmaa sõnul alustavad 
kullerid oma teekonda tavali-
selt Hispaaniast, kuhu oma-
korda on hašiš jõudnud Põh-
ja-Aafrikast. Seejärel läbitak-
se Lääne-Euroopa ning lõ-
puks üritatakse kaubaga üle-
tada Schengeni välispiir ja 

jõuda Venemaale.
Narkokullerid kasutavad tä-
helepanu hajutamiseks erine-
vaid maskeerimisvõtteid. Rei-
sitakse koos peredega, võe-
takse kaasa suusavarustus või 
üritatakse muul moel amet-
nikke eksitada.
Tihtilugu jäädakse vahele just 
käitumisega või ei osata täp-
selt rääkida, kus käidi ja mida 
tehti. See omakorda annab 
tolliametnikele põhjuse selts-
konda ja autot juba põhjali-
kumalt kontrollida.
Samuti tehakse aktiivselt 
koostööd teiste riikide tol-
liametnikega - suheldakse 
igapäevaselt ja vahetatakse 
informatsiooni. Koppelmaa 
sõnul on riikidevaheline info-
vahetus aidanud oluliselt vä-
hendada narkotransiiti ja hoi-
da piiriüleselt silma peal hu-
vipakkuvatel isikutel.
Narkootiline aine hašiš on ka-
nepi töötlemisprodukt, mida 
toodetakse Lõuna-Euroopas 
või Põhja-Aafrikas, misjärel 
transporditakse seda muu-
hulgas ka läbi Baltikumi Ve-
nemaale. Ühest grammist 
hašišist piisab narkojoobe te-
kitamiseks kümnele inimese-
le. Keskmiselt müüakse üht 
grammi hašišit 15 euro eest. 
Seega on käesoleva kriminaa-
lasja raames Maksu- ja Tol-
liameti töötajate poolt ära 
võetud narkootilise aine väär-
tus ligi 1,2 miljonit eurot.

TULEKAHJU
2. novembril kell 00.30 sai Häirekeskus teate tulekahjust 
Kunda linnas Mäe tänaval, kus põles vana mahajäetud hoo-
ne. Sündmuskohale reageerisid Kunda ja Rakvere komando. 
Päästjate saabumisel põles vanas hoones tuba. Kustutus-
tööde käigus leiti hoonest hukkunud meesterahvas. Tule-
kahju täpne tekkepõhjus on selgitamisel.

KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE
2. novembril lõi 58aastane mees Haljalas Rakvere maanteel 
asuvas majas oma 85aastast ema. Politsei pidas mehe kaht-
lustatavana kinni.

TOIDU KÕRBEMINE
1. novembril kell 23.41 teatati Häirekeskusele, et Tapa vallas 
Tapa linnas Paide mnt kortermajas oli tunda plastiku põle-
mise lõhna. Päästjate kohale saabudes selgus, et kortermaja 
kolmandal korrusel asuvas korteris kõrbes pliidile unusta-
tud toit. Alkoholijoobe tunnustega peremees viibis toidu-
kõrbemise hetkel kodus. Päästjad tuulutasid toad.

LIIKLUSÕNNETUSED
2. novembril kell 16.42 käisid päästjad liiklusõnnetuse toi-
mumispaigas Vinni vallas Inju külas, kus eemaldasid kurvist 
välja sõitnud autol süttimisohu. Liiklusõnnetuses keegi 
kannatada ei saanud.
2. novembril kell 16.52 said päästjad teate liiklusõnnetusest 
Rakvere vallas Lasila külas, kus sõiduauto sõitis teelt välja ja 
käis üle katuse. Päästjad aitasid inimesed autost välja, lük-
kasid auto ratastele ja eemaldasid autol süttimisohu. Keegi 
kannatada ei saanud.
31. oktoobril kell 20.37 käisid päästjad liiklusõnnetuse toi-
mumispaigas Sõmeru vallas Sõmeru alevikus Puiestee täna-
val, kus põrkasid kokku kaks sõiduautot. Päästjad kõrvalda-
sid autodel süttimisohu ja puhastasid sõidutee.

LANGENUD PUUD
29. oktoobril kella 23.12 ajal kõrvaldasid päästjad Vinni val-
las Ristikülas sõiduteelt liiklust takistanud puu.
30. oktoobril kella 17.10 ajal kõrvaldasid päästjad Tamsalu 
vallas Piisupi külas sõiduteelt liiklust takistanud puu.

Korraldatakse 
evakuatsiooninõuete 
täitmise reid
Novembris ja detsembris 
kontrollivad Ida päästekes-
kuse ohutusjärelevalve ins-
pektorid evakuatsiooni-
nõuete täitmist Ida- ja Lää-
ne-Virumaa hoolekandeasu-
tustes.
Reidi käigus kontrollitakse 
evakuatsiooniteede läbita-
vust ja tuletõkkeuste nõue-
tekohast kasutamist.
Tuleohutusnõuete rikkumi-
se korral on ohutusjäreleval-
ve inspektoritel õigus alusta-
da haldus- või väärteome-
netlus.
„Järjepidevate reidide teos-
tamise eesmärgiks on saavu-
tada olukord, kus ka ilma 
inspektori külastuseta taga-
takse evakuatsiooni- ja ka 
teiste tuleohutusnõuete iga-
päevane täitmine. Reidi käi-
gus tekib inspektoril võima-
lus hinnata tegelikku olukor-
da, mis võib erineda tavapä-
rase ette teavitatud kontrolli 
tulemusest,“ ütles Ida pääs-
tekeskuse ohutusjärelevalve 
büroo peainspektor Marie 
Peri.
Viimati kontrolliti hoolekan-
deasutusi selle aasta kevadel 
ja peamised rikkumised olid 
evakuatsioonipääsude ja 
evakuatsiooniteede takista-
mine ning tuletõkkeuste 
lahti hoidmine, mis tähen-
dab, et tulekahju või muu 
õnnetuse korral pole ini-
mestel võimalik hoonest 
ohutult väljuda.

Kuulutaja
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Üha enam levib kauba telli-
mine välismaistest e-kauba-
majadest. Pakkide tellimise 
tippaeg jääb sügisesse, püha-
de-eelsesse aega. Vältimaks 
halbu üllatusi, tasub end 
kurssi viia saadetiste dekla-
reerimise, importmaksude ta-
sumise ja muude tingimuste-
ga.
Kui tellite kauba Euroopa Lii-
du territooriumil asuvast 
e-kaubamajast, siis ei pea esi-
tama tollideklaratsiooni, sa-
muti ei ole vaja tasuda impor-
dimakse. Siiski tuleb arvesta-
da, et näiteks alkoholi- ja tu-
bakatooteid on võimalik telli-
da vaid maksuesindaja ole-
masolul ja teatud  kaupade, 
näiteks ravimite ja suitsuva-
bade tubakatoodete tellimine 
on keelatud.
Tavakauba tellimisel väljast-
poolt Euroopa Liitu tekib 
deklareerimise ja maksude 
tasumise nõue siis, kui kau-
pade väärtus saadetises on 
rohkem kui 22 eurot. Nimeta-
tud maksuvaba piirmäär ei 
kehti parfüümile ja lõhnavee-
le. Nende tellimisel tuleb ka 
väiksemate summade korral 
esitada tollideklaratsioon.
Kui kaupade väärtus saadeti-
ses on 22-150 eurot, tuleb ta-
suda käibemaks 20 protsenti. 
Üle 150 euro ulatuva kaupade 

Internetikaubamajast tellides 
võivad lisanduda maksud

Tollikoerad postisaadetiste kallal toimetamas.
Foto: MTA

väärtusega saadetise puhul 
maksustatakse kaup lisaks 
käibemaksule ka tollimaksu-
ga, mille määr sõltub konk-
reetsest kaubast.
Kui olete kauba tellimisel ta-
sunud ka transpordi eest, siis 
kuulub maksustamisele kogu 
summa (kauba hind koos 
transpordi maksumusega).
Mõningate kaupade tellimine 
on keelatud või seotud pii-
rangutega. Tellida ei tohi ravi-

meid, huule-, nuusk- ja näri-
mistubakat, liha- ja piima-
tooteid, narkootilisi ja psüh-
hotroopseid aineid, relvi ja 
relvaosi jne.
Lisaks tuleb internetikauba-
majast tellides alati arvestada 
riskiga, sest kaup võib olla 
võltsitud või ebakvaliteetne, 
samuti ei pruugi Aasia turule 
mõeldud elektroonikatooted 
vastata Euroopa Liidus keh-
testatud nõuetele.

Kauba saatmisel väljapoole 
Euroopa Liitu ekspordimakse 
kehtestatud ei ole ja alla 1000 
euro väärtusega kauba korral 
ekspordideklaratsiooni tege-
ma ei pea.
Kui saadate eelnevalt tellitud 
kauba tagasi eesmärgiga see 
vahetada teise kauba vastu 
(näiteks rõivaste suurus-
numbri muutmise tõttu) või 
tagastate kauba lõplikult (näi-
teks kaup ei vastanud ootus-
tele), on soovitav ekspordi-
deklaratsioon teha vaatamata 
sellele, et kauba väärtus on 
alla 1000 euro. Viimase tege-
mine kaupade tagasisaatmi-
sel lihtsustab tollimaksude 
tagasi taotlemist. 
Kõik keelud ja piirangud kau-
pade sisse- ja väljaveol sõltu-
vad nii lähteriigi, sihtriigi kui 
ka postiveo eeskirjadest. 
Täpsema teabe saamiseks on 
soovitav enne kauba tellimist 
tutvuda Maksu- ja Tolliameti 
kodulehel oleva infoga, võite 
võtta ühendust tolliinfo tele-
fonil (8800814) või e-kirja teel 
(tolliinfo@emta.ee).
Postiveo eeskirjade selgitami-
se osas aitavad posti- ja kul-
lerfirmad.

Tiina Kivi,
Tartu teenindusbüroo 

juhtivkonsultant

Hundi esmaseks küttimis-
mahuks kinnitati 67 isendit
Hundijahti on lubatud pidada varitsus- või hiilimisjahina 1. 
novembrist kuni 28. veebruarini.
Sarnaselt varasematele aastatele jaotatakse ka tänavu kütti-
mismaht maakondade lõikes. Harju-, Järva-, Lääne-, Pär-
nu-, Tartu-, Saare- ja Viljandimaal on maakond jagatud ka-
heks või kolmeks ohjamisalaks ning igale sellisele alale on 
määratud oma küttimismaht olenevalt huntide arvukusest.
Hundijahi hooaja esimeses etapis tohib küttida 67 isendit, 
neist kolm Lääne-Virumaal.
Eesmärgiks on ohjata huntide arvukust ning seeläbi vähen-
dada nende põhjustatud kiskjakahjustusi, jälgides samal 
ajal populatsiooni tervikseisu.
„Küttimismahtude koostamise aluseks on võetud huntide 
loendus- ja kahjustusandmed ning jahindusnõukogude et-
tepanekud. Kuna jahihooaja alguses ei ole veel täit ülevaa-
det hundi tänavuse aasta juurdekasvust, siis on kavas kütti-
mismahtusid jooksvalt vastavalt laekuvatele andmetele üle 
vaadata ning vajadusel neid korrigeerida,“ lausus Aimar 
Rakko, Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo ju-
hataja. „Siin on oluline roll ka jahimeestel, kes peaks opera-
tiivselt edastama info kütitud isendite ja jäljevaatluste koh-
ta. Nende andmete alusel saab Keskkonnaagentuur hinnata 
huntide juurdekasvu ning teha meile ettepaneku küttimis-
mahu muutmiseks.“
Seireandmete põhjal on prognoositud tänavu hundi arvu-
kuse vähemalt 10 protsendist langust, mille peamisteks 
põhjusteks möödunud hooaja kõrge küttimissurve ja laialt 
levinud kärntõbi. Arvukuse languse fakti ilmestab ka hundi-
kahjustuste statistika. Võrreldes möödunud aasta oktoobri 
alguse seisuga on sel aastal olnud lammaste murdmisi pea 
kolmandiku võrra vähem. Mõnedes maakondades, näiteks 
Harju-, Lääne-, Põlva-, Valga- ja Võrumaal, on kiskjakahjus-
tused siiski eelmise aastaga võrreldes suurenenud.
Möödunud aasta jahihooajal kütiti Eestis 103 hunti lubatud 
116st.
Hundi küttimismahud maakonniti on leitavad Keskkonnaa-
meti kodulehelt.
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HUSQVARNA 545
Mootorsaag
Võimsus 2.5 kW • Kaal 4.9 kg

Kubatuur 50.1 cm3

€559
€625

HUSQVARNA 570BTS
Lehepuhur
Võimsus 2.9 kW • Kaal 11.2 kg

Kubatuur 65.6 cm³ • Õhuvoolu kiirus 105.6 m/s

€599 €699

HUSQVARNA 555FX
Võsalõikur
Võimsus 2.8 kW • Kaal 8.9 kg

Kubatuur 53.3 cm3

€879 €979

KAMPAANIA KAMPAANIA

KAMPAANIA

UUS!
OLULINE ON
TULEMUS.

TERAVUS, mis kestab.
VÄHENE venivus.
SUUR lõiketõhusus.

X-CUT

TÄIESTI UUS 
HUSQVARNA SAEKETT

HUSQVARNA.
JA SA ARMASTAD SÜGIST.

Husqvarna Rakvere, Niine 4, 3251111

Saed Rattad Jõhvis, Lille 3, 5503660

www.kaubahoov.ee  www.husqvarna.ee
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Väike-Maarja Põllumeeste 
Selts teeb õhtukooli
Novembrist aprillini plaani-
vad Väike-Maarja Põllu-
meeste Seltsi (VMPS) liik-
med korraldada põnevaid ja 
harivaid koosviibimisi valla 
keskuses asuvas Georgi söö-
gitoas. Kahetunnised koos-
viibimised on osalejatele ta-
suta.
„Talv on põllumeestele tu-
baste tööde ja koolituste 
aeg,“ rääkis Kuulutaja toi-
metusele ettevõtmise eest-
vedaja Sven Kesler. „Nii sün-
dis idee kutsuda ellu meie 
oma õhtukool. Koolitajateks 
on Väike-Maarjast pärit või piirkonnaga seotud sädeinime-
sed, kellel on sõnum kanda.“
Esimese ettekande teeb 11. novembril kell 18 Väike-Maarja 
Gümnaasiumi vilistlane Madis Võõras, EASi koostöövõrgus-
tike valdkonna ja Eesti Kosmosebüroo juht. Õhtu teemaks 
on “Kosmos – kas kauge ja kättesaamatu või igapäevaelu la-
hutamatu osa?”
Põllumehed lubavad, et hooaja viimase ehk aprillikuu õhtu 
külaliseks tuleb lavastaja ja näitleja Hendrik Toompere juu-
nior. „Sinna vahele mahub palju põnevaid külalisi ja kohtu-
misi,“ ütles Kesler. „Kõik õhtud salvestatakse ja on järele 
vaadatavad VMPS kodulehel. Oodatud on kõik huvilised.“

Katrin Kivi

Lääne-Virumaa tööandjatega 
tutvumiseks viib KredEx tä-
navu karjääriretkedele nii Si-
muna Kooli, Vasta Kooli, 
Muuga-Laekvere Kooli, 
Põlula Kooli kui ka Rakvere 
Gümnaasiumi õpilased. 
Noortele avavad uksed kolm 
ettevõtet.
Kodupiirkonna ettevõtete 
tutvustamiseks korraldatakse 
9.-12. klasside õpilastele kar-
jääriretki teist aastat. Suur 
huvi retkedel osalemise vastu 
ka Lääne-Virumaal näitab 
KredExi ettevõtlusdivisjoni 
juhi Jarmo Liiveri sõnul, et 
noored mõtlevad juba vara-
kult sellele, millised võimalu-
sed ootavad neid oma kodu-
maakonnas pärast õpingute 
lõppu.
“Tahame anda karjääriretke-
dega ettevõtetele üle Eesti 
võimaluse kohtuda oma tule-
vase järelkasvuga ja samal 
ajal kinnistada selles potent-
siaalses järelkasvus ehk tä-
nastes õpilastes usku, et tööd 
ja tegemisi leidub kõikjal üle 
Eesti ning et selleks ei pea 
suurlinna kolima,” rääkis Lii-
ver ja tõdes, et enim soo-
viavaldusi ettevõtete külastu-
seks laekuski üle Eesti just lõ-
puklasside õpilastelt, kel sei-
savad peagi ees olulised otsu-
sed koolitee ja karjääri osas.
Karjääriretkede raames ava-

MÕNE REAGA Selgusid KredExi karjääri-
retkedele valitud koolid

vad noortele oma uksed ligi 
30 ettevõtet üle Eesti. Lää-
ne-Virumaal saavad õpilased 
tutvuda lähemalt palkmajade 
tootjaga Jäneda Puit OÜ, 
Põhjamaade ja Balti riikide 
juhtiva sadamakaide projek-
teerija, valmistaja ja paigalda-
jaga Top Marine ning Kunrex 
OÜ-ga, mis valmistab ja pai-
galdab tööstuslikke metall-
konstruktsioone, metalldetai-
le ning seadmeid. Karjääriret-
ke käigus saavad õpilased nä-
ha ja proovida ise järgi, millist 
tööd neis ettevõtetes tehakse.
Simuna Kooli direktori Kaja 
Põldmaa sõnul tuleb lõ-
puklassi õpilastele karjääri-
alane info kindlasti kasuks, 
sest enamik õpilastest siiski 
veel ei tea, kellena töötada ta-

hetakse ja missuguse kooli 
vastava hariduse omandami-
seks pärast põhikooli valima 
peaks.
“Usun, et KredExi ekskursioo-
nid aitavad õpilasel kujuneda 
iseseisvalt mõtlevaks, otsus-
tusvõimeliseks ja vastutus-
tundlikuks ning elus hakka-
masaavaks inimeseks,” rääkis 
Põldmaa. “Oleme püüdnud 
selleks ka ise aktiivsed olla - 
tutvunud omal käel kohalike 
ettevõtetega ja lapsevanema-
te töökohtadega.”
Tänavustele karjääriretkedele 
esitasid taotlusi üheksa maa-
konna koolid. Igas piirkonnas 
valiti sooviavaldajate seast 
välja üks klass, kes retkedele 
pääseb. Karjääriretked toimu-
vad tänavu novembrikuu kes-
kel Lääne-Virumaal, Harju-
maal, Ida-Virumaal, Jõgeva-
maal, Valgamaal, Raplamaal, 
Saaremaal, Põlvamaal ja Võ-
rumaal.
Projektis osaleb kokku ligi 30 
ettevõtet, kes on oma kodu-
kandis oluliseks tööandjaks ja 
hiljuti KredExiga koostööd 
teinud. Karjääriretki korral-
dab KredEx ning külastuste 
läbiviimist rahastab Euroopa 
Liit läbi Euroopa Regionaala-
rengu Fondi.

Kuulutaja

• Võtame oma meeskonda 
müügikonsultandi, kes valdab 
eesti ja vene keelt. Sobib ka (üli)
õpilasele. kristo@k-kummid.ee

• DUO Takso pakub tööd 
taksojuhtidele .  Vajalik 
taksokoolitus. Tel 528 2659

• Pakkuda tööd Soome 
ettevõttes 2le armeerijale 
j a  2 l e  e l e m e n t i d e 
p a i g a l d a j a l e .  Tö ö  o n 
aastaringne. Palk alates 13 € 
(bruto). Elamine fi rma poolt 
200 €/kuus. Palume saata 
pildiga CV in-fo@nostoassa.
com. Tel 512 3867

• Teksapood Lee Tsentrumis 
pakub tööd osalise tööajaga 
klienditeenindajale. CV saata 
ka-leano@hot.ee. Info 501 
1478

• IT pood-teeninduspunkt 
Rakveres pakub IT pood-
teeninduspunkt Rakveres 
p a k u b  I Ta l a s t  t ö ö d 
(lisatööd). Eriti oodatud 
t õ s i s e m a d  n u t i k a d  I T 
teemal praktikandid (laua-
sülearvuti tolmuhooldus, 
tarkvara Windows ja teised 
tarkavarad). Helistada 10-20 
tel 523 2277(lisatööd). Eriti 
oodatud tõsisemad nutikad 
IT teemal praktikandid (laua-
sülearvuti tolmuhooldus, 
tarkvara Windows ja teised 
tarkavarad). Helistada 10-20 
tel 523 2277

PAKUN TÖÖD

Eraisikute kuulutusi saab anda ka 
Vilde tänav 6a asuvas

Grossi Toidukaubad 
kaupluses “Joogid“

Kauplus on avatud 10-22
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• Kogemustega hooldaja 
tuleb hooldama tunnipõhiselt 
eakaid inimesi. Helista 5348 
1886

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

•  Inglise keele algtase al T 
15.11 kiirkursus (20 tundi), 
võimalus jätkata. Koidula 1, 
Tsentrumi IV k. kell 18-19.30. 
Hind 50 €. Reg. 5566 1419

•  T a n t s u t r e e n i n g u d 
kõhutantsu baasil Kauri koolis 
iga neljapäev kell 19. Info tel 
551 7485

• AS Võhu Vein võtab tööle 
l i i n i t ö ö l i s i .  Vaja l i k  h e a 
f ü ü s i l i n e  v a s t u p i d a v u s , 
kohusetunne, tahe teha tööd. 
Ettevõte pakub transporti 
Rakverest. Tööle astumine 
niipea kui võimalik. Saada 
oma CV: in-fo@vohuvein.ee 
või helista telefonil: 32 43 232

• Aiamajade ja uste, akende 
tootmisega tegelev Raum OÜ 
otsib puidupingi operaatorit, 
asukoht Rakvere Tootmise tn 6. 
Tel 515 6342

• Pakume tööd talveks kohapeal 
ö ö b i m i s e g a ,  s o ov i t av a l t 
töövõimeline pensionär. Info 
tel 501 2455, mail: landvald@
landvald.ee

• Farm pakub tööd söötjale. 
Kasuks tuleb farmiseadmete 
remondi oskus. Elamispind 
olemas. Info 509 9295
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15. novembril näeb Rak-
vere Teatri suures saalis 
lavastust “Gunn, Gunn, 
vana...”, kus Tõnu Oja 
mängib elukogenud 
baarmeni ja kõrvalrolli-
des astub üles Tiit Sukk. 
Oja rääkis Kuulutajale 
nii etendusest, kui ka 
sellest, miks ta nõustus 
osalema teleseriaalis 
“Papad Mammad”.

Tõnu Lilleorg

Selles VAT Teatri etenduses 
avaldub otsekoheselt mehe 
vaade tööle, naistele, oma pä-
randi edasiandmisele ja sõp-
rusele. Tüki tegevuskohaks 
on hämar keldribaar. Tiit 
Sukk mängib kolme rolli: kah-
te külastajat ning praktikale 
saabunud noorukit.

Tõnu, baarmen Gunnar üt-
leb, et temaaegseid kliente 
enam ei käi. Kas ta tunneb 
end pisut unustatuna?
Jah, tunneb küll. Mingis eas 
tunneme me kõik, et ühest 
küljest oleme unustatud, tei-
sest küljest vahel me ka taha-
me unustatud olla. Arusaami-
ne, et kõik ei ole nii, nagu 
meile parem oleks, tabab 
mingil eluhetkel kõiki. See 
äratundmine on paljudele 
mõistetav.

Käibele on tulnud sõna 
meestekas, kas selle tüki 
kohta võiks nii öelda?
Meestekas on see tõesti. Mul-
le väga meeldib, et selle välja 
toote. Tahaksin, et mehed sel-
le tüki üles leiaksid. Kui tih-
tilugu peavad naised mehi 
teatrisse meelitama, siis selle 
etenduse pilet peaks meeste-
le hästi sobima.

Mis suhe on teil Rakvere ja 
siinse teatriga?
Mu ema on Rakvere lähedal 

Tõnu Oja tuleb Rakverre 
pesuehtsa “meestekaga”

Mõtted ja tunded laotuvad Tõnu Oja (esiplaanil) ja Tiit Suka 
esituses laval põnevalt laiali. 

Foto: VAT Teater

Olete vanaisa, mida võib vanavanemaks saamine ini-
meses muuta?
Minu jaoks tõi vanaisaks saamine tulise armastuse 
tagasi, tuletas meelde, mida see tähendab. Armastan 
oma lapselapsi nii palju, et see tundub lausa peale-
tükkivana, nagu peaks piinlik olema. Vahel ei suuda 
nädalat neist eemal olla, siis lähen mõnikord pärast 
etendust lihtsalt läbi, et neile otsa vaadata. Mul on 
kolm lapselast.

sündinud, aga teatriga … (Oja 
jääb sügavalt mõttesse - T. L.) 
Ma ei ole vist kordagi üheski 
Rakvere Teatri ürituses kaasa 
löönud. Siiski! Ühele lavastu-
sele kirjutasin kunagi laulu-
sõnad. Külalisetendusi olen 
muidugi mänginud, Üllar 
Saaremäe kutsus mind kuna-
gi ka lavastama, kuid ajagraa-
fikuid ei õnnestunud klappi-
ma saada.

Seriaal „Papad Mammad” on 
leidnud palju sõpru. Tegu on 
välismaise formaadi järgi 

tehtud kohandusega?
Võiks rohkem kohandatud ol-
la, originaal on Ukraina oma. 
Üritame ekraanil Ukraina 
temperamenti teostada ja 
mind paneb imestama, et see 
tundub päris usutavana. Au-
salt öeldes olen seriaalindu-
sest nii eemal olnud, alles tä-
navusest aastast tean pisut 
enam, mis seriaale meil te-
hakse.

Vast kutsutud on ka varem?
Vahel kutsutud on. Tean ju, et 
seriaale tehakse ülejala ja aja-

puuduses. Olen tundnud, et 
mu võimekus ei ole sellises 
stiilis töötamiseks piisavalt 
hea. Varem olen teinud hea 
meelega „sutse“, mänginud 
tegelasi, kes üheks päevaks 
ekraanile tulevad, sest selli-
seid rolle saab kodus ette val-
mistada.
Nüüd tundsin, et olen selleks 
tööks valmis. Kunagi tahtsin 
sellist �anri väga teha. Täna-
seks on see tahtmine küll pi-
sut üle läinud, aga päris tore 
oli seal võtteplatsil olla. Re�is-
söör Ergo Kuld suudab luua 
nii vastutustundetu atmo-
sfääri, et seal sünnib kohe pä-
ris asju. 

Olete tulemusega rahul?
Kui alguses käsikirja lugesin, 
olin skeptiline, et nii otsene ja 
üks-ühene. Aga nüüd ma se-
da tunnet enam ei mäleta ja 
kui valmisprodukti vaatan, 
siis see pole nii otsene ühti ja 
nii mõndagi sealt leiab. Pean 
tunnistama, et ei häbene. Pi-
ret Kaldaga (kes mängib Jüri 
naist Ullat - T. L.) olen omal 
ajal teatris palju koos mängi-
nud ja mul on temaga hea 
võtteplastil olla.

Mis Jürit ees ootab ja kas on 
tõsi, et ta on ametilt filosoof?
Jah, ühest seeriast tuleb välja, 
et ta peaks olema spordifilo-
soof. Ma küll ei tea, kas selline 
distsipliin olemas on. Mul oli 
seoses Jüri ametiga natuke 
probleeme, aga kui olin käsi-
kirja läbi lugenud, sain aru, et 
stsenaristidel sellega problee-
me ei ole ja lõin käega. Päris 
maamats Jüri ei ole ja karak-
terit ma ei loonud lähtuvalt fi-
losoofiast, katsusin eeskätt 
eksisteerida situatsioonis. 
Lõin karakteri selle pinnalt, et 
ta on oma naise Ulla tuhvli 
all. Ja jumal tänatud, Jüril on 
neist neljast ka kõige vähem 
teksti, ei pea palju tuupima. 
Edaspidi jääb Jüri pisut ta-
haplaanile, peategelased on 
rohkem maakoha vanavane-
mad.

Rakveres õpiti renessanslikku graatsiat
Rakvere võõrustas möödunud nädalavahetusel ajaloolise 
tantsu harrastajaid üle Eesti. Jane Gingelli meistriklassi tuldi 
isegi Saaremaalt.
Rahvusvaheliselt tuntud ajaloolise tantsu asjatundja Jane 
Gingell Suurbritanniast on Eestis varemgi käinud, aga Rak-
veres oli ta esimest korda. „Hakkasin Eestis käima juba 
1993. aastal,“ selgitas Gingell. „Viljandi festivali jaoks lavas-
tasime suurejoonelise Inglise õukonna maskietenduse, kus 
tegi kaasa ka Hortus Musicus.“ Koostöö Rakvere varajase 
tantsu ansambli Fioretto ja Tartu ansambli Saltatriculi juhi 
Külli Kressaga sai alguse 1999. aastal.
Jane Gingell on pühendunud renessanss- ja barokk-kultuu-
ri üldsusele tutvustamisele. Gingell on töötanud väga palju-
des maades ning Eesti kuulub ta lemmikute hulka. „Mulle 
meeldib väga töötada Eesti tantsijatega. Kõige raskem on 
juhendada inimesi, kes on klassikalise balleti taustaga, aga 
siin ollakse enamasti õppinud pigem rahvatantsu, mis on 
renessansi tantsutehnikale palju lähedasem,“ märkis Gin-
gell.
Rakvere ansambli tantsijaid tõstis Gingell esile selle poolest, 
et neil on omavahel hea kontakt ning nad suhtlevad kenasti 
ka publikuga. „Minu peamine eesmärk õpetajana on aidata 
ansamblitel töötada ühtse grupina, seda nii tehnilises mõt-
tes, aga ennekõike pidades silmas omavahelist abi ja koos-
tööd.“
Barokktants on Gingelli sõnul mõnevõrra keerulisem ja sel-
le õppimiseks oleks hea varasem tantsukogemus. Renes-
sansstants on lihtsam. „Tollel ajastul tegelesid ju kõik tantsi-
misega, õukonnatants oli peenematele inimestele, rahva-
tants talupoegadele, aga kõik tantsisid,“ naeris Gingell.
„Meistriklassid toovad alati värskust juurde. Jane Gingelli 
käe all olen ka ise palju õppinud, tal on minust rohkem ko-
gemusi ja teadmisi,“ rääkis Külli Kressa. „Need tantsijad, kes 
rohkem oskavad, saavad õpetaja käe all lihvida detaile, 
hoiakuid, suhtlemist. Teised õpivad samal ajal samme.“
Fioretto tantsija Anne Nõgu jäi samuti meistriklassiga väga 
rahule. Tema jaoks oli kõige olulisem hoiakute ja sammude 
viimistlemine. „Sellised kursused annavad juurde ka ajaloo-
list tausta – miks just nii tantsiti, miks olid sammud just sel-
lised.“
Seekord oli tegemist meistriklassiga ja õppimisega, aga An-
ne Nõgu unistab suurelt: „Tahaksime koostöös Jane Gingel-
liga tuua Rakveres lavale õukondliku maskietenduse.“
Jane Gingelli Eestisse tulekut toetas Eesti Kultuurkapitali 
Tartumaa ekspertgrupp.

Maris Marko

Rakvere ajaloolise tantsu ansambel Fioretto on oma kunsti 
näidanud ka Pärnu Hansapäevadel. 

Foto: Riina Raidma
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Eesti bussireisijate seas läbi 
viidud küsitlus näitas, et vaid 
pooled neist kinnitavad bus-
sis alati turvavöö. Samas vas-
tas kümnest küsitletust ühek-
sa, et autos nad turvavööd 
lahti ei jäta. Olukorra paran-
damiseks korraldatakse teavi-
tuskampaania.
Küsitlusele vastanud tõid väl-
ja, et neil puudub bussis tur-
vavöö kinnitamise harjumus 
ning bussiga reisitakse tur-
vavööta, sest selle kasutami-
ne tundub ebamugav. Samuti 
loodetakse professionaalse 
bussijuhi oskustele ning bus-
sisõit tundub reisijatele juba 
niigi piisavalt turvaline. Vaid 
49,7 protsenti Eesti bussireisi-
jatest kinnitab alati turvavöö, 
autos kasutab alati turvavööd 
90,5 protsenti vastanutest.
“Turvavööd tuleb sõidu ajaks 
kinnitada kõikidel reisijatel 
ning autos tehakse seda tõe-
poolest väga hoolikalt. Tervelt 
85 protsenti inimestest, kes ei 
kinnita bussis turvavööd, pa-
nevad selle autos alati kinni,” 
tõi küsitluse läbi viinud bussi-
ettevõtte Lux Expressi juhatu-
se esimees Hannes Saarpuu 
välja.
Politseikapten Sirle Loigo sõ-
nul peab turvavöö kinnitami-
ne bussis olema sama loomu-
lik kui autos. „Ka kõige koge-
num juht ei saa ette näha oo-
tamatusi liikluses nagu takis-
tus teel või tehniline rike. Sar-
naselt bussijuhile, kes teeb 

Bussireisijad jätavad turvavöö kinnitamata

omapoolt kõik, et reisijad 
jõuaksid turvaliselt sihtpunk-
ti, peavad ka pardal olijad en-
da ohutusele mõtlema,“ rää-
kis Politsei- ja Piirivalveameti 
juhtivkorrakaitseametnik.
„Sõidukid muutuvad aina 
turvalisemaks ja targemaks, 
kuid turvavööle alternatiivi ei 
ole. On tähtis, et seda ka ka-
sutataks,“ sõnas Loigo ja li-
sas, et turvavöö võib elu pääs-
ta vaid siis, kui see on õigesti 

kinnitatud. „Bussis, kus tur-
vavöö olemas, on selle kasu-
tamine kohustuslik. Lisaks 
enda kinnitamisele tuleks 
võimalusel ka lahtised ese-
med kinni panna,“ soovitas 
Loigo.
Maanteeameti ennetustöö 
osakonna eksperdi Diana 
Okase sõnul on äärmiselt olu-
line teada, et kui reisija on 
bussis turvavööga kinnitatud, 
kuid tema kõrval, ees või taga 

istub kinnitamata reisija, ei 
ole sõit sellegipoolest turvali-
ne. „Avarii korral võib tur-
vavööga kinnitamata reisija 
teistele bussis viibijatele to-
hutu massiga otsa lennata. 
Näiteks 50 km/h liikuvas sõi-
dukis ilma turvavööta istuv 80 
kilo kaaluv täiskasvanu pais-
kub äkkpidurduse korral 
inertsi mõjul liikuma nelja 
kuni viie tonnise raskusena. 
Sellisel juhul ei jää terveks 
keegi,“ selgitas Okas.
Lux Express viis reisijate kü-
sitluse läbi kõikides firma 
bussides, nii rahvusvahelistel 
marsruutidel kui ka siseliini-
del. Kokku vastas küsitlusele 
9202 inimest, sh 2222 Eestist.
Selleks, et järjest rohkem rei-
sijad mõtleksid turvalisusele 
ja kinnitaksid bussides tur-
vavöö korraldavad Politsei- ja 
Piirivalveamet, Maanteea-
met, bussiettevõtted Lux 
Express ja Simple Express 
ning Tallinna bussijaam no-
vembris teavituskampaania 
“Kinnita bussis turvavöö!”. 
Kampaania juhib tähelepanu, 
et lisaks professionaalsele 
bussijuhile, tehniliselt korras 
bussile, liikluseeskirjadest 
kinnipidamisele ja nõuetele 
vastavatele teeoludele tagab 
reisija turvalisuse suurel mää-
ral ka tema enda käitumine.

Kuulutaja

Tulekahju eest 
hoiatab töötav suitsuandur
Hiljuti alanud Päästeameti tuleohutuskampaania „Kontrolli 
kord kuus!“ keskendub vajadusele regulaarselt suitsuanduri 
korrasolekut kontrollida. Tänavu on tules hukkunud juba 30 
inimest, kellest enam kui pooltel puudus kodus töökorras 
suitsuandur.
„Viimasel ajal on tulesurmade põhjustajana oluliselt kasva-
nud elektri osakaal. Selle alla mahuvad näiteks nii järelval-
veta jäetuna süttinud kodumasinaid või ka ülekoormatud 
juhtmed ja pistikupesad. Seetõttu tuleb töötavatel seadme-
tel kindlasti silm peal hoida ning ühe seinakontakti kaudu 
ei tohiks korraga vooluvõrku ühendada liiga palju elektri-
tarbijaid,“ selgitas Päästeameti Põhja päästekeskuse juht 
Priit Laos.
„Tulekahju areneb pärast esimesi minuteid väga kiiresti ja 
iga kaotatud minut teeb elude päästmise oluliselt raske-
maks. Suitsuandur aitab tulekahju varases faasis avastada 
ning annab võimaluse tuli kiiresti kontrolli alla saada või 
evakueeruda. Kui suitsuanduri signaal ohust märku ei anna, 
saavad päästjad põlengust teada alles siis, kui suits või leek 
juba aknast välja käib,“ lisab Laos.
Tänavu on 26 tulekahjus hukkunud juba 30 inimest. Vähe-
malt 15 hukkunu kodus suitsuandur puudus ning kahel ju-
hul oli see laest alla võetud või toiteallikata. Vigastada on tu-
lekahjudes septembri lõpu seisuga saanud 75 inimest.
Kõige suurem hukkunutega tuleõnnetuste põhjus on endi-
selt hooletu suitsetamine, mille tõttu on tänavu elu kaota-
nud 13 inimest. Elektriseadmest või –paigaldisest alguse 
saanud tulekahjus on hukkunud seitse inimest.
Suitsuandurit peab vastavalt uuringutele väga vajalikuks 
umbes 90 protsenti eestimaalastest. Oma koju on selle pai-
galdanud umbes 80 protsenti elanikest.
Oma kodu tuleohutust saab kontrollida veebilehel https://
www.kodutuleohutuks.ee/. Lisaks tavapärastele reklaami-
dele valmivad kampaania käigus videoloengud, kus ku-
jundlikult selgitatakse kodudes valitsevaid tuleohte.

Kuulutaja
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SOODNE 2- TOALINE 
KORTER TAPA LINNAS!

AITAN TEID KINNISVARA MÜÜMISEL JA 
OSTMISEL LÄÄNE-VIRUMAAL JA TALLINNAS

38 000 € 4 800 €

ABI KOLIMISEL
KINNISVARAALANE KONSULTATSIOON

TASUTA!

12 AASTAT 
KOGEMUST

KINNISVARAS

MÜÜA TAPA KESKLINNA LÄHEDAL
268,4 M² SUURUNE MAJA  

RÕDUGA 3- TOALINE KORTER
TAPA KESKLINNAS!

 7 800 € 28 000 €

SOODNE 3- TOALINE 
KORTER TAMSALUS

12 500 € 135 000 €

2- TOALINE RÕDUGA KORTER
TAPA KESKLINNAS

AVAR MAJA PEIPSI MÄNDIDE
ALL JÄRVE LÄHEDAL!

55 000 € 77 000 €

TALUMAJA VALGEJÕE ÄÄRES 
TAPA VALLAS

PALKMAJA TAPA 
KESKLINNA LÄHEDAL

16 700 € 22 000 €

KARKUSE MÕISA AEGADEST PÄRIT
MAAMAJA TAPA VALLAS  

Urmas Saarmets
+372 511 0478

urmas.saarmets@nordproperty.com

SUUREPÄRANE KODU
VIHULA VALLAS!

    |     

MIHKEL ELISTE
 

5386 3936

Hindaja / Nooremmaakler
Mihkel.Eliste@arcovara.ee

SWEDBANKI KLIENDILE HINDAMINE -20%

Telli hindamine!

Laada 14, Rakvere     Tel 324 0888

Andrus, 527 1011

84 000 € 190 m²

31 000 €

Andrus, 527 1011

140 m²

Andrus, 527 1011

48 m², I k33 000 €

23 500 €

Andrus, 527 1011

35,3 m², I k

20 000 €

Andrus, 527 1011

65 m², II k

29 900 €

Andrus, 527 1011

119 m²

44 m², IV k33 000 €

23 000 €

Andrus, 527 1011

43,9 m², I k

29 900 € 56,2 m²

Andrus, 527 1011

Andrus, 527 1011

Andrus, 527 1011

18 500 €

Andrus, 527 1011

29 900 € 48 m², III k

908 m²

Andrus, 527 1011

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
TALLINNA TN RAKVERES

• Eraldi sissepääs
• Ahiküte, madalad kulud
• WC- ja duširuum

MÜÜA KINNISTU 8,6 HA MAAD
TOOMAHANSU EIPRI KÜLAS
• Hoonete alune pind 529 m²
• Väga privaatne asukoht
• Hea juurdepääs

MÜÜA ELAMUMAA
VÕSU VIHULA VALLAS

• Kõrghaljastus
• 100% elamumaa
• Soodne hind

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
TULEVIKU TN RAKVERES

• Hea asukoht
• Renoveeritud maja
• Toad eraldi

• Heas seisukorras
• Keldriboks, panipaik
• Keskküte

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
PÕLLU TN SÕMERUL

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
ROOSI TN RAKVERES

• Toad eraldi, rõdu
• Avar köök
• Hea asukoht

MÜÜA MAAMAJA
VANAMÕISAS HALJALA LÄHEDAL

• 2 korrust, kinnistu 1,7 ha
• Kivimaja, keskküte
• Puurkaev, lokaalne kanalisatsioon

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
LÕUNA PÕIK RAKVERES

• Ahiküte, WC, vannituba eraldi
• Elutuba läbikäidav
• Puukuur, kelder

23 000 € 74,7 m²
MÜÜA MAJA

LINDA TN TAPAL
• Kinnistu 709 m², 2 korrust
• Kuivkäimla, abihoone
• HKommunikatsioonid kinnistu piiril

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
KÜTI TN RAKVERES

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

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

MÜÜA MAJA
MÄNNIOJA RAKVEREST 9km

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

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

Asume aadressil Laada 29, Rakvere
Telefon 327 0670   info@virumaainvest.ee   www.virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA (MAJA, KORTER, PÕLD, METS JM).
LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
lisete@virumaainvest.ee

MÜÜA MAJAD

Andra Kivissaar
Maakler
Tel 5664 2161
andra@virumaainvest.ee

Müüa raudtee ääres suure krundiga 
maja, vajab remonti, huvitavad puit 
kaunistused. Kinnistul kõrvalhoone 
nn pesuköök, garaaz ja kelder. Krunt 
1549m2. Hind 33 000 €. Helista 
53331805 Olev

Müüa renoveerimisjärgus eramu, 
oma väikese aiaga Kreutzwaldi tn 
4a, Rakvere. Hind 69 000 €. Helista 
53331805 Olev UUS HIND!

MÜÜA MAAD

Pille Kaasik
Maakler
Tel 5695 5582
pille@virumaainvest.ee

Tamsalu Rahu tn 21, elamumaa 
78601:001:0142, pindalaga 1772 
m2, krundil elektriliitumine, vesi ja 
kanalisatsioon. Hind 6500 €. Helista 
56642161 Andra

Tamsalu Kalmistu põik 3a, elamumaa 
78601:001:0143, pindalaga 1344m2. 
Hind 1500 €. Helista 56642161 Andra

H a l j a l a  v a l d ,  K a n d l e  k ü l a , 
m a a k a t a s t r i t u n n u s e d 
19003:001:0208, 19003:001:0036, 
19003:001:0069. Helista Lisete 
5233830

Müüa 1toaline korter Vinnis Kiige 
tn 3 Aknad ja välisuks vahetatud. 
WC,  vannituba on eraldi ja vajavad 
remonti. Pindala 34,2 m2. Hind 10 
500 € Helista  58147077

Müüa 2toaline korter  Vinnis, 
Kiige tn 3. Korter on renoveeritud. 
Läheduses kool, lasteaed, kauplus 
ja spordikompleks. Hind 14 000 €. 
Helista Lisete 5233830

Müüa korter Tapa linna ääres 
rahulikus piirkonna Paide mnt 65. 
Hind 7 500 € UUS HIND! Helista  
58147077

Müüa ahiküttega kahetoaline korter 
Kunderi tn 4 ärklikorrusel, vesi ja 
kanalisatsioon olemas. Hind 20 000 
€. Sobiv koht investeeringuks. Helista 
56642161 Andra

Müüa heas seisukorras kolmandal 
korrusel 3toaline korter kesklinnas 
Adoffi tänavas. Korteris aknad 
vahetatud, põrandal laminaatparkett, 
topelt koridori uks, keldris hoiuruum. 
Hind 37 900 €. Helista 53331805 Olev

Kesklinnas, privaatse krundiga 
kahekordses majas teisel korrusel 
müüa heas korras avatud köögiga 
3toaline korter. Hind 42 000 €. Helista 
53331805 Olev UUS HIND!

Müüa Lennuki tn 1 Rakvere avatud 
köögiga osaliselt renoveeritud 
3toaline rõduga korter. Hind 27 000 
€. Helista 56642161 Andra

Müüa 1toaline korter ajaloolises nn 
“Parunimajas” Karja tn 13, Rakvere 
pargi ja linna läbiva veesilma lähedal. 
Maja pika ajalooga, kuid vajab 
renoveerimist Hind 11 000 €. Helista 
53331805 Olev

Müüa Lepnal, Lasteaia tn 4 osaliselt 
renoveer itud 4toaline kor ter. 
Lokaalne küte (graanul). Võimalus 
osta garaazhi. Hind 20 000 €.  Helista 
56642161 Andra

Müüa Rakveres Karja tn 20 esimesel 
korrusel kaks korteriomandit, mis on 
ehitatud suureks avaraks korteriks. 
Soojustatud, renoveeritud, uued 
ahjud, õhksoojuspumbad. Köögis 
ja saunas põrandaküte. Hind 66 000 
€. Helista Pille Kaasik tel. 56955582

Müüa Rakveres Võidu tn 62A maja, 
kus erinevad korteriomandid. 
Majas on 9 üürikorterit. Katus vajab 
vahetust. Sobib investorile. Hind 
85 000 €. Helista Pille Kaasik Tel. 
5695 5582



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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

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

• Ostan  2-3toalise ahiküttega 
korteri Rakvere linnas. Tel 518 7979

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

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

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

• Ostan Vinnis 1-2toalise korteri 
otse omanikult. Võib vajada remonti. 
Sobivuse korral kiire tehing. Tel 
5624 4605 

• Ostan Rakveres 2-3toalise korteri 
otse omanikult. Võib vajada remonti. 
Sobivuse korral kiire tehing. Tel 
5624 4605 

• Soovin osta Rakvere linnas korterit 
otse omanikult, hind kuni 20 000 €. 
Tel 5664 1656

• Otsin 1toalist korterit. Tel 5380 
1817

• Ostan Tapa linnas 1-3toalise 
korteri. Tel 5697 5317

• Ostan otse omanikult 2-3toalise 
korteri  Rakvere linnas. Korter 
võib vajada remonti  või  ol la 
kommunaalvõlaga. Tehing kiire 
ning raha kohe kätte. Tel 518 7979

•  Ostan maja Lääne-Virumaale. Tel 
506 9683

• Ostan talu või maamaja Lääne-
Virumaal. Tel 5687 5845

• Ostan garaaži Rakveres <1000 €. 
Tel 5550 0588

• Ostan garaaži Rakveres. Tel 5396 
7796

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Üürile anda korter Rakveres. Tel 
5836 1490

• Üürile anda tuba eramajas ühele. 
120 €. Tel 5662 1987

• Üürile anda tuba ühele eramajas. 
Tel 5590 7240

•  A n d a  r e n d i l e  1 t o a l i n e 
mugavustega möbleeritud korter 
Rakvere kesklinnas. Üüri hind 200 € 
+ kom. Tel 527 0058

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

• Alates 18. oktoobrist anda üürile 
2toaline osaliselt möbleeritud 
korter Lepnal. Tel 5566 1274

• Üürile anda 2toaline korter Tapa 
kesklinnas, I korrus. Üür 200 € kuus. 
Tel 503 4972, info@ko.ee

• Üürile anda 2toaline ahiküttega 
korter Tapal. Keskmises seisukorras. 
Hind 180 € kuus. Tel 5667 0967

• Anda üürile 3toaline korter Ubjal 
. El küttega. Tel 5624 4605

• Anda üürile Aseri läheduses maja 
koos sauna ja abihoonetega. Tel 
512 2025

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

• Anda rendile garaaž Rakveres 
Mulla tn. Tel 5648 6638

• Anda üürile garaaž Mulla tänaval. 
Tel 516 7447

• www.toonklaas.ee

• Autodiagnostika al. 18 €. Auto 
GPS süsteemid integreeritud 
al. 35 €. Eraldi navid. al. 130 €. Ka 
uuendus, värskendus, hooldus. 
E - R 10 - 20, L - P kokkuleppel. 
Tel 523 2277

• Müüa töökorras MAZ ja Kamaz 
kallurid ja Ford Transit kaubik. Tel 
5853 2450

• Müüa sõiduauto Chevrolet Aveo 
(punane, sedaan, 2005. a). Läbisõit 
148000 km. Hind 1200 €. Tel 5309 
2534

• Müüa Dacia Logan 2005. a. Auto 
heas korras, järgmine üv 2017.09. 
Soovi korral kaasa kas. naelreh-vid 
velgedel. Tel 5664 8311

• Müüa Ford Focus 2005. a 1,6TD 
universaal (3000 €), Ford Mondeo 
2006. a 2,0TD universaal (3000 €). 
Tel 502 4288

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

• Müüa Opel Corsa 1,2 68 kW 2011. 
a, ls 67 000 km. Naelrehvid all, 
kaasa uued suverehvid velgedel. 
Ülevaatus 11.2018. a. Üks omanik. 
Tel 5669 6047

• Müüa Opel Vectra Elegance 1,8i 
01/2002. a 92 kW tumehall met, 
bensiin, sedaan, kliima, kesklukk, 
püsikiirusehoidja, 2xel.aknad, 
sametsalong, roosteta, mõlkideta, 
korralik, kehtiv ülevaatus 2017, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Leian kiirelt ja soodsalt lahenduse 
teie kinnisvaratehingule  (ost, 
müük, üür). Tel 5398 1891

• Müüa odavalt 1toaline korter 
Kundas renoveeritud majas. Tel 
5340 5688

• Müüa keskküttega 1toaline korter 
Tamsalus. Tel 5680 1956

• Müüa 2toaline keskküttega korter 
Haljalas. Vannituba renoveeritud, 
dušš, põrandaküte, kõik aknad 
vahetatud. Kommunaalid väga 
soodsad. Variandid. Küsi kindlasti 
lisainfot 5667 0967

• Müüa Tamsalus renoveeritud 
2toaline korter, II k. Hind 9900 €. 
Tel 5697 5317

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

• Müüa remonditud 2toaline 
merevaatega korter Kundas. Tel 
5802 3725

•  Müüa Kundas  Kasemäe 15 
mugavustega 3toaline korter. I k., 
57,2 m2. Hind 9000 €. Tel 5645 1242

• Müüa 3toaline korter Kundas 
Koidu tn (1/5, toad eraldi, 61,9 m2). 
Tel 5333 1033

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

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

• Võtan üürile või ostan garaaži 
Kadrinas. Tel 5550 5148

• Ostan Honda Civic universaali 
kärukonksu. Tel 5565 4047

•  O s t a m e  i g a s  s e i s u k o r r a s 
sõidukeid, hea pakkumise korral 
kiire tehing. Helista 5612 3431 ja 
saate teada palju me teie auto eest 
pakume! Lääne-Virumaal tuleme 
kohale 1h jooksul!

AUTODIAGNOSTIKA

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

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

www.autoelekter.ee

• Anda rendile äripind Rakvere 
kesklinnas bussijaama vastas. I 
korrus, 49 m2. Tel 5648 6638

• Anda rendile Rakvere kesklinnas 
äripind (80 m2). Tel 528 5416

Tel 5164 685

rendipinnad@hot.ee

MÜÜA VÕI ANDA 
RENDILE 

RAKVERES KUKE TN 3

CAROLA ÖÖKLUBI/
SAUN

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

TARTU, SOOLA 7

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

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

• Müüa 3toaline korter Ulvis, 
Rägavere vallas. 2 rõduga, heas 
korras. III korrus. Lisainfo 515 7386

• Müüa soodsalt ahiküttega 3toaline 
korter (61,5 m2) Ulvis. Tel 523 0625. 
Tule vaatama ja paku oma hind!

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

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

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

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

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

• Müüa maja  kõrvalhoonetega 
(garaaž ja panipaik, puukuur) 
L-Viru, Kunda ääres, korralik, 2 
korrust, krunt 1,33 ha. Tel 5646 6933

• Müüa  Opel Zafira Elegance 
2,2DTI 04/2003. a 92 kW hõbedane, 
turbodiisel, 7 kohta, konditsioneer, 
4xel.aknad, el.peeglid, kesklukk 
puldist, tume salong, 16tollistel 
v a l u v e l g e d e l ,  p l . s o o j e n d u s , 
veokonks, korralik, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Zafira 1,6i 72 kW 
bensiin 2000. a. Rikkalik lisavarustus. 
Ülevaatus 05.2017. 7 istekohta. Hind 
kokkuleppel. Info 502 8156

• Müüa Škoda Octavia Laurin & 
Klement (2008. a, 2.0 TDI, 103 kW). 
Ostetud uuena Eestist, üks omanik. 
Hästi hoitud ja väga hea varustusega. 
Rohkem infot auto24.ee. Hind 5600 
€. Tel 5562 8735

• Müüa UAZ 3303 (4x4 kastiga). Tel 
517 5053

•  M ü ü a  Vo l k s w a g e n  G o l f 
4 Variant 1,9TDi 10/2001. a 66 
kW hõbemetallik, turbodiisel, 
universaal, konditsioneer, 4xel.
aknad, kesklukk puldist, el.peeglid, 
valuvelgedel, stereo, veokonks, 
korralik, superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

•  Mü ü a  Vo l k s w a g e n  G o l f  4 
Variant 1,6iI 11/2002. a 77 kW 
kuldne met. bensiin, universaal, 
konditsioneer, püsikiirusehoidja, 
4xel.aknad, kesklukk, tume salong, 
veokonks, väga korralik, äsja läbinud 
tehn.ülevaatuse kehtiv 11/2017, 
talverehvidel, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Volvo S40 1.9TDI 10/2002. 
a 75 kW turbodiisel, tumehall 
m e t ,  s e d aa n ,  k o n d i t s i o n e e r, 
püsikiirusehoidja, 2xel.aknad, 
kesklukk puldist, stereo, veokonks, 
t a l v e re hv i d e l ,  l ä b i nu d  t e h n .
ülevaatuse, kehtib 10/2017, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa vähekasutatud 2a vanad R14 
naastrehvid. Tel 527 3884

• Müüa neli kasutatud naastrehvi 
R13. Väga vähe sõitnud. Hind 
kokku 100 €. Tel 5349 1377

• Müüa kasutatud väga heas korras 
14-16tolliseid naastrehve. Tel 
5552 7229

• Müüa naelrehvid 205/55R16 (6,5 
mm, naela jääk 85%, hind 100 €) ja 
205/60R16 (5 mm, naela jääk 70%, 
hind 80 €). Tel 513 6690

•  M ü ü a  s o o d s a l t  k o r r a l i k e 
kasutatud 14- ja 15tolliseid nael- 
ja lamellrehve. Samas ka plekk- ja 
valuvelgi. Tel 501 2306

• Müüa plekkveljed 5x108 R15. Tel 
5343 6875

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

•  Müüa varuo sadeks Nissan 
Micra 1,0 bens. 2000-2002.a; Ford 
Fiesta 1,4 diisel 2002. a. Hinnad 
kokkuleppel. Tel 5558 5956
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• Rakvere Küttesalong teostab 
küttesüsteemide paigaldust 
ja hooldust.  Tel: 558 6786, 
kyttesalong@gmail.com

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

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

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

• Vee- ja kanalisatsioonitorustike 
(sise ja välis) ehitus, septikute 
paigaldus. San.tehnilised tööd. 
Info 5373 4876

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

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine
- teemantpuurimine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Pakume multilift kasti 
renditeenust. 
Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

k l l f k

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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 
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• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

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

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

TEENUSED

TAKSOTEENUS
Tel 53 03 04 15

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi

     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 56 500 368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

UUED JA 
KASUTATUD 

TALVEREHVID
E-R 9-16
Muul ajal 

kokkuleppel.
Tallinn-Narva mnt 

95.km
Tel 5568 4683

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

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

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Transp ortte enus VW LT 
kaubikuga. Tel 5685 6320

• Veo ja hüdrotõsteteenus 4,5t 
kandevõimega veokiga (kallur). Tel 
5363 6990
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• Teeme ehitus-, remondi- ja 
siseviimistlustöid (värvimine, 
tapeetimine, plaatimine, elektri- 
ja torutööd). Tel 518 7979

• OÜ müüb ja paigaldab kivi- ja 
plekkkatuseid. Tel 5668 5343

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

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Erinevad elektritööd pädevusega 
elektrikult. Tel 5890 2983

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

KUULUTUSED

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Korstnapühkimis- ja pottsepatee-
nus. Tel 522 1165

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

• Pottsepp. 25a kogemust. Ehitab ja 
remondib küttekoldeid. Tel 506 9683

• Müüri- ja pottsepatööd. Tel 5398 
2904

Tel+372 5629 2880 

mertaxgrupp@gmail.com

TEOSTAME ERINEVAID 

KATUSE ning PLEKITÖID

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

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

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

•  S o o d s a l t  m ü ü a  k o d u -  j a 
t ö ö s t u s õ m b l u s m a s i n a d . 
Universaalid, sik-sakid, overlokid, 
salapisted jt. Kääride tervitus. 
Tarvikud. Rohuaia 20-2. Tel 324 
5085, 5588 429, Priit

• Polsterdan-soojustan uksi. Tel 
5646 8055

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

• Saen-lõhun küttepuid. Tel 5343 
6875

facebook.com/teks  ilipuhastus

Teostame 

pehme mööbli ja vaipade 

keemilist puhastust 

teie kodus!

Rakveres ja lähiümbruses!
 Info 5853 4560 või 5827 1622

HÖÖVELDAMISTEENUS 

Kõik võimalikud profi ilid 
tellija soovil.

Tel 5274 255

Novembris arvutite 

tolmuhooldus 

-50 % 
Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere
 Tel 322 4534

•  Ehitus-remonditö ö d nii 
e r a m u t e s  k u i  k o r t e r i t e s . 
Si s e v i i m i s t l u s,  v a n n i t o a d , 
soojustus, voodrivahetus ja 
san.tehnilised tööd. Hinnad 
mõistlikud. Info 5373 4876

• Saunade ehitus .  Hinnad 
soodsad. Tel 5685 6320

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

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

• Ehitus- ja remonditööd. Majade, 
ku u r i d e,  rõ d u d e,  t e r ra s s i d e, 
pesuruumide, saunade ehitus, 
s i s e v i i m i s t l u s ,  p l a a t i m i n e , 
parketipaigaldus, tapeetimine, 
värvimine. Tel 504 5560

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

• Kõrvalhoonete ehitus. Tel 
5685 6320

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

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

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

• Lammutustööd. Tel 5685 6320

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

• Piirdeaedade ehitus. Tel 5685 
6320

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

• Linna parim pakkumine!!! 
Interneti püsiühendus + telepilt 
täiesti hullumeelse hinnaga al. 5 
eurost. Levib linnas ja maal. Sobib 
kokku Elioni digiboksidega. Ära 
muretse, kui Sul aparaaturi ei ole, 
me anname Sulle need tasuta!!! 
Uuri lähemalt: www.telestar.ee 
või helista tel 5552 5432
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• Müüa odavalt tumba, diivanilaud 
(kirss), sektsioonmoodulkapp 
(kirss), söögilaud ja 6 tooli (kirss),  
televiisorilaud (kirss), kirjutuslaud 
( k i r s s ) ,  e l e k t r i r a d i a a t o r i d , 
suusasaapad, rulluisud, jalgratas 
(noorte), puidust lamamistool.  Tel 
5104 147
• Männi äri Huljal müüb mööblit, 
elektrimootorit,  kodukaupa . 
Ostame ka majapidamisel üleliigseid 
esemeid. Tel 5530 783

• Müüa voodi  (90x200cm) ja 
riidekapp (3 uksega). Tel 5569 2543

• Müüa pesumasin Siemens (1400 
p.) Väga heas korras. Hind 100 €. Tel 
527 7340, 554 2472

• Ära anda pesumasin. Tel 5660 3408

KUULUTUSED

LOOMAD

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

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

• Septikute müük ja paigaldus üle 
Eesti. Tel 5757 0202

EHITUS

• Müüa vähekasutatud koerakuut 
keskmisele või madalamale koerale 
Rakveres Tartu tn. Soojustatud 
penoga, kahekambriline. Hind 
kokkuleppel. Info tel 5805 3468

• Müüa saksa lambakoera kutsikad. 
Tel 5866 3155

• Müüa Rakveres 4,5kuune 
taksipoiss. Tel 528 5416

• Müüa Lääne-Siberi laika kutsikas. 
Info tel 5557 5340

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

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%

KODU

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

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

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

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

• Ostan kasutatud mööblit ning 
küttepuid (ka väiksed kogused). 
Tulen ise järgi. Tel 513 4287

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

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

• Ostan merevaigust kaelakee. 
Ostan Langebrauni lauanõusid ja 
margi-, mündi-, paberraha- või 
postkaardikogu. 700 €. Tel 5665 
5551

• Ostan  vanu vinüülplaate ja 
valikuliselt raamatuid. Tel 503 9650

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

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

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

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

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

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

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

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

• AS Rakvere Metsamajand müüb 
soodsalt puitbriketti Kunderi 30. 
Tel 326 0850

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

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

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

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

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

KÜTTEPUUD

JALGRATTAD 

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

Lastele lai mudelivalik, 
hind alates 75 €.

Rollerid, mopeedid, ATV-d, 
krossikad, enduuro - 
varuosad, remont 5341 5771
* uus mopeedi mootor 245€.
50CC, 72CC, 110 CC, 4T, 4 käiku

Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

VINTSID - 12 000 HD - 
370 €, RAUAD, 

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

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

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

•  Puitmaterjali  laomüük. 
Terrassilaud hind al 0,35 €/
jm, välisvooder hind al. 4 €/
m2, sisevooder hind al 4 €/m2, 
küttepellet Premium 172 €/
alus (960 kg), 2,88 €/kott (16 kg), 
kütteklotsid 1 €/kott, 30 €/m3. 
Asume Sondas, Sepa 18a Info 
telefonil: 5306 7722 või sale@
teamwoodtimber.com

• Külmastuudio OÜ paigaldab 
ja müüb kvaliteetseid Fujitsu 
õhksoojuspumpasid ja õhk-
vesi küttesüsteeme üle Eesti. 
Küsi personaalset pakkumist. 
Kylmastuudio.ee, +372  5891 4957 
Objekti ülevaatus tasuta

Rakveres Tallinna tn 49

MÖÖBLIPOODI 
SAABUS UUS KAUP 

- 
uued köögimööblid, 

riidekapid, suured ja 
väiksed nurgadiivanid 

(värvivalik on teie), 
suured ja väiksed 

puitkummutid, 
voodid, lisakatted, 
madratsid ja palju 
kodus vajaminevat 

mööblit.
Ikka avatud 

E-R 10-18, L 10-15 

Tere tulemast!
Info 5069 814

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

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

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

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

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. Tel 
553 5885

• Felix bänd. Parim. Soodne. Tel 
5559 3419

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

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

• Koostan, korrastan tööohutus-
alaseid dokumente. Tel 5560 2804

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

(ka korteriühistutele)

ELAMUAUDIT OÜ

KORTERIÜHISTUTE 
NÕUSTAMINE HOONE 
RENOVEERIMISEKS

KredEx’i tehniline konsultant

energiaauditid

energiamärgised

termopildistamine

Tel: 5098 440
urmas@elamuaudit.ee

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

•  Müüa väga heas  kor ras, 
täispuidust (tamm) raamiga, 
n a h a s t  d i i v a n i  k o m p l e kt 
(3+1+1). Hind 600 €. Rakvere. 
Tel 5805 5211

• Anderi Äris Rakveres Pikk tn 6 
müüme vana mööblit, valgusteid, 
vaipu, portselani, maale ja vi-
nüülplaate. E-R 10-17.30, L 10-14. 
www.facebook.com/anderipood, 
tel 5664 4436

• Müüa 3poolega riidekapp, 2 
d i i v a n i l a u d a ,  d e k o r a t i i v n e 
veinivaat,  nõukogudeaegs ed 
seinakellad, tikutoosi etikette, 
serveerimislaud. Tel 5699 6594

• Müüa pakett puitaken (1600x1600 
mm), riidekapp, jalatsikapp, 2 
diivanilauda. Tel 5566 3501

• Müüa klaver. Hind kokkuleppel. 
Tel 5887 6300

• Müün karakul kasuka ja mütsi. 
Elamise tühjendus. Tel 5814 3321

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis ja 
Rakveres Päikese tn 3

5783 8999

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee
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kuulutused.kuulutaja.ee

TUTVUS

TEATED

VANAVARA

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

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

METS

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakvere Laada 14. Müügil palju 
huvitavat ja vajalikku – uus el. 
boiler (50L, vertikaal, hind 50 €). 
Tel 5801 3951

• Kaotatud Rakveres Vallimäe või 
Pika tn piirkonnas autovõtmed 27. 
oktoobril. Tel 514 3798, Aivar

• www.toonklaas.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. 

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

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

• Müüa tänavavalgusti TRL-250 ja 
24voldi trafosi. Tel 5588 429

• Ostan relvakapi. Tel 503 9650

• Aitame vabaneda kasutatud 
jalgratastest, mööblist ja muust 
kolust. Tel 507 4958

• Sisustame üürikortereid soodsa 
korras kasutatud uuemapoolse 
mööbliga (mööbli ostu- või rendi-
võimalus). Samas aitame vabaneda 
v a n a s t  m ö ö b l i s t ,  k a s u t a t u d 
kodutehnikast ja igasugusest kolust. 
Prügimäe- ja transporditeenus. Tel 
507 4958

• Müüa EDP Trussardi Donna. Tel 
5550 5148

• Aitame lammutada ja ära vedada 
puitehitisi. Tel 507 4958

MUUD

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

• Müüa T40AM, Belarus, M2140. 
Tel 5358 6829

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

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

PÕLLUMAJANDUS

• 60aastane mees otsib naissoost 
kaasüürilist. Tel 5639 6056

• 50dates mees tutvub sümpaatse 
naisega kooselu eesmärgil. Tel 
5392 4964

• 55a sale pikem mees (ei suitseta) 
tutvub saleda naisega. Tel 5348 9906

• Ostan traktorile T-25, T-40 sobivad 
haakeriistad (adra, kultivaatori, 
palgihaaratsi, lumesaha, järelkäru, 
randaali jne). Tel 5687 5845

•  O s t a n  M T Z - 5 2 ,  M T Z - 8 2 
korralikud esi- ja tagarehvid. Tel 
5687 5845

• Ostan MTZ 05 rattaraskused, 
vaoajaja, äkked, käru, raudrattad, 
niidumasina. Võib pakkuda kogu 
komplekti, mis vajab remonti (võib 
pakkuda kõiki üksikuid motoploki 
osasid ja haakeriistu). Ostan ka MF 
70 rootorniiduki, lattvikati ja käru, 
lumesaha, lumepuhuri. Hinnad 
kokkuleppel. Tel 527 0059

• Ostan metsakinnistu Lääne-
Virumaal. Võib pakkuda ka raiutud 
kinnistuid. Tel 5562 2919

• Müüa uus PVCkattega aiavõrk 
(kõrgus 1,2m, läbimõõt 2,2 mm, 
silm 100x100 mm), rullis 20 jm, 4 
tk. Samas katuse hingav aluskate 
Alkatec (laius 1,5 m), rullis 75 m2, 
2 tk. Hind kokkuleppel. Info tel 
517 5977

Valmistame talu stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Ehitusliku saematerjali 
müük Väike-Maarjas. 
Puidust kaubaaluste 
müük ja tootmine. 

Transpordi võimalus.
Info 5150258

MÜÜA 
SÕELUTUD ja 

SÕELUMATA MULDA, 
LIIVA, KRUUSA, 

FREESASFALDIT ja 
KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

• Müüa mett  otse mesinikult. 
Rakvere piires koju kätte. 7,50. Tel 
5551 6456

•  Mü ü a  m a h e ka r t u l ,  s o rd i d 
“Laura” ja “Arielle”. 25 kg kott/10 €. 
idakeskusou@gmail.com, +372 50 
55 182

• Müüa sõelutud mulda. Tel 
5270 059

• Müüa 2 limusiini mullikat ja 2 
ammlehma. Mahekari. Vajadusel 
koos söödaga. Tel 5645 5896

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

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

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

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

OSTAME valikuliselt ka Nõuko-
gudeaegseid esemeid: 

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

Raha kohe. Kojukutsed. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

Hansa Antiik, Pikk tn 7, Rakvere.

 Tel 32 405 42, 5282 330

AINUS ANTIIGIKAUPLUS 
VIRUMAAL!

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

Ja palju-palju muud. 

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

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

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Head sõpra ja matkakaaslast 

OLEV NIKEBORNI 

mälestavad Argo ja Mati
Teatame kurbusega 

OLEV NIKEBORN’I 

lahkumisest. 
Ärasaatmine Rakvere tavandimajas 

Kunderi tn 6 
laupäeval 5. novembril kell 14.30

Lähedased
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10. novembril tähistab 
punkbänd Süütu Vana-
ema Rakveres Virma pu-
bis 35. sünnipäeva. Li-
saks juubilarile esineb 
ka ansambel Metsik 
Lääs, kelle pilli järgi 
saab jalga keerutada ju-
ba veidi leebemas tak-
tis ja tuttavaid rahvalik-
ke laule kaasagi laulda.

Katrin Kivi

Bändi üks eestvedajatest on 
meie maakonna inimestelegi 
tuttav Rakvere endine linna-
pea Andres Jaadla.
Mis bändiga on tegu? „Oma 
hingelt on ansambel sarnane 
Sex Pistolsile,“ muheles bändi 
basskitarrist Jaadla. „Ansam-
bel tegutses kuumadel kahek-
sakümnendatel tormiliselt 
kaks aastat ning on koos püsi-
nud ning pakub ehedat 
80ndate punki tänaseni. Aas-
ta oli siis 1981, kui koos sõp-
radega Tallinnas punkbändi 
tegema hakkasime.“
Toonased bändimehed And-
res Jaadla, Ivar Einloo, Riho 
Rosberg ja Gunnar Kuhi on 
aastate vältel sõpradeks jää-
nud. Tänaseks on ansambliga 
liitunud ka Riho poeg Ragnar.
Jaadla sõnul tuleb bänd iga 
aasta oktoobri- või novembri-

Tiitlinõudlejate elu tehti taas raskeks

Punkbänd Süütu Vanaema 
tähistab oma 35. sünnipäeva

kuus sünnipäeva auks kokku. 
„Vahest mängime lihtsalt 
sõprade ringis pilli, teinekord 
istume niisama üheskoos. Ka 
seekord, aga kuna on juubel, 
tähistame sünnipäeva veidi 
teisiti.“
Nii võtsidki punkarid plaani 
minna auväärsesse ikka jõud-
mise puhul koos rahvaliku 
bändi Metsik Lääs liikmetega 
minituurile: kontsert Sindis ja 
Rakveres. Sindi seltsimajas 
antud kontsert on tänaseks 
möödanik. „Sindis kukkus 
välja väga lahe punksim-
man,“ rääkis Jaadla. „Arvan, 
et Virmas tuleb veel ägedam, 
oodatud on kõik sõbrad ja 
tuttavad, aga ka niisama uu-
distajad. Sissepääs on kõigile 
prii, esimesele 35 sünnipäe-

valisele pakume omalt poolt 
õlut.“

Kauakestvat 
välja ei anna
Jaadla meenutuste kohaselt 
oli bändi viimane suurem 
avalik esinemine neli-viis 
aastat tagasi Tallinna linna-
päevade ajal Raekoja platsil. 
„Esinemise organiseeris Süü-
tu Vanaema laulja ja NUKU 
teatri näitleja Riho Rosberg,“ 
rääkis ta. „See on olnud üks 
bändi kõige kõvem kontser-
dielamus.“
Süütul Vanaemal on reper-
tuaaris CD plaaditäis lugusid, 
kuid plaati pole siiski välja 
antud. „Meie muusika on 
nii-öelda kaduv kunst – see, 
mis laval on, see on. Meie 

oma loomingut ja rahutut 
punkhinge raha eest ei müü,“ 
oli Jaadla veendunud.
„Tegelikult olemegi n-ö ehe 
ansambel, kes teeb oma 
muusikat sama värske sõnu-
miga nagu aastal 1981,“ jät-
kas ta. „Mõne laulu sõnad ja 
sõnum sobituvad üllatavalt 
hästi ka kaasaega ja on endi-
selt aktuaalsed. Kõik niinime-
tatud vanad punkbändid on 
oma esinemisi tehniliste va-
henditega täiustanud, meil 
aga tuleb kõik välja nii nagu 
aastaid tagasi. Oleme teinud 
küll sünnipäevatuuriks mõ-
ned proovid, kuid ka seda on 
liiga palju – punk peaks ole-
ma täpselt selline, nagu välja 
tuleb.“

Eesti jalgpallimeistrivõistlus-
te Premium liiga eelviimase, 
35. vooru mäng tormisel Rak-
vere kunstmurustaadionil 
lõppes eelmisel laupäeval Tal-
linna FC Levadia napi 1:0 pa-
remusega.
Mitmekordse Eesti meis-
terklubi eest lõi 70. minutil 
võiduvärava Kamerunist pärit 
leegionär Gando Biala.
Levadia haaras küll kohe init-
siatiivi, kuid vaatamata sellele 
suurt ohtu Tarva väravale ei 
kujutatud. Rakverlaste kaitse 
seisis visalt kuni 70. minutini, 
mil väikese õnnega pooleks 
pall Gando Bialale ette põr-
kas. Viiekasti joonel näitas 
mees aga kindlat närvi ning 
põrutas mängukera puuri, va-
bastades tiitlinõudlejad pin-
getest. Minimaalne 1:0 edu-
seis püsis kuni väljakukohtu-
niku lõpuvileni.
“Ei õnnestunud Levadialt 
punkte näpistada,” lausus JK 
Tarva äärekaitsja Mihkel Gull. 
Rakkest pärit palluri sõnul 
mängis meeskond kaitses 
korraliku mängu, kuid paraku 
karistati üks hetkeline peata 
olek ära. “Sealt see tasemeva-
he tulebki. Viimases mängus 
jätame endast kõik väljakule 
ja loodame, et tuleb ka posi-
tiivne tulemus.”

Sel laupäeval, 5. novembril 
kell 13.05 kõlava avavilega 
saab Rakvere JK Tarva jaoks 
läbi ajalooline esimene Pre-
mium liiga hooaeg. Kõrgema 
tempoga kohanemine on võt-
nud Rakvere amatöörjalgpal-
luritel oma aja, ent mõtet aas-
tat võiduga lõpetada pole en-
diselt maha maetud. Rakvere 
Tarvas – Sillamäe Kalev lahing 
pakub selleks hea võimaluse.
Viimases mängus ei saa tar-
valastest kollaste hoiatuskaa-
rtide tõttu kaasa teha ääre-
kaitsja Aleksei Larin. Möödu-
nud voorus Tallinna FC Flora-
ga 3:3 viiki mänginud Silla-
mäe Kalevil puuduvad sama-

del põhjustel kaitsjad Ra-
danfah Abu Bakri ja Alek-
sandr Ivanjušin, samuti ei tu-
le neil väljakule poolkaitsja 
Anton Panov.
Mida laupäevasel mängul sil-
mas pidada? Võtmemomen-
diks on ilmselt Sillamäe liidri 
ja meistriliiga resultatiivsei-
ma mängija, tänavu 23 vära-
vat kõmmutanud Jevgeni Ka-
bajevi ohjeldamine. Eelvii-
mases voorus kustutas Kaba-
jev sisuliselt ainuisikuliselt 
FC Flora tiitlilootused lüües 
3:3 viigimängus Sillamäe eest 
kaks väravat ja andes ühe vä-
ravasöödu.
„Meie jaoks väga raske hoo-

aeg saab laupäeval lõpu,“ rää-
kis JK Tarva üks liidreid, kaits-
ja Kaarel Saar. „Kuigi punkte 
kogunes tabelisse vähe, pean 
kogemust Rakvere meeskon-
naga Premium liigas mängida 
väärtuslikuks. Suur tänu 
võistkonna fännidele, klubi 
personalile ja kaasmängijate-
le. Pingutame lõpuni ja püüa-
me ikkagi ühe võidu koju jät-
ta.”
Heitluses Eesti meistritiitlile 
on enne viimast vooru šansid 
alles veel kolmel klubil – Tal-
linna FC Infonetil, Nõmme 
Kalju FC-l ja Tallinna FC Le-
vadial.
Koduväljakul mängis JK Tar-
vas peamiste tiitlipretenden-
tidega südilt. Nii Kaljule kui 
ka Levadiale on küll korra 
suurelt kaotatud, kuid viima-
sed mõõduvõtud Rakveres 
lõppesid vaid üheväravaliste 
allajäämistega (Tarvas - Kalju 
1:2, Tarvas - Levadia 0:1). Het-
keseisuga liigatabelis liidri-
kohta hoidva Infonetiga män-
giti kodus kahel korral välja 
napp 0:1 kaotus, millest ühel 
puhul tuli allajäämist tunnis-
tada alles viimase minuti pe-
naltist.

Andres Rattassep

Veebiportaali Soccernet.ee ajakirjanikud valisid Premium liiga 
parimate noormängijate nominentide hulka JK Tarva keskväl-
jamehe Mario Kuokkaneni (paremal). 

Foto: Ain Liiva

* ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Seisuga 3. november 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8 - 16

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

Mugulsibul kg 1,50

Roheline sibul kg 6,00

Till kg 8,00 10,00

Petersell kg 8,00

Punapeet kg 0,80

Tomat kg 1,50

Roheline tomat kg 1,00

Küüslauk kg 10,00

Värske kapsas kg 0,40

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Hapukapsas kg 1,50

Must rõigas kg 1,20

Suvikõrvits kg 0,80

Kõrvits kg 0,80

Jõhvikad liiter 4,00

Õunad kg 0,50

Marin. kurk purk 1L 1,50 3L 4,00

Marin. kõrvits 0,5L 1,00

Paradiisi õuna-

kompott

0,5L 1,50

Sarapuupähklid kg 4,00

Kreeka pähklid kg 4,00

Seemned lindudele kg 1,20 1,50

Mesi 700g 5,00

Suir 200g 7,00

Toorpiim T, N, L 

10st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

Turul veel müügil:
* käsitöö - soojad kudumid, kalmuseaded

* tööstuskaup - riided ja jalanõud
* igal laupäeval saunavihad ja luuad

HINNAD RAKVERE TURUL

* AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSK!

Maakonda tuleb Sõnaränd
Sõnaränd XIII koosseisu kuuluvad Karl-Martin Sinijärv, Kät-
lin Kaldmaa, Mihkel Kaevats ja Anti Saar.
Eesti ajakirjanikku ja luuletajat Karl Martin Sinijärve teatak-
se kui pikaaegset Eesti Kirjanike Liidu esimeest ning kultuu-
risaadete „OP!“ ja „Jüri Üdi klubi“ saatejuhti. Kirjandusse 
tuli ta 1989.a luulekoguga “Kolmring” ja tänaseks on tal il-
munud kaheksa luulekogu.
Mihkel Kaevatsit on nimetatud ka luuletajaks „kes ei ropen-
da ega räuska“. Rakvere publikule peaks ta tuttava olema ju-
ba ühest varasemast kirjanike tuurist. Lisaks viiele luuleko-
gule, on temalt ilmunud ka tõlkeid ja proosat. Anti Saar on 
kirjanik, tõlkija ja mängudisainer, kes kirjutanud proosat 
täiskasvanutele, kuid pälvinud auhindu eelkõige lastekir-
janduse valdkonnas nii Eesti Lastekirjanduse Keskuselt kui 
Eesti Kultuurkapitalilt. Vabakutselise kirjaniku Kätlin Kald-
maa sulest on ilmunud nii luulet, proosat, esseesid kui las-
teraamatuid. Kaldmaad on tunnustatud Tuglase novelliau-
hinnaga ning hiljuti valiti ta PEN Internationali välissekre-
täriks.
Sõnaränd jõuab maakonda 8. novembril, kell 12 külastavad 
kirjanikud Kunda Ühisgümnaasiumi, kell 17.30 Lääne-Viru-
maa Keskraamatukogu.

Kuulutaja

Aasta raamatukoguhoidjaks sai Ere Käärmaa
Ulvis toimunud Lääne-Virumaa raamatukoguhoidja päeval 
kuulutati välja ja anti üle maakonna aasta raamatukogu-
hoidja auhind, mille pälvis Ere Käärmaa Tapa Linnaraama-
tukogust. Lääne-Virumaa aasta raamatukogu tiitel läks Kad-
rina Valla Raamatukogule. Ere Käärmaale tõi tunnustuse te-
ma mitmekülgne ja aktiivne tegevus raamatukogu ürituste 
ja näituste korraldamisel ning läbiviimisel. Oma põhitöö 
kõrvalt Tapa Linnaraamatukogus leiab aega ja jõudu tegele-
da ka valla koostöö- ja kultuuriprojektidega.
Aasta meeskonnal Kadrina raamatukogust on keskne roll 
valla kultuurielus. Raamatukogu eestvedamisel käib koos 
kirjandusklubi, tegutseb kinoklubi, toimuvad kohtumised 
ja koolitused. 

Kuulutaja

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Süütu Vanaema Sindi seltsimajas esinemas.
Foto: erakogu
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O Kõrts
Jõe 3a,Võsu.
Pidude algus kell 22.
Pilet 2 eurot, kella 23ni sissepääs tasuta!
5. novembril tantsuparadiis DJ Ailan Kytt
12. novembril retroklassika hõngu mängib DJ Mark Kitajev 
(Hit FM)

Rakvere Teater
4.11. kl 19 Maalermeister s. maja (lav. Gerda Kordemets)
4.11. kl 19 Oscar ja Roosamamma:kirjad Jumalale v. maja 
(lav. Üllar Saaremäe)
5.11. kl 19 Astuge edasi! s. maja (Lav. Erki Aule)
5.11. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)
8.11. kl 19 Kuhu küll kõik lilled jäid? v. maja (lav. Eili Neu-
haus)
10.11. kl 19 Must prints s. maja (lav. Gerda Kordemets) VII-
MANE ETENDUS
10.11. kl 19 Sina maga, mina pesen nõud v. maja (lav. Tarmo 
Tagamets)

Biore Tervisestuudio
Loodusravi ja rohupood Laada tn 5, Rakvere
11. novembril kaaniteraapia
14. novembril kl 18 – 20 Vabane draamast ja too rõõmu oma 
ellu! Dr.Bachi õieteraapia õpituba, õieterapeut Dana Milko-
ga
15. novembril jalalaba uuring podomeetria dr. Lehte Pärna 
vastuvõtt, ortopeediliste tallatugede määramine
21. novembril kl 17.30 – 19 Kuidas aidata oma südamel 
kauem vastu pidada? Eqology esindaja -Varje Vilberg
25. novembril dr. Riina Raudsiku loeng südame tervisest 
hotellis Wesenbergh
Tervise testimine igal neljapäeval
Seljaabi-kiropraktika - A. Grigorjani vastuvõtud esmaspäe-
val ja kolmapäeval
Eelregistreerimine tel 501 7960, info@biore.ee, Laada tn 5 
Rakveres
Müügil suures valikus ortopeedilisi jalatseid ja erinevaid or-
topeedilisi tooteid
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Voodipesu ja 220 cm laiade
voodipesukangaste

SOODUSMÜÜK

Palju uusi mustreid
ja väga hea valik
KUMMIGA
VOODILINU

Rakvere Kroonikeskuses 4. ja 5. novembril

Rakveres SUPERHEAD
päevapakkumised!

Avatud
10-21

Avatud
P-N 10-20
R-L 10-00

Rakveres peolaua tellimise võimalus

Telefoni teel ka toitude
ettetellimise võimalus

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Müüme
otse tehasest
soodsate hindadega
väheste kahjustustega

EHITUSPLOKKE
Tel 329 5057, 504 4021, e-mail aeroc@aeroc.ee

Alpic

Air

560 €

HPDC1B seeria

soojuspumbad

alates

Mitsubishi

Heavy

800 €

ZMX seeria

soojuspumbad

alates

Viimane aeg tellida soojuspumba hooldus!

Ole talveks valmis!

Seadmetel +10 kraadi hoidmise re�iim!

Kütavad ka käredamatel talvedel!

Tel 56 789 000, 58 177 000
Soojuspumpade salong Fr. R. Kreutzwaldi 22 a, Rakvere

HEA HINNAGA

SOOJU
SPUMBAD!

Tel 53 409 428
www.omaporsas.ee

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Avame lihapoe Vaala Keskuses

laupäeval kell 10

Novembris ostetud Kia Sportage laomudelitele TASUTA lisavarustust

kuni 2500 € eest.
(talverehvid velgedel, registreerimine ja ohutuspakett, metallikvärv, salongimatid)

Sooduspakkumised ka teistele mudelitele.
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