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Me soovime Sul jõudu, jaksu, 
et tervis püsiks ikka hea 
ja elu keerulistel teedel
ka süda kindlalt vastu peaks.

Õnnitleme juubelil!

Lääne-Virumaa Südamehaigete 
ühingu pere

85
Rita Selli  

 Rahalist võitu noolinud laenuportaalide 
kuldklienti tabas mitu halba üllatust

A nti on laenuportaalide vana 
külaline. Mitte, et ta oma 
kohustuste täitmisega otse-

selt hädas oleks, kuid säästmine pole 
kunagi teda eriti paelunud ning alati 
tundus palju lihtsam kas järelmaksu-
leping sõlmida või väikelaen võtta. 
Küll vajas veekeedukann vaheta-
mist, küll tundus, et telefon on aeg-
laseks jäänud ja mitu mudelit maas, 
küll oli vaja lastelastele jõulukinke 
osta – ei saa ju naabrist halvem olla, 
eriti kui palgapäev on alles mägede 
taga. Kokku on Antil neli erinevat 
laenukohustust, mille eest peab ta 
igas kuus maksma 325 eurot.

Ühel õnnetul päeval, kui Anti 
auto oli katki läinud ja ta nägi au-
toosade portaalides hinda, ohkas 
ta: „Tuleb vist jälle üks laen võtta..“ 
Ning hakkas laenuportaalis pakku-
misi võrdlema. Kahjuks ükskõik, 
kuidas Anti enda finantsandmeid 
laenukalkulaatorisse ei sisestanud, ei 
olnud tal võimalik soovitud mahus 
laenu saada. „Saaks vaid olemasole-
vaid kohustusi väiksemaks, siis jak-
saksin küll,“ mõtles Anti. Vaadates 
oma laenukohustusi märkas ta, et 
maksab 168 eurot kuus aasta alguses 
võetud korteriga seotud väikelae-
nult (5000 eurot, 60 kuud, fikseeri-
mata intressimääraga), millega ta oli 
oma korteri aknad lasknud ära va-
hetada. See oli üle poole tema prae-
gustest igakuistest maksetest!

Mõeldud, tehtud! Anti võttiski 
uue 5000-eurose laenu, mille kuu-
makse oli 101 eurot. Rahaline võit 

kuus tundus esmapilgul  täiesti ar-
vestatav – 67 eurot. Kui Anti läks 
aga oma akende vahetamise laenu 
lõpetama, tabas teda mitu halba 
üllatust. Krediidiandja oli valmis 
laenulepingu ennetähtaegselt lõpe-
tama, kuid viitas lepingupunktile, 
mis näeb ette 3 kuud etteteatamist ja 
saamata jäänud intressi kolme järg-
neva kuu eest laenulepingu lõpeta-
mise tasuna. Lisaks oli Anti suures 
säästuhoos unustanud tähele pan-
na, et selle uue laenuga tulid kaasa 
ka erinevad lepingu- ja haldustasud 
ehk tegelik soovitud hinnavõit oli 
planeeritust kõvasti väiksem.

Õnneks on see Anti lugu välja-
mõeldud. See aga ei tähenda, et sar-
naseid olukordi päriselt ei juhtuks. 
Inimestel on arukas soov oma lae-
ne mõistlikumaks refinantseerida, 
kuid ei süveneta eelmiste laenule-
pingute lõpetamisega kaasnevatesse 
tagajärgedesse.

Kokkuvõtvalt toome välja, et re-
finantseerimisele tasub mõelda. Aja 
jooksul võivad turul pakutavad lae-
nud odavamaks minna ja finantssei-
sund paraneda ning tasubki iga aasta 
oma rahalised kohustused üle vaa-
data. Ei tasu aga unustada, et ka refi-
nantseerimise puhul on tegemist fi-
nantskohustusega ning tuleb arves-
tada igasuguste riskide ja kuludega.

Dain M. Muru,
Kristin Truus,

TTJA ettevõtluse osakonna juristid

Millega arvestada laenude refi nantseerimisel?
• Tarbija võib täita oma 
fi nantskohustused enne-
tähtaegselt. Sellisel juhul 
ei võlgne tarbija krediidi 
kasutamata jätmise ajale 
langevat intressi ega muid 
kulusid.

• Kui soovitakse refi nantsee-
rida mitut varem võetud 
laenu, siis võivad iga erineva 
lepingu puhul kaasneda 
ennetähtaegse tagastamise 
kulud.

• Enne laenude refi nantsee-
rimist tasub välja selgitada, 
kas varasemas tarbijakredii-
dilepingus sisaldub kredii-
diandja õigus nõuda krediidi 
ennetähtaegse tagastamise 
korral hüvitist või kolme kuu 
intresse.

• Krediidiandja õigus nõuda 
tarbijalt krediidi ennetäht-
aegse tagastamise eest tasu 
sõltub sellest, kas tegemist 
on fi kseeritud või fi ksee-
rimata intressimääraga 
tarbijakrediidilepinguga.

• Fikseeritud intressimääraga 
tarbijakrediidilepingu korral 
on krediidiandjal õigus nõu-
da tarbijalt mõistliku kahju 
hüvitamist.

Hüvitise suurus ei 
tohiks olla suurem kui 1% 
ennetähtaegselt tagasi-

makstud krediidi summast, 
kui krediidi ennetähtaegse 
tagasimaksmise ja tarbi-
jakrediidilepingus kokkule-
pitud tarbijakrediidilepingu 
lõppemise vaheline periood 
on pikem kui üks aasta. 

Kui nimetatud periood 
on aasta või lühem, siis võib 
nõuda hüvitist 0,5% enne-
tähtaegselt tagasimakstud 
krediidi summast.

• Fikseerimata intressimää-
raga tarbijakrediidilepin-
gu puhul, mis on seotud 
elamukinnisvaraga, võib 
krediidiandja nõuda tarbijalt 
saamata jäänud intressi 
kolme järgneva kuu eest.

• Kui tarbija avaldab soovi 
elamukinnisvaraga seotud 
kohustused varem täita, 
peab krediidiandja esitama 
andmed ennetähtaegselt 
tagastatava summa ja tarbi-
jalt nõutava hüvitise suuruse 
kohta ning põhjendama oma 
otsuseid. Näiteks, kuidas 
arvutatakse tagastamata 
põhisumma ja krediidiandja 
hüvitise suurus jms.

• Tuleb hoolega tähele panna, 
kas ja millised lepingu 
sõlmimise või muud tasud 
ja kulud kaasnevad refi nant-
seerimislaenu võtmisega.
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Endisele Rakvere kolledži hoonele 
otsitakse väärikat kasutust

S el nädalal külastasid Rakvere linnavalitsust Tallinna ülikooli 
esindajad, et arutleda Pikk tänav 40 asuva endise Tallinna üli-
kooli Rakvere kolledži hoone tuleviku üle. Kohtumisel jäi kõlama 

mõte, et kuna hoone asub Rakvere linna kaunilt renoveeritud esindustä-
naval, on sellel suur potentsiaal.

Tallinna ülikooli arendusprorektori Katrin Saksa sõnul soovib ülikool 
leida hoonele väärikat kasutust. „Kõige kurvem on see, kui ajalooline 
maja tühjaks jääb. Praegu on see täiesti kasutatav,“ nentis Saks.

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on püütud kaasa mõelda lahen-
duste leidmiseks, kuid hetkel ei ole Rakvere linnal hoone kasutamisele 
järele vajadust. „Oleks muidugi tore, kui sellises ajaloolises koolimajas jät-
kuks hariduse andmine, ka kohtumisel puudutasime kõrghariduse oman-
damise teemat Rakveres, kuid siin ülikool kahjuks võimalusi ei näe,“ 
märkis Varek, lisades, et mõistagi sobib hoone ka muude tegevuste jaoks.

Tallinna ülikooli eesmärk on praegu hoone ülalpidamiskulude vähen-
damine. „Oleme väga paindlikud ja avatud kõikidele koostööettepane-
kutele. Kõik edasised investeeringud on läbirääkimiste küsimus. Meie 
põhuhuvi on see, et väärikas hoone ei seisaks tühjalt ega hakkaks lagune-
ma, vaid leiab uue võimaluse ja täitub taas elu ning inimestega,“ selgitas 
Saks. Hoonel on võimalus mahukaks juurdeehituseks, kuid selleks tuleb 
leida huviline, kes oma säravad ideed teostab.

Huvilistel palutakse ühendust võtta Tallinna ülikooli haldusosakonna-
ga e-postil terje.luide@tlu.ee.

Kuulutaja 

Sotsiaalvaldkonna tublid tegijad tõsteti esile

Ühispilt tunnustusürituselt. Foto: Piret Saul-Gorodilov 

Teisipäeval kogunesid maa-
konna erinevatest nurkadest 
Rakvere linnavalitsuse valges-
se saali sotsiaalvaldkonnaga 
seotud inimesed. Räägiti 
ametkondade vahelisest 
koostööst ja tunnustati möö-
dunud aastal sotsiaalvaldkon-
nas silmapaistnud töötajaid, 
toetajat ja tegu.

Piret Saul-Gorodilov

Rakvere linna sotsiaalosakonna juha-
taja Kersti Suun-Deket juhatas üri-
tuse sisse ja rääkis, et lisaks tunnus-
tamisele tõmmatakse kokku Inim-
keskse hoolekande- ja tervishoiu-
süsteemis koordinatsioonimudeli ra-
kendamise projekt. Loomulikult jät-
kub koostöö erinevate ametkondade 
vahel ka ilma projektita, mis sai Rak-
vere linnas alguse 2018. aastal.

Sisukas ettekandes kõneles MTÜ 
Maria ja Lapsed juhataja ning pere-
terapeut Karis Mugamäe läbipõle-
misest ja enesehoidmisest sotsiaal-
töös ning toonitas, et tuleb hoida pi-
gem vaatlejapositsiooni, kui hakata 
otseselt nõu andma.

„Tervishoid ja sotsiaaltöö on väga 
läbipõimunud, kuna sageli sõltub 
inimese tervis tema sotsiaalsest toi-
metulekust,“ ütles Rakvere haigla 
sotsiaaltöötaja Valentina Komarova.

Ohvriabi spetsialist Merli Tam-
mi-Jõeveer kinnitas: „Abistamisel ei 
ole võimalik üksi midagi ära teha, 
kõik toimib koostöös omavalitsus-
tega ja sõltub nende poolt pakutava-
test teenustest.“ Ta pöördus kinnitu-
se saamiseks Rakvere vallavanema 
Maido Nõlvak poole, kes sõnas: 
„Kõige tähtsam on sotsiaalennetus-
töö, sest siis jäävad mitmed hilise-
mad juhtumid üldse ära. Alustada 
tuleb lapsevanemate koolitamisest, 
kellest kõik alguse saab.“

Rakvere politseijaoskonna piir-
konnavanem Kristi Rist kiitis amet-
kondade vahelist koostööd ja teine-
teistelt õppimist. Kristi Risti tun-
nustati peale ettekandeid esimesena, 
kui aasta sotsiaalvaldkonna toetajat. 
Ta osaleb SPIN-programmis vaba-
tahtlikuna, et toetada noori, kellel 
on oht sattuda kriminaalsele teele 
ning otsib alati uusi lahendusi, kui-
das leida võimalusi, et veel paremini 

märgata ja toetada peresid.
Aasta sotsiaalvaldkonna tööta-

ja kandidaate esitati kokku kuus 
ja nad kõik leidsid tunnustamist. 
Rakvere linna lastekaitsespetsialisti 
Airiin Apsi iseloomustati kui suure 
südamega töötajat, kes otsib alati 
lahendusi ja on valmis pühenduma 
ööpäevaringselt, et olla abivajava-
tele peredele toeks. Vinni valla sot-
siaaltööspetsialist Robin Reest vää-
ris tunnustust, olles suurepäraseks 
eeskujuks, kuna ei ole just sagedane, 
et noor mees leiab kutsumuse sot-
siaalvaldkonnas ja kolleegid on tema 
tööga väga rahul. Urve Vogt on 

pikaajaliselt töötanud Haljala valla 
sotsiaalosakonnas, teinud juhitööd 
ja käinud ka kodus hooldamisel otse 
käsi külge panemas.

Kadrina valla lastekaitsespetsialist 
Kaili Treisalt oskab ja suudab sea-
da oma töös esikohale lapse huvid 
ning on täpne, korrektne ja hinna-
tud kolleeg oma majas ja osakonnas. 
Kadrina valda jõudis teinegi tunnus-
tus, sealne sotsiaalosakonna juhataja 
Siiri Sammel töötab juba pikalt oma 
valdkonnas ning on moodustanud 
sotsiaalosakonna, mis kasvab ja 
areneb.

Rakvere haigla sotsiaaltöötaja 

Valentina Komarovat kirjeldati kui 
haigla südant, kelle on aega kõigi 
patsientide jaoks ning kes annab 
endast kõik, et iga haiglasse sattu-
nud inimene tunneks ennast hästi ja 
kindlalt.

Aasta sotsiaalvaldkonna teona 
tõsteti esile Rakvere linnavalitsuse 
lastekaitse spetsialistide Airiin Apsi, 
Riina Allikmäe ja Helina Geide 
koostööd. Tunnustamisel toonitati, 
et nad pühenduvad iga pere toeta-
misele, oskavad vaadata pere kui 
süsteemi ja tervikut ega anna hin-
nanguid. Nende positiivne suhtumi-
ne on soe ja turvaline.
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Naerukajakaid tappev lindude gripi viirus on Eesti poole teel
Põllumajandus- ja toiduameti loo-
matervise ja -heaolu osakonna peas-
petsialisti Kärt Jaarma sõnul on pal-
judes Euroopa riikides tuvastatud 
metslindude suurenenud suremus. 
„Peamiselt Prantsusmaal, Belgias, 
Hollandis, Austrias, Šveitsis ja Itaa-
lias on lindude grippi tuvastatud üle 
3000-l metslinnul, enamus neist kuu-
lusid kajaklaste sugukonda. Tegemist 

on uuritud lindudega, kindlasti on 
see number aga veelgi suurem,“ lisas 
Jaarma. 

Lindude gripi viiruse ringlemine 
naerukajakatel ja teistel kajakaliikidel 
viimastel talvenädalatel ja tulevastel 
kevad- ja suvekuudel võib suuren-
dada kodulindude nakatumise ohtu, 
kuna kajakate pesitsuskolooniad le-
vivad peamiselt sisemaale, mis võib 

kattuda linnukasvatusaladega.
Kõik lindude pidajad peavad oma 

linnud ja pidamiskoha registreerima 
PRIA põllumajandusloomade regist-
ris. „Registrisse tuleb kanda ka mõne 
kanaga pidamiskoht. Ainult niimoodi 
saab amet operatiivselt viiruse levikut 
tõkestada ja olla sellel keerulisel ajal 
linnupidajale toeks,“ selgitas Jaarma. 

Kuulutaja

Adven avaldas võrkude veebikaardi
Esimese kaugkütte-ettevõttena Eestis 
avaldas Adven võrkude veebikaardi, 
mis näitab praeguste kaugküttetrassi-
de asukohti ja annab parema ülevaate 
võrguga liituda soovijatele. Lisaks 
kuvab kaart ka soojavõrgus esinevaid 
katkestusi. Lääne-Virumaal on Adve-
ni võrgupiirkonnad Väike-Maarjas, 
Viru-Nigulas ja Sõmerul .

Adveni kliendihalduse valdkonna 
juhi Kadri Koppeli sõnul kasvatas 
energiakriis veelgi kaugkütte po-
pulaarsust. Kui varasematel aastatel 
liitus Eesti erinevate kaugküttevõr-
kudega suhteliselt stabiilselt ligikaudu 
300 hoonet aastas, siis 2021. ja 2022. 
aastal liitumishuviliste arv kasvas. Ka 
Adveni 16 võrgupiirkonnas üle Eesti 
on liituda soovijate arv suurenenud. 
„Mitmed korteriühistud ja ettevõtted, 
kes varem said toasooja oma gaa-
sikatlamajast, hakkasid energiakriisis 
otsima soodsamaid ja kindlamaid la-
hendusi,“ ütles Koppel.

Ta lisas, et tiheasustustega piir-
kondades on kaugküte jätkuvalt pa-
rim küttelahendus varustuskindluse, 
hinna ja keskkonnasäästu kombi-
natsioonis. „Kaugkütte-ettevõtted 

tegutsevad reguleeritud valdkonnas 
ja vaatavad küttelahendusi pika pers-
pektiiviga. Töötame välja jätkusuut-
likke lahendusi, kuidas võimalikult 
suur hulk tarbijaid saaks samadest 
kütteallikatest tõhusalt toasooja. 
Mida rohkem ja tihedamalt on tar-
bijaid võrgus, seda soodsamaks ku-
juneb soojuse hind,“ rääkis Koppel ja 
lisas, et kuigi klientide arv suureneb, 
ei tähenda see otseselt suurt muutust 
müügimahtudes, sest uute liitujate li-
sandumisega sarnases tempos kasvab 
hoonete energiatõhusus.

Äsjaavaldatud veebikaart Adveni 
kodulehel näitab praeguste võrkude 
asukohti − potentsiaalne liituja saab 
vaadata, kui kaugel asub tema kinnis-
tu olemasolevast võrgust. „Kindlasti 
tasub kinnistute omanikel, kes asu-
vad meie kaugküttevõrgu piirkonnas, 
oma liitumishuvist märku anda ka 
juhul, kui võrk praegu tema hoone 
vahetus läheduses ei ole. Vaatame 
üle, kas selles piirkonnas leidub roh-
kem soovijaid, et võrgu ehitamiseks 
tehtavad investeeringuid jaguneksid 
erinevate liitujate vahel. Osa inves-
teeringukuludest kannab ka kaugküt-

te ettevõte ise,“ selgitas Koppel ja rõ-
hutas, et iga soov vaadatakse kindlasti 
üle ja kaalutakse võimalusi.

Kaugküttega liitumisega tasub 
alustada aegsasti ja uurida toetusi. 
Sooviavaldusest kaugkütte tarbimi-
seni tuleb arvestada küllaltki pika aja-
raamiga – minimaalselt 6 kuud. Aega 
võtab näiteks nii korteriühistus põ-
himõttelise otsuse kooskõlastamine, 
pakkumise tegemine ja kinnitamine 
kui ka liitumislepingu sõlmimine, 
projekteerimine, vajalikud load ja 
ehitamine. Kui soovitakse taotleda 
toetusi või pangast laenu, võib see 
protsessi omakorda pikendada.

Korterelamute ühendamist kaug-
küttevõrguga toetab Kredex, kelle 
uus taotlusvoor avaneb tänavu 10. 
aprillil. „Protsessi alustades tasuks 
korterelamu puhul küsida kaug-
kütte-ettevõttelt kõigepealt esmane 
hinnaindikatsioon ja seejärel ühis-
tus teema päevakorda võtta. Tõhusa 
kaugkütte märgis võrgupiirkonnas 
annab hoonele parema energiaklassi 
ja tõstab kinnisvara väärtust,“ ütles 
Adveni valdkonnajuht.

Kuulutaja
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1889: Pariis sai rikkamaks Eiffeli torni võrra
Täna 134 aastat tagasi, 31. 
märtsil 1889. aastal heiskas 
insener Gustave Eiffel enda 
ehitatud hoone otsa Prant-
susmaa riigilipu – külastajate-
le avati Eiffeli torn. Kuigi alg-
selt oli see mõeldud ajutise 
ehitisena, siis hiljem otsustati 
torni mitte lammutada.

Allan Espenberg

T orni ehitamine oli ajastatud 
arvestades 1889. aasta maail-
manäitusega, kus riigid pidid 

esitlema oma tehnoloogilisi ja tea-
duslikke saavutusi. Ametiasutustele 
esitati 107 projekti võimaliku ehi-
tise kohta, kuid teostusõigus anti 
tolle aja kõige ambitsioonikamale 
ideele, mille autoriks oli prantsuse 
insener Gustave Eiffel koos oma 
kolleegidega. Nad tegid ettepane-
ku püstitada kivipostamentidele 
metalltaladest 300 meetri kõrgu-
ne torn. Massiivsed sambad pidid 
tipu poole kitsenema, moodustades 
omamoodi sibula kuju. Enne tööde 
algust leppis Eiffel linnavõimudega 
kokku, et 25 aasta pärast lammuta-
takse torn maha.

Torni ehitamist alustati 1887. 
aasta jaanuaris umbes 300 spetsia-
listi osavõtul. Tööd algasid vunda-
mendi rajamisega: tehti valmis ki-
vialus, millele hakati seejärel paigal-
dama sambaid. Esimene etapp viidi 
ellu viie kuuga. 1887. aasta juulis 
asusid töölised nelja sammast kokku 
panema.

Metallosade paigaldamine võt-
tis sellise konstruktsiooni kohta 
aega rekordilised 22 kuud. Prot-
sessi kiirendasid täpsed arvutused 
kümnendiku millimeetri täpsusega. 
Ehitamist hõlbustas ka asjaolu, et 
kõik detailid olid eelnevalt Eiffeli te-
hases Levallois-Perret’ linnas valmis 
tehtud. Kokku valmistati 18 tuhat 
koostisosa, millest ükski ei kaalunud 
töö mugavuse huvides üle kolme 
tonni. Detailid ühendati neetkinni-
tustega, mis tagas konstruktsiooni 
tugevuse.

Talad paigaldati 
millimeetrise täpsusega
1888. aasta aprilliks olid ehitajad 
valmis saanud torni esimese tasan-
di. See ehitusetapp oli üks keeruli-
semaid, kuna kogu konstruktsiooni 
stabiilsus sõltus alumise korruse 
tugevusest. Tööks oli vaja 30-meet-

riseid puittellinguid. Mõni kuu hil-
jem hakkasid töölised ehitama teist 
tasandit ega saanud enam hakkama 
ainult tellingutega. Seetõttu leiutati 
tõsteseadmetena mobiilsed kraanad, 
mis liikusid relssidel. Nii oli tala-
de paigaldust võimalik reguleerida 
millimeetrise täpsusega. Mõne aja 
pärast ilmusid torni ka liftid.

Torn saadi täielikult valmis 1889. 
aasta märtsi lõpuks ehk paar kuud 
enne näituse algust. Kokku läks 
ehitusel vaja 2,5 miljonit neeti, 7,3 
tuhat tonni malmi ja 60 tonni vär-
vi. Eiffel pööras suurt tähelepanu ka 
ohutus- ja turvaprobleemidele: üle 
kahe aasta kestnud ehitusperioodil 
ei juhtunud objektil ühtegi surmaga 
lõppenud õnnetust.

Peagi saavutas torn laialdase tun-
tuse ja populaarsuse ning sai suureks 
vaatamisväärsuseks nii prantslaste 
kui välisturistide hulgas. Rajatise 
ehitamise eest pälvis Gustave Eiffel 
Auleegioni ordeni: seda auhinda 
peetakse Prantsusmaal kõrgeimaks 
eriteenete tunnustuse märgiks.

Tornil oli palju vastaseid
Juba Eiffeli torni ehitusse, aga hil-
jem selle tohutusse populaarsusesse 
suhtuti erinevalt ning teatud ring-
kondades tekitas torni olemasolu 
ägedat vastuseisu. Juba projektee-
rimisetapis süüdistati torni loojaid 
ehitise ebaelegantsuses. 1887. aastal 
avaldas Pariisi ajaleht Le Temps 
teate „Kolmesaja komiteelt“, mis 
sai nime torni kõrguse järgi. Silma-
paistvad kultuuritegelased pöördu-
sid kohalike võimude poole sõnade-
ga: „Me protesteerime kogu oma jõu 
ja nördimusega prantslaste maitse 
jalge alla tallamise nimel selle kasu-
tu ja koleda torni paigaldamise vas-
tu.“ Ajakirjanduses hakkasid ilmu-
ma Eiffelist karikatuurid ja sapised 
luuletused.

Ehitustöid aga ei peatatud ning 
torn sai ka pärast ehituse lõpetamist 
halvustavaid ja laitvaid hinnanguid. 
Prantsusmaal jutustati lugu kuulsast 
romaanikirjanikust Guy de Ma-
upassantist, kes vaatamata sellele, et 
hoone talle ei meeldinud, käis sageli 
torni restoranis einestamas. Vastu-
seks õelatele märkustele ütles Ma-
upassant, et külastab torni, sest „see 
on ainus koht kogu Pariisis, kust 
seda torni näha pole.“ 

Alates 20. sajandi algusest on 
Eiffeli torni esimese tasandi käsi-
puudele graveeritud Prantsusmaa 
silmapaistvate teadlaste ja insene-
ride, aga ka ehitise rajamisele kaasa 

aidanud inimeste nimed. Märgitud 
72 nime hulgas on näiteks kuulus 
matemaatik Joseph-Louis Lagran-
ge, Prantsusmaa esimeste raudtee-
liinide looja Jules Petiet, tross-sil-
dade leiutaja Marc Seguin. Selle 
ülesande täitmisel pani Eiffel paika 
sõnade pikkuse – nimi pidi sisal-
dama maksimaalselt 12 tähemärki. 
Seetõttu pidi insener mõnest ni-
mest loobuma, 72 perekonnanime 
hulgas ei ole jäädvustatud ka ühtegi 
naist.

Hitler käskis 
torni õhku lasta
Algselt ei plaaninud Pariisi või-
mud torni igaveseks alles jätta, 
vaid soovisid sellega ajutiselt de-
monstreerida riigi edusamme. 
Eksperdid arvavad, et torni päästis 
lammutamisest sellele 1908. aastal 
raadioantenni paigaldamine. Sealt 
oli võimalik signaali edastada kuue 
tuhande kilomeetri kaugusele. Esi-
mese maailmasõja ajal sai ehitisest 
oluline punkt Saksa armee eda-
situngimist puudutavate teadete 
pealtkuulamisel. 

Torn sai osaliselt kannatada, kui 
sakslased okupeerisid teise maail-
masõja ajal Pariisi: lõigati läbi näi-
teks liftikaablid. 1940. aasta juulis 
saabus Pariisi Saksamaa liider Adolf 
Hitler, kes tegi ka kuulsa pildi veelgi 
kuulsama ehitise taustal. Prantsus-
maa pealinn hämmastas diktaatorit, 
ta nimetas seda reisi oma elu „pari-
maks hetkeks“.

Neli aastat pärast reisi andis Hit-
ler Pariisi komandandile kindral 
Dietrich von Choltitzile korralduse 
hävitada pealinna kuulsad kohad, 
kui vaenlased lähenevad: Choltitz 
pidi õhku laskma ka Eiffeli torni. 
Kindral aga ei täitnud Hitleri käs-
ku, säilitades Prantsusmaa tuntui-
ma vaatamisväärsuse. Hiljem sai 
kindral Pariisi päästja mitteametliku 
hüüdnime.

Tänapäeval on Eiffeli torn Pariisi 
kuulsaim sümbol ja üks populaar-
semaid vaatamisväärsusi maailmas. 
Aastas külastab seda üle kuue mil-
joni inimese, kuid koroonaviiruse 
pandeemia rikkus muljetavaldava 
statistika – 2020. aastal käis ehitist 
vaatamas vaid 1,16 miljonit turisti. 
Tornist on saanud ka fotosessioo-
nide meeliskoht: turistid „hoiavad“ 
näiteks torni oma peopesal, püüavad 
haarata kinni selle tipust või otsivad 
kogu Pariisist häid pildistamiskohti, 
et ehitis oma täies hiilguses kaadris-
se püüda. 



TASUB TEADA

Lorupi klaasivabrik muutus 
Nõukogude ajal Tarbeklaasiks
Rakvere linnakodaniku maja-
muuseumis toimus 18. märt-
sil kohtumine kunstiajaloola-
se, kuraator Anne Ruussaare-
ga, kes tutvustas Eesti klaa-
sitööstuse ajalugu läbi nelja 
sajandi. Käesolev artikkel on 
jätkulugu läinud reedel ilmu-
nule, käsitledes Johannes 
Lorupi vabrikut, mis nõukogu-
de okupatsiooni saabudes 
natsionaliseeriti.

Ülle Kask

Kunstiajaloolane Anne Ruussaar 
rääkis, et peale Vabadussõda ost-
sid Viljandimaa rikkad ärimehed 
sakslastelt Võrtsjärve-äärsed Me-
leski-Rõika klaasivabrikud. Nad ei 
osanud aga nendega midagi peale 
hakata, kuna peeglite turg, mida 
tehas Venemaale eksportis, kukkus 
kokku.

Jaan Lorupil, kes kuulus Me-
leski-Rõika klaasivabriku omani-
ke ringi, oli väga andekas, tubli ja 
lahtise peaga poeg Johannes. Noor 
mees õppis Euroopas masinaehi-
tust, aga isa kutsus poja koju, et las 
too paneb Viljandimaa ettevõtte 
uuesti käima. 23-aastane Johannes 
oli eelnevalt vaid ühe aasta Tar-
tu ülikoolis keemiat õppinud, aga 
tänu klaasimeistrite toele viis end 
ruttu tootmisega kurssi.

„Kui me täna räägime nendest 
uhketest, kallitest Lorupi vaasidest, 
siis tegelikult kasumit nendega ei 
teenitud. Raha tuli ikkagi klaastaa-
rast, pudelitest ja purkidest,“ tea-
dis Ruussaar, kelle sõnul tegi noor 
Lorup tolle aja kohta ühe geniaalse 
turunduslükke, avades müügikon-
tori ka Tallinnasse.

Andekas noor mees osutus ka 
väga heaks juhiks. Tema tehas ei 
läinud ainukesena suure ülemaa-
ilmse majanduskriisi ajal pankrotti. 
Kui kõikide teiste klaasitööstuset-
tevõtete vara müüki pandi, võttis 
noor Lorup 1928–29 pangast laenu 
ja ostis kõik kokku. Tolleks ajaks 
teadis ta, et Võrtsjärve-äärsesse te-
hasesse polnud enam mõtet inves-
teerida, kuna tehnoloogia ja klaa-
sivalamisvormid olid vananenud. 
Ja hakkas vabrikule uut asukohta 
otsima.

Ruussaar kõneles, et Lorup pidas 
Tallinna Bekkeri sadama juhtkon-
naga läbirääkimisi, et viia tööstus 
üle Koplisse, kus varem ehitati 
sõjalaevu.

Peale õnnestunud tehingut lasi 
Lorup maha lammutada kallid ah-
jud, mis Laidoneri ja teiste rikaste 
rahadega oma ajal ehitati. Tule-
kindlast punasest tellisest korsten 
lammutati samuti maha ja kivid 
viidi Koplisse ning nendest ehitati 
tööstushoonele uus korsten, mis 
veel Tarbeklaasi ajal pilku püüdis. 
1933. aastal lasi Lorup Taani inse-
neri Christianseni plaanide järgi 
kogu vabriku ümber ehitada ja sel-
lest sai üks tolleaegseid Eesti mood-
samaid ettevõtteid.

Suurem osa Eidapere töölistest 
kolisid Ruussaare teada samuti 
Tallinnasse. „Meil on väga vah-
vaid lugusid Eidapere klaasitöös-
tuskooli lõpetanud meistritest, kes 
Lorupi juurde Koplisse jõudsid ja 
hiljem töötasid veel aastakümneid 
Tarbeklaasis ja õpetasid omakorda 
mitut põlvkonda klaasimeisterid 
välja,“ lausus Ruussaar.

Johannes Lorup, erakordse äri-
vaistuga mees, suhtus oma töötaja-
tesse väga hästi. Ta andis inimeste-

le laenu ja korraldas kõikvõimalik-
ke kursusi.

„Üks kunagine töötaja on häs-
ti armsalt rääkinud, et kui neil 
läks kord mingi sulatusvann kat-
ki, mõeldi ja vaadeldi, kuidas seda 
parandada. Ja oo õudu, äkki ilmus 
omanik ise kohale, viskas oma kalli 
mantli nurka ning ronis vanni alla. 
See oli hästi tore seik, sest ta oligi 
oma töötajatega väga, väga läheda-
ne,“ sedastas Ruussaar.

Lorup palkas 
klaasidisaineri
Lorupi ambitsioon polnud ainult 
klaaspudelite ja lehtklaasi tootmi-
ne, vaid tema sihid olid väga kõr-
ged: toota kristalli, mida tollal peeti 
klaasitööstuse tipuks.

Ta tuli ka esimese klaasitöös-
turina Eestis mõttele, et tehases 
võiks töötada kunstnik. Lorup pal-
kas tööle Agnes Ney-Steinbergi, 
käeliselt andeka neiu, kes varem 
oli ametis ühes kullassepatööde ja 
lihvimisega tegelevas mustrite lih-
vimise töökojas. Lorup oli tema 
töid näinud ja kutsus ta oma uude 
vabrikusse.

„Agnest võibki pidada esimeseks 
Eesti klaasidisaineriks üldse,“ mär-
kis Ruussaar. „Väga paljud kuulsa-
test Lorupi vabriku mustritest, mis 
olid veel Tarbeklaasi aegadel töös, 
on selle noore daami kujundatud.“

Lorupi tehases toodeti algul väga 
puhast ja ilusat klaasi, aga Lorup 
unistas kristallist. 1934. aastal juu-
rutas ta uudistootena poolkristalli, 
mida hakati graveeringutega kau-
nistama ja neist kõige kuulsamad 
valmisid Agnese käte vahel. Ruus-
saar näitas slaidi vaasist, millele oli 
graveeritud fööniksilind. „Imeilus, 
kui seda vaatate. Ney-Steinbergil 

oli väga hea käsi, aga ka väga terav 
silm,“ ütles ta.

1936. aastal hakkas Lorup ka pä-
ris kristalli tootma ja Agnes nende-
le mustreid kujundama, millest in-
tensiivsemaid nimetati vöökirjaks. 
„Kristall saab 1930ndatel tohutult 
populaareks. Aga see oli tollal ka 
staatuse sümbol, mida osteti sel-
leks, et näidata, kui rikas keegi oli,“ 
nentis Ruussaar, kuvades ekraanile 
slaidi, kuidas Lorupi kristalli mär-
gistati. „Kui kellelgi tuleb kodus 
selline firmamärk välja, siis tooge 
see muuseumisse. Vähemalt ärge 
nühkige seda. Need kuldsed klee-
pekad on haruldased ja väga kallid.“

Johannes Lorupi, tema abikaa-
sa Veronika ja poeg Heino ilus elu 
kestis 1940. aastani. Peale punast 
pööret töötas Lorup töötajate pal-
vel veel ühe aasta vabriku tehnilise 
juhina, kuid 1941. aastal ta arretee-
riti ja saadeti Siberisse, Sevurallagi 
vangilaagrisse, kus ta 1944. suri.

Kuna Veronika Lorupi vanemad 
olid baltisakslased, siis järelümber-
asujate nimekirjaga pääses ta pojaga 
läände, oodates Johannest Viinis, 
teadmata algul midagi mehe saatu-
sest. Veronika jäigi Viini ja vaeselt 
nad seal ei elanud, kuna Johannesel 
olid välismaa pankades suured ar-
ved. Veronika pidas külalistemaja, 
kus eestlased Euroopa turneedel 
peatusid.

Tarbeklaas saab NSV 
Liidus populaarseks

Ruussaar kõneles, et algul jät-
kas Lorupi klaasivabrik vana ni-
mega, kuid 1941. aastal leidsid 
töötajad, et omanike ja kodanlaste 
järgi seda enam nimetada ei tohi 
ja võtsid tehasele kohasema nime 
– Tarbeklaas.

Nõuka-aegse klaasivabriku esi-
meseks peakunstnikuks sai Rak-
verest pärit Helga Kõrge, kes oli 
hea graveerija ja vormitundlik 
kunstnik. 1953. aastal graveeris 
ta näiteks hiigelsuure vaasi, mil-
le ENSV Stalinile kinkis. Ruussar 
rääkis, et muuseumikogudes on 
alles ka Kõrge diplomitöö „Noored 
mitšuurinlased“. 1957. aastal ilmus 
aga „Nõukogude naises“ lugu Kõrge 
kuulsatest maasikatega kannudest. 
Kui moodi läks kahte värvi klaas, 
siis esimesed olid Kõrge sini-roo-
sad klaasid. Kõrge oli tuttav Agnes 
Ney-Steinbergi vöökirja tehnikaga, 
millest inspireerituna valmis tal 
kann „Naksi“.

„Kui me tänapäeval räägime, mis 
on Eesti disaini klassika, siis enam 
rohkem klassikasse ükski asi kuulu-
da ei saa,“ tõdes Ruussaar ja kuvas 
ekraanile Helga Kõrge kuulsa suit-
suklaasist komplekti „Kosmos“.

Peale Helga Kõrget lisandus Tar-
beklaasi teisigi kunstnikke. Mir-
jam Maasika kuulsaim komplekt 
on karahvinid, klaasid ja vaasid 
„Inna“. Ingi Vaher disainis eliitde-
kooriga suitsuklaasist kannusid ja 
õrnsinakat tooni klaase, mida on 
vähe säilinud. Pilvi Ojamaa kuulsa 
loomingu hulka kuulub komplekt 
„Gondel“, mis on praegu väga hin-
natud, vaas „Kuljus“ ja joogiklaasid 
ning kann „London“.

Klaasikunstnik Tiia-Lena Vilde 
kuulsa vormi „Sammal“ pärast puh-
kes aga pahandus. Kui Tarbeklaasi 
hinnad Ruussaare sõnul vahepeal 
haibiti pöörastesse kõrgustesse, siis 
Vilde vaas „Sammal“ leidis jäljenda-
jaid – vorpijaid. Kui Poolast hakati 
„sammalt“ tooma, läks asi käest ära. 
Olid suured skandaalid, et Tarbek-
laasi võltsitakse. Ses mõttes tasub 

ettevaatlik olla ja võrrelda mõnd 
unikaalset eset alati originaaliga, 
vaadata toote põhja, proportsiooni 
ja värvi. Ruussaar hoiatas, et kui 
keegi läheb internetikeskkonnast 
Vilde disainitud nõusid ostma, võib 
vabalt võltsingu saada.

Meeskunstnikest tõstis Ruussaar 
esile geniaalset Eino Mäelti, kes 
vaid 18-aastasena 1958. aastal klaa-
sivabrikusse tööle läks. „Kui teised 
jõudsid n-ö valmis kunstnikena 
Tarbeklaasi, siis Mäelt toimis ta-
gurpidi. Kõigepealt läks ta lihttöö-
liseks – klaasipuhujaks, õppis kõik 
protsessid selgeks ja alles siis astus 
kunstiinstituuti,“ pajatas Ruussaar.

Kuna Eino Mäelt tundis hästi 
tehnilist poolt, siis Ruussaare tea-
da on Mäelt loonud Tarbeklaasi-
le kõige keerulisemaid mustreid. 
Tema kuulus vaas „Sahara“ maksab 
tänapäeval tuhandeid, sest neid ha-
ruldusi ei osanud peale Eino mitte 
keegi teha. Mäelti kuulus õlleklaas 
„Lembit“ või komplekt „Kraater“ 
valmisid aga 1980ndatel juurutatud 
moodsas tsentrifugaaltehnikas.

Kui toimus Eesti taasiseseis-
vumine, müüdi tehas Tarbeklaas 
rootslastele, kes sellega aga n-ö 
imet teha ei osanud. Tehas käis veel 
mõnda aega käest kätte kuni 2007. 
aastal pankrotistus. „Ma ei tea, kui-
das muinsuskaitse seda lubas, aga 
hoone lammutati maha. Kunagisest 
Lorupi Bekkeri sadama hoonest 
pole midagi järgi jäänud, ainult 
tühi auk,“ kahetses kunstiajaloolane 
Anne Ruussaar.

Kel huvi, võib minna Tallinnas-
se, Maarjamäe lossi tallihoonesse 
kaema Anne Ruussaare kureeritud 
näitust „Klaasimeistrid. Eesti klaa-
sitööstuse ajalugu“ , mis on avatud 
käesoleva aasta 18. juunini.

Ootame külastama!

TALLINNA 15, RAKVERE
(Parkla maja taga)

E-R 10-14
L-P suletud

AVAME

POE TAAS

4. APRILLIL

kuni

-70%

KÕIK eelmise hooaja kaubad
ALLAHINNATUD
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VÕTAME TÖÖLE:

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee

TEENINDAJA TEENIB KUUS

Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).

kuni1100 !€1100 !€



KATARIINA

KELDER

TOIDUTEHNOLOOG-

KVALITEEDIJUHI

E-R

Tobia küla, Rakvere vald, Lääne-Virumaa

Lisainfo: +372 5554 5501

Võtame ühendust vaid sobivate kandidaatidega!

OLED SOBIV MEESKONNALIIGE KUI:

SIND OOTAB MEIE JUURES:

SINU PÕHILISED TÖÖÜLESANDED ON:

TÖÖ/KOOLITUS

Võtame tööle 
CE-kategooria 
veoautojuhi, 

soovitav Ukraina 
sõidu võimekus.

Tel 501 0433
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www.kuulutaja.ee

Sisesta nüüd kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

Kuulutus ilmub 
nii portaalis kui paberlehes.

Otsid tööd? 
Vajad töötajat?

OÜ Vajangu Peekon
võtab seafarmi tööle

FARMITÖÖLISE.
Pakume 

konkurentsivõimelist 
tasu

(põhipalk + lisatasu).
Elamispinna võimalus 

Vajangul või 
transport Rakverest. 
Väljaõppe võimalus 

kohapeal.
CV saata

vajangupeekon@
gmail.com

Info tel 511 8848

 PAKUN TÖÖD

• Pakume tööd lapsehoidjale, 
lapse vanus 10 kuud, umbes kaks 
tundi päevas. Info tel 5809 093

• Algaval hooajal saavad tööd 
kogemustega metsaistutajad. 
Töö algus aprilli teine pool. Info 
tel 5610 8965

• SOL Baltics OÜ ootab tööle 
hommikust välitöölist Väi-
ke-Maarjasse. Töö ajavahe-
mikus 06.00 -09.00. Suvel 3 
tundi, talvel 2 tundi tööd. Hea 
lisatööks! Helista tel 674 7399 
või 5306 6117 (Pille-Riin)

• Tööd saavad kogemustega metsa-
töölised. Töösisu materjali- ja 
võsalõikus. Info tel 5610 8965

• Tamsalu EPT AS pakub tööd 
treial/freesijale. Täpsem info tel 
513 2235

• Vajan Rakveresse laserravi 
tegijat. Soovitav üksik korralik 
naine, väljaõppe ja majutus 
võimalus. Tel 554 6490

• Lambakasvatustalu Vihulas 
pakub tööd traktoristile, kes 
oleks nõus vajadusel abistama 
farmitöödes. Töö on mitmekesi-
ne, tööaeg paindlik ja palk kon-
kurentsivõimeline. Tehnika on 
värske, kaasaegne ja korralik. Tel 
5666 7941 

• Pakume tööd CE-kategooria 
autojuhile riigisisestel vedudel 
(autos ööbima ei pea). Vajalik au-
tojuhi kutsetunnistus ja juhikaart. 
Tel 5666 7452
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

OSTAME KOKKU: VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699.

PAKKUMISED 31. märts - 13. aprill

Magus kohupiim Liisu
180 g
2 sorti

1.18
6.56 €/kg

1.48

1.94
7.76 €/kg

1.78
2.37 €/kg

1.44
5.76 €/kg

1.74

0.74
4.11 €/kg

0.88

0.64
4.57 €/kg

0.78

0.68
34.00 €/kg

0.84

0.68
12.36 €/kg

NÄDALAPAKKUMISED 31. märts - 6. aprillNÄDALAPAKKUMISED 31. märts - 6. aprill

2.08
4.16 €/kg

2.74

5.98
7.28

1.28
4.27 €/kg

1.54
7.70 €/kg

1.98

2.98
13.86 €/kg

3.98

1.74
4.35 €/kg

1.98

3.18
8.74 €/kg

4.38

1.88
4.18 €/kg

2.58

1.38
12.32 €/kg

1.58

1.38
al 15.33/kg

2.18

0.64
5.12 €/kg

0.78

2.68 HEA HIND

2.38

Sojadessert Alpro
125 g / 2 sorti

Lepasuitsu sulatatud juust
180 g
E-piim

Šokolaad Kismet Dumle
55 g
Fazer

Hakklihapitsa Saarioinen
200 g

Pere lihapallid
300 g
HKScan

Suitsutatud sulajuustutoode
Rambyno 45% rasva
250 g
2 sorti

Kohupiimakreem kisselliga
Alma 140 g / 3 sorti
Valio

Küpsised Milka
Choco Sticks
112 g

Priske sealihasardell
Maks & Moorits
500 g

Grilljuustuga grillvorst
250 g
Rannarootsi

Suitsupõsk
(ca 300 g)  1 kg
Nõo

Heeringafilee marinaadis
430 g / 215 g

2 sorti
Viru Rand

Taimne rasvavõie Keiju
(laktoosivaba)
70% 400 g

Paneeritud mintaifileepulgad
Fish & Chips Findus
(külmutatud) 364 g

Kalapulgad Fjords
(külmutatud) 450 g

Friikartul sakiline
(külmutatud)
Aviko 750 g

Pulgajäätis Magnum
al 90 ml / al 86 g
4 sorti

Üllatusmuna Kiddy
20 g

27.04.23

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

HEA HIND

Hakklihasegu Oma, 1 kg *
(pakendatud)

Keeduvorst Laste
(viilutatud)
150 g

0.48
0.60

3.20 €/kg

2.98
3.34

* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

LIH
AMEISTRID

Sefiiritibu, 100 g
2 tk karbis

1.58
0.79 €/tk LIH

AMEISTRID

HEA HIND

PAGARID
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

PAKKUMISED

Šampinjoniletšo Bonduelle
500 ml / 450 g
2 sorti

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: A+ A+ B C Kadrinas: A Tapal: A+ Haljalas: A+ Kundas:TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4500; RAJA, Ilu pst 2, . Tel 322 4360; LY, Vilde 6, . Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a, . Tel 322 3561; Viru 9, . Tel 325 5810; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0460; GEA, Võsu 5, . Tel 325 1270; Kasemäe

12, .Tel 322 4700; PILLE-RIIN,Tehnika 24, .Tel 322 3925; Pikk 9, .Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, .Tel 325 1550; ELEKTRA, .Tel 322 4746; Tehase 23, .Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, .Tel 337 4500; ,A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: A Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+ Kohtla-Järvel:Ida-Virumaal: JOOGID

Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332 0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a, . Tel 354 1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420;A+ A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas: A A+
Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709; Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14, . Tel 653 4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate teeA+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+ A ANARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Jõgevamaal Tallinnas:
41, .Tel 679 0666; Paasiku 2a, .Tel 602 3000; Ümera 13a, .Tel 607 6888; Endla 53, .Tel 658 7545; KOTKAKAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, .Tel 609 9722; Kari 3, .Tel 609 8380; Majaka 28a, .Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, .Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, .Tel 6 098 222; Randvere tee 115, .Tel 660 5060; Kivila 26, .Tel 6077 500; Vikerlase 23, .B A+ B A A+ A A B A+ A A+ A
Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1, . Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus: A+ Loksal: A+ Jüril: BRaplamaal: Harjumaal:
1630; Kose mnt 7, .Tel 601 9770; Piiri 5, .Tel 601 3010; Rae 26, .Tel 658 1200; Kodu 2, .Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1, .Tel 600 4300; Saha tee 9, .Tel 600 4900; Kesk tn 1, .Tel 600 8908. Pikk 25, .Tel 387 0001; Viljandi 13a, .Tel 387 8666;Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas: A Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis:Järvamaal:
Lai 23, . Tel 385 3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377.A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: A A+ Viljandis: A Võrus: A+Pärnumaal: Tartumaal: Viljandimaal: Võrumaal: Põlvamaal:Keskuse tee 2, Tila küla, . Tel 742 6200.

Põlvas: A+ Rakveres: Y Tapal: YKesk tn. 41 .Tel 79 22333 TURU KAUBAMAJA, Laada 16, .Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, .Tel 327 0462.. GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:

1.48
7.40 €/kg

1.48 1.24
13.78 €/kg14.80 €/kg

0.64
6.27 €/kg

0.18
22.50 €/kg

3.74
14.96 €/kg

3.28
13.12 €/kg

2.48
3.08

3.88
3.98

0.49 tk€/

3.18
4.28

1.88
2.14

1.38
1.88

3. l07 €/

4.48
5.98

11.20 €/l

1.98
2.58

6.60 €/l
3.38

4.48

11.48
17.48

0.29 €/tk

1.98
3.08

5.48
6.48

0.58
5.80 €/kg

1.98

0.24 al 4.18

0.40 €/rl

Piimašokolaad Milka
Bubbly 90 g

Roshen karamellid
Fizzy Cola
102 g

Piimašokolaadidražeed Casali
(alkoholitäidisega)
100 g

Päevalilleseemned Bazarnye
(soolased, röstitud)
100 g

1.78 1.48 0.78 0.78

Lahustuv kohvijook Nescafe
2 in 1 / 8 g

Kohv Luxus
250 g

Ürdisool Herbamare
(original & spicy)
250 g / 2 sorti

0.78
al 45.88 €/kg

1.08

1.64
3.64 €/kg

1.98

Karastusjook Sprite
1,5 l /    sorti2

1.38
0.92 €/l

+0.10

Looduslik mineraalvesi
Borjomi
(karboniseeritud)
1 l

Br Aroma Florisändi
Belii Aist
Black Label
36%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Liviko
21%, 0,5 l
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Piiritusjook Pipra naps
35%, 0,35 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KGT vein Casa Charlize
al 12% l, 0,75

3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Siirup Heliis
(mustsõstra- ja
vaarikamaitseline 0,5 L

1.34
2.68 €/l

al 1.78

1.88
2.28

+0.10

Energiajook Hustler
0,5 l

0.74
0.98

+0.10
1.48 €/kg

Hele Õlu Meistrite Gildi Kuldne
5,2% 0,568 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

4.28
4.98

3.78
4.68

50.40 €/l

V Don Simonein
11 %  1,

2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Rumm Bacardi Carta
al 37,5 5 l%, 0,
2 sorti
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viski Scottich
Leader
40%, 0,2 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Maitseviin Nipernaadi
Kirsi
37,5 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Konjak Courvoisier
VSOP 40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Hambapasta Elmex
Sensitive
75 ml

Hambapasta Sensodyne
Sensitivity & Gum Whitening
75 ml

Nõudepesumasina kapslid
Finish 0 % 640 g
40 tk

Tualettpaber Grite
Orchidea Gold
3-kihiline, 8 rulli

Tualettpaber Grite
Orchidea Gold
3-kihiline, 8 rulli

Patarei Panasonic
6+2 tk / 2 sorti
AA / AAA

Nõudepesuvahend Fairy
450 ml
5 sorti

WC puhastusgeel Bref
10x Effect
700 ml / 2 sorti

Üldpuhastusvahend
Ajax 1 l
2 sorti

Niisked salvrätikud Huggies
Natural Care
56 tk

0.03 €/tk

25.05.23

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Tualettpaber Grite
Orchidea Gold
3-kihiline, 8 rulli

3.54 €/l

5.28
7.88

32.50 €/l

5.08
7.78

16.93 €/l

Juukseseerum -ja mask
Elvital
Hyaluron Plum

150 ml

300 ml

73.70 l€/

Hambahari Sensodyne
Sensitivity & Gum
Soft 1 tk

Hambahari Elmex
Ultra Soft
1 tk

27.04.23

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

27.04.23

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

27.04.23

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Maitseaine Kotanyi
al 4 g / 5 sorti

Kõrvitsaseemned
(röstitud ja soolatud)
200 g

31. märts -
13. aprill

HEA HIND

al

UUS!UUS!
NÜÜD PURGIS!

HEA HIND
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Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

Info tel 504 0118

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

 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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

Sõmeru Rehvikoda OÜ     
E-R 8-17  Hooajal ka L 9-14,
     +372 50 89 216

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

RASKETEHNIKA, 
FRONTAALLAADURITE, 
KAHVELTÕSTUKITE
- remont, hooldus, varuosad
- väljakutsed kliendi juurde
- diagnostika
VEOAUTODE ning 
SÕIDUAUTODE
- remont, hooldus, varuosad
- diagnostika
- väljakutsed kliendi juurde
KLIIMASÜSTEEMIDE
- täitmine, remont+varuosad
- täitmine ka kliendi juures
RASKETEHNIKA 
ning VEOAUTODE
- rehvitööd + rehvide müük
- väljakutsed kliendi juurde 
või tee äärde
ALUSVANKRI 
REMONT + MÜÜK
HÜDROSILINDRITE 
REMONT + MÜÜK
KEEVITUSTÖÖ 
(TIG, MIG, ALUMIINIUM)

www.cormet.ee

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

LAI VALIK VÄHE KASUTATUD 
JA UUSI TALVEREHVE!
Rakvere, Vabriku 12/1

324 3421

VEO- JA TÕSTE-
TEENUSED

BIOPUHASTITE, 
SEPTIKUTE PAIGALDUS

VEE- JA 
KANALISATSIOONI-
TÖÖD

KAEVE- JA 
PINNASETÖÖD

ÜLDEHITUS

☎5333 0146
info@jartex.ee
www.jartex.ee

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

Rakveres Võidu 112
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

Tel: (+372) 552 7977
Vilde 14, Rakvere
www.vildeautorent.ee

KINNISVARA

• Müüa Rakvere kesklinnas reno-
veerimist vajav ahiküttega korter
(64,6 m2), korteri juurde kuulub 
aiamaa, kuur. Küsi lisa tel 5604 
8159

• Müüa 1toaline korter Rakvere 
linna lähedal Pajustis, hästi reno-
veeritud korter. Otse omanikult. 
Tel 506 9814

• Müüa Lääne-Virumaal Tamsalu 
linnas 1toaline ahiküttega korter. 
I korrus. Vajab renoveerimist. 
Hind 9500 €. Tel 511 0478

• Müüa Tapa linnas (Tallinnast 1 
tunni sõidu kaugusel) 1toaline
keskküttega korter, I korrus. Kor-
ter vajab renoveerimist. Hind 18 
000 €. Tel 5697 5317

• Müüa 2toaline korter Kunda 
kesklinnas, 3/5 korrusel, vajab 
renoveerimist. Maja asukoht on 
väga hea, läheduses asuvad kool, 
spordikeskus (ja ujula), toidu-
pood, bussipeatus, keskväljak. 
Toimiv ühistu ja sõbralikud naab-
rid. Hind 9200 €. Info tel 5386 
2485

• Müüa Laekvere lähistel 2toaline
ahiküttega korter. Hind 4000 €. Tel 
5669 3339

• Müüa Jõgeva äärelinnas otse 
omanikult 2-kordes kortermajas 
2toaline puuküttega korter (38,9 
m2), I korrus. Raudteejaam ja bus-
sijaam lähedal, olemas puukuur ja 
suurem aiamaa. Tel 505 7944

• 3toaline korter Väike-Maarjas. 
Tel 5656 6873

• Müüa otse omanikult maja koos 
kõrvalhoonega, asub Kadrinas, 
krunt 1500 m2. Tel 5854 5334 
(õhtuti)

• Müüa hoonestatud talukoht
Jõgevamaal. Tel 5665 9903

•  Müüa ehituskrunt Tamsalus, 
küsida Rahu 36-3. Tel 5362 0747

OST

• Ostan 1 või 2toalise kõigi 
mugavustega korteri Rakveres 
otse omanikult. Tel 508 1311

• Ostan korteri otse omanikult, 
Väike-Maarjasse või Tamsalu 
linna. Soovitatavalt I-II korru-
sel. Tel 503 5660

• Ostan 2-3toalise korteri Väi-
ke-Maarja, peab olema kohe kor-
ras elamiseks. Tel 526 6748

• Soovin osta korteri või maja
Rakveres või lähiümbruses, võib 
vajada remonti. Soodsa hin-
na puhul tehing kohe! Tel 522 
6500

• Perekond ostab maja Rakvere või 
lähiümbrus. Võib vajada pisemat 
remonti ja peab olema elamis-
kõlbulik. Hind kuni 120 000 €. Tel 
558 7451

• Soovime osta maja Rakveres, 
max ostuhind 120 000 €. Kinnisva-
raportaalide kuulutustega oleme 
kursis. Tel 523 3846, asterof81@
gmail.com

• Ostan maja Tartu või Jõgevale. 
Tel 5817 2199

• Ostan Tapa või Kadrina vallas 
vanema maamaja, hooneteta 
vana talukoha, võib pakkuda 
ka tühja või metsaga kinnistut, 
ka mujal Lääne-Virumaal. Tel 
5697 5317

• Soovin osta garaaži Rakveres, 
seisukord pole oluline ja samuti 
võib sisse jääda kogu teie vana 
prügi või mittevajaminevad as-
jad. Hind kokkuleppel. Tel 522 
6500 

• Ostan garaaži Mulla tänaval. Tel 
5648 6638

VÕTAN ÜÜRILE

• Otsin Rakvere linnas 2toalist
üürikorterit. Ühendust saab tel 
507 2358

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile suur (42 m2) 1toa-
line kõigi mugavustega möblee-
ritud korter Rakvere linnas. Üüri 
hind 220 €. Tel 502 9052

• Üürile anda Rakvere kesklinnas 
1toaline möbleeritud korter, II 
korrus. Tel 5358 6829

• Üürile anda või müüa keskküt-
tega korter Tamsalus (tuba, köök, 
esik, pakettaknad, turvauks). Tel 
5680 1956

• Üürile anda 2toaline möblee-
ritud korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 517 7469

• Üürile anda 2toaline keskkütte-
ga korter Haljalas. Info telefonil 
5667 0958

• Anda üürile otse omanikult 2toa-
line ahjuküttega korter Kadilas. 
Tel 501 0497

ÄRIPINNAD

•  Anda rendile või müüa Rakvere 
kesklinnas, bussijaama vastas – 
Vilde 14 privaatsed äripinnad 
II korrusel: rendile 54 m2, 50 m2

hinnaga 9 €/m2, kont., vent., linna 
soe, ruumid med. teenindamise 
litsents. Privaatne II korrus müüa 
korteriks 107 m2, oma trepiko-
da (14 m2) hinnaga 1500 €/rm. 
Täiesti privaatne korter 107 m2, 2 
x õhksoojuspumpa, 2 WC-d, odav 
keskküte, privaatne trepikoda, 
olemas korteri kavandplaan 2 
rõduga, samal kinnistul müüa või 
anda rendile äripinnad 180 m2, 90 
m2. Otse omanikult. Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Ford Focus  Trend 
Sport universaal, punane, teh-
niliselt väga heas korras, vähe 
sõitnud (76 800 km, dets. 2014). 
Kaasa hooldusraamat ja valu-
velgedel suverehvid. Tel 5805 
9809, 5656 3847

• Müüa heas korras Nissan Pri-
mastar 2.0, 84kW, 2008. a, ÜV 
03/2024. Kaasa topelt rehvid vel-
gedel. Tel 5645 9576

• Müüa kasutatud suverehvid
Continental 215/60 R17 H. Tel 
5373 7515 

OST
• Ostan mopeedi RIGA, MINI, 
STELLA, DELTA, JAWA jne. Pakkuda 
võib kõike, ka nende varuosi. Mak-
san parimat hinda. Tel 5616 5761

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

• Ostan kasutult seisma jäänud 
või kiirmüügihinnaga sõidukeid. 
Toimivaid, avariilisi, riketega, 
arvelt maas, vanu ja lihtsalt ka-
sutult seisvaid. Koha peal kiire 
vormistamine ja tehing. Pakkumisi 
ootan seisevauto@gmail.com või 
5618 8671. Järgi tulen puksiiriga 
ja tasun sularahas. Vormistan ja 
arvelt maha võtan ise. Vaata lisaks 
www.seisevauto.ee

• Ostan sõidukeid, kaubikuid 
ja maastureid igas seisukorras! 
Raha kohe kätte! Vajadusel 
kustutame registrist! Helistage 
julgelt, maksan rohkem! Tel 
5355 5848

• Ostan seisvaid autosid ja
romusid! Ostan ka neid mida 
lammutus ei soovi. Sularaha 
kohe kätte! Vajadusel registrist 
maha! Võib pakkuda absoluut-
selt kõike, ka paberiteta utiili. 
Tel 5631 1001

• Ostan vana tehnikat  GA Z 
-51/53, ZILi, Kamazi Volvo, trak-
tor MPZ-50/52, T-74/75 ja muud 
tehnikat. Tel 503 1849

• Ostan igasuguses seisukorras 
vanu sõidukeid, vanaaegseid
sääreväristajaid, tsikleid. (VAZ, 
GAZ, UAZ, Volga, Jawa, IŽ, Riga, 
delta) jne. Maksan head hinda!  
Tel 5388 4499

• Ostan mootorrattaid, võrri
nende osi ja muud tehnikat. Tel 
503 1849  

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid/maastureid/kaubikuid! 
Huvi pakuvad ka vanad autod 
ja uunikumid! Arvelt kustu-
tamine! Virumaal tulen kohe 
kohale, paku julgesti! Tel 5565 
9595

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Kümblustünni rent. Hind ala-
tes 45 €/ööpäev. Rakvere piires 
transport tasuta. http://www.
saunatünn.ee. Tel 514 7518

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
mudel (2,45 x 9,0 m), kraana. Tel 
5682 7009

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2 
x 2.35 KJ 7200). Tel 513 2021

• Teen veoteenust tendi autoga
FIAT 4.20 x 2.00 x 2.10 ja 9-kohalise 
bussiga. Tel 517 5480, 506 9814 
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ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Maakütte kontuuride 

paigaldus
● Septikute, mahutite, bio-

puhastite müük ja paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

(10 m3, 15 m3, 20 m3)
● Täitepinnase müük 

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

Kaeve- ja 
planeerimistööd.

Tel 550 3525

* 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 
kanalisatsioonitrasse.

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

FEKAALIVEDU

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

TEOSTAME 
KVALITEETSEID 

EHITUS- JA 
VIIMISTLUSTÖID

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI 
• Teostame fekaaliveoteenust
ja kanalisatsioonikaevude tüh-
jendamist. Külmunud trasside 
sulatus. Feka-Ekspress OÜ. Tel 
5194 4298, 5381 9930

• Biopuhastite, septikute pai-
galdus ning müük. Hajaasus-
tuse programm. Tel 5757 0202, 
erlend@eestiseptik.ee

EHITUSTEENUS
• Mobiilne saeraam. Soovid teha 
oma puidust lauda/prussi? Mak-
simum pikkus 5,1 m ja paksus 68 
cm. Bensiini mootoriga mobiilne 
saeraam. Tel 5305 8557

• Müün, paigaldan ja remon-
din õhksoojuspumpasid ja 
konditsioneere. Tel 502 4944

• Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine, süvendamine, 
remont ja rõngaste vahetamine. 
Kaevuümbriste ehitus ja käsipum-
pade remont. Tel 5840 0240

• Küsi hinda ehitustöödele. Teos-
tame kõiki ehitus- ja remondi-
töid. Tehtud töödele garantii. Tel 
518 7979

• Teostame elumajade, korterite, 
vannitubade ehitus- ja remon-
ditöid. Tehtud töödele garantii. 
Tel 518 7979

• Teostame ehitus- ja remondi-
töid, teeme kõiki siseviimistlus-
töid, maalritöid, santehnilisitöid, 
elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979

• Teeme korteritele ja vannitu-
badele remonti. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

• Teostan santehnilisitöid Lää-
ne-Virumaal. Üldehitus, sisevii-
mistlus, hoone vundamentide 
rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

•  Teostame kõiki lammutus-
töid koos prahi äraveoga. Tel 
5308 1705  

• Eramute ja korterite renovee-
rimine. Tel 5889 2528

• Teostame kvaliteetset ehi-
tus- ja viimistlustööd. Ül-
dehitus, remonttööd (korterid, 
majad, kõrvalhooned), maja 
ehitus vundamendist võtme-
teni. Kui hindad täpsust ja 
head kvaliteeti, siis helista 
tel 527 4546 või kirjuta meile 
ardo_lint@hotmail.com 

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult, boilerite puhastus ja 
remont. Tel 5890 2983, 5656 4876

• Ehitus- ja remonttööd eramutes 
ja korterites. Vannitubade ehitus
ning siseviimistlustööd. Fassaa-
did (vooder, värvimine, soojusta-
mine), katusealuste soojustamine 
ja väljaehitamine. Katusetööd
,samuti vundamendid ja terrassid, 
aedade ehitus. Santehnilised tööd. 
Info tel 5803 4004, huvi korral helis-
tab ja jõuame hinnas kokkuleppele

• Fassaaditööd - soojustami-
ne, pesu, värvimine. Katuse-
tööd - vahetus, pesu, värvimi-
ne. Terrasside ja aedade ehi-
tus. Lammutustööd. Tel 5748 
3338

• Katuste remont ja hooldus. 
Tuvastame ja lahendame kõik-
võimalikke lame- ning viilkatustel 
esinevaid probleeme. Kontrol-
lime katuse üldist seisukorda, 
tuvastame probleemseid kohti 
ja vajadusel viime läbi paran-
dustöid. Remondi- ja hooldus-
töödel kasutame kauakestvaid 
materjale ning korrektseid ehi-
tuslikke lahendusi. Tel 5628 
3222

• Teostan ehitus- ja remonditöid
Rakveres. Tel 5351 5120

• Ettevõte teostab: põrandate 
valamine, põrandakütte paigal-
dus, ehitus ja torutööd. Tel 5628 
4142

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528

• Kõik lammutustööd koos 
prahi ä raveoga. Tel 5889 2528

• Maalritööd, trepikodade re-
mont jt. Ehmesoy@gmail.com, 
Janek – 5897 9293, ehmes.ee

• Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528

• Saunade, grillimajade, vari-
katuste, terrasside ehitus. Tel 
5889 2528

• Varikatuste ehitus. Tel 5889 
2528

• Võrk- ja puitaedade ehitus. 
Soodsa hinnaga immutatud pui-
dust piirded. Tehtud töödele arve 
ja garantii. www.kodupuit.ee Tel 
5888 9999

• Puukuuride ehitus. Tel 5889 
2528

• Teeme ehitus- ja remonditöid 
ning vannitubade remonti. Aitame 
teid sisekujundusel. www.kenriko.
ee. Tel 508 3305

• Pleki kantimine: valmistame 
plekke vastavalt kliendi soovile. 
Automaatpink - kõik detailid õige 
kraadi ja mõõduga. Vajadusel 
mõõdame ja paigaldame. Tel 
5340 8041

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. Tel 5565 3842, www.pursoo-
justus.ee

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepatee-
nused. Tel 522 1165

• POTTSEPATÖÖD: ahjud, 
pliidid, kaminad, korstnad. Tel 
5552 8487, Vaiko

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, ehitus ja remont. Tel 5647 
2716, email viruahjud@gmail.com

• Teostame pottsepatöid. Ehita-
me ja renoveerime teie korstna, 
ahju, pliidi. Все виды печных 
работ. Строим и ремонтируем 
дымоходы, духовки, плиты. Tel 
5376 4911

• Pottsepp ehitab ja remondib
küttekoldeid. Tel 506 9683

• KORSTNAPÜHKIJA. Ummis-
tuste likvideerimine. Tel 5552 
8487, Vaiko

• Te en kin d a k ro hv i  (korst-
n a d ,  s o o j a m ü ü r i d ,  s e i n a d 
jne). www.kenriko.ee Tel 508 
3305

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsialist, 
soojuspumbaspetsialist). kytte-
salong@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee
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SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

+372 5818 0046
info@calidum.ee
www.calidum.ee

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA KÜTTEPUID 
Hall lepp, sanglepp ja kask, puu 

pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. 

Puud saadaval lah  selt auto 
kas  s maha kallutades või 

5-ruumisel alusel.
Tel 5347 7664, Erko, 

Kohala küla, Lääne-VirumaaKohala küla, Lääne-Virumaa

ARVUTITE HOOLDUS 
JA REMONT. 

Printerite müük, hooldus. 

Kohapeal suur valik 
kvaliteetseid, soodsa 

hinnaga analoog-
toonereid. 

Rakvere, E. Vilde 3 
553 5475 

info@itsalong.ee

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

Tel 900 1727. 24H.
www.ennustus.ee 

Mikro- ja väike 
e  evõtete raamatu-

pidamisteenus
✷Majandusaastaaru-
annete koostamine✷
✷Raamatupidamisalane 

nõustamine✷
Tel 5912 7007

arved.armitec@gmail.com

Müüa Rakveres kuiva 
leppa (40 l võrgus).

Halu pikkus 30 cm. 
Ko   hind 4.50 €.  

Tel 5300 3606

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

Motopood

Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
Ostan kasutatud jalgrattaid, rollerid
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 

Info tel 5648 6638

ATV-D
Lastele ja noorukitele hinnaga 400-1350 €
KROSSIKAD 
125CC - erineva raami kõrgusega 
lastele bensiini ja elektri 300-375 €
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €)
Elektristarter, spido, tuled, suunatuled, peeglid, 
5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale 80-110CC 175-210 €
     110-125CC 250- 300 €
motorollerile 80CC, 125CC, 150CC 375-395 €
mopeedile, krossikale 110-125CC 250-300 €
•UUS, madal 3-rattaline elektrijalgratas - 875 €
•UUS, madal 2-rattaline elektrijalgratas - 845 €
•JALGRATTAD NAISTELE 
1-3-KÄIGULINE 150-220 €
•VARUOSAD, REMONT
UUS MOPEED. Reg nr olemas, 
juhiluba sõitmiseks ei ole vaja - 1500 €

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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

MUUD TEENUSED

• Meie ettevõte Hauakivitee-
nused OÜ teostab matmispai-
kade hooldust ja restaureeri-
mist, samuti müük ja paigal-
dus - hauapiirded ja hauakivid 
üle Eesti. Meie kontakt : tel 
5915 1512, hauakiviteenused@
gmail.com. https://www.face-
book.com/hauakiviteenused

• Hauaplatside hooldus: kevad-
koristus, hauapiirete ehitus ja 
remont, liiva vahetus ning muud 
korrastustööd surnuaias. Töötame 
üle Eesti. Tel 5592 3491, hauahool-
dus@muhkel.ee

• Aednik teeb õunapuude lõikust. 
Tel 5559 1678

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

• Pööningute ja keldrite koristus. 
Tel 5889 2528 

• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5889 2528

• Koristan ära teie vanaraua
keldritest ja õuedelt, kaasa 
arvatud auto akud, vana auto 
dokumentidega ja  koduteh-
nika. Tel 5672 7600

KODU

• Pööningute ja keldrite koris-
tus. Tel 5889 2528 

• Kas kellelgi on pakkuda vanu 
propaani ja hapniku balloo-
ne? Pakkuda võib ka autorehve, 
ka veoauto omasid - kompleks-
selt. Palun helistada. Tel 5450 
7029

• Müüa käsitsi kooritud kuuselat-
te, aiaposte, katusemalkasid, 
roovilatte ja mõrravaiasid. Tel 
5662 5497

• Mü ü a  ro o s t e v a b a  v a l a m u
koos sifooni ja kraaniga – 30 €, 
pump-veeautomaat – 30 €, LG 
teler 43 tolli – 100 €, täisautomaat-
ne Beko pesumasin „General de 
lux“ – 80 €, ümmargune söögilaud
ja diivanilaud (ostja määrab ise 
hinna), Žiguli auto-pakiraam – 100 
€. Tel 553 0731

• Müüa elektripliit, mõõt 50x60, 
pliit korras. Hind 50 €. Tel 5817 
4022

• Müüa võsalõikur STIGA, uue-
väärne, kasutatud vaid proovimi-
seks, meile osutus liiga võimsaks. 
Tel 508 3948

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja väärisme-
talle. Tühjendusostud majapida-
miste likvideerimisel. Raha kohe, 
koju kutsed tasuta, üle Eesti. Antii-
giäri Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 
528 2330, info@hansaantiik.ee

• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5889 2528

• Ostan mopeedi RIGA, MINI, 
STELLA, DELTA, JAWA jne. Pak-
kuda võib kõike, ka nende varuosi. 
Maksan parimat hinda. Tel 5616 
5761

•  Ostan kruustangid, alasi, sau-
naahju, puurpingi, töölaua ja 
akulaadija. Tel 503 1849

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

• Ostan Tarbeklaasi tooteid: vaa-
sid, klaasid, pitsid jne. Pakkuda 
võib kõike. Tel 507 9984

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaa-
se, maksan kuni 170 € vaasist. Paku 
julgesti. Tel 5672 7175

• Ostan vanaaegseid ja uuemaid
esemeid, klaasist rauani, hõ-
bedast tööriistadeni, nõudest 
raamatuteni. Teenus üle Eesti! Tel 
503 1849

• Ostan vanu eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 507 
9984

• Ostan garaaži töölaua kruus-
tangid, võib pakkuda ka koos 
töölauaga. Tel 507 9984

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

• Ostan roostevabast õlleankru. 
Tel 5672 7175

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel igasugust vanakraami, 
ka tänapäeva esemeid, teile 
mittevajalike esemeid ja antiiki, 
hinnad head, koju kutsed. Tel 
503 1849

• Ostan NSVLi fotoaparaate, 
objektiive, vahvliküpsetajaid, 
binoklid, erinevad nõusid, 
lillevaase ja muid vanu asju,
Tallinnas. Tel 5607 6805

• Ostan ajaloolise püügiõiguse
Lääne-Virumaal. Silmutorbikud, 
nakkevõrgud ja mõrd. Ostan 
kogu komplekti. Tel. 512 2547

• Ostan vanu Langebrauni
lauanõusid, tuhatoosi, vaasi. 
Põhja all Langebrauni märk. 
Tel 567 70569

• Ostan vanarauda, pesumasina, 
pliidi ja muud kila-kola, ka väik-
sed kogused. Tel 5366 1646

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüme Haljalas saetud ja 
lõhutud küttepuid, kuivad ja 
toored, lehtpuu, koju vedu 5-10 
rm. Tel 505 1528

• Rakvere kliima OÜ müüb, 
paigaldab ja hooldab! Õhk-
soojuspumpade müük-paigal-
dus-hooldus kõik ühest kohast! 
Kui otsid õhksoojuspumpa või 
konditsioneeri - küsi meilt pak-
kumist! Tasuta konsultatsiooni 
ja kohale tulemine. Helista 
meile tel 5662 2050 või http://
www.rakverekliima.ee

• Pakume halumasina teenust, 
hinnapakkumine tasuta. Tel 5614 
0016

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40 liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 4,50 €/kott ja kasel 5,50 
€/kott. Tel 505 1528

• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid, 
koos kohale toomisega. Tel 514 
3328

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

• Müüa kuivi lepa-ja kasepuid
(40 L võrgus). Halu pikkus 
30 cm, pakkuda ka lahtiselt 
toorest ja kuiva halupuud. Tel 
5554 6093

• Müüa saetud/lõhutud kütte-
puud: haab, sanglepp, kask. Tel 
5192 4320

• Müüa kuivad 30 cm pikkused 
kase kaminapuud 40 l. Kom-
paktselt pakitud võrkkottides, 
võrkkoti hind 5.50 €. Rakveres ja 
lähiümbruses kohale vedu hinnas. 
Tel 508 4872

• Müüa kuiva küttepuud, 33-45 
cm. Tel 5660 3585

• Müüa toored, sorditud ja väga 
kvaliteetsed küttepuud. Koormad 
laotud ja prahivabad. Hall lepp 
85 €/rm, sanglepp 90 €/rm. Tel 
5375 4750

• Müüme tooreid küttepuid. He-
lista ja küsi pakkumist. Haluproff  
OÜ. Tel 5559 0853

• Müüa küttepuid aastaringselt 
koos kohale toomisega, veokile 
laotult 5-15 m3. Kuivad 38, 50 cm ja 
toored 30-50 cm, hinnad soodsad. 
Tel 503 0311

• Müüa kandilist puitbriketti, 
premium pelletit 6/8, kivisüsi, 
transport hinnas. Tel 5614 0016

• Müüa kandiline puitbrikett
alates 270 €, pellet alates 290 €, 
kivisüsi 490 €. www.algaveod.ee. 
Tel 5566 9440
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• Ostan nostalgilisi  nõu-
sid-serviise (ka üksikuid). Va-
nemaid naiste-meeste ehteid 
(kaelaehted, sõrmused, sõled, 
prossid, rinnaehted, mansetid). 
Huvitavad ka lauanõud, vaasid, 
karpidega lusikad, raamatud, 
seinamaalid, ehete karbid, ku-
jukesed ja muud ilusad vanad 
asjad. Tel 5356 0761, Liina

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest 
klaasist vaase, nõukogude-
aegseid ja vanemaid ehteid, 
sõlgi, käevõrusid, merevaiku, 
karpides lusikaid, EW aegseid 
kohvikanne ja piimakanne. 
Samuti ostan nõukogudeaeg-
seid ja ka vanemaid raami-
tud seinapilte, graafi lisi lehti, 
õlimaale, akvarelle, kujusid, 
keraamilisi seinaplaate, fotoa-
paraate, fotosid, fotoalbumeid, 
postkaarte jne. Igasuguse hu-
vitava vanavara, raamatute ja 
kunsti ost! Tulen ise kohale 
- raha kohe kätte! Tel 5649 5292

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmu-
seid, käevõrusid, merevaiku, 
münte, hõberublasid, paber-
rahasid, kellasid, hõbedat
(pitsid, lusikad, portsigarid 
jne). Huvitavad ka vanad rin-
namärgid, medalid, ordenid, 
koolimärgid, spordimärgid, 
märgikarbid ja märgivaibad. 
Ostan raamatu „Oikumeeni ää-
rel“ 30 €/tk ja enne 1940. aastat 
trükitud nahkköites raamatuid 
(raamatu selg või kaaned on 
nahaga kaetud) ja muid vanu 
raamatuid. Pakkuda võib iga-
suguseid esivanematest jäänud 
asju! Tulen ise kohale - raha 
kohe kätte! Tel 5649 5292

• Ostan nõukogudeaegseid ja 
ka vanemaid raamitud seina-
pilte, graafi lisi lehti, õlimaale, 
akvarelle, kujusid ja skulptuu-
re. Samuti ostan igasuguseid 
nõukogudeaegseid keraamilisi 
kujusid, kujukesi, skulptuure ja 
keraamilisi seinaplaate. Võib 
pakkuda ka pilte mis vajavad 
raamimist ja korrastamist. 
Muuda kasutuna seisev kunst 
rahaks! Said päranduseks kor-
teri või plaanid kolida? Os-
tan üleliigse vanakraami ja 
raamatud! Tulen ise kohale 
- raha kohe kätte! Tel 5649 
5292

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

www.kuulutaja.ee

LOE

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

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

lauad)

OÜ UHTNA PUIT
müüb

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame kasvavat 
võsa, puhastame 

teie kraavi- või 
põlluäärse maa.

Lisainfo 
tel 5347 7664

 

Info tel 5593 3899, 
kaido@reinpaul.ee
www.reinpaul.ee

Soodsalt müüa lõhutud 
kü  epuid ja 3 meetrist 

kü  epuud. 
Tel 5665 4087

Müüa aastaringselt 
lõhutud kü  epuid. 

Pakkuda ka 3m kü  epuud. 
Tel 528 4884

EHITUS

• Soovin osta Terratso plaati. Tel 
5665 9903

• Katela saekaater pakub sae- ja 
höövelmaterjali koos trans-
pordiga. Võimalik ka ise ma-
terjalile järele tulla - asume 
Katela külas. Lisainfo : http://
www.katelapuit.ee, meili teel: 
katelapuit@gmail.com või he-
listades 5982 1004

METS

• Metsaraie ja võsalõikus. Tel 
5660 3585

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
5196 2628 või 5354 3002

• Müüa Kungla Talu seemne suu-
rust kartulit „Gala“ ja „Laura“. 
Hind kokkuleppel. Info tel 514 
1338, vedu

• Müüa mahedalt kasvatatud toi-
dukartulit „Reet“, „Ando“, „Piret“, 
„Laura“. Tel 504 6887

• Müüa 2 uut hobuniiduki tera, 
samas lai valik uusi Vene aegseid 
metalli puure, asuvad Sauel. Tel 
5197 6256

• Müüa traktor T-25 koos põllu 
tööriistadega. Hind 3000 €. Tel 
5373 3221, 503 9493

OST
• Ostan T-16 traktori. Tel 5824 
1450

• Ostan traktori T-16, samuti va-
ruosi. Tel 5687 5845

LOOMAD

• Ära anda majapidamise likvidee-
rimise tõttu kaks head karjakoe-
ra. Tel 5373 3221, 503 9493

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 507 
9984 

• Ostan antiik ja vanemaid ese-
meid. Pakkuda võib kõike. Tel 
5616 5761

•  Ostan majapidamise likvideeri-
misel igasugust vanakraami, ka 
tänapäeva esemeid, teile mitteva-
jalike esemeid ja antiiki, hinnad 
head, koju kutsed. Tel 503 1849

• Ostan erinevat vanavara: 
raamatuid, tehnika ajakirju, 
mööblit, rahasid, ordeneid, rin-
namärke, vimpleid, heliplaate, 
kellasid, fototehnikat, fotosid, 
albumeid, raadio, lauanõusid, 
ehteid ja palju muud. Kõik vana 
huvitab! Tel 5872 5458

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

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

• Ostame tuhandeid vanaaegseid  
ja valikuliselt ka nõukogudeaeg-
seid asju. Ostame praktiliselt ka 
kõike seda, mida teisedki kuulu-
tavad. Teeme seda ametlikult juba 
26 aastat. Raha kohe, koju kutsed 
tasuta. Tühjendusostud majapi-
damiste likvideerimisel. Kauplus 
Hansa Antiik, Pikk 7, Rakvere. Tel 
528 2330, KÜLASTAGE MEID!

• Tühjendus ostud majapidamis-
te likvideerimisel. Ostan igasugu 
huvitavat kola, antiikset ja nõuka-
ajast esemeid. Tel 5892 2871

TEATED

• Juuksur tuleb koju. Tel 523 8948

• Lai tänav 14, Rakvere – kasu-
tatud riided ja sega kauplus
avatud E-L 10-15. Kuu lõpuni 
nõud -50 %, tavariided 0,50 €. 
Palume külastada!

• Tsentrumi Kalapood kolis 
ruumi, kus asus enne Talu-
pood. Valik värsket- ja suitsu 
kala. Külastage meid! Tel 5345 
6045

TUTVUS

• 60aastane pikem sale mees soo-
vib tutvuda noorema naisega. Tel 
5348 9906

MUU

• www.toonklaas.ee

• Pööningute ja keldrite koristus. 
Tel 5889 2528 

• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5889 2528

• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 
900 1727. 24H. www.ennustus.ee

• Tel 900 5020 NÕUANDELIIN. 
Eraelu- ja suhteprobleemide 
nõustamine. Anname teile 
parimaid soovitusi. Kõne hind 
1,48 €/min
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Siiras kaastunne perele, 
sugulastele, sõpradele kalli 

ARKADI ANOLA 
kaotuse puhul. 

Maga vaikselt, puhka rahus – 
südamed on Sinuga... 

Mälestuste päiksekullas 
jääd Sa ikka meiega.

Südamlik kaastunne Õiele kalli  
VENNA 

kaotuse puhul 
ja tütre perele, 

Estrile ja Kallele. 

Evi, Reelika, Mauri, 
Nadja, Kristjan

MÕNE REAGA

Kuriteoohvri hüvitis muutub abivajajale 
kättesaadavamaks ja taotlemine lihtsamaks

U us ohvriabi seadus lihtsustab hüvitise kättesaadavust vägivallakuri-
teo ohvritele või nende lähedastele. Enam ei arvestata kuriteoohv-
ri hüvitisest maha riiklikke toetusi.

Kuriteoohvri hüvitise maksmise eesmärgiks on leevendada raskete vä-
givallakuritegude materiaalseid tagajärgi kannatanule. Kuriteoohvritele 
makstakse hüvitist juhul, kui inimene sai kuriteo tagajärjel või seda ära 
hoides raske tervisekahjustuse või kui ohver suri.

Kahekümne aasta jooksul on kuriteoohvri hüvitist saanud ligikaudu 
1200 inimest. Eelmisel aastal määrati hüvitis vaid 14 inimesele. Sotsiaal-
kindlustusameti kahju- ja kuriteoohvri hüvitise teenuse juhi Kati Mäe-
saare sõnul on viimasel kolmel aastal kuriteoohvri hüvitise taotlejate arv 
järjest vähenenud. „Aastas registreeritakse keskmiselt 8000 vägivallakuri-
tegu, millest hinnanguliselt 500–1000 puhul võiks kannatanul olla õigus 
kuriteoohvri hüvitisele,“ sõnas Mäesaar.

Hüvitise saajate arvu vähenemise üheks põhjuseks peab Mäesaar asja-
olu, et seni on toetuse taotlemine olnud ohvri või tema lähedase jaoks eba-
mõistlikult keeruline ning koormav. „Uue ohvriabi seadusega muutuvad 
aga hüvitise arvestamise põhimõtted arusaadavamaks ja taotlemine lihtsa-
maks.“

Lühidalt:
Enam ei ole kuriteoohvri hüvitise saamiseks vaja tööealisel ohvril töö-

võimet töötukassas hinnata. Vanaduspensioniealisel ohvril ei ole vaja taot-
leda puuet. Teisisõnu on hüvitise saamise tingimuseks asjaolu, et vägival-
lakuriteo tagajärjel ei saa inimene enam edasi töötada ning tema sissetulek 
väheneb või kaob.

Edaspidi hüvitatakse ohvri abivahenditele ja isiklikele esemetele tekita-
tud kahju alampalga (2023. aastal on see 725 euro) ulatuses ilma kulutšek-
ke või arveid esitamata. Kui kahju on suurem, siis tuleb seda ka dokumen-
tidega tõendada.

Kui inimene vägivallakuriteo tagajärjel sureb, on õigus kuriteoohvri 
hüvitist saada näiteks tema lapsel või vanemal. Enam ei arvestata ülalpee-
tavate hüvitisest maha toitjakaotuspensioni.

Kui varasemalt arvestati kuriteoohvri matusekulude kompenseerimisel 
maha kohaliku omavalitsuse toetus, siis enam seda ei tehta. Matusekulud 
hüvitatakse alampalga (725 euro) ulatuses.

Lisainfot kuriteoohvri hüvitise ja selle taotlemise kohta leiab sotsiaal-
kindlustusameti kodulehelt.

Kuulutaja 

Ajaleidja aitab arstiaega leida
E riarsti juurde vastuvõtuaja 

broneerimine võib vahel olla 
paras peavalu. Kui sobivat 

aega kohe ei ole, peab hiljem uuesti 
proovima. Siin tuleb appi Ajaleidja 
lahendus, mis võtab vastuvõtuaja 
leidmise üleriigilises digiregistra-
tuuris enda peale. Kuidas Ajaleid-
ja töötab ja mis kasu saavad sellest 
patsiendid, rääkis tervisekassa aren-
dusosakonna projektijuht Geitrin 
Jansen.

Miks ja millal tekkis vajadus 
Ajaleidja järele?

Ajaleidja idee sündis 2020. aastal 
avaliku sektori innovatsiooni prog-
rammis ja tugines tervise infosüs-
teemide kasutajate sisendile. Lisaks 
sotsiaalministeeriumile, tervisekas-
sale ning tervise ja heaolu infosüs-
teemide keskusele (TEHIK) on kahe 
aasta jooksul kaasatud lahenduse 
väljatöötamisse nii perearstikeskusi, 
haiglaid, erialaseltse kui ka patsien-
tide esindajaid. Idee arendamisse 
andis olulise panuse ka infosüstee-
mide arendaja Kodality OÜ.

Ajaleidja katseprojekt käivitus 
2022. aasta märtsis, mil tervisekassa 
ja TEHIK otsustasid Ajaleidjat testi-
da mõne raviasutuse ja -teenusega, 
et analüüsida lahenduse tulemus-
likkust ja välja selgitada võimalikud 
kitsaskohad.

Milliseid võimalusi see lahendus 
pakub?

Ajaleidja mõte on hoida kokku 
inimeste aega, kes käivad uute ars-
tiaegade olemasolu iga päev digire-
gistratuuris kontrollimas. Tänu Aja-
leidjale ei pea vastuvõtuaja otsimise 
ja broneerimise pärast muretsema.

Kui inimesel ei õnnestu digire-
gistratuuris kohe sobivat vastuvõtu-
aega leida, avaneb tal võimalus oma 
vastuvõtuaja eelistused Ajaleidjasse 
lisada ja end ootejärjekorda panna. 
Kui automatiseeritud lahendus leiab 
sobiva vastuvõtuaja, antakse sellest 
inimesele SMS-i ja e-posti teel tea-
da.

Kui pakutud arstiaeg sobib, saab 
selle kinnitada 24 tunni jooksul kas 
digiregistratuuris, e-kirjaga või vas-
tates SMS-ile „Tulen“. Kui aeg ei 
sobi, saab sellest samu kanaleid pidi 
loobuda ja jääda järgmist pakkumist 
ootama.

Milliste eriarstide juurde saab 
Ajaleidja abil aja broneerida?

Ajaleidja katseprojektiga on suu-

remal või väiksemal määral liitunud 
ligi 20 lepingupartnerit ehk kaks 
kolmandikku Eesti raviasutustest. 
Kõikide raviasutuste teenused ei ole 
veel broneerimiseks avatud, sest la-
hendus on katsetamise järgus.

Praegu saab Ajaleidja kaudu aja 
broneerida näiteks günekoloogi, 
endokrinoloogi, kopsuarsti, kardio-
loogi, neuroloogi, vaimse tervise 
õe ja veel mitme spetsialisti juurde, 
kokku rohkem kui kümnel erialal 
üle viiekümnele raviteenusele.

Kui palju seda lahendust 2022. 
aastal kasutati ja milline on ol-
nud tagasiside?

Alates eelmise aasta kevadest, kui 
Ajaleidja käivitus, on seda kasuta-
nud üle paari tuhande inimese, kõi-
ge enam leiab see rakendust Harju- 
ja Tartumaal. Samas võiks huvi olla 
suuremgi.

2023. aasta jaanuari seisuga bro-
neeriti Ajaleidja kaudu pea 2000 
aega. Kõige populaarsem eriala oli 
naha- ja suguhaiguste arsti vastu-
võtt, kuhu Ajaleidja kaudu bronee-
riti 1258 visiiti. Populaarsuselt järg-
mised on kardioloogi ja ortopeedi 
vastuvõtt. Paraku näeme, et Ajaleid-
ja pakutud vastuvõttude aegumiste 
– aeg tuleb kinnitada 24 tunni jook-

sul ‒ ja tühistamiste arv on suur. 
Mullu aegus üle 8000 aja ja ligi 3000 
aega tühistati.

Möödunud sügisel tahtsime tea-
da, milline on olnud Ajaleidja kasu-
tajakogemus ja küsisime inimestelt 
tagasisidet. Ootejärjekorra olemas-
olu peeti kiiduväärseks ja hädava-
jalikuks. Osad kasutajad leidsid, et 
lahendust on mugav kasutada – eriti 
toodi välja aja broneerimist ja tühis-
tamist SMS-i teel. Vastajate sõnul 
on Ajaleidjal lai valik teenusepakku-
jaid. Uuringus osalejad tõid välja, et 
nad ise ei oskakski kõiki raviasutusi 
otsida, kust neile vajalikku abi saab.

Küll aga leiti, et kasutaja teekond 
Ajaleidjani on ebamugav, seda alates 
digiregistratuuri avalehest. Samuti 
toodi välja, et lahendus peaks või-
maldama ka oma eelistuste täpsus-
tamist ja SMS-iga ootejärjekorrast 
eemaldamist, kui mingil põhjusel 
pole enam arsti juurde vaja minna. 
Tagasisidest nähtub, et kasutajad 
sooviksid Ajaleidja kaudu valida ka 
konkreetse arsti nime, kelle juurde 
visiidiaegu otsida. Kui tervisemure 
pole kriitiline, on patsiendid valmis 
kauem ootama, et saada just selle 
arsti juurde, keda nad rohkem usal-
davad. Samuti soovitakse varasemat 
vastuvõtuaega broneerida ka siis, 

kui aeg on juba olemas ja kinnitatud.
Kasutajate kogemuse ja tähele-

panekute abil saame jooksvalt Aja-
leidja lahendust parendada. Näiteks 
alguses töötas Ajaleidja nii, et kui 
inimene oli kolmele arstiaja pakku-
misele ei öelnud, siis tegi Ajaleidja 
uute aegade otsimises kahenädalase 
pausi. Inimestele see aga ei meeldi-
nud ja seetõttu kaotasime pausi ära.

Milliseid probleeme on teekon-
nal ette tulnud?

Aasta jooksul on tekkinud iga-
suguseid kitsaskohti. Näiteks ei saa 
inimesed aru, kuidas lahendust ka-
sutada, ette on tulnud IT-problee-
me, samuti ei saada aru, mida vasta-
ta Ajaleidja saadetud SMS-ile. Seega 
on tänavu parandamist vajavaid asju 
üksjagu, aga peamine on koostöö ja 
koos inimestega lahenduse katseta-
mine, samuti statistika analüüsimi-
ne. Kõige tähtsam on valmis saada 
teenus, mis loob tõepoolest lõppka-
sutajale väärtust.

Millistele erialadele on plaanis 
Ajaleidja lahendust laiendada?

Tänavu märtsi lõpuni kestva kat-
seperioodi lõpus analüüsime põhja-
likult, kui hästi Ajaleidja lahendus 
toimib ning millised on võimalikud 
paranduskohad.

Katseprojekti heade tulemuste 
korral plaanime Ajaleidjat laienda-
da järk-järgult ka teistele erialadele 
ja teenustele üle Eesti. Kui Ajaleidja 
lahendus peaks laienema kõikidele 
raviasutustele ja teenustele, on või-
malik täpsemalt analüüsida ka seda, 
millistel erialadel, millises mahus 
ja millistel aegadel on nõudlus arsti 
juurde saamiseks kõige suurem.

Tänavu on plaanis katsetada, kas 
Ajaleidja võiks abistada krooniliste 
haigustega patsiente, keda kutsu-
takse regulaarselt arsti juurde tagasi. 
Arstil võiks olla võimalik patsient 
ise ootejärjekorda lisada, kui tohter 
teab, et soovib patsienti näiteks aas-
ta pärast uuesti näha.

Kuulutaja

Kuidas Ajaleidjat kasutada?
• Logi sisse digiregistratuuri.
• Sobivat arstiaega ei ole?
• Lisa end ootejärjekorda.
• Saabub SMS või 

e-kiri ajapakkumisega.
• Vasta 24 h jooksul.
• Mine vastuvõtule!

Tervisekassa arendusosakonna projektijuht Geitrin Jansen. Foto: Martin Kirikal

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee         Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee

S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, www.autosoit.eee-mail: info@autosoit.ee,

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

RAKVERES B-kat 02.05
B-kat e-õpe 04.04 ja 06.04
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 14.04 ja 27.04
B-kat evene keeles 26.04
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Võimalus on siin:

reklaam@kuulutaja.ee

32 25 093

VABA AEG

KUHU MINNA

Biore Tervisestuudio
Laada 5, Rakvere
8.04 Laupäev Stuudio avatud kell 11.00–15.00
10.04 Dr. Olena Andrejeva – üldarsti vastuvõtt
12.04 Tervendaja VOLLI vastuvõtt
13.04 Eve Heinmetsa tervise testimine-vastuvõtt
20.04 Mare Laeks – tervise testimine Qvantreso-
nants meetodiga
20.04 Vaimne tervis, hea mälu – kuidas ennast ai-
data ja toetada /CoralClub/
Info ja registreerimine tel 501 7960

Lääne-Viru Pensionäride Liit
18. mail Järvamaal – Külastame Kaljusalu talu, 
Väätsa Eesti jalgrattamuuseumi, Käru kärude 
muuseumi (lastekärud) ja potitomatite kasvatust. 
Hind 30 eurot (sisaldab lõunasööki)
25. mail Pärnu linna ekskursioon – Pernova loodus-
maja, Koidula muuseumi, linnatuur ja Punase torni 
külastamine. Hind 35 eurot (sisaldab lõunasööki)
5. juulil ekskursioon Väike-Maarja vallas – Tut-
vume Väike-Maarja aleviku (kirik, Lurichi mo-
nument, muuseum), Vao tornlinnuse, Emumäe 
vaatetorni, Simuna kiriku ja Katkuallikate ning 
Võivere tuulikuga (Struve kaare muuseum). Hind 
15 eurot
9. augustil Viljandi-Mulgimaa reis – Külastatavad 
kohad on Viljandi, Loodi põrguorg, Halliste ki-

rik (J. Arraku maalid, must lagi), Kulla leerimaja 
(Eesti üks kaunim vallamaja ja maaraamatukogu), 
Taagepera loss, Holdre mõis (klaverimuuseum), 
Tõrva linn, Helme koopad. Hind 55 eurot (sisal-
dab lõunasööki)
24. mail kell 13.00 toimub ühingu volinike üld-
koosolek.
Reiside registreerimine ja tasumine algab 5. april-
lil Rakvere sotsiaalkeskuses (Vilde 2a).
Oleme avatud 31. maini ja ootame tasuma liikme-
maksu kolmapäeviti 10.00–13.00.
Info 5855 1886 Sirje, 5343 8408 Maret

Rakvere Teater
1.04 kell 19 „Ilma sinuta“ v/s, lav. Peeter Raud-
sepp
1.04 kell 19 „Lihtsalt, rõõmuks“ s/s kontsertlavas-
tus
6.04 kell 19 „Di ja Viv ja Rose“ s/s, lav. Peeter 
Raudsepp

Lääne-Virumaa 
Puuetega Inimeste Koda
2.04 kell 9.45 väljasõit Toila tervisepäevale
8.04 kell 12.00 Kurtide ühingu infopäev (koht 
selgitamisel), info: Ene Veeremaa, saata sms 
+3725662 6874
11.04 kell 10.00 infopäev maakonna raamatuko-

gutöötajatele Lääne-Virumaa keskraamatukogus: 
„Kuidas paremini teenindada erivajadustega ini-
mesi ja millele tähelepanu pöörata?“
14.04, 21.04, 28.04 kell 14.30–15.30 liikumistund 
Rakvere sotsiaalkeskuses, kõik huvilised on ooda-
tud, omaosalus 1 euro. Info: Elle Pohlak, tel 5569 
5179
22.04 kell 12.00–17.00 allergia ja astma haigetele 
infopäev Rakvere kultuurikeskuse väikeses saalis 
(vajalik ette registreerida tel 5342 9043)
18.04 kell 17.00 digi- ja nutiseadmete koolitus 
raamatukogus (ühingute juhtidele)
24.04 kell 13.00 vaegkuuljate infopäev Rakvere 
raamatukogus. Info: Merike Fienthal, saata sms 
5622 9781
27.04 kell 15.00 Reumaühingu jututuba Virma 
pubis. Omaosalus 5 eurot tasuda kohapeal. Info: 
Elle Pohlak, tel 5569 5179 
30.04 kell 10.00 väljasõit kevadisele Tudusoo 
matkale, ligipääsetav matkarada on 700 m pikk. 
Julgustame matkale tulema nii liikumuspuudega 
kui ka eakaid ühingute likmeid.Metsaonnis järve 
ääres  kohvipaus.Omaosalus 2.- eurot saab tasuda 
bussis.Vajalik etteregistreerida. 
Õigusnõustamisele palume etterigistreerida telef. 
53850005     Puuetega inimestele teenus tasuta!
Info: tel 5342 9043, www.virukoda.ee, 
FB - Lääne-Virumaa PIK

Lihavõttepühadel kaunistab Rakvere 
Kirikuparki sadakond pühademuna

J uba kolmandat aastat leiavad 
vineerist valmistatud ja loovalt 
kaunistatud hiiglaslikud liha-

võttemunad tee Rakvere Kirikupar-
ki, et pakkuda linnarahvale ja küla-
listele silmailu ning kevadrõõmu.

Rakvere linnakunstniku Marju 
Püümetsa idee on ajas jõudsalt laie-
nenud ja saavutanud suure popu-
laarsuse. Kui esimesel aastal ehtis 
Kirikuparki 50 rõõmsavärvilist liha-
võttemuna, siis mullu juba 70 ning 
tänavu kaunistab kirikuparki ligi 
100 autorite poolt signeeritud püha-
demuna, millest suurimad on lausa 
1,2 meetri kõrgused.

Rakvere Kultuurikeskuse direk-
tori Eve Alte sõnul on nii mõnedki 
munad tänavu ette võtnud pika tee 
ning jõudnud meieni Tallinnast, 

Tapalt, Soomest.  Lisaks kaugema 
kandi osalejatele kutsuti traditsioo-
niliselt aktsioonis osalema mitmeid 
siinse piirkonna kultuuri- ja avaliku 
elu esindajaid. Rakvere kultuurikes-
kus tänab kõiki koostööpartnereid 
ja sõpru, kes algatusega kaasa tulid.

Munameistrite töö vilju saab hin-
nata Rakvere kultuurikeskuse Face-
booki lehel toimuval rahvahääletu-
sel, mis kestab kuni 10. aprillini ja 
kus selgub kõige ilusam muna. Enim 
hääli saanud muna autor saab ülla-
tuskingi lihavõttejänkult.

Minge uudistama vahvaid kaunis-
tatud mune ja leidke oma lemmik! 
Pühademune saab Kirikupargis kae-
da kuni 10. aprillini.

Kuulutaja Lihavõttemunade näitus möödunud aastal. Foto:  Kristel Mänd
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Pakume puhastusteenuseid:
*Eripuhastusteenused (katlakivi eemaldus)
*Äripindade, ühistute koristusteenused
*Tänavakivi, katuste ja fassaadide survepesu

Töid teostame ökoloogiliste vahenditega.

info@solarclean.ee
+372 5148214

www.solarclean.ee

Tel. +372 516 4647
info@1pur.ee /  www.1pur.ee

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.

Kvaliteetne materjal ja kiire töö.

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.

Puiestee 2, Sõmeru 44201, Lääne-VirumaaPuiestee 2, Sõmeru 44201, Lääne-Virumaa

Telefon: 513 4946  OÜ IsoVent Ehitus

Ventilatsioonisüsteemide

projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus,

Kortermajade ventilatsioonilahendused

www.isovent.ee   I   isovent@isovent.ee

• PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID,
KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS
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