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Rakvere volikogus on mitu 
kuud kestnud arutelu Rakve-
re Soojus ASi tuleviku üle. Kas 
jätta enamusaktsiaid linnale 
või need müüa? Nii volikogus 
kui ajakirjanduse veergudel 
on kutsud üles jagama veel 
laskmata karu nahka.
Rakvere linnavolikogu revis-
jonikomisjon arutas nimeta-
tud teemat oma 24. märtsil 
istungil, tehes seda sisuliselt 
ja ilma emotsioonideta.
Komisjoni koosolekule olid 
vastavaks päevakorrapunk-
tiks kohale kutsutud Rakvere 
linna kaugküttepiirkonna 
soojusmajanduse arengukava 
2016-2026 koostav energia-
audiitor Aare Vabamägi ja ka 
ASi Rakvere Soojus juhatuse 
liige Aare Kongi. Ülevaate 
Rakvere linna 2015. aasta ma-
jandusaasta aruandest andis 
linna pearaamatupidaja Ruth 
Jõgiste.
Rakvere linna arengukava 
2015 – 2030 sätestab soojus-
varustuse osas muu hulgas 
järgmist: „Rakvere linnas on 
määratud kaugküttepiirkond, 
kus tarbijad teenust kasuta-
vad. Rakvere Soojus ASi ja lin-
nakodaniku seisukohalt on 
soodne, et linna soojavõrku 
on võimalik ühendada palju 
erinevaid soojatootjaid (Rak-
vere ES Bioenergia OÜ, Ad-
ven Eesti AS, Rakvere Soojus 
AS). Soojaettevõtte prioritee-
tideks lähitulevikus on ole-
masoleva võrgu rekonstruee-
rimine ning soodsaima hin-
naga tootja soojusenergia 
jaotamine tarbijatele... Kaug-
kütte varustuskindlust tuleb 
tõsta, kodumaise kütusega 
peab olema tagatud linna 
baaskoormus. Tarbijale on 
soojatootjate lai valik väga 
positiivne ning kaugküte on 
hinnalt ja varustuskindluselt 
osutunud täiesti konkurentsi-
võimeliseks kütteliigiks.“
Toon siinkohal esile revisjoni-
komisjoni koosolekul kõlama 
jäänud seisukohad.
AS Rakvere Soojus lõpetas 
2015. majandusaasta üle 100 
000eurose kasumiga. Tege-
mist ei ole „nõrgal järjel“ ole-
va ettevõttega, nii nagu seda 
püütakse näidata, vaid efek-
tiivselt tegutseva kasumliku 
ettevõttega.
Ka Rakvere linn eraldi võetud 
üksusena lõpetas 2015. ma-
jandusaasta mitmesaja tu-
hande eurose tulemiga tulu-
de osas, mis on üks paremaid 
majandustulemusi, kui võr-
relda ka kriisieelseid aastaid.
Rakvere linna laenuvõimekus 
on jätkuval kõrge, võimalda-
des vajalikeks investeeringu-
teks teoreetiliselt võtta laenu 
ligi 2,5 miljonit eurot aastas. 
ASi Rakvere Soojus trassid on 
üldjoontes korras. Renoveeri-
mist vajab vaid pisut üle kol-
mandiku trassidest. 
Ettekannetest selgus, et in-
vesteeringuvajadus linna 
kaugküttevõrgu uuendamise 

I etapiks on ligi 755 000 eurot. 
Investeeringuteks on võima-
lik saada aastatel 2015- 2020 
Euroopa Liidu kaasabi 40 
protsendi ulatuses ehk siis in-
vesteeringuvajaduseks jääks 
vaid 465 000 eurot. 
Kui vaadata ka soojaettevõtte 
kasumlikkust, siis  on need 
investeeringud ettevõttele 
igati jõukohased ülesanded. 
Lisaks vähendaksid tehtud 
investeeringud ka trassikulu-
sid.
Kuna ASi Rakvere Soojus tu-
lud laekuvad enamikus asu-
tustelt väljastpoolt linna, siis 
ASi Rakvere Soojus võetavad 
laenud ei mõjutaks ka linna 
laenuvõimekust.
Lisaks võimaldaks trasside re-
noveerimine linnal oluliselt 
soodsamalt rajada uusi täna-
vakatteid nende korrastata-
vate tänavalõikude osas, mis 
jäävad täna tihti halvas seisus 
olevate trassilõikude peale.
Revisjonikomisjonis jäi kõla-
ma seisukoht, et tuleb kor-
rektselt renoveerida ja välja 
arendada linna kaugkütte-
võrk, kaasata uusi liitumisi 
kaugküttega, võtta linnavoli-
kogus vastu vastavat arengut 
toetavad dokumendid ning et 
mingit mõistlikku põhjen-
dust ASi Rakvere Soojus lin-
nale kuuluvate aktsiate võõ-
randamiseks ei ole. Usutavas-
ti tuleb komisjon sama teema 
juurde veel tagasi.
Tuletan meelde, et müügi 
suhtes eitavale seisukohale 
asus ka Rakvere linnavoliko-
gu moodustatud erikomisjon, 
kes tegi otsuse mitte müüa 
ASi Rakvere Soojus linnale 
kuuluvaid aktsiaid. Ka linna-
volikogu majanduskomisjon 
on teemat arutanud ning 
asunud eitavale seisukohale 
aktsiate müügi osas. 
Miks siis tahetakse võrke os-
ta?
Uus kaugkütteseaduse muut-
mise seadus on tulekul. Sea-
duseelnõu kohaselt luuakse 
võimalus soojuse müügile ka-
hetariifse müügihinna raken-
damiseks. Näen siin elanike 
jaoks ohu kohta: tulevikus 
muutuvad hinnaarvestuse 
alused põhimõtteliselt. Ehk 
siis soojuse eest tasutav hind 
võib muutuda kaheks (nii na-
gu täna elektri puhul ): nn 
„võrgutasu“ ja soojuse hind. 
Näen siin täna avalikkusega 
läbirääkimata ohte, mis või-
maldavad elanikele täiendava 
püsimaksukoormuse kehtes-
tamise. Kui soojaettevõte ei 
ole linna kontrolli all, ei ole 
siin ka võimalusi kogu selles 
protsessis arvestatavaks kaa-
sarääkimiseks.
Eelnõus sätestatakse, et tarbi-
ja ostab soojust võrguettevõt-
jalt, kelle võrguga tema val-
duses olev tarbijapaigaldis on 
ühendatud, ja juhul, kui vali-
takse kahetariifne müügi-
hind, siis koosneb see püsita-
sust ja muutuvtasust ning 

need arvutatakse püsikulude 
ja muutuvkulude alusel. Mil-
lised on aga vastavad püsiku-
lude ja muutuvkulude arves-
tamise põhimõtted ning mi-
da toob see kaasa elanike 
jaoks, see aga ei selgu. Ehk tä-
na on muutuva seadusandlu-
se osas küsimusi rohkem kui 
vastuseid.
Kui vaadata aga kaugkütte 
võimalikke arenguid, siis on 
just võrgud see koht, kus 
kaugküttesüsteemil on või-
malik areneda. Kaugküte süs-
teemina võimaldab ära kasu-
tada selliseid energiaallikaid, 
mida lokaalsed lahendused ei 
suuda. Tänapäevane kaugkü-
te pole enam katlamaja-to-
ru-tarbija, vaid suur rõhk on 
erinevate soojaallikate kom-
bineerimisel. 
Näiteks võetakse võrku jääk-
soojus soojuse ja elektri koos-
tootmisest, tööstuste jääk-
soojus, serveriparkide jääk-
soojus, jäätmepõletuse soo-
jus; võrku võivad soojust an-
da soojuspumbad, mis too-
davad soojust kaugjahutus-
võrgu tagastuvast veest. Li-
saks jääksoojusele on kaas-
aegses süsteemis võimalus 
kasutada erinevaid kütuseid.
Kõik see koos soojuse aku-
muleerimisega (ka suur soo-
jusvõrk on hea akumulaator, 
mis silub päevasiseseid il-
mastikust tekkivaid kõikumi-
si) tekitab süsteemi, kus igal 
ajahetkel on võimalik kasuta-
da tarbijale soodsaimat ener-
giaallikat.
Arvestades kõiki eelpooltoo-
dud seisukohti, on mõistlik, 
et linn jätkab strateegiliste et-
tevõtete arendamist ena-
musomanikuna ja seda nii 
ASi Rakvere Soojus kui ka ASi 
Rakvere Vesi osas. Avades ASi 
Rakvere Soojus enamusakt-
siate müügi, avame justkui 
Pandora laeka mõtteviisina, 
mis võib üle kanduda ka teis-
tele Rakvere linna ena-
musosalustega ettevõtetele ja 
tekitada soovi ka sealsed akt-
siad võõrandada.
Olen seisukohal, et strateegi-
lised sooja- ja vee-ettevõtted 
peavad olema omavalitsuste 
kontrolli all ning Rakvere vo-
likogul tuleb öelda ei ASi  
Rakvere Soojus linnale kuulu-
vate aktsiate võõrandamisele.

Andres Jaadla,
linnavolikogu 

revisjonikomisjoni liige 

Ei ASi Rakvere Soojus 
erastamisele!

Finantsteemal tasub kaasa mõelda
Kuulutajas on viimase paari kuu jooksul ilmunud ju-
ba kolm-neli pikemat intervjuud, kus sõna saavad 
inimesed, kes kodus rahamaailmas. Tänasest lehest 
saab näiteks lugeda Alar Tammingu mõtteid, kes 
tuntud eelkõige ASi Tavid nõukogu esimehena.
Ega nad seal rahamaailmas ka täpselt kokku leppi-
nud pole, mida rääkida. Ühtede arvates ootab meid 
lähiajal (majandus)kriis, teiste meelest kriis küll tu-
leb, aga millalgi hiljem, kolmandad on veendunud, 
et lahti pole midagi. Ühed soovitavad investeerida 
kinnisvarasse, teised väärtpaberitesse, kolmandad 
haridusse ja perekonda jne.
Absoluutset tõde selles vallas ei ole. Ei saagi olla – kui 
see oleks, küll me siis käituks kõik õigesti. Igatahes 
lugege ja mõelge kaasa.
Veel leiab tänasest Kuulutajast usutluse põllumees 
Jaak Läänemetsaga. Üks oluline jäi sealt meelde: ko-
halik toiduainetetööstus ei kao kuhugi, sest toitu va-
javad elusolendid igas olukorras. Olgu siis maailma-
kord milline tahes.
Kui nüüd kaks asja kokku panna, ja mõelda näiteks 
veel ka möödunud masule, siis mina küll soovitaks 
kõigil rahulikuks jääda, räägitagu mis tahes. Finants-
krahhid on hirmsad asjad, aga eelkõige kannatavad 
neis inimesed, kes ongi endale rahakeerutamise ot-
seselt või kaudselt tööks valinud. Kui „rikkus“ seis-
neb virtuaalsetes numbrites arvutiekraanil ja nende-
gi teenimine sõltub osalt teadmistest, aga väga palju 
ka õnnelikest või õnnetutest otsustest, siis sellise 
„rikkuse“ kadumine võib ehk koguni positiivseks 
osutuda. „Rikkuse“ ja virtuaalsuse all mõtlen siinko-
hal kõikvõimalikke intresse ja muud sellist laest võe-
tud „vara“ – on ju teada, et kui kõik maailmas ringle-
vad võlad ja laenud tahta rahaks vahetada, siis reaal-
set raha selleks lihtsalt ei jätku.
N-ö tavaliste inimeste põhimass selliste asjadega vä-
ga oma pead vaevama ei pea: muidugi võivad osad 
töökohad finantskriisi tõttu kaduda ja palk langeda, 
kuid süüa-juua, toasooja ja riideid toodetakse ning 
vajatakse ikka edasi. Ja Eesti põllud toidavad eestlase 
igal juhul ära – no olgu, siis vist ei toida, kui ka kütus 
maailmast otsa saab – ja jagub naabritelegi. Ning 
põllumehed on meil vaatamata kõigele alles!

Aivar Ojaperv
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MÕNE REAGA

Justiitsministeeriumi koosta-
tud kuritegevuse statistikast 
selgub, et viimastel aastatel 
on kasvutendentsis perevägi-
vallaga seotud juhtumid. Ko-
duvägivalla all kannatavaid 
naisi nõustanud psühholoog 
Ülle Kalviku sõnul on juba 
aastaid tegemist tõsise prob-
leemiga, kuid praegusel het-
kel julgevad naised oma mu-
redega välja tulla. 

Abi otsitakse varem
Põhjustena arvab ta, et 
võib-olla on tõusnud naiste 
teadlikkus, julgus probleemi-

le silma vaadata ja abi otsida. 
„Kaugemast ajast võib näite-
na tuua naisi, kes kannatasid 
20-30 aastat vägivalla all ja al-
les siis julgesid oma murega 
välja tulla. Praegu on see aeg 
oluliselt lühem. Nüüd otsivad 
pikas kooselus kannatavad 
naised abi juba 5-6 aasta 
jooksul. Hakatakse mõtlema 
laste peale ja probleemi tead-
vustama,“ selgitas Kalvik.
Naiste varjupaigaga ühen-
dust võtvaid naisi on erine-
vaid. „Need, kes juba otse uk-
se taha tulevad, need lausa 
põgenevad mehe eest. On 

juhtumeid, kus metsas on öö 
veedetud ja on oodatud esi-
mest bussi, et sõita linna abi 
saama. Lisaks on naisi, kes 
verisena hommikumantlis 
kodust ära jooksnud,“ rääkis 
Kalvik. 
Teine osa naisi tuleb nõusta-
misele, kuid mees on eelne-
valt teinud sedavõrd suure 
ajuloputuse, et tal on igal 
pool sidemeid ja kaamerad 
jälgivad naise igat liigutust. 
Tihti ei ole nende ähvarduste 
taga midagi.
Sageli on naistel küsimus, kas 
tegemist on üldse perevägi-

vallaga, sest oli ta ju ise vastu 
karjunud või polnud mehele 
meele järele. Sellised naised 
on väga maha surutud, neid 
tuleb nõustada, teadvusta-
maks oma väärtust. 

Ka edukad peksavad
Samuti toob psühholoog väl-
ja majandusküsimuse. „Kui 
naisele on aastaid räägitud, et 
tema pole keegi ja ainult 
mees teenib, siis see on sa-
muti üks manipuleerimis-
hoobasid. Lisaks seab mehe 
ühiskondlik positsioon nai-
sest oluliselt kõrgemale, mida 

ta ka ära kasutab,“ jätkas 
nõustaja.
Samas kummutab Kalvik väi-
te, et perevägivald, mis jõuab 
kodust väljapoole, on vaid ta-
gasihoidlikuma sissetulekuga 
perede probleem. Alkohol ja 
majanduslik olukord on või-
mendav tegur, kuid ei pruugi 
olla perevägivalla põhjuseks.
Psühholoog toob näiteid, kus 
mitmed lugupeetud ja ühis-
konnas kaalu omavad isikud 
on oma naise vastu kätt tõst-
nud, mis omakorda on neid 
sundinud abi otsima. Selli-
sest keskkonnast pärit kanna-

Naist pekstakse igas ühiskonnakihis
tajad ei ole varmad abi saa-
miseks kuhugi pöörduma. 
Põhjuseks võib olla ühised 
ärid ja soov mitte kaotada 
oma elustandardit.
Psühholoog toob välja põhili-
selt kaks gruppi, kes abi otsi-
vad. Naised, kes on harjunud 
sellise eluga, sest tema enda 
peres oli samasugune elu. 
Teine grupp on väga nor-
maalseid haritud naisi, kes al-
guses ei saa arugi, mis toi-
mub ja et sellised asjad on 
üldse võimalikud.

Kaius Mölder

Tuli limpsis korduvalt 
vana õlletehase katust
Viru-Nigula vallas Unukse külas endise õlletehase hoones 
puhkes teisipäeva õhtul juba teine tulekahju. Päästjad käisid 
sama tööstushoonet kustutamas ka pühapäeval. 
Kui nädalavahetusel oli kellegi kuri käsi teinud hoone pöö-
ningule lõkke, mille kustutamiseks kulusid tuletõrjujatel vaid 
mõned minutid, siis teisipäeval lõõmas õlletehase 
20x40meetrine katus kogu ulatuses ja tossusammast oli näha 
tosina kilomeetri kaugusele. 
Häirekeskus sai väljakutse Unukse külla kolmveerand seitse 
õhtul, teataja sõnul immitses vana õlletehase katuse alt suit-
su. „Esimesena sündmuskohale jõudnud Kunda päästjad pa-
lusid kohe saata abiväge. Põleng oli ulatuslik ja lisaks põhiau-
todele oli vaja päästetöödele appi tõstukeid ja paakautosid,“ 
rääkis päästetöid juhtinud Rakvere operatiivkorrapidaja Li-
var Liblik.
Tunni möödudes oli põlengupaigas ametis juba seitse mees-
konda nii Lääne- kui ka Ida-Viru maakonnast, lisaks vaba-
tahtlikud päästjad. Igaks juhuks oli kohale kutsutud ka kiir-
abibrigaad. „Õnneks ei olnud vett vaja kaugelt tuua. Kõrval 
voolab jõgi, millest sai kustutusvett ammutada,“ rääkis ope-
ratiivkorrapidaja.
Kustutustöid segas asjaolu, et hoone katus oli plekist ning 
selle all põles tõrv ja tõrvapapp. „Leekidele juurdepääsemi-
seks oli vaja lõhkuda plekk-katus, sulatõrv voolas ja oli mees-
tele ohtlik,“ selgitas Liblik. Operatiivkorrapidaja sõnul puu-
dus majas elekter ja seetõttu sai tulekahju alguse arvatavalt 
lahtise tulega hooletust ümberkäimisest. 
Sama meelt oli ka kohalik mees Janno, kelle sõnul armasta-
vad lapsed vanas tehases mängimas käia. „Eks need lapsed 
selle põlema panid. See on juba kolmas kord lühikese aja 
jooksul, kui seal kandis midagi põlema läheb.“
Mitu korda omanikku vahetanud vana õlletehas seisab hetkel 
tühjana. Mõnda aega tagasi toodeti tehases puidugraanuleid, 
kuid ka see äri läks hingusele. „Ei ole õiget omanikku ja nii 
need asjad juhtuvadki,“ võttis kohalik mees sündmuse lühi-
dalt kokku.
Päästjatel läks peaaegu kuus tundi, et tulele piir panna. See-
järel avasid nad ketaslõikuritega katusekonstruktsioone, et 
võimalikele tulekolletele ligi pääseda. Kustutustööd lõpetati 
kella 3.30 paiku hommikul. Tulekahju põhjuste väljaselgita-
miseks alustati menetlus.

Kaius Mölder

Kustutustöid raskendas voolav pigi. 
Foto: Kaius Mölder
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Tänavu pärjati põlluma-
jandussektori tippjuhi tiit-
liga Väike-Maarja valla te-
raviljakasvataja Jaak Lää-
nemets, kes pereettevõtte 
majandamise kõrvalt on ka 
põllumeesteühistu Kevili 
nõukogu esimees.

Liisi Kanna

Mis ajast olete põllumajan-
dusega seotud?
Sünnist saadik, ma arvan. Aga 
talupidamisega Avispea külas 
alustasime 1992. aastal. See 
oli seotud riigikorra muutuse 
ja omandireformiga. Avispeal 
saime vanaisa talu tagasi ja 
siis sai siia tuldud. Sündinud 
ja kasvanud olen tegelikult 
Tartumaal. Aga Avispeal on 
sündinud minu isa ja vanaisa, 
minu esiisad aastast 1750 seal 
kandis asjatanud. Pärast sõ-
da, kui riigikord muutus, siis 
löödi väga paljude perede elu 
segi, meil samamoodi.

Millega täpsemalt teie ette-
võte OÜ Avispeamees tege-
leb?
Teraviljakasvatusega. Hetkel 
meil loomakasvatust ei ole. 
Kasvatame kõike, mida saab 
külvikuga külvata ja kombai-
niga koristada - teravili, her-
nes, raps.

Kuidas tekkis mõte teravilja-
seemneid müüma hakata?
Oleme ise seemnetootjad ja 
müüme oma toodangut. Me 
ei vahenda, vaid müüme en-

da kasvatatud ja paljundatud 
seemneid. Seemnekasvatus 
on ikkagi natuke rohkem os-
kusteavet nõudev tegevus kui 
lihtsalt viljakasvatamine. 
Agronoomilist teavet meil on 
ja tuleb teha seda, mis roh-
kem lisaväärtust annab. 
Seemneviljaks läheb 10-20 
protsenti, igal juhul mitte 
oluline osa mahust. Praegu 
on meil eesmärk seemnete 
osakaalu suurendada. Vahe-
peal, kui Kevilit käima jooksi-
me, jäi kodusele majapidami-
sele vähem tähelepanu ja 
seemnekasvatus vähenes. 
Aga nüüd on vanem poeg Ott 
kampa tulnud, viimased kaks 
aastat juba koduettevõttes 
väga aktiivselt tegutsenud. 
Tema veab seemnebrändi 
uuesti käima.

Kuidas teile kui põllumeeste 
ühistu Kevili loojale tundub, 
kas põllumeeste huvi ühistu 
vastu on aja jooksul kasva-
nud?
Ennekõike on selle üheteist-
kümne aastaga kasvanud põl-
lumeeste teadlikkus. Konku-
rents turul läheb ju aina tihe-
damaks. Arvan, et koos teh-
tud asjad on ikkagi väiksema 
riskiga.

Miks peaks põllumees ühis-
tusse kuuluma?
Ühistu eesmärk kõige laie-
mas mõttes on liikmetele tulu 
teenida. Kui kõik ostud, mis 
viljakasvatuseks vaja, teeme 
koos, siis saame kindlasti pa-
remad tingimused ja parema 
hinna. Kui saame koos valida, 

kuhu ja millal oma viljad 
müüme, siis on ka lootust 
saada paremat hinda. Samas 
ei saa märkimata jätta, et kui 
turul on ühistu, kes omab 
teatavat turujõudu, siis kind-
lasti avaldab selle ühistu te-
gevus mõju ka konkurentide-
le. Nad on sunnitud oma hin-
dasid korrigeerima. Ja tegeli-
kult summa summarum kõik 
Eesti põllumehed - olenema-
ta sellest, kas nad kuuluvad 
ühistusse või mitte - ikkagi 
võidavad.

Kuidas hindate Eesti põllu-
meeste hetkeolukorda, ar-
vestades praeguseid mada-
laid viljahindu? 
Teraviljasektori olukord võr-
reldes loomakasvatusega, nii 
sealiha kui piima tootmisega, 
on ikkagi märksa positiivsem. 
Loomakasvatus on väga keh-
vas seisus praegu.
Aga jah, viljahinnad on vii-
mase seitsme aasta kõige ma-
dalamad. Selles osas ei saa 
Eesti midagi muuta. Meie 
toodangu maht ja turuosa on 
niivõrd väike, et ega meie Eu-

roopa ega maailmaturgu mit-
te kuskilt otsast mõjuta. Meil 
ei ole sellist jõudu. Ka teravil-
ja müüme maailmaturu hin-
dade põhjal. Börsihinna alu-
sel on hinnavalemid kokku 
lepitud. Oleme kõigi oma 
kaupadega avatud maailma 
turul. 

Mida ütleksite neile põllu-
majandusettevõtjatele, kelle-
le tänane olukord juba lootu-
setuna näib?
Ennekõike peab olema usku 
iseendasse. Globaalses mõt-
tes ainus lohutus on see, et il-
ma toiduta ei ela keegi. Toi-
dutootjad on viimased, kes 
maailmast kaovad. On ikkagi 
väga kindel veendumus, et 
tegeleme kõige olulisema 
tööga üldse. Toiduta ei oleks 
mitte midagi muud. Ainult 
selle teadmisega ei jõua mui-
dugi kuskile, lõpuks tahaks ju 
ise ka leiva lauale saada.

Kas teil ettevõtjana on tul-
nud ette suuremaid tagasi-
lööke?
Ega aastad ole vennad. On 

halvemaid ja paremaid aegu. 
Praegu on kindlasti selline 
pingeline periood. Samas, kui 
kõik liiga kergelt läheb, siis 
see ei sunni pingutama. Prae-
gune olukord igal juhul pa-
neb kõiki peeglisse vaatama, 
oma sisemised reservid ja 
võimalused ära hindama. Ja 
selliste kriisiaegade positiiv-
ne tulemus on, et kogu toot-
mine muutub efektiivsemaks. 
Suudame selle tõttu pinguta-
da ja järjest paremini hakka-
ma saada ning ära majanda-
da. 

Millal olete mõelnud, et põl-
lumees on ikkagi lahe olla?
Põllumees ongi väga lahe ol-
la. Ma arvan, et üks oluline 
hetk on igal kevadel, kui pun-
gad puhkevad ja muld lõhna-
ma hakkab. See on kindlasti 
igal aastal kordumatu.

Mida tähendab teie jaoks 
põllumajandussektori tipp-
juhi tiitel?
Kui valitakse aasta põllu-
mees, siis on selge, millega 
tegu. Tippjuhi tiitliga on 

JAAK LÄÄNEMETS: 
põllumeeste organisatsioonid tuleb hoida põllumeeste kontrolli all

võib-olla natuke keerulisem. 
Kui mõelda juhtimist ettevõt-
te tasemel, siis meie ettevõte 
ei ole midagi erilist. Ma ar-
van, et see tiitel on ennekõike 
tunnustus Kevili tööle ja Kevi-
li meeskonna saavutatule.
Võib-olla praegu peakski roh-
kem rääkima sellest, et lisaks 
ettevõtte või oma tootmise 
juhtimisele on sama tähtis ka 
põllumeeste organisatsiooni-
de ja ühistute juhtimine. Ar-
van, et Kevili fenomen on see, 
et tegu on põllumeestele kuu-
luva ja põllumeeste juhitud 
struktuuriga, seejuures mitte 
liiga väikese organisatsiooni-
ga. 
Põllumehi tuleb ette valmis-
tada selleks, et nad oma orga-
nisatsioone ise juhiksid, mitte 
ei ostaks juhte kuskilt väljast. 
Minu sõnum on, et põllu-
meeste organisatsioonid - nii 
ühistud kui ka muud esindus-
organisatsioonid - tuleb sel-
gelt hoida põllumeeste kont-
rolli all. Põllumehed peavad 
suutma sellega hakkama saa-
da. Vastasel korral need orga-
nisatsioonid kaaperdatakse ja 
seal hakkab toimuma midagi 
sellist, mis võibolla ei ole põl-
lumeeste huvides. 

Millised on tulevikuplaanid 
seoses Keviliga?
Kui tuua paralleel palgitöös-
tusest, siis oleme ikka ümar-
palgitootjad. Oma teravilja 
me koristame, kuivatame ja 
siis müüme. Meil ei toimu 
mingit töötlemist ja lisaväär-
tuse andmist. Need on need 
mõtted ja teemad, mis on tä-
na laual. Kindlasti kavanda-
me edaspidi kõrgema lisa-
väärtusega kauba tootmist. 
Aga see vajab väga põhjalikku 
analüüsi ja läbiarvutamist 
selle kohta, mida on mõistlik 
teha. Terana võib vili olla sal-
ves paar aastat ja sellega ei 
juhtu midagi. Aga kui sa oled 
selle juba jahvatanud või pu-
rustanud, siis realiseerimis-
aeg lüheneb.

Jaak Läänemets usub, et kriisiaegade tulemusel muutub tootmine efektiivsemaks. 
Foto: Oleg Hartšenko
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Tänavu suvel kuuleb Viit-
nal Arturi šašlõkibaari 
juures kena läbilõiget Eesti 
rokkmuusikast: kolmel va-
baõhukontserdil käivad la-
val The Tuberkuloited, 
Shanon, Tanel Padar & 
The Sun, Uku Suviste ja 
Karl-Erik Taukar. Ning li-
saks veel Soome legendaar-
ne Dingo.

Aivar Ojaperv

Jaanilaupäeval, 23. juunil toi-
muval vabaõhukontserdil as-
tuvad üles The Tuberkuloited 
ja Dingo. 16. juulil toimub 
Juulišokk, kus laval käivad 
Shanon ja Tanel Padar & The 
Sun. Suve teises pooles, 13. 
augustil väisavad Viitnat Uku 
Suviste ja Karl-Erik Taukar.

Mullune kogemus 
julgustab
Kogu ettevõtmise taga on Ar-
turi šašlõkibaari omanik Ar-
tur Nersesjan, nõu ja jõuga ai-
tab kaasa Ilja Golomb.
Ambitsioonikad plaanid, me-
hed! Kust ja miks selline idee 
tuua Viitna metsade vahele 
teada-tuntud tegijad? Kas see 
kõik end ka ära tasub?
„Usun, et miinusesse me ei 
jää,“ lausus Artur Nersesjan. 
Meie eesmärk pole teenida, 
vaid öelda, et Arturi šašlõki-
baar on elus, rõõmus ja tegut-
seb.“
„Eestis toimub küll palju su-
vetuure, kuid õigeid rokipidu-
sid pole, kui mõned festivalid 
välja arvata,“ lisas Ilja Go-
lomb. „Meie kontsertide pub-
lik elab 70 km raadiuses, võib 
olla jõuab siia ka Tallinna rah-
vas.“
Mullusel jaanipeol rõõmustas 
Arturi šašlõkibaar käredama 
muusika sõpru Metsatölluga. 
Mis toona hästi-halvasti, selle 
kirjutasid mehed kõrva taha. 
„Kui asja rahaliselt mõõta, siis 
miinusesse ei jäänud, aga se-
da osalt toitude-jookide müü-
mise arvelt,“ meenutas Artur 
Nersesjan. „Rahvale ja isikli-
kult mulle endale, kes polnud 
Metsatöllust varem midagi 
kuulnud, väga meeldis. Aga 

ühtlasi sain aru, et ühest an-
samblist ja tunniajalisest 
kontserdist jäi publikule vä-
heks: rahvas alles hakkas 
hoogu minema, kui kava läbi 
sai. Hilisem tümpsumuusika 
peolisi enam ei paelunud. Tä-
navustel kontsertidel selle 
vea parandame ja n-ö peaesi-
nejaid on alati kaks, lisaks 
veel muud etteasted.“
„Eelmise suve kontsert algas 
meie jaoks ehmatusega,“ lisas 
Ilja Golomb. „Sadas pisut vih-
ma ja veerand tundi enne al-
gust inimesi lihtsalt polnud. 
Aga kus siis hakkas tulema, 
lausa kolonnide kaupa…“

Avatud 24/7
Tänavusi esinejaid hakkasid 
Nersesjan ja Golomb valima 
juba siis, kui lumi veel paksult 
maas, aga mõnes mõttes jää-
di ikka hiljaks. „Eriti raske oli 
jaanilaupäevase kontserdiga, 
kuni saime kaubale Dingo-
ga,“ mainis Golomb. „Artist 
tahab väga täpselt teada, ku-
hu tuleb. Selles mõttes oli 
meil juba lihtsam, et saime 
näidata fotosid eelmise aasta 
peost. Oli lihtsam seletada, 
mis mehed need Ilja ja Artur 
seal Viitna metsas on.“

Olgu mainitud, et kõigil kol-
mel kontserdil maksab pilet 
15 eurot ehk see lõbu pole 
vaatajale-kuulajale tänast 
hinnataset arvestades sugugi 
kallis.
Kuidas aga Arturi šašlõkibaari 
käsi laiemas mõttes käib? 
„Pärast põlemist ja taastamist 
oli raske aasta,“ vastas Artur 
Nersesjan. „Inimesi, kes arva-
vad, et oleme pärast õnnetust 
jätkuvalt kinni, leidub ikka 
veel ja veel. Ei ole! Oleme ava-
tud 24 tundi ööpäevas, tulge 
ja vaadake, astuge läbi.“
„Õhtuti on kliente isegi roh-
kem kui päeval,“ lisas ta. „Õn-
neks pole meil siin mingeid 
intsidente – inimesed käivad 
söömas ja aega sisustamas, 
mitte omavahelisi arveid 
klaarimas.“
„Artur on nagu majavaim, 
aga nii üks ettevõtte õige hin-
ge sisse saabki: ta on praktili-
selt kogu aeg ise kohal, ka öö-
sel seisab leti taga, kui vaja,“ 
lisas Ilja Golomb.
Arturi šašlõkibaar langes tu-
leroaks 2014. aasta aprilli kes-
kel. Tänu omaniku ja kohali-
ke elanike visadusele taasava-
ti uksed juba järgmisel aasta-
vahetusel.

Artur toob roki Viitnale

Mullu suvel esines Viitnal Metsatöll.
Foto: arhiiv
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Rakvere linn on teatavasti 
otsustanud Euroopa Lii-
dust saadava toetuse kaas-
abil rajada Vilde tänavale 
tervisekeskuse. Vastavad 
arutelud volikogus on toi-
munud, rattad on n-ö vee-
rema pandud, kuid asjad 
võtsid hoopis uue pöörde: 
AS Tapa Haigla, mille 
omanikeks peamiselt 
soomlastest erainvestorid, 
tegi Rakvere linnale ette-
paneku, et nad rajavad 
hoopis ise tervisekeskuse 
vabale krundile Rakvere 
Parkali tänaval ja linn 
hoiaks nõnda kokku hin-
nanguliselt 400 000 eurot, 
mis tuleks linna rajatavas-
se keskusesse omafinant-
seeringuna kulutada.

Aivar Ojaperv

AS Tapa Haigla, keda kõne-
aluses asjaajamises esindab 
juhatuse esimees Meelis 
Kukk, selgitas Rakvere linna 
esindajatele, et Tapa Haigla 
vahetas möödunud aastal 
omanikke ning välisinvestori-
te toel on neil lähiaastatel 
plaanis oma tegevust oluliselt 
laiendada. „Lisaks haigla re-
noveerimisele rajame Tapale 
Tervisekeskuse, pansionaadi 
ning veekeskuse,“ märkis 
Kukk linnale saadetud tutvus-
tavas kirjas. „Loome Ida- ja 
Lääne-Virumaale, Harjumaa-
le ning Lõuna-Eestisse mit-
meid inimeste tervist toeta-
vaid teenuseid ja üksusi. Soo-
vime anda oma panuse, et va-
nanemine oleks väärikas ja 
väärtustatud.“
Tapa Haigla pakub Rakvere 
linnale, et nad rajavad Parkali 
9 krundile (Pihlaka kohviku ja 
Art Café vahel) esindusliku 
tervisekeskuse koos perears-
tidele vajalike lisateenustega, 
nagu näiteks röntgen, labor, 
rehabilitatsioon jne. „Ehk 
meil on lahendus ja võimalus 
pakkuda oluliselt parem ning 

laiapõhjalisem tervisekeskus, 
kui täna on Rakvere linn pla-
neerinud,“ märkis Kukk. 
Tapa Haigla tegi linnale ette-
paneku loobuda tervisekes-
kuse rajamisest Vilde tänava-
le. „Võtaksime selle ehitamise 
kohustusena endale. Selle tu-
lemusena säästab Rakvere 
linn omafinantseeringu osa, 
mis oleks võimalik suunata 
teistesse olulistesse projekti-
desse,“ märkis Kukk. 
AS Tapa Haigla pakub ka ga-
rantiid: kui nad ei alusta ehi-
tustegevust kahe aasta jook-
sul, kohustuvad nad krundi 
koos projekti ja planeeringu-
ga võõrandama linnale 1 eu-
roga.
„Meil on lahendus ja võima-
lus pakkuda oluliselt parem 
ning laiapõhjalisem tervise-
keskus, kui praegu on Rakve-
re linn planeerinud,“ kinnitas 
Kukk kirjavahetuses Rakvere 
linnaga. „Linna poolt planee-
ritav ei ole piisavalt hea, näi-
teks röntgenpildi tegemiseks 
peab patsient pöörduma tei-
se asutusse. Meie lahendus 
on täna nii arsti- kui ka pat-
siendikeskne, linna oma aga 
võimalustest lähtuvalt poo-
lik.“

Perearstid soovivad jät-
kata seni kokkulepitult
Rakvere linn ei ole aga pakku-
mist kahel käel vastu võtnud. 
Või täpsemalt: linna käed on 
mõnes mõttes seotud, sest ju-
ba on sõlmitud eellepingud 
Rakvere perearstidega, kes 
soovivad tegutsema hakata 
Vilde tänavale rajatavas tervi-
sekeskuses. Ja Tapa Haigla 
pakutavasse suhtuvad Rakve-
re perearstid umbusuga – es-
maspäeval pidi toimuma 
kohtumine Tapa Haigla, Rak-
vere linna ja siinsete perears-
tide vahel, kuid perearstid 
teatasid reedel, et nemad ei 
soovi sellest kõnelusest osa 
võtta.
„Rakvere linnale oleks loo-
mulikult rahaliselt kasuli-
kum, kui selle perearstikesku-
se rajaks keegi teine, näiteks 
perearstid ise,“ kommentee-

ris Rakvere linnapea Mihkel 
Juhkami. „Paraku on selle 
(abi)meetme rahastusloogika 
üles ehitatud perearstikesk-
selt. Nemad valivad, kas ise 
või kellegagi koos.“
„Kuna 8 perearsti on teata-
nud, et nende jaoks on ainu-
võimalik partner Rakvere 
linn, siis kuidas me neile ütle-
me, et meile ei meeldi ja jäta-
me selle keskuseidee soiku?“ 
lisas Juhkami. „Need 8 on vä-
ga selgelt teatanud, et nad 
kummagi haiglaga (Juhkami 
mõtleb lisaks Tapa Haiglale 
siinkohal Rakvere Haiglat, kes 
esialgu oli üks võimalikest 
tervisekeskuse rajajaist – 
toim.) koostööd tegema ei 
hakka.“
Volikogu esimees Toomas Va-
rek andis pärast kõnelusi Ta-
pa Haigla esindajaga mõista, 
et kahte tervisekeskust Rak-
vere ei vaja. Linnapea Juhka-
mi selles nii kindel pole: „Mi-
na ei näe küll probleemi, kui 
Rakveres tegutseks kaks pere-
arstikeskust. Näiteks 8 + 6 pe-
rearstiga. Nii palju neid meil 
ju täna ka on. Kui AS Tapa 
Haigla leiab need 6 perearsti, 
kes tahaks nende keskuses te-
gutseda, siis andku tuld!“

Volikogus tuleb tuline 
arutelu
Kõnealune teema tuleb suure 
tõenäosusega arutlusele järg-
misel volikogu istungil, sest 
perearstidel on teoreetiliselt 
veel võimalik taganeda Rak-
vere linnaga sõlmitud lepin-
gust ning liituda ASi Tapa 
Haigla pakkumisega.
Näiteks tegi opositsiooni 
kuuluv saadik Andres Jaadla 
juba ettepaneku lisada 20. 
aprillil toimuva istungi päe-
vakorda mitu seda teemat 
puudutavat punkti. Vajadusel 
soovitas Jaadla kokku kutsu-
da ka erakorralise istungi veel 
enne maikuud, millal on täht-
aeg investeeringute taotlemi-
seks Euroopa Regionaalaren-
gu Fondist esmatasandi tervi-
sekeskuste investeeringuks.

Rakvere tervisekeskuse 
rajamisse tuli ootamatu pööre

PAKUN TÖÖD

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

•  P a k k u d a  t ö ö d  4 l e 
ehitusmehele. Kasuks tuleb 
B-kat juhtimisõigus ja vene 
keele oskus. Info tel 5897 
4048

•  V õ t a m e  t ö ö l e 
S o o m e   k o g e m u s t e g a 
katusepaigaldajaid. Info: 
makrumoy@gmail.com, 
5622 9106

•  Pa ku n  h o o a ja l i s t  t ö ö d 
metsaistutajatele. Tel 5674 
6029

•  O t s i m e  t o r e d a t 
j a  r õ õ m s a m e e l s e t 
klienditeenindajat peagi 
avatavasse uude kohta 
R a k v e r e s  T s e n t r u m i 
hoones. Asjaga on kiire. 
Kaukaasia šašlõkk. CV saata 
kaukaasiagrill@hot.ee või 
tulla kohapeale Aluvere. Tel 
5896 4101

• Pakkuda tööd koduabilisele. 
Eramu asub Haljalas, Veskijärve 
tn-l. Kontakt: 5044 344

• KÜ Roosi 7 pakub tööd 
hoovikoristajale. Info tel. 
5858 5726

• OÜ Oma Põrsas võtab tööle 
täistööajaga autojuhi. Info tel 
5118 848, markilo@markilo.ee

• Pakume tööd autojuhile (C-, 
E-kat., Eesti-sisene). Info 5809 
0936

• Võtame tööle autopesija. Huvi 
korral saata info endast koos 
lühikese enesetutvustusega 
info@cleancar.ee. Võtame 
teiega ise ühendust.

•  Pa ku m e  t ö ö d  l ü p s j a l e 
t o r u s s e l ü p s i g a  f a r m i s . 
Elamispind olemas. Võib olla 
ka perekond. Tel 5660 4735

• OÜ Oma Põrsas võtab Rakvere 
p o o d i  t ö ö l e  t ä i s t ö ö ajaga 
lihameistriabilise ja osalise 
tööajaga müüja. Info tel 5340 
9428, info@omaporsas.com

• Põllumajandusettevõte pakub 
tööd traktoristile. Info tel 5551 
2278

• OÜ Lääne-Virumaal võtab 
tööle lüpsja (torusselüps), 
vajadusel elamispind. Tel 5656 
4680

• Vajangu farm võtab tööle 
valvuri (iga kolmas öö). Info 
tel 5348 9538

KOOLITUS
• Rakvere JK Tarvas ootab 
trenni 2007. – 2010. a sündinud 
poisse ja tüdrukuid. Tel 5343 
4875 jktarvas@jktarvas.ee

• Igas töökeskkonnas vajalik 
24-tunnine väljaõpe tööand-
jale, spetsialistile, volinikule ja 
nõukogu liikmele 10.-12. mail 
Rakveres (hind 138 €). Täiend-
õpe 11. mail (66 €). karairekoo-
litus@gmail.com või tel. 527 
1668

Foto on illustratiivne
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KlienditeenindajaRakvereteenindusjaama
OtsimeASOlerexRakvere teenindusjaamaklienditeenindajat,kelle tööeesmärgikson
Olerexi klientidelemeeldiva jakvaliteetse teeninduskogemusepakkumine.

Olerex on Eesti suurim kütuste jaemüüja, kes teenindab aastas miljoneid kliente. Meie eesmärk on
pakkuda oma klientidele tanklakaubanduse komplekslahendusi tagades õnneliku ostuelamuse.
Käesolevaaastaeesmärkonsaavutada teeninduskvaliteedi liidri roll Eestis ja jääda sedahoidma.Kui Sa
oled särasilmne inimene, kellel on võimekus klientidele pakkuda rõõmsameelset ja kvaliteetset
ostukogemust ning soovid kasvada ja areneda koos Olerexi meeskonnaga, siis võid just Sina olla
inimene,kedameotsimeomameeskondaklienditeenindajaks.

• sõbralik jakvaliteetneklienditeenindus;
• aktiivse lisamüügipakkumineklientidele;
• kaubaväljapanek jakorrashoid;
• teenindusjaamaterritooriumi ja saali esinduslikuvälimuseeesthoolitsemine;
• aktiivneosavõtt teenindusjaamameeskonnapõhisest tööst.

• keskharidus;
• eesti keeleoskusvägaheal tasemel.

Oled sobiv kandidaat, kui omad head suhtlemisoskust ja empaatiavõimet.Sul on võime paindlikult ja
kiirelt lülituda ühelt tegevuselt teisele. Sulle on omane iseseisvus, viisakus, ausus ja täpsus oma töös.
Oledkoostöövõimelineningpositiivseellusuhtumisega.

Sind ootab huvitav ja mitmekesine töö kiiresti arenevas ettevõttes, tulemustele orienteeritud
meeskond, ettevõttesisene karjäärivõimalus, paindlik töögraafik, Eesti tuntud moekunstniku Tiina
Talumeesdisainitudametirõivad,konkurentsivõimelinepõhipalkkoosülemisepiirita tulemustasuga.

TööasukohtLääne-Virumaa,töö tüüptäistööaeg,palgatöötaja,info+37251975517.

KasSusilmadpanebsäramajärgnev?

Peamisedtööülesandedon:

Ootusedkandidaadile:

Ettevõtepakub

TeTT gusama
elu kodud

Tegusam elu – sellest mõtteviisist

juhindume iga päev, kui loome

klientidele võimalusi aktiivseks

ja mitmekülgseks eluks kogukonnas.

AS Hoolekandeteenused pakub tööd

Koka abilisele Imastu Kool-Kodus,
kelle tööülesandeks on toidu kvaliteetne ja kiire ettevalmistamine ning

õigeaegne serveerimine, köögis puhtuse ja korra tagamine

Peamised ülesanded:

Imastu koolkodu asub Imastu külas Tapa vallas Lääne-Virumaal, kus osutame
asenduskodu teenust ligi 24-le lapsele, erihoolekandeteenust ligi 70-le psüühilise
erivajadusega täisealisele kliendile ja ööpäevaringse erihooldusteenust
kohtumääruse alusel 6-le alaealisele.

- toiduainete ettevalmistamine (koorimine, lõikumine, viilutamine);
- toidu õigeaegne serveerimine;
- kasutatud toidunõude ja köögitarvikute koristamine, pesemine ja ladustamine;
- tööpindade ja ruumide korrashoiu ning puhtuse tagamine.

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on põhiharidus, armastad puhtust ja korda,
oled aus, täpne ning lojaalne, oskad käidelda toidutooret ja toitu ning
Sul on kehtiv tervisetõend.

Töö toimub graafiku alusel, tööpäev algab kell 07.00 ja lõppeb kell 18.00.

Palun saada oma CV e-postiga annika.soomaa@hoolekandeteenused.ee,
märgusõnaks “Koka abiline”, www.tootukassa.ee või www.cvkeskus.ee kaudu.
Lisainfot saab tööpäeviti tel 51947362.

www.hoolekandeteenused.ee www.facebook.com/hoolekandeteenused

CV ja sooviavaldus:

personal@ogelektra.ee

Tobia küla,

Rakvere vald

Toivo Murakas

personalijuht, tel: 5334 0040

Töökoht:

Kontaktisik:

SEOSES TÖÖMAHU SUURENEMISEGA

VÕTAME TÖÖLE:

GRILLTOODETE VALMISTAJA

PUHASTUSTEENINDAJA

JAHELAO KOMPLEKTEERIJA

VEOAUTOREMONDILUKKSEPA

SÖÖKLA KOKK

PAGAR

KONDIITER

PUHASTUSTEENINDAJA

•

• Kelle tööülesanneteks on: menüü koostamine, toiduainete ettevalmistamine, roogade valmistamine,

toitude serveerimine, koristamine. Tööaeg: E-R 06:00-15:00.

• Kelle tööülesanneteks on: taigna valmistamine; pirukate ja saiakeste täidiste segamine ning maitsestamine;

pagaritoodangu vormimine ja küpsetamine.

Töö toimub vahetustega 16:00-04:00. Vabad päevad on alati E, K, L.

• Kelle tööülesanneteks on: kondiitritoodete valmistamine, biskviidi küpsetamine, koogi- ja tordipõhjade

rullimine ja küpsetamine; plaadikookide, tortide, rullide ja keekside valmistamine, pagaritoodete

kaunistamine. Töö toimub vahetustega 16:00-04:00. Vabad päevad on alati E, K, L.

•

• Kelle tööülesanneteks on: vorstitsehhi ruumide, seadmete ja inventari pesemine. Tööaeg: E-R 11:00-19-00.

•

•

Kelle tööülesanneteks on: lihatoodete maitseainete kaalumine, marinaadide valmistamine, toodete

maitsestamine ja komplekteerimine. Töö toimub vahetustega pikkusega kuni 13 tundi.

(öine)

(öine)

(vorstitsehhi)

(kulinaariatsehhi)
Kelle tööülesanneteks on: kulinaariatsehhi ruumide, seadmete ja inventari pesemine.

Töö toimub vahetustega 08:30-19:30.

Kelle tööülesanneteks on: jahelaos kaupade komplekteerimine.

Tööaeg: töö toimub vahetustega pikkusega kuni 13 tundi.

Vajalik erialane haridus või töökogemust. Tööaeg: E-R 08:00-17:00.

Kelle tööülesanneteks on: sõidu- ja veoautode remont ja hooldus.

• väljaõpet

kindlat ja konkurentsivõimelist palka

kaasaegseid töövahendeid

toetavat ja sõbralikku meeskonda

tasuta transporti Rakverest tööle ja tagasi

•

•

•

•

Pakume Sulle:

TÖÖKOHAD ASUVAD UUTES KADRINA JA
AHTME SÜDAMEAPTEEGIS.
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Tasub teada

Ikka ja jälle kütab kirgi 
majanduskriisi teema. Kes 
usub, et kriis on käes; kes 
väidab majanduse juba tä-
navu uppi lendavat; kes on 
kindel, et kriisini jõudmi-
seks kulub aastaid; paljud 
aga peavad jutte saabuvast 
kriisist sootuks rumalu-
seks. Kuulutaja võttis 
nõuks uurida, milline on 
rahanduse tervis 
globaalses mõistes, ja 
küsis, mida arvab sellest 
kõigest AS Tavidi nõukogu 
esimees Alar Tamming.

Katrin Kivi

Alar Tamming pani ASile Ta-
vid aluse 25 aastat tagasi ja on 
tänaseni ettevõtte enamus-
aktsionär. Enda sõnul on töö 
Tavidis talle õpetanud, mida 
endast kujutavad rahasüstee-
mi nähtamatud niidid, ning 
ta on veendunud, et erinevalt 
nähtavatest niitidest määra-
vad just need süsteemi sisu 
ning toimimise alused.
Ettevõtte tegevjuhtimisest on 
Tamming eemaldanud. 

Millega praeguses eluetapis 
peamiselt tegelete?
Peamiselt tegelen enese 
psühholoogilise arendamise-
ga. Arendame tavaliselt enda 
ümber olevat välismaailma: 
korrastame kodu, reisime, 
hangime asju. Sama tähtis või 
isegi tähtsam on iseenda 
psüühiliste omaduste aren-
damine: mõistmisvõime, 
heas ja halvas sisemise tasa-
kaalu hoidmine, spontaan-
sus, intuitiivsus, teadlikkus, 
armastamisvõime jms.

Esinete sõnavõtuga 7. mail 
Rakveres finantsvabaduse 
seminaril. Millest räägite ja 
miks?
Plaanin rääkida raha olemu-
sest, kriisidest minevikus, 
olevikus ja tulevikus. Miks? 
Sellepärast et mind paluti, jä-
relikult arvati, et mul on ini-
mestele midagi pakkuda. Kui 
kaks inimest saavad minu 
loengust enda eluks inspirat-
siooni, siis olen päeva hästi 
veetnud. Elu üks mõtteid on 
selle edasijagamine, mille 
oled selgeks saanud.

Olete öelnud, et seisame aja-
loo suurima kriisi lävel? Miks 
te nii arvate?
Maailma rahandussüsteem 
põhineb võlgadel, mille ula-
tus ületab mitmekordselt 
maailmas olevate kõikide 
väärtuste hulga ehk võlgade 
tasumine on isegi teoreetili-
selt võimatu. Võlgade ja nen-
de protsentide tasumine toi-
mub ainult tänu rahamassi 
suurenemisele. Rahamassi 
suurenemine on aga ekspo-

Kui USA satub kriisi, pole 
maailmal tagataskus ühtegi trumpi

nentsiaalne funktsioon ehk 
see tee viib vältimatult hüpe-
rinflatsioonilisse stsenaariu-
mi.
Kogu maailma rahasüsteem 
põhineb tagamata rahal. Vol-
taire on sellise olukorra kok-
ku võtnud, öeldes, et paber-
raha pikaajaline väärtus on 
null.
1929. aasta kriisis oli USAs ai-
nult 5 protsenti elanikest seo-
tud aktsiaturgudega. Praegu 
on peaaegu kõik inimesed 
kas pensionifondide või mõ-
nel muul viisil seotud üle-
maailmsete börsidega.
Nii, nagu XX sajandi sõjad 
muutusid järjest verisemaks 
ja võikamaks võrreldes vara-
semate sajanditega, on ka fi-
nantskriisid globaliseerudes 
järjest suurema ulatuse ja 
tagajärgedega. Kui seni oli 
kõikide kriiside puhul olemas 
ankruvaluuta USA dollar, 
millega sai arveldada, aga kui 
kriis jõuab USAni, ei ole maa-
ilmal enam tagataskus ühtegi 
trumpi. 

Kas ja kuidas on võimalik 
teie meelest selleks kriisiks 
valmistuda?
Tegelikult ei olegi võimalik. 
Saab küll üht-teist teha, aga 
sisuliselt on see sama kui va-
nainimesel enda surmaks 
valmistumine. Väikesed muu-
tused ei muuda protsessi tu-
lemust. Mis nõu anda Caesa-
ri-aegsetele Rooma riigi ko-
danikele, 16. sajandil inkade 
kuningale või 1925. aastal 
ameeriklastele ja aastal 1945 
Tiibeti munkadele? Ajaloop-
rotsess kulgeb oma rada, 
hoolimata, mis me sellest ar-
vame.

Kui rahanduse nähtamatud 

niidid peaksid lõpuks survele 
järele andma ja süsteemid 
kukuvad kokku, kas siis on 
võimalik, et muutuvad kogu 
rahastamise ja investeerimi-
se instrumendid, struktuur 
ja ka põhimõtted?
Täpselt nii. Muutub kõik - ra-
hastamine, investeerimine, 
finantssüsteemi infrastruk-
tuur, rahasüsteemide alused. 
Milliseks? Suurte muutuste 
aegadel ei ole kunagi muutu-
se enda ajal selge, kuhu see 
välja viib.

Rober Kiyosaki (maailma-
kuulus finantsharija) on öel-
nud, et suur pauk käib juba 
tänavu? Kas teie arvates 
käib?
Seda võidakse veel edasi lü-
kata. Kummipael võib olla 
elastsem ja paremast mater-
jalist, kui välja paistab. Kuna 
suures pildis on tegu sajan-
deid haarava protsessiga, siis 
võib pauk ära käia ka alles 
kümne aasta pärast. Kuid kui 
finantspauk käib, siis niipea 
ei hakka paremaks minema. 
Peale pauku alles hakkab ko-
hanemine uue olukorraga. Ka 
see on aastakümneid kestev 
protsess ning seetõttu puu-
dutavad krahhi tagajärjed lä-
hemal kolmekümnel-
neljakümnel aastal meid 
kõiki. Ajaloolisi muutusi on 
mõistlik vaadelda mitte üksi-
kute sündmustena, vaid osa-
na pikaajalisest protsessist. 

Millesse teie ise investeerite?
Enda aega investeerin luge-
misse ja reisimisse. Samuti 
investeerin lastesse.

Miks Ponzi- ja püramiids-
keemid inimeste seas nii po-
pulaarsed on?

Sellepärast, et ei mõelda lõ-
puni, kust rikkus ja raha tekib. 
Mõte peatub seal, kus inime-
sele näib, et ta saab kasumit. 
Mis allikast ja kuidas see tekib 
ja kas keegi teine võib selle 
tõttu jääda vaesemaks, ei 
kuulu süvenemist väärivate 
teemade juurde. Teine põhjus 
on meie ühiskondlik süs-
teem, mis annab ette väärtu-
sed, mille poole püüelda, ja 
kahjuks on seal raha esimeste 
hulgas. Inimesed täidavad 
neile ühiskonna poolt aseta-
tud rolli.

Kui teile tehakse investeeri-
miseks ettepanek, siis mis on 
esmane, mida selle juures 
hindate?
Ma lükkan kõik investeerimi-
seettepanekud tagasi nende-
ga tutvumata, sest pean oma 
aega väärtuslikuks ega seo 
end teemadega, mis mu hin-
gele midagi ei paku.

Mis on teie meelest meie Ees-
ti ühiskonnas kõige tähtsam 
valupunkt ja mida tuleks te-
ha, et seda leevendada?
Eesti on nii-öelda võrdne 
Kairo ühe tänavaga. Ja 
valupunkte saab tõesti ainult 
leevendada, plaastrit peale 
panna ja valuvaigistit anda, 
kuid kahjuks ei lahenda selli-
ne tegevus ühtegi probleemi. 
Sisuliselt tuleks vaadata kogu 
planeeti globaalsest vaate-
vinklist. Sellest perspektiivist 
vaadates on aga selge, et kõik 
käimasolevad protsessid 
jõuavad vältimatult selleni, 
kuhu need praegu liiguvad, 
hoolimata minu üleskutsest 
või arvamusest. 
Ometi olen nõus Oswald 
Spengleriga, kes juba möödu-
nud sajandi 20ndatel ütles, et 
suures pildis on tegu Lääne 
tsivilisatsiooni allakäiguga. Ta 
lisas, et protsess kestab um-
bes paarsada aastat, kuid en-
ne, kui allakäik kõigile nähta-
vaks saab, asenduvad 1-2 mil-
joni elanikuga linnad 
15-20miljoniliste linnadega, 
kes siis nende ümber asuva 
maa tühjaks pumpavad. Kõigi 
seniste tsivilisatsioonide hä-
vinguga on kaasnenud suur-
linnade teke, maaelu hääbu-
mine, enesetappude kasv, 
seksuaalse mitmekesisuse 
tõus. Eesti ei ole globaalsete 
protsesside mõjutaja - seega 
on meil väga väike võimalus 
midagi paremaks teha.

Mis meil Eestis on nii hästi, et 
enam paremini ei saa?
Meie asukoht gloobusel on 
suurepärane. Kahes suunas 
meri, kolmandas Peipsi järv. 
Nagu Gustav Naan kunagi 
mainis, on just see aidanud 
meil siin 6000 aastat säilida. 
Meist kümneid kordi võimsa-
maid rahvusi ja riike, rääki-
mata kultuuridest, on läinud 
sel ajal ajaloo prügikasti.

7. mail toimub Rakvere Reaalgümnaasiumis seminar: väärtpaberid 
ja finantsvabadus. Lisaks Alar Tammingule võtavad sõna Alo Vallikivi 
(LHV Pank), Rauno Klettenberg (Nasdaq Tallinn) ja investor 
Toomas (Äripäev). Lisainfo www.skillclub.info

Lugeja küsib: Olen olnud kahe lapsega järjestikku lapsehool-
duspuhkusel ning nüüd plaanin tagasi tööle minna. Suhtle-
sin tööandjaga ning ta ütles, et kui naasen, siis kohaldatakse 
mulle uus katseaeg ja ma saan väiksemat töötasu, kuna olen 
kaua eemal olnud ning mind peab uuesti välja õpetama.

Vastab Tööinspektsiooni töösuhete nõustamistalituse juha-
taja Anni Raigna.
Lapsehoolduspuhkuse katkestamise või lõppemise järel on 
töötajal õigus samale tööle ja töötasule, milles oldi tööandja-
ga kokku lepitud enne puhkusele jäämist. Kui asutuses on 
toimunud üldine palgatõus, peab seda kohaldama ka tööta-
jale, kes viibis lapsehoolduspuhkusel.
Katseaja uus kohaldamine ei ole seaduse mõttega kooskõlas. 
Kui töötaja on rasedus- ja sünnituspuhkusel ja hiljem lapse-
hoolduspuhkusel, siis tema töösuhe ei katke. See, et töötaja 
kasvatab kodust last või lapsi, ei tähenda automaatselt seda, 
et ta tööle naastes enam ei kvalifitseeru. Kui asutuses ongi 
toimunud olulised muudatused, siis on tööandjal kohustus 
ka lapsehoolduspuhkusel viibinud töötajat koolitada, sama-
moodi nagu ta on koolitanud teisi töötajaid. Töösuhtes on 
katseaeg ette nähtud töösuhte alguses ning võib kesta kuni 
neli kuud alates tööle asumisest.
Seega lapsevanemaks olemine ja perekondlike kohustuste 
täitmine ei saa olla aluseks töötaja töötasu vähendamiseks 
või uue katseaja kohaldamiseks. Kui tööandja ühepoolselt 
sellised tingimused kehtestab, võib tegemist olla diskrimi-
neerimisega. Diskrimineerimise äratundmiseks tasub tutvu-
da soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ko-
dulehega: http://www.vordoigusvolinik.ee/vordne-kohtle-
mine/lapsevanemaks-olemine-ja-perekondlikud-kohustu-
sed/.

 Mentorklubi alustab taas
Lääne-Virumaa alustavate ettevõtjate mentorklubi hakkab 
koos käima mais. Kavas on korraldada 5 klubiõhtut, kirjutab 
Lääne-Virumaa Arengukeskuse koduleht.
Klubisse kuuluvad 12 alustavat ettevõtjat ja 6 mentorit, kes 
panustavad tegevusse oma valdkonna alaste ettevõtlustead-
miste ja praktiliste kogemustega.
Klubikohtumiste raames toimuvad teemakoolitused, rühma-
tööd ja mõttevahetused. Mentorklubi eesmärgiks on oman-
dada uusi teadmisi ja kogemusi, suhelda kogenud ettevõtja-
tega, laiendada suhtevõrgustikku ning saada projekti vältel 
mentoritelt häid nõuandeid.

Huvilisi oodatakse teabepäevale 
„E-arvetele üleminek“
27. aprillil korraldatakse Lääne-Viru Maavalitsuse suures saa-
lis e-arvetele üleminekut tutvustav infopäev.
Tasuta teabepäevale on oodatud ettevõtete (eelkõige mikro-, 
väike- ja keskmise suurusega ettevõtted), mittetulundus-
ühingute ja korteriühistute juhid ning raamatupidajad, kes 
saadavad müügiarveid maakonna avaliku sektori asutustele, 
kajastas Lääne-Virumaa Arenduskeskuse veebileht.
Ürituse eesmärk on selgitada Eesti e-arvetele ülemineku 
motiive ning jagada praktilisi näiteid e-arvete koostamiseks 
ja saatmiseks kasutatavatest süsteemidest. 
E-arvetega arveldamise kohustus era- ja avaliku sektori vahel 
sätestatakse raamatupidamise seaduses. Seadusemuudatuse 
eelnõu menetlemise korral Rahandusministeeriumi planee-
ritud ajagraafikus peaks ettevõtete kohustus saata avaliku 
sektori asutustele üksnes e-arveid jõustuma järgmise aasta 
alguses.
Kohustus hakkab kehtima kõigile raamatupidamiskohustus-
lastele, kelleks on kõik juriidilised isikud ning FIEd.
E-arve on XML vormingus dokument, mis on lisaks tavapära-
sele arvele ka masinloetav ja see liigub elektroonilises kesk-
konnas ühest süsteemist teise.
Osalejatel palutakse end eelnevalt registreerida. Ühe organi-
satsiooni kohta võib teabepäevale kirja panna kuni 2 inimest. 
Kui infopäeval osalemise vastu on suur huvi, kuid reserveeri-
tud saal kõiki soovijaid ei mahuta, võib ürituse korraldaja 
seada  ettevõtte piirmääraks ühe osaleja.
Selleks, et esinejad saaksid keskenduda selliste e-arvete IT la-
henduste tutvustamisele, mis kuuljaskonnale kõige praemini 
sobivad, soovitakse teada ettevõttes müügiarvete koostami-
seks  kasutusel olevat majandustarkvara.
Teabepäeva korraldab Rahandusministeerium selle aasta 
jooksul kõigis maakondades. 
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Tapa vallas hukkus jalgrattur
Teisipäeval, 12. aprillil kella 18.10 ajal juhtus Pärnu-Rakve-
re-Sõmeru maanteel 139. kilomeetril liiklusõnnetus, milles 
hukkus jalgrattur.
Liiklusõnnetus juhtus Tapa vallas, kus 63aastane mees sõitis 
selili asendis juhitava jalgrattaga Tapa suunas, ning sai löögi 
Pärnu suunas sõitnud maasturilt Mercedes-Benz, mis oli kal-
dunud vastassuunda. Maasturi roolis olnud 34aastane mees 
oli kaine ja omas juhtimisõigust. Esialgsetel andmetel jäi 
Mercedese sõidukiirus lubatu piiresse. Liiklusõnnetuse taga-
järjel sai 63aastane jalgrattur raskeid vigastusi ja suri sünd-
muskohal.
„Kuigi liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel, tu-
leb meeles pidada, et sõiduki juhtimine vajab juhi täielikku 
tähelepanu. Kõrvalised tegevused ja tähelepanematus auto-
roolis võivad kaasa tuua traagilisi tagajärgi, “ sõnas Ida pre-
fektuuri operatiivjuht Kalle Kuusik.
Juhtunu osas on alustatud kriminaalmenetlust, mida juhib 
Ida Ringkonnaprokuratuur ja viib läbi Ida prefektuur.

VARGUSED
8. aprillil teatati, et Tamsalu vallast Kursi külas asuvalt kinnis-
tult varastati kuus mesitaru, nendest kolm koos mesilastega. 
Kahju on 1015 eurot.
8. aprillil teatati ka, et Vinni vallas Kehala külas murti sisse 
eramusse ja varastati trimmer, muruniiduk, aiakäru, elektri-
saag ning redel. Kahju on 605 eurot.
9. aprillil teatati, et Rakveres Kungla tänaval murti sisse ehi-
tussoojakusse ja varastati õhukompressor, mootorsaag, neli 
akutrelli ning muud vara. Kahju on täpsustamisel.

PÕDRA JA AUTO KOKKUPÕRGE
12. aprillil kell 20.48 sõitsid Kadrina vabatahtlikud päästjad 
Kadrina valla Loobu külla, kus sõiduauto oli kokku põrganud 
põdraga. Päästjad koristasid tee ning kutsusid kohale ja-
himehed. Liiklusõnnetuse tagajärjel loom hukkus.

LIIKLUSÕNNETUS ANGUSE KÜLAS
11. aprillil kell 18.15 käisid päästjad Vinni vallas Anguse külas, 
kus oli toimunud liiklusõnnetus. Päästjad likvideerisid sütti-
misohu ning koristasid kütuselekke. Inimesed liiklusõn-
netuses kannatada ei saanud.

MUST KROONIKA

29. märtsil alustas Eesti esi-
mene odavbussifirma Simple 
Express sõitmist Tallinna ning 
Rakvere vahel viiel korral päe-
vas. Sarnaselt teistele Simple 
Express liinidele algavad pile-
tihinnad ühest eurost.
Senistele Rakveret läbivatele 
bussiliinidele lisandus Tallinn 
– Alatskivi liin, mis väljub 
Rakverest Alatskivi suunal 
kell 11.30, Tallinnasse aga kell 
17.45. Nüüdsest on Simple 
Expressi uuendatud sõidu-
plaan Tallinna ja Rakvere va-
hel järgmine: Tallinn - Rakve-
re 8.15, 10.00, 14.15, 19.15, 
21.00; Rakvere – Tallinn 13.00, 
14.45, 16.35, 17.45, 21.25.
Sõltumata sihtkohast algavad 
Simple Expressi piletihinnad 
ühest eurost ning kasvavad 
järk-järgult vastavalt nõudlu-
sele. Ettevõtte kommertsve-
dude juhi Ott Arumeele sõnul 
pakutakse sel viisil Rakvere 
elanikele soodsat transporti 
nii Tallinna, Narva kui ka 
Alatskivi suunal. 
„Kõige soodsamaid reise pa-
kume alati varajastele planee-
rijatele, kes soetavad pileti 
meie veebilehelt. Need pileti-
hinnad kehtivad ka vahepea-
tustest bussile tulekul,“ rõhu-
tas Arumeel ning lisas, et hind 
on märksa kõrgem vahetult 
enne reisi algust või bussiju-

Simple Express hakkas sõitma Tallinna 
ning Rakvere vahel viiel korral päevas

hilt ostes. Järgneva kuu sood-
saimate piletite müüki alus-
tatakse Simple Expressi vee-
bipoes eelneva kuu esimesel 
kuupäeval. 
Sama rõhutas ka ettevõtte 
kommunikatsioonijuht Han-
nes Namsing. „Hetkel on kõik 
Simple Ekspressi bussid Rak-
verest läbisõitvad, kuid soo-
duspileteid kehtivad mista-

hes vahepeatusest bussile 
tulles või bussist väljumisel 
enne lõpp-peatust. Seega on 
nii üheeurosed sooduspiletid 
kui ka ülejäänud kampaania-
piletid saadaval Rakverest 
sõitu alustades või seal lõpe-
tades.“
„Soodushinnaga pileteid on 
piiratud koguses ning mida 
varem pilet Simple Express 

kodulehelt ostetakse, seda 
odavamaks sõit reisijale kuju-
neb,“ lisas ta. „Pileti hind on 
bussijuhilt ostes kõige kallim, 
mistõttu soovitame külastada 
meie veebipoodi ning oma 
reis varakult planeerida.“
Igapäevaselt Simple Ekspressi 
bussi kasutavad inimesed, 
näiteks töölkäijad, peavad 
aga igaks sõiduks ostma eral-
di pileti. „Kahjuks pole meil 
hetkel kehtivat kuupiletite 
süsteemi Simple Expressi lii-
nidele,“ tõdes Namsing.
Kõikides Simple Express bus-
sides on tavapärasest laiem 
istmevahe, tualett, tasuta Wi-
Fi ning pistikud elektroonilis-
te seadmete laadimiseks. 
Simple Express on Eesti esi-
mene odavbussifirma, mis 
alustas Eesti siseliinide tee-
nindamist 2014. aastal. Eesti 
kapitalil põhineva Simple 
Expressi liinid läbivad küm-
met Eesti maakonda, 19 linna 
ning 240 peatust. Simple 
Expressi üheeuroseid pileteid 
on võimalik osta bussifirma 
kodulehelt www.simp-
leexpress.eu ning need tule-
vad müüki 30-60 päeva enne 
väljumist. Simple Express 
kaubamärgiga busse operee-
rib Eesti Buss OÜ.

Aivar Ojaperv
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Noorpaaril, kes läinud nädala 
kolmapäeval Rakveret väisas, 
tekkis mõte teha maakerale 
tiir peale aastal 2005 Iraanis 
matkates. „Tollal küsiti, kas 
oleme hullud peast, sest seal 
elavad ju terroristid,” ütles 
Kariina Tšursin.
„Iraanlased on üks lahkem ja 
sõbralikum rahvas maailmas 
ning võtavad kõiki avasüli 
vastu,” lisas Margus Sootla. 
„Iraan on tore ja turvaline 
koht, mida meedia ei näe ega 
kuule.”

Boliivias tabas matkajaid 
kõrgusehaigus
2008. aastal alustasid moto-
matkajad ümbermaailmareisi 
läbi Euroopa Inglismaale ja 
sealt Lõuna-Ameerikasse. 
„Mõte oli ookeanist ookeani-
ni ja tipust tippu,” rääkis Mar-
gus. „Lõuna-Ameerika suu-
rim elamus oli Boliivia, kus 
pool riiki asub kõrgplatool. 
Sõitsime 24 tunniga nullist 

5000 meetri peale ja ullike-
sed, nagu me olime - ühel 
hetkel kadus võhm ära ning 
saime mäehaiguse.”
Kariina jutustas, kuidas nad 
tollipunktini taarusid. „Kõr-
gus mõjus nii, et kätt tõstes 
hakkasid hingeldama. Mar-
gus oli näost hall. Kaevandu-
ses oli arst, kes ütles, et ainu-
ke ravi kõrgushaigusele on 
see, et tuleb alla tagasi min-
na.” Aga matkajad tahtsid ära 
näha 3600 meetri kõrgusel 
asuva maailma suurima soo-
lajärve Salar de Uyuni. „Seal 
oli maa ja taeva vahel eba-
maine tunne nagu teisest 
maailmast.”

Kolumbia piiril tuli asjad 
lahti pakkida
Lõuna-Ameerikast meenuta-
sid kaasad veel seika, kui nad 
ületasid tuntud narkoriigi Ko-
lumbia piiri, kus neil kästi 
kõik asjad lahti pakkida. Kõi-
ge kurioossem oli see, et nar-

Noorpaar tegi mootorratta
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus toimus kohtumisõhu 
Kariina Tšursini ja Margus Sootlaga. Nad on esimesed 
eestlased, kes kahekesi mootorrattal ümber maakera 
rännanud. Aastatel 2008-2011 läbisid nad 1126 päevaga 
70 riiki ja 170 564 kilomeetrit.

Ülle Kask

kopolitseinik, kellel polnud 
narkokoera, hakkas ise asju 
läbi nuusutama ja võttis ette 
ka nende matkasaapad.
Iga päev ei saa mootorrattaga 
sõita, sest ees on mäed ja 
veed. Ookeanil on transporti-
misel trobikond nõudeid, mis 
täita tuleb. Austraalias tõm-
bas ametnik valgete kinnaste-
ga nende masinast üle, leidis 
kolm liivatera ja tegi 100 dol-
larit trahvi ning saatis ratta 
uuesti pessu. Maakera kukla-
poolel peljatakse igasugu 
võõrliikide ja tõbede sisse-
toomist ning sestap peab piiri 
ületav kaup olema piinlikult 
puhas.

Austraalia – punane ja 
tühi manner
„Austraalias oli hämmastav 
see, et saar on tühi ja punane, 
kuna inimesed elavad ranni-
kul,” kõneles Kariina. „Väga 
äge on, kui hakkad  sõitma 
kusagile, kus inimesi ei ela. 
Panime kõrbes telgi püsti. 
Isegi loodushääli polnud 
kuulda. Lihtsalt vaikus. Ja siis 
äkki telgis olles kuuled, et 
maa väriseb: mats, mats, 
mats. See oli känguru, kes 
hüppeid tegi.”
„Öösel hakkab elu keema, 
sest päeval on kuum,” sõnas 

Margus. Austraalia loodus en-
dast mingit ohtu ei kujuta, 
kuigi on madudest ja muu-
dest elukatest rikas. „Ämblik-
ke oli ka, aga pidage meeles,” 
rõhutas Margus, „et mida 
suurem ämblik, seda ohutum 
ta on.”
„Austraalia südames nägime 
ära ka maailma suurima kivi 
Uluru,” jätkas mees. „Abori-
geenid ei soovita sinna ja 
meie, austusest põlisrahvaste 
vastu, kivi otsa ronima ei ha-
kanud.” Aborigeenide kultus-
kivi on ligi viis kilomeetrit 
pikk ja üle 340 meetri kõrge 
ning tegelikult on tegemist 
keset kõrbe kõrguva mäega.

Hindud tahavad 
surra Varanasis
Aasia-muljeid jagades olid 
rändajatel eredamad mäles-
tused Indiast. Üks sealseid 
värvikamaid linnu on Varana-
si, kust voolab läbi ka püha 
jõgi Ganges. 
„Kui sured Varanasis, pääseb 
su hing otse nirvaanasse,” kõ-
neles Kariina. „Kui sul on halb 
karma, võid uskumuse järgi 
uuesti sündida sääsena ja nir-
vaanasse ei pääse.” 
Hindude matuserituaalid on 
kohati võikad, sest nad põle-
tavad oma surnud ja viskavad 

tuha jõkke. Kuna Indias on 
puid vähe ja need on kallid, 
vaestel aga pole raha, et laipu 
põletada, lükatakse korjus 
vette ja poolpehmed laibad 
ujuvad mööda jõge.
„Hindud joovad ka seda vett, 
nad on mikroobidega karas-
tunud ja raudmagudega,” üt-
les Margus.

Margus sattus erakorrali-
se meditsiini osakonda
„Kui söögist rääkida, siis Mar-
gus sai sealt ägeda düsentee-
ria,” lisas Kariina.
„Kõik sain mina külge,” heitis 
mees enda üle nalja. Olude 
sunnil pidi ta minema seal-
sesse erakorralise meditsiini 
osakonda, kus eelnevalt nah-
ka desinfitseerimata pandi 
talle soonde mingeid anti-
biootikume ja füsioloogilist 
lahust. Laatsareti põrandal 
vedeles prahti, rohupudeleid 
ja veriseid vatitupse. Mingeid 
vaheseinu ega kardinaid pol-
nud. Kõrvalvoodis ahmis 
võõras naine kramplike liigu-
tuste saatel õhku ja teda 
ümbritsesid nutvad sugula-
sed. „See oli šokiravi ja peale 
seda olin ma terve nagu puri-
kas,” muheles mees.
India liikluses valitseb kaos, 
kus maksab tugevama õigus. 

Kui sõidad vastassuunavöön-
dis, politsei lihtsalt lehvitab 
sulle. Suurele ristmikule sõi-
davad nad 100ga ja kõva sig-
naaliga. Iga manöövrit saa-
dab signaal. „Signaal on elu 
alus,” sõnas Margus.
„Kui keegi tuututab, siis tead, 
kus sa oled. Indias ei käi elu 
nelja seina vahel, vaid täna-
val,” lisas Kariina.

Etioopias tahavad 
naised meeste 
käest peksta saada
Musta Mandri Aafrika jätsid 
motomatkajad viimaseks. Kui 
reisida sel mandril, mis Karii-
na sõnul on toores ja jõuline, 
võib mitmekülgse elamuse 
saada Etioopiast, mis erineb 
ülejäänud Aafrikast nagu 
oaas. Inimestel on ka näod 
teistsugused - väga ilusad, 
sest nad on araablastega se-
gunenud.
Etioopia mägiküla Lalibela on 
võimas palverännakukoht. 
Sealsed 12.-13. sajandist pärit 
käsitsi maa sisse raiutud kiri-
kud on oma aja tõelised 
meistriteosed, mis ehitati 
maa alla seetõttu, et need tol-
lal Etioopiasse vallutus- ja 
usureide tegevatele moslemi-
tele silma ei hakkaks.
„Usk paneb suuri tegusid te-

Hinnaparaad
7.-24. aprill
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gema,” sedastas Margus. 
„Aafriklased on väga uskli-
kud. Rituaale toimetades kos-
tab kõlaritest tümakas, nad 
plaksutavad, laulavad, suht-
levad, trumm ja löökriistad 
on nende spetsialiteet.“
Kariina rääkis, et Etioopia 
hõimud on ka teistsugused. 
„Neil on komme, et naistel on 
palju arme, ja nad paluvad, et 
mehed neid piitsutaksid. See 
on auasi, mida rohkem ja sü-
gavamaid arme neil seljal ja 
kehal on.”
„Mehed ei tahtnud naisi 
peksta, aga nood provotseeri-
sid ja tahtsid peksa saada,” 
ütles Margus. „Tekib küsimus, 
kes oleme meie, et neile seda 
ette heita.”

Igas sadamas on eestlane
Küsimuse peale, kas nad oma 
teekonnal ka eestlasi kohta-
sid, naljatas Margus, et eest-
lane on tõesti igas sadamas. 
Kolumbias läks mootorrattal 
amortisaator katki ja nad ela-
sid kuu aega eestlannast Eve 
peres, kes oli kolumbialasega 
abielus. „Mul läheb tänaseni 
tuju heaks, kui meenutan, 
kuidas me Evega kohalikust 
toorainest eestipäraseid toite 
üritasime teha,” rääkis Karii-
na. „Ta ei suutnud varjata 

oma siirast heameelt selle 
üle, et ometi on keegi, kellega 
neid jagada, sest ei lapsed ega 
mees saa neist võõrastest 
roogadest lihtsalt aru.”

Austraalias oli müügil 
eestimaine must leib
Andides kohtasid nad aga 
eestlaste gruppi, kes bussist 
välja ronis, kui Eesti numbri-
märgiga mootorratast mär-
kas. Nad lehvitasid sini-must-
valgeid lippusid ja hõiskasid 
rõõmust.
Aga Austraalias oli supermar-
ketis müügil estonian bläck –  
eestimaine must leib, see oli 
matkasellidele suur üllatus.
Kariina Tšursini ja Margus 
Sootla kolm aastat kestnud 
fantastilistest seiklustest 
mootorrattal saab lugeda raa-
matust „Ühel teljel ümber 
planeedi”, mis pälvis 2015. 
aastal parima reisiraamatu 
tiitli.

ga maakerale tiiru peale

Kariina Tšursin Ja Margus 
Sootla reisiraamatuga „Ühel 
teljel ümber planeedi”. 

Foto: Ülle Kask
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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 või üürile anda remonti vajav 
keskküttega 1toaline korter Tamsalus. 
Tel 5680 1956

• Müüa Rakveres Lennuki 6 2toaline 
korter. Uued aknad, turvauks, san.
remont tehtud, rahulik ilus koht. Hind 
17 600 €, tingi! Tel 5551 8067

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn 1 (45,6 m2). Aknad, uksed 
vahetatud. Toad eraldi, suur köök, rõdu 
korras. Hind 27 000 €. Võimalik tingida. 
Tel 5333 4045

• Müüa Rakvere kesklinnas Võidu 53 
2toaline möbleeritud heas korras 
kõigi mugavustega korter (keldriboks, 
soovi korral garaaž). Krooni Selver 100 
m, kool 250 m, bussijaam 400 m. Info 
5648 6638

• Müüa Lääne-Virumaal Kadrinas 
2toaline keskküttega korter. Hind 12 
000. Helistada 5458 6428

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

• Müüa 2toaline korter Kundas. II 
korrus, rõdu. Maja väljast renoveeritud, 
oma küttesüsteem. Info 5175 844

• Müüa soodsalt kaks 2toalist rem.
vaj. ahiküttega korterit Koeru vallas. 
Tel 5568 1818

• Müüa Väike-Maarjas 2toaline 
ahiküttega korter (võib ka üürida). 
Tel 5880 2542

• Müüa Laekvere alevis  2toaline 
keskküttega soe korter .  Aknad 
vahetatud, dušinurk ja lõuna poolel 
on rõdu. Kiire! Küsi tel 5341 7544

• Müüa Rakkes Oru tänaval 2toaline 
korter. Info tel. 5563 0091

• Müüa Rakveres Koidula tn. remonti 
vajav 3toaline korter. Tel 5153 304

• Müüa 3toaline korter Rakveres 
Lennuki tn 4. Hind kokkuleppel, otse 
omanikult. Tel 5162 676

• Müüa Rakvere kesklinnas heas 
seisukorras 3toaline ahiküttega korter 
(I k, 46 m2, hind 34 800 €) ja 1toaline 
ahiküttega korter (II k, 20 m2, hind 12 
700 €). Tel 5590 0853

• Müüa soodsalt Roelas Järve tn 
3toaline kõigi mugavustega korter. 
Tel 5295 808

• Müüa Näpil renoveeritud majas 
3toaline remonditud korter. II korrus. 
Tel 5694 6444

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

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

• Müüa maja Väike-Maarja vallas 
Simunas (3 tuba, saun, garaaž ja 
kõrvalhooned). Lisainfo tel 5557 5340

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

KINNISVARA

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. 

Turu plats 5, II korrus, Rakvere
322 3601

rakvere@uusmaa.ee

UUS MAA RAKVERE BÜROO

Margus Punane
Tegevjuht
Kutseline maakler
504 9998

Triinu Heinluht
Hindaja, Maakler
5391 0678

Taivi Kask
Kutseline maakler
5567 1233

Tõnu Kuhi
Kutseline hindaja
502 2114

Nele Lauk
Kutseline maakler
5697 5217

MÕNUS SUVEKODU EISMAL
RANNA VÄIKEKOHAS

Kinnistu 1891 m², elamu 83,7 m², rõdu, saun, dušš

39 990 € UUS!

Margus Punane, 504 9998

MAJA MÕISAPARGI LÄHEDUSES 
VIHULA VALLAS SAGADI KÜLAS

Kinnistu 2,56 ha (mets 2 ha), elamu 90 m², uus katus

35 500 € UUS HIND!

SOE JA PÄIKESEKÜLLANE KORTER 
VÄIKE-MAARJAS LÕUNA 9

3 tuba, 65,1 m², korrus 3/3, renoveeritud, 2 rõdu

29 990 € UUS!

Taivi Kask, 5567 1233

R E N O V E E R I T U D  AVA R  PA L K M A J A 
RAKVERES HEINA 13

Kinnistu 640 m², maja 151,6 m², saun, kuur

35 990 € UUS HIND!

SUVEKODU OMA TIIGI JA JÕEPIIRIGA 
RAKVERE VALLAS PÄIDE KÜLAS

Kinnistu 4000 m², 3 kasvuhoonet (klaas/metall)
Margus Punane, 504 9998

PÄIKESEKÜLLANE MÕNUS KODU 
RAKVERES SUVE TN 5

Kinnistu 586 m², elamu 199 m², 4 tuba, abihoone

UUS HIND! 56 990 €

SUURE KINNISTUGA MAJAPIDAMINE 
RAKVERE VALLAS LEPNAL

Kinnistu 2 ha, maja 51,4 m², saun, ait, 2 kaevu

HUBANE JA SOE KODU
RAKVERES MÕISAVÄLJA 10

2 tuba, 51,8 m², korrus 2/3, rõdu, köögimööbel

Margus Punane, 504 9998

Margus Punane, 504 9998

34 000 € UUS!

Taivi Kask, 5567 1233

129 600 € UUS!

Triin Heinluht, 5391 0678

53 900 €  UUS!

Taivi Kask, 5567 1233

Tule kliendipäevale! 
Reedel, 22.04 kell 12-14

NELE LAUK 5697 5217
MÜÜA UUED KORTERID Rakveres, Mõisavälja 6

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

Kogenud maaklerid Lääne-Virumaal on

Sinu heaks loodud!

Helve Keskülla 
Maakler/hindaja

511 6466
helve.keskylla@pindi.ee

Mare Aros 
Maakler

528 8670
mare.aros@pindi.ee

Anu Veldre 
Maakler

501 3658
anu.veldre@pindi.ee

Merle Nagel 
Maakler/hindaja

5800 3648
merle.nagel@pindi.ee

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

Kunda,  Mageranna tee 6, 
krunt 2665 m2, üp 110,8 m2  
H: 37 000 € tel.: 50 13 658 Anu

ÜHETOALISED KORTERID

KAHETOALISED KORTERID

KOLMETOALISED KORTERID

MAJAOSAD

ELAMUD

Tamsalu, Kesk 12 , üp 42,5 
m2, I k, rõdu H: 30 000 € tel: 
51 16 466 Helve
Vinni al, Kiige 3, III k, üp 34,2 
m2 H: 11 400 €  
tel. 52 88 670 Mare

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

Kunda,  Mäe 16, IV k, üp 49,5 
m2, rõdu, renoveeritud H: 13 
000 € tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Mäe 22, I k, üp 47,8 
m2, renoveeritud  H: 9000 
tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Mäe 16, V k, üp 49,5 
m2, rõdu  H: 7 200 € tel.: 50 
13 658 Anu

Kunda,  Mäe 7, I k, üp 39,3 
m2  H: 115 € +  KÜ võlg tel.: 
50 13 658 Anu
Kunda, Kasemäe 13, V k, üp 
48 m2 H: 3000 € tel.: 50 13 
658 Anu
Kunda,  Pargi 2, I k, üp 39,6 
m2  H: 900 € + KÜ võlg  tel.: 
50 13 658 Anu
Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV 
k. H: 8500 € tel 52 88 670 Mare
Tapa, Eha tn, II k, üp 55,7 m2, 
pakettaknad, vajab remonti 
H: 4200 € tel: 51 16 466 Helve

Väike-Maarja,  Tamme 5, II 
k, üp 43,4 m2  H: 8 300 € tel.: 
50 13 658 Anu

Rakvere, Karja 46, üp 61,5m2, 
II k, rõdu H: 69 000 € tel: 51 16 
466 Helve
Rakvere, Narva 21, üp 43 m2, 
I k, ahiküte, enampakkumine 
H: 8438 € tel.: 50 13 658 Anu
Rakvere,  Rahu 13, üp 59,8 
m2, III k, 2 rõdu  H: 41 700 €  
tel.: 50 13 658 Anu

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

Väike-Maarja al,  Aia tn, 
kaasomand, 2 k, üp 79,05 m2, 
krunt 2038 m2, palkmaja H: 
8900 € tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Vainu 7, üp. 66 m2, 
krunt 766 m2, H: 31 000 €, tel. 
52 88 670, Mare

Rakvere, Pae 11, üp 113,7 
m2, krunt 784 m2, müüakse 
¼  k a a s o m a n d i s t  k o o s 
hüpoteegiga H: 12 000 € tel.: 
50 13 658 Anu

ÄRIPIND

NELJATOALISED KORTERID
Väike-Maarja, Tamme, III, 
77,1 m2, hea seisukord H: 29 
000 € tel: 51 16 466 Helve

Kunda,  Pargi 18, üp 61,5 m2  
H: 2200 € + KÜ võlg
tel.: 50 13 658 Anu  
Kunda,  Koidu 87, V k, üp 61,9 
m2, 2300 € + KÜ võlg tel.: 50 
13 658 Anu

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

Kunda,  Koidu 81, V k, üp 62,2 
m2, rõdu 9 500 €  tel.: 50 13 
658 Anu
Kunda,  Koidu 73, V k, üp 61,9 
m2, renoveeritud  H: 13 000 € 
tel.: 50 13 658 Anu
Väike-Maarja,  Tamme 5, III k, 
üp 50,5 m2  H: 10 000 € tel.: 50 
13 658 Anu
Rakke, Oru, II k, üp 67,6 
m2,enampakkumine H: 2 500 
€ tel: 51 16 466 Helve

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

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

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

Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe 
tee 8, krunt 438 m2, üp 52,2 m2  
H: 5 200 € tel.: 50 13 658 Anu

Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe 
tee 4, MÕIS, krunt 14 134 m2, 
üp 1682m2  H: 75 000 € tel.: 50 
13 658 Anu

Rakke v, Tammiku k, krunt 
2109 m2, üp 61,6 m2, saun, 
garaaž H 10 000 € tel: 51 16 
466 Helve
Rägavere v, Põlula k, krunt 
65068 m2, üp 109,7 m2 H:45 
000 € tel 58 00 36 48 Merle

Vihula v, Eisma k, suvila, 
krunt 2834 m2, üp 157,5 m2 , 
5 tuba,saun, garaaž H: 86 000 
€ tel: 58 00 36 48 Merle

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

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

Rakvere,  L.Koidula 18a, krunt 
410 m2, üp 276,8 m2  H: 35 000 
€ tel.: 50 13 658 Anu



• Ostan diiselsõiduauto, kaubiku kuni 
1000 €. Tel 5558 3686

Kuulutaja reede, 15. aprill 2016 15Kuulutused

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 511 9569, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 
Ford Focus C-Max, 05/2004a. 
1.8(88kw), bensiin, manuaal, 
hõbedane met. Sn: 182 885km. 
Hind: 1990.-

Dac ia  Sandero ,  06 /2011a . 
1.1(55kw), bensiin, manuaal, must 
met. Sn: 94 255km. Hind: 4990.-

Dac ia  Sandero ,  01/2012a . 
1.2(55kw), bensiin, manuaal, 
punane. Sn: 141 517km. Hind: 
4990.-

Peugeot 207, 08/2010a. 1.4 (50kw), 
diisel, manuaal, hõbedane met. Sn: 
60 300km. Hind: 5990.-

P e u g e o t  4 0 7 ,  0 2 / 2 0 1 0 a . 
2.0(103kw), bensiin, manuaal, 
tumehall met. Sn: 58 460km. Hind: 
6990.-

Audi A4 Avant, 04.2007a. 3.0 
(171kw), diisel, automaat, sinine 
met. Sn: 120 450km. Hind: 7990.-

Volkswagen Golf, 03/2011a. 1.2 
(77kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 74 252km. Hind: 8490.-

Peugeot 308, 05/2012a. 1.6(68kw), 
diisel, manuaal, pruun met. Sn: 145 
065km. Hind: 8900.-

Toyota Auris, 02/2001a. 1.6 
(97kw), bensiin, manuaal, punane. 
Sn: 60 205km. Hind: 8990.-

Peugeot Partner, 03/2013a. 1.6 
(72kw), bensiin, manuaal, valge, 
kaubik. Sn: 75 725km. Hind: 
9690.-

Nissan Qashqai Visia, 07/2012a. 
1.6 (86kw), bensiin, manuaal, lilla 
met. Sn: 96 135km. Hind: 10 990.-

Peugeot Partner Tepee, 06/2014a. 
1.6 (68kw), diisel, manuaal, 
hõbedane met. Sn:98 383km. Hind: 
10 990.-

Peugeot Partner Tepee, 08/2013a. 
1.6 (55kw), diisel, manuaal, 
hõbedane met. Sn: 52 176km. 
Hind: 10 990.-

Nissan Qashqai Visia, 05/2012a. 
1.6 (86kw), bensiin, automaat, 
punane met. Sn: 51 050km. Hind: 
12 290.-

Nissan Qashqai Acenta, 06/2012a. 
1.6(86kw), bensiin, automaat, lilla 
met. Sn: 45 115km. Hind: 12 990.- 

Renault Trafi c 6-kohta, 04/2012a. 
2.0 (66kw), diisel, manuaal, kaubik, 
valge. Sn: 103 000km. Hind: 13 
990.-

Nissan Qashqai+2, 01/2013a. 
1.6(96kw),  hall  met.  diisel , 
manuaal, Sn: 95 645, Hind: 13 
990.-

Nissan Qashqai+2  Acenta 
Connect, 02/2013a. 1.6 (86kw), 
bensiin, manuaal, must met. Sn: 24 
500km. Hind: 14 490.-

Nissan Qashqai Acenta Connect 
Safety Pack, 06/2014a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, Sn: 23000km. 
Hind: 16 990.-

Nissan Murano Tekna, 01/2012a. 
2.5(140kw), diisel, automaat, must 
met. Sn: 176 540km. Hind: 18 
990.-

Nissan X-Trail Acenta, 08/2015a. 
1.6(96kw),  di isel ,  manuaal , 
nelikvedu, valge met. Sn: 2400km. 
Hind: 28 500.-

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

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

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

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

• Ostan 1-2toalise korteri Rakveres 
otse omanikult. Tel 5844 7898

• Ostan remonti vajava korteri 
Rakveres või kuni 10 km kaugusel. 
Kiire pakkumine! Tel 5550 0588

•  O s t a n  m a j a  R a k v e r e s  v õ i 
lähipiirkonnas. Tel 5349 7862

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan elamumaa või vanema maja 
Rakveres või Sõmerul. Tel 5830 9864

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

ÄRIPINNAD

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

• Anda üürile k.m. 1toaline korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5029 052

• Anda üürile pikemaks ajaks 1toaline 
k. mug möbleeritud korter Rakveres 
(III k, külmik, pesumasin). Üür 140 € 
+ kom.maksud. Tagatisraha nõue. Tel 
5884 1567

• www.toonklaas.ee

• Akud murutraktorile, rollerile, 
mootorratastele, ATV-le. Rägavere 
tee 38, Agroparts OÜ. Tel 32 58 970, 
5260 545

• Müüa BMW bensiin 1996. a, kehtiv 
ülevaatus 10.2016. a, tumepunane. 
Auto heas korras. Tel 5667 0309

• Müüa Ford Focus 1,6 bens., manuaal. 
Vahetatud palju detaile. Uus aku, 
uued suverehvid. Kaasa talverehvid 
velgedel. Hind 880 €. Tel 5907 6212

• Müüa Lada 110 2003. a 115 400 km. 
Hind 450 €. Tel 5196 2965

• Müüa sõiduauto Mitsubishi Colt 
1,3 2006. a universaalkere, 4 ust, 
valuveljed, hästi hoitud, läbisõiduga 
100 000 km, asub Rakveres. Tel 5112 
908

• Müüa Mitsubishi Galant 1988. a 
sedaan 63 kW bensiin. Hind 400 €. 
Tel 5231 604

• Müüa Nissan Almera 2001. a  2,2D 
sedaan (1000 €), heas korras. Tel 
5024 288

•  Müüa Op el  Z afira Ele ganc e 
2,2DTI 04/2003. a 92 kW hõbedane, 
turbodiisel, 7 kohta, konditsioneer, 
p ü s i k i i r u s e h o i d ja,  4 x e l . a k na d , 
el.peeglid, kesklukk puldist, tume 
s a l o n g ,  1 6  t o l l i  v a l u v e l g e d e l , 
pl.soojendus, veokonks, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

SÕIDUKID

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

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

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

• Soovin üürida 1toalise korteri otse 
omanikult. Tel 5812 5856

• Soovin üürida 1toalise korteri 
Rakvere kesklinnas. Tel 5676 0822

• Soovin üürida 3toalist või suuremat 
korterit Rakveres, võib olla ka maja. 
Tel 5834 0896

• Soovin üürida soodsalt 2-3toalise 
ahiküttega korteri.  Rakveres ka 
eramajas. Nõus aitama vanainimest. 
Tel 5597 5770

ANNAN ÜÜRILE

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

UUED JA 
KASUTATUD 

SUVEREHVID
E-R 9-16

Väljaspool tööaega
eelneval kokkuleppel. 
Tallinn-Narva mnt 

95.km
Tel 5568 4683

ANDA ÜÜRILE  

RAKVERE KESKLINNAS

2 TOALINE 

KESKKÜTTEGA, 

MÖBLEERITUD KORTER 

OTSE OMANIKULT.

Tel 56353422 või 53441131

VAHETUS
• Vahetada kap.remonditud korter 
Rakvere kesklinnas remonti vajava 
maja või suurema korteri vastu. Tel 
5550 0588

• Vahetada 3toaline korter Rakvere 
kesklinnas maja vastu Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5566 7164

•  Mü ü a  m a j a  k o o s  a i a m a a  ja 
kõrvalhoonega 18 km Rakverest 
või vahetada 2toalise korteri vastu 
Rakveres (II korrusel). Tel 5562 2948

• Müüa maja koos kõrvalhoonetega 
Mäetaguse vallas Ida-Virumaal otse 
omanikult. Krunt 1,0 ha. Tel 5366 8488

• Müüa 2 elamukrunti Vinni vallas 
Piira külas koos elamute projektiga. 
Tel 5175 790

• Müüa elamumaa Kadrina vallas. 
Krunt 1217 m2. Tel 5143 781

•  M ü ü a  e l a m u m a a  ( 5 1 1 6 
m 2 )  Ka d r i na  v a l l a s  Ne e r u t i 
looduskaitsealal. Tel 5698 2788

• Müüa elamumaa  (1317 m2) 
Kadrinas. Tsentraalne vee- ja 
kanalisatsiooni ühendus. Elekter, 
ehitusprojekt olemas. Tel 5052 060

• Müüa krunt (1100 m2) ja äripind 
(80 m2) Rakveres Rägavere tee 3. Tel 
5284 330

• Müüa kaunil Käsmu ps elamukrunt  
kat.tunnus 92201:014:0046, reg.
osa 180131/1801. Detailplaneering 
olemas. Tel 5568 6385

• Müüa soodsalt garaaž Ussimäel. Tel 
5333 1403

• Anda üürile 1toaline k.m. korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829

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

• Üürile anda 2toaline k.m. korter 
Rakveres. Tel 5195 655

• Üürile anda 2toaline k.mug. möblee-
ritud korter kesklinnas. 210 € + kom.
kulud. Tel 5219 328

• Anda üürile 2toaline ahiküttega kor-
ter või vahetada 1toalise mugavustega 
korteri vastu. Tel 5390 9466

• Üürida 2toaline korter. Tel 5398 2904

• Annan üürile möbleeritud 3toalise 
korteri Rakvere kesklinnas. Tel 5694 
7478

• Üürile anda möbleeritud 3toaline 
kõigi mugavustega korter Rakvere 
kesklinnas. 270 € + maksud. Tele-fon 
520 6145

• Anda üürile k.m. 3toaline korter 
Kundas pikemaks ajaks. Tel 5667 0309

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

• Rendile anda sümboolse tasu eest 
(rentnik peab hoidma niidetuna 
hoovi ja juurdesõidutee) suur aiamaa 
Mõdriku külas. Krundil vana talumaja 
ja tiik. Elekter puudub. Tel 5043 349

• Müüa Opel Astra Elegance 1,6i 
08/2002. a74 kW hõbedane metallik, 
sedaan, bensiin, hooldusraamat, 
konditsioneer, kesklukk, 4xel.aknad, 
sametsalong, Opeli valuvelgedel, 
roosteta ning mõlkideta, v.heas 
tehnilises korras, läbinud tehn.
ü l e v a a t u s e ,  k e h t i b  0 8 / 2 0 1 6 , 
ökonoomne ja ilus auto, soodsalt! 
Rakvere, tel 5903 7780

• Müüa Peugeot 406 1996. a 66 kW 
diisel, odom.näit 128 719 km, kehtiv 
ülevaatus. Tel 5292 661

• Müüa Renault Clio 1,2i 55 kW 2006. 
a, 5 ust, luukpära, sinakas metallik. 
Uus mudel. Sõiduk heas korras. Omab 
ülevaatust 04.2018. Hind soodne. Tel 
5616 5761

• Müüa soodsalt sõiduk Toyota Camry 
1988. a. Ülevaatus 7.2016. Tel 5333 1403

•  M ü ü a  Vo l k s w a g e n  G o l f  4 
Comfortline 1,6i 07/2001. a 77 kW 
kuldne metallik, bensiin, luukpära, 
5,ust, 4xel.aknad, kesklukk, el.peeglid, 
valuvelgedel, stereo,  kehtiv ülevaa-
tus, kehtib 07/2016, korralik, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa VW Golf Variant 2009. a. Hind 
6000 €. Tel 5662 1987

•  Müüa vähest  remonti   vajav 
Volkswagen Passat. Universaal, 1991. 
a. Tel 5604 2627

• Müüa Ford Mondeo 2000.-2007. a 
varuosasid. Tel 5646 6933

•  Mü ü a  M B  t ö ö ko r ra s  X e n o n 
tuleplokk  (kood A168 820 9026 
XALWA). Hind 100 €. Tel 5236 447

• Müüa Opel Astra valuveljed 
suverehvidel (4 auku). Tel 5199 3575

• Müüa 195/60R15 Nokia suverehvid 
(muster 6-7 mm). Hind 100 €/
komplekt. Tel 5552 7229

• Müüa väga korralikud 205/75R16C 
suverehvid 6x139,7 terasvelgedel. 
Hind 180 €/komplekt. Tel 5552 7229

• Müüa kasutamata Pirelli  suverehvid 
(185/65R15). Hind 120 €/jooks. Tel 
5552 7229

• Müüa 195/70R15C korralikud 
suverehvid. Hind komplektile 120 €. 
Tel 5552 7229

• Müüa korralikud plekkveljed 4x100 
R15. Hind 40 €/komplekt. Tel 5552 
7229

• Müüa VW Golf valuveljed R16. Tel 
5101 535

• Müüa soodsalt kasutatud R13, R14 
ja R15 rehve, plekk- ja valuvelgi. Tel 
5012 306



 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

PAE- JA PÕLLUKIVIST 
MÜÜRID, 

VÄLIKAMINAD. 
Tel 5129 689
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• Müün ja paigaldan aknaid ning uksi 
soodsalt. Tel 56 630 670

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

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465    

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

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

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

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa 5695 4670

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

• Plaatimine (vannitoad, köögid) 
ja muud ehitustööd (kõnniteede, 
müüride, aedade paigaldamine, 
krohvimistööd). tel 5606 9271

• Vundamentide ja majakarpide 
ehitus, puitkonstruktsioonid ja 
fassaadid, hoonete renoveerimine, 
ehitusalane nõustamine, hoonete 
mõõdistamine. Tel 5646 0674, FIE 
Mart Nestor

• Teostame väiksemaid ehitustöid. 
Hinnad kokkuleppel! Tel 5629 1114

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

• Fassaaditööd. Tel 5695 4670

•  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

• Väravaraamid,  aiap o stid ! 
Valmistame metallist väravaraame 
tiibväravatele. Võimalik puit-, võrk- 
ja varbtäide ning kate. Valmistame 
t e i l e  v a j a l i k e  m õ õ t u d e g a 
nelikanttorust aia- ja väravaposte 
puit- ja võrkpiiretele. Kui vajate abi 
mõõtmisel, siis tuleme kohale ja 
aitame. Tel 5012 326, meelespealt@
gmail.com

• Klaaskuul- ja soodapritsiteenus. 
Tel 5373 3408

• Pakume niiskuse ja hallituse 
vältimiseks teemantpuurimist koos 
värskeõhuklappide paigaldusega. 
Teenuseid on võimalik tellida ka eraldi. 
Kontakt: info@kckteemant.eu; telefon 
5174 192

• Lammutustööd. Tel 5695 4670

• Tänavakivi paigaldus ja teised 
haljastustööd. Hinnad kokkuleppel! 
Tel 5629 1114

• Tänava- äärekivide paigaldus; 
piirdeaedade, terrasside ehitus; 
väravate valmistamine, paigaldus 
ja automaatika; haljastustööd; 
ehitustö ö d .  Tehtud töödele 
garantii. kiviaed.ee, 5394 6666



• Puude lõhkumine halumasinaga. 
Töötab ka elektrita. Hind kokkuleppel. 
Tel 5150 342

• Viljapuude kevadine noorendus, 
hoolduslõikus. Tel 5143 787, Heino

• Pakun haljastustööd. Info tel 5118 
848
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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

• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 4670

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593

• Vee- ja kanalisatsioonitrasside 
ehitus  (sise- ja välistrassid), 
septikute paigaldus, samuti san.
tehnilised tööd. Tel 5373 3385

•  Toru-,  keskkütte-,  ja san.
tehnilisedtööd.  Tel 5332 4749

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

• Kliimaseadmed. Müün, paigaldan, 
h o o l d a n ,  r e m o n d i n  k o d u -  j a 
autokliimaseadmeid. Tel 5305 3053

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepateenused. Tel 5851 9785

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

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

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

www.prtgrupp.ee

www.ehitajamees.ee

info@ehitajamees.ee
Tel 5372 4272ÜLDEHITUSTÖÖD

FASSAADITÖÖD

KATUSETÖÖD

EHITUSE PEATÖÖVÕTT

Võtke ühendust 
ja leiame koos 
sobiva lahenduse!

www.kuulutaja.ee

KEVADINE 
ÕUNAPUUDE 
LÕIKUS, AIA-
KUJUNDUS 
ideest teostuseni. 
HAUAPLATSI-
DE kujundus ja 
hooldus.
MURUNIITMISTEENUS, 
VÕSALÕIKUS, HEKKIDE 
PÜGAMINE. 
Tel 5300 2883

• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

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

• 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 kokkuleppel. 
Info 5616 5761

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• Kolimine ja veoteenus. Suur kaubik. 
Tel 5552 8487

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

• Veo- ja kolimisteenus. Autod pik-
kusega 6 m ja 7,2 m. Start Rakverest. 
Tel 5809 6616

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

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

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

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

KAEVE- ja PLANEERIMIS-
TÖÖD. KALLURITÖÖD 10T.

Teeme toru- ja 
kanalisatsioonitöid

Hind kokkuleppel. Helista 
ja küsi infot

tel. 5568 4175 ja 5348 5514

VEOTEENUS KALLURIGA 

Tel 5684 9400

Killustiku, liiva, mulla ja 
erinevate täitepinnaste müük 

• 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

Rakvere, Tallinna tn 38. 
(hoovis)

Pakub: 

ALUMIINIUMI JA 
ROOSTEVABA TERASE

KEEVITUS JA 
PAINUTUS TÖID.

Info: 5666 9401

RakWeld@Gmail.com

• Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, müürid. Tel 5552 
8487, Vaiko

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

• Ahjud, kaminad, pliidid, korstnad, 
müürid. Tel 5047 459

• Korstnapühkimise teenus ja um-
mistuste likvideerimine. Tel 5552 
8487, Vaiko

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505
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Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee

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).

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

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

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

• Muusik ja õhtujuht Teie peole 
mõistliku hinnaga. Tel 5683 7141

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Koidula 1, 
Rakvere Tsentrumi 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 remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

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

•  T V- ja  s a t .s ea dm et e m ü ü k, 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 
7808, e-post: rts1@hot.ee

•  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

* 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

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. Tel 
5535 885

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

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

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

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

• Kingsepp võtab jalanõusid remonti 
Kundas Pargi tn 6 krt 19 E 10-19 ja N 
10-15. Tel 5822 9766

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

• R e m o n t - m ü ü k  k õ i k i d e l e 
õmblusmasinatele. Tarvikud, käärid, 
teritused Rohuaia 20-2. Tel 5588 429, 
32 45 085, Priit

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

Teostame 

pehme mööbli ja vaipade 

keemilist puhastust 

teie kodus!

Rakveres ja lähiümbruses!
 Info 5853 4560 või 5827 1622

facebook.com/teks  ilipuhastus

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

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
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• 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 kaminapuid. 
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

• 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 lõhutud küttepuid (pikkusega 
30–60 cm) koos kohale toomisega. 
Samuti pakume küttepuude saagimis- 
j a  l õ h k u m i s t e e n u s t  m o b i i l s e 
halumasinaga (töötab nii bensiini- 
kui elektrimootoriga). Täpsem info 
telefonil +372 5349 5103 või +372 
5308 8742

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

Kuulutused

Loe kuulutusi ka

www.kuulutaja.ee

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 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

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

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

• Müüa toidukartulit „Laura“. Asume 
3 km Rakverest. Tel 5334 5348

PÕLLUMAJANDUS

OSTAN SUUREMA 

KOGUSE 

KASELUUDASID.

HIND 

KOKKULEPPEL.

Tel. 5051 528

LADU NÄPIL MÜÜB:
broilerikoib 

1,30 €/kg;
broileri poolkoib 

1,35 €/kg;
sea kaelakarbonaad 

2,60 €/kg;
paneeritud tursafi lee 

2,90 €/kg;
forelli steik 
3,80 €/kg; 

suitsu lõhe tükid 
3 €/kg;

Info tel 32 20 722

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%
KÜTTEPUUD

•  Mü ü a  s o o d s a l t  n u r g a d i i v a n 
(150 €, kohaletoomis võimalus) 
ja  tumba,  diivanilaud  (kirss) , 
s ektsio onmo o dulkapp  (kirss) , 
s ö ö g i l a u d  j a  t o o l i d  ( k i r s s ) , 
elektriradiaa torid, suusasaapad.  
Tel 5104 147

• Müüa saunaahi (sügavus 500, 
laius 4400, kõrgus 700, toru Ø 12,7 
cm). Tel 5904 0151

• Soodsalt kaarkasvuhooned (3x4; 
3x6; 3x8m). Transpordi võimalus, 
kiire tarne. Info ja tellimine 5673 
0411

• Müüa uus õunapurusti  ja 
mahlapress. Tel 5669 6047

• Müüa 1uuad, saunavihad  Rakveres. 
Tel 5829 9439

• Müüa vähest remonti vajav klaver. 
Tel 5604 2627 

KODU
MÖÖBLIKAUPLUSES

Rakveres Tallinna tänav 49 

on nüüd kasutatud 
diivanid hästi 

odavad ja uutel 
nurgadiivanitel saab 

valida oma värvi. 
Palju uusi puidust 
kummuteid, kappe 

ja voodeid, valik 
antiikset mööblit, 
kasut. külmikud ja 

pliidid.

Tule juba täna!

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15 

P suletud

Info 5069 814

KUIVAD JA ODAVAD KUIVAD JA ODAVAD 

KÜTTEPUUDKÜTTEPUUD

Tel 5674 6029Tel 5674 6029

KÜTTEPUUD

Müüa tooreid 

saetud ja lõhutud 

küttepuid

LEPP

HINNAD AL. 28 € RM

Tel 5604 4220

LISAINFO KODULEHEL:
www.technoland.ee

Avatud E-R 9-17
Haljala tee 5, 

Tõrremäe Rakvere vald
Tel 53 457 458,

653 1833

SUUR HOOVIMÜÜK !

Laup., 16. apr., kell 10-13 

Suve tn 5, Rakveres. 

Soodsa hinnaga mööbel, 

pianiino, kodutehnika, 

lauanõud, vanavara jpm. 

Hinnad alates 10 sendist! 

Müük toimub iga ilmaga.

KASUTATUD RIITE MÜÜK 
(uus kaup)

E, 18.04 kell 14.30-16.00
Vinni päevakeskuses

Info 5344 8932

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 5079 984

• Ostan majapidamise likvideerimi-
sel või kevad koristamisel jäänud 
esemeid kila-kolani. Vajadusel prü-
givedu. Tel  5031 849

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

• Ostan majapidamis es olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
m ö ö b e l ,  n õ u d ,  m ä n g u a s j a d , 
jalgrattad, garaažitööriistu ja 
tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761

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

• Ostan õunaveski ja mahlapressi. 
Tel 5558 3686

• Ostan Pioneerpliidi ja küttekeha. 
Tel 5844 7898

• Antiigiäri ostab kulda igasugusel 
kujul. Hind alates 18 €/gr. Tel 5067 819. 
Kokkuleppel ettehelistamisega

• Ostan väga heas säilivuses esimese 
Eesti Vabariigi aegseid münte. Tel 
5043 349

• Müüa soodsalt lõhutud küttepuid. 
Tel 5554 6093

• Vahetada küttepuud sõitva auto 
vastu. Tel 5549 113

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüa 3m küttepuud. Tel 5043 326

• Müüa toidukartulit „Laura”. Asukoht 
Haljala. Tel 5836 4842

• Müüa kuuseistikuid. Tel 5398 1891

• Müüa kartulikastid (24 tk). Hind 
kokkuleppel. Tel 5292 661

• Müüme kõrgkvaliteetset vihmaus-
sikomposti. Pakendatud 25L kasutu-
sõpetusega kottidesse. Alates neljan-
dast kotist Rakveres kohaletoomine 
tasuta. 4.5€ kott info@kodurent.eu 
5661 0216

• Müüa kvaliteetset hobusesõnnikut. 
Tel 5228 396

• Müüa kasemahla .  Iga päev 
metsast toodud värske mahl. Tel 
5668 1018

• Teeme mullafreesiga Teie aiamaa 
istutamiseks korda! Selg jääb terveks 
ja labidas sirgeks! Hind al 15 eurot. Tel 
5567 5755

• Pandivere seafarm ostab söödatera-
vilja. Tel 5341 1899

• Ostan T-25 töökorras kõrgsurve-
pumba. Tel 5236 447

• Ostan T-40le üheteljelise haagise 
ja kartulisaputaja tagumise lindi. Tel 
5836 4842
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• Kü t i  S a e v e s k i s  s a e m a t e r j a l , 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise teenus  al. 16 €/tm ja 
nelikanthööveldus. Tel 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
servamata lauda, lepalauda, terrassi-,  
voodri- ja põrandalauda.  Erinevad 
profiilid, pikkused ja laiused.  Vedu 
tasuta.  Tel 5282 268

• Müüa odavalt klaasi (4 mm, 90x130) 
ja veneaegne el.keevitus. Tel 5612 
3965

EHITUS

SISEVOODER 
HIND al 0,24 eur/jm

VÄLISVOODER
HIND al 0,48 eur/jm

EHITUSLIK KARKASS 
HIND al 0,44 eur/jm

TERRASSILAUD 
HIND al 1,03  eur/jm

DISTANTSLIISTUD
HIND al 0,18 eur/jm

KÜTTEKLOTSID 
HIND 1 eur/20L ko  

Asume Sondas Sepa 18a
Info telefonil: 5306 7722 või 
sale@teamwood  mber.com

Müüa 
LOODUSLIKKU 

JA 
TÖÖDELDUD 

PAEKIVI 
OTSE TOOTJALT. 

Vajadusel koos 
paigaldusega. 

Tel: 5191 3156, Tõnis,
e-post: tonis36@hot.ee

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 materja hea hinnaga
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. 

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

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

• Ära anda seoses peremehe kaotusega 
väike isane 8a toakoer. Koer on 
sõbralik ja hea koduhoidja!

Tel 5079 202

• Müüa paaritusealisi hiidküülikuid. 
Tõupuhtad ja paberitega prantsuse 
päss ja kalifornia. Hind 30 eurot. Info 
5547 194

• Müüa küülikuid (soodus). Tel 5686 
8990

METS

Kroonipuu OÜ OSTAB 

MADALAKVALITEEDILIST 
KASEPALKI

Nõuded palgile:

Värske lõikus

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

Läbimõõt 24....32 sm

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

Lubatud: terve punasüdamik, 
oksad, kõverus

Hind kokkuleppel

Tel 5051 528, raivo@kroonipuu.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

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

• 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

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

TEATED
• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakvere Laada 14 (vana turuhoone) 
kauplus samas asukohas avaramal 
pinnal

MUUD
• www.toonklaas.ee

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

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

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

TUTVUS
• Keskeas mees tutvub üksiku 50a 
naisega, kes hea perenaine. Tel 5378 
5127

• Anda rendile soodsatel tingimustel 
kalapüügi luba 2 tk 3m ääremõrda, 
2 tk õngejada, 8 tk nakkevõrk (Lääne-
Virumaa). Tel 5624 4605

• Vajan kännufreesimisteenust. Tel 
5668 3582

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

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

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

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

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

HAUAPLATSIDE EHITUS     

Hinnad kokkuleppel!  Tel 5629 1114

Kallist täditütart 
AINO NURKA 

mälestab ja avaldab 
kaastunnet lähedastele. 

Harri perega

Sügav kaastunne Lembitule 
ema 

kaotuse puhul. 
Kateriina, 

Kristiana ja Georg

TULEME TEILE TULEME TEILE 
LÄHEMALE!LÄHEMALE!
Eraisikute Eraisikute 

reakuulutu-reakuulutu-
si saab anda si saab anda 

nüüd kanüüd ka
Vilde tänav 6a Vilde tänav 6a 

asuvas asuvas 
Grossi Grossi 

Toidukaubad Toidukaubad 
kaupluses kaupluses 
“Joogid”“Joogid”
Kauplus Kauplus 
avatudavatud

 iga päev 10-22 iga päev 10-22

N ä d a l a l e h t
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Tapa Kultuurikojas kor-
raldati tervise ja tervisliku 
toitumise teemal loenguõh-
tu, mida juhtis Evelin Il-
ves.

Liisi Kanna

Evelin Ilves tutvustas täna-
päevaseid lähenemisi tervisli-
kule toitumisele. Kogu ürituse 
vältel oli kuulajaskonnal või-
malus juhtida tähelepanu 
neid rohkem huvitavatele 
teemadele ja küsimustele.
Esimese olulise punktina tõi 
Ilves välja toidu töötlemise. 
„Terve teadusharu tegeleb 
sellega, et uurida, mis juhtub 
toiduga, kui seda töödeldak-
se,“ sõnas Evelin Ilves. Ühtlasi 
nentis ta, et samaaegselt 
püüab toidutööstus üha uusi 
töötlemismeetodeid luua. 
Toiduainete omadused muu-
tuvad töötlemise tulemusel 
aga täielikult. Nii võib saada 
tervislikust toiduainest eba-
tervislik toit.

Esmase toitumise neli 
vaala
Tähtsale kohale tõstis õhtu-
juht esmase toidu kontsept-
siooni tänapäevases toitu-
misteaduses. „Üha rohkem 
räägitakse sellest, et inimest 
ei toida ainult see, mida ta su-
hu paneb,“ sõnas Ilves.
Esmase toitumise niinimeta-
tud neljast vaalast esimesena 
tõi kõneleja välja inimesteva-
helised suhted. Ilves tõdes, et 
korras suhted toovad kaasa 
kõrgema elukvaliteedi ning 
see on kindlasti tervislikum 
kui üksnes brokoli ja porgan-
di söömine.
Nelja vaala hulgas nimetas et-
tekandepidaja ka eneseteos-
tuse ja spirituaalsuse. Pike-
malt keskendus loeng liiku-
misele.
„Liikumise kohta öeldakse, et 

   Nimetus  Kogus      Hind       Kõrgeim
      alates          hind

Seisuga 14. aprill 2016

Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Kartul kg 0,36 0,40

Seemnekartul kg 0,20

Mugulsibul kg 1,20

Roheline sibul kg 4,00

Till kg 10,00

Petersell kg 5,00 8,00

S a l a t i k u r k 
(Leedu)

kg 2,00 2,50

Ku r k ,  v ä i k e 
(Eesti)

kg 2,80 3,00

Tomat (Poola) kg 3,00 3,50

Var. kapsas kg 1,20

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Peet kg 0,80

Küüslauk kg 8,00 Värske 
12,00

Redis punt 1,00

Kuivatatud 
õunad

kg 8,00

Põlduba kg 2,50

Värske 
hapukurk

kg 5,00 7,00

Maasikad 
(Hisp., Kreeka)

kg 4,50 5,00

Kreeka pähklid kg 4,00 10,00

Sarapuu 
pähklid

kg 4,50

Maapähklid kg 5,00

Kanamunad 
(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

AVATUD MAASIKA- JA 
KÖÖGIVILJALETID!

Tapat külastas Evelin Ilves

Lääne-Virumaa Kossuliiga 
meistriliiga finaalis alistas 
Väike-Maarja Päästekool 
83:69 Simuna Spordiklubi ja 
tegi ajalugu, tulles esimese 
meeskonnana alates hooajast 
1994/1995, mil maakonnas 
praegusel kujul parimaid sel-
gitatakse, kolmandat korda 
järjest meistriks. Pronksmed-
alid läksid sel korral RLV Mas-
sive meeskonnale, kes alistas 
90:74 BGM Ehituse.
Finaali kõige väärtusliku-
maks mängijaks nimetati 
Päästeekooli pallur Rivo 
Täheste, kes tegi kullamatšis 
muljet avaldanud mängu – 20 
punkti, 17 lauapalli, 5 resul-
tatiivset söötu. Mihkel Mager 
panustas Päästekooli võitu 22 
punkti, Rauno Tikko lisas 12 
punkti ja 8 lauapalli. Simuna 
Spordiklubi ridades jõudsid 
kahekohalise punktiskoorini 
Ainar Villers ja Marek Suits, 

kes viskasid vastavalt 13 (li-
saks 9 lauapalli) ja 10 punkti.
Möödunud laupäeval toi-
munud medalimängud meel-
itasid tribüünidele muide 250 
silmapaari!
Päästekool sammus päev va-
rem toimunud poolfinaalist 
kullaheitlusse sirge seljaga - 
BGM Ehitus alistati 96:75. Tõ-
si: esimese poolaja järel juht-
isid „ehitajad“ 49:41, kuid 
kolmandal veerandil said 
päästjad oma rünnaku käima 
ning neljandal panid ka oma 
väljakupoole lukku – nelja 
minutiga tehti 18:0 spurt!
RLV Massive ja Simuna Spor-
diklubi pidasid poolfinaalis 
aga dramaatilise heitluse, 
lõpuks võitis Simuna 70:68. 
Veel kolm minutit enne 
kohtumise lõppu juhtis Mas-
sive 67:60, kuid üliaktiivse ja 
emotsionaalse tegutsemise 
tulemusel lõpetas Simuna 

kohtumise 10:1 spurdiga.
Esiliigas sai kuldmedalid kae-
la Kunda meeskond SK KNT, 
kes näitas lõpusekunditel 
vabaviskejoonel Simuna Arti-
stonist paremat viskekindlust 
ning võitis 91:88. Pronksmed-
alid kuuluvad sel hooajal 
Tamsalu/JaKon Ehitus 
meeskonnale, kes oli 82:75 
parem Huljast.
Kossuliiga finaalturniiril sel-
gus lisaks medalivõitjatele ka 
liiga parim kaugviskaja ehk 
“Viskekahur”. Erilise tiitli 
nimel asus reedel võist-
lustulle 13 mängijat, kellest 3 
paremat pääses laupäeva-
sesse finaali.
Meistriliiga finaalmängu 
poolajavaheajal peetud ot-
sustaval võistlusel asusid 
võitjat selgitama Tamsalu/Ja-
Kon Ehituse mängija Tõnis 
Vainus, RLV Massive tag-
amängija Sander Ramul ning 

BC Tarvas/Rakvere SK/
Kadapiku Agro meeskonnast 
Erik Kaasik. Igal mängijal oli 
kokku 25 viset (viiest kohast 
viis viset), mille soorita-
miseks oli aega 60 sekundit. 
Iga viskekoha 4 esimest ta-
bamust andsid ühe, viimane 
tabamus kaks punkti. Maksi-
maalselt oli võimalik koguda 
seega 30 punkti.
Esimesena visanud Erik 
Kaasik kogus 10 punkti. Keh-
va alguse järel läks teises 
pooles heasse hoogu Sander 
Ramul, kelle lõpptulemuseks 
oli võidukas 16 punkti. 
Viimasena visanud Tõnis 
Vainuse sihik oli finaalis pai-
gast ära, tema suutis koguda 
vaid 6 punkti.

Kuulutaja

Lääne-Viru Kossuliiga võitis Väike-Maarja Päästekool

Evelin Ilvese sõnul peaks 80 protsenti meie toidust olema 
taimne. 

Foto: Liisi Kanna

keha on loodud liikuma,“ lau-
sus Ilves. Ühe olulise aspekti-
na nimetas ta asjaolu, et suur 
osa immuunsusest asub meie 
lihastes.
Seejuures tulid jutuks elustiili 
haigused. Evelin Ilves netis, et 
kõigest 14 protsenti Eesti las-
test liigub piisavalt. Sellest tu-
lenevalt ohustavad elustiili-
haigused juba kahekümnen-
dates aastates inimesi.
Kõneleja sõnul on see prob-
leem tugevalt esile kerkinud 
viimase 5-7 aasta jooksul ning 
suurt rolli mängivad siinko-
hal nutiseadmed.
Olulise märksõnana nimetas 
ta ka ennetustöö. Elustiili 
muutmist küll haigekassa ei 
rahasta, kuid sellealast infor-
matsiooni on võimalik ise-
seisvalt leida ning see ei ole 
kallis. 

Tervisliku toitumise 
kontseptsioonid
Loeng keskendus kahele toi-
duainete kasulikkust käsitle-
vale kontseptsioonile. Evelin 
Ilves tõi välja „taldriku reegli“, 
mille järgi poole taldrikule 
pandavast peaks moodusta-
ma köögi- ja puuviljad, ühe 
neljandiku valgud ning ühe 
neljandiku teraviljad. „Tegeli-
kult peaks 80 protsenti meie 
toidust olema taimne,“ rõhu-
tas ta.
Ilves nentis, et liiga palju 
loomset toitu ei ole tervislik. 
„Loomse toidu tarbimine on 
viimase 60-70 aasta jooksul 
plahvatuslikult kasvanud. Ku-
nagi varem pole nii suurt ligi-
pääsu lihale olnud.“
Teise kontseptsioonina käsit-
les ta glükeemilist toitumist. 
Käsitluses peetakse tervisliku 
toitumise juures oluliseks in-
suliini taseme stabiilsust. 
Glükeemilise toitumise puhul 
jälgitakse toidu glükeemilist 
indeksit, mis iseloomustab 
toiduaine süsivesikute sisal-

dust ja nende mõju organis-
mile. 
Tervislikuks peetakse indeksit 
55 ning alla selle. Evelin Ilves 
tõi siinkohal huvitava näite. 
Täisterajahust al dente val-
mistatud pasta glükeemiline 
indeks on umbes 50, samas 
valgest jahust pehmeks kee-
detud pastal ligi 150. Indeksit 
mõjutavad nii tooraine kui 
töötlemisviis.

Tehke ise süüa
Loengu kuulajatel tekkis nii 
ettekande sisuga seoses kui 
ka muudel toitumisalastel 
teemadel väga palju küsimu-
si. Jagati oma kogemusi ning 
küsiti nõu.
Arutleti kohvi, alkoholi ja vi-

tamiinide tarbimise üle. Ju-
tuks tulid ka vaktsineerimine 
ja allergiad. Suurt huvi tekitas 
piima kasulikkuse või kahju-
likkuse küsimus. 
Loenguõhtu lõpetuseks nen-
tis Evelin Ilves, et tegelikult 
on inimesed väga erinevad 
ning konkreetsete toiduaine-
te mõju individuaalne. Lisaks 
rõhutas ta, et kodus tehtud 
ning vähem töödeldud toit on 
igal juhul tervislikum. „Tehke 
ise süüa,“ soovitas Evelin Il-
ves.
Ürituse lõpus oli kõigil soovi-
jatel võimalik esinejaga koos 
pilti teha. Algselt plaanitud 
pooleteise tunni asemel kes-
tis loenguõhtu veidi üle kahe 
tunni.
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KUHU MINNA

Rakvere Teater
15.04. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)
16.04. kl 19 Armastus tööpostil s. maja (lav. Peeter Tammea-
ru)
16.04. kl 19 Sina maga, mina pesen nõud s. maja (lav. Tarmo 
Tagamets)
16.04. kl 22 RT Jazz Jaanika Ventsel (plaadiesitlus kontsert)
19.04. kl 18.30 Erni Kase muusikaviktoriin v. maja kohvik
21.04. kl 19 3 õde v. maja (lav. Andres Noormets)

O Kõrts 
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta!
16. aprillil retrodisko DJ Margus Teetsov
23. aprillil parimad tantsulood 80ndatest kuni tänapäevani 
DJ Ailan Kytt

Gustavi Maja
22. aprillil kell 18 Mai-Agate Väljataga loeng “Uus aeg. Uued 
energiad...”
28. aprillil kell 18 Liis Orava loeng “Toidulisandid - võtta või 
mitte?” Info ja registreerumine tel 5535 871, www.gustavi-
maja.eu

Loeng „Südamerahu“
16. aprillil kell 18 on tasuta loeng diskussiooniga „Südame-
rahu“ aadressil Pikk 26. Teemat juhivad Kaie ja Rain Siim. 
Info: www.facebook.com/yhel.lainel

Rakvere JK Tarvas pidas möö-
dunud laupäeval oma esi-
mese kodumängu meistrilii-
gas, võõrustades 7. voorus 
Paide Linnameeskonda. Oli 
see nüüd ootamatult suur 
publikuhulk (üle 400 pealt-
vaataja, liiga selle hooaja re-
kord), mängu ajaloolisus 
(millal viimati Rakveres koha-
liku meeskonna osalusel 
meistriliigat mängiti? Üle 50 
aasta tagasi!) või ka objek-
tiivsed põhjused (niigi 
lühikese pingiga meeskonnas 
mitu vigastatut), kuid igata-
hes põleti täiesti läbi ja vastu 
tuli võtta 0:5 kaotus.
Juba esimesel rünnakul tri-
blas vastaste mustanahaline 
keskväljamees Jasper 
Chibueze Uwaegbulam ohtli-
kult Tarva trahvikasti suunas 
ja tõmmati selle lähistel jalust 
maha. Karistuslöök maandus 
vastu meie mehe Jaanus 

Kaasiku jalgu ja põrkas sealt 
õnnetult kombel Tarva 
väravasse. 0:1.
Esimene ehmatus ei jõudnud 
veel ülegi minna, kui 12. 
minutil sai vigastada JK Tarva 
keskkaitsja Märten Kuusk. Se-
ni kuni peatreener Valeri 
Bondarenko talle pingilt va-
hetust otsis ja Toomas Kiis 
seejärel oma ihuliikmeid 
kiiresti soojaks ajaks, maan-
dus Tarva väravas juba teine 
pall - karistusalas pääses pea-
ga vabalt löögile juba maini-
tud Jasper.
30. minutil õnnestus vaata-
mata meie kaitsjate pingu-
tusele skoorida Martin Kasel. 
0:3. Sama mees valmistas 
meile hulga peavalu ka mul-
lusel hooajal, kui võõrsilmän-
gus Flora IIga sai mees hakka-
ma kübaratrikiga (mäng lõp-
pes 3:3).
Sellega polnud tarvaste kan-

natused veel lõppenud. Kesk-
poolkaitsest keskkaitsesse lii-
gutatud Taavi Trasberg tõm-
bas ära säärelihase ja oli 
seetõttu, sarnaselt Kuusele, 
sunnitud vahetusse tulema. 
Tema koha võttis sisse Mihkel 
Saar.
Teisel poolajal lõi Paide veel 
kaks väravat. Paiguti suutis 
Tarvas ka ise palli vallata ja 
näitas päris kena söödumän-
gu, kuid meistriliiga koge-
muste puudust õhkas igast 
mängijast – kardeti eksida, 
üritati pallist kiiresti lahti saa-
da (a la et mina jumala eest 
praaki ei teeks) ja kui kuskilt 
juba rebenema hakkas, siis 
puudus kindel mees, kes kor-
ra majja löönuks.
Järgmine mäng toimub 
laupäeval, 16. aprillil Tal-
linnas, kui meid võõrustab 
hetke tabeli kolmas 
meeskond FC Infonet. 

Mis saab aga klubi „laatsare-
tist“. Ründaja Juhan Jograf 
Siim pole üldse tänavu plat-
sile saanud ja pole teada, mil-
lal see juhtub ning kuidas õn-
nestub vorm taastada. Lood-
etakse, et mais on mees siiski 
juba mängukorras.
Kaitsja Kaarel Saar on eemal 
vähemalt juunini. Keskpool-
kaitsja Alari Tovstik ootab uu-
ringute vastuseid. Teise olu-
lise keskväljamehe Stanislav 
Goldbergi kohta täpsem info 
puudub, temal on kand jätku-
valt vigane. 
Märten Kuusk vigastas 
viimases mängus hüppeli-
igest ja Taavi Trasberg sääreli-
hast. Loodetavasti on mehed 
platsil tagasi hiljemalt 23. 
aprill, mil on kavas 
võõrsilmäng Sillamäega (näi-
tab ka ETV).

Aivar Ojaperv

Esimene kodumäng ja 
rohke publik võtsid jala värisema
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17. aprill kell 14:30
Animafilm
(Perefilm!)

KAKS KAMRAADI JA
KAVAL MÄGER

17. ja 18. aprill kell 16 ja 20:15
Märul

(Alla 12-aastastele mittesoovitatav!)

LONDON ON
LANGENUD

17. ja 18. aprill kell 18
Komöödia

(Alla 14-aastastele keelatud!)

PÄEVAD, MIS
AJASID SEGADUSSE

KAHEKÕNE RAHVAGA

 ja Riigikogu liige

EKRE kohtub rahvaga veerandsajas kohas üle Eesti –
Tallinnast Põlvani. Kutsu ka sõbrad kuulama!

Vaata lähemalt www.ekre.ee

26. aprillil kell 18
VÄIKE-MAARJA

Seltsimajas, Pikk tn 2

Vaba aeg

Uusi eesti filme tuleb praegu 
nagu laudu Vändra saeves-
kist, nii et ühe käe sõrmedest 
jääb järjepidamisel puudu. 
Pühapäeval jõuab Rakvere 
kinno „Päevad, mis ajasid se-
gadusse“, mis heidab pilgu 
ühe noorteseltskonna ellu 
palaval suvel 90ndatel.
Allar (27) on proovinud ühte 
ja teist, kuid päris selget elup-
laani ei oma. Ühel leitsakuli-
sel suvepäeval sõidab ta koos 
autotäie sõpradega teelt välja 
ja pärast toibumist hakkab 
ebamäärase sisetunde ajel 
lihtsalt mööda raiesmikku 
jooksma. Justkui muinasjutus 
jõuab ta kraavikaldale, mille 
teisele kaldale jäävast kuuse-
metsast kuuldub peomuusi-
kat.
Allarit mängiv Hendrik Toom-
pere Jr annab hästi edasi te-
gelase sisepingeid. Noormees 
püüab osa saada tolleaegses 
ühiskonnas toimuvatest 
muutustest. Üheks kihiks fil-
mis on tegelikult üsnagi tõsi-

Nemad olid siin

ne olelusvõitlus, mille filmi 
sisututvustuse keskne kujund 
“ühelt peolt teisele” päriselt 
ei ava. Siiski, koos värvikate 
tegelastega kangastub kinoli-
nale 90ndatest realistlik ja 

kaasahaarav pilt, mis võib 
pakkuda äratundmist kõigile, 
kel tollest ajast isiklike mäles-
tusi.
Küsimuse kohaks filmi hin-
damisel võiks olla loo jutusta-

mise teatav katkendlikkus ja 
tegelaste vähene avamine, 
kuid selle korvab kogu filmi 
läbiv intensiivne ja tegelaste 
suhtes hooliv atmosfäär - nad 
on täiega kohal ja saavad 
omatahtsi tegutseda. Filmi 
tegijad eesotsas rezhissöör 
Triin Ruumetiga on suurepä-
raselt hakkama saanud tege-
laste sisemiste tunnete, pin-
gete, soovide, vajaduste tund-
liku ja reljeefse kujutamisega 
aktiivse välise tegevuse kau-
du. Ja kuna filmi teemaks on 
eneseotsing, siis võiks vahest 
öelda, et see toimubki pigem 
fragmentaarselt, eraldiseisva-
te sündmuste kaudu.
Näitlejate valik osadesse on 
väga õnnestunud. Eriti esile 
tõstan kunagise Nexuse laulja 
Merlyn Uusküla (suurepära-
ne filmidebüüt!), Allari ema 
mänginud Liina Vahtriku 
ning Juhan Ulfsaki, kes män-
gib Allari eeskuju Juuliust. 
Nad toovad tegevuskohale 
isikupäraselt huvitavat puu-

det ja vaadet. Samas loodak-
sin, et Taavi Eelmaale paku-
takse tulevastes filmides min-
git muud rolli kui „salapärane 
kohalik autoriteet, kellele 
meeldib filosoofia“, nagu nä-
gi ka mullusügiseses “Rouk-
lis”, sest vastasel juhul oleks 
tegu näitleja ande raiskami-
sega.
Leidlikke visuaalseid lahen-
dusi näeb filmis palju, eriti 
hästi on lavastatud ja üles 
võetud Triinu baari õues toi-
muv peomelustseen. Meele-
olu häälestas hästi ka filmi al-
guse intensiivne helitaust, sa-
muti kimp tolleaegseid eesti-
keelseid tantsulugusid, mil-
lest eredaimana jäi meelde 
lõputiitrite ajal kõlav “Loo-
tus”, esitajateks Kalle Kukk ja 
Astra. “Päevad, mis ajasid se-
gadusse” on selge õnnestu-
mine ja selle vaatamine igati 
soovitatav.

Tõnu Lilleorg

Hetk väliolengult eramaja aias. 
Foto: Kinosaurus Film
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Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428 www.omaporsas.ee

1,89
2,09

2,05

/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!

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

Teenused:

Laste- ja täiskasvanute hambaravi

Hammaste proteesimine

Implantatsioon

Kirurgia

Igemehaiguste ravi

Suuhügieen ja profülaktika

www.virudent.ee
info@virudent.ee

Turu plats 3, Rakvere, tel 3244449
Pikk tn 15, Tapa, tel 3344827
Kooli 5, Sõmeru

A.K.Autoteenindus koostööpartneriteks on

juhtivad kindlustusfirmad ja ka mitmed

autoesindused.

Samuti on teretulnud iga autoomanik, kelle

neljarattaline sõber viga on saanud.

Vastavalt meile antud volitustega aitame Teil

vormistada elektrooniliselt liiklus- ja

kaskokahjusid, suhelda vajadusel kindlustusega

või teha autole kereremondialast nõustamist.

www.akauto.ee

SÕIDUKITE
KERE- JA

VÄRVITÖÖD

Rakvere Narva tn 29 | tel: 327 0401

A.K.Autoteenindus-Hoolime Sinu Autost

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

* 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

Usalda õiguslikud 
küsimused meile!
D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse AS
Mob: 555 10 951; www.das.ee

Rannu Eimla
Kindlustuskonsultant

SINU ÕIGUSTE KAITSJA

NR 1 EUROOPAS

Kaunis, kevadine
kardinakangaste valik
Suur valik
mööbliriideid ja
rõivakangaid

KAUPLUSES

MÜÜA
3 MEETRIST
KÜTTEPUUD
koos transpordiga

Helistada 8-17

NB! Hinnad head
Kogused al 15tm

Tel 5900 0140

•
•
•
•
•

Tagaluuktõstukiga furgoonauto
Ebavajaliku äravedu
Klaverid ja seifid
Kaubavedu, kolimine Eestis ja mujal
Ladustamine ja tollivormistused

Koliauto Rakveres
Tel: 64 88 000, e-kiri: info@koliauto.ee
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