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Prantsuse jesuiit 
Jacques Marquette ra-
jas 346 aastat tagasi, 4. 
detsembril 1674. aastal 
Michigani järve äärde 
talvitumiseks pisikese 
misjonipunkti, millest 
hiljem kasvas välja 
Põhja-Ameerika üks 
suuremaid ja tuntumaid 
linnu – Chicago.

Allan Espenberg

Miami-illinoisi indiaanikeeles, 
mis tänaseks päevaks on välja 
surnud, tähendas sõna shika-
akwa eesti keeles metssibulat 
või küüslauku. Just seda tai-
me kasvas ohtrasti Michiga-
ni järve kallastel, kuhu 1674. 
aastal tõi saatus ja kutsumus 
prantslasest jesuiidi misjonäri 
Jacques Marquette’i (1637–
1675). Metssibula indiaani-
nimest, mis prantslaste käes 
veidi moondus, saigi uus asula 
hiljem endale nimeks Chicago.

Samas on olemas teisigi ver-
sioone linnanime tekkimise 
kohta. Nii on väidetud, et üht 
indiaanihõimu juhtis pealik 
Chicagou, kes huvitaval kom-
bel külastas 1725. aastal Parii-
si, kus tema võõrustajaks oli 

kuningas Louis XV. Võimalik, 
et just see pealik andis oma 
nime vastsele linnale. Siiski on 
selle versiooni pooldajaid vähe 
ja enamik ajaloolasi peavad õi-
geks metssibula varianti.

1674. aasta 4. detsemb-
ril otsustas katoliku vaimu-
lik ja Prantsusmaa Ameeri-
ka-kolooniate uurija Jacques 
Marquette ajutiselt katkestada 
oma ringreisi ja rajas mugava-
maks talvitumiseks Michigani 
järve kaldale väikse misjoni-
punkti. Umbes kakssada aastat 
hiljem sai siinne asula linnas-
taatuse ja seda hakati nimeta-
ma Chicagoks. Aja jooksul on 
Chicagost saanud üks USA 
rahvarohkemaid linnu ning 
USA tähtsamaid rahandus- ja 
transpordikeskusi.

Seda, et prantsuse jesuii-
did olid ammustel aegadel 
Chicago asutajad, mäletatakse 
Ameerikas siiamaani. Missis-
sippi jõe avastanud Jacques 
Marquette’i kuju on kujuta-
tud 1898. ja 1968. aasta post-
markidel. „Suurele jesuiidile“ 
pühendatud mälestussambaid 
võib leida Chicagost, Det-
roidist, Fort Mackinac’ist ja 
paljudest teistest kohtadest, 
sealhulgas ka näiteks Kapitoo-
liumi hoonest Washingtonis. 
Jesuiidi järgi on nimetatud 
USA-s linn Marquette, aga ka 

mitu parki, saart, järve, jõge 
on saanud nime tema järgi.

Mississippi 
jõe usin uurija
Jacques Marquette’i enda elust 
pole kuigi palju teada. Ta sün-
dis 1637. aastal Prantsusmaal 
Laoni linnas ja juba 17-aasta-
selt liitus Jeesuse mungaordu-
ga. 1666. aastal saadeti mees 
misjonärina Põhja-Ameeri-
kasse ning ta alustas oma uuri-
misretke Québecist.

Väga lühikese aja jooksul 
õppis Marquette selgeks vä-
hemalt kuus erinevat dialekti, 
mida rääkisid tollased kohali-
kud elanikud. Keeleoskus või-
maldas prantslasel edukalt le-
vitada ristiusku, aga ka ränna-
ta Suure järvistu piirkonnas ja 
avastada uusi paiku. Koos oma 
reisikaaslase ja karusnahka-
de kokkuostja Louis Jolliet’ga 
kandis Marquette kaardile 
Mississippi jõeoru põhjapool-
se osa.

Selleks ajaks, kui Marquet-
te rajas Chicago talvituskoha, 
olid tema poolt asutatud juba 
mitu misjoniasulat Michiga-
ni ja Wisconsini osariikides 
USA-s ning Ontario provint-
sis Kanadas. Just Wisconsini 
osariigis kohtus jesuiit koha-
like indiaanlastega, kes jutus-
tasid misjonärile imekaunist 

Mississippi jõest.
Üks Kanada tolleaegsetest 

ajaloolastest kirjutas: „Mõ-
ned indiaanlased kinnitasid 
meile, nagu oleks see jõgi nii 
suurepärane, et enam kui 
300 ljöö kaugusel suudmest 
on see veerohkem kui Saint 
Lawrence’i jõgi Québecis. In-
diaanlaste arvates on jõe laius 
enam kui üks ljöö.“ Teadupä-
rast on ljöö vanaaegne prant-
suse pikkusmõõt, mille pikkus 
on riigiti olnud erinev, aga 
peamiselt jääb ühe ljöö väärtus 
4 ja 5,5 kilomeetri vahele.

Soov seda vapustavat ja 
kiidetud jõge näha ja uurida 
ajendas Marquette’i ümber 
orienteeruma põhjast lõunas-
se ning 17. mail 1673. aastal 
väljusid Huroni järves asu-
valt väikselt Mackinaci saa-
relt kaks kasetohust kanuud. 
Osalevaid inimesi oli selles 
uurimisreisis vähe, vaid seit-
se meest: Marquette, Jolliet ja 
viis abilist. Pika veereisi ajal 
mitmetel jõgedel, millega läbi-
ti umbes 4000 kilomeetrit, jäl-
gis misjonär tähelepanelikult 
aborigeenide elu-olu ning kir-
jutas nähtu ja kuuldu hoolikalt 
oma päevikusse üles.

Suur hirm 
hispaanlaste ees
Mississippi jõel sõites lootsid 

eurooplased jõuda kas Vaik-
se või Atlandi ookeanini. 
Kuid nende lootused ei ol-
nud määratud täituma. Asi 
oli selles, et kord kohtusid 
nad irokeesi indiaanlastega, 
kellega juteldes jõuti järel-
dusele, et nad on väga lähe-
dal Hispaania valdustele või 
isegi piirist juba üle läinud. 
Tollal püüdsid ka Hispaania 
misjonärid Uues Maailmas 
aktiivselt kanda kinnitada.

Hispaanlastega kohtumine 
kohutas Marquette’i roh-
kem kui kokkusaamine pa-
ganatest metsikute indiaan-
lastega. Prantslane oli sun-
nitud katkestama oma reisi 
Mississippil ja võttis koos 
Jolliet’ga suuna uuesti põhja 
poole. Just siis jõudsidki nad 
detsembri alguseks 1674 
Michigani järve kaldale. 
Kuna kehv ilm ei lubanud 
enam edasi liikuda, otsustati 
talveks peatuda. 

Needsamad Illinoisi in-
diaanlased, kellele meeldisid 
eurooplased ja kes püüdsid 
võõramaalasi igati abista-
da, varustasid mehi vajali-
ku toidu ja soojade riietega, 
aidates sel moel misjonäril 
metssibula tihnikus külma 
aja üle elada. Tänutäheks 
korraldas vaimulik ümbrit-
sevate maade indiaanlastele 

esimese avaliku missa.
Hoolimata asjaolust, et 

1675. aasta kevadel lahkus 
Marquette enda asutatud 
asulast ja suri vaid paar kuud 
hiljem düsenteeriasse, jätka-
sid kakskümmend aastat hil-
jem tema tööd teised Prant-
suse jesuiidid. Aastal 1696 
rajasid nad praeguse Chica-
go alale esimese kristliku 
misjoniasula.

Aga 1779. aastal ilmus 
Michigani kaldale koloriitne 
persoon, keda hiljem hakati 
nimetama „Chicago isaks“. 
Selleks oli mustanahaline 
mees Jean Baptiste Point du 
Sable (ca 1745–1818), keda 
peetakse Chicago esimeseks 
mitteindiaanlasest alaliseks 
elanikuks.

1833. aastal ehitati sinna 
esimene katoliku kirik. Ja 
neli aastat hiljem, 4. märt-
sil 1837. aastal kuulutati 
Chicago ametlikult linnaks, 
kuigi seal elas tollal mitte 
rohkem kui 200 perekonda. 
Aga juba 1840. aastal oli lin-
nas üle 4000 elaniku. Praegu 
elab Chicagos 2,7 miljonit 
inimest ning vaid New Yor-
gis ja Los Angeleses on ela-
nikke rohkem.

1674: kuidas jesuiidid asutasid Chicago

Kuulutaja puhkab 21.12-3.01.
Esimene leht peale puhkust 

ilmub 8. 01.
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MÕNE REAGA

„Koroonaviiruse olukord on 
Eestis halb, see levib endi-
selt laialdaselt ja väga kiirelt. 
Viirusesse nakatunute suht-
arv 100 000 inimese kohta 
on 358,“ sedastas peaminister 
Jüri Ratas eilsel pressikonve-
rentsil enne uute piirangute 
tutvustamist.

Peaminister tõi välja, et 
eriti keeruline on olukord 
Ida-Virumaal, kus nakatumi-
se tase on Harjumaast umbes 
kaks korda kõrgem. Sillamäel 
on nakatumisnäitaja tõusnud 
juba üle tuhande.

„Haiglaravil viibivate ko-
roonapatsientide arv kasvab 
kiiresti, täna (eile – toim) on 
218 inimest. Eesti meditsiini-
süsteemi ähvardab praegu 
kindlasti juba ülekoormus. 
Meie soov on tagada, et ter-
visehoiusüsteem oleks või-
malikult avatud ja toimiv. Ja 
sealhulgas hoida ka plaanilist 
ravi avatuna, nii palju kui 
võimalik,“ jätkas Ratas.

„Seepärast pidasime vajali-
kuks kehtestada ka täienda-
vad piirangud, et vähendada 
kontaktide arvu kohtades, 
kus liigub palju inimesi,“ 
märkis peaminister.

Piirangud puudutavad ruu-
mide täituvust ning toitlus-
tuskohtade ja meelelahutuset-
tevõtete lahtiolekuaegu, mis 
tuleb sulgeda kella kümnest 
õhtul, muuhulgas ei tohi nen-
des ruumides korraldada ka 

erapidusid.
Seejuures tõstis peaminis-

ter esile Eesti Spaaliidu ees-
kuju. Nimelt teatati kolma-
päeval, et spaaliidu ettevõtted 
jätavad ära aastavahetuseks 
väljakuulutatud peod. Eesti 
Spaaliidu juhatuse liikme Jaan 
Ratniku sõnul on inimeste 
tervis ja viiruse kontrolli all 
hoidmine meie ettevõtete 
jaoks ühine kõige olulisem 
väärtus: „Teeme omaltpoolt 
kõik, et teadusnõukoja ja ter-
viseameti juhiseid järgitaks, 
tagame inimeste hajutamise 
ja desinfitseerimisvahendite 
olemasolu“.

Ühtlasi kutsuvad liidu liik-
med üles kõiki teisi hotelle, 
restorane ja sündmuste kor-
raldajaid käituma sarnaselt 
vastutustundlikult ning ära 
jätma aastavahetuseks pla-
neeritud peod ja inimeste 
kogunemised.

Spaad ise jäävad avatuks, 
nagu ka kinod ja teatrid. 
„Eestlane on kultuurilemb. 
Eestimaa inimesed on kinos 
käimise aktiivsuse poolest 
Euroopas kolmandal kohal, 
teatrikülastuste osas jagame 
esimest-teist kohta island-
lastega. Muuseume on meil 
üle maailma 100 000 elaniku 
kohta kõige rohkem,“ mär-
kis kultuuriminister Tõnis 
Lukas, lisades, et kultuurielu 
jätkub.

„Kõik kultuuriasutused pin-

Rakveres avatakse Soolikaoja avastusrada
Täna kell 12 toimub Rakveres Soolikaoja avastusraja ava-
misüritus. Kõik Rakvere linna inimesed ja teised huvilised 
saavad mobiiltelefoni abil orienteeruda ja uut matkarada 
avastada.

Sündmuse avavad Rakvere linna ja Keskkonnaministee-
riumi LIFE IP CleanEST projekti esindajad. Enne matka 
pakutakse kehakinnituseks suppi ja pirukaid. Matkale suun-
dudes ületavad osalejad pidulikult Soolikaoja avastusraja ni-
mega tituleeritud „stardijoone“.

„Rakvere Soolikaoja vahva avastusrada on valmis saa-
nud. Raja läbimine on jõukohane igale linlasele, nii noorele, 
kui eakale. Eriti sobib rada peredele, sest seal saab proovile 
panna nii nutiseadmete kasutamise oskust kui ka teadmisi 
Rakvere looduskeskkonna ja linna läbiva Soolikaoja kohta,“ 
rääkis Rakvere abilinnapea Andres Jaadla.

Jaadla nentis, et linn on viimastel aastatel Soolikaoja ja 
selle tiikide ning seal paiknevate liikide tervise ja elurikku-
sega põhjalikult tegelenud ning valminud on mitu lähteuu-
ringut. „Life IP CleanEST projekti raames läbi viidud uu-
ringud aitavad tutvustada linnlastele sealset elurikkust ja on 
linnale aluseks tegevuste elluviimisel raja pikendamiseks,“ 
tõi abilinnapea välja plaani avastusrada edasi arendada.

Praegune avastusrada on  ühe kilomeetri ja 200 meet-
ri pikkune ning selle läbimiseks kulub orienteeruvalt pool 
tundi. Rada algab Silla tänavalt Süstatiigi juurest ja kulgeb 
ülesvoolu.

Tänasele tasuta üritusel on oodatud kõik huvilised, kuid 
rangelt tuleb arvestada 2+2 reeglit. Soovituslik on ka kanda 
maski.

Liisi Kanna

Foto: lifecleanest.ee / Taavi Bergmann

Homsest hakkavad kehtima uued piirangud
gutavad, et seal oleks turvali-
ne. Seni on olnud turvaline ja 
seepärast on see valdkond ka 
eeskujuks,“ selgitas Lukas.

Külla aga kehtib kella küm-
ne piirang neile avalike üri-
tuste toimumiskohtadele, 
kus ei ole statsionaarseid is-
tekohti. „Statsionaarsete is-
tekohtadega paigad, kus veel 

mõni etendus või kontsert 
pärast kella kümmet käib, 
võivad selle lõpuni pidada. 
Muudes kohtades peavad 
pärast seda kellaaega tege-
vused lõppema,“ sedastas 
kultuuriminister.

Liisi Kanna

5. detsembrist 
kehtima hakkavad piirangud:
• Kaupluste müügisaalides ja üldkasutatavates ruumides 

ning teenuseosutaja teenindussaalides kuni 50 protsendi 
täituvus.

Kaupluse siseruumis asuvates müügisaalides ja kaubandus-
ettevõtte üldkasutatavates ruumides ning teenuseosutaja 
teenindussaalides ei tohi korraga rohkem viibida inimesi, kui 
seda võimaldab kuni 50-protsendiline ruumi täituvus. Seal-
hulgas peavad inimesed järgima ka 2+2 reeglit, ehk koos tohib 
liikuda kuni kaks inimest ning teistest tuleb hoida kahemeet-
rist vahemaad.

• Toitlustusettevõttes ja meelelahutuskohtades ning avalike 
ürituste toimumiskohtades  viibimise piirang kella 22–6-ni.

Kella 22-st kuni 6-ni peavad oma uksed külalistele sulgema 
toitlustusettevõtted, meelelahutuskohad ja need avalike üri-
tuste toimumiskohad, kus üritusel osalejatele ei ole tagatud 
statsionaarset istekohta. Toitlustusettevõtetes jääb endiselt 
lubatuks klientidele toidu kaasa müümine või kuller- ja veotee-
nuse võimaldamine toidu ostmiseks. Üheski nimetatud kohas 
pole lubatud ka erapidude korraldamine. Samuti ühtlustatak-
se nõuded avalikele üritustele ning sordi- ja liikumisüritustele.
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Info ja kandideerimine

TEGUTSEME KA TAPAL.

S eoses muudatustega rongide sõiduplaa-
nides muutuvad maakonnaliinide sõi-
duplaanid (kehtiv väljumisaeg  uus 

väljumisaeg).

• Liinil 16 väljumised tööpäeviti Rakverest 
kl 12.00  11.50, 15.25  15.20, 21.30 
 21.35 ja Tapalt kl 16.45  16.50, 20.30 
 20.35; laupäeviti Rakverest kl 6.55  
6.50, 15.25  15.20, 16.05  16.00, 21.30 
 21.35 ja Tapalt kl 16.45  16.50, 20.30 
 20.35; pühapäeviti Rakverest kl 6.55  
6.50, 16.05  16.00 ja Tapalt kl 17.20  
17.35

• Liinil 51 väljumine Tamsalust kl 7.42  
7.40

• Liinil 53 väljumised Tapalt kl 12.55  
13.05, 16.35  16.30, 20.25  20.35 ja 
Tamsalust kl 17.05  17.00

• Liinil 64 väljumised tööpäeviti Tapalt kl 
14.30  15.00, 17.40  17.25 ja Aegviidust 
kl 13.15  13.50, 15.45  15.55, 18.20  
18.10; nädalavahetusel Tapalt kl 17.15  
17.25 ja Aegviidust kl 18.15  18.10

• Liinil 41 väljumised nädalavahetusel 
Rakverest kl 14.50  15.00 ja Viru-Kabalast 
16.00  16.05

• Liinil 41A väljumine tööpäeviti Viru-Ka-
balast kl 16.00  16.05

• Liinil 56 väljumised tööpäeviti Aserist kl 
11.15  11.30; laupäeviti Aserist kl 14.55  
15.00, pühapäeviti Aserist kl 11.15  11.30, 
14.50  15.00, 18.35 –> 18.00 ja Rakverest 
kl 17.45  17.15

• Liinil 32 väljumised tööpäeviti Rakverest 
kl 13.25  13.35, Tamsalust kl 8.45  8.35, 
14.15  14.20, 16.36  16.32 ja Järva-Jaanist 
kl 17.15  17.05; laupäeviti Rakverest kl 13.25 
 13.35, 17.00  16.55, Tamsalust kl 8.45  
8.34, 14.15  14.20, 17.55  17.45, 18.55  
18.45 ja Järva-Jaanist kl 18.25  18.15, püha-
päeviti Rakverest kl 13.25  13.35 ja Tamsa-
lust kl 8.45  8.35, 14.15  14.20

• Liinil 39 väljumised tööpäeviti Laekverest 
kl 6.37  6.34 ja Väike-Maarjast kl 7.10  
7.04; laupäeviti Simunast kl 7.35  7.50 ja 
Väike-Maarjast kl 8.00  8.10

• Liinil 50 väljumine Väike-Maarjast kl 7.10 
 7.06

• Liinil 52 väljumine Tamsalust kl 17.55  
17.50

• Liinil 59 väljumised reedeti ja pühapäeviti 
Väike-Maarjast kl 18.12  18.15 ja Kiltsist 
kl 18.32  18.40

• Korrigeeritud ka liinide 10, 20, 39A, 49 
sõiduplaane, liinil 65 väljumine Avinurmest 
kl 6.15  6.20 

Alates 13.12.2020 toimuvad 
muudatused Lääne-Viru 
maakonnaliinide sõiduplaanides

Sõiduplaanid www.peatus.ee

PAKUN TÖÖD

• Otsime enda meeskonda 
C- kategooria autojuht-ope-
raatorit survepesuautole. Tel 
5194 4298 

• Pakume tööd taksojuhile 
Rakveres ja Tapal. Tel 528 2659

• Otsime Rakvere Kroonikesku-
sesse 2 puhastusteenindajat. 
Täpsema info saamiseks helis-
ta 5689 7611

• Pakkuda tööd laudatrakto-
ristile/mehhaanikule Lääne-
Virumaal, Haljalas asuvas 
veisefarmis. Lisainfo tel 5348 
5870

M a h e k o n k u r s s i d e 
parimad on selgu-
nud. Selle aasta pa-

rim mahetootja on Lääne-
Virumaa mehe Harro Ranna-
metsa mesindusettevõte Ehe 
Mesi OÜ. Aasta parim mahe-
toit on Eco Flora OÜ päike-
sekuivatatud tomatid oliivi-
õlis ja parim mahejook Öun 
Drinks OÜ rabarberi-kuuse 
vahujook.

„Parima mahetootja kon-
kursi esikolmiku ettevõtted 
on küll väga erineva profii-
liga, kuid nad kõik paistsid 
silma väga hästi läbimõeldud, 
oma võimekusest ja koha-
likest oludest lähtuva opti-
maalse tootmissüsteemiga,“ 
ütles Airi Vetemaa Mahepõl-
lumajanduse Koostöökogust.

„Tunnustus aitab esile tõs-

ta nii konkreetseid tootjaid ja 
tooteid kui ka mahetootmist 
tervikuna. Sestap tänan kõiki 
mahetootjaid, kes on andnud 
oma panuse Eesti mahepõl-
lumajanduse arendamisse,“ 
lausus maaeluministeeriumi 
taimetervise osakonna juha-
taja Sigmar Suu mahepõllu-
majanduse aastakonverentsil.

Parima mahetootja kon-
kursi võitnud Harro Ranna-
mets ettevõttest Ehe Mesi 
OÜ on Eesti suurim mahe-
mesinik, kelle 400 mesitaru 
asuvad peamiselt Pandive-
re kõrgustiku looduslikel 
korjealadel.

„Tunne on loomulikult 
ülev. Võit on suur tunnustus 
kogu meie meeskonnale ja 
tegelikult ka kogu mesindus-
sektorile tervikuna. Tulevik-

ku vaadates näeme, et tuleb 
arendada tootmist ja teha 
investeeringuid. Samas laie-
malt mõeldes on vaja arenda-
da turgu, et müük saavutaks 
stabiilsuse ja kasvaks – selle 
pealt saaks ka teistele mesini-
kele signaali anda, et on mõ-
tet mahedalt toota küll, tu-
rustuskanal on olemas,“ sõnas 
Harro Rannamets.

Kuulutaja

Parima mahetootja konkursi võitnud Harro 
Rannamets ettevõttest Ehe Mesi OÜ. Foto: 

maaeluministeerium

R akvere Linnavalitsus 
ootab hiljemalt 4. jaa-
nuariks 2021 kirja-

likke ettepanekuid Rakvere 
linna teenemärgi – Rakvere 
Kroonimärgi – andmiseks.

Rakvere Kroonimärk an-
takse füüsilisele isikule Rak-
vere linnale osutatud erilis-
te teenete eest. Ettepaneku 
teenetemärgi andmiseks 
võivad teha füüsilised ja ju-
riidilised isikud. Ettepanek 
peab sisaldama andmeid 

tunnustusavalduse kandi-
daadi kohta ning põhjendust 
tunnustamiseks.

Teenetemärki antakse 
üks kord aastas kuni viie-
le isikule ja see antakse üle 
Rakvere linna korraldataval 
Eesti Vabariigi aastapäeva 
pidulikul vastuvõtul. Tee-
netemärgi andmise otsustab 
linnavalitsus.

Ettepanekud kandidaatide 
kohta tuleb saata kirjalikult 
aadressil Rakvere Linna-

valitsus, Lai 20 Rak-
vere, 44308 või linna-
valitsuse e-posti aadressil 
linnavalitsus@rakvere.ee.

Rakvere Kroonimärki an-
takse välja alates 1996. aas-
tast. 2020. aastal pälvisid selle 
Rakvere Teatri kauaaegne 
näitleja Helgi Annast, Rak-
vere Haigla juhatuse esimees 
Ain Suurkaev ja staažikas et-
tevõtja Tõnu Leppik.

Kuulutaja

Oodatakse ettepanekuid Rakvere Kroonimärgi kandidaatide kohta

Parimaks mahetootjaks valiti mesindusettevõte
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OTSIN TÖÖD 

•  2 ehitusmeest otsivad tööd, 
betoonitööd, üldehitus, 
vannitoad, septikute ja ka-
nalisatsiooni süsteemide 
ehitus, jne. Hinnapakkumi-
sed tasuta. Tel 5619 9994 

Teisipäeval autasustati Tal-
linnas Proto avastustehases 
õpilasleiutajate riikliku kon-
kursi parimaid. 6–7-aastaste 
laste ja 1. kooliastme kategoo-
rias sai esimese preemia Ruudi 
Seppel Pärnu Vanalinna Põ-
hikooli 3. klassist kahe leiu-
tise eest: küülikukaka koguja 
kasutamiseks peenarde öko-
väetamiseks ja anduriga sokk, 
mis aitab valida parajaid jala-
nõusid.

2. kooliastme kategoorias sai 
esimese preemia Imre Kirikal 
Tallinna Saksa Gümnaasiumi 
5. klassist pisiloomade puuri 
paigaldatava karvapüüdja leiu-
tamise eest.

3. kooliastme kategoorias 

Selgusid tänavused parimad õpilasleiutajad
sai esimese preemia Vormsi 
Lasteaed-Põhikooli 8. klassi 
õpilane Marvin Palotu, kes 
leiutas viisi, kuidas teha Eesti 
vetes kasvavast rohevetikast 
nori lehti.

Gümnaasiumi ja kutseõppe-
asutuse kategoorias said esi-

mese preemia Henri Pihelgas 
ja Ats Oskar Laansalu Tallinna 
Mustamäe Gümnaasiumi 12. 
klassist. Nemad leiutasid tur-
bamatid, mida saab kasutada 
nii vee- kui ka kuivast kesk-
konnast õlireostuse korjeks.

Kuulutaja
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„See on väga raju raa-
mat. Täiesti rock’n’roll 
lugemine. Isegi raama-
tut ihuüksinda lugedes 
pani see kohati mind 
ebamugavust tundma ja 
silmi peitma,“ tunnistas 
saatejuht Eeva Esse 
oma sõbra Mihkel Raua 
uue paarisuhte-teemali-
se raamatu „Võtku hom-
me mind või saatan“ 
esitlusel.

Kaire Kenk

„Minu esimene raamat „Mus-
ta pori näkku“ pani mõnes 
mõttes nagu vaia maha. Olin 
seal enda suhtes väga aus. Ei 
saanud ju ka selle raamatu-
ga enam järeleandmisi teha. 
Ja ma oleksin võinud olla ju 
veelgi avameelsem. Üks su-
heteraamat peabki ju vahel 
ebamugavust tekitama, nii 
on mõni idee lihtsamini ini-
mesteni kohale viidav. Aga 
kõige jälgimate lõikude eel 
ma ikka hoiatan lugejaid, eri-
ti naislugejaid,“ muigas Raud.

Mihkel Raud (51) on mees 
nagu orkester. Laulja, ki-
tarrist, endine poliitik, aja-
kirjanik, kirjanik, saatejuht 
ning lühikest aega isegi riigi-
kogu liige. Raud on män-
ginud kitarri ansamblites 
Golem, Metallist, Kulo, Sin-
ger Vinger, Ba-Bach, Mr. 
Lawrence ja Lenna. Täna 
tuuritab ta ringi Hendrik 
Sal-Salleriga. Elukohaks on 
mehel nii Tallinn kui Chica-
go. Kaasa Liina Vahteriga 
mindi ühel eluetapil lahku.

„See oli terav valu. Füüsi-
line valu, aitasid ainult valu-
vaigistid ja unerohud. Peale 
kahte ja poolt ebaõnnestu-
nud abielu ja mitmeid lörri-
läinud naissuhteid oli see 
minu jaoks mõtlemapanev 
aeg. Käisin isegi terapeudi 
juures. Esimest korda elus! 
50-aastaselt! Terapeut siis 
küsiski, et kas sa ei tahaks 
sellest kõigest, mis sinuga 
juhtunud on, raamatut kirju-
tada. Mina siiski kõhklesin,“ 
rääkis Mihkel Raud.

„Hiljem juba Tallinnas ela-
des viis saatus mind kokku 
kahe mehega, Valdo Rand-
pere ja Kalle Muuliga, kel 
on kirjastus „Kava“ ning kes 
tulid välja täpselt sama idee-
ga. Nii see raamat teoks sai. 
Ehkki kohati traagiline, on 
see ka lõbus ja naljakas ning 
loodetavasti on sellest rõõ-
mu ka minu lugejatel,“ jätkas 
vastse raamatu autor. Liina-
ga kolis Mihkel taas kokku 
ja nüüd tuntakse rõõmu vi-

siitabielust.
„Võtku homme mind või 

saatan“ on humoorikas ja 
mihkelraualikult mahlases 
stiilis jutustatud lugu, milles 
näeb oma peegelpilti iga lu-
geja, olgu ta mees või naine.

„Mu ema nimetab mu raa-
matuid stand-up kirjanduseks. 
Minu põhilugeja on siiski 
naine. Intiimsetest asjadest 
on keeruline kirjutada lõpuni 
ausaks minemata. Lugejad on 
ju harjunud ootama minult 
ausust. On võimalik kirjutada 
piinlikult ja vähem piinlikult, 
loodan, et jäin ikka sinna 
perverssuste ja fetišite piiri-
maile. Loodan, et see ei tei-
nud minust mingit p-tähega 
algavat tüüpi. Aga tunnistan 
ausalt, mõned leheküljed sel-
les raamatus jäävad mind elu 
lõpuni painama,“ ütles autor.

Ning tutvustas oma lahku-
mineku kolme faasi teooriat. 
„See koosneb suuresti sarnas-
test etappidest nagu tuntakse 
leina puhul. Esimene: „Issand 
jumal, kas see tõesti juhtus?“ 
Oled šokis, hämmingus. Tei-
ne etapp on: „Jah, see juhtus.“ 
Lepid selle olukorraga, lah-
kuminekuga. Ning kolmas: 
„Jumal tänatud, et see juhtus.“ 
Võtad juhtunut kui õppetun-
di ja vaatad lootusrikkalt tu-
levikku – lörri läks see suhe 
seetõttu, et teha ruumi uuele 
ja saabuvale paremale. Usud, 
et peale juhtunut oled vanem 
ja targem,“ kirjeldas Raud.

„Muidugi on asju, mis 
ma tahaks, et oleks olema-
ta olnud, aga ma väga ei 
usu kahetsemisesse. Saan 
aru, kui ma midagi olen va-
lesti teinud ja üritan siis 
tulevikus seda viga välti-
da, aga haarata igal hom-
mikul südamest või peast 
ja ahhetada, et kahetsen – 
no sellel ei ole väga edasivii-
vat või väga mõistlikku jõu-
du,“ arutles ta.

Raamatuid kirjutades on 
Raud otsustanud minna elu-
loolise eneseabi teed, sest 
leiab, et kirjutada tuleb asja-
dest, millest sa midagi tead. 
Uuel raamatul on Raua sõ-
nul ka mitmeid kokkupuu-
teid tema esimese raamatu-
ga „Musta pori näkku“, mis 
kujunes väga menukaks. 
Eelkõige sarnanevad kaks 
raamatut oma laadilt ja in-
tiimsuse astmelt ning see-
tõttu tahtis Raud, et ka uue 
raamatu pealkiri koosneks 
laulusõnadest.

„Ma tahtsin, et see fraas 
oleks midagi sellist, mis 
enam-vähem kõigis eestlas-
tes tekitaks äratundmist ja 
tekitaks seose selle teemaga, 
mis tegelikult on armastus. 
Ma ei tahtnud midagi liiga 
imalat, nii et otsisin veidi 

nurgelisemat fraasi. Mulle 
tundus, et see „Võtku hom-
me mind või saatan“ on väga 
hea – suhteliselt nurgeline, 
aga ometi kõikides lugejates 
äratundmist tekitav pealkiri,“ 
selgitas Raud.

Raamatu teemade ring on 
tema sõnul lai – nii räägib ta 
seal eduka kaugsuhte toimi-
misest, aga jagab ka nippe, 
kuidas endale kaaslast leida.

„Suhteraamatud – neid on 
ju eesti keeles ilmunud to-
hutult – kõnelevad üldiselt 
võidumehe või tegija po-
sitsioonilt. Kirjutab naiste-
skoorija, kes jagab teadmi-
si ja nippe. Minu positsioon 
on pigem aga luuser. Selline 
mees, kes on oma naissuhe-
tega alati väga hädas. Mina 
ei ole naissuhete ekspert, nii 
et mina kõnelen pigem pek-
setu positsioonilt. Reeglina 
ju inimesed ignoreerivad 
ohumärke oma paarisuhtes, 
loodavad, et küll ebakõlad 
iseenesest mööda lähevad,“ 
kirjeldas Raud tema jaoks 
ehk kõige olulisemat aspekti 
raamatu juures.

„Ma olen vihanud ene-
seabikirjandust nagu kantri-
muusikatki suurema osa oma 
elust ja alles nüüd eneseabi-
raamatuid lugema hakanud. 
Minuealiste seksiteadmised 
pärinevad 1974. aastal ilmu-
nud kolme Soome seksuo-
loogi raamatust „Avameelselt 
abielust“,“ rääkis Raud.

„See oli tohutul kiretu, 
anatoomiliselt väga täpne. 
Umbes nagu mööbli kokku-
panemise juhend. Loodan, 
et minu raamatust saaks 21. 
sajandi „Avameelselt abi-
elust“, mida lapsevanemad 
võsukeste eest kodus kõige 
kõrgematele riiulitele peida-
vad. Täpselt nii, nagu eelmist 
„Avameelselt abielust“ kunagi 
meie eest peideti. Ning mida 
varateismelised sealt siis sala-
ja õngitsemas ja lugemas käi-
vad. Loodan, et minu mõtted 
on küll veidi reljeefsemad kui 
need, mis lugupeetud Soome 
eksperdid kunagi Eesti NSV 
inimestele avaldasid,“ muigab 
autor.

Ühe raamatu kirjutami-
seks kulub tema sõnul umbes 
kolm või neli kuud ja päevas 
suudab ta kirjutada 10 000 – 
20 000 tähemärki.

Raamatu teeb eriliseks as-
jaolu, et autor on lisaks isik-
likele tähelepanekutele läbi 
töötanud ka suure hulga eri-
alakirjandust, mis lisab teo-
sele populaarteaduslikku 
vaadet. „Üritasin saada teis-
te inimeste kogemuste võr-
ra rikkamaks, ja loodan, et 
minu lugu võiks olla huvitav 
ka teistele,“ kommenteerib 
mees ise.

Mihkel Raud kirjutas 
piinlikult avameelse 
suheteraamatu
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Sel nädalal jõuab kino-
desse animeeritud ul-
memärul lastele „Lem-
mikute kompanii“. See 
on samaaegselt nunnu 
ja õudne, väga veider, 
kuid sugugi mitte halb 
kompott.

Margit Adorf

Kui kõhklete, kas jõulu-
filmi üldse soovite vaada-
ta või kõhklete, sest teate, et 
mitmed kriitikud on sellele 
linateosele andnud mada-
la hinnangu, siis lisan omalt 
poolt segadust ja ütlen, et 
tubli keskmine, võiks ise-
gi öelda, et päris korralik 
meelelahutus.

Nii filmi lugu kui ka visuaal 
on eklektiline sümbioos eri-
nevatest varemnähtud fil-
midest. Natuke tuttavad on 
justkui kõik selle tegelased, 
alates nunnust sõber-robotist 
(„Kuus kangelast“, 2015) kuni 
robot-dinosauruste („Lelu-
lugu“) armee ja hiiglaslike tul-
nukämblikuteni („Maailmade 
sõda“, 2005). Loo sisu on sa-
muti korralik kompott juba 
nähtud erinevatest filmidest, 
aga…

See film on ju eelkõige suu-
natud lastele ning lapsed ei 
ole veel jõudnud koguda nii 
suurt filmivaatamise kultuur-
kihti, et neid see erinevate 
killukeste kokkupanemine 
kuidagi väga häiriks. Nende 
jaoks võib film ikka olla uus 
ja lahe lugu. Kuigi eks see ole 
ikkagi selline, et kümmekond 
erinevat ulmefilmi on ühte 
patta kokku visatud – korra-
lik Hiina ersats.

Igal juhul, peategelaseks on 

Depeche Mode, 
„Spirits In The Forest“

S taažikad ja suurte kogemustega muusikud on nad 
kahtlemata. Täpsemalt järgi uurides muide selgub, 
et ammuilma kultusbändi staatusega peaasjalikult 

elektroonilist muusikat viljelev inglaste trio Depeche 
Mode on tegev juba nelikümmend aastat, alustati 1980.

Nende seni viimane stuudioalbum „Spirit“ ilmus aastal 
2017. Tänavu juuni lõpus ilmus sellele igati loogiline järg 
live-võtmes, mis muuhulgas kajastab antud plaadi ilmu-
misjärgset kontserttuuri „Global Spirit Tour“.

Üldse on aga tegemist ülivõimsa ja grupi fännide jaoks 
kohustusliku stiilselt kujundatud paketiga – kaks CD-d 
ja kaks DVD-d. Toode on eraldi vormitud tegelikult ka 
Blu-ray formaati.

Visuaalne pool on komplekti juures mõistagi oluli-
sem. Võimalus on ära vaadata „Spirits In The Forest“ – A 
Depeche Mode Film, mis valmis aastal 2019 ja mille la-
vastajaks on auhinnatud filmitegija Anton Corbijn. Sel-
les üle kaheksakümne minuti vältavas dokumentaalfilmis 
saavad sõna kuus grupi tõsifänni ja näeb muuhulgas kat-
kendeid bändi lavaesinemistest.

Lisaks tegelikult kogu komplekti krooniks kujunev 
teine DVD – täispikk veidi üle kahetunnine Depeche 
Mode'i etteaste aastast 2018, filmitud Berliinis vabaõhu-
kontserdil. Laval kasutatakse suurt videoekraani ja efekt-
seid valguslahendusi vürtsi lisamiseks, andunud publik 
laulab tuntumaid laule võimsa koorina kaasa.

Kuigi tegelikult on kogu bänd täies hoos, annavad sõu-
le erilise karisma ikkagi just võrratu, laval talle omaselt 
„ringirulluv“ vokalist Dave Gahan ja tasakaalukam kitar-
rist-klahvpillimängija Martin Gore.

CD-de näol on tegemist „Live Spirit“ soundtrack’iga ehk 
filmimuusikaga. Ühtekokku leiab plaatidelt 21 lugu. Su-
perhittidest ei puudu loomulikult „It's No Good“, fantas-
tiliselt tõksuva instrumentaaljupiga „World In My Eyes“, 
„Personal Jesus“ ja „Enjoy The Silence“.

Depeche Mode'i viimast stuudioalbumit esindavad ke-
nasti inimkonna (nähtavast) võimalikust allakäigust kõ-
nelev „Going Backwards“ ja küsiva pealkirjaga „Where's 
The Revolution“.

Kokkuvõttes seega väga korralik, lausa eesrindlik too-
de. Rahvusvaheline vastuvõtt „Spirits In The Forestile“ 
on üldjuhul olnud soosiv, mitmete riikide edetabelites 
ollakse kõrgetel kohtadel.

Hinne: 8/10

Ülo Külm

Kaamera vahendusel 
saab imetleda 
hirvesid
Hirvi ahvatlev söödaplats 
meelitab vaataja rõõmuks 
ilmade külmenedes loomi 
kaamera ette õhtustama.

Hirvekaamera asub 
Lääne-Saaremaal, mis on 
Eesti üks hirverikkamaid 
piirkondi. Kaamera pan-
nakse söödaplatsile igal 
hilissügisel ja nii juba alates 
2014. aastast.

Talve süvenedes koon-
duvad loomad suurema-
tesse karjadesse, päeva ko-
nutavad kuskil metsas ja 
õhtuhämaruses suunduvad 
toiduotsingule. 

Hirvede seiklustele saab 
kodust lahkumata kaa-
sa elada Riigimetsa You-
Tube’i kanalil https://
www.youtube.com/user/
Riigimets. Samal kanalil 
taaskäivitub peagi ka Keila 
jõe kalade rännakuid näi-
tav kalakaamera.

Kuulutaja

Rakvere Teater
9.12 kl 11 Esietendus! „Sirli, 
Siim ja saladused“ s/s, lav. 
Mari Anton. Etendus kingi-
tusega!
9.12 kl 15; 10.12 kl 11 ja 15 

„Sirli, Siim ja saladused“ s/s. 
Etendus kingitusega!
9.12 kl 19 „Lõppmäng“ v/s, 
lav. Peeter Raudsepp
10.12 kl 19 „Kuni ta suri“ v/s, 
lav Peeter Raudsepp

Gustavi Maja
14.12 kell 18.30 Lille Lindmäe 
loeng
Info ja registreerumine tel 
553 5871, www.gustavimaja.
eu

KUHU MINNA

ARVUSTUS

Lemmikud, kes peavad päästma oma linna. Foto: pressimaterjalid

Ulmemärul multifi lmis

kodutu koer nimega Roger, 
kes elab ulmelises robotite 
linnas. Seal elab ka inimesi 
koos oma lemmikloomadega, 
kuid kõik raskemad tööd on 
antud robotite teha. Robotid 
on näiteks politseinikeks ja 
poemüüjateks. Linna valitseb 
mingi kuri geenius, kes ühel 
päeval hiiglaslike ekraanide 
vahendusel teatab, et tal on 
nüüd inimestest kõrini ja ne-
mad koligu välja.

Edasi läheb suuremaks ma-
dinaks, Roger, kes on leidnud 
endale sõbraks ühe hüljatud 
roboti ja lisaks juhuslikult 
lemmikloomade ilusalongist 
kamba koduloomi, asub võit-
lusesse kurjuse vastu. Näeb 
tagaajamist robotite armee 
poolt, teiste robotite viha tol-
le lemmikloom-roboti vastu, 
teadlasel ülekäte kasvanud 
eksperiment, vahepeal väike 
bande ülesöönud kiskjaloomi, 
kelle rolliks on lihtsalt vaata-
jal meelt lahutada jne. 

Korralik tsirkus, päris 
normaalne ulmemärul. Kui 
ei teaks, et keegi kuskil on 
juba samasid motiive mõnes 
teises filmis kasutanud, siis 
poleks häda midagi. Tempo-
kas, seiklusrikas, nalja saab 
ja lõpulaul on ka tore (seegi 
mahavuhitud).

Pean ütlema, et minu laps 
on kodus vaadanud (minu 

maitse jaoks) palju kehvema-
te vahenditega tehtud palju 
igavamaid filme ja ka rõõm-
salt kaasa elanud. Nii et kui 
ta sunniks mind seda filmi 
vaatama, siis sellisel vanema-
kohustuse täitmise skaalal ma 
võin öelda, et seda suudaks 
kaks korda isegi täitsa rahu-
likult kaasa vaadata. See on 
suur kompliment. Ja kindlasti 
on suureks plussiks ka see, et 
kinodes saab filmi vaadata to-
redasti dubleeritult.

Linateose režissööriks ja 
stsenaristiks ei ole siiski mitte 
hiinlane, vaid sakslane, Rein-
hard Klooss, kes tegi ühe sar-
nase filmi, „Animals United“, 
ka 2010. aastal. Selles loos 
olid tegelasteks metsloomad. 
Võrreldes varasema filmiga 
on uus igal juhul palju põne-
vam. Mina pigem soovitan 
kui laidan.

Meeldetuletuseks aga veel 
niipalju, et kes ei julge või ei 
viitsi praegusel pimedal ko-
roonaajal kinno minna, siis 
kuni 6. detsembrini on või-
malik veel kino.poff.ee lehel 
vaadata PÖFF-i filme. Va-
lik on muutunud kitsamaks, 
kuid siiski on, mille seast ot-
sida. Valikus on veidi üle ka-
heksakümne mängu- ja doku-
mentaalfilmi kokku 12 prog-
rammist, sealhulgas enamik 
auhinnafilme.
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* 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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

tel 326 1463, 504 3022
www.ebavere.ee, rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• 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

Asume uuel aadressil

Asume uuel aadressilGardi Elektroonika OÜ
Narva 49, Rakvere, 
tel 5052 065

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

• • DiagnostikaDiagnostika
• • AutovalveseadmedAutovalveseadmed
• • Webasto ning Eber- späsher Webasto ning Eber- späsher 

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter Vao 
külas. Tel 5395 0313

• Müüa 1toaline korter Kun-
das, vajab remonti, hind 4000 
€. Tel  552 7196

• Müüa Tamsalus 1toaline 
mugavusteta korter, 23 m2, pe-
suköök, saun, aed, kasvuhoo-
ne. Hind 5000 €. Tel 5689 2267 

• Müüa värskelt renoveeritud 
päikesepoolne 2toaline korter 
Kundas, mis asub maja keskel. 
Korteri planeering muudetud, 
avatud köök elutuba. Korteris 
vahetatud plastpakettaknad, 
radiaatorid, elektrijuhtmestik 
ning torustik. Uus san.tehnika 
ning el.boiler. Seinad värvitud 
ning osaliselt tapeeditud. Põ-
randal on laminaatparkett. Va-
hetatud siseuksed ning metal-
list turvauks. Paigaldatud uus 
köögimööbel koos tehnikaga, 
kuulub hinna sisse. Korteri 
juurde kuulub ka kelder. Majas 
olemas toimiv KÜ. Hind 20 000 
€, skanex2005@mail.ru

• Müüa Vinnis 2toaline rõdu-
ga korter otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Müüa 2toaline rõduga korter 
Aseris, vajab remonti. Tel 5632 
7008

• Müüa Narvas 2toaline korter 
(60 m2). Tel 5624 4605

• Müüa Valga linnas 3toaline 
korter otse omanikult. Remon-
ti vajav, rõduga. Tel 5624 4605

• Müüa 3toaline korter Vi-
ru-Jaagupis. Korrus 2/2, kesk-
mine trepikoda, kahele poole 
aknad, teisel pool mets ja põld, 
puuküte. Alustatud kapitaalre-
mondiga, korteris ehitusmater-
jale. Hind 11 000 €. Tel 514 4170

• Müüa 3toaline korter Vi-
ru-Nigulas, Oja 2-2. Helistada 
saab telefonidele 5667 3023 ja 
5851 5145

• Müüa 4toaline korter Trii-
gis, keskküttega, magamis-
toad täielikult uuendatud. 
Üks rõdu. II korrus. Kõik 
mis korteris on, jääb sisse. 
Aknad vahetatud. Hind 11 
500 €. Helista ja tule vaata-
ma. Tel 513 0629

• Müüa maja Rakvere lähe-
dal (Tõrma külas) 2 korrust, 
ahjuküte. Otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Müüa 5toaline maja Vinni 
alevikus. Ehitusaasta 1983, 
üldpind 93 m2, krunt 1415 
m2. Maja juurde kuulub 
garaaž, välikelder ja väga 
heas korras aed. Hoone 
on väljastpoolt renovee-
ritud (aknad vahetatud, 
uus välisfassaad ja katus), 
osad siseruumid/toad on 
remonditud.  Tsentraalne 
vesi ja kanalisatsioon ning 
oma keskküttesüsteem (küt-
tepuudega) ja õhksoojus-
pump, lisaks ka tööstusvool.  
Hind 129 000 €.  Helista otse 
omanikule tel 5685 5008

•  Müüa elamumaa Tõrma 
külas, 1 ha, otse omanikult. Tel 
5624 4605

VAHETUS
• Vahetada maja mere ääres 
Lüganuse vallas Moldova külas 
(oma maa mereni ) maja vastu 
Rakveres. Tel 520 9952

OST

• Ostan 1toalise kõigi mu-
gavustega korteri Rakveres 
otse omanikult. Tel 508 1311

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

• Ostan 2-3toalise korteri 
Rakveres K.küte, kuni 40 000 
€, keskmine seisukord. Kv-por-
taalid on üle vaadatud. Tel 
5914 3705

• Ostan garaaži Rakveres, sei-
sukord pole oluline. Pakkuda 
võib igasuguseid. Vooluta, 
kanalita ja võib ka remonti 
vajada. Hind vastavalt seisu-
korrale. Tel 5891 5916, kui ei 
vasta siis sõnum

• Ostan väiksema korteri Rak-
kes või Simunas. Tel 5669 3339

• Soovin osta garaaži Rakveres. 
Tel 504 3520

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 
5592 9942

Võtan üürile

• Võtan üürile odavama ela-
mispinna Rakveres. Tel 5845 
7746

ANNAN ÜÜRILE

• 1-20 töömeest saavad ööma-
ja Rakvere kesklinnas. Korralik 
elamine. Tel 516 4685

• Üürile anda tuba ühele era-
majas, ilma köögita, hind 150 
€. Tel 5662 1987

• Anda üürile Rakvere linnas 
kõigi mugavustega möbleeri-
tud 1toaline korter (26,7 m2).
Tel 5029052

• Anda üürile Türi-Allikul 1toa-
line korter, möbleeritud. Tel 
5624 4605

• Anda üürile 1toaline kõigi 
mugavustega möbleeritud 
korter, renoveeritud majas 
Sõmerul. 180 € + kommunaal-
maksud. Tel 523 4376

• Anda üürile Rakveres 1toa-
line avatud planeeringuga 
remonditud ja möbleeritud 
puuküttega korter II korrusel, 
dušinurk, oma puukuur, kesk-
linn 10 min jalatuskäigu kaugu-
sel, kinnine hoov, kus võimalus 
autot parkida ja soojal ajal ka 
istuda, eelistatud keskeas või 
üle selle naisterahvas. Info tel 
5330 4937

• Anda üürile otse omanikult 
Jõgeval 1- ja 2toalisi kortereid 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Tapa linnas 2toa-
line korter otse omanikult. Tel 
5624 4605

•  Üürile anda 2toaline ahiküt-
tega korter Rakveres. Pikk 37, 
II korrus. Hind 220 € kuus. Tel 
503 4972, info@ko.ee

• Anda üürile 3toaline korter 
Rakveres, seisukord väga hea. 
Tel 516 7447

• Anda üürile Rakvere kesk-
linnas uus 4toaline korter (93 
m2). Saun, vesi- põrandaküte, 
möbleeritud. Tel 5029052

• Anda üürile möbleeritud 
korter Arknal otse omanikult. 
Tel 5624 4605

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Väga heas korras Ford Mon-
deo, Eestis üks omanik olnud 9 
aastat. 1998. a. 1,8 bensiin, pikk 
ülevaatus. Kere väga tugev. 
Põhi, karbid väga head. Hind 
700 €. Tel 5809 6086

• Müüa Land Rover Freelan-
der, 1,8 B, manuaal, 98. a, 4x4, 
norm. korras, talverehvid. Tel 
511 3414

• Müüa Nissan Almera, 1,5. 
2005. a, sinine. Auto on heas 
korras, rooste puudub, läbisõit 
228 000 km. ÜV 05/2021. a. Tel 
517 4193

• Müüa Saab, 93. a. 2,0. Auto-
maat, bensiin, ülevaatus läbi. 
Vajab remonti. Asun Rakveres. 
Tel 5593 8252

• Müüa Subaru Outback, 
2014 DA. Auto uuena oste-
tud Eestist, 1 omanik, kaasa 
suverehvid, nahksisu, ka-
tuseluuk, püsikiirusehoid-
ja, veokonks, istmesoojen-
dused, tagurduskaamera, 
elektriline juhiiste, 2 istme-
mälu, võtmeta sisenemine, 
nupust käivitus, multifunkt-
sionaalne rool. Hind 10 500 
€. Hind on tingitav. Tel 5331 
5544

• Müüa Škoda Octavia 4x4. 
1,9TD. 77kW, 2007. a. Hind 
2900 €. Tel 501 1427

• Müüa Volkswagen Caravel-
le, 2014. a. Hall, diisel, 9 kohta, 
automaat. Tel 5197 2 779

VARUOSAD
• Müüa korralikud originaal 
valuveljed Peugeot 2008. 6,5 
akude vahe, tsenter 7,5 100 
€, salongi kummimatid 35 €, 
pagasiruumimatt 35 €. Tel 
5566 9310

• Müüa 4 valuvelge koos talve-
rehvidega, 14 tolli. Siseava 57. 
4x100. Hind 65 €. Tel 5326 7156

• Korralikud 205/55/16 Sun-
ny naastrehvid koos BMW 
e46 velgedega, komplekt 200 
€, võimalik transport Väi-
ke-Maarja-Rakvere. Tel 529 
2651

OST
• Ostan vana mootorratta, 
võrri, mopeedi. Pakkuda võib 
kõike, ka varuosi. Tel 5672 7175

• Ostan kõikide Javade osi ja 
GAZ 51 tuletoru. Tel 5558 5956

• Ostan VAZI, Moskvichi, 
Volga uusi plekke, stangesid, 
tulesid jne. Samas ostan uusi 
veneaegseid rehve. Tel 515 
7395

• Ostan vanema sõiduauto, 
töökorras, enda tarbeks. Tel 
503 1849

• Autode kokkuost: sõidukor-
ras, avariilised, kaua seisnud ja 
vanarauaks. Tel 5807 3949

• Ostan Toyota Land Crui-
seri, võib nokitsemist vaja-
da. Ei pea omama ülevaatust 
ega kindlustust. Hind 8000 
€. Pakkumine teha telefonil 
5309 2650

• Ostan seisnud, remontivaja-
vaid, avariilisi, heas korras jne 
sõidukeid. Maksan õiglast hin-
da. Sobiva pakkumise korral 
tulen kohe järgi. Arveldamine 
ja dokumentide vormistamine 
kohapeal. Tel 5376 2575

• Ostan auto, võib vajada re-
monti, vaatan kõik pakkumi-
sed üle. Tel 5678 5520

• Ostan igas seisukorras sõi-
dukeid. Võivad olla seisnud, 
remontivajavad, avariilised, 
heas korras jne. Maksan head 
hinda! Huvi pakuvad ka vene 
masinad. Romud kustutan 
registrist. Tel 5357 7108

• Ostan sõidukeid, kaubi-
kuid ja maastureid igas sei-
sukorras. Sobivad nii heas 
korras, ilma ülevaatuseta, 
arvelt maas, kaua seisnud 
jne. Helista 5309 2650 ja saa-
te teada palju Teie sõiduki 
eest pakume. Hind 10 000 
€. Treileri võimalus

• Sõidukite kokkuost üle 
Eesti! Lääne-Virumaal tu-
leme kohale 15 minutiga ja 
maksame parimat hinda! 
Pakkuda võib ka vigaseid, 
avariiliseid või seisnud ma-
sinaid. Arveldamine sulara-
has! Helista 5631 1001

• Ostan sõidukeid, kau-
bikuid ja maastureid igas 
seisukorras! Raha kohe kät-
te! Vajadusel kustutame 
registrist! Helistage julgelt, 
maksan rohkem! Tel 5355 
5848
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* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi
     NB! Hinnad sõbralikud

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

Kandevõime 15 t, kraana,
kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m, kraa-

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

* 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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

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 
kanalisatsioonitrasse.

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

METALLITÖÖD
Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka vastavalt kliendi 

joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi keevitus (vaja-

dusel väljasõidud kliendi juurde)
RASKETEHNIKA, VEOAUTODE NING 
HAAGISTE REMONT, HOOLDUS NING 
VARUOSAD
FRONTAALLAADURITE, KAHVEL-
TÕSTUKITE HOOLDUS REMONT, 
DIAGNOSTIKA JA VARUOSAD 
(väljasõidud klientide juurde)
SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD
KLIIMADE TÄITMINE+REMONT
RASKETEHNIKA REHVITÖÖD
VEOAUTODE REHVITÖÖD
REHVIDE PARANDUS+MÜÜK
ALUSROOMIKUTE REMONT+MÜÜK

Tel 5698 0253
Info.cormet@gmail.com

Vinni v, Vinni a, Tööstuspargi põik 1

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja 
paigaldus. Tel 325 5505

• Autoplekitööd parima hinna 
ja kvaliteedi suhtega Lääne-Vi-
rumaal. Tel 508 6455

VEOTEENUS JA RENT

• Multilift + kraana veotee-
nus. Asume Rakvere linnas. 
Tel 5305 1098

•  Transpordi teenus väik-
sema veoautoga, kande-
võime 3 tonni, kraana. Hin-
napakkumised tasuta. Info 
5619 9994, ehitusabi24@
online.ee

• Rentida suur buss Spin-
ter. Kaubaruum 4,2 x 1,7 m. 
Kolimiseks, veoteenuseks 
vms. Saab vedada ka 6 m 
pikkuseid asju. Hind 50 €/
ööpäev. Lisandub kütus. Tel 
511 1856

• Veoteenus, kolimine ja kolu 
vedu prügimäele. Tel 506 1547

• Osutan teenust kauba-
veobussiga. Tel 554 6353

 

• Veoteenus kandevõime 13,8 
t, mudel (2,45x9,0 m), kraana. 
Tel 5682 7009

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

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

Pakun veoteenust 
kaubikuga algusega 

Rakverest. 

Võimalus lisada haagis. 
Kandevõime koos 
haagisega 2000 t. 

Kilomeeter 0,35 €.
Tunneme kella ja 
austame kaupa! 

Tel 5567 5755

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
tühjendamist.  Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Eksp-
ress OÜ. Tel 5194 4298, 5381 
9930

• Reovee- ja fekaalivedu 
Lääne-Virumaal. Raskakae-
vude tühjendus. Teeninda-
me iga päev. Tel 5656 1515

EHITUSTEENUS

• Teostame kõiki lammutus-
töid koos prahi äraveoga. Tel 
5330 5970

• Hoonete renoveerimine, 
ehituse sisetööd, puitfas-
saadid, lintvundamendid, 
müüritööd. Tel 5646 0674

• Teen ehitus- ja remonttöid. 
Tel 5637 9871

• Teostame elumajade, kor-
terite, vannitubade ehitus- ja 
remonditöid. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

• Küsi hinda ehitustöödele. 
Teostame kõiki ehitus- ja re-
monditöid. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

• Teeme korteritele ja van-
nitubadele remonti. Tehtud 
töödele garantii. Tel 518 7979

• Teostame ehitus- ja remon-
ditöid, teeme kõiki siseviimist-
lustöid, maalritöid, santeh-
nilisitöid, elektritöid. Samuti 
vannitubade remonti. Tel 518 
7979

• Lammutustööd koos pra-
hi äraveoga. Tel 5553 0770

• Ventilatsioonisüsteemide 
paigaldus ja hooldus. Ven-
tilatsiooniseadmete müük. 
Parim Õhk OÜ. Tel 5348 1874

• Siseviimistlus, tapeetimine, 
dekoratiivkrohv korstnajal-
gadele. Tel 5343 2458

• Teostame kõiki ehitus- ja 
remonttöid nii eramutes kui 
korterites, vannitoad, sisevii-
mistlus, soojustamine, vood-
rid jne, santehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. Info tel 
5808 5965

• Salvkaevude kaevamine, 
puhastamine, remont ja rõn-
gaste vahetamine. Kaevu-
pealsete ehitus. Tel 5840 0240

• Teostame eramajade venti-
latsiooni töid, täislahendus! 
Hinnad mõistlikud. Küsi pak-
kumist! Tel 5197 0125

• Lammutus, ehitus, sisevii-
mistlus, toru- ja elektritööd 
(pahteldus, värvimine, tapee-
timine, plaatimine, liistutami-
ne). Tel 504 5560

• Teen kõiki lammutustöid 
ja keldrite puhastustöid. 
Tel 5638 8351

• Valmistan uksi, aknaid. Tel 
5349 6065

• Terrasside-, varjualuste- 
ja kuuride ehitus. Tel 5553 
0770

• Korterite, vannitubade 
remont. Tel 5553 0770

• Treppide ja varikatuste ehi-
tus. Tel 5380 0863

• Lammutustööd koos sodi 
äraveoga. Tel 5380 0863

• Kõrvalhoonete ehitus, ga-
raažid, saunad, grillimajad, 
puukuurid. Tel 5380 0863

• Üldehitustööd. Tel 5380 0863

• Siseviimistlus (plaatimine, 
parketi paigaldus), majad, 
saunad, korterid. Tel 504 5560

• Maalritööd, trepikodade re-
mont, krohvitööd, üldehitus, 
renoveerimistööd. Tel 5897 
9293 Ehmes OÜ. Lai 3 a

• Santehnilised tööd, kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid 
Lääne-Virumaal. Üldehitus, 
siseviimistlus, hoone vunda-
mentide rajamine. Tel 5693 
8220. E-mail: Initex@hotmail.
com

• Teostan maalri ja sise-
viimistlustöid, vannituba-
de remont ja plaatimine. 
Tel 5684 3839, https://www.
facebook.com/Siseviimist-
lus-481333308740539/

• Pleki kantimine: valmista-
me plekke vastavalt kliendi 
soovile. Automaatpink - kõik 
detailid õige kraadi ja mõõ-
duga. Vajadusel mõõdame ja 
paigaldame. Tel 5340 8041

• Teeme ehitus- ja remondi-
töid ning vannitubade remon-
ti. Aitame teid sisekujundusel. 
www.kenriko.ee. Tel 508 3305

• PUR VAHUGA SOOJUSTA-
MINE. Tel 5565 3842, www.
pursoojustus.ee

• PUR VAHUGA SOOJUS-
TAMINE. info@estpur.ee, tel 
5347 6567

• Teen kindakrohvi (korst-
nad, soojamüürid, seinad jne). 
www.kenriko.ee Tel 508 3305

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, korstna-
pühkija teenus. Tel 5552 8487, 
Vaiko

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683
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• Soovid oma kööki elava-
maks muuta? Meil on teile 
lahendus, köögitagaseina 
teie valitud pildiga klaas. 
Vaata meie galeriid face-
bookis: Klaaspind. Küsi-
muste korral võta meiega 
julgelt ühendust. E-mail: 
Klaaspind@outlook.com. 
Tel 5837 4502

• Hauaplatside korrastamine, 
kivide puhastamine, sambla 
eemaldamine, hauapiirete 
ehitamine. Tel 5592 3491, 
hauaplatsihooldus@muhkel.
ee. Töötame üle Eesti.

• Pehme mööbli remont veo 
võimalusega. Tel 506 1547

• Viin ära teie vanaraua. Tel 
5675 6622

• Koristan ära teie vanaraua. 
Tel 5672 7600

•  Pööningute ja keldrite 
puhastus, samas ka prahi 
ära vedu. Tel 5553 0770

• Soojuspumpade müük, pai-
galdus, hooldus, remont. Õhk-
soojuspumba siseosa keemi-
line puhastus. Uued õhksoo-
juspumbad al 395 €. Õhk-vesi 
soojuspumpade müük, paigal-
dus (Daikin, Th ermia, Nibe). 
VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. 
Tel 5656 4857

• KALEVBAND, tantsumuusi-
ka igale eale! Tel 518 5318

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 
521 1269

• Arvutite kiire ja usaldus-
väärne hooldus ja remont. 
Printerite müük, hooldus 
ja rent. Kohapeal suur valik 
kvaliteetseid, soodsa hinnaga 
analoogtoonereid. Aadress E. 
Vilde 14/1, telefon 553 5475, 
meiliaadress info@itsalong.ee

• Tele- ja SAT seadmete müük 
ja paigaldus, era- ja korterma-
jadele. OÜ Ertesantenn. Tel 
5340 7808

• TV-antennid, digi-, SAT-TV 
komplektid. Müük. Paigaldus. 
Konsultatsioon. Garantii. Tel 
515 2235, 325 2179 OÜ Mart 
Tali Kaubandus

• Arvutite kiire ja usaldus-
väärne hooldus ja remont. 
Kasutatud laua- ja sülearvu-
tite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Helista 
juba täna tel 551 2053. Vaata 
ka www.hss.ee

• Katuste ehitus
• Valtsplekk-katuste ehitus
• Profi ilplekk-katused
• Eterniitkatused
• Kivikatused
• Vihmaveesüsteem
• Katuse turva- ja ohutus-
varustused
• Katuseaknad
• Aknaplekkide paigaldus
• Müüriplekkide paigaldus
• Plekikantimisteenus
• Liistprofi ilide paigaldus
• Fassaadide ehitus (v.a 
krohvitavad fassaadid)

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

e-mail: info@LRkatused.ee  
www.LRkatused.ee

          www.facebook.com/LRkatused

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

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

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
(ka ummistuste 

avamine, boilerite 
pesu jms.)

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• Mahutite ja septikute 
müük ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide paigal-
dustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi

Kulmuhooldus
Ripsmete keemiline värvimine
Lash lift
Kulmu lamineerimine
Klassika-/volüümripsmepikendused 
paigaldus/hooldus
Ripsmepikenduste hooldus
Näopiirkonna depilatsioon

Tel 5192 4323; Rakvere, Lai 11

Enne

pärast

                     

Ed. Vilde 6a, Rakvere

E-R   9-18 L      10-15 P   Suletud

Jumestus, 
ripsmepikendused, 

microblading
Agaate

tel 5612 7727

Juuksur 
Kati

tel 554 7151

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
Avatud E-R 9-19

    L 9-15

• Korstnapühkija. Tel 5560 
4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

•  Rakvere Küttesalong 
pakub küttesüsteemide 
paigaldust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, 
keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesa-
long@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult, boilerite puhastus 
ja remont. Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
505 2465

• PARIMA HINNAGA 

FASSAADI-, SOKLI- JA 

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

MUUD TEENUSED

• Soojuspumbad, müük ja 
paigaldus. Meilt ostetud soo-
juspumpadel hooldus soo-
dushinnaga. TASUTA kon-
sultatsioon. Calidum OÜ. Tel 
5818 0064

• Pakkuda raamatupidamis-
teenust ettevõtetele. Huvi 
korral ühendust võtta numbril 
+3725824 1050 või e-maili teel 
karlleopart@gmail.com

• Pakun ettevõtetele professio-
naalset ja usaldusväärset raa-
matupidamisteenust. Oman 
majandusalast kõrgharidust 
ja pikaajalist töökogemust 
raamatupidajana erinevates 
valdkondades. Lisainfo tel 
5831 4659

• Tee oma riidekapis suur-
puhastus, tule rendi endale 
boks ja too kõik kappi seisma 
jäänud asjad müüki Riideboksi 
kirbukasse Rakveres, Võidu 
tn 5. Lisainfo facebookist või 
telefonil 5645 4294

• Kogemustega kõrgharidusega 
raamatupidaja osutab fi rmade-
le raamatupidamisteenust. 
Tel 5568 6385; 56887448, mail: 
benedicion2@gmail.com

• Tulemuslik võlgade sis-
senõudmine. IDR Inkasso 
aitab teil kätte saada oma 
nõuded. Aitame nii ettevõt-
teid kui eraisikuid. Teenus-
tasu maksate vaid siis kui 
raha kätte saab, idr@idr.ee, 
www.idr.ee

• Pakun lemmikloomade pü-
gamisteenust sulle sobilikus 
asukohas: pügamine, küünte 
lõikus, paunade kontroll jm. 
Oman pikaaegset töökoge-
must veterinaari abina. Võta 
ühendust ja lepime täpsemad 
tingimused kokku! Tel 505 
6412, e-post: koppel.liiake@
gmail.com

• Teen kodus all hankena mus-
ta metalli keevitus töid. Tel 
5399 0038

• Jouluvana.webs.com, jõulu-
vana tuleb külla, ka interneti 
vahendusel

• Teen maahooldust Viru-
maal. Kululõikus, võsalõikus, 
saelõikus. Tel 514 8661
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125
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

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

Tel 5550 5817
•Toitlustus•
•Peolauad•
•Peielaud•

•Kodused üritused•
TELLI TOIT KOJU VÕI 

ENDA VALITUD PEOPAIKA.
www.kodudeli.ee, 

FB/ Rakvere Kodudeli

Müün, paigaldan ja 
remondin õhksoojus-

pumpasid ja 
konditsioneere. 
Tel 502 4944

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• Müüa „SCHIEDEL“ kors-
ten ISO 25, siseläbimõõt 130 
mm. Välisläbimõõt 180 mm, 
pikkus 5,5 m, UUS! Hind 710 
€. Tel 529 2692

• Müüa käsitööna valminud 
puidust laud. Lauaplaat lõiga-
tud pakust, jalgadeks jändrikud 
oksad (lauaplaadi mõõdud 
80x50 cm). Tel 5678 9892

• Müüa tugitool lahtikäiv 30 €, 
ruloo pimendav, bordoo 15 €. 
Tel 5566 9310

• Müüa õlleankur. Tel 5349 
6065

• Müüa heas korras originaalne 
täispuidust kirjutuslaud. Hind 
kokkuleppel. Tel 5383 3636

• Müüa suuremat sorti tugi-
tool. Tel 5845 7746

• Müüa kasutatud pelletkamin 
„Roosy“. Hind 500 €. Tel 5198 
4922

• Müüa saunakeriseid. Tel 
5380 0863

• Müüa korralik kasutamata, 
võimas akulaadija 3-65V, 20A, 
ökonoomne, tutikas, vana hea 
Puurmani akulaadija „Start“ ja 
korralik kingsepa lappmasin 
„Singer“ 29K. Tel 5801 9086

OST
• Ostame tuhandeid vanaaeg-
seid esemeid, ka mööblit ja 
väärismetalle. Tühjendusos-
tud majapidamiste likvideeri-
misel. Raha kohe, koju kutsed 
tasuta, üle Eesti. Antiigiäri Pikk 
7, Rakvere. Tel 324 0542, 528 
2330, info@hansaantiik.ee

• Ostan puidust raamiga voo-
di 120x200. Eelistan koos mad-
ratsiga, kuid võib pakkuda 
ka ilma madratsita. Tee oma 
pakkumine telefonil 506 1085

• Ostan tarbeklaasi tooteid: 
vaasid, klaasid, pitsid jne. 
Pakkuda võib kõike. Tel 507 
9984

• Ostan vene Norma mudel- ja 
mänguautosid, pakkuda võib 
kõike, ka remonti vajavaid. Tel 
5672 7175

• Ostan tarbeklaasi ja kristall 
nõusi- tooteid. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984

• Ostan garaaži töölaua 
kruustangid, võib pakkuda ka 
koos töölauaga. Tel 507 9984

• Ostan vana mootorratta, 
võrri, mopeedi. Pakkuda võib 
kõike, ka varuosi. Tel 5672 7175

• Ostan Norma/Salvo ja tei-
si NSVL aegseid mänguau-
tosid ning vanu 1970–1990. 
a valmistatud Vene 1/43 
mudelautosid. Tel 529 1288

• Ostan roostevabast õlleank-
ru. Tel 5672 7175

• Ostan majapidamise likvi-
deerimisel või kolimisel seis-
ma jäänud esemeid. Tel 503 
1849

• Ostan pliidi plaadi, ahju 
ukse, kruusatangid, alasi ja 
muud garaaži raua kolu. Tel 
503 1849

• Ostan nõukogudeaegseid 
värvilisi vaase. Tel 5808 3213

• Ostan ENSV/Nõukogude 
aegseid märke ja autasusid. 
Tel 510 7541

• Ostan vanaaegseid asju. 
Tel 5555 5527

*LASTE ATV=FERRARI  50 CC 
(punane, kõige rohkem ostetud) 
ja elektriline, KROSSIKAD, 
KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 225 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

•ROLLERID, ATVD suure 8-tollise rat-
taga 125 CC, 150 CC, 200 CC, 250 CC
•KROSSIKAD 125 CC  erineva raami 
kõrgusega; 140CC  õliradiaator
•MOOTORID: sääreväristajale, mopee-
dile, rollerile, ATVle, krossikale.
•Uus MOPEED 72 CC
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas
3-käiguline ratas

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.
Tel 5648 6638

Motopood

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores 
lepp - hind alates 40 €/rm, 
kuiv lepp - hind alates 55 €/
rm, saadaval ka sangleppa 
ja kaske. Puulõhkumistee-
nus halumasinal - hind ala-
tes 8 €/rm. Puud on laotud 5 
m3 alustele, võimalusel saab 
ka väiksemale alusele. Puu 
pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transport 
hinnas. Tel 5347 7664, Erko, 
Kohala küla, Lääne-Viru-
maa

• Müüa kuivad küttepuud, 
briketti, Premium pelletit 
6/8 mm, kivisüsi. Transport 
tasuta! Tel 5390 0545

• Roela Agro OÜ müüb 
saetud lõhutud küttepuid 
45 €/rm. Transport tasu-
ta Lääne-Virumaa piires. 
Küttepuud on laotud auto-
koormas. Roela Agro OÜ. Tel 
5356 8224

• Müüa kuiv lepp 30 cm,  40 l, 
2,50 €. Kuiv kask 30 cm, 40 l, 3 
€. Kase-puitbrikett alusel 960 
kg, 150 €. Segu puitbrikett alu-
sel 145 €. Turbabrikett alusel 
140 €. Pellet 975 kg (hele) 195 
€. VEDU TASUTA! Tel 5373 
3626

• Müüa soodsalt küttepuid. Tel 
506 0177

• Müüa küttepuid aastaring-
selt koos kohale toomisega, 
veokile laotult 5-15 m3 ja too-
red 30-50 cm, kuivad 38, 50 cm, 
hinnad soodsad. Tel 503 0311

• Müüa 40 l võrkkottides pa-
kendatud kasepuid - 3 €. Lepa- 
ja haava kaminapuid - 2.6 
€ . Müüa ka 40 l võrkkottides 
pakendatud pliidipuid 2 €. Tel 
508 4872

• Müüa kuivi küttepuid 1,50 €, 
40 l kott. Tel 5395 0313

• Müüa kuiv lepp 30 cm, 40 l 
võrkkotis, 2,50 €. Müüa kuiv 
kask 30 cm, 40 l võrkkotis, 3.00 
€. Müüa kase-puitbrikett 96 
tk alusel 960 kg, 150 €. Müüa 
turbabrikett 86 tk alusel ca 
900 kg, 145 €. 

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 
514 8848

• Müüme Haljalas kütte-
puid. Lehtpuu, kuivad ja 
toored, transport, koorem 
5-10 m3. Tel 505 1528

• Müüme Haljalas kuivi 
kase- ja lepapuid (40 liitri-
lises kotis). Halgude pikkus 
30 cm. Hind lepal 2.60 €/
kott ja kasel 3.00 €/kott. Tel 
505 1528

• Saetud-lõhutud kütte-
puud laotuna 5 m3 alustele. 
Kõik puuliigid eraldi. Telli 
riidas puud koju. Tel 5399 
3702

• Müüme 3 m küttepuud. 
Tel 5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõ-
hutud kuivi küttepuid. Miini-
mumkogus 2 m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m kütte-
puud. Tel 5074 553

• Müüa soodsalt küttepuid 
koos veoga. Asume Kadrina 
lähedal. Tel 5377 4627

• Müüa soodsalt kütteklot-
se ja kaminapuid + veovõi-
malus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. 
Tel 504 5632
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Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud 
E-R 9-17

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

HIND 2.50 €

EHITUS

• Ostan saematerjali, OSB 
plaati, kivivilla, eterniiti, võib 
ka väikestes kogustes olla. Tel 
5380 0863

• Müüme katusematerjali 
otse tootjalt: plekk, eterniit, 
kivi, sindel. Samas ka paigal-
dus. Tel 5553 0770

• Müüa killustiku erinevad 
fraktsioonid, freesasfalti, 
graniitsõelmeid, liiva, hal-
jastusmulda. Suuremate 
koguste tellimisel koostame 
hinnapakkumise. Asume 
Rakveres. Tel 5463 8919

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

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

HÖÖVELMATERJALI
(välis-, sise-, põranda-, 
terrassi-, servamata 

lauad)

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

METS

• Saemeeste brigaad teostab 
raieteenust ja võsalõikust. 
Puhastame kraavid ja teeser-
vad võsast ja suurtest puudest. 
Tel 506 0777, info@timberwise.
ee

• Ostan metsa- ja põllumaad. 
Tel 552 7322

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa mahedalt kasvatatud 
toidukartulit: „Maret“, „Piret“, 
„Reet“. Tel 504 6887

OST
• Ostan 3 kg jõuludeks pekist 
sealiha jõuluprae jaoks koos 
koju toomisega, Rakvere. Tel 
554 6490

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984

• Ostan antiik ja vanemaid 
esemeid. Pakkuda võib kõike. 
Tel 5616 5761

• Ostan vanemaid seisma jää-
nud esemeid. Vanast naelast 
kuni mööblini. Tel 507 9984

• Ostan vanu nööpe. Tel 
5396 0504

• Ostan NSVL fotoaparaate, 
objektiive, vahvliküpsetajaid. 
Tel 5853 2215  

• Ostan erinevat vanavara: 
raamatuid, tehnika ajakirju, 
mööblit, rahasid, ordeneid, 
rinnamärke, vimpleid, he-
liplaate, kellasid, fototeh-
nikat, fotosid, albumeid, 
raadio, lauanõusid, ehteid 
ja palju muud. Kõik vana 
huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan vanu kellasid. Ei 
pea olema töökorras! Võib 
pakkuda ka hambakulda 
või üksikuid kuld ja hõbe 
ehteid, ka sulatuseks. Kõik 
muud vanad esemed ka 
huvitavad! Tel 5872 5458

• Maksujõuline kollektsionäär 
ostab kallilt vanu (enne 1950. 
a) postkaarte, fotosid, albu-
meid, koos fotodega, marki-
dega ümbrikke. Ka kollektsioo-
nidena. Teemad – linnavaated, 
pulmad, matused, inimesed, 
pühadekaardid, sõjaväelased 
jm. Täiskirjutused hinda maha 
ei võta. AITA TALLETADA AJA-
LUGU! Tel 5857 3749

• Ostan ENSV aegseid laste 
mõttemänge, konstruktori 
ja Norma lelusid. Tel 510 7541

• Ostan majapidamise likvi-
deerimisel või kolimisel seis-
ma jäänud esemeid. Tel 503 
1849

• Ostan pliidi plaadi, ahju 
ukse, kruusatangid, alasi ja 
muud garaaži raua kolu. Tel 
503 1849

• Ostan kokku nõukogude 
aegset elektroonikat. Ost-
silloskoobid, EW Raadio, 
sagedusmõõturid, generaa-
torid, voltmeetrid, raadio-
jaamad, lennukite elektroo-
nika, raadiosaatjad, arvutid, 
trükkplaadid, raadioside 
komponendid, KM-kon-
densaatorid, isekirjutajad. 
Kõik nõukogude elektroo-
nika. Helistage 8-22.30. Tel 
511 1203

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres, Laada 14, müü-
gil soojad joped, mantlid 
kasukad

• Ostan vanu rahasid, orde-
neid, rinnamärke, meda-
leid, postmarke, albumeid, 
vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! 
Tel 5872 5458

• Viin sümboolse tasu eest 
ä r a  k a s u t a t u d  ku i d  s i r-
ge katusepleki .  Tel  5399 
0038

TUTVUS

• 45-aastane sale mees, kesk-
mist kasvu, töökas, tutvub 
saleda naisega vanuses 40-50 
aastat. Tel 5462 8470

• 59-aastane pikem mees, ei 
suitseta, tutvub saleda naise-
ga. Tel 5348 9906

MUU

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. www.en-
nustus.ee

• NÕUANDELIIN tel 900 
5020. Kui elumure vaevab 
ja vajad hingeabi, anname 
soovitusi. Vastame eraelu, 
tööd ja tervist puudutava-
tele küsimustele. Kõne hind 
0,97 eurot/min
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Sisesta kuulutus kuulutused.kuulutaja.ee. 
Kuulutus ilmub  Kuulutaja 

paberlehes, kuulutuste portaalis ning Kuulutuste 
Facebooki lehel

 
Saada kuulutuse tekst 
kuulutus@kuulutaja.ee

 
Helista 32 25 093

 
Tule toimetusse Tobia küla, Rakvere vald 

E - R 9-17
 

Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 6a asuvas Grossi 
Toidukaubad kaupluses „Joogid”. 
Kauplus avatud  iga päev 10-22

HINNAD RAKVERE TURUL  3. DETSMBRIL 2020 
RAKVERE TURG LAADA 39  AVATUD T  L 8.OO  16.OO

KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADA-
LAIM HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Maitseroheline (till, r.sibul, 
petersell)

kg 6,00 10,00

Küüslauk  kg 8,00

Tomat (Poola) kg 3,80

Värske kapsas kg 0,40

Hapukapsas kg 2,00

Porgand kg 1,00 1,50

Kaalikas kg 1,00 1,50

Punapeet kg 1,00 1,50

Kõrvits kg 0,80

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Õunad (Läti) kg 2,50

Jõhvikad liiter 4,00

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Seemned lindudele 5kg kott 6,00

LAUPÄEVAL, 5.DETSEMBRIL 
TURUL PEIPSI KALA 

(VÄRSKE JA SUITSUTATUD) MÜÜK!

MÜÜGIL SOOJAD KUDUMID 
(SOKID, KINDAD, MÜTSID) JA 

KALMUSEADED!

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Linnavalitsuse valges saalis 
toimus läinud nädala nelja-
päeval järjekordne Hõbeaka-
deemia sarja loeng. Seekord 
oli külla kutsutud Pärnu kin-
nisvaramaakler Kaido Kal-
juste, kes kõneles sellest, 
kuidas teha turvaliselt 
kinnisvaratehinguid.

Ülle Kask

Kaido Kaljuste rääkis, et on 
kinnisvaramaailmas tegut-
senud 18 aastat. 2003. aasta 
kevadel astus ta Pärnu Pindi 
kinnisvara kontorisse ja üt-
les, et tahab maakleriks saada. 
Praegu on tal endal kinnis-
varafirma ja ta koolitab ka 
Tallinna Majanduskoolis 
kinnisvaramaaklereid.

„Olenemata sellest, et olen 
pool elu seda tööd teinud, 
tuleb ikka ette küsimusi, mis 
panevad isegi mind kulmu 
kergitama,“ lausus Kaljuste, 
lisades, et kinnisvaratehing 
toimub enamasti väga liht-
salt, inimesed lähevad notari-
büroosse, kirjutavad lepin-
gule alla, raha laekub arvele 
ja ongi asi unustatud. Aga 
nüansse, kus võivad vahel 
probleemid tekkida, on üsna 
palju. Neid teades on võima-
lik vältida asjatuid vaidlusi ja 
lõputuid kohtuskäimisi.

Kinnisvaratehingu 
osapooled
Kaljuste sõnul võib ühel kin-
nisvaratehingul olla palju 
osapooli. Kõigepealt oma-
nik ise, kes on sageli objek-
tiga emotsionaalselt seotud. 
Siis ostja, kes tahab kindlasti 
hinda alla tingida ja ütleb, et 
ega see maja väga suurt väärt 
olegi. Kui ostja tahab pan-
galaenu, tuleb objektile ka 
kinnisvarahindaja, kes ütleb 
tihtipeale hinnanumbri oluli-
selt väiksema, kui müüja soo-
vib. Siis on pank, kes lõpuks 

otsustab, kas annab ostjale 
laenu ja mis tingimustel.

Kokkupuutepunkt on ka 
maksuametiga, sest teatavas-
ti tuleb kinnisvara müümisel 
maksta riigile tulumaksu. Sel-
le kohta tasub aga täpsemalt 
uurida, sest kui müügi het-
kel on objekt müüja peamine 
või alaline elukoht, siis seda 
teatud tingimustel tegema ei 
pea.

Tehingu osapool võib Kal-
juste teada olla ka kohalik 
omavalitsus, sest müüdava 
objekti kohta peab olema 
palju dokumente. „Kui tahate 
oma korteri või maja müü-
ki panna ja pöördute näiteks 
minu poole,“ sõnas maakler, 
„siis tõenäoliselt suudan tei-
le nimetada kolm-neli do-
kumenti, mis teil puuduvad. 
Üldjuhul inimesed ei mõtle 
selle peale enne, kui keegi 
seda neile ütleb.“

Kaljuste sõnul võivad kin-
nisasjal olla ka igasugused 
kitsendused ja koormatised, 
näiteks servituudid ja hüpo-
teegid. Üüri- ja rendilepingud 
on aga sellised asjad, mida 
kinnistusraamatus näha ei 
ole, neid ei näe ka notar. Kui 
korteris, mida osta soovi-
takse, elab üürnik sees, tekib 
küsimus, kas üürileping on 
tähtajaline või tähtajatu või 
on tegemist nõndanimetatud 
puuküürnikuga.

Kaljuste toonitas, et ka kin-
nistu andmed peavad õiged 
olema. Hästi paljudel juhtudel 
on aga need valed. Kui omal 
ajal on 20-ruudusest suvilast 
saanud korralik elamu, siis 
ehitusregistri andmetel on 
seal ikka 20-ruudune suvila.

Ka võivad müügiobjektil 
olla peal nn looduskaitseli-
sed piirangud, mida kinnistu 
omanik ei pruugi tajuda, näi-
teks veekogu lähedus, ranna-
kaitsevööndid, kallasrajad 
jne. „Minu rekord kinnistut 
müües oli kolm lehekülge 

maakaitse piiranguid. Kui lä-
hete sellist kinnisvara ostma 
ja notar hakkab teile neid pii-
ranguid ette lugema, siis tõu-
sevad juuksed peas püsti, sest 
see kõik on väga keeruline,“ 
sedastas Kaljuste.

Kinnisvara ümbrus 
ja taristu
„Mina maaklerina vaatan kin-
nisvaratehingut tehes kahte 
asja,“ jätkas mees. „Kõigepealt 
vaatan objekti – maja, korte-
rit, maatükki. Ning siis seda, 
mis seal objekti ümbruses 
toimub.“

„Kui majaga saab paberid 
korda ja ostjale on öeldud, 
et katus ei pea ning kamin ei 
tööta, siis ümbrusega läheb 
väheke keerulisemaks,“ se-
dastas Kaljuste. „Kui müüte 
oma maja, kõrval on näiteks 
tühi krunt, siis mina ostjana 
kohe küsin, mis seal kõrval 
toimuma hakkab. Tühjad 
krundid ei jää tühjaks.“

Kaljuste möönis, et kin-
nisvara ümbruses toimuv on 
ostajale väga oluline. Ka riigi-
kohtu lahendites on kordu-
valt öeldud, et ostjad ei osta 
enam nelja seina, vaid kesk-
konda ja ümbrust.

Ostjale on väga tähtis ka 
taristu olemasolu: maanteed, 
raudteed, kommunikatsioo-
nid. Ostjale tuleb kindlasti 
öelda, kui näiteks kinnistu 
kõrvalt hakkab paari aasta pä-
rast minema mööda uus tee. 
Maanteeamet on omanikku 
teavitanud, sest suure maan-
tee ehitamise protsess kestab 
vähemalt kümme aastat.

Tüüpilisele kinnisvara ost-
jale on väga tähtis ka privaat-
sus. „Aga bussipeatus peab 
olema ühes otsas ja Selver tei-
ses krundi nurgas. Lasteaed, 
kool ja postkontor ka,“ nentis 
Kaljuste muhedalt. „Aga kõi-
ke ei saa ja privaatsus on hästi 
kiire asi kaduma,“ lisas ta.

Maakler lisas, et kui klient 

soovib näiteks osta endale 
maja või korteri metsatukka 
selle mõttega, et täna on tal 
seal ilus elada, siis tuleb ar-
vestada, et poole aasta pärast 
ei pruugi seda metsa enam al-
les olla.

Üks tähtis isik, kes Kaljus-
te sõnul kinnisvaratehingus 
veel osaleb, on naaber. „Teo-
reetiliselt ta selles tehingus 
küll ei osale, aga võimalus 
kinnisvara hinda mõjutada 
ja probleeme tekitada on tal 
hästi,“ tõdes maakler.

Kaljuste tõi näite, mis võib 
juhtuda, kui kinnistul pole 
servituuti. Inimesel on maa-
piirkonnas armas kodu ja ko-
duni läheb korralik tee, mida 
vald lükkab talvel lahti, kui 
lund peaks olema. Ühel päe-
val pannakse objekt müüki, 
kohale saabuvad maakler ja 
ostja, kes küsib, kas juurde-
pääs on avalik. Siis selgub, et 
ei ole avalik, vaid maa, mida 
mööda sõidetakse, on naabri 
oma. Kui maja tehing juba ära 
tehakse ja selgub, et servituu-
ti polegi ning juurdepääs on 
mitteametlik, siis on paksu 
pahandust. Ja naaber võibki 
olla tehingu juures kõige suu-
rem probleem.

„Riigikohus on oma hin-
nangutes korduvalt öelnud, 
et ostjal on õigus teada saada, 
kes on tema naaber,“ sõnas 
Kaljuste, lisades, et praegu on 
Eestis väga palju probleeme 
just servituutidega.

„Kui te nüüd arvate, et kin-
nisvaratehingud tekitavadki 
hulga probleeme, siis tavali-
selt enamus tehinguid sujub 
tõrgeteta. Aga kõik müüdaval 
objektil esinevad puudused 
tuleb must-valgel kirja panna 
ja notariaalselt kinnitada, et 
vältida hilisemaid kohtuskäi-
misi. Seda, mida te suuliselt 
ostjale ütlete, pole kinnisvara 
tehingute puhul olemas,“ rõ-
hutas Kaido Kaljuste.

Kinnisvara ostmisel ja müümisel 
varitsevaid ohtusid tasub teada
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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

www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15

Oma Põrsast leiad kõik vajaliku jõululauale:
maitsva eestimaise seaprae, süldi ja pasteedi
materjali, hõrgud singid ja vorstid, Reti Talu

marineeritud kapsad, kurgid ja kõrvitsad.

Seahakkliha

Kampaania sealiha

2,99
3,49

€/kg

€/kg

Avatud: E-R 9-18, L 9-15 • Tel 5647 3004

Rakvere,

Turu plats 5

* RIEKER

* REMONTE

* JANA

* TAMARIS

* ALPINA

* CAPRICE

HOIAME TERVIST, PANEME JALAD SOOJA!

KÕIK SAAPAD -20%
täishinnast!

5., 11., 18. ja 30. detsember

11. ja 30. detsember

al veerand seast

Sealiha

2.40 €/kg

Vajangu perefarm müüb
sealiha ettetellimisel
Vajangul ja Jõgeval

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

www.k-kummid.ee
OÜ KK-RIDEEN

K- KUMMID

Soodustus

kuni

-60%
Meilt ostetud rehvidele

PAIGALDUS TASUTA!
* v.a tasakaalustamine

RAKVERE VALD
TÕRMA TÖÖSTUSKÜLA

TEL 324 4090

21

aastat

kogemusi

• TALVEREHVID
VELJED
REHVITÖÖD

•
•

https://autoülevaatus.ee/aulevaatus/

INFO riho.tarros@timberstock.ee

tel 524 4605
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