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JUHTKIRI

Ajal kui meediaväljaanded 
ülistavad peaminister Taavi 
Rõivase „killuviskamist“ 
Ameerika Ühendriikide ko-
möödiasaates ning peetavaid 
loenguid Eesti kui e-riigi edu-
lugude oskuslikust PR-ist, hä-
vitavad sellesama ülistatava 
riigi põllumajandusettevõt-
jad seafarme ja sulgevad pii-
makarju.
Tootmise lõpetavad isegi ro-
botlüpsifarmid, mille sead-
metesse investeerimine on 
olnud pikaajaline, energiaku-
lukas ja rahamahukas prot-
sess.

Valitsuse prioriteet 
ei ole põllumajandus
Viimase võimalusena olukor-
rale lahendus saada oli põllu-
meeste sümboolne 101 trak-
toriga Toompeale sõitmine, et 
juhtida tähelepanu ühe Eesti 
olulisema reaalsektorisse 
korraliku panuse andva põl-
lumajandussektori ees lasu-
vatele probleemidele, eeskätt 
piimahinna odavnemise ja 
Aafrika seakatku epideemia-
ga seoses. Eriti trööstitus sei-
sus on seakasvatajad.
Peaminister Rõivas kõndis 
riigikokku minnes meeleaval-
dusest nutitelefoni silmitse-
des lihtsalt mööda. Meele-
avaldusel osalenud põllume-
hed ei omanud eelkõige just 
peaministri ükskõiksuse pä-
rast vähimatki usku, et üritu-
sel võiks reaalselt ka tulemus 
ja mõju olla.
Valitsuse prioriteet ei ole põl-
lumajandus. Järelikult tuleb 
leida mingisugunegi leeven-
dust pakkuv lahendus Euroo-
pa põllumajandustoetuste ja 
olemasoleva süsteemi pin-
nalt.
Üheks võimaluseks oleks Ees-

ti maaelu arengukava 2014-
2020 siseselt vaadata vajadus-
põhiselt üle meetmed ja eel-
arved.
Näiteks on võimalik noorte 
põllumajandustootjate tege-
vuse alustamise meetmest 
tõsta vähemalt 7,5 miljonit 
üle näiteks loomade heaolu-
ga seotud meetmesse, kuna 
noorte põllumajandustootja-
te tegevuse alustamise meet-
me eelarves olevast 22 miljo-
nist eurost kasutati möödu-
nud perioodil vaid 7,7 miljoni 
euro ulatuses vahendeid. Sel-
le tõstega oleks võimalik sea-
kasvatajaid toetada ilma, et 
kellegi huvid kahjustada 
saaksid.
Lisaks on nimetatud arengu-
kavas olemas niinimetatud 
„Väikeste meede“, mille ees-
märgiks on toetada põlluma-
jandusettevõtteid käibega 
4000-14 000 eurot, ent on sel-
ge, et ükski sellise käibema-
huga ettevõte ei saa olla ma-
janduslikus mõttes tõsine 
põllumajandustootja. Niisu-
guse käibega pole võimalik 
luua isegi ühte korraliku pal-
gaga töökohta.
Seega võiks kaaluda ka selle 
meetme vahendite otstarbe-
kuse hindamist ja ümberja-
gamise võimalikkust, et välti-
da eestimaiste sigade ja pii-
makarjade hävitamist, mis 
mitte ainult meie majanduse-
le olulise tähtsusega, vaid ka 
eestlusele märgilise väärtuse-
ga on.

Oleme 
nutihulluse küüsis
Eelmise sajandi lõpus vallan-
dus maailmas internetihul-
lus, kus kõik, mis oli vähegi 
seotud interneti ja sellega 
seotud sektoritega, hinnati 

kordades üles, keskendumata 
reaalväärtusele.
Spekuleeriti kiire lootusega 
tohutuid kasumeid teenida 
ning osteti usku ja lootust, et 
ettevõtete immateriaalsel va-
ral on ka reaalselt väärtus ole-
mas.
2000. aastal mull lõhkes, hal-
vates majanduse, põhjusta-
des pankrotte ja tuues kaasa 
kriisi. Oleme oma suures 
e-riigi eufoorias samasuguse 
nutihulluse küüsis, unusta-
des taas majanduse aluseks 
olevad primaar- ja sekun-
daarsektorid.
Innovatsioon, start-up´id, 
spin-off´id, e-lahendused ja 
nutirakendused on kõik meie 
elu osa ja väikeriigil on alati 
võimalik oma kompaktsuses 
olla riiklikes katsetustes ja ra-
kendustes suurtest ees.

Tegelikku väärtust
loovad ettevõtjad 
on madalseisu
Ma ei püüagi väita, et niini-
metatud nutimajandus on 
ebaoluline või väheväärtus-
lik. Ent ma ka ei arva, et peak-
sime uhkustundest rinnale 
taguma ja rind kummis pot-
jomkinlikult Eesti e-riigi edu-
kusest rääkima, kui meil sa-
mal ajal on päevast päeva te-
gelikku väärtust loovad ette-
võtjad madalseisus ja eelda-
vad riigipoolset abi ning mit-
te ükskõiksust.
Oleks põllumajanduse seis 
rahuldav ja riik omalt poolt 
parima teinud, paneksin isegi 
peaministri e-riigi kuvandi 
levitamise uudisele laigi.

Einar Vallbaum,
Riigikogu liige

Potjomkinlik e-riikPeksa saamiseks piisab internetistki
Lolli ei päästvat keretäiest isegi mitte kiriku kaitsvad sei-
nad, aga pahaaimamatu asjalik kodanik võib väga kergelt 
pügada saada internetis. Hoiatamaks kodanikke järjest 
jultunumaks muutuvate netikelmide eest algatasid Polit-
sei- ja Piirivalveamet ning Tarbijakaitseamet teavituskam-
paania „Ära lase ennast pügada!“.
Lihtne on muidugi näpuga näidata ja parastada: ise olid 
loll, et petta said!, aga seegi on vaid tagantjärgi tarkus. Nii 
materiaalne kui ka moraalne kahju on tekitatud, kannata-
nul häbinägu ees (sageli ei tee ta seetõttu politseisse isegi 
avaldust), aga kelm itsitab pihku ja otsib järgmist ohvrit 
või haub uut ja veel salakavalamat plaani.
Netikelmide püüdmine on nii politseile kui ka Tarbijakait-
seametile raske. Internet on teatavasti suures osas ano-
nüümne ning ega siis keegi korralda pettust oma nime ja 
näoga. Samuti on internet piiriülene ning Eestis korralda-
tud pettuse niidid võivad viia jumal teab kuhu. Ja seadu-
sedki võiks olla täpsemad ning konkreetsemad.
Kõik mainitu on siiski vaid n-ö fakti konstanteerimine, 
pettused internetis toimuvad nendele vaatamata või nen-
de kiuste. Sest netis liigub palju raha ja seal kus mammo-
na, seal ka kelmid.
Parim kaitseingel tarbijale on tegelikult tarbija ise. Pigem 
karda kui kahetse! Püüa näiliselt soodsat tehingut tehes 
endale selgeks teha, miks see tehing nii soodne on, või kas 
pakutav kaup-teenus on ikka reaalne?
Kiilaspäise mehena on mulle loomulikult silma jäänud 
kutsuvad netireklaamid, kus müüakse imerohtu, mis juba 
kuu ajaga (või mis iganes see tähtaeg oligi, ei süvenenud!) 
kasvatab juuksed pähe tagasi. Oh jahh… Teadlased-toht-
rid on selle probleemiga sajandeid tegelenud ning pole 
väikesele geeniapsule parandust leidnud, aga mingi tege-
lane müüb internetis pulbrit, mis mure lahendab? Ei, tä-
nan, parem olen kiilakas edasi kui netikelmile eurosid loo-
vutan.
Kui kõige uuem nutitelefon, mille nimel suurimad fanaa-
tikud on valmis päevi järjekorras seisma, on internetis 
müügis poole hinnaga, siis see ei saa olla aus kaup! Mis 
ajendab niigi nõutud kaupa müüma odavamalt? See saab 
olla kas varastatud (mis on suhteliselt ebatõenäoline) või 
pole seda kaupa tegelikult olemas.
Miks ma pean auto ostma neti teel tehtava ettemaksuga? 
Miks on külaliskorterit üürides vaja ettemaksu? Miks peab 
uskuma lubadust „kui toode ei vaata ootustele, saate raha 
tagasi“, kui müüja netilehel pole ühtegi tõsiselt võetavat 
kontaktaadressi?
Ma tõesti soojalt soovitan: jäta netist kaup ostmata, kui asi 
vähegi kahtlane tundub. Ära toida kelme.

Aivar Ojaperv
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Toonased võtmeisikud ja 
tänased juhid meenutasid 
tähtpäeva puhul mööda-
nikku ja tegid tuleviku- 
plaane. Muuhulgas loode-
takse kümnekonna aasta 
jooksul soetada ligi 50 mil-
jonit eurot maksev kuiva-
hi.

Liisi Kanna

Kundas on tsementi toodetud 
juba 145 aastat. Praegu kasu-
tusel olev tehas rajati 
1960ndate alguses. 
Tsemenditehas oli tähtsaks 
tootjaks ja tööandjaks, samas 
aga väga suureks reostajaks, 
paisates tunniga õhku mitu 
tonni tolmu. 1980ndate lõpul 
mõisteti selgelt, et amortisee-
runud tehas vajas uuele elule 
aitamiseks täiendavaid inves-
teeringuid.
AS Kunda Nordic Tsemendi 
tänane tegevdirektor Meelis 
Einstein nentis tähtpäeva sõ-
navõtus, et toona ei olnud 
esimeseks murekohaks mitte 
majandus, vaid keskkond. 
„See oli tõsine probleem. Ini-
mesed olid juba lootuse kao-

tanud,“ rääkis Einstein. „Te-
has taheti kinni panna. Prob-
leemi lahendamiseks ei ol-
nud aga võimet ega ressurssi. 
Tuli vaadata väljapoole, stra-
teegilise partneri poole.“

Kunda sadam
1991. aastal sõlmisid USA et-
tevõtja Ronald S. Lauder ja 
Kreeka tsemenditööstur 
George A. Tsatsos Eesti Vaba-
riigi valitsusega kokkuleppe, 
millest sai alguse Kunda tse-
menditööstuse erastamine ja 
tehase renoveerimine.
Investor  George A. Tsatsos 
tunnistas koosviibimisel pee-
tud kõne, et mõtleb tänini va-
hel, kuidas see projekt üldse 
õnnestus. „See on ime!“ sõ-
nas Tsatsos. „Oli palju tõuse 
ja mõõnasid. Lõpptulemu-
seks õnnestus meil panna 
kokku hea leping.“
Käsikäes tehase renoveerimi-
sega taasavati ka Kunda sa-
dam. Esimene kaubasadam 
asutati aastal 1805, kaasaeg-
ne Kunda sadam valmis 1994. 
aastal.
„Eesõigus ehitada Kunda sa-
dam oli suur õnn,“ lausus in-
vestor. „Kunda jaoks on see 
väga oluline. Sadam avas uk-

Kunda tsemenditehase rekonstrueerimise 
algusest täitus veerand sajandit

Tsemendimuuseumi kogusse lisandus investor George A. Tsatsose (paremal) käejälg. 
Foto: Liisi Kanna

se, et olla rahvusvahelisel tu-
rul tegija. Selle sadama tõttu 
on linn saanud äritegevuse 
keskuseks,“ sõnas Tsatsos.
Sadama olulisust rõhutas ka 
Kunda linnapea Kaido Veski. 
„Eelkõige tänu sadama ehita-
misele võime öelda, et Kunda 

ei ole monofunktsionaalne 
linn, vaid Virumaa tõmbekes-
kus paljudele ettevõtetele,“ 
sõnas linnapea.
Meelis Einstein leidis, et taga-
si vaatamine annab julgust 
taas edasi  liikuda ja areneda. 
„Me peame vaatama ka tule-

viku suunas. Ees on suured 
väljakutsed. Praeguseks 
probleemiks on majandusli-
ku jätkusuutlikkuse tagami-
ne,“ arutles tegevdirektor. 
„Tulevikuväljavaated on meil 
head,“ lisas ta.
Perspektiivis on nii sadama 

arendamine kui tsemendite-
hase tehnika uuendamine.

Kuiv meetod
Praegu valmistatakse Kundas 
tsementi märjal meetodil, 
kuid plaanis on minna üle 
kuivtehnoloogiale. „Tsemen-
ditööstuse jätkusuutlikkuse 
taga on kaasaegne tehnoloo-
gia,“ rõhutas Einstein. „Kui-
vahi on palju energiaefektiiv-
sem.“
Sellise projekti maksumus 
jääks suurusjärku 40-50 mil-
jonit eurot. „Me saame aru, et 
need investeeringud on nii 
suured, et ei ettevõte ega 
omavalitsus üksi suuda neid 
välja ehitada. Aga koostöös, 
kui ka riik toetab, on see või-
malik,“ kommenteeris Kunda 
linnapea Kaido Veski.
Millal täpselt kuival meetodil 
tootma hakatakse, ei osanud 
tegevdirektor välja tuua, kuid 
pakkus idee teostumise pe-
rioodiks kümmekond aastat.
„Ükskord me teeme selle kui-
va tehase Kundasse niikui-
nii!“ sõnastas Einstein oma 
lootused inspireerituna le-
gendaarsest hüüdlausest.
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Politsei- ja Piirivalveamet 
ning Tarbijakaitseamet al-
gatasid teavituskampaania 
„Ära lase ennast pügada!“, 
mis ennekõike keskendub 
pettustele internetis ning 
e-kaubanduses.

Aivar Ojaperv

Politsei- ja Piirivalveameti 
Põhja prefekti Kristian Jaani 
sõnul saab politsei iga päev 
keskmiselt kolm teadet inter-
netikelmuste kohta ning pet-
turite poolt tekitatud kahju 
on kokku ligi 3 miljonit eurot 
aastas. „Kelmus on elatusalli-
kaks kurjategijatele, kes otsi-
vad ohvriteks ennekõike ker-
geusklikke ja vähem infor-
meeritud inimesi. Sageli tun-
nevad kelmile raha maksnud 
ohvrid ka valehäbi ega taha 
juhtunust politseile ega lähe-
dastele teada anda. Kelmus-
tele aitab piiri panna just see, 
kui inimesed teavad levinud 
skeeme ja tunnevad pettu-
seohud ära,“ rääkis prefekt.

Isegi politseipealik 
sattus petuskeemi
Kampaania hõlmab nii tele-
reklaame (olete vast juba näi-
nud, kuidas Kalevipoeg end 
nulliga laseb pügada) kui ka 
laiaulatuslikku kajastust aja-
kirjanduses. Ajakirjanike val-
gustamiseks korraldasid ni-
metatud ametid kesknädalal 
Tallinnas ka konverentsi.
„Need, see tähendab kelmu-
sed, on igivanad probleemid 

Kui pakkumine paistab liiga 
hea, siis see ongi pettus!

ja kannatus hakkab vaikselt 
katkema,“ lausus teleajakirja-
nik ning kampaania üks kõ-
neisikutest Märt Treier.
„Inimeste hulk, kes ohumär-
ke ära ei tunne, aina suure-
neb,“ kinnitas politseiprefekt 
Jaani. „Oht petta saada varit-
seb nii ostjaid kui ka müüjaid. 
Müüakse sama „kaup“ mit-
mele ostjale, ei saadeta kaupa 
ära, kvaliteet ei vasta kirjeldu-
sele jne,“ loetles Kristian Jaa-
ni petturite nippe. „Internet 
võimaldab anonüümsust ja 
petturitele on see sama hea 
kui pime tänav autovargale.“
„Potentsiaalsed ohvrid oleme 
me tegelikult kõik,“ jätkas ta 

ja tõi värvika näite, kuidas pe-
tuskeemi üheks osaliseks sat-
tus isegi Lääne politseipre-
fekt: „Ühel kenal päeval olid 
tema ukse taga paar lee-
dulast, matkakotid seljas, ja 
nõudsid majutust. Selgus, et 
keegi oli prefekti korteri tema 
enda teadmata „üürile“ and-
nud ja ettemaksu küsinud, 
mille pahaaimamatud mat-
kasellid olid ka ära maks-
nud.“
Just ettemaksud on need, 
millega sooritatakse palju 
pettusi. „Probleem on ka 
maksjates, kes on nõus kerge-
käeliselt ettemaksu tasuma, 
uurimata vähimalgi määral 

tausta,“ märkis Jaani. „Kui te 
autot ostate, siis vaatate alt ja 
pealt, aga netist ostes olete 
valmis silmagi pilgutamata 
tasuma tuhandetesse euro-
desse ulatuvat ettemaksu?“
Kristian Jaani tõi reaalsest 
elust veel ühe näite: „Äsja tu-
rule tulnud suhteliselt kallist 
„vidinat“ pakuti netis müüa 
poole odavamalt. No mõelge 
natukene ikka ise ka kaasa – 
spetsialiseeritud poodides on 
neile „vidinatele“ järjekord, 
aga keegi müüb samal ajal 
poole hinnaga! Kui teile täna-
val pakutakse jalgratast 10 
euroga müüa, saate kohe aru, 
et see on varastatud, aga kui 
sellist „soodsat“ tehingut pa-
kutakse, kas siis ei teki pettu-
se kahtlust?“

Tarbija saab 
end ise aidata
Tarbijakaitseameti peadirek-
tor Andres Sooniste rääkis, et 
märkimisväärne osa kauple-
misest on kolinud internetti 
ning paraku on selle avasta-
nud ka kõlvatu konkurents. 
„Internetis liigub palju raha 
ja suur hulk raha meelitab ligi 
ka suure hulga kelme,“ sõnas 
ta. „Facebookis, foorumites ja 
ostu-müügi portaalides on 
müüjad ja ostjad tihti ano-
nüümsed, mistõttu on ebaau-
sate kavatsustega inimestel 
seal paratamatult lihtsam te-
gutseda.“
Sooniste mainis muuhulgas 
ka kõikvõimalikke „imetoo-
teid“, mis lubavad kümnetes-
se kilodesse ulatuvat kaa-
lulangust, rohtu kiilaspäisuse 

vastu jne.
Tehnokratt, aga samas ka tar-
bija Peeter Marvet tõdes, et 
„hea“ tarbija on samuti kee-
ruline olla, sest petturid lähe-
vad järjest kavalamaks ning 
tõde ja kelmust on raske eral-
dada. „Minu kogemus ütleb, 
et lisaks kõigele ei oska ausad 
müüjad oma ausat kaupa tut-
vustada. Kelmid teevad seda 
palju paremini, nende müü-
gioskused on tublisti etemad 
kui ausate kauplejate omad.“
Märt Treier viskas õhku ka 
ühe retoorilise ning raskesti 
vastatava küsimuse: aga kust 
jookseb pettuse piir? „Mustla-
ne on meie automaatsel hin-
nangul pealetükkiv müüja ja 
suure tõenäosusega pettur. 
Aga need viisakalt riides 
noormehed kaubanduskes-
kustes, kes pakuvad pensio-
nisammast?“
Netipettuste vähendamisel 
oleks kindlasti abi mõninga-
test seadusemuudatustest ja 
järelevalvemeetmete tõhus-
tamisest, kuid suurim sõber 
saab endale olla siiski vaid 
tarbija ise. „Ka see oleks suur 
samm edasi, kui netis tegut-
sedes teeksin ostja või müüja 
kohta kas või ühe ainsagi pä-
ringu, et tema tausta uurida,“ 
ütles politseiprefekt Kristian 
Jaani. „Juba väga põgus kont-
roll võib anda viite kelmuse-
le.“
Lisainfot saab kampaania 
veebilehelt www.ostatargalt.
ee, kuhu on koondatud üle-
vaade levinud petuskeemi-
dest ja teave, kuidas end 
kaitsta.

Lasterikkad pered 
saavad taotleda 
kodutoetust
Riiklik toetus eluasemetin-
gimuste parandamiseks ja 
kaasajastamiseks on mõel-
dud lasterikastele peredele, 
kus kasvab vähemalt kolm 
kuni 19aastast last. Taotluste 
esitamise tähtaeg on 16. 
mai, kirjutab KredExi veebi-
lehekülg.
Toetust saavad taotleda ka 
varasemalt toetust saanud 
pered, kellele on kodutoe-
tust eraldatud mitte enam 
kui ühe korra. Korduva toe-
tuse taotlemise hetkeks 
peab eelmine toetus olema 
kasutatud sihtotstarbeliselt, 
projekt tähtaegselt lõpeta-
tud ja KredExile esitatud 
toetuse kasutamise lõppa-
ruanne.
Ühe projekti maksimaalseks 
toetussummaks on 8000 eu-
rot. Taotlejale, kes on eelne-
valt käesoleva meetme raa-
mes toetust saanud, võib 
eraldada korduvat toetust 
kuni 5000 eurot. Taotletava-
tele summadele lisandub 
tulumaks.
Taotlejale, kes on eelnevalt 
käesoleva meetme raames 
enam kui ühe korra toetust 
saanud, rohkem toetust ei 
eraldata.
Riik toetab taotleja elamis-
tingimuste parandamisele 
suunatud projektide teosta-
mist kuni saja protsendi ula-
tuses projekti maksumusest, 
kuid mitte rohkem kui mak-
simaalne toetussumma.
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MUST KROONIKA

Tasub teada

Müügiportaalides on saada-
val tehnikavidinad, mida saab 
müüjate sõnul kasutada po-
litseiradarite avastamiseks. 
Kuigi neid võib vabalt osta, 
on seadmete kasutamine 
meie riigis keelatud. Ilmselt 
paljud seda ei tea, sest seadu-
serikkujate arv on aastast aas-
tasse kasvanud.
Seadeldisi nimetatakse rada-
riavastajateks või antiradari-
teks ja nende tööpõhimõte 
on väga lihtne. Seade paigu-
tatakse sõidukisse ning kui 
politsei mõõdab läheduses 
kiirust, siis annab see kiiruse-
mõõtmisest helisignaaliga 
märku.
Kuigi selliseid seadmeid võib 
vabalt müüa ja osta, on nen-
de kasutamine sõidukis kee-
latud. Liiklusseadus ütleb, et 
mootorsõidukis ja selle haa-
gises ei tohi olla seadmeid, 
mis võimaldavad avastada 
liiklusjärelevalve kiirusemõõ-
teseadet või häirida selle 
tööd. 
Politsei sõnul suureneb igal 
aastal antiradarite kasutami-
ne. Möödunud aastal alustati 
radariavastaja kasutajate suh-
tes üle Eesti 164 väärteome-
netlust, millest kolmandik 
ehk 52 menetlust oli Ida pre-
fektuuris.
Tänavu on selliseid juhtu-
meid kokku olnud juba 70, 
nendest 19 Ida- ja kaks Lää-
ne-Virumaal. Ida prefektuuris 

LIIKLUSÕNNETUS
24. aprillil kell 13.40 toimus 
liiklusõnnetus Rakveres Posti 
ja Laada tänava ristmikul, kus 
26aastane mees sõitis sõi-
duautoga Audi A8 otsa pea-
teel liikunud motorollerile, 
mida juhtis 35aastane Andrei. 
Kokkupõrke tagajärjel pais-
kus motoroller otsa tee äärde 
pargitud sõiduautole Audi A6. 
Motorolleri juht toimetati 
Rakvere Haiglasse.

VARGUSED
26. aprillil teatati, et Sõmeru 
vallas Aluvere külas varastati 
ajutise liikluskorralduse foo-
ride seest kaks akut. Kahju on 
340 eurot.
25. aprillil teatati, et Rakvere 
vallas Tõrma külas murti sisse 
aiamajja ja varastati puuka-
min koos korstnaga, tele-
viisor, akutrell ning muud va-
ra. Kahju on 1610 eurot. Sa-
mas külas murti sisse ka teise 
aiamajja ja kuuri ning varas-
tati mullafrees. Kahju on 469 
eurot.

REOSTUS
25. aprillil kell 08.26 teatati 
Häirekeskusele reostusest Ta-
pal Pikk 70 asuvas Olerexi 
tanklas, kus arvatava kütuse-
varguse tagajärjel oli 60 ruut-
meetrisele alale maha valgu-
nud ca 500 liitrit diislikütust. 
Päästemeeskond kattis reos-
tusala absorbendiga, reostu-
nud saepuru utiliseerimisega 
tegeleb objekti haldaja.

Peagi võib abi saada eradetektiivilt
Üle kümne aasta tagasi põlesid kired eradetektiiviseaduse 
ümber. Oli lootust, et seaduseelnõu hakatakse arutama, kuid 
toonane siseminister Margus Leivo võttis õiguskomisjoni 
soovitusel selle tagasi põhjendusel, et see vajab veel põhjalik-
ku uuendamist ja analüüsimist.
Eelmisel aastal pandi siseministrile taas ülesandeks regulee-
rida eradetektiivinduse valdkond, tähtajaks määrati 2017. 
aasta lõpp. Nüüd on tehtud esimesi samme seaduse väljatöö-
tamiskavatsuse ettevalmistamisega ja ministeerium palus as-
jast huvitatutel vastata mõningatele küsimustele.
Näiteks, millised on vastaja ootused või praktiline vajadus 
eradetektiiviteenuse osutamise reguleerimiseks. Milline 
peaks olema eradetektiiviteenuse sisu ning võimalik teabe 
kogumise valdkond? Kas eradetektiivil võiks olla õigus võtta 
isikult seletusi ja teostada isiku jälgimist avalikus kohas?
Huvilistelt ja osapooltelt oodati aprilli alguseks ettepanekuid 
ettevalmistava seaduse kohta. Siseministeeriumi õigusnõu-
niku Tairi Tonksoni sõnul esitasid oma arvamuse nii prokura-
tuur, kaitsepolitseiamet kui ka eraisikud, kes üleskutset kuul-
da võtsid.
Kokku laekus üheksa ettepanekut. „Mõtteid on seinast seina 
ning juba maikuus on Siseministeeriumil plaan kokku kutsu-
da töörühm, kes hakkab neid läbi töötama,“ rääkis Tonkson.
Õigusnõunik möönis, et sellise seaduse järele on ilmne vaja-
dus. Soovitakse, et oleks täpselt reguleeritud, kes on detektiiv, 
mis on tema õigused, milliseid andmeid võib ta koguda, mil-
listes menetlustes osaleda jne.
Mis saab aga siis, kui eradetektiivilitsentsi saanud isik hakkab 
oma õiguseid kurjasti ära kasutama? Selle peale ütles Tonk-
son, et kui erasektorile antakse mingi ülesanne, siis tuleb rii-
gil tagada kogu tegevuse üle järelevalve ja kontroll seaduse 
täitmisel, millega kaasneb kindlasti ka ressursikulu.
Samas on töörühmal veel vaja lahendada oluline küsimus, 
milliseid tegevusi üldse eradetektiividele usaldada. Ilmselgelt 
ei soovi jõustruktuurid anda eradetektiividele jälitustegevuse 
õigust. Õigusnõuniku sõnul on mitmeid riike, kus eradetek-
tiivindus on seadustatud. Seaduse koostamisel võiks eesku-
juks võtta teiste riikide parimad praktikad, mis tuleks meie 
oludega vastavusse viia.
Pragune arutelu jõuab esimeste tulemusteni mai lõpuks, mil 
selgub, missugused õigused ja kohustused tulevased erade-
tektiivid saavad.

Kaius Mölder

Politseid radarimõõtjatega ei peta

tabatud radarikasutajate suur 
hulk on seletatav sellega, et 
märkimisväärne osa avasta-
tud kasutajatest on sõitnud 
sisse Vene Föderatsioonist, 
kus seadme kasutamine kee-
latud ei ole.
Paljud väidavad, et ei olnud 
seadme kasutamise keelust 
teadlikud. „Teadmatuse taha 
varjumine ei vabasta loomu-
likult vastutusest. Sellise teo 
eest võib karistada kuni 
400eurose rahatrahviga ning 
seade konfiskeeritakse,“ ütles 

Jõhvi politseijaoskonna va-
nemkorrakaitseametnik An-
nika Elm.
Politsei avastab seadeldisi ta-
vapärase liiklusjärelevalve 
käigus ning politseisõidukites 
on selleks spetsiaalne tehni-
ka.
Kuigi üks antiradareid müüv 
netilehekülg nimetab mitusa-
da eurot maksvaid seadmeid 
politseile avastamatuteks, 
lükkab politsei selle väite üm-
ber. Müüja võib kõike reklaa-
mida, kuid politsei käib ajaga 

kaasas ning vastav tehnika on 
võimeline avastama igasugu-
seid radaripüüdjaid. 
Politsei tuletab meelde, et 
kuigi kiirusmõõtja avastaja 
iseenesest liiklusohtu ei põh-
justa, võib seadme abiga var-
jata üritatav käitumine tuua 
kaasa raskete tagajärgedega 
liiklusõnnetusi. Liiga suur kii-
rus on üks peamisi põhjuseid, 
miks juhid ohuolukordadele 
reageerida ei suuda.

Kaius Mölder

Pilt on illustreeriv. 

Eelregistreerimine ja teavitus: Riina Männik
riina@rrk.ee ja +372 5290741

bürokraatiast ja piirangutest –

Kas sibulakimp, kus ei ole vähemalt 16 sibulat, on ikka 

Ja kas turismitalu, mille köögis ei ole 8 erinevat 
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Koostööleppe allkirjastasid Töötukassa juhatuse liige Meelis 
Paavel ja OG Elektra juhatuse liige Rita Tehvo. 

Foto: Aivar Ojaperv

Eesti Töötukassa ja AS OG 
Elektra sõlmisid koostöö-
leppe, mille eesmärk on 
toetada tööandjat sobiva 
tööjõu leidmisel.

Aivar Ojaperv
Liisi Kanna

Töötukassa juhatuse esimehe 
Meelis Paaveli sõnul on selli-
seid koostööleppeid sõlmitud 
Eestis paarikümne ringis. Le-
pingud on kasulikud mõle-
male osapoolele: Töötukassa 
toetab tööandjat sobiva töö-
jõu leidmisel ja selle etteval-
mistamisel, samuti töökohta-
de kohendamisel vastavalt 
(eri)vajadustele; ettevõte ai-
tab aga töötukassa klientidel 
arendada tööalaseid oskusi.
„Me tahame, et meist oleks 
praktilist abi, muud me ei ta-

hagi,“ märkis Paavel. „Lepin-
guteni jõuame me mitte sel-
leks, et lepinguid sõlmida, 
vaid me otsime praktilisi la-
hendusi. Meie missioon: aita-
me leida töö ja töötaja.“
„Praegune statistika näitab, et 
üle 60 protsendi Eesti töö-
kohtadest leitakse Töötukas-
sa abil – tegelikult ei pea see 
number nii suur olema, sest 
tegutsevad ju ka eraettevõte-
test töövahendajad,“ lisas ta. 
„Meie pluss on, et saame pak-
kuda tuge nii töötule kui ka 
tööandjale, mida eravahen-
daja ei tee ega peagi tegema.“
OG Elektra omanik Oleg 
Gross pidas senist koostööd 
Töötukassaga heaks. „Meil on 
olnud seni väga hea koostöö 
tänu teie töötajatele,“ kiitis 
ta. „OG Elektra on teatud 
mõttes omapärane firma - 
meil on väga palju eri vald-

kondi, vajame väga erinevate 
oskustega spetsialiste ja see 
teeb personalipoliitikaga te-
gelemise raskeks.“
Gross mainis ka, et OG Elekt-
ra kavatseb lähiajal avada 
taas kolm uut poodi ja nende 
personaliga komplekteerimi-
ne praegu käib. Ettevõtte per-
sonalijuht Toivo Murakas aga 
ütles, et lisaks uute kaupluste 
personalile vajatakse kohe 
praegu vähemalt 20 töökat 
kätepaari ja nende leidmisel 
loodab OG Elektra ka Töötu-
kassa abile.
Muuhulgas oli juttu ka eriva-
jadustega inimeste tööhõi-
vest. „Meil on valmisolek vä-
henenud töövõimega inimes-
te tööle võtmiseks olemas, 
aga vaatame iga inimest eral-
di,“ rääkis Murakas. „Seni 
töökohti vajadusele vastavaks 
kohandatud pole, aga nagu 

Töötukassa ja OG Elektra sõlmisid koostöölepingu

„Investeerimisteema on 
mind kogu aeg huvitanud ja 
Kuulutajasse majandustee-
madest kirjutades nakatusin 
sellesse põhjalikult,“ lausus 
Katrin Kivi. „Töö ja perekond-
likud kohustused ei võimalda 
mul aga Tallinnas eriti tihti 
seminaridel käia, lisaks 
eeldab nendel osalemine 
täiendavaid väljaminekuid. 
Mõtlesin siis asjale teisest 
küljest läheneda: korraldaks 
õige ise!“
„Rakveres ja Lääne-Virumaal 
on mul kindlasti mõttekaas-
lasi,“ jätkas ta, „inimesi huvi-
tab see teema järjest rohkem, 
sest üks asi on teenida hästi, 
kuid sama oluline on ka teen-
itud raha paigutamine nii, et 
sellest ka tulevikus kasu 
oleks.“

Õnnestumine lisas entu-
siasmi
Märtsi lõpus korraldatud 
seminar õnnestus Katrin Kivil 
hästi – esialgu planeeritud 
ruumidest tuli loobuda ja nö 
käigu pealt uued otsida, sest 
kõik soovijad poleks muidu 
ära mahtunud. „See oli hea 

tunne – esinejad rääkisid tar-
ka ja huvitavat juttu, kuulajad 
olid rahul. Tahtsin seda veel 
kogeda, sest rahast rääkides 
ei saa teemad kunagi otsa 
ning otsustasin esimesele 
teise järgi teha. Ja ega ma siis 
üksi korralda – mul on 
mõttekaaslasi ja partnereid 
kah.“
7. mail Rakvere Reaalgüm-
naasiumis toimuval seminaril 
„Väärtpaberid ja finantsvaba-
dus“ esinevad lektoritena 
Alar Tamming AS Tavid 
valuutavahetusest, Alo Vallik-
ivi LHVst, Rauno Klettenberg 
Nasdaq Tallinnast ja ajaleht 
Äripäev oma välja mõeldud 
tegelase investor Toomasena. 
Nagu mainitud, lisandus 
viimasel hetkel esinejate hul-
ka veel Tõnu Pekk, kes on äsja 
loodud pensioniühistu Tule-
va üks 20 asutajast.

Kus nad varem olid?
Kindlasti on paljudel keelel 
küsimus: kus te varem olite, 
pensioniühistu asutajad? 
Seisab ju nende kodulehekül-
jelgi: „Ühel päeval arvutas 
Annika kokku, et ta on iga 

Rakvere finantsvabadusseminaril 
tuleb juttu ka uuest pensioniühistust

mainitud, valmisolek selleks 
on olemas. Inimesed peaksid 
vaid ise oma soovidest ja vaja-

dustest julgemalt rääkima, 
kui nad seda ei tee, on meil 
väga raske tegutseda.“

1000 pensionifondi kogutud 
euro pealt maksnud 
pankadele 108 eurot 
teenustasu, aga tulu on ta ise 
selle raha pealt teeninud vaid 
77 eurot. Lähemalt uurides 
avastas ta, et Eesti praegused 
pensionifondid võtavad suuri 
teenustasusid, kuid samas on 
nende tootlus OECD riikide 
kehvemate seas. Tõenäoliselt 
põleb samamoodi ka sinu 
pensioniraha. Kas see on väl-
timatu? Ei ole.“
„Sama küsimust on minult 
varemgi küsitud ja selle olen 
ma ka ise endale esitanud,“ 
vastas Tõnu Pekk. „Ega muud 
vastust polegi, kui et mõõt sai 
täis ja asi tuli ära teha. Eks 
üks põhjus on ka selles, et 5 
aastat tagasi oli pensionikon-
to veel väike ja „põlenud“ 
summasid ei osatud hooma-

ta, kindlasti loodeti ka suure-
male tootlusele.“
Ja kindlasti tuleb küsida ka 
teine küsimus: miks peaks 
just pensioniühistu Tuleva 
juttu uskuma? „Ega ei peagi, 
iga pensionikoguja peab en-
dasse uskuma ja ühistuga lii-
tudes ise otsustama, kuidas 
asju paremini teha.“
Tõnu Pekk lisas, et ühistu 
edukaks toimimiseks on vaja 
vähemalt 3000 osanikku. 
Ühistu liikmeks saab ja võib 
astuda igaüks – ka need, kel 
pensionikonto juba mõnes 
teises organisatsioonis. „Kuni 
aasta kulub liikmete ja kapi-
tali kogumisele, seejärel saab 
hakata rääkima muudest to-
imingutest, ka pensionikon-
tode üleviimistest,“ mainis 
Pekk. „Tüüpilise liituja pen-
sionikonto suurus võiks olla 

10 000-15 000 eurot. Siis saak-
sime fondi mõistlike tasude-
ga valitseda, see ei ületaks 0,5 
protsenti aastas.“
Tõnu Pekk on finantstea-
duste magister ning ettevõtja. 
Ta on töötanud Hansapan-
gas, PwCs ning neli aastat Eu-
roopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupangas Moskvas ja 
Londonis. Nagu mainitud, 
teeb ta ettekande 7. mail Rak-
veres toimuval seminaril, kus 
avab teemat kindlasti laie-
malt.
Kogemusseminarile „Fi-
nantsvabadus ja väärtpaber-
id“ saab veel registreeruda, 
kõige lihtsam on teha seda 
Facebooki kaudu (https://
www.facebook.com/
events/1043927172333177).
Lisa info www.skillclub.info

Kuulutaja peatoimetaja Katrin Kivi korraldab Rakveres 
lühikese aja jooksul juba teist korda investeerimise- ja 
rahateemalise seminari. Ajakirjanikuna tahab ja oskab 
ta viimaste uudistega kaasas käia – oma 7. mail toimuva 
seminari esinejate hulka õnnestus tal nö 12. tunnil kut-
suda Tõnu Pekk, kes on osa viimase nädala kõige kuu-
memast majandusuudisest – ta on üks pensioniühistu 
Tuleva asutajatest.

Aivar Ojaperv

PAKUN TÖÖD
• Rakweld OÜ otsib alumiiniumkeevi-
tajat. Kohapeal on võimalus oskusi 
lihvida. Tel 5666 9401

• Rumner Grupp OÜ võtab tööle ülde-
hitajaid. Tel: 514 4940

•  R a u m  O Ü  o t s i b  t o o t m i s e s s e 
freespruss-majade pakkijat, töö 
vahetustega (tööalane väljaõpe ko-
hapeal), asukoht Rakvere Tootmise 6. 
Tel 5156 342

• Pakun tööd kohusetundlikule ehi-
tustöölisele (katused ja fassaadid). Tel 
5330 1455, CV saata virumaa.katused@
gmail.com

• Pakume tööd tänavakivi pakenda-
ja-sorteerijale. Tel 5561 6149

• Otsin korralikku abitöölist Rakveres 
(ehitustööd). Tel 5671 5345

• Vajan abimeest majapidamisse. Töö 
ca 3 päeva nädalas. Kohusetundest 
priid ja viinaninad ei kontakteeru. Tasu 
3 eur/h kätte. Tel 504 0123

• Võtame tööle aknapesija, kes oskab 
käsitleda tõstukit ning ei karda kõrgust. 
Tel 5686 4119

• Pakun hooajalist tööd metsaistuta-
jatele. Tel 5674 6029

• Vajatakse metsaistutajaid. Palk 
tükitöö alusel. Tööle ja tagasi 
tööandja kulul. Tel 5367 6817

• Vajan saemeest (võsa). Minu var-
ustus, soovitav B-kat. juhiluba. Tel 
5673 5648

• Duo Takso pakub tööd taksoju-
htidele. Tel 528 2659

• Vajatakse kogemustega kallur-pool-
haagise juhti (C-, E-kat.). Tel 5858 9054

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

•  Otsime toredat ja rõõmsameelset 
klienditeenindajat ja kokka peagi 
avatavasse uude kohta Rakveres 
Tsentrumi hoones. Asjaga on kiire. 
Kaukaasia šašlõkk. CV saata kau-
kaasiagrill@hot.ee või tulla koha-
peale Aluvere. Tel 5896 4101

• Võtame oma kollektiivi tore-
daid juuksureid ja praktikante. 
Nooremjuuksur pakub oma teenu-
seid juunikuus 50 % soodsamalt. 
Asume Rakveres Kroonikeskuses. 
Tel 5901 9373, 32 40 775

• Kauplus Meta Rakvere Põhjakeskuses 
pakub tööd suveperioodiks klienditee-
nindajale - puhkuste asendamine. Töö 
sobib ka kooliõpilasele.  Huvi korral 
palume ühendust võtta tel. +372 5626 
0435 või anusepp@msn.com

• Otsime müüjat Kroonikeskusesse 
(pensionär, hea eesti keele oskusega). 
Tel 5246 055

• Otsime elurõõmsat kohusetund-
liku pensionäri, kes saaks hakkama 
kodutöödes ning koduloomadega. 
Meie poolt elamine ja söök. Tel 
5285 416

• Vajatakse E-kategooria autojuhti 
(Eesti-Rootsi-Taani-Soome-Eesti). 
Vajalik eelnev töökogemus ja eesti 
keele oskus. Tel 564 1277

• OÜ Trovador Vinni vallas võtab tööle 
farmitöötaja. Lisainfo tel 552 6723

• Põllumajandusettevõtte Lääne-Viru-
maal Vinnis võtab tööle lüpsja. Ela-
miseks 2- või 3toaline korter. Tel 5304 
1060

• AS Rakvere Farmid Ulvi  farm 
Lääne-Virumaal pakub alalist tööd op-
eraatorile. Info 5620 3552 või 5822 6991

• Pakkuda tööd farmi abitöölisele. 
Soovitavalt farmitöö kogemusega. 
Nõutav hea füüsiline vorm ja tahe 
töötada loomadega. Tel 5098 324, 
5333 4774

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

• Jalgpallitreeningud Tapa kunstm-
urustaadionil. Ootame treeningutele 
poisse vanuses 6-8 a. Info: tel. 55 
6776 89

• Rootsi keele tunnid. Tel 5273 884
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Rakvere, Aia 16. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

•

algab 07.05 kell 10.00

• algab 02.05 kell 18.00

• algab 07.06 kell 18.00

• algab 06.07 kell 18.00

• algab 15.06 kell 18.00

• algab 04.05 kell 18.00

Veoauto-, bussi- ja taksojuhtide ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

B-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

A-kategooria koolitus

T-kategooria koolitus

(35 ja 70 tundi)

(buss)

(traktor)

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

A, A1, A2, AM, BE, C, CE
koolitusega võib alustada igal ajal

B-kat 10.05 ja 27.05
B-kat e-õpe 05.05 ja 26.05

Esmaabi koolitus 06.05 ja 20.05

Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

Lõppastme
koolitus

IGA NÄDAL!

Kas Sulle meeldib
kirjutada?

Kas Sind huvitab, mis
maailmas toimub?
Kas tahad lisaraha

teenida?
Kui jah, siis kirjuta artikkel ja
saada see toimetusse. E-post:

toimetus@kuulutaja.ee

Haljala tankla

otsib

suveperioodiks

KLIENDI-

TEENINDAJAT!

Lisainfo

Tel 58 838 805

Lilika

CV palume saata: kaido@reinpaul.ee

Pakume tööd PUIDUHAKKURI

OPERAATORILE
Vajalik eelnev töökogemus (näiteks

hakkur, metsaveoauto) ja C-kat juhiluba

Toivo Murakas

personalijuht, tel: 5334 0040

personal@ogelektra.ee

Lisainfo:

SEOSES TÖÖMAHU SUURENEMISEGA
VÕTAME TÖÖLE:

GRILLTOODETE VALMISTAJA
SÖÖKLA KOKA
PAGARI
KONDIITRI
PUHASTUSTEENINDAJA
JAHELAO KOMPLEKTEERIJA
LAOHOIDJA
VEOAUTOREMONDILUKKSEPA

KASSAPIDAJAID
LETITEENINDAJAID
VANEMTEENINDAJA

• väljaõpet

• kindlat ja konkurentsivõimelist palka

• kaasaegseid töövahendeid

• toetavat ja sõbralikku meeskonda

Pakume Sulle:

Kuusalu ja Haljala „Gea” kauplusesse:

Lepnal asuvasse keskusesse:

OÜ KK-RIDEEN. Ettevõte KK-Rideen OÜ loodi 2002. aastal. 2013. aastal hakkasime looma Realisatsioonikeskust, mis

tegeleb nii uue kui kasutatud mööbli (Isku, Martela, Kinnarps jne), profitööriistade (Hilti, Makita, Bosch,Dewalt,

Senco, Hitachi jne.), ehitusmaterjalide, elektroonika, santehnika, äritarvete, varuosade, tarvikute, kodu- ja

tööstuskaupade müügiga. Kaubad pärinevad meie Euroopa partneritelt ning on testitud ja töökorras.

Otsime MÜÜGI- JA TURUNDUSJUHTI
Peamised ülesanded:

Nõudmised kandidaadile:

Omalt poolt pakume:

• igapäevase müügitöö korraldamine ja müügikäibe suurendamine

• kliendisuhete loomine ja hoidmine; kontaktide arendamine edasimüüjatega

(Soome, Rootsi, Norra, Venemaa, SRÜ maad)

• kliendibaasi haldamine ja arendamine

• hinnapakkumiste koostamine, tellimuste vormistamine ja meilipäringutele vastamine

• müügi-ja turundustegevuste elluviimine

• müügi-ja turundusmaterjalide koostamine

• vähemalt keskharidus

• eesti, inglise, vene keel kõnes ja kirjas

• B kategooria juhiluba

• arvutikasutamise oskus

• väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, aja planeerimisoskus,

iseseisvus, otsustusvõime,

enesekindlus ja ausus

• kasuks tuleb varasem müügitöö kogemus ja omandatav kõrgharidus

ning C kategooria juhiloa omamine ning soome keele oskus

• kaasaegseid töötingimusi

• sõbralikku ja toetavat meeskonda

• arenemisvõimalusi; kogemust töötada kiiresti kasvavas ja arenevas ettevõttes

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri ja CV e-posti aadressile: kristo@k-kummid.ee

Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, 45301

www.realisatsioonikeskus.ee
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Rakvere Ametikooli õpila-
sed käivad üsna sageli vä-
lispraktikal ning osalemi-
ne rahvusvahelistes pro-
jektides ei ole selle kooli 
jaoks midagi uut. Sel aas-
tal osaletakse aga hoopis 
teistsuguses projektis.

Maris Marko

Projekti Blende-N-d Bran-
ding: Die Spur stimmt! sisuks 
on tööhõiveks vajalike oskus-
te arendamine ja inglise keele 
õpe, seeläbi on tegemist tava-
pärasest mõnevõrra teoreeti-
lisema või akadeemilisema 
projektiga, kuhu on kaasatud 
lisaks Rakvere Ametikoolile 
veel kaks kooli Ungarist ning 
üks kool nii Türgist, Saksa-
maalt kui Soomest. Projekti 
rahastatakse programmi 
Erasmus+ raames.
Rahvusvahelise õpilaste selts-
konna esimene kokkusaami-
ne toimus aprillis Ungaris 
Debrecenis, kuhu iga osalev 
kool sai saata seitse õpilast ja 
inglise keele õpetaja. Rakve-
ret esindasid üks noormees ja 
kuus neiut, kellest kaks, Ruf 
Stoliar ja Marily Metsalu jaga-
sid oma kogemusi ka Kuulu-
taja lugejatega.
“See oli väga äge,” kinnitasid 
neiud kui ühest suust, tunnis-
tades, et alguses oli natuke 
raske võõras keeles ja võõras-
te inimestega suhelda. Keele-

õppe seisukohalt suurimaks 
saavutuseks luges Ruf Stoliar 
just julgust rääkida. “Alguses 
ma ei tahtnud rääkida, häbe-
nesin ja kartsin vigu teha, aga 
see on loomulik.”
“Kui kõik hakkasid rääkima, 
siis saime julgust juurde ja 
hakkasime paremini rääki-
ma,” märkis Metsalu. Et 
oleks, millest rääkida, oli kok-
kusaamisel oma teema – 
”Tööturule sisenemine”. Noo-
red mängisid rollimänge, 
kuulasid loenguid, arutlesid 
ja analüüsisid.
Loomulikult kuulus reisi juur-
de ka turismipool. Külastati 
rahvusparki, tutvuti nii Deb-
receni kui Budapestiga. Õpe-
taja Kaia Ljašile avaldas eriti 
muljet skulptuuride rohkus 
linnaruumis, õpilased kiitsid 
ohtrasõnaliselt arhitektuuri.
Inglise keele seisukohalt tun-
dus Ungari-poolne ootus mõ-
nevõrra kõrgem meie tegelik-
kusest. Kaia Ljaši sõnul olid 
materjalid üsna raskes keeles, 
mis valmistas probleeme ka 
teiste riikide noortele. Kõige 
parem keeletase oli ilmselt 
Türgi noortel. Siinkohal tasub 
märkida, et meie seitse noort 
valiti 20 maaturismi õpilase 
seast, Türgis oli aga kandi-
deerijaid üle 200.
Projekti tugevuseks hindasid 
Eesti noored erinevate kul-
tuuridega tutvumist, ilusat 
maad ja uute kogemuste saa-
mist.
Tüdrukud nentisid, et lõpuks 

ei tahtnud keegi enam ära 
minna, sest oldi headeks sõp-
radeks saadud. Nende sõnul 
on isegi kahju, et Eestisse tu-
levad juba teised õpilased sa-
madest koolidest.
Projekti raames oli kõigil õpi-
lastel kohustus saada vähe-
malt üks kirjasõber. Stoliar ja 
Metsalu tõdesid, et neil on 
see eesmärk veel saavutama-
ta.
Projekti järgmine etapp toi-
mub septembris Rakveres. 
Praegu peetakse juba usinalt 
plaane. Ehkki Rakvere on 
Debrecenist kordi väiksem, 
pole karta, et siin midagi näi-
data või teha ei oleks. Eesti 
teema projektis on “Haridus 
ja tööturg”. Selles olid nii õpi-
lased kui õpetaja ühel meelel, 
et Ungari kogemus aitab neil 
paremini ette valmistuda ja 
vältida neid asju, mis seal 
puudustena näisid.
Tüdrukud meenutasid, et 
4tunnine konverents oli igav 
ja raske ning Eestis sellist te-
ha ei kavatseta.
Plaanis on kasutada eriti kaa-
sagseid tehnilisi lahendusi, 
panna rõhku meie e-asjadele 
nagu e-kool, e-riik ja muu 
taoline. “Ungari oli selles osas 
meist mõnevõrra maas,” 
märkis Ljaš. Lisaks ametikooli 
arvutiklassi võimaluste ra-
kendamisele on plaanis kü-
lastada näiteks Tallinna Üli-
kooli Balti filmi, meedia, 
kunstide ja kommunikatsioo-
ni instituuti.

Ametikooli noored 
käisid Ungaris

Rakvere Ametikooli esindus Ungaris. 
Foto: Martin Bastig

Maavalitsuse fotokonkursile 
„Lääne-Virumaa–aken laia 
maailma” laekus 121 fotot. 
Lääne-Viru maavanem Mar-
ko Torm tänab kõiki hobi- ja 
elukutselisi fotograafe, kes 
maavalitsusega oma elamusi 
jagasid. „Saame sellest maa-
konna jaoks kindlasti kasu. 
Õigus on neil, kes ütlevad, et 
hea pilt räägib enam kui tu-
hat sõna. Näitame kõigile kui 
kaunis on Lääne-Virumaa,“ 
sõnas Torm.
Loodusfotode kategoorias 
osutus parimaks Urmo Paju 
foto „Talve võlumaa“, mis on 
pildistatud Emumäel. Teise 
koha saavutas Vainupea ran-
nas tehtud Kärt Miljaste kaa-
der „Laine loksub randa“. 
Kolmandale auhinnalisele 
kohale platseerus Tõnu Wilu 
sügisene ülesvõte Porkunist.
Objektide kategooria pari-
maks osutus Arvi Koitve foto 
nimega „Muinasjutuline Nee-
ruti mõis, virmaliste võimu-
ses“. Teisele kohale hääletas 
�ürii Elisa Sisaski foto, mis on 
tehtud Vihula mõisas ning 
kolmandale kohale Keidy 
Piirmetsa foto Toolse linnuse 
varemetest.
Fotosid inimestest laekus 
korraldajatele vähe ning �ürii 
arutelu käigus otsustati välja 
anda vaid parima foto au-
hind. Teiste fotode taset selles 
kategoorias ei hinnatud nii 
kõrgelt, et teist ja kolmandat 

Fotokonkursi parimad on selgunud

kohta välja jagada. Võitjaks 
tuli Veiko Vaarikmäe poolt Ul-
jastel õppusel „SIIL“ tehtud 
kaader pealkirjaga „Mehed, 
kes ei tagane“.
Eripreemia „Ehedus“ otsusta-
ti anda Taavi Kivisillale foto 
eest „Metsik lääs Eesti moo-
di“, mis on tehtud Kunda-Põ-
druse maanteel.
Maavalitsuse fotokonkurss 
vältas 4.-24. aprillini. Parimad 
selgitasid välja Virumaa Tea-
taja peatoimetaja Aarne Mäe, 
fotograaf Marianne Loorents, 
Kuulutaja peatoimetaja Kat-

rin Kivi, Lääne-Viru Maavalit-
suse avalike suhete peaspet-
sialist Kristel Kitsing ning 
Lääne-Viru Maavalitsuse 
arengu- ja planeeringuosa-
konna juhataja Mati Jõgi.
Parimate autorite tunnusta-
mine leiab aset 6. mail kell 13 
maavalitsuse saalis.
Kõigi konkursile esitatud fo-
todega saab tutvuda http://
laane-viru.maavalitsus.ee/fo-
togalerii

Kuulutaja

Õppusel „SIIL“ tehtud kaader „Mehed, kes ei tagane“. 
Foto: Veiko Vaarikmäe
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A -ALOE VERA EESTI

Puhkusereisid on toredad. 
Puhata on mõnus ja veelgi 
mõnusam on seda teha klii-
mas, kus on soe ning päike ja 
meri.
Soojamaapuhkusel tuleb end 
kindlasti kaitsta põhjamaisest 
tugevama päikese eest. Päike-
sepõletus on ebameeldiv ja 
nõnda võib juhtuda, et jook-
sed esimesse ettejuhtuvasse 
poekesse ning haarad müüja 
soovitusel täiesti tundmatu 
topsi kreemi, millel olevat 
korraliku müügijutu järgi 
imevõimed, sest see on koha-
lik kraam.
Seejärel tormad välja enda 
valutavaid õlgu ja nägu kree-
mitama. Vähemalt on see 
mingigi leevendus. Tuttav ko-
gemus neile, kes enda päike-
sekaitsevahendid koju unus-
tanud?
Täpselt nõnda sai alguse ka 
osaühing Aaloe-Vera Eesti, 
sest järgmine reis Kanaaride-
le, täpsemalt Lanzarotele, toi-
mus vaid ühel eesmärgil: lei-
da see kreem, selle valmista-
jad ja saada teada, mil moel 
see nii efektiivselt toimis.
Põhjus ei saanud ju olla vaid 
aaloes, mida see kreem sisal-
das. Aaloed kasutatakse pal-
judes toodetes, mis nii efek-
tiivset mõju avaldanud ei ole.

Puhtaimast puhtam aaloe

Aaloetaimed kasvavad Lanzarote kuival ja vulkaanilisel maasti-
kul, millest ammutatakse need vaat et maagilised raviomadu-
sed. 

Foto: Erakogu

mitmeid kasulikke omadusi.
Lanzarotel valmistatud too-
ted sisaldavad aloe vera mah-

la, mis taolist protsessi ei läbi. 
Need tooted valmistatakse 
värskest mahlast, et saada 

kätte kõik selle naturaalsed 
omadused. Kogu tooraine on 
pärit Lanzarote aaloeistan-
dustest, mille pinnast ei töö-
delda kemikaalidega ning kus 
ei kasutata ei pestitsiide ega 
tehisväetisi.
Seega on Aaloe-Vera Eesti 
maaletoodavate toodete val-
mistamine väga looduslähe-
dane ja puhas. Enamik tööst, 
mida tehakse nende valmis-
tamiseks, toimub vanamood-
sal käsitöömeetodil. Käsitöö 
algab tegelikult juba taimede 
koorimisest ning lõppeb val-
mistoodete pakendamisega 
karpidesse.

Kreemita end Kanaari-
dele – loosi lähevad kaks 
reisi kahele Lanzarotele!
Aaloe-Vera Eesti OÜ toob 
maale kolm kaubamärki: 
Lanzaloe, Aloe Excellence ja 
Vinoterapia. Lisaks e-poele 
on Aloe-Vera Eesti turustata-
vad tooted jõudnud ka Selveri 
lettidele, need on leitavad 
kassatsoonide vahetust lähe-
dusest. Müügil on nelja sorti 
kreeme ja hügieenilisi huule-
pulkasid.
Neid tooteid ostes avaneb 
ühel õnnelikul võimalus sõita 
sügisel Kanaaridele. Kampaa-
nias osalemine on lihtne: tu-

leb osta huulepulk ja kreem 
ning esitada ostu eest tasumi-
sel Partnerkaart.
Juba 1. augustil loositakse 
välja võitja, kes saab koos 
kaaslasega Aurinko korralda-
tud reisipaketiga sõita Lanza-
rotele - kohta, kust need aa-
loetooted pärit on. Lisaks loo-
sitakse kõigi ostjate vahel iga 
kuu alguses välja vaheauhin-
du - 50 euro väärtuses Aloe 
Excellence toodete kinke-
komplekte.
Selverite nimekiri, kust kam-
paaniatooteid osta saab, täie-
neb iganädalaselt. Nimekiri, 
kampaaniatingimused ja 
kampaaniatooted on leitavad 
veebilehelt www.aaloevera.
ee/kampaania.
Teiseks võimaluseks Kanaari-
dele reisi võita on tulla ilu-
messile Ilu sõnum 2016 ke-
vad, mis toimub 13.-15. mail 
Eesti Näituste messikeskuses. 
Kõigi messikülastajate vahel, 
kes ostavad Aaloe-Vera Eesti 
boksist tooteid, loositakse 
messi viimasel päeval välja 
reis kahele Lanzarotele.
Kõikide toodetega on võima-
lik tutvuda kodulehel www.
aaloevera.ee ning Aaloe-Vera 
Eesti Facebooki lehel http://
www.facebook.com/Aaloe.
Vera.Eesti

Lisaks juba proovitud kreemi-
le oli tootjate tootevalikus 
veel seepe, šampoone, duši-
geele, niisutavaid ihupiima-
sid, mahlasid, toidulisandeid 
ja muud põnevat. Seepärast 
tunduski uus reis uuel ees-
märgil vajalikuna.

Miks just 
Kanaaride aaloe?
Väikese seiklemise järel aa-
loepõldude vahel leiti ka esi-
mene otsitavatest. Tootjaga 
juttu vestes selgus huvitavaid 
fakte, millele tavakasutajana 
ehk nii palju ei mõtle.
Arvatakse, et kui toode sisal-
dab aaloed, siis on aaloe tai-
memahl seal sees. Kuidas aa-
loe aga kreemi sisse saab, sel-
lele paljud ei mõelda, kuid 
just selles peituski vastus.
Enamik turul olevatest aloe 
vera´t sisaldavatest toodetest 
- sealjuures ka Kanaari saarte 
turismikeskustes - sisaldavad 
Mehhikost ja USAst pärit 
toorainet.
Mitte et seal kasvav aaloe kui-
dagi halvem oleks, kuid seal-
ne aaloemahl läbib protsessi, 
milles see muudetakse kont-
sentreeritud pulbriks. Nii on 
seda lihtsam ja odavam trans-
portida. Kahjuks kaob lüofili-
satsiooni käigus aaloemahla 
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Liikumine on elu alus ja 
kevadel on paras aeg mõel-
da, mida saab teha oma 
tervise heaks. Õue liikuma 
minemine nõuab omajagu 
pealehakkamist, eriti kui 
järjepidev liikumisharras-
tus veel puudub. Soovitusi 
ja enda kogemusi selle koh-
ta, mis kasu toob liikumi-
ne vabas õhus, jagas Kuu-
lutajale tuntud harrastus-
sportlane ja näitleja Veik-
ko Täär.

Tõnu Lilleorg

Veikko, kas pole nii, et prae-
gune varakevad on ideaalne 
aeg liikumisega alustada, 
sest talvekitsikusest vabane-
mine loob hea meeleolu?
Liikumisharrastusega alusta-
miseks on iga aastaaeg sobilik 
ning kevad veel eriti. Loodus 
on tärkamas ja inimesed ta-
havad üha rohkem värskes 
õhus olla ning kevadpäikest 
nautida. Seega on tõesti väga 
hea aeg, et minna alguses 
lihtsalt pikemale jalutuskäi-
gule ja siis järk-järgult tempot 
tõsta. Samas tuleks kõiges 
jääda mõõdukaks ning kuula-
ta enda keha.

Kuidas soovitust “kuula oma 
keha” lahti mõtestada?
Keha kuulamine oleks tõesti 
vajalik oskus, kuid seda pole 
väga lihtne teha. Ennast ei ta-
su liialt piitsutada ja sama-
moodi ei saa laiskust tuua et-

Veikko Täär: liikumisharrastus 
kasvatab iseloomu ja tegutsemistahet

Liikumisharrastusega alustamiseks on iga aastaaeg sobiv, ütleb 
Veikko Täär. 

Foto: Tõnu Lilleorg

Talvel on Tääri lemmikspordialaks suusatamine. 
Tavaliselt, nagu tänavugi, venib võimalus lumel 
libiseda aprillikuusse välja. Soojal ajal näitlejast 
spordimees jookseb, sõidab rattaga, suusatab rull-
suuskadel, ujub ja mängib tennist. Sügisel püüab 
Täär jõuda mägimatkale ning vahel hilissügisel 
käib ka spordisaalis. Nädalas koguneb treening-
kordi 6-7 ning järjepidevalt sportima hakkas näit-
leja teismeliseeas, kui hakkas hommikuti jooks-
mas käima. Hommikujooksuga alustab Veikko 
Täär oma päeva ka praegu.

VEIKKO TÄÄRI TRENNIEELISTUSED

tekäändeks, miks välja mitte 
minna. 

Miks liikuda just vabas õhus?
Soovitan kindlasti liikuda või-
maluse korral värskes õhus, 
sest see lisab boonusena too-
nust, mida spordisaalist ei 
pruugi saada. Värskes õhus 
on võimalik valida endale so-
biv teekond, mida enamasti 
saab alustada kodu juurest. 
Lisaks saab nautida tärkavat 

loodust ja linnulaulu. 

Kas koeraga jalutamine, 
seenel käimine, aiatöö ja 
muu säärane on ka liikumis-
harrastus?
Kindlasti, kõik on väga soovi-
tatavad harrastused, sest vii-
vad meid loodusesse ja värs-
kesse õhku. Paraku seeni aas-
taringselt ei korja, kuid koera-
ga tuleb igal hommikul ja õh-
tul väljas käia, seega hea mo-

dukalt ja rõõmsa meelega. 

Kui tekib küsimusi treenin-
gute, enesetunde, tervisliku 
seisundi, varustuse ja muu 
kohta, kust saada häid vastu-
seid?
Väga palju infot on ajakirjas 
Jooksja, samuti leiab paljude 
spordiklubide kodulehtedelt 
kontakte, et alustuseks kasvõi 
meili teel pöörduda ja küsida. 
Rumalaid küsimusi pole ole-
mas ning tuleb endale selgeks 
teha, milline on eesmärk. 
Kaalu langetamiseks ei ole 
treenimisest kasu, vaid üle 
peab vaatama oma söömis-
harjumused. Treening aitab 
meie keha toonust tõsta ja 
hoida. 

Kas liikumisharrastus virgu-
tab ka vaimu? Olen lugenud, 
et peale treeningut vallandu-
vad kehas „õnnehormoonid“ 
ehk endorfiinid, mis peleta-
vad stressi minema.
See on teaduslikult tõestatud, 

et meie aju saab ergutust 
mõõdukast füüsilisest aktiiv-
susest ning me võime vaimse 
tööga selgelt paremini hakka-
ma saada. Vabanevad endor-
fiinid on tõesti treeningule 
järgneva heaolutunde tekita-
jad ning tegutsemistahe tõu-
seb märgatavalt. See on ena-
masti põhjus, miks ikka ja jäl-
le sportlikult riietutakse ja 
trenni minnakse.

Laiemalt võttes võib vahest 
öelda, et tegutsemine mõjub 
hästi eluga rahulolule?
Jah, olen igasuguse tegutse-
mise pooldaja. 

Kas liikumisharrastus võiks 
mõjutada ka enesedistsiplii-
ni? 
See on tõesti nii, et liikumis-
harrastusega saame kasvata-
da enda iseloomu ja suuren-
dada keskendusvõimet. Igati 
vajalikud oskused igapäeva-
elus.

tivatsioon. 

Kui rääkida sportlikumast 
liikumisest, siis kuidas valida 
näiteks kiirkõnni, sörkimise, 
kepikõnni, rulluisutamise ja 
rattasõidu vahel?
Alati tuleb alustada algusest 
ehk aru saada, millises toonu-
ses organism on ja kui palju 
on varem liigutud. Jalutamine 
tempokamalt on hea algus, 
millelt võib edasi liikuda 
sörkjooksule, kui kehakaal ja 
liigesed seda lubavad. Ratta-
sõit on samuti väga meeldiv 
harrastus. Valima peaks har-
rastuse, mis pakub rõõmu ja 
mida saab teha alguses selts-
konnas.

Millised on veel soovitused 
algajale?
Mina soovitaksin ikka järgida 
enesetunnet, kuid mitte anda 
liigset võimalust laiskusele, 
mis on väga inimlik. Hea on 
alustada kellagagi koos, et tei-
neteist motiveerida ja innus-
tada. Kindlasti tasub läbi as-
tuda spordisaalist või küsida 
mõne kogenuma harrastaja 
käest, et saada endale sobiv 
treeningplaan, mida on hea 
järgida.

Kas liigse hasardiga võib ter-
visesportlane endale liiga te-
ha?
Jah, see on üsna tavapärane 
viga, et hasart sunnib piitsu-
tama ning valu kannatama, 
sellega oma kehale palju liiga 
tehes ja seda lõhkudes. “Tark 
ei torma” on hea soovitus 
alustamiseks. Alustada mõõ-
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Keskkonnaministeerium ot-
sustas kahte stardirahastu 
Prototron viimases taotlus-
voorus osalenud meeskonda 
toetada kokku 14 000 euroga. 
Toetus on mõeldud idee 
arendamiseks ja turule too-
miseks.
Kokku esitati Prototroni selle-
kevadises voorus 207 taotlust, 
10 parimat kaitsesid oma 
ideed ekspertkogu ees. Ra-
hastuse kogusummas 34 000 
eurot sai kuus meeskonda.
Ekspertkogusse kuulusid Priit 
Alamäe (Nortal), Jaak Raie 
(Tehnopol), Heiki Raadik 
(Swedbank), Jaanus Tamm 
(Defendec), Yrjö Ojasaar (So-
lon Partners), Andrus Oks 
(SmartCap), Margus Uudam 
(EstVCA) ja Madis Raukas 
(TTÜ). 
Keskkonnaministeerium kut-
sus omakorda keskkon-
navaldkonnaga seotud mees-
konnad oma ideid tutvusta-

ma, et välja selgitada nende 
ideede seotus meie klii-
maeesmärkidega. Keskkon-
naministeeriumi asekantsler 
Meelis Münt selgitas, et toe-
tust saanud projektide mees-
kondade kompetentsi hinnati 
piisavalt tugevaks, et jõuda 
oma uudsete lahendustega ka 
rahvusvahelisele turule. Pro-
jektid Hepta Group Energy ja 
Shipitwise saavad kumbki 7 
000 eurot.
Hepta Group Energy arendab 
elektrivõrkude õhuseire ja 
tehnilise analüüsi platvormi. 
Shipitwise töötab välja plat-
vormi väikeettevõtjatele, et 
lihtsustada pakkide saatmise 
protsessi alates pakendami-
sest kuni kohale toimetami-
seni.
„Erinevaid nutiprojekte tekib 
nagu seeni pärast vihma, aga 
neid on ka väga vaja, sest klii-
maeesmärkide saavutami-
seks tuleb vanade ja ebaots-

tarbekate süsteemide aseme-
le leiutada uued ja säästliku-
mad,“ ütles keskkonnaminis-
ter Marko Pomerants. „Eriti 
vahva on, et üks auhinna saa-
ja on n-ö “minilennunduse” 
esindaja ning toetusraha tu-
leb “suurlennunduse” kasvu-
hoonegaaside heitkoguste 
ühikute müügist. Häid kesk-
konnavaldkonna ideid toeta-
me hea meelega ka järgmistes 
taotlusvoorudes,“ lisas minis-
ter.
Toetuseks ette nähtud sum-
ma pärineb Euroopa Liidu 
2013–2020 aasta lennunduse 
Eesti kasvuhoonegaaside lu-
batud heitkoguse ühikute 
müügist. Müügist saadud tu-
lu kasutatakse kliimapoliiti-
liste eesmärkide saavutamise 
toetamiseks.

Kuultaja

Mais leiab aset igakevadine 
suurõppus Kevadtorm, millel 
osaleb ka Eesti õhuvägi koos 
liitlastega. Seetõttu võib õhus 
märgata meie ja meie liitlaste 
lahinglennukeid, kajastas 
Haljala valla koduleht.
Õppuse peamine territoo-
rium asub Lõuna-Eestis ja 
seega on sealses taevas ka 
rohkem lennuvahendeid. Osa 
harjutusi sooritatakse aga 

Kaitseväe keskpolügooni ko-
hal, kus kasutatakse ka la-
hingmoona.
Aegviidust Kiviõlini ning 
Tamsalust mereni ulatuvas 
õhuruumis võib aeg-ajalt nä-
ha madallende. Vältimaks 
korduvaid ülelende, püüab 
õhuvägi hajutada madallen-
dude lennumarsruute.
Madallennud toimuvad ohu-
tus kõrguses, mitte madala-

mal kui 152 meetrit (500 jal-
ga) ja eelistatavalt asustatud 
punktidest eemal.
Madallennu harjutused on 
kooskõlas Eesti seadustega 
ning neid sooritatakse kokku-
leppel Lennuameti ja Lennu-
liiklusteeninduse AS-ga.
Õppusega seotud lennud toi-
muvad ajavahemikus 4. - 20. 
mai.

Kevadtormi ajal toimuvad madallennud

Kliimalahendusi toetatakse 14 000 euroga
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• Soovin müüa Rakveres 2 kõrvuti 
asuvat ahiküttega korterit (62,7 m2, 
vesi, kanal., internett, 3x16A vool). Tel 
5614 2951

• 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 €. Tel 5551 8067

• Müüa 2toaline korter Lennuki 
tänaval (40 m2 ja II korrus). Tel 5167 
123

• 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 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn 1, (45,6 m2). Aknad, 
uksed vahetatud. Toad eraldi, suur 
kööki, rõdu korras. Hind 27 000 
€. võimalus tingida. Tel 5333 4045 
(vene k); 5565 2494 (eesti k)

• Müüa 2toaline korter silikaatmajas 
Kundas Pargi tn 6-14. Renoveeritud, 
I korrus, 38,6 m2. Hind kokkuleppel. 
Otse omanikult. Vene keeles: 5609 
3246, eesti keeles: 5332 0991

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

• 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 Näpil renoveeritud majas II 
korrusel 3toaline kap. remonditud 
korter. Tel 5694 6444

• Müüa 3toaline keskküttega korter 
Kundas, otse omanikult, normaalses 
seisukorras, hind 5800 €. Tel 5615 9556

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

• Müüa 4toaline  rõduga korter 
Võsuperes (Palmse). Korter vajab 
remonti. Hind 7000 €. Tel 5903 9045

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

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

• Müüa 2kordne maja  Kunda 
kesklinnas. Tel 5810 2416

• Müüa talu Lääne-Virumaal, 22 ha 
põllumaad. Tel 5263 784

• Laekveres müüa talumaja koos 
põllumaaga, krunt 3,65ha. Tel 5333 
0950 või mai.ye@hotmail.com

• Müüa krunt ja maja. Tel 5570 990

• Müüa 3605 m2 kinnistu Vinni vallas. 
Kinnistul asub osaliselt põlenud 
elamu. Tel 5648 6896

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

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

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

• Müüa elamumaa 1,27 ha mere ääres 
Mahus. Tel 5345 6863

KINNISVARA

• 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 remontivajava korteri 
R a kv e re s  v õ i  Ha l ja l a s.  He a 
pakkumise korral raha kohe kätte. 
Tel 518 8770

• Ostan Rakveres 1-2toalise remonti 
vajava korteri. Tel 5522 282

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

• Ostan väiksema rem. vaj. korteri 
J-Jaanis. Tel 5669 3339

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Anda üürile 1toaline korter Rakvere 
kesklinnas. Tel 502 9052

• Üürile anda väike (18 m2) remon-
ditud möbleeritud korter Sõmerul. 
Hind 155 € kuu  + kom.maksud. Tel 
5664 4088

• Üürile anda hubane 1toaline ahiküt-
tega korter, WC- ja duširuumiga, inter-
net, osaliselt möbleeritud. Parkimine 
maja hoovis. Tel 5160 906

• Üürile anda 1toaline puuküttega 
korter (38 m2) Rakveres, I korrus 
Pikk 37. Üür 180 € kuus. Tel 5034 972, 
info@ko.ee

• Anda üürile 1toaline k.m korter Rak-
vere kesklinnas. Tel 5340 1314

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

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

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

MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

ANNAN ÜÜRILE

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

41 000 €
MÜÜA 3-TOALINE KORTER 

TARTU TN, RAKVERES

Andrus, 527 1011

65,9 m², III k 23 000 €

Carmen, 5346 8877

38 m², II k

Andrus, 527 1011

123,3 m²139 000 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
KUNGLA TN RAKVERES

• Avatud köök, uued aknad
• Laminaatparkett
• WC ja vannituba väga heas korras

138 m²

41 000 €
MÜÜA 3-TOALINE KORTER 

VÕIDU TN RAKVERES

61,8 m², IV k

36 000 € 141 m²

31 000 €
MÜÜA 3-TOALINE KORTER 

KÜTI TN RAKVERES
• 2 magamistuba eraldi
• Avatud köök-elutuba
• WC ja vannituba koos

Andrus, 527 1011

48 m², III k

Carmen, 5346 8877

61,2 m²

Carmen, 5346 8877

25 000 €
MÜÜA 2-TOALINE KORTER
 L.KOIDULA TN RAKVERES

40,4 m², I k

• Renoveeritud, parektt
• Uus torustik ja el.süsteem
• Pakettaknad, hea asukoht

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
SIDE TN RAKVERES

• Toad eraldi, keldriboks
• Madalad kommunaalkulud
• Kesklinn lähedal

MÜÜA MAJA 
KOIDU TN RAKVERES

• Kinnistu 600 m², 2 korrust
• Palkmaja, 4 tuba
• Kelder, kaev, abihoone

• Vesi ja kanalisatsioon
• Uus pliit ja soojamüür
• Saun, garaaž, välikamin, kuur

• Läbi maja planeering
• Hea seisukord, hea asukoht
• WC ja vannituba eraldi

35 000 €

Andrus, 527 1011

MÜÜA MAAKODU
KIVA KÜLA, VIHULA v.

• Kinnistu 12,16 ha, 2 tuba
• Kinnistul kuuse- ja männimets
• Piirneb Vainupea jõega, mereni 7 km

MÜÜA SUVILA
 MURU TN VETIKUS

39 999 €

Aprilli lõpuni 
soodus-

hind!

• Heas seisukorras
• Läbi maja planeering
• Rõdu, parkimiskoht

Andrus, 527 1011

Andrus, 527 1011

19 000 €

Carmen, 5346 8877

64,3 m²

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
TARTU TN RAKVERES

• Toad kahel korrusel, ahiküte
• Osaliselt renoveeritud
• Läbi maja planeering, kuur

25 000 €

Carmen, 5346 8877

80,6 m², II k

MÜÜA 4-TOALINE KORTER 
LINNU TN PAJUSTIS

• 2 rõdu, sahver, panipaik
• Uued aknad ja välisuks
• Parkettpõrandad

Carmen, 5346 8877

33 000 €
MÜÜA 2-TOALINE KORTER

 KAEVU TN RAKVERES

48 m², I k

• Renoveeritud korter, toad eraldi
• Läbi maja planeering
• Elektrikerisega saun

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

TAPA, JAAMA 1

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

TARTU, SOOLA 7

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

VINNI,  SÕPRUSE 5

36,3 m2 I korrus

JÄRVAKANDI,

TURU 1

14,9 m2 ja 80,9 m2 
I korrus

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

KADRINA, VIRU 9
8,1 m2, 17,8 m2 ja 
36,1 m2 II korrus

UUS HOONE!
Avamine mai 2016
SAUE, PÄRNASALU  
PÕIK 1B
8,0 m2  I korrus8,0

KEILA,  PIIRI 5
22,6 m2 I korrus

•  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



• Ostan diiselsõiduauto, kaubiku kuni 
1000 €. Tel 5558 3686
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AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00          www.hot.ee/rakett

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

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

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

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

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

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

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

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

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

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

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

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

ÄRIPINNAD

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa uus plastpaat (245x125, 300 
€), el.mootor Tracer 4O N (125 €). 5 
käiku edasi ja 3 käiku tagasi. Rakvere 
Motopood. Tel 5648 6638

• Müüa Alfa Romeo 147 1.9 jtd 85 
kW, 4ukseline. Auto heas korras , 
roostevaba. Kaasa suverehvid, all talve-
rehv velgedel. 1400 eurot. Tel: 5561 
3345, bowel13@gmail.com

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

• Müüa sõiduauto Chr ylser GS 
Voyager (7 kohta). Tel 5260 176

• Müüa sõidukorras Ford Mondeo 
univ. 1995. a, vaja iluravi, keh. 
ülevaatus. Kiire! Tel 5285 416

• Müüa Opel Astra Elegance 1,6i 
08/2002. A 74 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, 5903 7780

SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida soodsalt 1toalise 
ahiküttega korteri otse omanikult 
Rakveres. Tel 558 4178

• Soovin üürida (hilisem ost) 1- või 
2toalise kõigi mugavustega korteri 
Väike-Maarjas. I või II korrus. Tel 
5605 9992

• Soovin üürida 1toalise keskküttega 
korteri kesklinnas. Tel 560 45570

• Otsin 2toalist möbleeritud korterit. 
Üür võiks jääda alla 200 €. Kiire! Tel 
5822 8001

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

VAHETUS

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

• Soovin vahetada 3toalise korteri 
Kundas maja vastu Lääne-Virumaal. 
Tel 5852 8430

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

• Anda üürile 2 2toalist keskküttega 
korterit Lennuki tänaval. Otse oma-
nikult. Tel 5624 4605

• Üürile anda 2toaline korter Rakvere 
kesklinnas. Korralik ühistu, väga hea 
asukoht. Üür 190 € + kom.maksud. Tel 
5595 2813

• Üürile anda 2toaline mug. korter (54 
m2) Rakvere südalinnas. Tel 5175 844

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

• Anda üürile Ubja alevikus 3toaline 
korter otse omanikult. Tel 5624 4605

• Üürile anda korter. Tel 5836 1490

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

• Anda rendile maamaja Muugal 
Rajakülas (30 km Rakverest). vesi ja 
asun sees. Tel 527 0058

• 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  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

• Rakveres müüa Peugeot 206 2002. a, 
läbisõit 111000 km, 2 ust. Tel 5273 884

• Müüa Suzuki SX4 1,6 2007. a. Sinine 
metallik, läbisõit 87000 km, auto on 
heas korras. Tel 517 4193

• Müüa VAZ 2101 1974. a, läbisõit 230 
000 km. Tel 53793407

•  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 ülevaatus, 
kehtib 07/2016, korralik, soodsalt! 
Rakvere, 5903 7780

• Müüa Volvo V70 D 2000. a, kehtiv 
ülevaatus. info 5138 016, kiire!

• Müüa Tiki Treiler (2m) koos tendiga. 
Tel 5210 534

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

• Müüa GAZ 24 plekid. Tel 5260 176

•  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 195/60R15 Nokia suverehvid 
(muster 6-7 mm). Hind 80 €/komplekt. 
Tel 5552 7229

•  M ü ü a  v ä g a  k o r r a l i k u d 
205/75R16C suverehvid 6x139,7 
terasv elg e del .  Hind 160 €/
komplekt. Tel 5552 7229

• Müüa odavalt 13-16 kasutatud ja 
uusi rehve, Lada velgi. Tel 5291 004

• Müüa 195/70R15C korralikud 
suverehvid. Hind komplektile 100 €. 
Tel 5552 7229

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

• Müüa Audi 80 valuveljed koos 
suverehvidega, 15“ 4tk, hind 150 eurot 
ja 8 Audi plekkvelge a 10 eurot tükk. 
Tel 521 6337

TEENUSED

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• 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

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

•  E h i t u s - r e m o n d i t ö ö d  n i i 
eramutes kui korterites. Vannitoad, 
siseviimistlus, voodrivahetus, 
terrasside ehitus ja san.tehnilised 
tööd. Hinnad mõistlikud. Tel 5373 
3385

• 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

• 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

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



 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
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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

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

JP EHITUSGRUPP
 •Katused (kivi, plekk,   
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

Rennlux OÜ
www.rennlux.eu
info@rennlux.eu

5344 8787

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

* 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

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

 Tänavakivi paigaldus, 

haljastusteenused 

projektist rajamiseni!
 Info 511 3328

Müügiplats on avatud 
28. aprillist 2016 

nüüd NIINE KESKUSES

 
Lah  olekuajad: 
E-R 10-18
L      9-16
P suletudP suletud

Info telefonil: 5066 294
www.modrikuiluaed.ee

Mõdriku Iluaed

MURUNIITMIS- JA 
TRIMMERDAMISTEENUS. 

5190 8253

Pakun niitmisteenust Pakun niitmisteenust 
raiderigaraideriga

5667432656674326

MURUNIITMINEMURUNIITMINE

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

• Pakkuda puulõhkumisteenust 
m a s i n a g a  H a k k e  P i l k e .  H i n d 
kokkuleppel. Info tel 5818 5747

• Võsatööd. Tel 5673 5648

• Pakun haljastustööd. Info tel 5118 
848

• Muruniitmine. Küsi lisa 5695 4670

• 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 e a d m e t 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

• Pottsepp, 25 aasat kogemust, ehitab 
ja remondib küttekoldeid. Tel 506 9683

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepateenused. Tel 5851 9785

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

• Teen kindakrohvi (korstnad, sooja-
müürid, 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

•  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

• Piirdeaiad ja väravad! Võrgust 
ja puidust piirdeaiad! Auto- ja 
jalgväravad!   Tuleme kohale, 
mõõdame, mõõdame, nõustame. 
Materjalidega varustame. 26 
aastat kogemusi - 230 000 jm. 
erinevaid piirdeaedu. Tel 5012326, 
meelespealt@gmail.com

• 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

• 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
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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

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.kuulutaja.ee

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 

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).

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

Pakume multilift kasti 
ja kalluri teenust. 

Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

k l l f k

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

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

• Transporditeenus kaubikuga. Hin-
nad soodsad! Tel: 553 5938

• 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

• Kolimisteenus. Tel 5646 7038

• Transportteenus Peugeot Boxer 
kaubikuga üle Eesti. Hind kokkuleppel. 
Info 5616 5761

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

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

• 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

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 5061 
547

• 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

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

•  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

• 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
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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 KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

KUIVAD JA ODAVAD KUIVAD JA ODAVAD 

KÜTTEPUUDKÜTTEPUUD

Tel 5674 6029Tel 5674 6029

KÜTTEPUUD

Müüa tooreid 

saetud ja lõhutud 

küttepuid

HALL-LEPP

SANGLEPP
HINNAD AL. 28 € RM

Tel 5604 4220

MÜÜA 

SAETUD JA LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
(segapuu ja kask)

Puud on koormasse laotud
Tel 5332 7853

võimalik 10-12 ruumi

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%

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

KASUTATUD 

MÖÖBLI 

LÕPUMÜÜK 
Rakveres, Viru tn 8. 

Müügil ka 

kasutatud riided. 
Hinnad soodsad. 

Avatud E-R 10-14. 

Tel 554 5044

POHLA POES 

on lõpumüügi kaubaga 
veel müümata 

• mutrid (16 ja 20 mm) 

• kiilrihmad 

• tihendid 

• riiulid 

• Mokvitši auto- ja 

traktorivaruosad. 

Kaup soodne! 
Rakvere vald, Lepna tee 3. 

Tel 5210 534

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

•  Pehme mö öbli  remont.  Veo 
võimalus. Tel 3227 822, 5061 547

• Soojustan, polsterdan uksi. Tel 
5646 8055

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

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

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 

KERGETEHNIKA 

MÜÜK JA RENT

Info 5113328
Kergetehnika OÜ

• Müüa odavalt tumba, diivanilaud 
(kirss) ,  s ektsio onmo o dulkapp 
(kirss), söögilaud ja 6 tooli (kirss), 
elektriradiaatorid, suusasaapad, 
rulluisud, 2 jalgratast (noorte ja 
täiskasvanute), puidust lamamistool, 
plastikust terrassitoolid.  Tel 5104 147

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

• Müüa kalmistupinke, käsiader; 
kärgtelliseid. Tel 509 07361 

• Müüa vähe kasutatud kliimaseade 
Zibro-125. Hind kokkuleppel. Tel 
5838 3495

• Ära anda tasuta suuremas koguses 
raamatuid. Tel 5911 8146

• Müüa uus gaseeritud vee aparaat. 
Hind 90 €. Tel 5838 3495

• Odavalt köögimööbel. Tel 5594 7776

• Müüa vannitoa segisti Oras Optima 
ja köögi segisti Oras (uued). Hind 
kokkuleppel. Tel 5838 3495

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

• Müüa korralik Pioneeri pliit koos 
tagavara küttekeha, roostevabast 100L 
paagist ja torustikuga. Hind 350 €. Tel 
5168 691

KODU

• 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 Vene elektroonikat: makid 
ja raadiod, võimendid, kõlarid, 
trükiplaadid, skeemid, dioolid, arvutid, 
vanametalli. Tel 5633 1491

• 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

• 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

• Müüa soodsalt lõhutud küttepuid. 
Tel 5554 6093

• Vana tegija jälle turul! Müüa 
lõhutud-saetud küttepuud (lepp). 
30 €/ruum. Tel 516 0891

• Vahetada küttepuud sõitva auto 
vastu. Tel 5549 113

• Müün lõhutud tooreid ja kuivi 
küttepuid (lepp) erinevad mõõdud. 
Võimalik tellida ka 40L võrkkottides, 
koti hind 2 eurot. Võimalik transportida 
ka väikeseid koguseid lisatasu eest, 
alates 10rm transport tasuta. Asukoht 
V-Maarja, Rakvere. Kontakt mob.nr 
525 9267

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. Tel 
4043 326

KÜTTEPUUD

• 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, 
s e r v a m a t a  l a u d a ,  l e p a l a u d a , 
terrassi-,  voodri- ja põrandalauda.  
Erinevad profi ilid, pikkused ja laiused.  
Vedu tasuta.  Tel 5282 268

• Põranda-, voodri- ja terrassilaua 
ning saematerjali müük, vedu tasuta. 
Tel 5593 6326. Info www.kpuit.ee

EHITUS
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OSTAN SUUREMA 

KOGUSE 

KASELUUDASID.

HIND 

KOKKULEPPEL.

Tel. 5051 528

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 talu 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. 

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 igas mõõdus asbest torusid. 
Tel 5264 115

•  Müüa soodsalt  1  r ul l  pahtli 
krohvivõrku (valge), juudiplekk 
(Norma, 82x71 cm, 55 tahvlit), külmik 
ZIL Moskva 1990. a, lihvlint (2,48x15, 
17 tk). Tel 5291 337

• Müüa põrandalauda, muud. Tel 
5594 7776

• Müüa kasut. kahemehe käsisaed. 
Tel 5845 5248

LOOMAD

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

• Müüa soodsalt küülikud. Tel 5686 
8990

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

• Kodu otsivad nunnud kassipojad. 
Tel 5613 6790

• Sümboolselt anda merisigu. Tel 
5457 4877

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

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

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

PÕLLUMAJANDUS

• Pandivere seafarm ostab söödatera-
vilja. Tel 5341 1899

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

• Ostame kvaliteetset põhku. Info tel. 
5118 848

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

• Istikukasvataja Pollist müüb laupäe-
val 30. aprillil Rakvere Põhjakeskuse 
Hüva söögi laadidal viljapuu ja mar-
japõõsa istikuid. Tel 569 80890

• Müüa kuuseistikuid. Tel 5398 1891

• Määri Mõis OÜ müüb laost 
k v a l i t e e t s e t  u m b r o h u v a b a 
kompostmulda. Veovõimalus. 
Tel. 525 9239, 505 3340.

• Müüa hobuse kõdusõnnikut. 40l 
kott 2.50 €. Järeletulemisega. Lisainfo 
5693 7935

• Müüa sõnnik. Tel 5613 6790

•  M ü ü a  t r a k t o r  T Z 4 K -
1 4  ( t o p e l t r a t t a d )  k o o s 
haakeriistadega :  sahk (ees), 
mullafreesid (2 tk), pöördader, 
transportkast (taga) el. vintsiga, 
muruniitja, silindrid ees ja taga. 
Hind 3500 €. Tel 508 9217

• Müüa T-40AM ja Belarus buldooseri-
tega, dokumentidega Lääne-Virumaal. 
Tel 5358 6829

• Müüa Belarus tüüpi 2 tehvi (tagumi-
sed). Tel 5260 176

• Müüa elektrimootor 8,5 kw, 
1400 p/min (uus) otsaflantsiga. 
Tel: 508 9217 

• Müüa kitsed. Tel 5837 2002

METS

• Soovin osta metsamaad. Hea 
pakkumise korral raha kohe kätte. 
Tel 518 8770

• Metsahake OÜ ostab kasvavat 
j a  v i r n a s t a t u d  v õ s a  n i n g 
raiejäätmeid. Tel: 517 3323, e-post: 
info@metsahake.ee

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

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

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

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud majapidamise 
likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
Kokkuleppel ettehelistamisega 

tel 506 7819

• Ostan 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

TEATED

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

• Tulge kõik juuksurisse Rakveres 
Laada tn 14! Alli - E, N, R, L tel 5620 
3174 ja Ingrid - T, K tel 5183 110

TUTVUS

• Naine 60-160. Soovin tutvuda 55-60 
mehega. Seiklejatel mitte tülitada. Tel 
5673 1607

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

 Müüa kohvikupidajale daamile 
Saksa päritoluga 3 pitsidega valget 
põlle, tikitud 4 valget pluusi koos 
heegeldatud jakiga ja 2 tikitud musta 
seelikut. Tel 5070 316

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
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Abivalmis naabrimeest
ANTS SENKELIT
mälestab ja avaldab 

kaastunnet lähedastele. 
Ain

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

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Seisuga 28. aprill 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind
Kartul kg 0,36 0,40

Seemnekartul kg 0,20 0,30

Roheline sibul kg 4,00 5,00

Till kg 10,00

Petersell kg 5,00 10,00

Salatikurk (Leedu) kg 2,30 2,50

Kurk, väike (Poola) kg 3,00

Kurk, väike (Eesti) kg 5,00

Tomat (Poola) kg 3,00 4,00

Redis punt 1,00

Var. kapsas kg 1,00

Porgand kg 0,80

Värske porgand punt 2,00

Kaalikas kg 0,80

Küüslauk kg 8,00 Värske 
12,00

Põlduba kg 2,50

Kuivatatud õunad kg 8,00

Karulauk punt 1,50 2,00

Värske hapukurk kg 5,00 7,00

Rabarber kg 4,00

Maasikad 
(Hisp., Kreeka)

kg 3,00 3,50

Tippsibul kg 2,00

Kreeka pähklid kg 4,00 10,00

Sarapuu pähklid kg 4,50

Kanamunad 
(kodused)

10tk 1,50

Mesi 700g purk 5,00

Suir 200g pakk 6,00

Toorpiim T, N, L 9st liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

Laupäeval, 30. aprillil turul 

Peipsi kala müük

Turul veel müügil:

võõrasemad

tööstuskaup (riided ja jalanõud)

kasutatud riided

igal laupäeval müügil saunavihad ja  luuad 

Info tel 3223877, turg@ogelektra.ee 

Kõikjal jälgi Su töödest ja tegudest,
mida loonud Sa aastate reas.

Elad edasi meeltes ja mõtetes, 
oled alati meie seas.

Mälestame kauaaegset töötajat

ENDA ROOMETS’a

Avaldame kaastunnet lähedastele.

OG Elektra Tootmine AS ja 
OG Elektra AS

Südamlik kaastunne 
Merikesele ja Taurile 

isa ja vanaisa 

VALDUR PIHT 

kaotuse puhul. 
Piia, Ave ja Ülve peredega 

ja Aino

Kunda JK mälestab jahikaaslast 

JAAN MÄGI 

ja avaldab sügavat kaastunnet 
Evelynile lastega

Avaldame südamlikku kaastunnet 
Koidule kalli ema 

MIRJAM KALMUSE

kaotuse puhul. 
OG Elektra Rakvere Turg

www.kuulutaja.ee

Võitlusvaimu eest sel 
korral punkte ei antud
Rakvere JK Tarvas lõpetas Eesti jalgpallimeistrivõistluste ava-
ringi 0:1 kaotusega Sillamäe Kalevile. Kaotuse eest punkte küll 
ei anta, kuid teleekraanilegi toodud mängu käik näitas, et de-
bütandid Rakverest on esimesest ehmatusest üle saanud.
Kohtumise algus oli Rakvere poolelt taas rabe ja Maksim Papo-
novi silmailu pakkunud tabamus kohtumise 17. minutil oli as-
jade loomulik käik. Tuleb tunnistada: hea et veel niigi läks, sest 
Sillamäe valdas palli ja territooriumit ning korra käis pall veel 
Rakvere meeste väravalatis ja korra luhtas võõrustajate ründa-
ja kindla väravavõimaluse.
Teisel poolajal polnud aga meeskondade tasemevahe enam nii 
drastiline. Rakverlased hakkasid ka keskväljal kahevõitlusi 
võitma – oma roll oli siin ülikogenud Alari Aunapuul, kes ainu-
üksi oma kohalolekuga aitas vältida meeskonna ajutisi paani-
kahooge, mis seni on aeg-ajalt tarvaid kimbutanud.
Terve teise poolaja Sillamäed paraja pinge all hoidnud JK Tarva 
hoog rauges pärast 80. minutit, mil keskkaitsja Jaanus Kaasik 
teenis punase kaardi. Vaidluseks siinkohal põhjust pole: Kaasik 
peatas trahvikasti joonel nn viimase lootuse vea hinnaga Alek-
sandr Savini; hea veel, et kohtunik penaltit ei määranud, sest 
vea tegemise täpset kohta võis tõlgendada nii ja naa.
Jätkuvalt annavad JK Tarva õhukeses koosseisus tunda vigasta-
tud. Ravipausilt naasid Stanislav Goldberg ja Taavi Trasberg, 
kellest esimene sooritas ka ühe ilusa kauglöögi, mille Sillamäe 
väravavaht Eduard Usikov raskustega siiski kätte sai. Taavi 
Münterit, Märten Kuuske, Juhan Jograf Siimu ja Joonas Ljaši 
võib palliplatsile oodata ehk juba reedel, 29. aprillil, kui kodus 
mängitakse ülioluline kohtumine Narva Transiga. 
Alari Tovstik ja Kaarel Saar veel väljakule tagasi tulemas pole. 
Kuna Rakvere kunstmuruväljak meistriliigamängudeks ei sobi 
ja varakevadel polnud võimalik mängida ka looduslikul pinna-
sel, siis pidas Rakvere JK Tarvas esimese ringi kohtumised ühe 
erandiga võõrsil. Ühtlasi tähendab see, et peetud on pea poo-
led hooaja võõrsilmängud.
Nüüd järgneb aga kodumängude seeria. Juba täna ehk reedel, 
29. aprillil võõrustatakse kell 19 algavas kohtumises Narva 
Transi. Idavirulaste käest võeti teatavasti avaringi ainus punkt 
ja kui Tarva mängumehed tõepoolest ka vigastustest on para-
nenud, on pöidlahoidjate lootused kõrged. Samas tuleb tun-
nistada, et Transil oli hooaja algus tõepoolest rabe, kuid voor 
voorult on nende kokkumäng paranenud.
Laupäeval, 7. mai kell 16 tuleb Rakverre külla aga liidrite hulka 
kuuluv Tallinna FC Infonet. Sellest kohtumisest teeb ülekande 
ka ETV – tegemist on ainsa sellel hooajal Rakverest tehtava te-
leülekandega.

Aivar Ojaperv

Sellest olukorrast pääses JK Tarvas (kollases) terve nahaga, 
pall lendas üle värava. Foto Sillamäe Kalevi Facebookist

STATISTIKA

Sillamäe-Tarvas

Pallivaldamine 54% – 46%

Söödud (täpsus) 412 (69%) – 336 (69%)

Pealelööke (väravale) 21 (5) – 4 (3)

Nurgalööke 11 – 3

Karistuslööke 7 – 7

Vigasid 14 – 14

Tapa maadlejaile kuus medalit
23. aprillil selgusid Tapa Spordikeskuses Eesti meistrid kree-
ka-rooma maadluses kadettide vanuseklassis ja naistemaad-
luses.
SK Tapa Maadlus sai kokku kuus medalit: naistemaadluses 
tulid Eesti meistriks Marta Pajula ja Greeta Staal, hõbeda või-
tis Polina Sahno.
Kreeka-rooma maadluses tuli Eesti meistriks Jegor Jakovlev, 
hõbeda sai Olavi Laisarv ja pronksi Jegor Sahno. Võistlused 
olid viimaseks katsevõistlusteks mais Tallinnas toimuvateks 
Põhjamaade meistrivõistlusteks, kus Tapa klubist võistlevad 
Jegor Jakovlev, Arvi Freiberg, Greeta Staal, Marta Pajula ja Po-
lina Sahno.

SK Tapa Maadlus

Jegor Jakovlev maadlemas Pentiga. 
Foto: Rando Aav



Kuulutaja reede, 29. aprill 2016 21Tasub teada

Raamatu ja roosi päeval 
toimus Põhjakeskuse Rah-
va Raamatus esimest korda 
lastehommik. Rakvere 
teatri näitleja Margus 
Grosnõi luges mudilastele 
mitu peatükki  Jana Maa-
siku vast ilmunud lasteraa-
matust „Frida ja Lonni ük-
sinda kodus”.

Ülle Kask

Läinud nädala laupäeval oli 
Rakvere Põhjakeskuse Rahva 
Raamat siginat-saginat täis. 
Poes oli kohe-kohe algamas 
lastehommik. Kaupluse juha-
taja Ursula Stüf sättis põran-
dale patju ja tõi toole juurde, 
et kõik lapsed ikka ümber ju-
tuvestja istuma mahuksid.
„Rahva Raamatu populaarsed 
lastehommikud on lõpuks ka 
Rakverre jõudnud,” teavitas 
Ursula Stüf. „Tartus, Pärnus ja 
Haapsalus on neid korralda-
tud juba mitu aastat. Meie 
poes toimub see esmakord-
selt ja vaatame, kas õnnes-
tub.”
„Kui ilmub uus lasteraamat, 
tuleb kutsutud külaline seda 
ette lugema ja hiljem saame 
lastega koos meisterdada ja 
pilte joonistada,” rääkis juha-
taja. „Loosime ka raamatu 
välja.”
Stüf pani lauale koguka papp-
kasti, kuhu lapsed oma nime 
ja aadressiga sedeli poetasid, 
et hiljem üks õnnelik loosi 
tahtel Frida ja Lonni seiklus-
juttude omanikuks saaks.
Kaupluse juhataja sõnul on 
neil plaanis hakata korralda-
ma lastele üritusi vähemalt 
kord kvartalis ja kui on suu-
rem huvi, siis tihedamini. „On 
selline tore hommik,” ütles ta.

Näitleja Margus Grosnõi 
luges lasteraamatut
Rakvere teatri näitleja Margus 

Populaarne lastehommik 
jõudis raamatupoodi

Rakvere teatri näitleja Margus Grosnõi loeb lastele raamatut. 
Foto: Ülle Kask

23. aprill on rahvusvaheline raamatupüha, mis 
on tuntud ka rahvusvahelise raamatu ja autori-
õiguste päevana.
Kataloonias on 23. aprill kui Püha Jüri päev ol-
nud juba 1436. aastast ka „roosipäev”, mil armsa-
mad kinke vahetavad sarnaselt tänapäeval levi-
nud valentinipäevaga.
Raamatu ja roosi päevaks muutus see 1920. aas-
tatel. Eri andmeil kas 1923. või 1926. aastal vahe-
tati Kataloonias sel päeval esmakordselt raama-
tuid.
Teise versiooni kohaselt pärineb idee Barcelona 
raamatukaupmehelt, kes raamatumüügi tõstmi-
seks leiutas uue kombe: sel päeval kinkigu iga 
mees naisele roos ja naine mehele raamat.
1995. aasta 15. novembril kuulutas UNESCO 23. 
aprilli rahvusvaheliseks raamatu ja autoriõigus-
te päevaks.
Eestisse jõudis raamatu ja roosi päeva tava 1998. 
aastal.

Allikas: Rahva Raamatu roosiga järjehoidja.

Grosnõi võttis tugitoolis istet 
ja lausus: „Mina olen Margus. 
Öelge kõik koos oma nimed.” 
Mudilased hüüdsid rõõmsalt 
läbisegi: „Kristel, Laura, Mar-
tin.”
„.Joonistame pärast pildi ka,” 
ütles Grosnõi, võttis raamatu 
kätte ja alustas: „Frida ja Lon-
ni elavad Sütiste tee kollaste 
rõdudega maja kõige ülemi-
sel korrusel. Nende ema töö-
tab haiglas ja isa välismaal. 
Nad on tihtipeale üksi kodus 
ja siis juhtub nendega ebata-
valisi asju.”
Lapsed, siirad ja vahetud, 
kuulasid tõsiste nägudega lu-
gusid ahjualustest, Mahval-
dast ja Jube-Jussist. Kui Gros-
nõi küsis, kes on ahjualused, 
vastas tüdrukutirts, et nendel 
olid lasteaias ahjualused. 
Lapsesuu ei valeta. Veidi va-
nem tüdruk oli tähelepaneli-
kult kuulanud ja ütles, et ah-
jualustel oli selline isu, et nad 
sõid terve kohviku tühjaks, 

ainult väikese küpsise jätsid 
taldrikule vedelema.
Siis küsis näitleja lastelt, kas 
neid on ka Jube-Juss hirmuta-
nud. Kõik mudilased vastasid 
kooris: „Ei ole.”
Ka emad-isad nautisid Mar-
gus Grosnõi elavas esituses 
Frida ja Lonni naljakaid ja 
lustlikke lugusid. Nii mõnigi 
ostis selle vahva jutuka oma 
lapsele kingituseks.
Raamatu ja roosi päeval Rah-
va Raamatus ostjatele lilleõie 
vastu tasuta raamatuid ei ja-
gatud. Küll aga oli võimalik 
osta kõiki lasteraamatuid 
10protsendilise soodushin-
naga. Lahked müüjad kinki-
sid kauplusekülastajatele 
roosiõiega järjehoidja, millel 
oli ka tutvustav tekst raamatu 
ja roosi päeva kohta. Järje-
hoidja ettenäitamisel saab 
aga järgmine kord raamatu-
poodi šoppama minnes sa-
muti 10 protsenti allahind-
lust.

Avatud talude 
päeval osaleb 
rohkem ettevõtteid 
kui mullu
24. juulil toimuvale üle-ees-
tilisele avatud talude päeva-
le on registreerunud juba 
üle 160 talu ja põllumajan-
dustootmise.
„Ettevõtjate huvi avatud ta-
lude päeval külalistele oma 
uste avamise vastu on olnud 
veel suurem kui eelmisel 
aastal,“ ütles Maaeluminis-
teeriumi avalike suhete osa-
konna juhataja Kristo Mäe. 
Praeguseks on registreeru-
nud üle 160 talu ja põlluma-
jandustootmise, mesinikest 
kuni suurte piimafarmideni.
Avatud talude päeval osale-
misest saab teada anda kuni 
1. maini. „Kindlasti tasub 
osaleda, sest see on parim 
viis tutvustada inimestele 
nii põllumajandust üldise-
malt kui ka oma talu too-
dangut,“ lisas Mäe.
Kõige enam on avatud talu-
de päeval osalema registree-
runud ettevõtjaid Harju-
maalt (24), Pärnumaalt (23) 
ja Lääne-Virumaalt (19). 
Kõige vähem on registreeru-
nuid Hiiumaalt (2).
Külastajad saavad näha nii 
suuri farme kui ka väikse-
maid talusid, kaasaegset 
põllumajandustehnikat ja 
väiketööstusi, erinevaid loo-
mi ja taimi. Kohapeal saab 
maitsta ehedat talutoitu ja 
osta kaasa kohalikke too-
teid.
2015. aasta juulis toimunud 
esimesel üle-eestilisel ava-
tud talude päeval avas kü-
lastajatele oma väravad 147 
talu ja põllumajandustoot-
mist ning kokku tehti nen-
desse ligi 45 000 külastust.
Üle-eestilise avatud talude 
päeva algatus sündis Ma-
aeluministeeriumi, Maama-
janduse Infokeskuse ja Jär-
vamaa avatud talude eestve-
dajatega koostöös. 2016. 
aasta avatud talude päeva 
korraldavad Maaeluminis-
teerium, Maamajanduse In-
fokeskus, Eesti Põllumeeste 
Keskliit ja Eestimaa Talupi-
dajate Keskliit.
Avatud talude päeval osale-
misest saab teada anda aad-
ressil reve@maainfo.ee.

Emadele 
valmistatakse 
lillevaip
6. mail toimub Lehtse kul-
tuurimaja ees ühistöö „Lille-
vaip emale“. Töö valmimi-
seks kutsutakse kõiki kaasa 
lööma, nii külasid, seltse, 
asutuste kollektiive kui sõp-
ruskondi ja peresid.
Iga seltskond saab vaibast 
ehk platsist ühe ruutmeetri 
suuruse tüki. Igaüks võib 
kujundada endale meelepä-
rase pildi või mustri. Pilt täi-
detakse loodusliku materja-
liga (lilleõied, lehed, sam-
mal jne).Osalejatel soovita-
takse kõigepealt kavand väl-
ja mõelda ning seejärel otsi-
da vastav materjal.

Väike-Maarja muuseumis saab 
kaameleid kaeda
Tänavu tähistatakse kuulsa jõumehe ja pommitõstja Georg 
Lurichi 140. sünniaastapäeva. Selleks puhuks avas Väi-
ke-Maarja muuseum näituse „Kaamelid“. Näituseks koguti 
ka tänapäevaseid kaamelikogemuse lugusid.
Tänu Georg Lurichile jõudsid 1909. aastal Eestimaale kaks 
imelooma – kaamelid. Lurich esines Kaukaasias efektse jõu-
numbriga, kus kaks hobust ei suutnud lahti vedada jõumehe 
küünarnukkidest kõverdatud käsi. Numbrit pealt vaadanud 
Buhhaara emiir käskis tuua oma kaks kõige tugevamat kaa-
melit, kes Lurichist samuti jagu ei saanud.
Nii sai Lurich võidetud kaamelid auhinnaks ja maadleja lasi 
loomad Eestimaale onupoeg Antonile saata, kes neid siin-
mail tundmatuid loomi mööda maad laatadel huvilistele näi-
tamas käis. Kaamelid, kes mööda Eestimaad küll kaua kõndi-
da ei saanud, omandasid siiski kuulsust ja jõudsid ka Väi-
ke-Maarjasse.
Paartuhat aastat tagasi kodustatud kõrbeloom kaamel on 
oma kuju, vastupidavuse ja kannatlikkusega värvikaks tege-
laseks. Ei ole võimatu, et Georg Lurichist ja tõstespordist vai-
mustunud Eduard Wiiralti looming – 1939. aastal valminud 
puulõige „Kaameli pea“ – on ka just neistsamust Lurichi ime-
loomadest inspireeritud.
Näitus „Kaamelid“ jääb avatuks 31. augustini.

Euroopa väärtfilmi õhtu stardib 
filmiga “Õppetund”
30. aprillil kell 18 toimub järjekordne tasuta Euroopa väärtfil-
mi õhtu. Sel korral tuuakse publikuni San Sebastiani filmifes-
tivalil debüüdiauhinnaga pärjatud ja Sofia festivalil parimaks 
Bulgaaria filmiks tituleeritud “Õppetund”.
Bulgaaria filmiduo ja abielupaari Kristina Grozeva ja Petar 
Valchanovi “Õppetundi” võiks nimetada kaasaegseks mõis-
tujutuks või väärtusdraamaks, mis jälgib väikese inimese 
paindumist halastamatult ükskõikse rahamaailma ees. 
Loo keskmes on 30. aastates ülikohusetundlik inglise keele 
õpetaja Nade (Margita Gosheva), kelle jäik printsipiaalsus 
muudab keeruliseks nii naise töö- kui ka eraelu. 
Filmi ühe kihi moodustabki õpetajanna paiguti kinnisideeks 
kasvav katse selgitada välja, kes tema klassi õpilastest on pisi-
suli ja tühjendab kaaslaste rahakotte. Kui aga selgub, et Na-
de’i ullikesest abikaasa on viinud pere majandusliku krahhi 
äärele ning nende kodu ähvardab haamri alla minek, on nai-
ne viimases hädas sunnitud üle astuma just neist moraali-
normidest, mille järgimist ta oma õpilastelt raudse järjekind-
lusega nõuab.
San Sebastiani filmifestivalil debüüdiauhinnaga pärjatud ja 
Sofia festivalil parimaks Bulgaaria filmiks tituleeritud “Õppe-
tunni” suurim õnnestumine on peategelast kehastava Margi-
ta Gosheva napp, täpne ja võltsehedusest vaba mäng, mida 
ideaalselt toetab pinges, ent otsusekindel kehakeel. Terviku-
na on “Õppetund” mõjus psühholoogiline jutustus sellest, 
kuidas ümbritsev ükskõiksus ja vaesus võivad murda ka üli-
tugevana näiva inimese.
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30. aprill ja 1. mai kell 14:30
2. mai kell 16

Animafilm
(Perefilm!)

KAKS KAMRAADI JA
KAVAL MÄGER

30. aprill ja 1. mai kell 20:30
Märul

(Alla 12-aastastele mittesoovitatav!)

LONDON ON
LANGENUD

1. mai kell 18:15;  2. mai kell 20
Komöödia

(Alla 12-aastastele mittesoovitatav!)

LOLO

30. aprill ja 1. mai kell 16
2. mai kell 17:40

Komöödia
(Alla 14-aastastele keelatud!)

PÄEVAD, MIS
AJASID SEGADUSSE

30. aprill kell 18 (Tasuta)
Draama

(Alla 12-aastastele mittesoovitatav!)

Euroopa väärtfilmi õhtu filmiga

ÕPPETUND

Vaba aeg

Henrik Normanni uskumatud 
seiklused New Yorgis
Broadwayl 9.-16. jaanuaril kirja pandud tekst põhineb tõesti-
sündinud lool. Käesoleva aasta alguse veetis Henrik Nor-
mann New Yorgis, elades Times Square’il hotelli Crowne 
Plaza 46. korrusel toas number 4637.
Pärast äpardusi lennujaamas, kummalisi intsidente lennukis 
ja konflikte vastuvõtulauas ei oleks ta eales uskunud, et visiit 
New Yorki saab edasi veel ainult hullemaks minna. Enam ei 
jäänud muud üle, kui kõik üles kirjutada.
Äratundmisrõõmu jagub kõigile, kes ise vähegi maailmas rin-
gi reisinud on. Väikesed liialdused teenivad ainult üht ees-
märki – vaatajatel peab lõbus olema.
Lavale astuvad ka mitmed riigijuhid ja avaliku elu tegelased, 
sest kes oskaks neid veel paremini parodeerida, kui mees na-
gu orkester - Henrik Normann ise. Kohustuslik kõigile, kes 
naljast lugu peavad!
Etendus „Henrik Normanni uskumatud seiklused New Yor-
gis“ toimub Rakvere Teatris 28. mail kell 19, tel 32-95444.
24. aprillil on Normann külalisena saates „Hommik Anuga“ ja 
29. aprillil „Nädalalõpp Kanal 2-ga“, kus ta tutvustab oma 
eelseisvat teatrituuri.

Kunda külje all tegutsev 
Lontova seikluspark tähis-
tab esimest ümmargust 
tärminit perepäeva ja tor-
diga. 1. mail on pargi kü-
lastus tasuta, seiklusrada-
de piletid 15 protsenti 
soodsamad. Lastega tegeleb 
karupoeg Puhh.

Aivar Ojaperv

Seikluspargi rajaja ning pere-
mees Revo Koha lubaks sün-
nipäevaks kohale tellida ka 
ilusa ilma ning tagada pargi 
Blücheri kohviku terrassilt 
kena vaate nii Kunda jõele kui 
ka kogu seikluspargile. „Saab 
lihtsalt istuda, nautida, vaa-
data laste hullamist ja torti 
süüa,“ kutsus ta. „Meie koos-
tööpartner Mõttepärl OÜ ai-
tab kogu pidu organiseerida, 
see tuleb kindlasti meeleolu-
kas.“
Lontova seikluspark avati 
täpselt viis aastat tagasi, 
Blücheri kohvik pool aastat 
varem. Mis selle ajaga muu-
tunud on? „Päris palju,“ vas-
tas Koha. „Juurde on tulnud 
lasteala ja selle arendamine 
jätkub, samuti puult puule 
ronimine.“
Kas viie aasta jooksul on Koha 
oma Lontova-plaanides ka 
muudatusi pidanud tegema, 
kas esialgne ettekujutus as-
jast ja päriselu ühtivad?
„Ühe asjaga panin küll möö-
da – arvasin, et Eestis on tu-
rismihooaeg pikem,“ rääkis ta 
„Aga pole hullu: suvel tööta-
me, talvel puhkame ja tegele-

Lontova seikluspark. 
Foto: Erakogu

Lontova seikluspark 
saab viieaastaseks

me muude asjadega. Eks meil 
on kõrvaltegevusi kah, mis el-
lu aitavad jääda. Omadega 
tuleme igatahes välja.“
Koha sõnul on kevadel ja sü-
gisel Lontova seikluspargi n-ö 
keskmine külastaja kooliõpi-
lane, kes tuleb suurema selts-
konnaga – klassikaaslastega, 
sõpruskonnaga. „Suvel käi-
vad rohkem töökollektiivid – 
lihtsalt puhkamas ja akusid 
laadimas, aga populaarsed on 
meie juures ka sünnipäevade 

pidamised, eriti laste omad.“
Kas Koha sõnadest võib välja 
lugeda, et Lontovas ongi põ-
nevam käia suurema selts-
konnaga? „Sugugi mitte! Meil 
on lausa eraldi pakett paari-
dele. Kahekesi meie radu lä-
bides saadki teada, milline si-
nu partner on, kui palju võid 
teda usaldada, kui abivalmis 
ta on.“
Lontova seikluspark ootab 
sünnipäevalisi 1. mail alates 
kella 12.

Noortekogu 
kutsub üles eakaid 
abistama 
Sel suvel on Lääne-Virumaa 
Noortekogu võtnud endale 
ülesande oma vabast ajast 
abistada eakaid suvetöödel 
– muru niitmisel, akende 
pesemisel ja paljus muus. 
Noortekogu presidendi Kar-
men Roosti sõnul sai projek-
ti “Koos saame hakkama!” 
ideed juba eelmisel aastal 
noortekogus juurutatud, kui 
proua Kadri Trahv Lääne-Vi-
ru Maavalitsuse haridus- ja 
sotsiaalosakonna poole selle 
ettepanekuga pöördus.
Noortekogu liikmetele 
meeldis mõte väga, aga eri-
nevatel põhjustel ei õn-
nestunud seda nii suvehakul 
enam edasi arendada. Küll 
aga võeti plaani ettevõtmine 
käima lükata uuel aastal. 
„Lääne-Virumaa Noortek-
ogu kutsub üles noori, kes 
oleks huvitatut projektis 
kaasa lööma, endast 
Lääne-Virumaa Noortekogu 
facebooki kaudu või telefon-
inumbril 5554 4325 teada 
andma. Samuti on oodatud 
kõigi nende inimeste kõned, 
kes noorte abi vajaksid,“ 
märkis noortekogu presi-
dent Karmen.
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Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja 
maikuu üritused
03. mail kell 13 projekti „Märka meid“ lõpuseminar.
09. mail kell 13 Südamehaigete Ühingu väljasõit 
Loksale (vajalik etteregistreerimine), pikniku toi-
dukraam kaasa võtta.
11. mail kell 10 Tugiühing Käsikäes: infotund „Kaits-
tud töö teenus“, tutvustab OÜ Keerub.
11. mail kell 13 projekti “Väärikalt vananeme-mit-
mekesiselt tegutseme“ toimetulekuköök: toidud 
võililledest, karulaugust, porgandi udupeenkook 
(vajalik etteregistreerimine).
18. mail kell 12 Rakvere Liikumispuudega Ühingu 
teabepäev.
19. mail kell 13 juristi nõustamine (vajalik ettere-
gistreerimine).
20. mail kell 12 projekti: “Väärikalt vananeme-mit-
mekesiselt tegutseme“ lõpuseminar Rakvere Rah-
vamajas, külaliseks eakate poliitika juht Tiina Tam-
baum. Toimub väike kontsert Puuetega Inimeste 
Koja taidlejatelt.
25. mail kell 9 Tugiühing Käsikäes väljasõit ekskur-
sioonile Tallinna Botaanikaaeda.
27. mail kell 12 Rakvere Rahvamajas ühisüritus koos 
Vähiliiduga: kampaania „Teksades rinnavähi vas-
tu“.
NB! Vaegkuuljate Ühingu info:
Kolmapäeval, 1. juunil toimub ekskursioon Tallinna 
loomaaeda. Etteregistreerimisega tel 5330 4937.
Info tel 32 420 23, 53 429 043.

Rakvere Teater
29.04. kl 19 Ausammas s. maja (lav. Filipp Los)
29.04. kl 19 Oscar ja Roosamamma: Kirjad jumalale 
v. maja (lav. Üllar Saaremäe)
04.05. kl 19 Sina maga, mina pesen nõud s. maja 
(lav. Tarmo Tagamets)
05.05. kl 19 Kuhu küll kõik lilled jäid? v. maja (lav. Ei-
li Neuhaus)

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu 
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta!
30. aprillil volbrimöllu disko DJ Kalle Allik
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Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428 www.omaporsas.ee

1,98
2,15

2,09

/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

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Tähemäe OÜ Põhja 34 Rakvere Tel 534 73231

info@tahemae.ee www.tahemae.ee

• • •

•

LAMEKATUSTE
EHITUS JA RENOVEERIMINE

ANNAME TEHTUD TÖÖDELE

GARANTII KUNI 10 AASTAT

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

MÜÜA
3 MEETRIST
KÜTTEPUUD
koos transpordiga

Helistada 8-17

NB! Hinnad head
Kogused al 15tm

Tel 5900 0140

helista

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
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