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Batiste
Dry Shampoo
Blush 200ml

GILLETTE Satin Care
Radiant Apricot
reseerimisgeel
200ml

Imiku papud, käsitöö

MR And MRS
voodipesukomplekt,
valge

Kookosõli
rafineeritud
250g

Lokkide keerutaja

Keraamilised noad
3tk karbis

Elizabeth Arden
Green Tea Honey
Drops Body
Cream
500ml

Depend GelLack Start Kit
+2 geellakki TASUTA

Fliistekk
Öökull
127x152cm

Guess Seductive
EDT 75ml

Finish nõudepesu-
masina tabletid
56tk

Gillette Fusion
Proglide
Power
4tk

Schwarzkopf Bonacure
Color Freeze Set
(Shampoo 250ml
+Spray Conditioner
100ml)

Lavazza Qualita
Rossa kohvioad
1kg

Wiru Auto Wiru Auto OÜ, Kreutzwaldi 7, Rakvere, Tel: 3295565, peugeot@wiruauto.ee

Ideest teostuseni!

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

Järelmaksu

võimalus!

PELLETITEMÜÜK

Valmiskaminad Kaminasüdamikud

Saunakerised Pakume kütteseadmete

paigaldust ja muid pottsepatöid

-20%
Sõbrapäevakampaania

Kampaania kehtib kuni 13.02.2016

1728€ 1440€

Moel hakati õlut tegema Töökuulutusedlk 6 lk 7
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KUTSUME SIND
LUUTIHEDUSE MÕÕTMISELE
11. veebruaril kell 9:00 – 12:00 Viru Südame-
apteeki aadressil Laada 20 Rakvere ja 
13:00 – 17:00 Rakvere Maxima Südameapteeki 
aadressil Tallinna 11 Rakvere. 
Teenuse hind Südameapteegi kliendikaardiga 2€,
kliendikaardita 3€. Vajalik on eelregistreerimine.

Arvamus

JUHTKIRI

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
reklaam@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Peatoimetaja
Katrin Kivi 322 5090
katrin.kivi@kuulutaja.ee

Tegevtoimetaja
Aivar Ojaperv 322 5092
aivar@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Kairi Kreis
322 5093
kairi.kreis@kuulutaja.ee

Kujundus/küljendus
Renee Koit
Marimai Kesküla
reklaam@kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 15 500

Toimetus avatud 
E-R 9.-17.00
Kuulutusi saab toimetus-
se edastada ka telefonil 
322 5090 või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee. 

Kuulutuste eest on võimalik 
tasuda pangaülekandega. 
Kuulutus ilmub reedeses 
lehes,  kui ülekanne on 
jõudnud Kuulutaja pangaar-
vele neljapäeval kella 11.00

Kuulutaja toimetus ei vas-
tuta kuulutuste sisu eest.

Alkoholivastane propaganda õlle abil
Ma loodan väga, et keegi alljärgnevast juhtkirjast valesti aru 
ei saa ja seda alkoholipropagandaks ei pea. Minu eesmärk 
on risti vastupidine.
Aga juttu tuleb õllest. Nagu ka tänase Kuulutaja pikemas 
ülevaateloos Moe õlletehasest.
2013. aastal juhtus Eestis lugu, mis mujal maailmas juba 
hea mitu aastat varem toimus. Seda on hakatud nimetama 
„õllerevolutsiooniks“.
Õlu oli, on ja jääb, aga asi on selle kvaliteedis ja maitsete 
mitmekülgsuses. Ning ka hinnas.
Viimased kümmekond aastat toodeti Eestis õlut vaid kahes 
suures ja paaris väiksemas tehases: Sakus ja Tartus, väikse-
matest Haljalas ning mingil määral ka Karksis ja Sillamäel.
Esimesed kolm nimetatud tehast kuuluvad välismaalastele 
ja kogu nende toodangu võib liigitada „massimaitsete“ hul-
ka: suurtootmine, võimalikult odav, ühesugused retseptid, 
pretensioonitud maitsed.
Alates 2013. aastast on aga pead tõstnud käsitööõlled ehk 
väiketootjad. 2013. aasta lõpuks oli selliseid tehaseid Eestis 
veel vaid kolm, lisaks mõned n-ö mustlaspruulijad (ametlik 
tootja, kes rendib seadmeid teiselt väiketootjalt – toim.), 
kuid tänaseks on väikesi pruulikodasid juba 20 ringis. Arva-
takse, et eelmisel aastal saadi enda kätte üks protsent õlle-
turust.
Euroopas on väiketootjate käes umbes 5-6 protsenti turust, 
USAs, sõltuvalt osariigist, aga isegi kuni 20. Nii et arengu-
ruumi on meil veel palju.
Aga miks need väiketootjad siis nii head on, et neist kirjuta-
da? Nende õlu on kallis, isegi väga kallis (5 eurot 0,3liitrise 
pudeli eest pole sugugi haruldane) ja maitsed sellised, et 
isegi kogemustega õllejooja kirub tuld ning tõrva.
Sinna ongi tegelikult koer maetud. Käsitööõlu ei sobi ei 
hinna ja vahel ka maitse poolest enda täisjoomiseks. See 
õlu on mõeldud nautimiseks ning nüansside otsimi-
seks-leidmiseks. Ja kui üks kord nendega ära harjud, see 
juhtub tegelikult väga ruttu, siis õige pea ei kujuta enam et-
tegi, kuidas omal ajal sai „sassi“ või „orikat“ nauditud.
Samas on õllesõbra rahakott ikka nii paks kui on. Ühes aja-
perioodis kulutab ta õllele täpselt x krooni, aga kui 
masskaupa saab selle eest näiteks 10 liitrit, siis käsitööõlut 
vaid 2-3. Ehk joob ta viis korda vähem ja selle võrra rikneb 
tema tervis vähem ning ära jäävad rumalad õlleuimas teh-
tud teod?
Asi pole muidugi nii mustvalge ja lihtne kui eelmistes rida-
des kirjas. Need kodanikud, kellele õlu tähendab ainult ja 
ainult odavat peatäit, jäävad ikka. Nemad ei hakka kunagi 
ostma õlut, mille linnaseid on röstitud lambasõnniku põle-
tamisel eralduvas suitsus (islandlaste veidrus, väga huvita-
va maitsega – toim.), või sakslaste jopenrauch´i, kuigi nimi 
on ju nii kutsuvalt sarnane Illari „joppenbuhhiga“. 
Vaevalt et käsitööõlu paelub ka pereisa, kes ilma kuuspaki-
ta ei saa vaadatud jalkaülekannet. Või mine tea, äkki muu-
tub temagi?
Kuid nende inimeste hulk - statistika kinnitab seda! -, kes 
käsitööõlut hindavad, aina suureneb. Neid inimesi juba 
purjus peaga ringi kakerdamas nii naljalt ei näe, sest neil on 
lihtsalt kahju avada kilkis peaga järgmist 5eurost „lambasi-
taüllitist“, sest johmas peaga lähevad maitsed kaduma. Nii 
kulutabki käsitööõllesõber päevas sama palju kui kuuspaki 
või PETi fänn, aga erinevalt viimasest jääb ta mõistuse juur-
de ning saab kõik oma asjad kenasti tehtud.

Aivar Ojaperv

Praegune valitsuskoalitsioon 
on asunud Reformierakonna 
heakskiidul läbi viima ette-
valmistusi haldusreformiks. 
Sundliitmiste kaudu peaks 
haldusreform lõpuni viidama 
2017. aasta sügisesteks koha-
liku omavalitsuse valimisteks.
Erakond Eestimaa Rohelised 
toetab sisulist omavalitsusre-
formi, mitte pelgalt piiri tõm-
bamist. Rohelisi teeb ette-
vaatlikuks praegune haldus-
reformi arengu kulg, mis ei 
arvesta mitmeid teisi inimes-
tele olulisi muutujaid. 
Nimelt on erakonna jaoks 
murekohaks omavalitsuste 
rahastamise ja tulubaasi ku-
junemise küsimus. Teiseks 
oluliseks teemaks on kohali-
ku tasandi otsedemokraatia. 
Nende küsimuste arutami-
sest on valitsuskoalitsioon 
siiani suutnud kõrvale hoida. 
See on ka arusaadav, sest on 
ju need küsimused valitsus-
koalitsioonile kõige ebameel-
divamad, ja kes see tahaks va-
batahtlikult kätt tulle pista? 
Samas on just omavalitsuse 
võimekusel peamine osa sel-
les, et täita korrektselt talle 
seadustega pandud ülesan-
deid. 
Valitsus on pakkunud välja 
ideed, et üksikisiku tulumaks 
võiks laekuda sellele omava-
litsusele, kus inimene tööl 
käib. Selle eesmärk oleks mo-
tiveerida omavalitsusi looma 
piirkonda töökohti. Miks mit-
te, kuid võtame sellised oma-
valitsused nagu Piirisaare, 
Kihnu, kus suure tõenäosuse-
ga ei saa kunagi olema massi-
liselt töökohti. Roheliste sei-
sukoht on, et inimese üksik-
isiku tulumaks peaks terve-
nisti laekuma omavalitsusele, 
kus ta elab, nii, nagu on see 
Rootsis ja teistes Põhjamaa-
des. Tahab ju ka meie peami-
nister, et Eesti oleks paari-
kümne aasta pärast Põhja-
maade-sarnane heaoluriik. 
Siis võiks see olla  esimeseks 
sammuks. 
Meie omavalitsuste eelarve-
tesse laekub kohalikest mak-
sudest ainult 1,5 protsenti ko-
gu omavalitsuste eelarvest. 
Samas moodustavad Põhja-
maades kohalikud maksud 
üle 50 protsendi kohaliku 
omavalitsuste eelarvetest. 
Tuleb tunnistada, et kohalike 
omavalitsuste nõrkus on 
kindlasti ka üheks põhjuseks, 
miks on Eesti regioonide va-
hel nii suur lõhe. Ka väljarän-
ne, ääremaastumine jms sot-

siaalmajanduslikud problee-
mid on selle väljenduseks. 
Eesti terviklikku arengut on 
pidurdanud just nõrgad oma-
valitsused ja omavalitsuse 
olematu tulubaas. Tugeva ko-
haliku omavalitsuse puhul 
oleks võimalik pakkuda ko-
halikele elanikele kvaliteet-
seid avalikke teenuseid ja pal-
jud probleemid saaks lahen-
duse kiiremini, kuna kohali-
kud ametnikud teavad koha-
pealseid olusid kõige paremi-
ni.
Haldusreform peab olema 
osa terviklikust riigireformist. 
Praegu pole Eestis reaalselt 
iseseisvaid kohalikke omava-
litsusi, meie omavalitsused 
on pigem keskvalitsuse filiaa-
likesed, kuna meie omavalit-
sustel pole oma iseseisvalt 
kujunevat tulubaasi. 
Omavalitsustel puudub ise-
seisev autonoomne rahaline 
võimekus, mis teeks nad ise-
seisvaks oma valitsuseks. Siit 
jõuame edasi kohaliku tasan-
di otsedemokraatiani. 
Rohelised on seda meelt, et 
omavalitsuste liitumisel 
peaksid alles jääma tulevaste 
osavaldade juurde rahvako-
gud, mille ülesandeks oleks 
arutada väiksemaid osavalda 
puudutavaid küsimusi. Sa-
muti näevad erakonna esin-
dajad külaseltside ja külava-
nema staatuse olulisemaks 
muutumist. Külaseltside ja 
külavanema roll peab olema 
oluline eriti haja- ja hõre-
asustusega maapiirkondades. 
Ka peaks külavanemal olema 
esindusõigus osavalla rahva-
kogus. Omavalitsustele tuleb 
panna seadusega kohustus 
kaasata kohalikke inimesi ja 
informeerida omavalitsuse 
tegemistest. Kaasav eelarve 
peaks olema osa iga omava-
litsuse valitsemiseelarvest. 
See võiks moodustada näi-
teks protsendi omavalitsuse 
eelarvest. 
Inimeste ootused seoses hal-
dusreformiga on vastandli-
kud. Tahetakse valitsemisku-
lude kokkuhoidu ja teisalt 
teenuste kvaliteedi parane-
mist, laienemist.
Haldusreform võib kindlasti 
anda kokkuhoidu mõnes 
konkreetses lõigus, kuid põ-
hisiht võiks olla ikkagi see, 
kuidas pakkuda omavalitsu-
ses elavatele inimestele pare-
maid avalikke teenuseid. 
Loomulikult ei tohiks üle-
määra kõrgeks kasvada ka 
omavalitsuse valitsemisku-

lud. Nii nagu see on kasvanud 
mõnes suuremas ja jõukamas 
omavalitsuses, kus selle tõttu 
kannatavad ka inimestele 
osutatavad avalikud teenu-
sed.
Et seda vältida, peab erakond 
Eestimaa Rohelised oluliseks 
täiendada avaliku teenistuse 
seadust, korruptsiooni sea-
dust ja loomulikult inimeste 
initsiatiivi suurenemist läbi 
otsedemokraatia. 
Erakond Eestimaa Rohelised 
pakub välja järgmised sam-
mud, mis parandaksid koha-
like omavalitsuste ja seal ela-
vate inimeste elujärge: 

1. Tuleb konkreetselt lahti kir-
jutada kohaliku omavalitsuse 
ülesanded.
2. Kohaliku omavalitsuse tu-
lubaas tuleb vastavusse viia 
omavalitsusele pandud üles-
annete osutamisega.
3. Kohaliku omavalitsuse tu-
lubaas peab suurenema (ük-
sikisiku tulumaks omavalit-
susele). Kohalikud maksud 
peaksid moodustama nagu 
Põhjamaadeski üle poole ko-
haliku omavalitsuse tulubaa-
sist. Tulumaks peaks laekuma 
täies ulatuses omavalitsusele.
4. Eestis tuleb luua regionaal-
se planeerimise keskus, kuhu 
oleks koondatud kogu kohali-
ku omavalitsusi puudutav 
kompetents. Keskuse ülesan-
deks oleks süsteemselt viia el-
lu regionaalpoliitikat.
5. Kohaliku omavalitsuse 
ametnikke peaks koolitatama 
regionaalse planeerimise kes-
kuses.
6. Maaomavalitsused tuleb 
kaotada. Nende ülesanded 
võtaks enda kanda omavalit-
susliidud. Järelevalvet oma-
valitsuste üle hakkaks teosta-
ma loodav regionaalse pla-
neerimise keskus, mis oleks 
Eestis jagatud neljaks geo-
graafiliseks tegevuspiirkond-
likuks.
7. Regionaalse planeerimise 
keskus arendaks välja kohali-
ke omavalitsuste e-teenuseid.
8. Külavanema staatust peaks 
selgesõnaliselt määratlema. 
Oluline on külaseltside ja kü-
lavanema staatus just ha-
jaasustusega aladel.
9. Otsedemokraatia kohaliku 
omavalitsuse tasandil. 

Hermo Kuusk,
Erakond Eestimaa Rohelised,

Lasnamäe halduskogu liige 

„Omavalitsus” või oma valitsus?

N ä d a l a l e h t

TULEME TEILE LÄHEMALE!
Eraisikute kuulutusi saab nüüd anda ka 

Vilde tänav 6a asuvas
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Veebruari algusest käivitas Si-
seministeerium programmi 
Step, mis aitab õigusrikkumi-
se taustaga noortel taas tööle 
või õppima asuda.
Eurostati andmetel oli 2014. 
aastal Eestis ligikaudu 34 000 
noort vanuses 15–29, kes ei 
töötanud ega õppinud. Sise-
ministeerium leidis, et prob-
leemiga tuleb süvitsi ja süs-
teemselt tegeleda. Ministee-
riumi nõuniku Jenny Jakob-
soni sõnul võetakse selle 
programmi käivitamisel ees-
kuju Taanis juba kümme aas-
tat kasutusel olevast prog-
rammist High:five, mille abil 
on töö- või õppimisvõimalus 

leitud enam kui 1500 noorele 
ja millega on liitunud 1600 et-
tevõtet. Taanis on ettevõtmi-
ne osutunud väga edukaks, 
sest 80–90 protsenti osalenu-
test ei ole uusi õigusrikkumisi 
toime pannud. 
Eestis on programm mõeldud 
15–26aastastele noortele, ke-
da on karistatud mõne süü-
teo eest ning kellele leitakse 
sobiv töötamis- või õppimis-
võimalus. Samuti nõustatak-
se neid töötamise ja õppimise 
käigus. Kogu tegevuse ees-
märgiks on viia kokku kaks 
osapoolt – noored, kellel on 
raske leida tööd,  ning ettevõt-
jad, kes mõtlevad avaramalt 

ja tahavad osa võtta ühiskon-
na arendamisest.  
 „Projektimeeskonnaga saab 
iga huvitatud noor ühendust 
võtta step.ee kodulehekülje 
kaudu, täites sealse ankeedi.  
Ühendust võtnud noorega 
vesteldakse ja hinnatakse, kas 
ta sobib programmi abil tööle 
või õppima,“ selgitas projek-
tijuht Mihkel Velström. „Nõu-
tavate tingimuste täitmisel 
järgneb noore nõustamine, 
juhendamine ning tema olu-
korrale vastava tööpakkumise 
otsimine,“ jätkas Velström. 
Samuti antakse programmi 
käigus nõu tööandjale ning 
aidatakse uuel töökohal leida 

mentor, kes toetab noort 
tööellu sisenemisel ja seal 
püsimisel.
Programmi viib ellu sihtasu-
tus Omanäolise Kooli Aren-
duskeskus, kes kohaldab Taa-
ni meetodi ja eeskuju põhjal 
Eesti oludele sobivaks ning 
leiab nõustajad. Veel kaasa-
takse tööandjaid ja koostöö-
partnereid ning töötatakse 
välja juhendeid ja koolitusi 
tööandjatele, mentoritele, 
nõustajatele ja politseinikele.

Kaius Mölder

Probleemsetele noortele hakatakse tööd otsima

Seoses liiklusõnnetusega 
otsib politsei pildil olevat autot
22. jaanuaril kella 17.50 paiku toimus Lääne-Virumaal Rakve-
re vallas Tõrremäe külas Haljala tee 4 juures liiklusõnnetus, 
kus kerghaagisega Toyota Hilux sõitis otsa seal seisnud sõi-
duautole Volvo. 
Sõiduauto Toyota juht lahkus sündmuskohalt. 
Rakvere politsei palub kõigil, kes sündmust pealt nägid või 
tunnevad ära pildil oleva auto, helistada telefonil 3222779 või 
lühinumbril 112.

Kuulutaja

Varjupaigataotlejate 
majutuskeskusesse omavoliliselt 
sisenenud meeste suhtes alustati 
kriminaalmenetlust
Reedel, 29. jaanuaril õhtupoolikul sõitsid Vao varjupaigataot-
lejate majutuskeskuse juurde viis meesterahvast, kellest kolm 
sisenes omavoliliselt ühe varjupaigataotleja eluruumi ning ei 
allunud keskuse juhataja korraldusele lahkuda. Politsei alus-
tas korda rikkunud meeste suhtes kriminaalmenetluse. 
29. jaanuaril kella 16.45 paiku sai politsei teate, et Väi-
ke-Maarja vallas Vao külas on varjupaigataotlejate majutus-
keskuse ees viis lärmavat meesterahvast. Kolm neist sisenes 
omavoliliselt majutuskeskuse ruumidesse ning ka ühe varju-
paigataotleja eluruumi. Mehed olid majutuskeskuse elanike 
suhtes vaenulikult meelestatud ja provotseerisid kaklust. Nad 
ei allunud keskuse töötajate korduvatele korraldustele lahku-
da ning läksid ära pärast seda, kui juhtunust teavitati polit-
seid. 
Politsei jõudis sündmuskohale kümmekonna minutiga, kuid 
selleks ajaks olid mehed lahkunud. Sõiduki ja isikute kirjel-
duse alusel peatasid Lõuna prefektuuri politseinikud Tartus 
sõiduauto Audi 80. Viiest autos olnud mehest neli olid alko-
holi tarvitamise tunnustega, sõiduauto juht oli kaine. Kõik 
mehed on varasemalt kriminaalkorras karistatud.
Politsei alustas antud juhtumi kohta kriminaalmenetlust ka-
ristusseadustiku paragrahvi 266 alusel, mis käsitleb omavoli-
list sissetungi elamiseks kasutatavasse ruumi. 
Ida prefektuuri operatiivjuht Tarvo Kruubi sõnul on majutus-
keskus varjupaigataotlejate eluruum ning keskus on avatud 
vaid kutsutud külalistele. „Tänu tunnistajatele ja videokaa-
mera salvestustele on teo toime pannud mehed politseile 
teada. Samuti on olemas tõendid meeste argessiivse käitumi-
se kohta. Praegu selgitame välja seda, mis ajendas Lõu-
na-Eestist pärit joobes seltskonda Vao külla ja tagasi sõitma. 
Kuigi juhtunu käigus keegi vigastada ei saanud, ohustavad 
sellised käigud mitte ainult majutuskeskuse inimeste, vaid 
kõigi Vao küla elanike turvalisust,“ sõnas Kruup. 

Kuulutaja

Haljala vald pärgas taas tegijaid
Haljala vald tunnustas taas tegijaid ja andis välja tiitlid aasta 
tegija ja aasta tegu 2015
Haljala vallas pälvisid aasta tegija 2015 tunnustuse heakor-
ravaldkonnas Õie Valving ja Eha Kuzma. 
„Tänavusi aasta tegijaid võiks nimetada igal aastal tegija-
teks,“ kommenteeris vallavanem Leo Aadel. „Nad on igal su-
vel tõelised iluhoidjad ja talvel lumemurdjad.“
Aasta tegu 2015 tunnustuse osaliseks sai Haljala Gümnaasiu-
mi poiste korvpallivõistkond, kes osales koolide korvpalli-
meistrivõistlustel Prantsusmaal Limoges’is. 
„Eestit esindanud Haljala gümnaasiumi noormehed treener 
Raivo Tribuntsovi juhendamisel võitsid kuuest mängust 
kolm,“ selgitas Aadel. „2014. aastal turniiri pääsme lunasta-
nud Haljala kooli võistkond teenis 32 meeskonna seas 22. ko-
ha, kuid alistas esikümnesse mahtunud Serbia tiimi.“

Katrin Kivi
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Esmaspäeval jõudis Rakve-
re kohtumajas lõpule vii-
masel ajal Lääne-Virumaal 
üks enam kõneainet pak-
kunud kohtulugu. 

Kaius Mölder

Karistuse said kaks paadunut 
kurjategijat Sergei Kudrjašov 
ja Jarmo Kuivkaev, kes 2014. 
aasta 19. detsembril murdsid 
Rakveres Uuel tänaval era-
musse, kus elas 93aastane 
naine. Lisaks vanaproua 
peksmisele lõid nad ohvrit 
noaga, mille tagajärjel ta suri. 
Mehed võtsid lahkudes kaasa 
esemeid koguväärtusega 2030 
eurot.

Maksimumkaristus röö-
vimise eest
Kuigi kohtu alla läksid mõle-
mad mehed süüdistatuna ea-
ka naise mõrvas, siis koh-
tualuste vastuoluliste ütluste 
tõttu oli vanemprokurör Sirje 
Merilo sunnitud süüdistuse 
ümber kvalifitseerima röö-
viks. Otsuse raskendavaks as-
jaoluks oli, et sissetungi pani 
toime grupp  ja kasutati relva 
või relvana kasutatavat eset, 
mis tõi kaasa raske tervise-
kahjustuse. 
Riiklik süüdistaja nõudis koh-
tult meestele 15aastase vang-

Julmad kurjategijad said karistuse

Julm peksmine leidis aset linnaäärses majas. 
Fotod: Mari Mölder

Sergei Kudrjašov ja Jarmo Kuivkaev. 

lakaristuse. Viru maakohtu 
Rakvere kohtumaja kohtunik 
Anu Ammer rahuldas taotlu-
se ja määras mõlemale mehe-
le võimaliku maksimumka-
ristuse.
Kohtunik Anu Ammeri sõnul 
oli meeste kuritöö igati tõen-
datud ja kohus ei leidnud üh-
tegi süüd kergendavat asja-
olu, et keelduda prokuröri 

nõutud karistuse määrami-
sest. 
Kuivkaev ütles kohtus, et saab 
otsusest aru. Kudrjašov aga 
väitis, et talle jääb kohtuotsus 
arusaamatuks, sest ta pole 
karistatavat tegu toime pan-
nud. Viimase kaitsja taotles 
eelmisel istungil oma kaitse-
alusele esitatud süüdistuse 
ümberkvalifitseerimist vargu-

seks.
Maakohtu otsust on 15 päeva 
jooksul võimalik edasi kaeva-
ta Tartu ringkonnakohtule.

Kirikuvara ja võltsamet-
nik
Sellest, et tegemist on 
staazhikate kurjategijatega, 
annab tunnistust mõlema 
mehe karistusregister. 26aas-

tast Sergei Kudrjašovi on va-
rem kaheksal korral krimi-
naal- ja paarkümmend korda 
väärteo korras karistatud. 
Peamiselt on karistused mää-
ratud salajaste varguse eest. 
Mees ei põlanud vargil käia 
isegi kirikus, näiteks varastas 
ta Rakvere Kolmainu kogudu-
se kirikust erinevaid esemeid 
lausa kahel korral. Samuti on 
Kudrjašov käinud vargil kor-
terites ja eramutes. Linnale-
gendide järgi on ta mänginud 
ka päästeametnikku, kontrol-
lides asutuses suitsuandurit. 
Töötajad avastasid pettuse ja 
ajasid ta minema. Lisaks on 
mehe registris veel pom-

miähvarduse tegemine ja ini-
meste peksmine.
32aastane Jarmo Kuivkaev on 
varem seitsmel korral kohtu-
likult karistatud, lisaks on tal-
le määratud karistusi väärte-
gude toimepanemise eest. 
Peamiselt on mees seotud sa-
lajaste varguste ja kehaliste 
väärkohtlemistega. 
Kuivkaev on ka eelnevalt tap-
missüüdistusega kohtu all ol-
nud. Viru maakohus mõistis 
2011. aastal ta süüdi teise ini-
meselt elu võtmises ja määras 
talle kaheksa aastat vangis-
tust. Otsus aga kaevati edasi 
ja tapmissüüdistus muudeti 
kehaliseks väärkohtlemiseks. 



Kuulutaja reede, 5. veebruar 2016 5

MUST KROONIKA

Uudised

Haljala vald plaanib täna-
vuse eelarve vastuvõtmisel 
arvestada ka kohaliku rah-
va soove ning võtab kasu-
tusele nn kaasava eelarve. 
Vastava investeeringu suu-
rus on maksimaalselt 7500 
eurot ning ettepanekute 
esitamise tähtaeg 8. veeb-
ruar.

Katrin Kivi

Miks Haljala vald kaasava eel-
arve teed läheb? „Ega me jalg-
ratast leiutama hakanud,“ 
kommenteeris vallavanem 
Leo Aadel. „Mõte selles suu-
nas on liikunud aastaid. Jälgi-
sime, kuidas Tartul kaasava 
eelarvega läheb. Kui aga ka 
Tapa möödunud aastal oma 
rahva kaasas, siis oli ka meil 
otsus valmis ja läinud aasta 7. 
oktoobril esitasime vastava 
määruse eelnõu volikogule 
menetlemiseks.“

„Arvestuste kohaselt suuren-
dab maksumäära tõstmine 
2016. aastal laekumist maa-
maksust ligikaudu 7 500 euro 
võrra ja 2017. aastal 15 000 
euro võrra,“ jätkas Aadel. 
„Sellest johtuvalt otsustasime 
esimesel korral kaasava eelar-
ve suuruseks määrata 7500 
eurot. Kui see end õigustab, 
saame summat ka suurenda-
da. Loodame nii parandada 
kogukonna arusaama val-
laeelarvest ja selle kujunemi-
sest, samuti ergutada kogu-
kondadevahelist koostööd, 
viies ellu uusi ideid või leides 
lahenduse mõnele olulisele 
valupunktile vallas.“
Hetkel on vallale laekunud 
üks ettepanek, ent Leo Aadel 
usub, et tuleb veel lisa. „Kui 
laekub 4-5 ettepanekut, siis 
võib ettevõtmise lugeda kind-
lasti kordaläinuks,“ leidis ta ja 
julgustas inimesi oma ideid 
välja pakkuma ka juhul, kui 
endal pole teadmist, kui palju 
ettepaneku teostamine võiks 

maksma minna. „Kõik ideed 
on väärtuslikud, ideede hin-
damine-kalkuleerimine jätke 
meie hooleks.“
Seega saavad Haljala valla 
elanikud, kel vanust vähe-
malt 16 eluaastat, esitada et-
tepaneku paberkandjal või 
elektrooniliselt 8. veebrua-
riks. Ettepanekuid analüüsib 
ja hindab vallavalitsuse amet-
nikest koosnev komisjon. 
Hindamise läbinud ja nõue-
tele vastavad ettepanekud 
avaldatakse nii valla veebile-
hel kui ka Facebooki lehel 
ning pannakse rahvahääletu-
sele, mis toimub 15.-25. veeb-
ruarini.
Realiseerimisele kuulub üks 
või mitu enam hääli saanud 
ettepanekut, mille maksu-
mus kokku ei ületa 7500 eu-
rot. Hääletuse tulemusena 
selgunud paremusjärjestuse 
ja realiseerimisele kuuluvad 
ettepanekud kinnitab valla-
valitsus.

Haljala vald võtab 
kasutusele kaasava eelarve

VARGUSED
1. veebruaril teatati, et Tapal 
Väike tänaval murti sisse 
sõiduautosse ja varastati 
kaks akutrelli, kaks akut, 
elektriline trell ning muud 
vara. Kahju on 614 eurot.
1. veebruaril teatati, et Rak-
veres Lennuki tänaval seis-
nud kahest ekskavaatorist 
varastati kokku 230 liitrit 
diislikütust ja elektriline kü-
tuse tankimise pump. Kahju 
on 350 eurot.

MEES RÜNDAS 
POLITSEIAMETNIKKU
29. jaanuaril löödi Vinni val-
las 43aastast politseiamet-
nikku. Teo toime pannud 
22aastasele mehele on esita-
tud kahtlustus.

LAMP SÜÜTAS SEINA
4. veebruaril kell 1.05 said 
päästjad väljakutse Rakvere 
Koidu tänavale. Selgus, et 
lamp oli jäetud vastu seina 
ning sellest sein süttis. Põ-
lengul ei olnud lahtist leeki, 
kuid ruumis oli palju suitsu. 
Eluruumis puudus suitsu-
andur.

VÕSUL PÕLES AUTO
3. veebruaril kella 6.28 ajal 
kustutasid päästjad Võsu 
alevikus Rakvere teel suure 
leegiga põlenud sõiduki.

PÕLES GARAAZH
1. veebruaril kella 17.21 ajal 
said päästjad väljakutse 
Rakvere Tallinna tänavale, 
kus garaazhiboksis oli sütti-
nud vahelagi. 2. veebruaril 
kella 6.56 ajal käisid pääst-
jad samal aadressil järelkus-
tutustöid teostamas. 

MIIN TEHTI KAHJU-
TUKS
31. jaanuaril tehti kahjutuks 
Lääne-Viru maakonnast 
Vinni vallast Tudu aleviku 
juurest metsast leitud 82 
mm miinipildujamiin.

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 4. veebruar 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Turul veel müügil:
* tööstuskaup (riided ja jalanõud) 
* igal laupäeval müügil saunavihad ja luuad

Kartul kg 0,36 0,40

Mugulsibul kg 1,20

Roheline sibul kg 5,00

Till kg 12,00

Hapukapsas kg 1,00

Kapsas kg 0,35

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Peet kg 0,80

Mustrõigas kg 1,50

Küüslauk kg 8,00

Õunad kg 1,30

K u i v a t a t u d 
õunad

kg 8,00

Aeduba kg 2,50

Hapukurk kg 4,00

Metspähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00 10,00

K a n a m u n a d 
(kodused)

10tk 1,50

Päevalilleseem-
ned lindudele

kg 1,00 1,20

Kõrvitsasalat 0,5l 1,50

Mesi 700g purk 5,00

Toorpiim T, N, 
L 9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSK!
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See oli 2013. aasta, kui 
poelettidele hakkasid ribu-
rada jõudma Põhjala, 
Vormsi ja Õllenaudi kau-
bamärki kandvad tooted. 
Õige pea sai nähtus nime-
tuse „õllerevolutsioon“, 
sest õlle väiketootmine 
Eestis kasvas järgmistel 
aastatel plahvatuslikult 
ning pisikeste, kuid samas 
ametlike pruulikodade arv 
läheneb tänaseks 20le. 
Hetkel kõige noorem neist 
on Muddis Õllevabrik Lää-
ne-Virumaal Moel, kus esi-
mene päris oma pruul kee-
deti mullu novembris ja 
poodidesse peaks see jõud-
ma juba lähima paari nä-
dala jooksul.

Aivar Ojaperv

Prognoositakse, et väike- ehk 
käsitööõllede turuosa jõudis 
2015. aasta lõpuks Eestis ühe-
le protsendile. See on pisku 
suures õllemeres, kuid ometi 
on käsitööõlled juba nähta-
vad: neid leiab nii kauban-
duskettide riiulitest kui ka 
spetsialiseerunud pisikestest 
õllepoodidest. Viimased on 
samuti osa „revolutsioonist“ – 
lisaks Tartule ning Tallinnale 
ja selle lähiümbrusele tegut-
sevad need juba ka Pärnus ja 
Haapsalus.

Alustasid „mustlasena“
Seni on Lääne-Virumaa õlle-
revolutsioonilistest meeleolu-
dest veidi kõrvale jäänud. 
Siinsetes suurkauplustes on 
käsitööõllede valik kesine 
(umbes sajast korraga müügis 
olevast väikeõllest leiab meie 
poodidest ehk 10-20), samuti 
ei olnud meil seni oma koha-
likku tootjat. Võrdluseks olgu 
mainitud näiteks pisikesed 
Põlva- või Saaremaa, kus väi-
kesi pruulikodasid on kum-
maski juba kolm.
Muddis Õllevabrik ehk ette-
võttenimega Moe Õllevabrik 
OÜ parandab selle vea. (Mud-
dis on teatavasti Moe ajalooli-
ne nimi.)
Eelmise aasta lõpuks valmis 
Moe mõisa ruumides, mis 
asuvad teatavasti Moe piiri-
tustehase külje all, õlleköök, 
mille täisvõimsus on 300 000 
liitrit õlut aastas. Ühtlasi on 
Moe õllevabrik hetkel suurim 
Eesti väikevabrik – juba mai-
nitud tootjate võimsus jääb 
tublisti Moe omale alla.
Õlletehase asukoht ei valitud 
Moele juhuslikult. Esiteks on 
seal õlut toodetud juba 1688. 
aastast alates; teiseks on Rak-
vere ja Moe piiritusetehase 
omanikud Moe Õllevabrik 

Õllerevolutsioon jõuab Lääne-Virumaale: 
peagi leiab poodidest Moel valminud kesvamärga

Moe vabrikus on ka väike villimis- ja etiketiliin, mida paljudel 
konkurentidel veel pole.

OÜga omavahel seotud.
„Püüame traditsiooni vääri-
kalt edasi kanda,“ lausus et-
tevõtte üks omanikest Sven 
Ivanov. „Ka oma õllede etike-
tile kandsime aastaarvud 
1688 – esimene teade õl-
lepruulimisest Moel; 1886 – 
rajati vabriku praegune hoo-
ne ja kaasajastati tootmine; 
2014 – õlletootmise taaskäivi-
tamine.“
Mainitud 2014 ei ole trüki- 
ega faktiviga, kuigi esimene 
n-ö oma pruul läks Moel tan-
kidesse tõepoolest alles eel-
mise ehk 2015. aasta lõpus. 
Nimelt tegutses Moe Õllevab-
rik aastakese „mustlaspruuli-
na“, mis tähendab, et omad 
retseptid ja pruulmeister olid 
ettevõttel juba olemas, kuid 
seadmete puudumisel renditi 
neid teistelt väiketootjatelt. 
Sama kaua on poelettidel ka 
kolm Muddise kaubamärgiga 
n-ö põhiõlut, lisaks pruuliti 
õlut spetsiaalselt Noa resto-
ranile Tallinna lähistel.

Kokast pruulmeister
Muddise kaubamärki kand-
vad õlled on valminud pruul-
meister Marius Vahuri käe all. 
„Elukutselt olen tegelikult 
kokk,“ rääkis ta. „Aga sattusin 
Norrasse tööle ning sealses 
restoranis puutusin kokku 
väikepruulimisega. Asi hak-
kas kõvasti huvi pakkuma.“
Ajal, mil Eestis toimusid õlle-
revolutsiooni pöördelised 
sündmused, töötas Vahur 
Uus-Meremaal. „Lugesin 
Postimehest, et Eestis selline 
asi lahti, ja mõtlesin kohe, et 

see hakkab kulutulena levi-
ma,“ lausus Vahur muiates. 
„Peagi olin Eestis tagasi. Te-
gin mikropuulijana omas 
köögis, seejärel „mustlasena“ 
mitmes Eesti väiketehases.“
Esimene Vahuri pruulitud 
ametlik õlu, mis kaubandus-
võrku jõudis, kandis Hopsteri 
kaubamärki ja oli pruulitud 
Vormsi pruulikojas, mis oma-
korda asub tegelikult Koerus. 
Keeruline värk see väikeõlle-
de geograafia ja kaubamär-
gid, aga nii see on.
„Meil siin Moel on vist kõige 
kompaktsem õlletehas terves 
maailmas,“ rääkis Sven Iva-
nov. „Või lähipiirkonnas 
kindlasti. Nimelt on ruumi 
kõrgus (umbes 3,5 meetrit) ja 
suurus täpselt nii suur, kui 
on. Standardsed seadmed 
siia ei sobinud, sest olnuks 
kas liiga väikesed või liiga 
suured. Seepärast pidime esi-
tama eritellimuse ja nüüd 
oleme tulemusega rahul – 
ruum on maksimaalselt ära 
kasutatud.“
Moe Õllevabrik OÜ investee-
ris tehasesse 690 000 eurot, 
sealhulgas ruumide korda te-
gemisse 150 000. Lisaks te-
gevjuhile ja pruulmeistrile 
saab tehases tööd kolm ini-
mest, kõrghooajal on võima-
lik palgata lisatööjõudu.
„Meie kollektiiv jääb väikseks 
seetõttu, et meil absoluutselt 
puuduvad müügi ja logistika-
ga seotud inimesed – hulgi-
müügi partneriks on meil 
Eestis ja Lätis Prike AS,“ põh-
jendas Sven Ivanov.
„Meskimise- ja keedutankid 

on valitud sellise suurusega – 
3000 liitrit -, et ühe mehe füü-
siline jõud käib neist veel 
üle,“ lisas pruulmeister Va-
hur. „Lisaks on kogu meie 
vabrik väga kaasaegne ja au-
tomatiseeritud. Ma naeran, et 
meil on rohkem kraane kui 
ülejäänud tehastel kokku, aga 
need on väga olulised, sest 
kui midagi peaks juhtuma, 
saame kiiresti vee või õlle rin-
gi suunata.“
Pruulikatlaid on Moe Õlle-
vabrikus 3, 2500liitriseid kää-
ritustanke kaheksa. Lisaks on 
ettevõttel väike villimisliin – 
suhteliselt harv nähtus väi-
kestes pruulikodades, kus see 
töö tehakse ära käsitsi.

Veebruaris müügil
Esimene Moel valmiv õlu 
saab nime November ja see, 
nagu eelnevalt mainitud, 

jõuab müüki juba paari lähe-
ma nädala jooksul. „Novem-
ber selle auks, et tegema hak-
kasin seda novembris,“ põh-
jendas pruulmeister Vahur. 
„Üldiselt me nimedega leiu-
tama ei hakka, vaid jääme 
konservatiivseks. Õlle nimi 
näitab stiili konkreetselt ära, 
olgu see siis pilsner, bock või 
mis iganes.“
Seni „mustlasena“ pruulitud 
õlled kannavad nime Muddis 
Golden Ale, Muddis IPA ja 
Muddis Saison.
„Esimese hooga läheb turule 
neli erinevat toodet,“ jätkas 
Vahur. Tulemas on neid kok-
ku seitse, millest viis on juba 
tankides laagerdumas. 
„Mina esindan käsitööõlle-
tootjate konservatiivsemat 
suunda,“ mainis Vahur. „In-
novatiivsus on tore asi, aga 
probleem on selles, et kõik 

meie käsitööõllede tootjad ta-
havad olla innovatiivsed ja 
vana head klassikat polegi. 
Leian, et kui sinu klassikalisel 
viisil valmistatud õlut on juba 
tunnustatud, siis võid hakata 
vimkasid viskama, mitte en-
ne.“
Muddise klassikalised käsi-
tööõlled võivad teed sillutada 
ka n-ö suurtootjate juurest 
väikesteni. Käsitööõllede 
hind on suhteliselt kõrge ja 
see peletab paljud õllesõbrad, 
pigem küll õllest peatäit oota-
vad tegelased nagunii eema-
le, kuid samas on nii mõnigi 
mekkija ära ehmunud käsi-
tööõllede „üle võlli“ maitsest. 
Moest tulema hakkav too-
dang on aga Vahuri kinnitusel 
lähem klassikale ja seetõttu 
meeldib ka laiemale tarbijas-
konnale.

Marius Vahur ja tema „kuningriik“.

Moe Õllevabrik OÜ pruulmeister Marius Vaher (vasakul) ja ettevõtte üks omanikke Sven 
Ivanov uurivad uudistoodangut. 

Fotod: Juks Ojaperv
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JURIST ANNAB NÕU

Töö/koolitus

Lugeja küsib: Aasta algusest 
muutus tulumaksuseadus 
ning välislähetuse päevara-
ha maksuvaba piirmäär on 
nüüd 50� välislähetuse esi-
mese 15 päeva kohta ja 32� 
iga järgneva päeva kohta. 
Üle piirmäära tasutud päe-
varaha pole enam erisoo-
dustus, vaid töötasu. Kas 
töötajale väljamakstud piir-
määra ületavad summad tu-
leb arvestada keskmise töö-
tasu (nt puhkusetasu) arvu-
tamise hulka või mitte?

Vastab Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töösuhete 
järelevalve ja tööõiguse alal Meeli Miidla-Vanatalu. 
Päevaraha piirmäära ületav osa ei lähe arvesse keskmise töö-
tasu arvestamisel, kuigi seda maksustatakse nagu töötasu. 
Maksuõiguslikus mõttes tuleb välislähetuse piirmäära ületa-
va osa pealt maksta maksud nagu töötasult, aga töötajale ei 
maksta seda välja kui töötasu. Tegemist on välisriigis viibimi-
se eest igapäevakulude katteks makstava hüvitisega, mitte 
tööülesannete täitmise eest makstava tasuga. Lähetuses vii-
bitava aja eest tuleb töötajale lisaks hüvitisele maksta ka töö-
tasu.
Palgatulu tulumaksuseaduse mõistes on kirjas tulumaksu-
seaduse § 13 lõigetes 1-2. Lõige 3 ütleb, et kui välislähetuse 
päevaraha ei ületa piirmäära, ei kuulu see tulumaksuga mak-
sustamisele. Lõikes 2 on kirjas, et keskmise töötasu arvutami-
sel võetakse arvesse töötasuna teenitud summad. Töölepin-
gu seadus defineerib töötasu kui töö eest makstava tasu, mil-
les on kokku lepitud, sealhulgas majandustulemustelt ja te-
hingutelt makstav tasu.
Tulumaksuseadus kasutab mõistet palgatulu, mis hõlmab nii 
töötasu kui ka muid töö- või teenistussuhtes lepingu alusel 
makstavaid tasusid ja hüvitisi. Keskmise töötasu määrus aga 
ütleb üheselt, millist tasu töötasuna teenitud summalt tuleb 
ja saab keskmise töötasu väljaarvutamisel arvesse võtta.

Kuulutaja

2015. aasta „Ettevõtluse sõb-
ra“ tiitlile esitati kuus väärikat 
kandidaati ning EVEA voliko-
gu valis tunnustuse saajaks 
õiguskantsler Ülle Madise.
Ülle Madise vääris tunnus-
tust, kuna ta on oma väljaüt-
lemistes olnud terav ning sü-
dikas. EVEA tunnustuse tõi 
talle töö õiguskantslerina: ta 
pöördus Riigikogu poole, et 
taastataks juhatuse liikmete 
sotsiaalsed garantiid. Ülle 
Madise on öelnud: „Juhatuse 
liikmel peab olema õigus töö-
tuskindlustushüvitisele.“
Konkursile esitati kandidaati-
dena veel ka Urve Palo, Marek 
Helm, Urmas Reinsalu, Sven 
Sester ja ka läänevirulane Ei-
nar Vallbaum.
Aastal 2009 asus Einar Vallba-
um Lääne-Virumaa maava-
nema ametikohale ning töö-
tas seal kuni 2014. aastani. 
„Tema maavanema aastates-
se jäävad mitmed suurepära-
sed ettevõtlusvaldkonna alga-
tused nagu näiteks ettevõtjate 
tegevuse tunnustamiseks tee-
netemärgi „Hea ettevõtja“ 10, 
15 ja 20 statuudi sisseseadmi-
ne ja märkide väljaandmine 
iga-aastasel ettevõtluspäeval. 
Samuti algatas Vallbaum „Hea 
töötaja“ tunnustamise ja rin-
namärgi väljaandmise. Ette-

Viru Keemia Grupp 
teatas 138 inimese 
koondamisest
Viru Keemia Grupp esitas 
töötukassale teate 138 töö-
taja töölepingute kollektiiv-
sest ülesütlemisest VKG 
Kaevandused OÜs. Kõige 
enam on plaanis koondada 
allmaa koristustöölisi (30) ja 
allmaa elektrilukkseppi (20). 
Töölepingute ülesütlemise 
aeg jääb vahemikku selle 
aasta märtsist aprillini. 
19. jaanuaril andis Viru Kee-
mia Grupp töötukassale tea-
da 370 inimese koondami-
sest, koos viimase teatega 
on ettevõttel plaanis kollek-
tiivse koondamise käigus lõ-
petada töölepingud 508 töö-
tajaga.
Töötukassale esitatud teade 
on esmane teavitus, millele 
järgneb vähemalt 15päeva-
ne konsulteerimise ja lahen-
duste otsimise periood, mil 
täpsustatakse töölepingute 
ülesütlemise vajadus ja ula-
tus ning planeeritavad tege-
vused koondamise tagajär-
gede leevendamiseks. Pärast 
seda esitab tööandja töötu-
kassale täpsustatud andmed 
(mis võivad erineda esmas-
test andmetest) kollektiivse 
koondamise kohta ja annab 
teada, kuidas on läinud kon-
sulteerimine ja lahenduste 
otsimine. 

Kuulutaja

EVEA „Ettevõtluse sõber 2015“ 
on õiguskantsler Ülle Madise

võtjate märkamine ja tunnus-
tamine on olnud alati Vallba-
umi südameasi,“ seisab Vall-

baumi iseloomustuses.

Kuulutaja

Foto: et.wikipedia.org 

PAKUN TÖÖD
•  6 8 a a s t a n e  n a i n e  o t s i b 
a b i  p õ e t a m i s e l  j a 
m a j a p i d a m i s t ö ö d e s . 
Elamispinna võimalus. Tel 32 
41 860

• Rakvere kesklinnas asuv baar 
otsib kokka. Tel 5806 8681

• Põllumajandusettevõte pakub 
tööd traktoristile. Vajalik vastava 
kategooria juhtimisõigus. Palk 
kokkuleppel. Tel 5551 2278

• EIX Transport OÜ võtab 
tööle rahvusvaheliste vedude 
a u t o j u h i .  Va j a l i k  e e l n e v 
töökogemus. Info 5037 789

• Voyage OÜ võtab osalise 
t ö ö a j a g a  t ö ö l e  b u s s i j u h i 
(soovitav Rakvere või Haljala). 
Tel 5523 557

• M.K.Reis-X OÜ võtab tööle 
bussijuhi Rakvere piirkonnast. 
CV palume saata e-postile 
rakvere@reis.ee. Info telefonil 
502 5996

•  K a t e l a  s a e k a a t e r  o t s i b 
höövelpingioperaatorit. Info 
tel. 5048 960 või katelapuit@
gmail.com

•  K r e e g i m ä e  O Ü  p a k u b 
tööd  lüpsjale  ja karjakule. 
Meie poolt ka elamispind. 
Alkoholismiprobleemidega 
inimestel mitte helistada. Info 
tel 5242 139

• Farm Pajustis võtab tööle 
vasikatalitaja. Töö vahetustega. 
Telefon 552 6723

OTSIN TÖÖD
• Kogemustega majahoidja-
kojamees soovib leida tööd (ka 
eramajad). Tel 5742 0668
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Viljandi teater Ugala toob 
15. veebruaril Rakveresse 
külakostiks eesti algupä-
randi, Martin Alguse kir-
jutatud ja lavastatud ko-
möödia „Kaheksajalg“. 
Autor tutvustab lavastust 
ka Kuulutaja lugejatele.

Maris Marko

Millest on „Kaheksajalg“ ins-
pireeritud?
Näidend on inspireeritud 
praegusest ajast, teemadest 
ja tunnetusest, mis Eestis 
praegu n-ö õhus hõljuvad. 
“Kaheksajalas” on tähtis koht 
peresuhetel, mis töö ja nuti-
maailma varju hakkavad jää-
ma. Tahtsin kirjutada midagi 
lõbusat ja samas põnevat, et 
selle hoo ja nalja taustal oleks 
vaatajale ka sõnum, mis meie 
kaasaega kuidagi iseloomus-
tab. 

Kellele see on suunatud?
Näidend peaks sobima päris 

laiale vaatajaskonnale, võib 
tulla kasvõi terve perega, 
keskeakriisi puudutavad 
probleemid ja teemad kõne-
tavad mingis mõttes meid 
kõiki: mida oma eluga peale 
hakata, kuidas olla tõeliselt 
õnnelik, kuidas armastust 
hoida, kuidas iseennast lõ-
puks hindama hakata. Ma 
loodan, et publik lahkub saa-
list mõnusa tundega ja et see 
lugu ärgitab inimesi julge-
malt teineteisele silma vaata-
ma, hindama inimesi meie 
ümber ja võtma selles närvili-
ses maailmas aeg-ajalt hoog 
maha, et lihtsalt koos olla, ja-
gada mõtteid ja tundeid – sel-
lest kõigest tunneb puudust 
ka peategelane Ville, kellel on 
vaja selle esmapilgul lihtsa 
eesmärgi saavutamiseks pöö-
rane ja eluohtlik seiklus läbi 
teha. 

Milline komöödia on „Ka-
heksajalg“?
„Kaheksajalg“ on klassikaline 
komöödia, see on puänteeri-
tud dialoogiga ja kiire tegevu-

sega ning hõlmab erinevaid 
“mürtsuelemente” plahvatu-
seni välja. Laval on tuba, mil-
lel on mitu ust, meil on pea-
tegelane, kes peab limiteeri-
tud aja jooksul lahendama 
mitu elulist probleemi, meil 
on hull vend, kes tuleb tagasi 
ebaõnnestunud eksiilist Tai-
maal. “Kaheksajalg” ei ole 
farss, see on pigem äratunta-
vate tegelaste ja teemadega 
hoogne lugu, mis keerab ko-
hati mõnusalt üle võlli.

Olete lavastuse aluseks oleva 
näidendi autor. Miks võtsite 
selle ise lavastada?
Lavastasin, sest Ugala tegi et-
tepaneku, see on mu vana 
koduteater ja tundus tore seal 
jälle tegutseda, kohtuda en-
diste kolleegide ja kursakaas-
lastega. See oli väga mõnus 
kogemus, olen trupile ja kõi-
gile toetajatele väga tänulik. 
Ma ei tea, kas ma edaspidi la-
vastan, küll aga tunnen, et 
see mõte ei võtaks mul enam 
jalgu nõrgaks.

Eesti näitlejate kõige terava-
masse tippu kuuluv Raivo E. 
Tamm (pildil) annab talve tei-
ses pooles lisaetendusi oma 
mullusuvise kontsertetendu-
sega „Ma olen Ivo Linna“. 
Rakveres näeb lavalugu 28. 
veebruaril. 
Etendus tuli välja Tamme 50 
aasta juubeliks, näitleja esitab 
Linna parimaid laule ja eten-
dab stseene nii enda kui lau-
lukuulsuse elust. Muusikat 
teeb laval kitarristide ansam-
bel Super Hot Cosmos Blues 
Band. 
Kuulutaja küsis Tammelt, kas 
publik võib etendusele tulla 
ka argipäevase tujuga, kuigi 
teatrisse nii nagu sünnipäe-
valegi tahaks tulla ju ikka hea 
tujuga. “Tulgu ikka just nii, 
nagu nad parasjagu on,“ vas-
tas näitleja „kust sa ikka heast 
peast järsku seda head tuju 
võtad. Minu lootus on see, et 
lahkutakse etenduselt vähe-
masti hea, kui mitte väga hea 
tujuga!“ 
Lootust lavaloo tujutõstvale 
mõjule annab tõsiasi, et seni 
on publik etenduse väga soo-
jalt vastu võtnud. Ivo Linna 
ise ütles pärast tüki vaatamist, 

Isa rollis Aarne Soro kuulab, mida poega mängiv Vallo Kirs räägib. Veel löövad lavastuses kaasa 
Jaana Kena, Klaudia Tiitsmaa, Rakvere etendusel dublandina Triinu Meriste, Tanel Ingi, Andres 
Tabun ja Tarvo Vridolin. 

Foto: Heigo Teder

„Kaheksajalg“ kutsub 
lihtsalt koos olema

NUKU teater etendab mitmes 
Eesti linnas lugu kassidest, 
ajakirjandusest ja korrupt-

Raivo E. Tamm tuleb Rakverre 
etendusega „Ma olen Ivo Linna“

Foto: Rene Altrov

et pole ammu nii südamest 
naernud ja et rõõmu oli tal 
etendusest väga palju. Kont-
sertetendus jõuab lähinäda-
latel ka Tartusse, Põlvasse ja 
Pärnusse. Tamm ütles, et 
etenduse kavaleht on sisukas, 

sealt leiab laulusõnu ning ko-
hapeal saab osta etendusega 
seotud nänni. „Ootan põne-
vusega kohtumist Rakvere-
ga!” lausus Raivo E. Tamm.

Tõnu Lilleorg

Põnev kassilavastus etendub Rakveres
sioonist.
Lavastus „Miisu“ põhineb 
hollandi armastatuima laste-
kirjaniku Annie M. G. Sch-
midti samanimelisel lasteraa-
matul. Eesti lugejate jaoks on 
Schmidt tuntud lastekirjan-
duse klassikasse kuuluvate 
„Viplala lugude” autorina, 
kuid mujal maailmas on just 
„Miisu” tema tuntuim ja loe-
tuim raamat.
Lavastus kõneleb hoogsa ja 
sündmusterohke loo ootama-
tult kassist inimeseks muutu-
nud preili Miisust ja noorest 
väikelinna-ajakirjanikust Tib-
best. Mõlemad on loo alguses 
täbaras olukorras, kus nad 
saavad teineteist aidata – Mii-
su leiab Tibbe juures sooja ja 
turvalise kodu ning vastuta-
suks jõuavad kasside pressi-
teenistuse kaudu ajakirjani-
kuni linnakese kõige põneva-
mad ja salajasemad uudised. 
Nii astuvad Miisu ja Tibbe 
koos arvuka kassikogukonna-

ga vastu linnas lokkavale eba-
õiglusele, alatusele ja ruma-
lusele.
„Miisu“ peaosatäitja Lee Trei 
on saanud kiita suurepärase 
rollisoorituse eest. Tsiteerides 
arvustust Maalehes: „Lisaks 
äravahetamiseni sarnasele 
välimusele oli Treist kiirgav 
energia ja iga liigutus, väik-
semgi sõna nii miisulik.“
Lavastus sobib nii lasteaia vii-
maste rühmade kui ka 4.-5. 
klassi lastele. See on tänu ka-
valatele lavastusnippidele 
võimalik – nii saavad väikse-
mad lapsed siira loo looma-
dest hoolimisest ning suure-
mad aduvad juba ajakirjan-
duse vastutuse ja korrupt-
siooniteemasid.
Etendused Rakveres toimu-
vad 18. veebruaril kell 11 ja 
13. Piletid on müügil nii Rak-
vere teatris kui Piletimaail-
mas. 

Kuulutaja
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Endla „Kahe lugu“ tuleb ringreisile 
Mis juhtub, kui formaalne kohtumiskohustus annab naisele 
ja mehele võimaluse teineteisele otsa vaadata ja püüda sel-
lest maailmast aru saada, näeb dialoogirikkas lavaloos, kus 
mängivad Karin Tammaru ja Guido Kangur (pildil). Naine 
töötab supermarketi kassiirina ja kutsutakse kooli, et rääkida 
tema teismelise poja pahandusest. Mees on poisi klassijuha-
taja, kes suhtub oma töösse täie pühendumisega, püüdes 
mõista laste käitumist. Tasapisi hiilib õpetaja ja lapsevanema 
vahele vastastikune sümpaatia.
Näidendi autor on 59aastane hispaania näitekirjanik 
Eduardo Galán, kes on ka hispaania keele ja kirjanduse pro-
fessor. Selle tüki, mis on �anrilt tragikomöödia, kirjutas ta 
2010. aastal. Näitekirjanik on oma keeleteadmisi kasutanud 
ka näidendis, kui näitemängu tegelased arutavad muuhulgas 
ka korrektse kõnekeele nüansse. Lavastust näeb Eesti Draa-
mateatris 15. veebruaril, Rakvere Teatri suures saalis 29. 
veebruaril, Vanemuise väikses majas 14. märtsil ning aprillis 
Sauel ja Märjamaal.

Tõnu Lilleorg

Foto: Terina Tikka

Endla teatri lastelavastusel 
“Kangelapsed” ei ole üht 
kindlat lavastajat ega teksti 
autorit - tegu on trupi ühis-
töögaa, kus leidub elemente 
lavavõitlusest, akrobaatikast 
ja tantsust ning kuuleb origi-
naalmuusikat.
Lavastuse tekst on inspireeri-
tud Karl Edgar Tammi algma-
terjalist, aga suuremalt jaolt 
on tegu siiski lavastuses män-
givate näitlejate - Fatme Hel-
ge Leevald, Lauri Mäesepp, 
Sander Rebane ja Kristjan 
Lüüs - grupitööga. 
Kristjan Lüüsi sõnul lugesid 
nad üheskoos algmaterjali lä-
bi ja hakkasid seda siis oma 
kujutluse järgi muutma ja 
arendama, sest Tammi viibis 
ise tol hetkel välismaal ega 
jõudnud kaasa lüüa. “Protsess 
oli lõbus, sest me oleme kõik 
vanad kursakaaslased ja saa-
me omavahel hästi läbi,” lau-
sus Lüüs, kes mängib selles 
lavastuses külalisena ja on 
teatri Must Kast näitleja. 
Lavastuse kõik osatäitjad lõ-
petasid mullu Viljandi Kul-
tuuriakadeemia teatrikunsti 
eriala. 
“Kangelapsed” räägib neljast 
Kangelaste Akadeemias käi-
vast õpilasest, kes elavad pla-
needil Happyla ja saavad 
ülesandeks päästa planeet 

Ka suurtele sobivas lastetükis 
otsitakse supervõimeid tavalise elu jaoks

Kangelapsed on (vasakult) Kristjan Lüüs, Fatme Helge Leevald, Sander Rebane ja Lauri Mäe-
sepp. 

Foto: Siim Vahur

Maa Pimeduse Printsi küü-
sist. Selleks, et võikast vallu-
tajast võitu saada ja taastada 
tasakaal valguse ja pimeduse 
vahel, peavad vaprad Kange-
lapsed silmitsi astuma mitme 
ohuga.
Lüüsi sõnul, kes mängib la-
vastuses kangelast nimega 
Tambet, ei ole neist mitte kel-
lelgi - hoolimata sellest, et 
nad käivad justkui superkan-
gelaste koolis - filmilikke su-
perkangelase võimeid. “Su-
pervõime on lavastuses tege-

likult metafoor lähtuvalt sel-
lest, et me kõik otsime siin 
elus midagi, mida me hästi 
oskaks ja mis teeks meid see-
ga eriliseks. Lavastuses me 
need pealtnäha tavalised 
omadused mänguliselt leia-
megi,” selgitab Lüüs. 
Lavalugu on väga tempokas, 
seal on palju liikumist, tantsu 
ja nalja ning publik on selle 
seni väga soojalt vastu võt-
nud. Lüüsi hinnangul on la-
vastus välja reklaamitud küll 
lastelavastusena, aga tegeli-

kult sobib see vaatamiseks 
igale vanusele. “Jah, “Kange-
lapsed” on tõesti tehtud las-
telavastuse võtmes, aga mina 
soovitan ka täiskasvanutel se-
da vaatama tulla, sest meil 
kõigil on vaja oma “supervõi-
med” avastada!” leidis Krist-
jan Lüüs. “Kangelapsi” män-
gitakse lisaks Endla teatri la-
vale 15. veebruaril ka Eesti 
Draamateatris ja 29. veebrua-
ril Rakvere Teatris. 

Eva-Lotta Kivi
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OTSID UUT KODU? 
MÜÜD AUTOT? 

PAKUD TEENUST?

Parim võimalus selleks on avaldada kuulutus Kuulutajas!
Edasta kuulutus telefonil 32 25 093 

või saada kuulutuse tekst e-pos   aadressile kuulutus@kuulutaja.ee
Kuulutaja  raaž on 15 500 

ning kõik kuulutused on nähtavad ka interne  s
www.kuulutaja.ee

iinfo@marbergkinnisvara.eu

MarkoTeiva
) 5344 0585
marko@marbergkinnisvara.eu

Aimar Türbsal
) 515 3621

aimar@marbergkinnisvara.eu

KORTERID

MAJAD
MAATÜKID

VÄIKEMAARJA, LÕUNA 9, 3-toal. 
I k, 65 m2, keskküte, kaks rõdu, 
majal katus vahetatud, ühistu.

Hind 14 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA V. TRIIGI, 3-toal. 
I k, üp.75m2, suur köök, toad eraldi, 
rõdu, aknad vahetatud.

Hind 5000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

RAKVERE PAGUSOO 7 4-toal. üp 
78m2, II k, keskküte,  toad eraldi, 
köögimööbel, 2 rõdu, heas seisus, 
maja soojustatud, KÜ

Hind 48 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

RAKVERE, TARTU 53 1-toal, I 
k, üp 28m2, vesi ja kanal korteris 
olemas, majas ühistu.

Hind 9900 eur

Tel 5153621 Aimar Türbsal

RAKVERE LENNUKI 2 3-toaline, I 
kr, 48,9 m2, keskküte, sisukord hea, 
madalad kommunaalkulud, hoone 
renoveeritud, tegus KÜ

Hind 24 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

RAKVERE LAADA  47 4-toal. üp 
44m2, V k, keskküte,  toad eraldi, 
köögimööbel, rõdu, heas seisus, 
maja soojustatud, KÜ

Hind 27 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

HULJA , RAKVERE TEE 34, 3-toal. 
II k, 59,5 m2, ahiküte, remonti vajav.
Hind 8 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

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

Hind 13 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA , RAKVERE TEE 3, 
3-toal. III k, 63,2 m2, keskküte, heas 
seisukorras, trepikoda lukus, KÜ.

Hind 21 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, NOORUSE 2, 4-toal. 
III k, 62,0 m2, keskküte, heas 
seisukorras, trepikoda lukus.

Hind 21 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

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

Hind 82 900 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, PIKK  kinnistu 7048 m2, 
3-toal, 73,2 m2,  ahiküte, remonti 
vajav palkmaja ehitatud 1920ndatel, 
kinnistu piiril tsentraalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus.

Hind 26 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

SÕMERU, AASA kinnistu 1560 m2, 
3-toal, 140 m2, õhkküte, valmis 
2015, kivimaja, tsentraalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus.

Hind 46 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

VIHULA V. VILA KÜLA,  
KARUMÄE kinnistu 6500 m2, 
3-toal, 120 m2, ahiküte, palkmaja, 
lokaalne vee- ja kanalisatsiooni-
varustus.

Hind 44 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA V. KIHLEVERE,  
KADAKA kinnistu 3490 m2, 3-toal, 
104 m2, ahiküte, palkmaja, lokaal-
ne vee- ja kanalisatsioonivarustus.

Hind 32 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

LAEKVERE V.  PAASVERE KÜLA, 
5-tuba, üp.120 m2, ahiküte, krunt 
9100m2, kõrvalhoone, suur aed. 

Hind 21 590 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA, LÕUNA TN. 
5-tuba, üp 220m2, krunt 1600m2, 
heas seisus, garaaz, kõrvalhoone, 
alevi keskuses.

Hind 79 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

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

Hind 24 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

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

Hind 9 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA V. NEERUTI KÜLA, 
maatulundusmaa, kinnistu 17 000 
m2, kinnitul vare ja vundament.

Hind 6500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

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

Hind 4 999 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

K A D R I N A  A L E V I K ,  V I R U 
TN 3A   tootmismaa, kinnistu 
1  1 8 4  m 2 ,  l o k aa l n e  v e e -  ja 
kanalisatsioonivarustus, elekter 
3x32A, endine katlamaja, vajav 
renoveerimist.

Hind 9 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

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

Hind 34 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

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

Hind 44 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

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

Hind 59 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

TOOTMISHOONED

VÄIKEMAARJA, SIMUNA mnt. 
3-tuba, üp 50m2, krunt 1800m2, 
hooldatud aed, alevikeskuses, vesi-
kanal krundi piiril.

Hind 39 900 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

KADRINA, TAPA TEE 9, 
2-toal. I k, 43,5 m2, ahiküte, remonti 
vajav, pesemisvõimalus puudub.

Hind 4 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

Turu plats 3, Rakvere I Avatud: E–R 9.00–17.00
Telefon: +372 327 7100 I rakvere@pindi.ee

Kogenud maaklerid Lääne-Virumaal on

Sinu heaks loodud!

Helve Keskülla 
Maakler/hindaja

511 6466
helve.keskylla@pindi.ee

Mare Aros 
Maakler

528 8670
mare.aros@pindi.ee

Anu Veldre 
Maakler

501 3658
anu.veldre@pindi.ee

Merle Nagel 
Maakler/hindaja

5800 3648
merle.nagel@pindi.ee

ÜHETOALISED KORTERID

KAHETOALISED KORTERID

KOLMETOALISED KORTERID

NELJATOALISED KORTERID

MAJAOSAD

ELAMUD

Kunda,  Pargi 4, I k, üp 25,2 
m2  H: 1800 € tel.: 50 13 
658 Anu

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

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

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

Rakvere, Kungla 9,  III k, 
üp 48,8 m2 H: 32 000 € tel. 
52 88 670 Mare

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

Kunda,  Mäe 7, I k, üp 39,3 
m2  H: 115 € +  KÜ võlg tel.: 
50 13 658 Anu

Kunda, Kasemäe 13, V k, 
üp 48 m2 H: 3500 € tel.: 50 
13 658 Anu

Kunda,  Pargi 2, I k, üp 39,6 
m2  H: 900 € + KÜ võlg tel.: 
50 13 658 Anu

Kunda,  Loode 4, II k, üp 
40,8 m2  H: 6500 €  tel.: 50 
13 658 Anu

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

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

Rakvere,  Roosi 1, üp 56,9 
m2, I k, rõdu  H: 43 000 €  
tel.: 50 13 658 Anu

Rakvere, Narva 21, üp 43 
m2, I k, ahiküte H: 15 000 
€ tel.: 50 13 658 Anu   

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

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

Vä i k e - M a a r j a  a l ,  A i a 
tn, kaasomand, 2 k, üp 
79,05 m2, krunt 2038 m2, 
palkmaja H: 8900 € tel: 51 
16 466 Helve

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

Kunda,  Pargi 18, üp 61,5 m2  
H: 2200 € + KÜ võlg tel.: 50 
13 658 Anu

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

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

Kunda, Koidu 81, üp 63 m2, 
I k, rõdu H: 7500 €  tel: 50 13 
658 Anu

Kunda,  Koidu 81, V k, üp 
62,2 m2, rõdu 9 500 €  tel.: 
50 13 658 Anu

Tapa, Pikk tn, III, 62 m2, 
renov H: 24 000 € tel: 51 16 
466 Helve

Tapa, Pikk tn 8, II k, üp 62 
m2, renov H: 22 000 € tel: 51 
16 466 Helve

Rakke alevik, Oru tn 2, II k, 
üp 67,6 m2. H: 3100 € tel: 51 
16 466 Helve

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

R a kv e r e ,  Pa e  1 1 ,  ü p 
113,7 m2, krunt 784 m2, 
müüakse ¼ kaasomandist 
koos hüpoteegiga H: 15 
000 € tel.: 50 13 658 Anu

Rägavere v, Ulvi k, krunt 
2795 m2, üp 93,4 m2, H: 19 
000 € tel: 58 00 36 48 Merle 

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

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

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

S õ m e r u  v,  Va e k ü l a ,  
Mõisavahe tee 8, krunt 438 
m2, üp 52,2 m2  H: 5 200 € 
tel.: 50 13 658 Anu

S õ m e r u  v,  Va e k ü l a ,  
Mõisavahe tee 4, MÕIS, 
kr unt  14  134 m2,  üp 
1682m2  H: 75 000 € tel.: 
50 13 658 Anu

Rakke v, Tammiku k, krunt 
2109 m2, üp 61,6 m2, saun, 
garaaž H 10 000 € tel: 51 16 
466 Helve
Vihula v, Eisma k, suvila, 
krunt 2834 m2, üp 157,5 
m2 , 5 tuba,saun, garaaž 
H: 86 000 € tel: 58 00 36 48 
Merle

Tapa, Pikk 58, krunt 3193 
m2, H: 18 900 € tel: 51 16 
466 Helve

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

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



Kuulutaja reede, 5. veebruar 2016 13Kuulutused

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

• Otse omanikult müüa 1toaline 
k.m. korter Rakveres Võidu tn 42. 
V korrus, koos mööbli ja muuga. 
Kütet võimalik omal reguleerida. 
Hind 16 500 €. Tel 5664 8311

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
(18,7 m2) Rakveres Tartu tn 14. Info 
5394 3446

• Müüa 1toaline korter (27 m2) 
Kundas Pargi 10. tel 5671 1141

• Müüa Rakveres Lennuki tn 6 
2toaline korter. 3/4, ilus rahulik 
koht, san.remont tehtud. Võtmed 
kätte notaripäeval. Hind 17 800 €. 
Tel 5551 8067

• Soodsalt müüa 3toaline kõigi 
mugavustega korter  Lääne-
Virumaal Tapal Üleviste tn 7. 
Прадаëтса 3-комнатая квартира 
в Тапа. Plastikaknad, suur rõdu, 
köök, toad eraldi. Otse omanikult. 
Hind 5755 €. Tel 5840 9350

• Laekveres müüa 3toaline korter, 
samas ka 2toaline. Tel 5563 8122

KINNISVARA

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

• Ostan hea hinnaga metsa ja 
põllumaad. Tel 5187 979

•  Ostan 1-2toalis e  korteri 
Rakveres. Tel 5558 3686

• Ostan 2-3toalise ahiküttega 
korteri Rakvere linnas. Tel 5187 
979

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

ÄRIPINNAD

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile 1toaline rõduga 
keskkütte ga korter  Vinnis. 
Möbleeritud. Sissekirjutamise 
võimalus, leping. Otse omanikult. 
Tel 5624 4605

• Anda üürile 2toaline osaliselt 
möbleeritud korralik korter 
Lepnal (III korrus). Tel 5566 1274

• Üürile anda korralik 3toaline 
korter Rakveres Ilu pst-l renovee-
ritud majas. Tel 5676 8285

• 4-30 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik ela-
mine. Tel 5164 685

• www.toonklaas.ee

•  Au t o - ,  m o t o - ,  t ra kt o r i - , 
murutaktori- ja kõik muud 
akud .  Palju soodsa hinnaga 
kaupa kohapeal. Rägavere tee 
38, Agroparts OÜ. Tel 32 58 970, 
5260 545

• Müüa Ford Focus 2005. a 1,6TD 
universaal (3000 €), Ford Focus 
2003. a1,8TD (2100 €), Nissan 
Almera 2001. a 2,2D, sedaan, 
võimalus vahetada odavama 
autoga. Tel 5024 288

• Müüa Opel Astra 1,6B universaal. 
Palju lisavarustust, kehtivad üv ja 
kindlustus. Hind kokkuleppel. Tel 
5028 156

• Müüa Opel Astra Elegance 
1,6i 08/2002. a 74 kW hõbedane 
m e t a l l i k ,  s e d a a n ,  b e n s i i n , 
hooldusraamat, konditsioneer, 
kesklukk, 4xel.aknad, sametsalong, 
talverehvidel,  roosteta ning 
mõlkideta, v.heas tehnilises 
korras, läbinud tehn.ülevaatuse, 
kehtib 08/2016, ökonoomne ja 
ilus auto, soodsalt! Rakvere, tel 
5850 5151

SÕIDUKID•  O m a n i k  a n n a b  r e n d i l e 
äripinnad (25 m2, 40 m2, 56 m2 
- ventilatsioon ja konditsioneer) 
Rakvere kesklinnas Vilde tn 14. 
Info 5648 6638

• Üürile anda esinduslik äripind 
Tapa kesklinnas (40-65 m2). Tel 
5306 6660

Turu plats 5, II korrus, Rakvere
322 3601

rakvere@uusmaa.ee

UUS MAA RAKVERE BÜROO

Margus Punane
Tegevjuht
Kutseline maakler
504 9998

Triinu Heinluht
Hindaja, Maakler
5391 0678

Taivi Kask
Kutseline maakler
5567 1233

Tõnu Kuhi
Kutseline hindaja
502 2114

Nele Lauk
Kutseline maakler
5697 5217

AVARA PLANEERINGUGA KORTER
KUNDAS KASEMÄE 13

2 tuba, korrus 5/5, renoveeritud, avatud köök

5 500 € UUS HIND!

Teele Kams, 5623 2977

4 KORTERIGA MAJAOSA 
RAKVERES TALLINNA 66

2 korrust,kõrvalhoone, oma hoov 

80 000 € UUS!

LINNAVAATEGA KORTER 
RAKVERES TULEVIKU 6

2 tuba, 47,8 m², 5/5, uued aknad, toad eraldi

27 990 € UUS HIND!

Margus Punane, 504 9998

OMANÄOLINE AHIKÜTTEGA KORTER 
RAKVERE VALLAS TÕRMA KÜLA 8

60 m², korrus 1/2, renoveeritud, uus kamin, saun

8 500 €

HUBANE KODU RAKVEREST 12KM 
KAUGUSEL VAEKÜLAS JAAMA TEE

Kinnistu 1208 m², 50,5 m², tsentraalne vesi
Triinu Heinluht, 5391 0678

MÖBLEERITUD KORTER, KOHE ELAMA 
RAKVERESSE VÕIDU 84

1 tuba, 31,7 m², 5/5, seisukord hea, mööbel
UUS HIND! 16 900 €

HEA PLANEERINGUGA KORRAS KORTER 
KUNDAS KOIDU 85

2 tuba, 47,8 m², 4/5, uued aknad ja uksed, parkett

HEA INVESTEERING 
RAKVERES VÕIDU 53

2 tuba, 48,9m², korrus 2/5, otsaseinad soojustatud

Nele Lauk, 5697 5217

Margus Punane, 504 9998

4 990 € UUS!

Taivi Kask, 5567 1233

45 000 € UUS!

Taivi Kask, 5567 1233

32 900 €  UUS!

Margus Punane, 504 9998

MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

Anda rendile 
BÜROOPIND

Rohuaia 21  
20 m² ja  30 m² 
(vesi olemas)

Info  tel 56 5727 60

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

• Ostan maja Tapal (80-110 m2), 
renoveeritud või võib vajada 
vähest tegemist. Tel 5073 104

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2 , 2 D T I  0 4 / 2 0 0 3 .  a  9 2  k W 
hõbedane, turbodiisel, 7 kohta, 
konditsioneer, püsikiirusehoidja, 
4xel.aknad, el.peeglid, kesklukk 
puldist, tume salong, talverehvidel, 
pl.soojendus, veokonks, roosteta, 
korralik, kehtiv ülevaatus 04/2016, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere, tel 
5850 5151

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

• Müüa Renault Megane Scenic, 
2001. a. 1,9, 75 kW, hea ökonoomne 
auto. Hind 2200 €. Info tel 5266 034

• Müüa VW Golf 4 Variant 1,9TDI 
07/2002. a 74 kW tumesinine, 
turbodiisel, universaal, 4xel.
a k n a d ,  k e s k l u k k  p u l d i s t , 
el.peeglid, stereo, veokonks, äsja 
läbinud tehnilise ülevaatuse, 
kehtib 11/2016, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere, tel 5850 5151

• Müüa Volkswagen Passat 
Variant 1,9TDI 2001. a 96 kW 
tumesinine metallik, turbodiisel, 
uuem mudel, universaal, kliima, 
el.aknad, el.peeglid, kesklukk 
p u l d i s t ,  t u m e  i l u s  s a l o n g , 
valuvelgedel ning naastrehvidel, 
veokonks, heas tehnilises korras, 
superökonoomne, soodsalt. 
Rakvere, tel 5850 5151

• Müüa Volvo V40 1,9TDi 2004. a 
universaal. Hõbemetallik, 5 ust, 
uuem mudel, rikkalik lisavarustus. 
Sõiduk väga heas korras. Ülevaatus 
04.2016. Hind soodne. Tel 5079 984

• Müüa Volvo S60 2007. a 2,4 
diisel, rikkalik lisavarustus. Hind 
soodne. Tel 5028 156

• Müüa Volvo 240 universaal, 
diisel, 91. a, ls 195 000. Heas korras. 
Tel 5558 3686

• Müüa Volvo XC90 2005. a 2,4 
diisel. Rikkalik lisavarustus. Hind 
soodne. Tel 5028 156



• Ostan sõidukeid igas seisukorras. 
Helistage 5859 9931 ja saate teada, 
kui palju teie auto eest pakume!

• Ostan VAZide uusi plekke, 
ilukilpe, tulesid, stangesid, 
veneaegseid uusi rehve. Tel 5157 
395
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MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

Jääpurikate       
eemaldamine ja 

lumekoristus     
katustelt!

Paigaldame ja müüme: 
KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

TEENUSED

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

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

• Teeme ehitus- ja remonditöid 
ning vannitubade remonti. Ai-
tame teid sisekujundusel. Veeb-
ruaris tööde ja materjalide hinnad 
all kuni 20%! www.kenriko.ee, tel 
5083 305

• Ehitus, siseviimistlus, remont 
ja lammutus. Majad, korterid, 
saunad, pesuruumid (plaatimine, 
s o o j u s t a m i n e ,  p a h t e l d u s , 
värvimine, parketi paigaldus, 
elektri- ja torutööd). Tel 5045 560

• Lammutus ja ehitus. Tel 5646 
7038

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

• Teostame korterites ja eramutes 
ehitus ja remonttöid, samuti san.
tehnilisi töid. Hinnad soodsad. 
Tel 5373 3385

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• FIE  Mart Nestor  ehitab vunda-
mente ja majakarpe, müüritööd 
ja puitkonstruktsioonid, puitfas-
saadid, ehituse sisetööd, vanade 
hoonete renoveerimine, ehitus-
alane nõustamine. Tel 5646 0674

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa 5695 
4670

•  Te ostame kor ter i tes  ja 
eramutes erinevaid remondi- 
ja ehitustöid. Tel 5907 4912

•  Te e n  R a k v e r e s  j a  s e l l e 
lähiümbruses üldehitustöid (v.a. 
krohvimine). Hinnad kokkuleppel. 
Margo 5336 3136

• Teostan kõiki üldehitus- ja 
s i s e v i i m i s t l u s t ö i d  n i n g 
vannitubade remonti. Tel 5290 
735

• Teen sisetöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5656 4031

TEOSTAME ERINEVAID 

EHITUS JA REMONTTÖID 

ERAMUTES 

JA KORTERITES. 

Tel 5274 255

KEVADSULA HINNAD!

• Lamekatuste katmine 
polükarbamiidikattega. Hind 27 €/m2 

• Kortermajade koridoride treppide 
katmine pestavate, libisemis- ning 

kulumiskindla polükarbamiidkattega. 
Hind 35 €/m2

• Toiduainetööstusele 
mõeldud happekindel, pestav 

polükarbamiidkate. Hind 10 €/m2

• Betoonvannide, selitite, silohoidjate 
või basseinide katmine polükarbamiid 

kattega. Hind 27 €/m2

• Terasmahutite polükarbamiidkate. 
Hind 15 €/m2

• Tsingitud katuse katmine 
polükarbamiid kattega. Hind 12 €/m2

• Happe-leelise-, libisemis-, kulumis-, 
ja tõstukindel, elastne polükarbamiid 

kate. Hind 27 €/m2

Pakkumised on koos eeltööde arvestuse-
ga, ilma valu-, pahteldus- või suuremate 
liivapritsitöödeta. 

Lamekatuste puhul ei eemaldata vana 
ruberoidi vaid kaetakse otse vanale 
kattele. 

Garantii on olenevalt aplikatsioonist 
10-50 aastat vastavalt toote sertifi kaadile. 

Sertifi kaadid, garantiitingimused ning 
tehniline informatsioon väljastatakse 
peale vahetut objektiga tutvumist.

Kontakt ja info tel Alek 56 650 853,  
Koit 56 285 556 www.purest.ee

Köögimööbel, 

liuguksed, 

garderoobid ja 

eritellimusmööbel. 

Liuguksed24

Küsi lisa: info@liuguksed24.ee   Tel 553 3877
Metsakatsejaama vkt 1, Painküla, Jõgeva vald, Jõgevamaa 48422

www.liuguksed24.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511

viru@toonklaas.ee

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

Nortsu tee 2 ǀ Rakvere ǀ tel 522 8441
rakvereautohooldus@gmail.com

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

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

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

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

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

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

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

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

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS



Teostame 

LUMEKORISTUSTÖID 

Lääne-Virumaal.

Tel+372 5629 2880 või 
mertaxgrupp@gmail.com
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* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi

     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 5699 7000, 5650 0368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

Sõidukite puhastus

Sise- ja välispesu

Puhastame ka diivaneid ja vaipu

Vajadusel tuleme kohale

MKV AUTO OÜ

Nortsu Tee 2a

Telefon: 5336 3598

 

• 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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

* 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

KAEVE- ja PLANEERIMIS-
TÖÖD. KALLURITÖÖD 10T.

Teeme toru- ja 
kanalisatsioonitöid

Hind kokkuleppel. Helista 
ja küsi infot

tel. 5568 4175 ja 5348 5514

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

• Sulatusteenus. Veetrasside 
sulatamine. Hind olenevalt 
a s u k o h a s t  k o k k u l e p p e l . 
Kontakt 5655 109, Erik

• Lumekoristus katustelt. Tur-
vavarustus, vajadusel tõstuk. Tel 
5552 8487

• Katuste puhastus lumest. Tel 
5695 4670

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

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

tööd. Tel 5332 4749

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 
7593

• Plaatimine + torutööd. Tel 
5695 4670

• Pakume vee, kanalisatsiooni, 
m a h u t i t e ,  s e p t i ku t e  j a 
gaasitorustiku paigaldust, 
hooldust ja remonti. Pakume 
kaevetöid koos paigaldusega. 
Vee-, kanalisatsiooni- ja 
gaasitorustike sis etö ö d. 
E r i n e v a d  r a u a t ö ö d , 
keevitamine, torude jootmine 
(vasest, mustast,  ja rv metallist). 
Nimativ OÜ 5348 7973

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Autoklaaside paigaldus Tamsa-
lus. Tel 522 2511

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

EHITUSPROJEKTIDE 
KOOSTAMINE 

uutele ja 
olemasolevatele 

ehitistele. 

Võta ühendust 52 82 083 

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

* KVALITEETNE MATERJAL
* PROFESSIONAALNE PAIGAL-
DUS
* ERIKUJULISED LIISTPROFIILID
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, müürid. Tel 
5552 8487, Vaiko

• Pottsepateenused. Tel 5551 
9113, www.tulekolle.ee

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

• Korstnapühkimise teenus ja 
ummistuste likvideerimine. Tel 
5552 8487, Vaiko

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

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

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

• Veoteenus Ford Transiti kaubi-
kuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

• Kolimis- ja veoteenus. Kiire, 
mugav, soodne! Tel 5646 7038

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• KOLIMISTEENUS fi rmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Teostame kõike, mis on koli-
misega 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@kolimi-
sed.ee, www.kolimised.ee

• Transportteenus Peugeot Boxer 
kaubikuga üle Eesti. Hind kokku-
leppel. Info 5616 5761

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 
5061 547

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

www.prtgrupp.ee

* SOOJUSPUMBAD ** SOOJUSPUMBAD *
Firma paigaldab, remondib, 

hooldab ja müüb

SOOJUSPUMPASID, 

KLIIMASEADMEID, 

KÜLMASEADMEID. 

Hinnad soodsad.

Inverter õhksoojuspump 

kuni 60 m², ainult 330 eurot. 

Garantii 24kuud.

Tel. 56 243 687

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

• Pakume kaubale, autodele 
v õ i  e r i t e h n i k a l e  v e o - , 
transpordi- ja puksiiriteenust 
haagisega (5x2m, kuni 2,5t). 
Tel 5348 7973

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

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja  kanalisatsio onikaevude 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus 
(kasti mõõdud 6,2x2,5, tõstejõud 
2,5 tonni). Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298

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

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

Pikkused 3-6m
Väike-Maarjas. Transpordi 

võimalus.
Tel 5150 268

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

RAKVERE KÜTTELADU 

MÜÜB:

* PUITBRIKETT

* TURBABRIKETT

* KIVISÜSI

* SAEPURUGRAANUL

* KAMINAPUUD

Narva 17, tel. 32 51 101
www.algaveod.ee

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

Müüa 
LÕHUTUD KÜTTEPUID 
(erinevad puuliigid ja pikkused) 

Pakkuda 40L 
võrkko   des 

KASKE JA MUSTA 
LEPPA. 

Kohale toomisega. 
Tel 514 3328

Müüa 
PUULÕHKUMISMASINAID 

jalgadel. 

Lõhkumisjõud Lõhkumisjõud 
6,5 TONNI!6,5 TONNI! 

UUS!UUS!

Küsi ka teisi masinaid!Küsi ka teisi masinaid!
Tel. 507 4407

reinar@rakaselg.ee

299 €
299 €

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

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

• Müüa pikad pitskruvid (l 2,5m), 
Nõukogudeaegne Soome kelk ja 
tööriistu. Tel 5168 383

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
servamata lauda, lepalauda, 
t e r r a s s i - ,   v o o d r i -  j a 
põrandalauda.  Erinevad profi ilid, 
pikkused ja laiused.  Vedu tasuta.  
Tel 5282 268

EHITUS

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

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

• Müüa kütteklotse ja kamina-
puid. Vedu tasuta. Tel 523 8503

• Müüa soodsalt küttepuid koos 
kohaletoomisega, nii kuivi kui ka 
tooreid. Tel 5615 2941

• Müüa kvaliteetset kivisütt koos 
kohaletoomisega. Tel 5615 2941

• Müüa kuivi küttepuid ja klotse 
võrkudes (ka paari võrgu kaupa). 
Tel 5074 958

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

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud 
(kuivad ja toored). Tel 5192 4320

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5046 111

• Müüa  kuivad küttepuud 
Rakveres 40L võrgus (lepp) 2 €/
kott. Tel 5567 5755

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa 3m küttepuud. Tel 5043 
326

• Müüa 3m küttepuid (lepp) koos 
veoga 18€/rm. Min kogus 60 rm. 
Tel 58 667 990

KÜTTEPUUD

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 5079 
984

• Ostan vanu Vene mudeleid. 
Tel 5463 7570

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

• Koguja soovib osta Saksa või 
Itaalia remonti vajava akordioni. 
Tel 5565 8796

• Ostan vanu raamatuid, ka vene-
keelseid. Tel 5039 650

• Ostan õunapurusti ja mah-
lapressi. Tel 5558 3686
• Ostan Pioneerpliidi küttekeha. 
Tel 5844 7898

• Ostan majapidamise likvi-
deerimisel jäänud esemeid ki-
la-kolani. Vajadusel kolimis- ja 
jäätmeteenus. Tel 5031 849

• Ostan nõukogudeaegse 
ümmarguste või ovaalsete 
k i v i d e g a  m e r e v a i g u s t 
k a e l a k e e  j a  s u u r e m a i d 
merevaigutükke. Maksan kuni 
500 €! Tel 5871 0351

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

• Müüa normaalses seisukorras 
t u m e p r u u n  t ä i s n a h a s t 
nurgadiivan (2x2m, hind 390 
€, võimalik vahetus väiksema 
nurgadiivanvoodi vastu), vähe 
kasutatud Dormeo madrats 
(1,20x2m, keskmine jäikus, 
hind 50% uue hinnast) ning 
e k s k l u s i i v n e  t ä i s p u i d u s t 
nikerdatud jalgadega male 
(tumedad ruudud tammepuust) 
diivanilaud koos nuppudega 
(1,20x0,70m). Asukoht Tapa, tel 
5648 8989

• Müüa soodalt praktiliselt uus 
lumepuhur. Asub Veltsis. Tel 
5742 0668

• Müüa väga ilus fototapeet 
(trassiga merele vaade, mõõdud 
366x254). Tel 5533 513

• Ära anda 1989/90. aastakäigu 
E e s t i  N a i n e ,  m i l l e  v a h e l 
lõikelehed. Tel 5656 6600

• Müüa pianiino. Tel 5297 188, 
Mari

•  Müüa l i ikumist  abistavad 
tugiraamid ratastel (hind 30 €/tk, 
kokku 8 tk). Samas müüa ratastool 
hinnaga 85 €. On ka erinevaid 
jalutuskeppe (kokku 24 tk, 5 €/tk). 
Tel 5859 1156

KODU

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

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

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

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaata aruande 

koostamiseni • 

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

VÕIDU LAENUKONTOR 

NÜÜD UUEL AADRESSIL 

ROHIAIA 15A

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

laenud kinnisvara ja 

sõidukite tagatisel

e-sigaretid javedeli-

kud (erinevad tooted)

kodutehnika

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

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

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

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

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

• Õhtujuht koos ansambliga teie 
üritusele.  Al. 200 €. Tel 5190 1697

• Õhtujuht sisustab teie peo. Tel 
5535 885

•  A n s .  K A L E V B A N D . 
Tantsumuusika igale peole!   Tel 
5185 318, kalevband.kalev@gmail.
com

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 3227 822, 5061 547

• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

• Linna parim pakkumine!!! 
Interneti püsiühendus + te-
lepilt täiesti hullumeelse hin-
naga 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

• 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

• Ostan merevaigust kaelakee 
ja muid veneaegseid naiste 
e h t e i d  ( s õ l e d ,  p r o s s i d , 
s õ r m u s e d ,  k ä e v õ r u d , 
käekellad jne). Huvitavad ka 
vanad lauanõud, kujukesed, 
rahvariided ja palju muud! 
ALATI teen hea pakkumise 
ja aus asjaajamine. Tel 5639 
7329, Liina

• Ostan vanu  rinnamärke 
(koolimärkide eest tasun kuni 
50 €/tükk). Tel 5872 5458

• Ostan vanu vinüülplaate. Tel 
5039 650

• Ostan töölaua, kruustangid, 
alasi, saunaahju, pliidiplaadi, 
n õ u k o g u d e a e g s e 
vahvliküpsetaja  (juhtmeta), 
revers lüliti, jalgratta ning võrri 
juppe ja osi jne kila-kola. Tel 
5031 849

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

• Ostan esimese Eesti Vabariigi 
aegseid münte. Tel 5043 349

• Ostan vanu postkaarte, fotosid 
ja lauanõusid, mis on vähemalt 70 
aastat vanad. Tel 5665 5551
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• Müüa toidukartulit „Laura“. 
Asume 3 km Rakverest. Tel 5334 
5348

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

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

•  M ü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
t a l u s e a l i h a .   V a j a d u s e l 
tükeldamine.  Info tel. 53 54 3002 
või 50 59 151 

• Müüa noori lambaid, lambaliha. 
Tel 5143 787

PÕLLUMAJANDUS

TEATED

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

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

• Ostan vanu märke, silte, 
embleeme. Pakkuda võib kõike! 
Tel 5079 984

VANAVARA

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

• Teen kalligraafi atöid (kaardid, 
kirjad, kutsed jne). Tel 5305 3522

•  M T Ü  K a r a k t e r  t ä n a b 
S i s e m i n i s t e e r i u m i  j a 
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali 
v a l g u s t e h n i k a  s o e t a m i s e 
rahastamise eest.

•  Ü r i t u s  t u l e m a s ! ?  R e n d i 
vastlapäevaks, sõbrapäevaks, 
suusaürituseks jne puiduküttel 
välikö ö k-supikatel .  Ke e da 
mõnus supp, puder, kuum tee 
kohapeal. Pakkuda 50 ja 80L 
katlad. Kui sul vaja katla kõrvale 
kokka, siis helista. Kui soovid supi, 
pudru, tee kodus valmis keeta, siis 
saad selle üritusele kaasa võtta 
meilt renditud 10L Rootsi armee 
termostega. Tel 5012 326

MUUD
• www.toonklaas.ee

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

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

•  Müüa kvaliteetsed KUUL-
DEAPARAADID. Hind 20 €. Tel 
5013393

KADUNUD

•  Kadunud väiks emat 
ka s v u  ko e r  R a kv e re s, 
reageerib nimele Jack. Koer 
on 4aastane valge kraega, 
beeži seljaga ja koheva 
sabaga, leiust palun teada 
anda numbril 5815 0101, 
koera kodu asub Rakvere 
Vahtra pst. 8. Koera leidjale 
200 eurot vaevatasu

Kroonipuu OÜ OSTAB 

MADALAKVALITEEDILIST 
KASEPALKI

Nõuded palgile:

Värske lõikus

Pikkus 3m+10 sm, teis e d 
pikkused kokkuleppel

Läbimõõt 24....32 sm

K e e l a t u d :  m e h a a n i l i s e d 
v i g a s t u s e d ,  p u i d u r i k ke d , 
mädanik, lõhed

Lubatud: terve punasüdamik, 
oksad, kõverus

Hind kokkuleppel

Tel 5051 528, raivo@kroonipuu.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

Valmistame vanas stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

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

Tel 53 953 953,  
     53 060 604

vooder.wix.com/puukuur
        Puukuur

METS

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

kunst (maalid, graafi ka), 
fotod, postkaardid, kuld- ja 

hõbeesemeid, mündid, märgid, 
paberraha, sõjatemaatika (kiivrid, 
mõõgad, pandlad, vormid) jpm. 

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud majapidamise 
likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 (vana 

turuhoone), RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819

• Ostan väikese koera kutsikaid. 
Helistada peale 17 tel 5122 502

LOOMAD

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Otsin paaritamiseks isast Siiami 
kassi Rakveres või lähiümbruses 
Tel 5202 042

UUED JA VANAD 
KLIENDID!

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

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

jne
Marika 5615 2763

• Ostan kartulisaputaja tagumise 
lindi ja T-40 AM kaks esimest ja 
ühe tagumise rehvi. Tel 5836 4842

• Ostan kartulikoorimismasina 
ja paar riidekirstu. Tel 5836 4842

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA 
   LEILISAUN
* Grilliruum
* Võimalik rentida 
peoruum erineva-
teks tähtpäevadeks 
(kuni 20 inimest)

R 14-16 naised 
    17-22 mehed
Info tel 516 5591

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Sügav kaastunne Jelenale armsa 
ISA 

kaotuse puhul. 
Kaupluse Kevad kollektiiv

Mälestame naabrit 

KALJU RISTLAT 
ja avaldame kaastunnet 

Urvele lastega. 
Naabrid Madijüri talust 

Kas kuuled, kuis nutab Su kodu,

Su puudumist leinates sääl? 

Tal kaaslaseks vihmade sajud, 

neil piiskadel pisara hääl…

Südamlik kaastunne Urvele, Uljele ja 
Urmasele perekondadega kalli ema 

HELLE PÄRELSONI 
kaotuse puhul.

Urve ja perek. Paeste

Ei tulek ega minek ole meie endi teha, 

vaid see, mis sinna vahele jääb 

on elavate mäletada

Südamlik kaastunne Hella Heinamäele 

kalli õe 

EEVI SAAVERI 
kaotuse puhul. 
Päevakeskuse 

kunstiringi naised

Hiljemalt neljapäeva kella 11.00 antud kuulutus 
ilmub reedeses lehes. Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 322 5093 või 
e-pos  ga kuulutus@kuulutaja.ee. 

Kuulutuste vastuvõ   
Rakveres Grossi Toidu-

kaubad kaupluses Joogid 
Vilde tn 6a

E-R 10-22
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30. jaanuaril möödus Rah-
vusooperi Estonia ooperi- 
ja operetibaritoni Väino 
Puural 65. verstapost. 

Marvi Taggo

Väino Puura on Estonia teatri 
solist alates 1976. aastast. Ta 
oli siis alles konservatooriumi 
üliõpilane, kui Estoniaga lii-
tus. 
Teater pole nagu kodutänav, 
vaid sealsetes toretsevates 
ballisaalides kantakse frakki, 
silindrit ja valgeid kindaid. 
Kui aga tänaval mööduja nae-
ratab, on see märk, et Sirje ja 
Väino Puurat tuntakse, neid 
märgatakse. 

Kuldsete kätega ehitus-
meister
Väino Puura käib tänaval vää-
rika sammuga nagu mõni ku-
ningas ooperis või krahv ope-
retis. Aga proovisaali aknast 
välja vaadates märkab temagi 
neid inimesi, kes on jäänud 
elus n-ö rataste vahele. 
Kauaks mõtlema jääda ei saa, 
aga mõtlemata olla ka ei või. 
Ka on Väinos ikka veel törts 
trikivenda, kes Sulev Nõmmi-
ku kultusfilmis “Siin me ole-
me” Kohviveski (Lia Laats) 
akna taga koos Lauri Nebeliga 
(Timmu) laulis ja tembutas. 
Väino võiks veelgi poisikese 
kombel akende taga koputa-
mas käia, aga ta ei jõuaks 
enam nii kiiresti ära joosta, 
kui vaja. 
Casanova-tüüpi mees, keda 
Väino on laval ka kehastanud, 
on oma põhiolemuselt ro-
mantiline inimene. Nagu ta 
ise on öelnud, on ta peaaegu 
„perverssromantiline“ inime-
ne. 
Väino: “Eks ma ole pisut tuju-
kas, kindlasti edev nagu näit-
lejad ikka. Kui ma vaatan, kui-
das poeg Rene peegli ees oma 
säravpunaseid juukseid sir-
geks tõmbab ja kulmukaart 
kohendab, tunnen end ära.” 
Kõik ongi lõpuks inimese en-
da kujundada. Tuleb mõista, 
kus on tema enda piirid selles 
elus. See paneb asjad paika. 
“Mäletan ühte esimest kont-
sertesinemist teatri opere-
titrupiga. Laulsin tuntud lau-
lu “Külm oled sa, põhja valge 
naine”. Vahetult enne etteas-
tet tuli vaikselt minu kõrvale 
kolleeg Vello Viisimaa ja sosis-
tas kõrva, et laula, poiss, see 
on ju nekrofiili unistus. Ma 
pahvatasin naerma ja astusin 
lavale.”
Väinol on võrulase kuldsed 
käed. Tookord, kui ta endale 
veel kodu ehitas, arvasid kol-
leegid, et maja on suur asi 
küll, kuid Puurade maja peaks 
juba valmis olema. Aga ei ol-
nud, sest Väino tegi ise maja 
juures paljud tööd ise ära. 
Geenidega päritud kuldsed 
käed ja võrumaalase tempe-

rament tulid asjale muidugi 
kasuks. 
Algul, kui maja ehitama haka-
ti, käisid Väino ja Sirje sageli 
ka Soomes esinemas. See oli 
üks võimalik kosumisvõima-
lus. “Rubla kurss langes nii 
kiiresti, et isegi paari Soome 
marga eest sai hunniku rub-
lasid. Ehitusmaterjal tuli nii 
valutumalt kätte, “ rääkis ehi-
tusmeister Väino. Muidugi oli 
ka artisti tuntusest kasu, kui 
Väino käis telliskive odava-
malt välja rääkimas. “Müügil 
ju midagi eriti ei olnud.” 

Lavapartnerid Väinost
Estonia teatris mängis Väino 
Puura kohe suuri rolle. Mõ-
nele hakkas kõrvu, et vene 
keeles lauldes lõi Väinos läbi 
võru keelele omane pehme 
kõla. Ja püüti sõrmega näida-
ta, et on ikka maalt ja hobu-
sega ega tea midagi. 
Abikaasa Sirje: “Sellepärast 
Väino mulle meeldiski, et ta 
oli linnariugastest vaba. Mina 
tulin kaks aastat varem Tartu 
muusikakoolist ära Tallinna 
ja käisin Väinot igal reedel 
Tartus vaatamas.”

Väino isa oli põllumees, met-
samees, pillimees ja rahva-
mees, kel Võrumaal oma ma-
japidamine. Sirje võeti Puura-
de perre kohe vastu. 
Muusikaõpingute ajal kon-
servatooriumis aitasid Väino 
vanemad mõlemaid nii liha, 
kartulite kui kõige muuga, 
mida kodumajapidamine an-
dis.
Sirje on sündinud Tartus, Va-
nemuise väikese teatrimaja 
kõrval. Sisuliselt oli tal ainult 
ema ja õde Helmi, Väino 
maakodust sai ajapikku te-
magi kodu. Väino vanemad 
kutsusid teda Minniks, mis 
võru keeles tähendab minia.
Kui noor bariton teatrisse tu-
leb, on tema saatus ette mää-
ratud nagu ikka ooperis – 
„tütred ja pojad“ kipuvad 
isast vanemad olema. 
Väino oli siis 25aastane, kui 
Estoniaga liitus. “Aga laval ei 
ole selles midagi erilist, 
grimm ja habe päästavad 
nooruse “vead”. Margarita 
Voites, Maarja Haamer ja Anu 
Kaal olid laval minu tütred, 
pojaks oli Hendrik,” on Väino 
meenutanud.

Margarita Voites Väinost: “Mi-
nu unistus oli laulda Ro-
se-Marie’d Georg Otsaga. Kui 
Sulev Nõmmik seda lugu la-
vastama hakkas, ei olnud see 
enam võimalik ja arvasin, et 
võiksime laulda Voldemar 
Kuslapiga, kuid Sulev ütles, et 
meil on ju Puura. Siis mõtle-
sin, kes see Puura veel on. 
Hiljem oli see noor bariton 
“Traviatas” minu partner - 
Germont, Alfredo isa. “Lucia 
di Lammermooris” oli Väino 
minu vend. “Boheemis” oli-
me noored armastajad. Oo-
peris on ette nähtud, et 
Marcel Musette’i sülle võtab. 
Kõik partnerid seda ei suuda, 
aga Väino võttis mu sülle ja 
läks.”

Geenid tegutsevad edasi
Helgi Sallo Väinost: “Kui Väi-
no Itaaliast tuli, kus ta 1984. 
aastal vokaali õppis, ja ma te-
da pärast seda “Luisa Mille-
ris”” kuulsin, olin suures vai-
mustuses. Kui surmlikult ilus 
ja võimas bariton! Sulev 
Nõmmiku lavastuses “Sel 
ööl” oli Väino minu partner. 
Kui häbelikult ta proovis mul-

le otsa vaatas, kui meie pilgud 
kohtusid!”
Puurade lapsed Annika ja Re-
ne on esinenud laval, on 
muusikainimesed, mitte aga 
teatriinimesed. 
Annika ja Rene on mõlemad 
lõpetanud Georg Otsa nime-
lise Muusikakooli - Rene dz-
hässpianistina ja Annika klas-
sikalise klaveri eriala. 
Tänaseks on Rene juba koge-
nud klaveri- ja klahvpillimän-
gija - ta sai laiemale publikule 
tuntuks superstaari-saates 
klaverivirtuoosina. 
Annika läks pärast Tallinna 
Reaalkooli lõpetamist õppi-
ma Inglismaale Prestonisse. 
Tema erialade valik Inglis-
maal oli suhteliselt ootamatu: 
kaks eriala majandust ja his-
paania keel. Pärast ülikooli 
lõpetamist hakkas ta tööle 
Manchesteris Bank of New 
York Mellone`is. Annika eria-
laks on valuutaturgude ja -te-
hingute uuringud. 
Annika oli väga tagasihoidlik 
teatrilaps võrreldes tema 
“röövlist” venna Renega, kes 
teatri tagaruumides ja lavata-
gust pidi ohjeldamatult ringi 

jooksis ning trepijooksu tegi. 
“Sel ajal ei osanud ma midagi 
arvata,” ütles Rene. „Mulle 
tundus teatris kõik lahe. Tea-
ter oli lapsepõlv.“
Aga just Renega juhtus igasu-
guseid asju, meenutas ema 
Sirje. “Mul ei lähe meelest üks 
košmaarne seik. Käis “Ma-
riza” etendus, poiss vaatas se-
da lava kõrvalt. Teadis, et se-
gada ei tohi, nii oli õpetatud. 
Oli just Lisa ja Zupani duett. 
Enne seda oli stseen, kus Lisa 
(mina) rääkis telefoniga. Poo-
le dueti ajal näen, et üks käsi 
tuleb läbi kaminasuu ja võtab 
aeglaselt toru hargilt. Kuulab, 
raputab toru. Saalist käis ker-
ge kahin üle. No ma tantsisin 
siis kamina lähedale, et hulle-
mat ära hoida. Naerma ajas 
ka. Mõtlesin kramplikult, et 
ta sealt lavale ei roniks ja mi-
dagi hullemat ei juhtuks.”
1995. aastal tantsis Annika 
Estonia laval “Hallo, Dollys” 
stepptantsutrupis. Ise tagasi-
hoidlik plikatirts, näiliselt na-
gu hall hiireke, hakkas ta juba 
viieaastaselt stepptantsu õp-
pima Almer Jansu stuudios. 
See kestis kogu tema kooliaja.

Foto: Teet Malsroos

Krutskimees VÄINO PUURA 
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7. ja 8. veebruar kell 15
Seiklus

(Perefilm)

DOKTOR PROKTORI
AJAVANN

7. ja 8. veebruar kell 16:50
Dokumentaal

(Lubatud kõigile!)

PUNANE VARIETEE

7. ja 8. veebruar kell 18:10 ja 20:10
Thriller

(Alla 12-aastastele mittesoovitatav!)

LAINE

Vaba aeg

KUHU MINNA

Esteetika- ja Tantsukool pidutses uhkesti
Möödunud nädalavahetusel 
korraldas Esteetika- ja Tant-
sukool juba 22. korda suure 
talvekontserdi, mis tõi Rakve-
re Spordihalli kokku enam kui 
600 tantsijat ja ligi 1700 kaas-
aelajat.
„Nimetame uhkusega talve-
kontserti meie ettevõtmise 
aastasündmuseks,“ ütles pea-
korraldaja Merje Poom. „See 
üritus on kasvanud aasta aas-
talt suuremaks ja mahuka-
maks. See sündmus toob kok-
ku kõik meie tantsijad nii Tal-
linnast, Lääne-Virumaalt kui 
ka Ida-Virumaalt.“
„Sõu oli tõesti suur ja võimas 
koos heli ja valgusega ning 
loomulikult imeliste tantsu-
numbritega. Üritusel toimus 
otselülitus ka maneezhi ehk 
greenruumi, kus kõik tantsi-
jad oma esinemisjärjekorda 
ootasid.“
Merje Poomi sõnul on ta tä-
nulik kõigile asjaosalistele ja 
tõi eraldi välja õhtujuhiks ol-

nud DJ Vaido Panneli, õpeta-
jad Merle Laua, Kätlin Piis-
koppeli, Tiia Randoja, õpetaja 
Karolin Möllits Ida-Virumaalt 
ja Tallinna filiaali õpetajad Ja-

neka Saaremetsa ja Raho 
Aadla ning tehnilise teostuse 
eest Kalev Lillepalule.

Katrin Kivi

Rakvere Teater
05.02. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)
06.02. kl 19 Ausammas s. Maja (lav. Filipp Los) ESI-
ETENDUS
06.02. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)
09.02. kl 19 Ausammas s. Maja (lav. Filipp Los)
11.02. kl 19 Must prints s. Maja (lav. Gerda Korde-
mets)
11.02. kl 19 Sina maga, mina pesen nõud v.maja 
(lav. Tarmo Tagamets)

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta
6. veebruaril toob vanad head tantsulood tant-
suplatsile DJ Alex
13. veebruaril mängib retroklassika hõngu DJ Mar-
gus Teetsov

Gustavi Maja
13. veebruaril kell 12-17 Irje Karjuse auravälja tut-
vustav loeng ja mõõtmised. Vajalik eelnev regis-
treerumine! www.gustavimaja.eu, tel 5535 871.
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Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428 www.omaporsas.ee

1,95
1,75

1,85

/kg

/kg

/kg

€

€

€

Kampaania erinevad tükid

Veerand siga
Hakkliha

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

HINNAÜLLATUS!

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

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

ALL!

SAABASTE

HINNAD

Makrum OÜ autohooldus

Võidu 27 Rakvere
Kauplus/tööde vastuvõtt

SÕIDUAUTODE VARUOSADE MÜÜK
HAMMASRIHMA VAHETUS
MOOTORI REMONT
ÕLIVAHETUS
SÕIDU- JA VEOAUTO REHVIDE,
VELGEDE MÜÜK
VEERMIKU REMONT
PÕLLUMAJANDUSREHVIDE MÜÜK
SÕIDUAUTO REHVITÖÖD
MOOTORIÕLID: MOTUL, CASTROL, COMMA
SILLASTEND

Info ja aegade broneerimine 5253029, Kristo 56229106

janek@makrumou.ee, kristo@makrumou.ee

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

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

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

Rakvere Kroonikeskuses 5. ja 6. veebruaril

Soodsate hindadega
voodipesu müük

Laienenud valik
kummiga
voodilinu

Suur valik 220 cm laiu
voodipesukangaid  3 /m€

05.02-06.02
Värske Eesti forell 5,90 /kg

Värske luuvaba forellifilee 10,90 /kg
Värske forellimari 200g 7,2

Värske forellimari 130g 4,95

€

€

€

€

€

€

36 /kg

38 /kg

Nüüd meil remondi ja hoolduse ajal

kasutamise võimalus!ASENDUSAUTO

teksapood!

Rakvere Tsentrum, Koidula 1, ll korrus, tel 322 3965

teksad, T-särgid, topid pluusid jpm,

Kõik
kampsunid

-70%

Mööblisalong Rakvere Vaala Keskuses

Praga diivan-voodi
255x90

Sally nurgadiivan-voodi
240x170

Amanda nurgadiivan-voodi
260x160

Sami voodid

Polo tugitool
(erinevad toonid)

Erinevad kummutidPocket Lux madratsid al 129€

562€

538€

563€

alates 88€

156€

Kõiki tooteid võimalik soetada
JÄRELMAKSUGA

Tellimisel
soodustus

veebruari lõpuni!
Eesti toode!

-15%

SOOJUSPUMP
CH-S09FTXLA

(ARCTIC)

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

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