
UUS NISSAN PULSAR 
– UUENDUSLIK, MUGAV JA TURVALINE 

Pakkumine kehtib kuni 31.12.2015. Pakkumine ei ole kombineeritav teiste pakkumiste ja soodustustega v.a. lojaalsuspakkumisega. Piltidel on illustreeriv 
tähendus. Nissan Pulsari keskmine kütusekulu on 3,6 – 5,9 l/100 km, CO2 emissioon 94 – 138 g/km. You+Nissan kliendipakkumine: kui te ostate uue 
Nissan Pulsari, saate lisaks kampaaniapakkumisele tasuta kaasa Nissani 5* pikendatud garantii 1 aasta / 100 000 km ulatuses (olenevalt, kumb esimesena 
täitub). Kliendipakkumine kehtib praegustele Nissani omanikele (eraisikud), kes on liitunud You+Nissan programmiga. Küsige pakkumiste kohta lisainfot 
Nissani edasimüüjalt.

NISSAN PULSAR 
ALATES 15 190 €

NÜÜD SAAD OMA VANA AUTO EEST 2 000 € ROHKEM, 
KUI VAHETAD SELLE UUE LUUKPÄRA – 
NISSAN PULSARI VASTU!

BRONEERI PROOVISÕIT JUBA TÄNA!

Wiru Auto OÜ
Kreutzwaldi 7, Rakvere
tel 329 5560
www.wiruauto.ee

31.03.2016.

HELISTA

Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068

1300
Nr. 12 (900) 25. märts 2016 tasuta

„SÜSTIME SEINAD SOOJAKS“  ja
tuulepidavaks TERMOVAHUGA.

Soojustuskonsultatsioon ja
Thermi termograafia.

Helyse Karu läheb vangi Töökuulutusedlk 3 lk 7

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

Ei sisalda paigaldust

Kingituseks
õhuniisutaja

Õhksoojuspump

ARCTIC S09 555€

Järelmaksu

võimalus!

TALVEKAUP
KUNI

–50%

Müügil
kinkekaardid!

AUTOOSAKOND 325 8434 SPORDIOSAKOND 325 8436|

SUUSAVARUSTUS
KELGUD

KALASTUSTARBED
KALASTUSRIIDED

JAHIRIIDED

Kampaania kehtib
 kuni 16.04

Avatud:
E R
L
P

- 9-18
9-15
SULETUD

L. Koidula 11, RakvereL. Koidula 11, Rakvere
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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
Renee Koit
reklaam@kuulutaja.ee

Küljendus
Marimai Kesküla
Kairi Kreis
kuulutus@kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 15 500

Toimetus avatud 
E-R 9.00-17.00

Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 322 
5093 või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee. 
Kuulutuse eest on võima-
lik tasuda pangaülekan-
dega. Kuulutus ilmub ree-
deses lehes, kui ülekanne 
on jõudnud Kuulutaja 
pangaarvele hiljemalt 
neljapäeval kella 11ks.

Kuulutaja toimetus ei 
vastuta kuulutuse sisu eest.

Arvamus

JUHTKIRI

20. tegutsemisaastat tähistav 
Eesti Korteriühistute Liit 
(EKÜL) viib sel kevadel koos-
töös Politsei- ja Piirivalvea-
metiga läbi üleriigilise korte-
riühistute infopäevade sarja 
“Turvalisus kortermajas”. In-
fopäevad toimuvad kümnes 
linnas. 

Toimiv naabrivalve 
peletab kurjategijaid
Ajad meie ümber on muutu-
nud ärevaks. Korteriühistud 
ja majaelanikud saavad ise 
palju selleks ära teha, et maja 
turvalisena püsiks. Tihti aga 
puudub ühistujuhtidel vahe-
tu side kohalike piirkonnapo-
litseinikega. 
Seetõttu kutsus Eesti Korteri-
ühistute Liit ellu infopäevade 
sarja, tutvustamaks ühistu-
juhtidele tema õigusi ning 
võimalusi õigusrikkumiste 
ärahoidmisel ning loomaks 
tihedamat kontakti kohaliku 
politseiga.
Tihti saab ühistu ise palju ära 
teha. Toimiv ühistusisene 
naabrivalve ajab nii mõnegi 
kurikaela plaani nurja. Sel-
leks on oluline, et naabrid 
omavahel suhtleksid. Selles 
pole midagi imelikku, kui tre-
pikotta pääseda soovivalt 
võõralt, eriti kui viimase käi-
tumine mingil põhjusel tähe-
lepanu äratab, viisakalt uuri-
da, kelle juurde tal parasjagu 
asja on. Enamasti pääsevad 
kurjategijad just elanike kan-
nul trepikotta või helistavad 
suvaliselt uksekella, lootuses, 
et mõni heauskne elanik avab 
neile fonoluku.
Tooksin siinkohal ära juba lä-
bi viidud infopäevade prakti-
kale tuginevaid arvamusi. 
Lääne-Tallinna konstaablija-

oskonna piirkonnapolitseinik 
Elle Veelmaa soovitas inimes-
tel, eriti eakatel, majja trügi-
vate võõraste suhtes väga et-
tevaatlik olla. “Sellised oota-
matud külastused, kus väide-
tavalt soovitakse majas näi-
teks kaabliühendust kontrol-
lida, tuleks enne võõra maja-
pidamisse lubamist teenust 
pakkuvast ettevõttest üle 
kontrollida või lähedasega 
konsulteerida. Ei tohi olla lii-
ga usaldav ka kõiksugu müü-
gimeeste korterisse või majja 
lubamisel,” manitses ta. 
Veelmaa sõnul ei tohiks ini-
mesed oma asju, näiteks jalg-
rattaid või lapsekäru, trepiko-
jas hoida, eriti juhul, kui need 
on lukustamata.
„Esiteks ei luba seda tuleohu-
tuseeskirjad, teisalt on need 
esemed varastele lihtsaks 
saagiks. Hoidke oma vara lu-
kustatud keldrites ning kont-
rollige seda pisteliselt,” soovi-
tas ta.
Infopäevade avaüritusel Pai-
des esinenud Lääne prefek-
tuuri Paide politseijaoskonna 
piirkonnavanema Priit Söördi 
sõnul kannatab kortermajade 
turvalisus tihti inimeste enda 
mugavuse tõttu.
“Korteriühistud investeerivad 
küll kallitesse turvaustesse, 
aga majaelanikud kas unus-
tavad või ei tahagi neid lukus-
tada, mis muudab korteri-
ühistu poolt turvalisusesse 
tehtud investeeringu mõtte-
tuks,” hoiatas ta.
Ühistul endal tuleb hoolitse-
da selle eest, et nii maja kui 
ka selle abihooned ja pani-
paigad, näiteks keldrid, kuu-
rid ja garaazhid oleks korrali-
kult suletud. “Korralikud uk-
sed ja lukustussüsteemid on 

oluline osa maja korras-
hoiust.“
Priit Söörd lisas, et ühistujuht 
ei tohiks politseid peljata või 
arvata, et politsei väljakutse 
ei mõjuta korrarikkujat. “Vas-
tupidi: korrarikkumise puhul 
tuleb kindlasti politsei kutsu-
da, et väljakutse registreeri-
taks, ja olla valmis ka toimu-
nu kohta tunnistusi andma – 
sel juhul saab politsei kõige 
efektiivsemalt teha oma tööd 
ja tagada turvalisust,” sõnas 
Söörd.

Järgmine infopäev 
tuleb Rakveres
Peagi jõuab infopäevade sari 
Rakverre - juba 31. märtsil al-
gusega kell 16, mil kõik Rak-
vere ja Virumaa korteriühis-
tute esindajad on oodatud 
Rakvere politseijaoskonda 
(Kreutzwaldi 5A), kus piir-
konnapolitseinikud ja liidu 
juristid räägivad sellest, mida 
peaks korteriühistu juhatus 
teadma, kui majas on inime-
ne, kes ei allu ühiselu reegli-
tele, ning mida saavad korter-
maja elanikud ise kuritegevu-
se ennetamiseks teha. Osale-
jatel on palutud eelnevalt re-
gistreerida liidu üldkontaktil 
ekyl@ekyl.ee; tel. 6275740.
Eesti Korteriühistute Liit asu-
tati 17. aprillil 1996 Rakveres. 
Organisatsioon esindab ja 
kaitseb korteri- ja hooneühis-
tute huve riiklikul ja kohalikul 
tasandil. Tänaseks kuulub 
Eesti Korteriühistute Liitu 
rohkem kui 1400 korteriühis-
tut üle Eesti.

Andres Jaadla,
Eesti Korteriühistute Liit

Kuidas muuta elu korteri-
ühistus turvalisemaks

„Teeme Ära!“ kannab sõnumit
„Teeme Ära!“ kampaaniaga on kaasa läinud väga palju ees-
timaalasi. Möödunud aastal osales koristuspäeval 47136 
talgulist. Samas, vaadates Eesti rahvaarvu, osaleb talgutel 
siiski vaid väike osa siin elavatest ja tegutsevates inimes-
test. 
Nii mõnelgi võib tekkida küsimus mida selle ühe päevaga 
ikka ära teha suudetakse? Leidub ju piisavalt neid inimesi, 
kes päevast päeva ja aastast aastasse prügikoristajatele vas-
tu töötavad.
Tundub mõistetamatu, kuidas saavad meie oma väikese 
Eesti elanikud käituda niivõrd vastutustundetult. On täiesti 
igapäevane asi, et minu ees sõitva auto aknast lendab välja 
plastpudel või tühi kilekott. Rääkimata sellest, et metsa all 
jalutades võid komistada mõne omaalgatusliku prügimäe 
otsa.
Selline küsimus võiks olla õigustatud, kui „Teeme Ära!“ 
seisneks üksnes prügi koristamises. Tänaseks on üle-eesti-
line talgupäev aga midagi enamat. 
Mulle näib, et „Teeme Ära!“ on pigem sõnumikandja ning 
suunanäitaja. Tahaks loota, et kümnete tuhandete inimeste 
tehtud töö ja vaev pälvib igal aastal kasvõi väikese osa kesk-
konna reostajate tähelepanu ning muudab nende käitu-
mismustreid. Midagi ei saakski ju muutuda, kui keegi selle-
ga algust ei teeks. 
Ehk paneb suur aktsioon inimesi rohkem mõtlema sellele, 
mida halba prügi maha loopimine tegelikult kaasa toob. 
Veekogud reostuvad. Kalad, linnud ja loomad surevad.
Lisaks hõlmab „Teeme Ära!“ praeguseks mitmesuguseid 
talguliike. Ühe olulise osa moodustab endiselt prügikoris-
tus, kuid igal talgujuhil on vaba voli korraldada ka muid 
töid sisaldavaid talguid. Üheskoos võetakse ette tegemisi, 
mis kogukonna elule ja arengule kaasa aitavad. Ja lõppude-
lõpuks loeb ka kodukoha esteetilisus midagi.
2008. aastal võinuks skeptikul tekkida ka küsimus - mida 
see puhtam Eesti maailma mastaabis ikka loeb? Tänaseks 
on aga Eesti eeskujul talgupäev korraldatud rohkem kui sa-
jas riigis, viimastel andmetele oli neid riike 112. See on aga 
juba märgatav hulk ka maailma mõistes.
Ka kokku kogutava prügi kogus on seeläbi märgavalt suure-
nenud. Olgugi, et kõigis 112 riigis ei ole koristuspäev veel 
traditsiooniks kujunenud, sõnum on siiski nendeni jõud-
nud.
2018. aastal plaanitaval „Teeme Ära Maailmakoristusel“ 
loodetakse osalemas näha 150 riiki. Sellisel juhul osaleksid 
talgutel umbes kolm neljandikku kõigist maailma iseseis-
vatest  riikidest. Juhul, kui Maailmakoristus õnnestub, võib 
õigustatult öelda, et Eesti muutis maailma teatud mõttes 
veidi paremaks paigaks.

Liisi Kanna
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Skandaalse kuulsusega 
Helyse Karu (pildil) peab 
vangi minema. Teisipäeval 
määrati karistus Lääne-Vi-
rumaal kaks röövimist or-
ganiseerinud Helyse Karu-
le ja tema kolmele alaeali-
sele käsilasele.

Mari Mölder

Novembris algas kohtuprot-
sess kolme alaealise noorme-
he üle, kes röövisid möödu-
nud aasta alguses Vinni ja 
Väike-Maarja vallas eakaid 
naisi. Kohtu alla läks ka Hely-
se Karu, kes mõtles välja röö-
vimise käigu, kuid et ise süüst 
puhtaks jääda, õhutas ta te-
gusid toime panema 16aasta-
seid noormehi.

Noormeestele 
tingimisi karistused
Rakvere kohtumaja kohtunik 
Anu Ammer luges ette noor-
meeste kohtuotsuse, millega 
neile määrati karistus nii röö-
vimise kui ka hiljem korda 
saadetud varguste eest. Üks 
noormeestest, kes osales 
ühes röövimises, sai lõplikuks 
karistuseks üks aasta ja 10 
kuud vangistust, mis asendati 
663 üldkasuliku töö tunniga. 
See tuleb tal ära teha kahe 
aasta jooksul.

Kahele noormehele, kes osa-
lesid mõlemas röövis, määras 
kohtunik karistuseks üks aas-
tat ja neli kuud vangistust, 
mis jäeti tingimisi kohalda-
mata ja asendati kolmeaasta-
se katseajaga. Selle aja jook-
sul peavad noormehed jälgi-
ma neile kohaldatud krimi-
naalhooldaja kontrollnõu-
deid. Kohtunik põhjendas ka-
ristusemäärasid sellega, et 
noormehed on siiralt kahet-
senud oma käitumist ja neil 
on võimalus nüüd elu sea-
duskuulekalt jätkata.

Pealiku põli 
jätkub vanglas
Röövimiste peaorganisaator 
Helyse Karu kohtusse oma 
kohtuotsust kuulama ei ilmu-
nudki. Röövlibande pealik 
saatis eelnevalt kohtusse väga 
põhjaliku kirja, kus ta põh-
jendas, miks ta ei soovi koh-
tusse tulla. 
Karule mõisteti karistuseks 
neli aastat ja seitse kuud 
reaalset vangistust. Tõkendi-
na kohaldatavat vahistamist 
ei läinud aga vaja, sest tegeli-
kult istus naine selleks ajaks 
juba Rakvere politseijaoskon-
na arestimajas. Kohtunik sel-
gitas, et Karul kui süüdistata-
val olnuks õigus nõuda end 
kohtusse tuua, et seal otsust 
oma kõrvaga kuulata, aga ju 

Vanainimeste röövijad said teenitud karistuse

pükstest tehtud maskides. Si-
senenud korterisse, nõudis 
üks noormeestest noaga äh-
vardades 84aastaselt naiselt 
raha. Kannatanul õnnestus 
röövli haardest vabaneda ja 
uks sulgeda ning noormehed 
jäid tühjade kätega. 

Helyse Karu ei valinud oma 
ohvreid suva järgi välja, vaid 
ta käis nende juures eelnevalt 
toitu, riideid ja karulauku 
müümas. Tema eelduste ko-
haselt pidi eakatel naistel ko-
dus olema sularaha.
Üksikutes maakohtades ela-

vad inimesed olid tükk aega 
hirmul, sest teadsid pealetük-
kivast müüginaisest, kes võib 
agressiivseks muutuda. Nüüd 
võivad nad kergendatult hin-
gata, sest lõpuks on naine 
trellide taga.

ei pidanud Helyse Karu seda 
vajalikuks. Karu oli vahista-
tud juba varem, sest ta tõstis 
lärmi samas kohtuasjas pee-
tud varasemal kohtuistungil, 
lubades muuhulgas alaeali-
sed kuriteokaaslased noor-
mehed ära tappa.
Kohtunik selgitas, et Karule 
määrati reaalne vanglakaris-
tus seetõttu, et naist on eel-
nevalt korduvalt karistatud 
erinevates kriminaal- ja väär-
tegudes ning vabaduses olles 
võib ta jätkata süütegusid. 

Mõneks ajaks „tüütust“ 
müüjast rahu
Möödunud aasta jaanuaris 
tegi Helyse Karu kolmele 
16aastasele noormehele ette-
paneku minna röövima Väi-
ke-Maarja vallas elavat 77aas-
tast naist. 23. jaanuari õhtul 
viis Karu oma autoga poisid 
kannatanu elukoha lähedale 
teeotsa, jagas juhtnööre ning 
jäi neid ootama.
Noormehed sisenesid kanna-
tanu majja ning vägivallaga 
ähvardades nõudsid eakalt 
naiselt 400 eurot, mille nad 
ka said. Hiljem jaotati röövi-
tud raha omavahel neljaks. 
Mõni päev hiljem tegi Karu 
noormeestele taas sarnase et-
tepaneku. Seekord võeti ette 
Vinni vallas elav vanainime-
ne, keda mindi röövima sukk-

Foto: Meelis Melbaum/arhiiv
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-10%
1 kg, 2 kg, 3 kg
(pulberkustutid)

MIS ON TULEKUSTUTI KONTROLL?
Tulekustuti kontroll on nagu auto tehnoülevaatus, mille käigus sooritatak-
se mitmed toimingud veendumaks, et ülevaatuse hetkel oleks tulekustuti 
töökorras. Kontrolli eesmärk on tuvastada tulekustuti hea töökord, ohutus 
ning vastavus tootja poolt ettenähtud tehnilistele nõuetele.

Kontrolli käigus mõõdetakse tulekustuti survegaasi olemasolu, 
kustutusaine laengu vastavust nõuetele, hinnatakse seadme 
kasutusvalmidust ja tehakse teisi tootja poolt ettenähtud toiminguid.

MIS ON TULEKUSTUTI HOOLDUS?
Tulekustuti hooldus on tootja poolt ettenähtud tegevuste kogum, mille 
tulemusena tagatakse tulekustuti töövalmidus ja pikendatakse selle 

kasutusiga. Hoolduse käigus vahetatakse kuluosad ja teostatakse 
katsed, et tuvastada töökord, kasutajaohutus jms.

Too tulekustuti hooldusesse kohe, kui:
- oled seda kasutanud;
- kontrolli käigus ilmnesid puudused, mis võivad seada ohtu kasutajad 
  või kustuti töökorra;
- jõuab kätte perioodilise hoolduse / survetesti (5a /10a) tähtaeg.

Kõik TAMREXi pulberkustutid tuleb nende eluea pikendamiseks tuua 
hooldusesse vähemalt iga 10 aasta tagant. Mitmete madalama 
kvaliteediga pulberkustutite perioodiline hooldus saabub juba 5 aasta 
möödudes, nii nagu vahtkustutite puhul tavaks.

KES SAAB TULEKUSTUTIT KONTROLLIDA JA HOOLDADA?

Tulekustutite kontroll- ja hooldustoiminguid võivad teostada hooldus-
keskused, kellel on vastavasisuline pädevus, seadmed, registreering 
majandustegevuse registris ja inspekteerimisasutuse heakskiit.

Hoiduge juhuslike ja ebausaldusväärsete teenusepakkujate eest, 
kes vajalikku pädevust ei oma.

Kindla garantiimärgi tagab hoolduskeskuse kuulumine 
Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliitu (ETHK).

KAS TEAD, KUI TIHTI PEAD TULEKUSTUTEID KONTROLLIMA?

–35%
KUSTUTIKONTROLL

3.25 €
(Norm hind 4.98 €)
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Kontrolli- ja hooldusnõude rikkumise eest on Tuleohutuse seaduses ette nähtud maksimaalne karistus 300 trahvi-ühikut füüsilise isiku ja 3200 € juriidilise isiku puhul.

1 AASTA TAGANT – tuleb kontrollida tulekustuteid, 
mida hoiate AUTOS, veesõidukis või välistingimustes.

2 AASTA TAGANT – tuleb kontrollida kõiki 
tulekustuteid (v.a neid, mis asuvad sõidukis või välistingimustes)

Tel 654 9900   Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ

TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 

TÜRI
 Türi-Alliku

PAIDE
Pikk 2

JÕGEVA
 Tallinna mnt 7

NB!Niinimetatud
„kummihaamriga

tulekustuti toksimine“ pole 
kustuti kontroll ja ei anna 
mitte mingisugust kindlust, et 
su tulekustuti on töökorras kui 
teda vaja peaks minema!!! 
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9. märts kuni 6. aprill

kauniks
KODU

Võida unustamatu reis Gröönimaale!
Vaata kampaania tingimusi ehituseabc.ee

Uudised

MÕNE REAGA MUST KROONIKA

VÄGIVALD 
SÄÄSE ALEVIKUS
19. märtsil tungiti Tamsalu 
vallas Sääse alevikus kallale 
66aastasele naisele.

TOIT LÄKS KÕRBEMA
23. märtsil kell 15.18 said 
päästjad äreva väljakutse Ta-
pale Kooli tänavale, kus teate 
kohaselt tuli 5kordse korte-
relamu trepikojast tumedat 
suitsu ning kuulda oli suitsu-
anduri signaali. Kohale saa-
bunud päästjad selgitasid 
välja, et ühes korteris olnud 
alkoholijoobetunnustega 
meeskodanik oli toidu val-
mistamise ajal tukkuma jää-
nud. Mehel oli korteris suit-
suandur, mis rakendus tööle. 
Päästjad kontrollisid olukor-
ra üle, tuulutasid ülerõhu-
ventilaatoriga korteri ja trepi-
koja ning tegid ka selgitus-
tööd hooletule toidutegijale. 
Keegi kannatada ei saanud. 
Päästjate jaoks oli sündmus 
lõppenud kell 15.35.

PÕLES KORSTEN…
21. märtsil kella 1.34 ajal süt-
tis Vihula vallas Võsupere kü-
las maja korstnas tahm. 
Päästjad kontrollisid korstna 
üle ning jälgisid tahmapõlen-
gut seni, kuni temperatuur 
langes. Päästeamet tuletab 
meelde, et kasutada tohib ai-
nult korras ja õigesti paigal-
datud kütteseadmeid ning 
nendele sobivaid küttema-
terjale. Tahma- ja pigipõlen-
gute vältimiseks peavad 
korstnalõõrid olema puhas-
tatud ning terved. Küttesead-
mete vahetusse lähedusse ei 
tohi panna kergesti süttivaid 
materjale.

… JA PUUKUUR
21. märtsil kell 15.09 said 
päästjad väljakutse tulekah-
jule Kadrina valda Lante kül-
la, kus kahekordse elumaja 
lähedal põles puukuur mõõt-
metega 20x7m. Päästjad said 
tulele piiri kell 15.50, ning tu-
lekahju oli kustutatud kella 
18.36ks. Tulekahjust tekkinud 
kuumuse tagajärjel said kah-
justada eluhoone aknad. 
Puukuur hävis tules. Inime-
sed kannatada ei saanud. Tu-
lekahju tekkepõhjused selgi-
tatakse menetluse käigus.

Tamsalu elanik Rainer os-
tis ühelt lõunaeestlaselt 
väikebussi Ford Econoline. 
Kõik paistis korras olevat 
– Maanteeameti e-teenin-
duses tehtud sõiduki taus-
takontroll näitas, et auto 
on „puhas“, Eestis oli see 
juba alates 2010. aastast, 
läbinud ülevaatuse ja eel-
mise omaniku kinnitusel 
käinud ka üle Eesti-Vene 
piiri, kus auto dokumente 
samuti kontrolliti. Kui aga 
Rainer mõned päevad ta-
gasi bussiga ülevaatusele 
läks, muutus kontrollsüs-
teem „punaseks“ – sõiduk 
on just kui varastatud.

Aivar Ojaperv

„Buss ei olnud ostes sõidu-
korras ja seetõttu oli ta mõn-
da aega arvelt maas,“ rääkis 
Rainer. „Vahetasin ise käigu-
kasti ja kõpitsesin bussi üle-
vaatuskõlbulikuks. Tegin 
kindlustuse ära ja läksin üle-
vaatusele, et seejärel buss 

taas arvele võtta. Seal aga sel-
gus, et vähemalt andmebaasi 
arvates on buss varastatud. 
Kutsuti, nagu kord ette näeb, 
politsei, andsin selgitusi. Ühe 
sõnaga: jama palju, ma jõud-
sin kodustele juba ironiseeri-
da, et teab, kas jõuangi õh-
tuks koju, võib-olla pannakse 
hoopis vangi.“
Trellide taha Rainerit siiski ei 
pistetud ja bussiga lubati tal 
tagasi koju ka sõita, aga sega-
dus kestab. Küllap said amet-
nikud isegi aru, et kuskil on 
mingi „kala“ sees.
Rainer konsulteeris bussi eel-
mise omanikuga ja sai teada 
ülaltoodud faktid, sealhulgas 
bussi Eesti-Vene piiriületu-
sed. „Müüja on ka hämmin-
gus – varem on bussi doku-
mente ja nende vastavust 
VIN-koodile mitu korda kont-
rollitud ning pole mingeid 
probleeme olnud.“
Kummaline on ka see, et kui 
kõnealuse Ford Econoline 
numbrimärk ja VIN-kood si-
sestada Maanteeameti e-tee-
ninduse taustakontrolli, on 
bussiga tänase päevani kõik 
just kui korras.

„Selle sõiduki registreerimisel 
ja varasematel ülevaatustel 
käimistel ei saanudki prob-
leemi tekkida, sest info sõidu-
ki varguse kohta on andme-
baasis alates 27.01.2014,“ vas-
tas Kuulutaja kommentaa-
risoovile Maanteeameti sõi-
dukite registriosakonna peas-
petsialist Sulev Vill. „Praegu 
tegeletakse selgitamisega, 
miks info varguse kohta on 
laekunud neli aastat pärast 
sõiduki Eestis registreeri-
mist.“
Miks aga auto Maanteeameti 
taustakontrollis „puhtaks“ 
osutus, sellele Vill ühest vas-
tust ei andnudki. „Liiklusre-
gistri taustakontroll ei kuva 
infot seetõttu, et andmed ei 
asu liiklusregistri andmebaa-
sis,“ vastas ta Kuulutajale 
e-kirja teel.
Jääb arusaamatuks, mis selli-
sest taustakontrollisüstee-
mist siis üldse kasu või abi 
on, kui seal kõiki andmeid 
pole ja tavakasutaja ei saa os-
tu-müügitehingu sõlmimisel 
võimalikest probleemidest 
teada.

Heauskselt ja kontrollitult 
ostetud auto osutus „varastatuks“

Valgevenelased käisid Lääne-Virus 
kaubanduspartnereid otsimas
Lääne-Virumaad, 
aga samuti ka Rii-
gikogu ning Kau-
bandustööstusko-
da külastas Valge-
vene Mostõ rajooni 
täitevkomitee esi-
mehe asetäitja ma-
jandusliku arengu 
valdkonnas Dmitri 
Bulak.
Valgevene esindaja 
lõi suhted Eestiga 
tänu Rakke vallale, 
millega ollakse ju-
ba mõnda aega 
ametlikes sõprus- ja kultuurisidemetes. „Kontakt algas tegeli-
kult tänu minule,“ lausus Rakke vallavanem Andrus Blok. 
„Olin seal sõjaväes ja mul tekkisid sinna kanti perekondlikud 
suhted. Hiljem arenesid need ametlikeks.“
„Dmitri Bulak Mostõ rajooni esindajana on huvitatud kauba-
vahenduse arendamisest Eestiga ja mina olen hetkel tema 
kontaktiks ning giidiks,“ lisas Blok. „Käime Lääne-Viru ette-
võtetes, aga ka parlamendis. Kahe riigi vahelises kaubavahe-
tuses on palju probleeme – eeskätt toll, aga kohati on takistu-
seks ka poliitika.“
Kaubavahetus Valgevenega oli Eestil mullu enam kui tagasi-
hoidlik. Dmitri Bulaki sõnul importis Valgevene Eesti kaupa 
2,5 miljoni USA dollari eest ja eksportis meile vaid miljoni 
dollari väärtuses kaupa. Kaubavahetus piirdus põhiliselt toi-
duainetega, kuulsaid Valgevene traktoreid Belarus, mida jät-
kuvalt toodetakse, pole Eestisse enam tükil ajal eksporditud.
Leeduga piirnev Mostõ rajoon on tegelikult väike – elanikke 
on seal 29 000, kellest 16 000 elab rajoonikeskuses. „Linnas 
tegutseb seitse suuremat ettevõtet,“ rääkis Bulak. „Teiste hul-
gas on meil Prantsuse kapitalile kuuluv mööblitööstus ja veel 
teinegi suur puiduettevõte. Maapiirkonnas tegutseb kuus 
suuremat põllumajandusettevõtet. Meil oleks tegelikult küll 
kaupa, mis eestlastele võiks meeldida.“ Ja lisas ehtslaavili-
kult: „Kui on vaja lihakonserve, siis saate lihakonserve!“
OG Elektras kohtus Bulak Lääne-Viru suurima ettevõtte oma-
niku Oleg Grossiga. „Eks väga palju sõltub ikka toote lõpphin-
nast,“ selgitas Gross Bulakile. „Kui on tegu tundmatu kauba-
märgiga, siis on ainsaks müügiargumendiks soodne hind.“
Gross tundis just hinna tõttu huvi Valgevenes toodetud suhk-
ru vastu, kuid samas tuli osapooltel tõdeda, et Euroopa Liitu 
kuuluval riigil on ühendusse mittekuuluvast Valgevenest pea 
võimatu suhkrut soodsalt osta.

Aivar Ojaperv

Dmitri Bulak (vasakul) ja Rakke vallava-
nem Andrus Blok (paremal) külas OG 
Elektras. 

Foto: Aivar Ojaperv

Kõneaelune auto on läbinud mitu ülevaatust, mis kajastub ka Maaneteeameti e-teeninduse 
taustakontrollis. Mingeid vihjeid, et auto on varastatud ei leidu. 

Foto: www.mnt.ee
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MÕNE REAGA

Nädala algul avaldas Jus-
tiitsministeerium selle aas-
ta esimese kahe kuu kuri-
tegevuse statistika, millest 
selgub, et võrreldes möö-
dunud aasta sama perioo-
diga on numbrid langus-
tendentsis. Seitsmes maa-
konnas on kuritegude ül-
darv aga suurenenud, selle 
põhjuseks võib olla, et ku-
ritegudest antakse rohkem 
teada.

Kaius Mölder 

Jaanuaris ja veebruaris regist-
reerisid õiguskaitseasutused 
kokku 4474 kuritegu, mida on 
mullusest 183 võrra ehk neli 
protsenti vähem. 
Kui vaadata maakonniti, siis 
Tartumaal oli mullusega võr-
reldes 156 kuritegu vähem, 
Lääne-Virumaal 68, Harju-
maal 57, Viljandimaal 38, Saa-
remaal 21, Võrumaal 11, Jõge-
vamaal üheksa ja Hiiumaal 
neli kuritegu vähem. Valga-
maal kasvas kuritegevus 40, 
Pärnumaal 19, Ida-Virumaal 
17, Raplamaal 10, Läänemaal 
ja Järvamaal kuue ning Põlva-
maal kolme episoodi võrra.
Justiitsministeeriumi analüü-
si talituse juhataja Jako Salla 
sõnul ei tasu nendest numb-
ritest otsida mingit kindlat 
mustrit, sest kuritegude tren-
did võivad olla mõnevõrra 
kõikuvad. „Kuritegude arvu 
mõjutavad eelkõige vargused 
ja kehalised väärkohtlemised, 
samuti on aastad näidanud, 
et kuritegudest teatamine 
võib erinevatel ajaperioodi-
del suuresti erineda,“ ütles 
Salla. Ta lisas, et palju sõltub 
ka kohaliku piirkonnapolit-

Lääne-Virumaal vähenes kuritegevus

seiniku tööst. Kui politseini-
kud tegelevad rohkem pere-
vägivallajuhtumitega, siis ini-
mesed annavad neist rohkem 
ka teada, mis omakorda ka-
jastub statistikas. 
Meedia kirjutab sageli just 
avalikes kohtades toime pan-
dud vägivallakuritegudest, ol-
gu selleks siis Tartu pereisa 
peksmisjuhtum, tapmine Pai-
de südalinnas või rüselu-
sed-kaklused Rakveres Virma 
pubi juures. Samas pole selles 
valdkonnas tõusvat trendi 
näha, sest need numbrid on 
viimastel aastatel üsna samal 
tasemel püsinud.
Palju on räägitud korterivar-
gustest - politsei raporteerib 
sageli vargajõukude tabami-

sest. Samas moodustavad 
vargused korteritest vaid 
kümme protsenti varguste ül-
darvust. Korterivarguste mõ-
ju on inimeste turvatundele 
aga seevastu väga tugev. „Põ-
hiliselt varastatakse asju au-
todest, siis kaubanduskes-
kustest. Varaste „lemmikud“ 
on sageli mobiiltelefonid. Sa-
mas on selliste vargustega te-
kitatud kahju oluliselt väik-
sem kui vargustel korteri-
test,“ rääkis Salla.
Justiitsministeeriumile teeb 
head meelt tapmiste arvu vä-
henemine. Esimese kahe kuu 
jooksul sooritati üle Eesti tap-
misi koos tapmiskatsetega 
kolmel korral, möödunud 
aasta samal perioodil oli see 

number viis ja veel hilisema-
tel aastatel kümne ringis.
Kuigi võib jääda mulje, et iga 
nädal tabatakse kümneid 
purjus autojuhte, siis statisti-
ka näitab selles osas väikest 
langustendentsi. „Kriminaal-
ses joobes autojuhte tabatak-
se aastast aastasse üha vä-
hem. Samas on oluliselt kas-
vanud hoopis teine liiklusku-
ritegu - süstemaatiline juhti-
misõiguseta sõitmine. Kui isik 
jääb kolmandat korda aasta 
jooksul vahele juhtumisõigu-
seta sõiduga, toob see endaga 
kaasa kriminaalvastutuse. 
See omakorda on oluliselt 
suurendanud liiklusalaste ku-
ritegude üldarvu,“ võttis Salla 
statistika kokku.

Maavanem esitab regionaalarengu 
auhinnale kolm kandidaati
Lääne-Viru maa-
vanem Marko 
Torm esitab Ra-
handusministee-
riumile parimate 
regionaalarengut 
toetavate algatus-
te konkursile „Re-
gionaalmaasikas“ 
Tapa kultuuriko-
jas uksed avanud 
Lääne-Virumaa 
esimese 3D digi-
kino, Vihula mõisakompleksi ja Võsu sadama.
Tormi hinnangul on nende kolme silmapaistva kandidaadi 
tegevus arendanud maakonna majandust ja kultuurielu ning 
on eeskujuks ka teistele maakondadele. „Lääne-Virumaal on 
palju, mille üle uhke olla. Sedakorda langes valik 2015. aastal 
silmapaistnud arenduste osas just nende kolme pärli ka-
suks,“ selgitas maavanem. 
„Juba praegu on näha, et aasta 2016 tuleb maakonna jaoks 
aga veelgi edukam ja säravam – uusi arendusi ja ettevõtmisi 
on kohalike inimeste eestvedamisel jõudsalt juurde tule-
mas,“ lisas Torm ning tänas kõiki, kes arendavad teenuseid, 
loovad taristut, korraldavad sündmusi ja laiendavad või kaas-
ajastavad tootmist.
Regionaalarengu mõistes näitab Tapa digikino avamine, et ka 
väiksemates keskustes on võimalik pakkuda teenuseid, mida 
tavapäraselt loetakse võimalikuks vaid Eestimaa suuremates 
keskustes. Tormi sõnul on väga oluline nii Tapa valla tänaste 
kui tulevaste elanike jaoks, et siin hoolitsetakse üldisema elu-
keskkonna kvaliteedi ning mitmekesisuse eest.
Tegevuse mõjuna regionaalarengule tõstab maavanem esile 
Vihula mõisakompleksi olulisust piirkonna ettevõtja ja töö-
andjana kui ka kohaliku kogukonna kokkusaamiskohana.
Võsu sadam omakorda avab Tormi sõnul võimalusi ettevõt-
miste korraldamiseks, ettevõtluseks ning turismi arendami-
seks. Sadam ei ole koht ainult merelt tulijatele või merele mi-
nejatele, vaid on reeglina kogunemiskohaks ning erinevate 
puhkepiirkonna teenuste arendamiseks nii kohalikele ini-
mestele kui piirkonna külastajatele.
Regionaalarengu auhinda annab riigihalduse minister välja 
kord aastas positiivse ja väljapaistva mõjuga tegevuse eest re-
gionaalvaldkonnas.
Konkursile laekuvaid ettepanekuid hindab Rahandusminis-
teeriumi moodustatud komisjon, kes esitab tunnustusette-
panekud riigihalduse ministrile. 

Kuulutaja

Võsu sadam. 
Foto: Meelis Meilbaum/Lääne-Viru Maavalitsus
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Rakvere Reaalgümnaasiu-
mis toimus kogemussemi-
nar „Kinnisvara ja fi-
nantsvabadus“, kus ligi sa-
japealisele auditooriumile 
jagasid kogemusi investee-
rimisasjatundjad. 

Katrin Kivi

„Rikkaks saamise õpiku“ au-
tor Jaak Roosaare pani publi-
kule südamele, et nad rahaas-
jades kasutaksid loogikat, 
mitte emotsiooni. „Kui miski 
tundub liiga hea, et olla tõsi, 
siis nii ka on – see ongi vaid 
ilus jutt, millel reaalne kate 
puudub,“ rääkis Roosaare ja 
nentis, et investeerida tasub 
projektidesse, millest inves-
tor ise aru saab. 

Liitintress on investori 
sõber
Teise märksõnana jäi Roosaa-
re ettekandest kõlama „liitint-
ress“ - ta soovitas selle enda 
kasuks tööle panna ja loomu-
likult laenuandjana, mitte 
-võtjana. Samas kinnitas ta, 
et kinnisvaraäris on laenami-
sega teised lood, ent selle tee-
ma lahtirääkimise jättis ta hil-
jem esinenud Peeter Pärtelile.
Liitintressi teenimise võima-
lust tutvustasid seminaril ka 
ühisrahastuse platvormide 
Estate Guru esindaja Kaspar 
Kaljuvee ja Crowdestate´i 
eestvedaja Loit Linnupõld. 
Mõlemad platvormid võimal-
davad investeerida kinnisvara 
tagatisel. Investoritel on või-
malik anda laenu alates 50-
100 eurost, teenides selle 

pealt intressi.
Seminaril osalejad kuulsid ka 
selgitust, milline on põhimõt-
teline vahe nende kahe plat-
vormi vahel. Estate Guru lae-
nud on fikseeritud intressiga 
ja laen on tagatud hüpoteegi-
ga; Crowdestate rahastab aga 
ka äriprojekte, laenuintress 
kujuneb vastavalt projekti 
edukusele. Teenimisvõimalu-
sed on suuremad, samuti ris-
kid.

Üürikinnisvara ja Lää-
ne-Viru turg
Koolitaja Peeter Pärtel tõi 
oma kogemuste salvest rahva 
ette näited kinnisvara ostmi-
sest ja selle välja- rentimisest 
üüritulu eesmärgil. Samuti 
said osalejad teada, millal ja 
kuidas kasutada refinantsee-
rimist.
„Laenamisel on üürikinnisva-
raäris oluline roll,“ rääkis Pär-
tel. „Mina laenan näiteks 
2,5protsendilise intressiga, 
millele lisandub 6 kuu eurib-
or. Algajana, kui sul pole veel 
suhteid laenuandjatega sisse 
seatud, tuleb alguses loomu-
likult maksta kõrgemat int-
ressi. Samas soovitan panga-
ga läbi rääkida, et laenu tingi-
mused vaadataks näiteks 
poole aasta pärast üle.“
„Refinantseerimine on laena-
mine vana laenu maksmi-
seks,“ jätkas ta. „Seda tehak-
se, et saada objektist omafi-
nantseering kätte ja teenida 
üüritulu juba selliselt, et sul 
poleks oma raha projekti all 
kinni. Selleks tuleb tõsta kin-
nisvara väärtust, näiteks kor-
terit remontides. Samuti 

LIITINTRESS

Liitintress (Compound Interest) koosneb int-
ressist ja intressi pealt teenitud intressist. 
Näiteks kui laenata välja 10 000 eurot ja 
saada tagasi 11 000 eurot, kujuneb intressiks 
10 protsenti. Liitintressi puhul hakkab saa-
dud intress omakorda intressi teenima. An-
tud näite puhul tähendaks see, et järgmiseks 
laename välja 11 000 eurot. Sellisel juhul 
teenib saadud intress omakorda intressi. Lii-
tintressi arvestatakse juuresoleva valemi 
järgi:

A=P(1+i/n)nt 

A = kogutud summa
P = laenatud summa
I = intress
N = intressimaksete arv
T = perioodide arv

Rakveres kogunesid 
finantsvabaduse taotlejad

peaks aga olema suhted loo-
dud mitme laenuandjaga, 
sest isegi kui kinnisvara väär-
tus on vahepeal tõusnud, ei 
pruugita sul samas pangas 
sama laenu refinantseerida.“
Kohalikust turust andis üle-
vaate Uus Maa Kinnisvarabü-
roo Virumaa tegevjuht ja kut-
seline maakler Margus Puna-
ne. „Kui Tallinnas on kinnis-
varaturg juba saavutanud 
buumiaegsed hinnad, siis 
Lääne-Virumaal on need 
taastunud 70 protsendi ulatu-
ses,“ rääkis Punane semina-
ril. „Rakvere turul on momen-

dil müügis 85 korterit, mis on 
viimase kümnendi madalaim 
pakkumiste arv. Samas on tu-
rul saadaval rekordiliselt pal-
ju üürikortereid. Mis turul 
edasi juhtub, ei julge prog-
noosida, kuid kui pakkumine 
ületab nõudlust, siis see vii-
tab sellele, et hinnad tulevad 
allapoole ehk üürihinnad 
muutuvad väiksemaks. Sa-
mas tehakse ostutehinguid 
aktiivselt, kuid kaupa on vä-
he, mis omakorda võiks tä-
hendada korteri hindade tõu-
su. Elame - näeme!“

Maavalitsus korraldab energiasäästu 
infopäeva
Europe Directi Lääne-Virumaa Teabekeskus ja Lääne-Viru 
maavalitsus korraldavad koostöös Targa Maja Kompetentsi-
keskusega 30. märtsil energiasäästu infopäeva, et tõsta tead-
likkust energiasäästu võimalustest ja motiveerida inimesi 
säästlikuma energiakasutuse nimel tegutsema.
Lääne-Viru maavanem Marko Tormi sõnul on Lääne-Viru-
maa juba aastaid olnud üle-eestiliselt energiasäästu osas üks 
eestvedajaid. „Olgu tegemist rohelise energiaga või innova-
tiivsete lahendustega linnaruumis ja hooneautomaatikas, on 
selge, et energiasääst ja seda võimaldav tehnoloogia on üks 
suurimaid märksõnu juba lähitulevikus,“ sõnas maavanem. 
„Seda, kui hästi suudame nende teemadega olla esindatud ka 
rahvusvahelises konkurentsis, määrab paljuski meie enda 
mõtlemine ja sellest johtuv aktiiv. Olgem teerajajad. Ka olu-
kordades, kus tuleviku sääst toob esialgu suuremad investee-
ringuvajadused,“ oli Lääne-Viru maavanem Marko Torm 
veendunud.
Rakvere Targas Majas toimuv infopäev on suunatud kohalike 
omavalitsuste ametnikele, ettevõtjatele, avaliku sektori esin-
dajatele, Rakvere linna allasutuste esindajatele, korteriühis-
tutele ja teistele säästlikust energiakasutusest huvitatutele.
Infopäeval räägib hoonete energiatõhususest ja nendega 
seonduvatest õigusaktidest, mis kehtivad ja mis on arenda-
mises, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehi-
tus- ja elamuosakonna nõunik Margus Tali. Energiatarbimise 
analüüsi Rakvere linna allasutuste hoonete näitel tutvustab 
Tartu regiooni energiaagentuuri energiaekspert Kalle Virkus.
Infopäev algab 30. märtsil kell 11. Üritusele saab registreeru-
da kuni 29. märtsini e-posti aadressil euroinfo@laane-viru.
maavalitsus.ee.
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PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

KOOLITUS

• Ettevõte pakub tööd koge-
mustega katusekattepai-
galdajatele. Info tel 5565 
3842

• Tallinnas autopesula pa-
kub tööd. Maksame rongi 
kuukaardi kinni. Küsi infot 
mob 5072 262

• KÜ Rakvere Laada 6 otsib 
trepikoja sisekoristamise 
teenuse pakkujat. Kontakt 
laada6@gmail.com, tel 5698 
0680

• Rakweld OÜ otsib alumii-
niumkeevitajat. Kohapeal 
on võimalus oskusi lihvida. 
Tel 5666 9401

• Kogemustega kohuse-
tundlik majahoidja-koja-
mees soovib leida tööd. Tel 
5742 0668

• Ehitus- ja metsatööos-
kustega keskealine mees 
otsib tööd. Oodatud kõik 
pakkumised! Tel 5807 5315

• Rakvere JK Tarvas ootab 
trenni 2007. – 2010. a sün-
dinud poisse ja tüdrukuid. 
Tel 5343 4875 jktarvas@
jktarvas.ee
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MÕNE REAGA

Tasub teada

Lääne-Virumaa messikes-
kuseks kohandatud Rakve-
re spordihallis võis ligi 200 
tööpakkumise hulgast lei-
da erialast tööd ka palga-
sõdur ja mõisaproua.

Ülle Kask

Rakvere Spordikeskuse parkla 
ja Kastani puiestee oli läinud 
nädala neljapäeval autosid 
täis. Messikeskuse fuajees sei-
sid mitme laua taga lahkelt 
naeratavad töötukassa noori-
kud. Väikest tunglemist oli 
märgata SA Virumaa Muu-
seumid ja Swedbanki väljapa-
neku juures. Moderaator, 
Rakvere teatri näitleja Margus 
Grosnõi, kutsus kuulama 
loenguid tööturuteenustest ja 
toetustest.

Loengud sõltlastele ja 
puuetega inimestele
Töötukassa juhtivkonsultant 
Maris Lanno rääkis Kuulajale, 
et populaarsed on psühho-
loogiline ja sõltuvusnõusta-
mine, mis seisneb selles, et 
alkohoolik, narkomaan või 
hasartmängusõltlane saaks 
nõu ja abi, kuidas edasi tegut-
seda. „Kui nõustamine on 
perspektiivne, toimub hanke 
vormistamine vastava spet-
sialisti juurde ja ka suunami-
ne. Piisab, kui töötu või koon-
datu ise tunnistab problee-
mi.”
Keegi meesterahvas poetas 
vahele, et joodik ju ei tunnis-
ta, et ta joodik on. „Siin ongi 
nõustaja roll oluline,” märkis 
Lanno.
Lääne-Virumaa Töötukassa 
juhataja Kai Puhasmets kõne-
les töövõimereformist ja sel-
gitas, mis uue korra järgi 
muutub. „Kui siiamaani on 
hinnatud töövõimetust, siis 
alates käesoleva aasta 1. juu-
list töövõimet,” ütles ta. „Töö-
võimetuspension, mida täna 
makstakse, on edaspidi kahes 
osas: osalise puude korral 192 
eurot ja 100protsendilise töö-
võimetuse korral 337 eurot.”
Need, kes Puhasmetsa sõnul 
praegu pensionit saavad, ei 
hakka seda vähem saama. 
„Töötukassa roll on vähene-
nud töövõimega inimeste 
nõustamine ja abistamine töö 
leidmisel. Puudega inimene 
peab töötukassas käima vä-
hemalt kord kuus. Teatud 
juhtudel võib kontakt toimu-
da ka telefoni teel või isetee-
nindusportaali kaudu.”
„Pakume kõigile karjääri-
nõustamist, tööotsingu töö-
tuba, proovitööd ja tööharju-
tusi,” teavitas Puhasmets. „ 
Kui näiteks kuulmispuudega 
inimene vajab abi tööinterv-
juul, pakume talle viipekeele 
tõlki. Kui tugiisikut vajatakse, 
tagab töötukassa ka tugiisiku 
tasustamise. Paljud tööand-

Messil pakuti tööd 
mõisaprouale ja palgasõduritele

Lääne-Virumaa Töötukassa juhtumikorraldajad (paremalt) Erlika Kirsimäe, Ülle Ristla, Liis 
Tamm ning juhtivkonsultant Maris Lanno. 

Foto: Ülle Kask

jad on valmis võtma tööle vä-
henenud töövõimega inime-
si. Me koolitame tööandjaid, 
kohandame nende ruume, 
pakume palgatoetust ja sot-
siaalmaksu soodustust.”
Naisterahvas, kes ei soovinud 
oma nime avaldada, rääkis 
hiljem, et muretseb oma täis-
kasvanud liitpuudega tütre 
pärast. „Kuidas ma hakkan te-
da kord kuus Rakvere töötu-
kassasse tooma? Tütar liigub 
halvasti, aga peale selle on tal 
ka vaimne alaareng,” kurtis 
naine. „Laps kardab inimesi 
ja hakkab avalikus kohas kar-
juma. Tööinimest temast nii-
kuinii ei saa.”
Emale sai ainult kaasa tunda 
ja soovitada tal töötukassasse 
konsultatsioonile minna.

Koolitusi ja tööpakkumi-
si seinast seina
Spordikeskuse suure saali ta-
gumises osas olid kohad sisse 
võtnud Lääne-Virumaa kut-
seõppeasutused.
Lääne-Viru Rakenduskõrg-
kooli õppejõud Kaie Kranich 
sedastas, et seoses rahvusva-
helise rahanädalaga olid neil 
paljud nõustamised ja kooli-
tused tasuta. „Koolitused on 
suunatud neile, kel on kas 
madalam haridustase, kes ta-
havad kvalifikatsiooni tõsta 
või on kaua tööturult eemal 
olnud,” selgitas Kranich. „Igal 
ajal on võimalik saada ka ta-
sulist nõustamisteenust.”
Anneli Kütt Väike-Maarja õp-
pekeskusest kiitis IT-nõustaja 
koolitust. „Infotehnoloogiat 
õpitakse kaua, aga meie pa-
kume ühe-aastast koolitust, 
et hiljem oleks võimalik luua 
kasvõi oma äri ja hakata kon-
sultandiks. Kui kellelgi on ko-
dus arvuti katki läinud, saab 
kohe kiiret nõu küsida.”
Kati Plukk, Euroopa tööhõi-

vevõrgustiku nõustaja Tallin-
nast, oli sättinud EURES-e 
väljapanekud koolitajate kõr-
vale. „Meie vahendame kon-
takte välismaale,” ütles ta. 
Küsimuse peale, kas ka vane-
maealistele välismaal tööd 
pakutakse, vastas Plukk, et  
mingeid vanusepiiranguid 
pole. „Tähtsad on oskused.”
Tööpakkumiste stendid olid 
muljet avaldavalt mitmekesi-
sed. Tööd võis saada nii liht-
tööline kui tippspetsialist. 
Näiteks Norrasse otsiti tea-
dustöötajaid, Saksamaale ja 
Taani arste ning IT-spetsialis-
te. Iirimaale vajati lihttöölisi 
linnulihatööstusesse, aga seal 
nõuti inglise keele oskust kõ-
nes ja kirjas. Pariisi Dis-
neylandi oodatakse kliendi-
teenendajaid, Küprosele laul-
jaid ja tantsijaid. Põhjanaab-
rid soomlased pakkusid tööd 
marjakorjajatele, puhastus-
teenindajatele ja a´ la carte 
kokkadele.
Palju oli tööpakkumisi ka väl-
japoole Lääne-Virumaad. Üle 
Eesti otsiti bussijuhte ja auto-
juhte, veebidisainereid ja 
veebiarendajaid. PPA Ida pre-
fektuur otsis politseinikke 
Narva ja Jõhvi, AS Kihnu Vee-
teed aga laevakaptenit.

Hooajatöödele 
ja praktikale
Swedbank otsis Keila, Kalla-
vere ja Maardu kontorisse 
kliendinõustajaid. 
Tiia Saremat, Rakvere kontori 
juhataja, rääkis, et neil on ko-
gu aeg pakkuda IT-valdkonna 
tööd. „Noored on ehk valmis 
ka elukohta muutma, vane-
mad inimesed kahjuks mit-
te,” ütles ta. „Pakume noorte-
le praktikale tulemise võima-
lusi. Pank on ju tänapäeval 
kujunenud nõustamiskesku-
seks. Kliendinõustaja töö 

seisnebki selles, et pakume 
klientidele võimalust tulla 
aastas näiteks korra tervik-
nõustamisele. Kui vaja, vaa-
datakse ümber elu- ja kodu-
kindlustused. Ja noortele ole-
me öelnud, et laadige Swed-
banki äpp alla,” soovitas Sare-
mat.
Katariina külalistemaja oma-
nik Tõnu Leppik pakkus tööd 
klienditeenindajatele ja abi-
kokkadele. „Oleme esimest 
korda töömessil,” ütles Lep-
pik, „aga tagasiside on üllata-
valt positiivne. Esimese tun-
niga laekus 20 sooviavaldust 
ja see on suur saak.” Katariina 
külalistemaja pakub suvel 
Käsmus Lainela puhkemajas 
toitlustusteenust.
Sa Virumaa Muuseumid pak-
kus samuti suveks hooaja-
tööd klienditeenindajatele, 
kokkadele ja abitöölistele. 
„Rakvere linnus otsib palga-
sõdureid,” lausus keskaegses 
riietuses teenindusjuht Alvis 
Laks. „Aga abitöölist on raske 
leida,” kurtis ta. „Hea, et mes-
sil saab kohe ja otse suhelda. 
Telefoni teel raiska ainult ini-
mese ja enda aega, kui hiljem 
selgub, et potentsiaalne kan-
didaat on teatud probleemi-
dega.”
Huvitav tööpakkumine oli 
Palmse mõisal. Mitu kena 
noort inimest kandideeris 
keskaegset vormiriietust 
kandvateks ettekandjateks ja 
köögitüdrukuteks. Otsiti ka 
mõisaproua Olga von Pahleni 
kehastajat, et turistidele ehe-
daid elamusi pakkuda.
Tänavu kevadel korraldab 
Eesti Töötukassa töömesse 
veel näiteks 5. aprillil Pärnus, 
12. aprillil Narvas, 22. aprillil 
Järvamaal, 3. mail Tartumaal 
ja 6. mail Viljandis.

Ideede laat keskendub taaskasutusele
7. aprillil kell 10 algab Rakvere ametikoolis maakonna suurim 
noorteüritus – ideede laat. Üritusele registreerumine kestab 
4. aprillini.
Lääne-Viru maavanema Marko Tormi sõnul on Virumaa üks 
suurimaid noorteüritusi deede laat suurepärane näide erili-
sest ideest, mõttejõust ja korraldajate energiast. „Kõik kokku-
panduna on loodud maakonna noortele suurepärane väl-
jund oma ideede realiseerimiseks ja teisalt ka sisend oma ko-
gemuse ja praktikate jagamiseks omaealistega. On ideede 
laat ju oma 1005 osalejaga Virumaa üks suurimaid noorte-
sündmusi ja tunnistatud eelmisel aastal ka Eesti aasta noor-
teürituseks,“ sõnas maavanem. „Soovin aktiivset osavõttu, 
avatud meelt ja häid ideid sellesse päeva. Mis veelgi olulisem 
- julgust ja jõudu nende ideede ellurakendamiseks,“ innustas 
Torm.
Ideede laada koordinaatori Lääne-Viru Maavalitsuse hari-
dus- ja sotsiaalosakonna vanemspetsialisti Merle Maim-
järv-Mirka märkis, et viiendal ideede laadal on esimest korda 
lisaks tehnika ja teadusalaste töötubade kõrval fookusesse 
tõusnud erinevad taaskasutuse ja keskkonnateemalised töö-
toad. Uue suunana on seekordsel laadal töötubade valik õpe-
tajatele. Samuti saab ka sel aastal näha teadusteatrite vaate-
mängulisi ja õpetlikke etendusi.
Laata külastama ja tegevustes osalema on oodatud kõik õpi-
lased alates 4. klassist, gümnasistid ja tudengid, nii kooliju-
hid, õpetajad, noorsootöötajad, lapsevanemad kui ka teised 
huvilised. 
Ideede laadal osalemiseks palume grupijuhendajatel või 
klassijuhatajatel registreerida grupp kas elektroonselt http://
ideedelaat.weebly.com/registreerimine.html või kirjutada 
e-posti aadressile haridusosakonad@laane-viru.maavalitsus.
ee kooli nimi, õpilaste arv ja juhendaja nimi ning kontak-
tandmed. Grupiväline registreerimine toimub samamoodi.
Ideede laada läbiviimist toetab Lääne-Viru Maavalitsus, Eesti 
Noorsootöö Keskus, Europe Directi Lääne-Virumaa Teabe-
keskus, Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, SA INNOVE ja Lää-
ne-Viru Arenduskeskus Euroopa Regionaalarengu Fondi 
meetme “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tege-
vuse “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse 
edendamiseks” kaudu. Meedet rakendavad Rahandusminis-
teerium ja EAS.

Kuulutaja

Mälestatakse 67 aasta möödumist 
märtsiküüditamisest
Selle aasta suurel reedel möödub 67 aastat märtsiküüdita-
misest, mil loetud päevade jooksul viidi vägivaldselt asum-
isele rohkem kui 22 000 eestlast. Lääne-Viru maavanem Mar-
ko Torm kutsub kõiki reedel mälestama märtsiküüditamise 
ohvreid.
Reedel kell 13 asetab Lääne-Viru maavanem Marko Torm 
küüditatute mälestuseks leinakimbu Rakveres Okaskrooni 
mälestussamba juurde. Mälestama ja leinama okupatsiooni-
re�iimi ohvreid tulevad ka Rakvere linnavalitsuse, Memento 
Rakvere Ühingu, Rakvere Tööpataljonlaste Ühingu, Endiste 
Poliitvangide Lääne-Virumaa Ühingu ja Kaitseliidu Viru ma-
leva esindajad ning Eesti Evangeelse Luterlikku Kiriku Rak-
vere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu.
„Hoiame küünlaid süüdates elavana mälestust süütutest 
inimestest, kes kannatasid okupatsioonivõimude inimsusev-
astaste kuritegude ja terrori all,“ sõnas maavanem Marko 
Torm. „Oleme mõtetes nende ja nende lähedastega. Tun-
nustame ja peame meeles neid, kes on veel meiega.“
Märtsiküüditamine oli Eestis 1949. aastal 25. märtsist kuni 
29. märtsi õhtuni Nõukogude Liidu võimude poolt läbi vi-
idud elanike massiline vägivaldne ümberasustamine Eestist 
Venemaa Siberi piirkonda. NSVL-i Ministrite Nõukogus 29. 
jaanuaril 1949 vastuvõetud määrusega pandi paika väljasaa-
detavate arvud Baltikumis: Eesti NSV-s 7500 perekonda, 
22500 inimest, Läti NSV-s 13000 perekonda, 39000 inimest 
ning Leedu NSV-s 8500 perekonda, 25500 inimest. Kokku 
kuulus määruse järgi ümberasustamisele 29 000 perekonda 
ja 87 000 inimest.
Noorim küüditatu Eestist oli teadaolevalt 3-päevane Anne 
Ojaäär Hiiumaalt, vanim oli 95-aastane vanamemm Maria 
Räägel Abja vallast.
Esimene ešelon läks sihtkohta teele Tapa raudteejaamast 992 
inimesega 26. märtsil 1949 kell 12.32, viimane Võru raudtee-
jaamast 1064 inimesega 29. märtsil kell 21.10.
Enamik küüditatuid vabanes alles 1958. aastal ning viimased 
deporteeritud vabastati 1965. aastal. Mitu tuhat inimest ei 
jõudnudki koju tagasi. 

Kuulutaja
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Möödunud laupäeval külas-
tas Rakvere jalgpalliklubi Tar-
vas Rakvere Teatrit. Sportla-
sed vaatasid etendust “Au-
sammas”, millele järgnes koh-
tumine teatritrupi ja peanäi-
tejuht Üllar Saaremäega. 
Koostöö märgiks löödi käed 
ja klubi andis teatrile üle 
meeskonna võistlussärgi.
Jalgpall pole Rakvere Teatri 
näitlejatele võõras ala. Eesti 
ja Soome näitlejate jalgpalli-
koondised võtavad üksteiselt 
mõõtu iga paari aasta tagant. 
Traditsioonile pani aluse Paul 

Pinna 1935. aastal. Pärast II 
maailmasõda tekkis pool sa-
jandit kestnud paus, uuesti 
kohtuti alles 1993. aastal.
Näitleja Tarvo Sõmer on esin-
danud Eesti näitlejate koon-
dist koguni kuus korda. Oma 
panuse on samal üritusel 
andnud ka Eduard Salmistu, 
tänane teatridirektor Velvo 
Väli ja tema eelkäija, praegu 
kultuuriministri ametit pidav 
Indrek Saar.
Velvo Väli sõnul on oluline, et 
Rakveres on klubisid, kes pa-
kuvad sportlikku väljundit 

igas vanuses ja igal tasemel 
noortele. „JK Tarvas on teinud 
suure arenguhüppe, tõustes 
Eesti meistriliigasse. Rakvere 
Teater omalt poolt soovib 
neid aktiivseid noori innusta-
da ja inspireerida. Loodame, 
et klubi pakub neile piisavalt 
füüsilist tuge, et püsivalt 
kõrgtasemel mängida. Kuid 
sellele lisaks on vaja ka oma 
vaimu eest hoolt kanda ja siin 
on valmis teater andma oma 
osa”, lisas Väli. 
Rakvere JK Tarvas tegevjuht 
Reijo Kuusiku sõnul on teatril 

ja jalgpallil nii mõndagi ühist. 
„Kumbagi ei saa teha ilma ki-
re ja armastuseta. Mänguli-
sus on mõlema leib. Seetõttu 
pole ka imekspandav, et ole-
me leidnud Rakvere teatri-
rahvaga ühise keele. Soovime 
teatri abiga leida vaimule 
värskust ning tuua klubi ko-
halikule kogukonnale lähe-
male,”, lisas Kuusik.

toimetas
Aivar Ojaperv

Punktiarvet ei õnnestunud 
avada ka Tartus
Jalgpallimeistrivõistluste meistriliigas kaotas Rak-
vere JK Tarvas võõrsil Tartu Tammekale 1:3. Seega ei 
õnnestunud liiga debütantidel punktiarvet avada 
ka neljandas voorus ning jätkatakse tabeli punase 
laternana, kuna teine seni vaid kaotusi tunnistanud 
Paide sai viimasest voorust oma esimese (viigi)
punkti kätte.
Tartlaste häälestus mänguks oli hea ja rakverlaste 
oma vastupidiselt uimane. Juba esimese 20 minuti 
järel juhtisid tartlased 2:0, kusjuures mõlemad vä-
ravad tulid Rakvere meeskonna lihtsatest eksimus-
test.
67. minutil pääsesid võõrustajad juba 3:0 eduseisu 
ja sellega oli pinge mängust ka sisuliselt maas. 74. 
minutil õnnestus tarvastel siiski auvärav lüüa – au-
toriks Siim Rannamäe.
Ka ei õnnestunud JK Tarval selleks mänguks kokku 
saada parimat võimalikku koosseisu: Taavi Trasberg 
täitis ajateenijakohuseid kaitseväes ning Erkki Kub-
ber ei saanud mängul osaleda kooli tõttu.
Ründaja Juhan Jograf Siim pidi käima põlvemeniski 
opetratsioonil ega naase platsile veel järgneva viie 
nädala jooksul. Kuni mai lõpuni ei näe platsil ka 
Kaarel Saart.
Sel nädalavahetusel on koondisemängude tõttu 
meistriliigas väike paus. Vaheaega ära kasutades 
peab Rakvere JK Tarvas 27. märtsil Maardus sõprus-
mängu Eesti U-18 noormeeste koondisega. Järgmi-
ne liigamäng toimub 2. aprillil, kui külla sõidetakse 
Narva Transile. Kohtumine Narva Fama kunstmu-
rustaadionil algab kell 13.
Üks Rakvere mängija - Stanislav Goldberg -kutsuti 
Eesti U23 koondisse. Kaitsja Märten Kuusk (on JK 
Tarvas laenul, mängijaõigused kuuluvad Nõmme 
Kaljule) valiti Eesti U21 kandidaatide sekka. 

Aivar Ojaperv

Rakvere Teater ja Rakvere JK 
Tarvas alustasid koostööd
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• Müüa 1toaline  k.m korter 
Rakveres Lembitu tn 2-8 (32 m2, 
III korrus), aknad vahetatud, vajab 
vähest remonti. Hind 18 800 €. Tel 
5819 5166

• Müüa Rakvere kesklinnas 
remonditud 1toaline ahiküttega 
korter. Tel 5590 0853

• Müüa Kundas 1toaline k.m. 
remonditud korter Koidu tn 81. 
Tel +358 4070 21378

• Müüa 2toaline  ahiküttega 
renoveeritud korter Rakveres otse 
omanikult. Tel 5373 3385

• Müüa Rakveres Lennuki tn 6 
2toaline korter. 3/4, ilus rahulik 
koht, san.remont tehtud. Võtmed 
kätte notaripäeval. Hind 16 900 €. 
Tel 5551 8067

• Müüa 2toaline korter Kungla tn 
9 (II korrus). Hind 28 500 €, tingi! 
Tel 5841 6697

•  M ü ü a  2 t o a l i n e  k o r t e r 
silikaatmajas Kundas Pargi tn 
6-14. Renoveeritud, I korrus, 
38,6 m2. Hind kokkuleppel. Otse 
omanikult. Vene keeles: 5609 3246, 
eesti keeles: 5332 0991

•  M ü ü a  Ku n d a s  2 t o a l i n e 
re n ov e e r i t u d  ko r t e r .  Hi n d 
kokkuleppel. Võlgu pole. Tel 5160 
334

• Müüa või üürile anda 2toaline 
korter Kundas Pargi tn 10. Tel 
5555 7805

• Müüa 2toaline korter Tapal Eha 
tn 18 (57,7 m2). Tel 5553 0344

• Müüa Rakkes 2toaline korter, 
vajab remonti. Tel 5597 6048

• Müüa 3toaline korter Tamsalus. 
Info telefonil 5828 0350

KINNISVARA

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

• Ostan hea hinnaga metsa ja 
põllumaad. Tel 5187 979

• Soovin osta korteri Rakvere 
kesklinnas maksumusega kuni 20 
000 €.Tel 5550 0588

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

• Soovin osta remonti vajava 
korteri Rakveres või Haljalas. 
Oodatud kõik pakkumised. Tel 
5188 770

• Ostan 1toalise k.m  korteri 
Rakveres. Võib vajada remonti. 
Telefon: 5556 1223

• Soovin osta Lääne Virumaal 
Kadrinas 3- või 4toalist korterit. 
Keskküttega. Tel 5458 6428

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

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

• Anda rendile heas korras 
äriruumid kesklinnas bussijama 
vastas (25 m2, 40 m2, 56 m2 - olemas  
ventilatsioon ja konditsioneer). 
Info 5648 6638

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
põllumaid, 
metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

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. 

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

TAPA, JAAMA 1

28 m2 0 korrus
9 m2 I korrus
58,1 m2 II korrus

TARTU, SOOLA 7

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

VINNI,  SÕPRUSE 5

36,3 m2 I korrus

JÄRVAKANDI,

TURU 1

14,9 m2 ja 80,9 m2 
I korrus

HALJALA, 
VÕSU MNT 5, 
49 m2 I korrus
ca 700 m2 II korrus 
(vajab väljaehitamist) 

RAKKE,  
FAEHLMANNI 38

ca 250 m2 II korrus

(vajab väljaehitamist)

104 000 €
MÜÜA 4 KORTERIGA MAJA 

TARTU TN, RAKVERES
• Kinnistu 2008 m², abihoone
• Äripind I korrusel
• Liitumine EE 30A 3F

Andrus, 527 1011

271 m² 23 000 €

Carmen, 5346 8877

38 m², II k

39 900 €

Andrus, 527 1011

78 m², II k

29 000 €
MÜÜA 2-TOALINE KORTER
TULEVIKU TN RAKVERES

• Renoveeritud
• Väga hea asukoht
• Parkimine hoovis

Andrus, 527 1011

38,9 m²

26 700 €
MÜÜA 2-TOALINE KORTER 

LAADA TN RAKVERES
• Väga hea asukoht
• Aknad päikse poole
• Parkimine hoovis

Andrus, 527 1011

36,6 m², III k

15 700 €
MÜÜA 2-TOALINE KORTER

KARJA TN, RAKVERES
• Majas 6 korterit
• Ahiküte, puukuur
• Toad läbikäidavad

Tiia, 5342 4091

42 m², I k

31 000 €
MÜÜA 2-TOALINE KORTER 

LAADA TN RAKVERES
• Hea seisukord
• Puhas ja korralik korter

Andrus, 527 1011

43,9 m², I k

3 775 €
MÜÜA ELAMUMAA

KALMISTU PÕIK TAMSALUS
• Rahulik piirkond
• Kinnistu piiril vee- ja kanal.trassid
• Ümbruses eramajad

Tiia, 5342 4091

1344 m²

233 000 €
MÜÜA  HÄÄRBER

ANGUSE, VINNI VALLAS
• Kinnistu 1,6 ha
• Maakividest suur kõrvalhoone
• Karl Friedrich Burmani projekt

Carmen, 5346 8877

346,8 m²

20 000 €

Carmen, 5346 8877

74,6 m²

77 000 €
MÜÜA PALKMAJA

 EISMA , VIHULA VALLAS

Carmen, 5346 8877

128 m²

27 000 €

Carmen, 5346 8877

40,4 m², I k

• Kinnistu 1747 m², kõrghaljastus
• Saun, suur terrass
• Maitsekas siseviimistlus

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
SIDE TN RAKVERES

• Toad eraldi
• Kaunis ümbrus, kesklinn lähedal
• Keldriboks

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
L. KOIDULA TN RAKVERES

• Majal uus katus, vihmavee-
  süsteem ja aknad
• Uus torustik ja el.süsteem

MÜÜA MAJA
KESK TN VIRU-JAAGUPIS

• 3 tuba, köök, sahver, esik
• Uus pliit ja soojamüür
• Välikelder, kõrvalhoone

MÜÜA 4-TOALINE KORTER 
POSTI TN RAKVERES

• Läbi maja planeering
• Aktiivne ühistu, soe maja
• Linna südames, hea hind

• Müüa Kundas 3toaline korter 
(61,9  m2,  1/5,  toad eraldi , 
rõdu) või vahetada 1toalise 
vastu + kompensatsioon. Hind 
kokkuleppel. Tel 5333 1033

•  Mü ü a  Ku n d a  ä ä r e l i n n a s 
looduskaunis kohas 3toaline 
mugavustega korter (66 m2). 
Kaasa kelder, garaaž, aiamaa. 
Otse omanikult. Hind 8000 €. Tel 
5615 9556

• Müüa L-Virus Laekvere alevikus 
3toaline 2 rõduga remonditud 
keskküttega korter. Samas ka 
2toaline puuküttega. Tel 5563 
8122

•  S o o d s a l t  m ü ü a  3 t o a l i n e 
ahiküttega korter Tudus. Aknad 
vahetatud, uus pliit, aiamaa. Tel 
5662 7058

• Müüa Tapal 4toaline korter. 
Aknad, uks vahetatud, rõdu, III 
korrus. Hind kokkuleppel, otse 
omanikult. Tel 5332 6207

• Müüa maja L-Virumaal Haljala 
alevikus. Krunt 3100 m2. Tel 5664 
3580

• Müüa maja Väike-Maarja vallas 
Eipri külas. 4 tuba ja köök + 
abihooned. Krunt 1,04 ha. Hind 
26 000 eurot. Lisainfo tel 5689 
1017, Elve

• Müüa maja Väike-Maarja vallas. 
Tel 5557 5340

• Müüa maja/suvila  Väike-
Maarja vallas Kiltsis. 3 tuba, köök, 
tsentraalvesi, saun + abihooned. 
Krunt 0,38ha, hind 15 000 €. 
Lisainfo: 5563 0392, Leili

• Müüa maja koos aiamaa ja 
kõrvalhoonega 18 km Rakverest 
või vahetada 2toalise korteri vastu 
Rakveres (II korrusel). Tel 5562 
2948

• Müüa 2 elamukrunti Vinni 
vallas Piira külas koos elamute 
projektiga. Tel 5175 5790

• Müüa Kõrgemäe külas (3 km 
Rakverest) kinnistu. Kinnistul 
e l e kt e r,  p o o l e l i o l e v  e l a m u 
vundament, kaasa projekt, kat. 
tunnus 66204:002:0264. Hind 8 300 
eurot. Tel 5800 5601

• Müüa krunt (1240 m2) Rakveres. 
Tel 5570 990



• Ostan VAZide uusi plekke, 
ilukilpe, tulesid, stangesid, 
veneaegseid uusi rehve. Tel 5157 
395
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AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00          www.hot.ee/rakett

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

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

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

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

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

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

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

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

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

• Anda üürile 1toaline keskküttega 
korter Vinnis otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Anda üürile 1toaline korter 
Sõmerul pikemaks ajaks. Tel 5264 
233, 5591 3036

•Anda üürile otse omanikult 1toa-
line korter Uhtnas. Tel 5624 4605

• Anda üürile k.m. 2toaline korter 
Laada tn 10 III korrus. 200 € + kom.
maks. Tel +358 4070 21378

• Üürile anda 2toaline puuküttega 
korter Rakveres Pikk 37. Hind 190 
€ kuus. Tel 5034 972, info@ko.ee

• Anda üürile 2toaline keskküttega 
korter otse omanikult Sõmerul. 
Tel 5624 4605

• Anda üürile mugavustega 3- ja 
4toaline korter Tapal. Tel 5196 
4657

• Anda üürile korter. Tel 5836 1490

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

• www.toonklaas.ee

• Müüa Chrysler Voyager 2,5D 07. 
1998. a, 7 kohta. Heas korras, üv 
08.2016. Hind 900 €. Tel 5593 1834

• Müüa Ford Focus 2005. a 1,6TD 
universaal (3100 €). Auto väga heas 
korras. Võimalik vahetada odavama 
autoga. Tel 5024 288

• Müüa Ford Focus 1,6 2007. a 
hõbedane, bensiin, luukpära, 
manuaal, 236 000 km, üv 12.2016. 
a. Liisinguvõimalus. Hind 2 500 €. 
Tel 5264 108

• Müüa Honda CR-V bensiin, 
kaasa valuveljed suverehvidega. 
Tel 5300 1751

• Müüa sõiduauto Mitsubishi 
Colt 1,3 2006. a universaalkere, 
4 ust, valuveljed, hästi hoitud, 
läbisõiduga 100 000 km, asub 
Rakveres. Tel 5051 150

• Müüa Opel Astra 1,6 bensiin 
1999. A universal. Kehtiv ülevaatus 
ja kindlustus. Auto väga heas 
koras, lisainvesteeringuid ei vaja, 
istu sisse ja sõida. Hind soodne. 
Tel 5028 156

• 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 Seat Cordoba Vario 1,4 
55 kW bensiin 2001. a, must, 
universaal. Hind kokkuleppel, 
tingi. Tel 5190 5515

• Müüa Suzuki Baleno 1,3 73 kW 
96. a, tumesinine. Palju lisasid. 
Hind 560 €. Info 5152 665

• Müüa Škoda Fabia 1,2i 47 kW 
2004. a hõbemetallik, universaal,  
5 ust, ls 170 000 km, ülevaatus 
12.2016. a, sõiduk väga heas 
korras, äsja saabunud Rootsist. 
Hind soodne. Tel 5616 5761

• Müüa Toyota Yaris 1,4D v.a. 
11.2010. Auto paljude lisadega ja 
hooldatud ainult esinduses. Tel 
5664 8318

• Müüa VW Golf 6 variant 2010. 
a, must, heas korras, rikkalik 
lisavarustus, kahed rehvid (müügis 
ka auto24.ee, kus ka pildid). Hind 
6900 €. Tel 5663 7200

• Müüa valuveljed Toyotale 
koos rehvidega 205/60R16 ja 
lauakruustangid (kasutatud). Tel 
5345 2640

• Müüa lamellrehvidega veljed 
Opel 98. a R13 6 tk, Ford Mondeo 
2000. a R14 4 tk. Odavalt. Tel 5152 
665

SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida soodsalt 1- või 
2toalise korteri Rakveres. Tel 5225 
337

ANNAN ÜÜRILE • Müüa 185/65R15 korralikud 
suverehvid. Tel 5552 7229

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika

• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont

• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine

• esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899

TEENUSED

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

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

Rakvere, Tallinna tn 38. 
(hoovis)

Pakub: 

ALUMIINIUMI JA 
ROOSTEVABA TERASE

KEEVITUS JA 
PAINUTUS TÖID.

Info: 5666 9401

RakWeld@Gmail.com

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

• 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 kolimisega seotud, 
ja seejuures soodsate hindadega. 
Alates pakkimisest kuni klaverite 
jm. raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame koos 
teie probleemile parima lahenduse. 
OÜ Kolimised. TEL. 5649 3289 
või kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

• 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

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

• Kolimine ja veoteenus. Suur 
kaubik. Tel 5552 8487

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja  kanalisatsio onikaevude 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus. 
Külmunud trasside sulatus. Feka-
Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 5381 
9930



•  P u u d e  l õ h k u m i n e 
h a l u m a s i n a g a .  Tö ö t a b  k a 
elektrita. Hind kokkuleppel. Tel 
5150 342

• Aednik teeb kevadist õunapuude 
lõikust. Tel 5559 1678

•  V i l j a p u u d e  k e v a d i n e 
noorendus, hoolduslõikus. Tel 
5143 787, Heino

• Professionaalne viljapuude ja 
hekkide lõikus. Tel 5073 463, 
Hallan

•  T e o s t a n  v i l j a p u u d e 
hoolduslõikust, hinnad 5 - 25 
eur. Aiahooldusteenus. Olemas 
kutsetunnistus. Tel 528 4435
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Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee

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

• Toru- ja sanitaartehnilised tööd. 
Tel 5332 4749

• Plaatimine + torutööd. Tel 
5695 4670

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 
7593

• Kõik san. tehnilised tööd 
valamust keskkütteni. Tel 5103 
295

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

• Rakvere Küttesalong teostab 
küttesüsteemide paigaldust 
ja  ho oldust.  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

• 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

• Pottsepatööd. Tel 5398 2904

• Ahjud, kaminad, pliidid, korst-
nad, müürid. Tel 5047 459

• Korstnapühkija ja pottsepa 
teenused. Tel 5221 165

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

FEKAALIVEDU

 (liiv, kruus, muld, oksad, 
alusel kaup jm)  

- kallur + HMF kraana, kv 3,5t, 
greifer, puiduhaarats. 

Hea manööverdusvõime.  

Info 555 60 240

TRANSPORDITEENUS

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

• Soodsalt müügil uued ja kasuta-
tud kodu- ja tööstusõmblusmasi-
nad. Hooldus, remont, tarvikud 
kõikidele masinatele. Rohuaia 
20-2, 5588 429, 32 450 85, Priit

• Soojustan, polsterdan uksi. Tel 
5646 8055

• Hauamälestiste puhastamine 
(plaadid, kivid, sambad, ristid). 
Tel 5373 3408

• Restaure erin vanaaegs et 
mööblit. Tel 5668 3582

• Teritan kreissaage ja muid 
tööriistu. Tel 5391 1667

* 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

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

• Arvutite ja nutiseadmete 
soodne hooldus ja remont. Tel 
555 268 97

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

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

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

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

• 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

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

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

ELAMUAUDIT OÜ 

KORTERIÜHISTUTE 
NÕUSTAMINE  HOONE 

RENOVEERIMISEKS 
 

tehniline konsultant 
energiaauditid 

 
Tel: 5098440 

urmas@elamuaudit.ee 

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaata aruande 

koostamiseni • 

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

ONU REMUS müüb, paigaldab 
ja hooldab õhk-soojus 

pumpasid.

 Info ja tellimine tel 5557 1900

www.prtgrupp.ee



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

PAE- JA PÕLLUKIVIST 
MÜÜRID, 

VÄLIKAMINAD. 
Tel 5129 689
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• Teeme ehitus- ja remonditöid 
ning vannitubade remonti. Ai-
tame teid sisekujundusel. www.
kenriko.ee, tel 5083 305

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa 5695 
4670

• Teostame korterites ja eramutes  
remondi- ja ehitustöid. Lisaks 
igasuguseid kivitöid. Tel 5907 4912

• Teostame eramutes ja korterites 
ehitus- ja remonttöid. Samuti san.
tehnilised tööd. Hinnad soodsad. 
Tel 5373 3385

•  Ehitus,  sis ev iimistlus  ja 
remonttööd. Majade, korterite, 
saunade,  terrasside ehitus, 
soojustamine, voodrivahetus, 
plaatimised. Tel 5045 560

• Vundamentide ja majakarpide 
ehitus, puitkonstruktsioonid 
j a  f a s s a a d i d ,  h o o n e t e 
renoveerimine, ehitusalane 
n õ u s t a m i n e ,  h o o n e t e 
mõõdistamine. Tel 5646 0674, 
FIE Mart Nestor

• Fassaaditööd. Tel 5695 4670

•  Kv a l i t e e t s e d  e h i t u s t ö ö d 
k o g e m u s t e g a  e h i t a j a l t ,  k a 
terrasside ehitus. Info tel 51 34 
814

• www.seinamaalingud.webs.com

• Võrk- ja puitaedade ehitus. 
Soodsa hinnaga loomavõrgust 
piirded. Tehtud töödele arve ja 
garantii. www.kodupuit.ee Tel: 
58 889 999

•  A u t o m a a t i k a  t i i b -  j a 
l i u g v ä r av a t e l e .  Tõ s t u ks e d , 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 8293, 
tenentte@gmail.com

• Klaaskuul- ja soodapritsiteenus. 
Tel 5373 3408

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

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

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

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

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

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

TEOSTAME 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

www.ehitajamees.ee

info@ehitajamees.ee
Tel 5372 4272ÜLDEHITUSTÖÖD

FASSAADITÖÖD

KATUSETÖÖD

EHITUSE PEATÖÖVÕTT

Võtke ühendust 
ja leiame koos 
sobiva lahenduse!

www.kuulutaja.ee

• Müüa palju korralikke süle- 
ja lauaarvuteid.  Garantii  ja 
vahetusvõimalus. Tel 56 454 853

• Müüa nahast diivanvoodikomp-
lekt (3+2, must), vana 3 poolega 
riidekapp, 2 diivanilauda. Tel 
5699 6594

•  M ü ü a  n u r g a d i i v a n  j a 
tumba, diivanilaud  (kirss), 
sektsioonmoodulkapp (kirss), 
s öögilaud  ja  toolid (kirss), 
elektriradiaatorid, suusasaapad. 
Tel 5104 147

• Müüa neli kotitäit tüdrukuriideid 
suuruses 56-98 (üle 80 eseme). 
Kõik kokku hind 10 €. Rakveres. 
Tel 5300 3606

• Müüa köögikapid, valamu 
(1960. a, valge), laud, tumba. Tel 
5594 7776

KODU

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

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

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

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

•  O s t a n  m a j a p i d a m i s e 
l i kv i d e e r i m i s e l  v õ i  ke v a d 
koristamisel jäänud esemeid 
kila-kolani. Vajadusel prügivedu. 
Tel  5031 849

• Ostan vanu Vene mudeleid. Tel 
5463 7570

• Ostan töökorras Profi  gaasipliidi 
ja kubu. Tel 5853 1664

•  A n t i i g i ä r i  o s t a b  k u l d a 
igasugusel kujul. Hind alates 18 
€/gr. Tel 5067 819. Kokkuleppel 
ettehelistamisega

• Antiigiäri ostab lauahõbedat 
ja hõbeehteid proovidega 84; 
800; 875; 916 ja 925. tel 5067 819 
kokkuleppel ettehelistamisega

• Ostan Vene makke, raadioid, 
v õ i m e n d e i d ,  k õ l a r e i d , 
trükiplaate, skeeme, dioole, 
arvuteid, vanu rahasid, medaleid 
ja toidunõusid. Tel 5633 1491

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%

Kauplus Liilia 
Väike-Maarjas Pikk 9.

Müügil kasutatud ja 
uued riided.

Osutame pesupesemis 
ja õmblusteenust.

Võimalik osta ja 

tellida käsitööd. 

Oleme avatud 
E, K, R 9 – 17K, R 

Tel 5349 6063
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• Müüa soodsalt 3m küttepuud 
(lepp).  Transport tasuta.  Ka 
väiksemad kogused. Tel 5567 5755

• 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 5-10 
m3. Tel 5051 528

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

• 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 lõhutud küttepuid. Hind 
al. 30 €/rm. Koos kohaletoomisega. 
Pikkused al 25 – 60cm. Tel 5045 632

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5046 111

• Müüa küttepuid ja kartulit 
(mahe). Tel 5148 848

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid. Vedu tasuta. Tel 
5013862

• Müüa kuivad küttepuud Rakveres. 
40L võrgus (lepp) 2€/kott. Tel 
5567 5755. Kvaliteetne puu ja kiire 
teenindus! 

• Müüa lepavoodrilauda ning 
kütteklotse ja –pindusid (lepp, 
haab, kuusk). Transpordivõimalus. 
Tel 5646 0543

• Müüa saetud-lõhutud küttepuid 
koos kohale toomisega. Tel 5615 
2941

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa 3m küttepuud. Tel 5043 
326

KÜTTEPUUD

KUIVAD JA ODAVAD KUIVAD JA ODAVAD 

KÜTTEPUUDKÜTTEPUUD

Tel 5674 6029Tel 5674 6029

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

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 €

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

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 28 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

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
• pelletigraanul 2,95 eur/kott

Tel 53 953 953, 
vooder.wix.com/puukuur

        Puukuur

Ehitusliku saematerjali müük 
Väike-Maarjas. Pikkused 3-6m.

6m saematerjal 170eur/tm.
Kaubaaluste müük. 
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. 

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

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
servamata lauda, lepalauda, 
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

• Müüa superhinnaga Siberi 
lehise II sordi (BC) materjale: 
voodrilauad, terrassilauad, 
nelikant, saematerjal. Lisainfo: 
tootmine@wellmax.ee Tel: 5686 
2294

EHITUS

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

LOOMAD

• Kodu otsivad armsad kassipojad. 
Tel 5685 8009

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

• Müüa toidukartulit „Laura“. 
Asume kolme kilomeetri kaugusel 
Rakverest. Mob 5334 5348

• Müüa toidu- ja seemne suurust 
kartulit „Gala“ ja „Laura“. Vedu. 
Tel 5141 338

• 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

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

• Müüa mett otse mesinikult. 
Rakvere piires koju kätte. 6.25 €/
kg. Tel 5551 6456

• Müüa teravilja, ka jahuna. Kott 
6 €. Tel 5346 6784

• Müüa traktor T-25 (kabiinita) ja 
haakeriistad: kultivaator (2,5m), 
kartulirootor, kartulipanemis-
masin (2vaoline), puulõhkuja, 
randaal ketastega, äkked (3m), 
ader. Tel 5209 952

• Müüa T-25. Tel 5259 973, peale 15

PÕLLUMAJANDUS

METS
• Ostan metsakinnistuid (sobib ka 
looduskaitseala) ja võib pakkuda 
ka läbi raiutud. Tel 5534 023, e-post 
arvo.suurmaa@gmail.com

OSTAN SUUREMA 

KOGUSE 

KASELUUDASID.

HIND 

KOKKULEPPEL.

Tel. 5051 528

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

TEATED
HILP-HARAKA

Kauplustes 
Tapal ja Rakveres

Laste, naiste, 
meesteriided 

-50%

Asume Rakveres Laada 
6B ja Tapal Pikk 10

UUED JA VÄHE 
KASUTATUD RIIDED 

USA-st

Kasutatud riided
UUS KEVADKAUP!

• Soodsalt müüa merisigu. Tel 
5833 0153

• Koer Täpi endine perenaine pa-
lun võtke ühendust tel 5845 5248
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Kuuluta Kuulutajas!
Saada kuulutuse tekst kuulutus@kuulutaja.ee
või helista 32 25 093
Eraisikute reakuulutusi võetakse vastu ka
Grossi Toidukaupade kaupluses Joogid (Vilde 6a, Rakvere)
iga päev 10-22

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

• 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

MUUD

JURIST ANNAB NÕU

• 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

• Oled kalamees,  jahimees, 
maamees – osta mootorkelk 
Buraan koos saaniga. Hind 1550 
€. tel 5189 518

• Müüa uued pakendis Taro 
tõeotsija kaardid  ja uus ühe 
inimese kušett. Tel 5608 4289

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad

OSUTAB TEENUST:
• Metsateede ehitamine
• Metsa lõikus ja väljavedu
• Võsalõikus ja väljavedu

INFO:
Tel: 517 4176

metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

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! 
Kokkuleppel ettehelistamisega 

tel 506 7819

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Jäi palju veel soovida,
jäi palju veel igatseda,

jäi palju veel luua
ja suur soov palju teistele anda.

VALDUR PUIERÄST 
2. surma-aastapäeval

mälestavad ema, õde 
ja vend peredega

Südamlik kaastunne Märdile ja 
Andresele kalli abikaasa ja ema 

SIRJE OTSA 

surma puhul. 
Wesen-berghi kolletiiv

Head sõpra 

EDVIN EDINGUT 

mälestab Niina 
ja avaldab kaastunnet 

lahkunu omastele

Avaldame kaastunnet Märdile perega 

SIRJE OTSA

kaotuse puhul. 

Sirje ja Tanel perega

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 24. märts 2016

Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Kartul kg 0,36 0,40

Mugulsibul kg 1,20

Roheline sibul kg 5,00

Till kg 12,00

Salatikurk kg 3,00

Tomat kg 4,50

Hapukapsas kg 1,50

Kapsas kg 0,45

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Peet kg 0,80

Küüslauk kg 8,00

Õunad kg 1,30

K u i v a t a t u d 
õunad

kg 8,00

Põlduba kg 2,50

Hapukurk kg 3,00

Jõhvikad liiter 5,00

Kreeka pähklid kg 4,00

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

10tk 1,50

Mesi 700g purk 5,00

Toorpiim T, N, 
L 9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

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

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSK!

Lugeja küsib: Millega peaks arvestama köögis koka ja abitööli-
se töökoha sisustamisel?

Vastab Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kal-
jula.
Igasuguse töökoha sisustamise puhul peab arvestama sellega, 
et töötajal oleks piisavalt ruumi esiteks jõuda oma töökohale 
ning teiseks teha oma tööd, ilma et peaks kogu aeg kartma end 
näiteks kapinurga vastu ära lüüa. Põrandal ei tohi olla takistu-
si, mille otsa võiks komistada ja kukkuda, olgu selleks siis kas-
tid, katmata äravooluavad põrandas vmt. Sile põrand on oluli-
ne ka selleks, et  kaupade transportimiseks saaks kasutada 
abivahendeid, nt erinevad ratastega riiulid või kärud. Kui ukse 
vahel on pakk, ei saa abivahendeid kasutada ning raskuste pi-
dev käsitsi teisaldamine võib põhjustada töötajatele tervisep-
robleeme. Kärude valikul tuleb arvestada, et need mahuksid 
ustest läbi. Vältida tuleks asjade tassimist treppidest, sest trep-
pidel üldjuhul abivahendeid kasutada ei saa ning on suurem 
oht komistada ja kukkuda. Abivahendeid tuleb soetada piisa-
val hulgal, et kõik töötajad saaksid neid vajadusel kasutada.
Põrandakatte valimisel tuleks lähtuda sellest, et köögi põran-
dale võib sattuda vedelikke ja toiduaineid ning põrandakate 
peab seega olema libisemiskindel. Ka tööjalanõud peavad ole-
ma libisemiskindla tallaga. Tööjalanõud tuleb anda töötajate-
le, kes peavad töö tõttu pidevalt seisma ja käima. Tööjalanõu-

de valimisel on oluline, et need oleksid tallavõlvi toega, kont-
sakõrgusega 2-3 cm ja kannarihmaga. Vale tööjalats võib põh-
justada muutusi pöialuudes ning võib lameneda pöia risti- ja 
pikivõlv. Sellised muutused pöidades on selja- ja jalavalude 
põhjustajateks ning võivad põhjustada muutusi selgroo füsio-
loogilistes kõverustes ja nõgusustes. Tööjalatsid tuleb valida 
lähtuvalt individuaalsest sobivusest. Töötajad, kes peavad pi-
devalt seisma ja käima, peavad puhkepauside ajal saama istu-
da seljatoega toolidel. Kui töös on ülesandeid, mida saaks teha 
istudes, tuleb töötajale luua võimalus seda teha. 
Töötasapind peab olema piisava suurusega, et kõik vajalikud 
töövahendid ja toiduained mahuksid sinna ära ning jääks pii-
savalt ruumi ka töötegemiseks. Töötasapinna kõrgus peab ole-
ma töötaja jaoks sobiv ja mugav. Tööde puhul, mis eeldab käte 
vaba liigutamist, võiks töötasapind olla umbes 5 cm allpool 
töötaja küünarnukki. Kindlasti ei ole mugav see, kui töötaja 
peab madala töötasapinna puhul tegema tööd pidevalt kum-
margil olles või kõrge puhul töötama pidevalt kõrgele tõstetud 
kätega.
Töötamine köögis võib olla väga pingeline, kui on vaja teenin-
dada korraga suurt hulka sööjaid. Nii võib köögitöötaja töö-
tempo olla väga suur. Töötajatel peab olema võimalus teha 
tööpäevas puhkepause. Töö tuleb organiseerida nii, et puhke-
pauside kasutamine on regulaarne, mis omakorda annab töö-
taja organismile võimaluse taastumiseks.
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„Teeme ära!“ talgute re-
gistreerimine on täie hoo-
ga käima läinud, esimese 
nädala jooksul pani end 
kirja ligi kolmsada talgu-
juhti.

Liisi Kanna

Tänavust talgupäeva peetak-
se 7. mail. Talgute kirjapanek 
läks lahti 17. märtsil ning tal-
guliste registreerimine algab 
18. aprillil. Üritus toimub 
taas nõnda, et iga kogukond 
saab ise otsustada, millised 
tööd üheskoos ette võetakse.
„Iga-aastane talgupäev on 
kujunenud üle Eesti oluliseks 
ja oodatud sündmuseks, mil-
leta inimesed ei kujuta enam 
kevade saabumist ette. Nii 
võibki öelda, et talgulised on 
omamoodi kevadekuuluta-
jad, kuid veelgi enam – nad 
on kogukondade äratajad ja 
uute algatuste ellukutsujad 

nii maal kui ka linnas,“ tõi 
„Teeme ära!“ kampaania 
eestvedaja Tarmo Tüür talgu-
päeva kirjelduses välja.
„See võimaldabki talgupäeva 
raames pöörata aasta-aastalt 
üha enam tähelepanu teema-
dele, mis aitavad tõsta ini-
meste elukvaliteeti ja ühis-
konna turvalisust.“

Olukord Lääne-Virumaal
Talgute korraldamise aeg ei 
ole tegelikult rangelt paika 
pandud, iga juht võib talgu-
päeva teha ka talle sobival 
kuupäeval. „Talguid ei pea ju 
pidama 7. mail, võib ka enne 
ja pärast seda,“ rääkis Lää-
ne-Virumaa koordinaator Evi 
Torm.
Tormi sõnul on meie maa-
konnas kirjapanek hoogsalt 
alanud. „Iga päev tuleb tal-
guid ikka juurde,“ sõnas ta. 
„Registreerunuid on praegu 
üsna ühtlaselt üle Eesti. Lõu-
na-Eesti on võib-olla natuke-

ne aktiivsem.“ Esimese näda-
laga märgiti talgukaardile 
Lääne-Virumaal üle kahe-
kümne toimumiskoha.
Tänavuse „Teeme ära!“ kesk-
mes on veeohutus. Korralda-
jad kutsuvad osalejaid üles 
võtma üheks talguteemaks 
ohutuse veekogude ääres 
ning valmistama ujumiskoh-
tadesse puidust veeohu-
tusstende. 
„Stendi saab meeskonnalt. 
Eesti peale on kokku 550 
stendi, seega võiks neid 36 
tükki igasse maakonda üles 
panna,“ kirjeldas koordinaa-
tor. „Loodan väga, et inime-
sed kasutavad seda võima-
lust.“
Tormi sõnul on paljud tund-
nud huvi teabetahvli idee 
vastu. „On öeldud, et tahaks 
teha sinna, kus ei ole ujumis-
kohta, aga noored ikkagi käi-
vad suplemas. Tahetakse teha 
neid kohti juurde, kus käia,“ 
tõdes ta.

Seejuures peaks aga jälgima, 
et paberimajandus korda 
saaks. „Kindlasti tuleb küsida 
omaniku nõusolek ja Kesk-
konnaametiga konsulteeri-
da,“ tõi koordinaator välja.
Talguid, mille üheks teemaks 
on veeohutus, registreeriti 
Lääne-Virumaal esimese nä-
dala jooksul 8. 
„Enamasti on tegu heakorra-
talgute või mõne konkreetse 
objekti käima lükkamise tal-
gutega,“ kirjeldas Torm olu-
korda. Tema sõnul on üsna 
võrdselt suuremaid ning väi-
kesemaid talguid. „On neid, 
kus oma perekond osaleb, 10-
15 inimest. Aga on ka neid, 
kus 40-60 osalejat kokku tu-
leb,“ rääkis koordinaator.

„Teeme ära!“ 
maailmakoristus
Evi Torm loodab, et osalejate 
arv ikka kasvaks. „Ma ootan, 
et sama rõõmsaid inimesi na-
gu igal aastal tuleks järjest 

juurde,“ sõnas ta. „Et inime-
sed tunneksid rõõmu koos te-
gemisest. Kui ise ei taheta tal-
gujuhiks olla, siis on võima-
lus otsida koht, kuhu appi 
minna.“
Möödunud aastal korraldati 
üle Eesti 1808 talgut, millel 
osales 47136 inimest. Esime-
ne „Teeme ära!“ talgupäev 
Eestis toimus 2008. aastal. 
Sellest alates on teisedki rii-
gid samalaadseid koristus-
päevi korraldanud. 
Üleriigilisi talguid on peetud 
näiteks Lätis, Leedus, Ukrai-
nas, Portugalis, Albaanias, 
Kreekas ja Afganistanis. Ees-
tist alguse saanud liikumine 
on jõudnud 112 riiki.
Nüüd korraldatakse eestlaste 
eestvedamisel maailma 
prahist puhtaks tegemist. 
Ülemaailmne koristuspäev 
peaks aset leidma 8. sep-
tembril 2018. aastal  ning seal 
loodetakse osalemas näha 
150 riiki.

Eesti Kalastajate Selts 
koostööpartneritega kutsu-
vad kalastajaid ja loodu-
sesõpru üheskoos 3. april-
lil veekogude kaldaid pu-
hastama – toimub aktsioon 
Kaldad puhtaks 2016.

Katrin Kivi

Selleks, et sündmusest osa 
saada, ei pea tegema muud, 
kui minema vabalt valitud 
järve-, mere- või jõelõigule 
ning selle üksi, sõbra või terve 
perega sinna jäetud prügist 
puhtaks tegema. Et sündmus 
meeldejäävamaks muuta, ta-
sub teha talgutest ka foto 
ning edastada see Eesti Kalas-
tajate Seltsile. Parimatele ja-
gatakse auhindu.
„Idee sai alguse juba eelmisel 
aastal,“ rääkis algataja Timo 
Tintse. „Toona jäi organiseeri-
mise aega väheks, aga jagasin 
mõtet Eesti Kalastajate Seltsi-
le inimestega ja idee võttis 
kalameeste seas kohe tuld.“
Tänaseks on kodanikualgatus 
vilja kandmas ja Timo Tintse 
sõnul kasvamas isegi suure-
maks, kui alul loota julgeti. 
„Näiteks on meie suursaartel 
võtnud entusiastid ette ter-
ved jõelõigud, hankinud kõik 
vajalikud kooskõlastused ja 
eesmärgiks on puhastada pi-
kemaid lõike lisaks inimese 
tekitatud risule ka võsast. Jär-
vamaal on meiega liitunud 
Naiskodukaitse, kaasates ka 
tegevliikmeid jaoskondade 
kaupa.“
„Lääne-Virumaalt on sot-
siaalmeedia Facebook vahen-
dusel tublid inimesed teada 
andnud, et plaanivad oma 
maakonnas talgutest osa võt-

Kalamehed peavad talguid

Tänavusel talgupäeval keskendutakse veeohutusele

ta. Lääne-Virumaal on pikk 
rannajoon ja arvukalt jõgesid. 
Suurema püügikoormusega 
on neist Loobu, Kunda ning 
Valgejõgi Tapa ümbruses 
ning ülemjooksul. Seega, kui 
inimestel on vähegi soovi 
keskkonna heaks midagi ära 
teha ja peredega koos loodu-
sesse tulla, siis võimalustest 
puudus ei tohiks olla. Eks ko-
halikud inimesed teavad ise 
kõige paremini, kus on prob-
leemsed kohad ja kuhu oma 
jõud koondada.“

„Talgutele on õla alla pannud 
ka mitmed kalastusega seo-
tud ärilised ettevõtmised. 
Peamiselt selleks, et saaksime 
meedias ideed tutvustada. Li-
saks toetavad nad aktsiooni 
ka auhindadega. Siinkohal ta-
hame tänada Kalale.ee, Ka-
laportaal.ee, Hunting & Fis-
hing Estonia ning landimeist-
rit Sven Laanetit alias “Aa-
puat”.“
Tintse sõnul on talgute ees-
märk tõsta laiema grupi ini-
meste keskkonnateadlikust ja 

anda kodanikualgatuse kor-
ras senisest suurem panus 
meie kõigi ühisesse ruumi 
ning kaasata ka väljastpoolt 
kalastajate seltskonda inime-
si.
Eesti Kalastajate Selts on har-
rastuskalameeste poolt 2014. 
aasta kevadel ellu kutsutud 
kodanikuühendus, mille põ-
hieesmärkideks on harrastus-
kalastajate huvide eest seis-
mine ühiskondlikul ja riikli-
kul tasandil, jätkusuutliku ka-
lastamise propageerimine, 

harrastuskalastajate keskkon-
naalase teadlikkuse tõstmine 
ning kalavarude kaitse ja ka-
lavarude kestvalt hea seisun-
di saavutamine.
Lisainfo on leitav Facebooki 
„Kaldad puhtaks 16“ grupist 
või küsige lisa Eesti Kalastaja-
te Seltsist e-posti aadressi va-
hendusel: info@kalastajate-
selts.ee
„Ja hoolitse palun selle eest, 
et kogutud prügi jõuaks ke-
nasti prügikonteinerisse!“ rõ-
hutas Timo Tintse lõpetuseks.

rakvereteater.ee

26. ja 27. märts kell 19
Draama

(Alla 12-aastastele keelatud!)

KOMMUUN

26. ja 27. märts kell 17:20 ja 21:15
Komöödia

(Alla 14-aastastele keelatud!)

KLASSIKOKKUTULEK

26. ja 27. märts kell 14 ja 15:40
Animafilm
(Perefilm!)

VÄIKE TOM JA
VÕLUPEEGEL

„Käisin rüsaga Kolga-Aabla ja Pedaspea vahel rannaääres märtsi alguses. Nüüd on umbes 500 meetrit läbi “õngitsetud”.“ 
Foto: Rein Remmelgas
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Reede, 1. aprill kl 19.00 Rakvere Teater

Lavastaja Taago Tubin Kunstnik Liisa Soolepp

Osades Adeele Sepp, Luule Komissarov, Martin Mill, Peeter Jürgens

Ugala kassa tel 433 0777 / kassa@ugala.ee

Vaba aeg

KUHU MINNA

O Kõrts 
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta!
26. märtsil valib parimaid tantsuhitte 90ndatest tänapäeva-
ni DJ Ailan Kytt
02. aprillil lööb naljakuu esimese laupäeva käima DJ Alvar 
Orula

Gustavi Maja
31. märtsil kell 18 Liis Orava loeng “Hormonaalse tasakaalu-
ni teadliku toitumise ja loodusravi abil”.
9. aprillil kell 11 Irje Karjus. Auravälja tutvustav loeng ja in-
dividuaalsed mõõtmised. Loengutele vajalik eelnev regist-
reerimine tel 5535 871, www.gustavimaja.eu.

Lääne-Viru Reumaühing
Lääne-Viru Reumaühing korraldab 30. märtsil kell 15 teabe-
päeva. Eesti Töötukassa Lääne-Virumaa osakonna juhataja 
Kai Puhasmets tutvustab sel aastal järk-järgult rakenduvat 
töövõimereformi, teenuseid, rehabilitatsiooni jm. Teabe-
päev toimub Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojas, Rak-
veres, Lille tn 8.
Liikmemaksude tasumine.

Lasteetendus 
Killu ja Mürakas
Autor ja lavastaja Aarne Mägi, kunstnik Annika Aedma, 
muusika autor Laine Lehto. Osades Kati Ong, Hannes Prikk, 
Aili Salong, Mati Talvistu.
Killu on üks tavaline tüdruk. Ta kardab pimedust ja kes siis 
ei kardaks? Sest pimedas hakkavad tegutsema kollid ja trol-
lid ja igasugu kahtlased tegelased. Tavaliselt Killu neid ei 
näe. Mitte keegi ei näe. Lihtsalt ei näe ja kõik. Kas kolle kar-
ta on kole?
Mürakas on üks tavaline koll, keda Killu kunagi näinud ei 
ole. Mitte keegi pole näinud. Mürakas pole Killut ka kunagi 
näinud. Lihtsalt pole näinud ja kõik. Kas Mürakas ka mida-
gi kardab? Ja kas peab üldse kartma?
Kes kardab keda?
Etenduse pikkus ca 45 minutit. Lastele alates 4. eluaastast.
28. märtsil kell 11 Tapa Kultuurikojas. Pilet 4 eurot.

Sepo Seemani monoetendus
Tegemist on omamoodi jätkuga Sepo Seemani eelmisele 
monoetendusele „Eesti mees ja tema poeg“, mille auto-
riks oli Peep Pedmanson. Seekord on tükk kahasse kirju-
tatud lavastaja Tiit Paluga.
Seekordne etendus keskendub Eesti mehe ja naise suhe-
tele. Ritta seatakse hulganisti kõnekaid fakte. Näiteks, 
kas teadsite, et Eesti mees räägib keskmiselt 2000, naine 
aga 7000 sõna päevas? Või seda, et Eesti naise vannitoas 
on keskmiselt 437 eset ning 71 protsendi nende esemete 
nime ega otstarvet mees ei tea?
„Teemasid, mida Eesti mehe kontekstis kajastada, on 
veel palju,“ ütles Sepo Seeman. “Mehe suhe naisega, te-
ma kirg kollektsioneerimise vastu, hobid, sõbrad jne.”
„Eesti mees ja tema naine“ maailmaesietendus toimus 3. 
jaanuaril 2014 Torontos Eesti Instituudis.
Etendub 28. märtsil Tapa Kultuurikojas algusega kell 19. 
Piletid 12 ja 10 eurot.

Vinnis alustab kodanikualgatuse 
liikumissari „Vinni-Pajusti liigub!“ 
MTÜ Pajusti Vaba Aja Keskus ja TriinuSpin spordistuudio eest-
vedamisel ning Vinni valla ja Vinni Spordikompleksi toel alus-
tab liikumissari „Vinni-Pajusti liigub!“ 
Liikumissari koosneb 12 etapist, esimene neist toimub 4. ap-
rillil ja viimane 20. juunil. 
Alustatakse kõndimisega, edaspidi lisanduvad jõusaalitree-
ningud ja ühised rattasõidud. Enamik etappe toimub Vinni 
valla kergliiklusteedel, osa toimub ka Vinni Spordikompleksis 
ning Vinni ja Mõdriku staadionil. Kogunemiskoht on Pajusti 
klubi ees esmaspäeviti kell 19.15, välja arvatud spordikomp-
leksis või staadionil toimuvad etapid.
Osalejad saavad 5 euro eest lunastada liikumispassid, millele 
märgitakse osaluskorrad. Liikumispass võimaldab osalejal pä-
rast iga viienda etapi läbimist tasuta kasutada spordikomplek-
si ujulat ja saunu.  
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Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428 www.omaporsas.ee

1,75
1,85

1,95

/kg

/kg

/kg

€

€

€

Veerand siga
Hakkliha
Kampaania erinevad
tükid

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

TEHNOÜLEVAATUS
• sõidu ja veoautod

haagised
-

•
• traktorid
• sõidumeerikute

taatlemine (eelregistreerimisega)

Lepna tee 1, Rakvere, Egesten OÜ
Tel 5559 5857, 5348 8919, 325 8924

* 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

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

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

KÜTE, JAHUTUS,
VENTILATSIOON,
SAN-TEHNILISED TÖÖD

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Värske luuvaba forellifilee 11,90 /kg
Värske forellimari 200g 7,2

Värske Eesti forell 6,90 /kg€

€

€ €36 /kg

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Kevadele vastu!

PRO PLEKITÖÖD OÜ

TEOSTAB JÄRGMISI TÖID:
• •

•

•

katuste ehitus valtsplekk katused
vihmaveesüsteemide paigaldus
plekksepa tööd

• katuste ja puitfassaadide soojustamine ja renoveerimine.

Meie plekikoda teeb erinevaid plekksepa töid (katuseluugid,
korstnamütsid, ventilatsiooni läbiviigud, erimõõdulised
veeplekid jne).

Kui soovid plekk-katust, siis plekk-katust küsi otse
plekkseppadelt.

INFO: TEL 5556 0167 PRO.PLEKITOOD@GMAIL.COM

WWW.PROPLEKITOOD.EE
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