
8. MAI 20.00-24.00
OSTUOO

Avatud on BabyBack ja lastele vinge batuudikeskus
Vähemalt 20-eurose ostu sooritanute vahel loosime välja 1000€ väärtuses Põhjakeskuse kinkekaarte!

Kell 24.00 tasuta buss Põhjakeskusest  Rakvere kesklinna!

esineb 
SUPER HOT COSMOS BLUES BAND

Tapa panustab linna välisilmesse Töökuulutusedlk 4 lk 6-7

HELISTA

Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068

1300
Nr. 18 (859) 8. mai 2015 tasuta

Tubli majaomanik,
„Süstime seinad soojaks“?
Soojale talvele võib järgneda

ka KÄRE KÜLM!
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Trükiarv 15 000

Toimetus avatud E-R 9.-
17.00
Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 322 
5091 või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee. 
Kuulutuste eest on võimalik 
tasuda pangaülekandega. 
Kuulutus ilmub reedeses 
lehes, 
kui ülekanne on jõudnud 
Kuulutaja pangaarvele nel-
japäeval kella 11.00
Kuulutaja toimetus ei vas-
tuta kuulutuste sisu eest.

Mõne päeva eest sai Tapa en-
dale Põhja-Eestis tegutseva ja 
Lääne-Virumaal hanke korras 
teenust osutava ASi Karell 
eestvedamisel teise kiirabib-
rigaadi, mis faktina paistab 
olulise ja vajaliku muudatu-
sena, ent varjutab siiski kogu 
kiirabitemaatika tegelikku 
pilti. 

Lääne-Virumaa 
trööstitu seis Eesti hool-
dusravivõrgu raportis
Käesoleva aasta alguses val-
mis riigikontrolli eestvedami-
sel Eesti hooldusravivõrku 
analüüsiv raport, milles hin-
nati aastatel 2004-2015 sama-
teemalises arengukavas sea-
tud eesmärkide täitmist. Rii-
gikontroll pidi kahjuks tõde-
ma, et seatud eesmärke ei ole 
suures osas saavutatud: ise-
seisev õendusabi ja hoole-
kandesüsteem ei ole seotud 
tervikuks, puuduvad ühtsed 
ja selged kriteeriumid tervis-
hoiu- ja hoolekandesüsteemi 
vahel ning statsionaarse õen-
dusabi voodikohtade arv ja 
teenuse maht ei vasta üheski 
piirkonnas plaanitule. Lisaks 
on arengu strateegiliseks ta-
kistuseks saanud kolme osali-
sega rahastamispõhimõtted, 
mida reaalsuses kuidagi toi-
mima pole saadud.
Lääne-Virumaa jaoks on olu-
lisimaks näitajaks teenuse 
osutamise ebavõrdne jaotu-
mine, kus Haigekassa leping 
teenuseosutajaga katab kõi-
gest 46 protsenti arvestusli-
kust vajadusest, mis ühtlasi 
on ka Eesti üks madalamaid 
näitajaid. 
Raportis sedastatu valguses 
on uue kiirabibrigaadi lisan-
dumine Lääne-Virumaale po-
sitiivne samm, sest kui senine 
ainuke brigaad on patsienti 
Tallinnasse viimas, saab sa-
mal ajal väljakutse saanud 
teine brigaad abivajajani õi-
geaegselt jõuda. Siiski on see 
süsteemi tegeliku paranda-
mise suunas väga väike 
samm.

Inimesed on 
finantskalkulatsiooni-
dest olulisemad
Probleeme ja kitsaskohti kiir-
abitemaatikas on oluliselt 
rohkem, kui välja paistab. Se-
da tajuvad enamasti need, kel 
endil kokkupuuteid olnud, 
ning mis seal salata, tõenäo-
susteooria on vanema gene-
ratsiooni kahjuks. 
Olin juba maavanemana väga 
skeptiline väljastpoolt maa-
konda hanke korras teenust 
osutama võetud ASi Karell 
osas. Fakt on see, et kauge-
malt juhitud ettevõte ei taju 
kohalikke olusid ja vajadusi 
nii selgelt kui kohapealsed, 
alates logistikast ja lõpetades 

koostöö arendamise ja osale-
misega ühisõppustel politsei 
ja häirekeskusega. 
Praegusel juhul iseloomustab 
häirekeskuse ja kiirabi vahe-
list koostööd killustatus ja 
sellest tingitud ebaefektiiv-
sus. Jämedalt võttes ei ole 95 
protsenti kiirabi väljasõitu-
dest seotud kiirabi kompe-
tentsiga, vaid sotsiaalprob-
leemide, kainestusvajaduse 
ning abikutsuja poolt olukor-
ra ebaadekvaatse hindamise-
ga kiirabi vajadusest. Et vii-
masel ajal on kiirabi väljakut-
sete arv suurenenud, võib see 
ohtu seada tegelikud abivaja-
jad, põhjustades asjatut ener-
giakulu ja motivatsiooni lan-
gust kiirabitöötajatel, kelle 
väljaõpe eeldab sootuks teist-
sugust kompetentsi kui hili-
sõhtused ja öised ületarbimi-
sed, omavahelised kähmlu-
sed ja arusaamatused ning 
tähelepanuvajadusest tingi-
tud väljakutsed. 
See kõik eeldab kiirabi, polit-
sei, häirekeskuse ja päästeor-
ganisatsioonide omavahelist 
koostööd ja selle koostöö 
koordineerimist. Viimane on-
gi võtmetähtsusega, mis tu-
leks maakonna tasandil sel-
gelt prioriseerida ja kaardis-
tada, alates häirekeskuse 
prioriteetide seadmisest te-
gelikkusele vastavaks ning lõ-
petades logistikaga seoses 
kiirabi praeguse asukoha ja 
sellest tulenevate väljasõitu-
de efektiivsusega. Kohalikud 
elanikud teavad väga hästi, et 
kui kiirabi oli Rakvere Haigla 
juures, toimis süsteem oluli-
selt paremini.
Samuti on vajalik vähendada 
ASi Karell töötajaskonna dis-
tantseeritust maakondlikest 
tegemistest ja ettevõtmistest 
ühisõppustel osalemisel po-
litsei ja päästjatega ning ühis-
te stsenaariumanalüüside 
koostamisega. Ettevõtte juht-
konna Tallinnas asumine ei 
õigusta kohaliku koostöö ja 
kriisiõppustel osalemise puu-
dumist, sest lõppkokkuvõt-
teks on kaalul inimelud ja ini-
meste tervis.

Ka avaliku teenuse 
osutamisel peab klient 
olema kuningas
Me elame ajal, mil tervis-
hoiusüsteemi ja üldse avalike 
teenuste pakkumise puhul 
räägitakse kliendi ja teenuse-
pakkuja suhtest, kus abivajaja 
on kliendi staatuses ning eel-
dab maksumaksjana kvali-
teetset teenust. See omakor-
da eeldab aga teenusepakku-
ja kvaliteeti nii kompetentsi 
tasandil, aga ka vastava va-
rustuse, tehnika ja inventari 
olemasolu. 
Põhimõtteliste otsuste tege-
mise ja süsteemi korrastami-

se kõrval on aga oluliselt va-
hetum probleem varustatuse 
ja vajaliku tehnika ning in-
ventari olemasolu. 
Hetkel on kiirabi teenuse 
osutajate puhul vajakajäämi-
si nii varustuses, töötajate 
riietuses, jalanõudes, vahe-
tusriietes kui ka töökeskkon-
na osas. On igati arusaadav, 
et odavama teenuse pakkujal 
on hankesituatsioonis teatud 
eelis ning see eeldab ka sageli 
omakulude miinimumini vii-
mist. Sageli tähendabki see 
aga odavamaid vahendeid ja 
kokkuhoidu töötajate palka-
de, tingimuste, väljaõppe ja 
koolituste ning keskkonna 
osas. Mis omakorda põhjus-
tab aga probleeme, mida 
Exceli tabelist numbrite ta-
gant kohe välja ei loe. Kaadri 
voolavus tekitab jällegi kulu-
sid, väljaõppe puudumine 
mõjutab töötajate kompe-
tentsi ja suutlikkust reageeri-
da kliendile parimal moel 
ning madalad palgad põhjus-
tavad alamotiveeritust, mõju-
tades pühendumist tööle. 
Seega tuleks arutelu alla võtta 
personalipoliitika ja töötajate 
tingimused ning motivatsioo-
nivõimalused, aga ka varus-
tuse ja kvaliteedi küsimused 
ning kaaluda varustuse osas 
eraldi hanke korraldamist. 
Uuele ministrile, kes juhtu-
misi valitud just nimelt siitsa-
mast Lääne-Virumaalt, on 
mõtlemisainet tervishoiusüs-
teemi parandamiseks küll ja 
veel. 
Samavõrd on mõtteainet 
maavanemale ja kohalike 
omavalitsuste juhtidele, 
üheskoos tuleks kaaluda 
struktuurseid või koostööala-
seid ümberkorraldusi, juhin-
dudes süsteemist kui tervi-
kust ja mitte üksikute osade 
eraldi toimimisest.
Riigikogu liikmena kavatsen 
valdkonna eest hea seista 
oma kompetentsi tasandil 
ning tõstatada teema minis-
teeriumites ning komisjoni-
des. 

Einar Vallbaum,
Riigikogu liige

Tervishoiusüsteemi 
tõhusus on heaolu-
ühiskonna üks alustalasid

Kommunistlik-sotsialistlik 
mõttelaad kogub hoogu
Sel nädalal lekkis ajakirjandusse Tallinki juhi Enn Pandi palga 
suurus – 100 000 eurot kuus. Artiklite juurde tekkinud kom-
mentaarid vahutasid vihast, pelgalt nende järgi otsustades 
on meil kätte jõudnud revolutsioonieelne seisund, mõned 
kodanikud tahaksid kangesti taaskehtestada kommunistlik-
ku-sotsialistlikku maailmakorda.
100 000 eurot kuus on muidugi suur, lausa hoomamatu sum-
ma. Aga Enn Pant juhib erafirmat, mille rajamisel ja juhtimi-
sel ta ise kogu aeg juures on olnud ja see on puhtalt eraette-
võtte asi, kui palju ta oma juhtidele palka maksab. Mitte ühel-
gi kadetsejal pole õigust vinguda. Palun: kõik teed on lahti; 
õppige, arenege ja ehitage endale ise tulus ettevõte.
Paraku kõigil inimestel lihtsalt ei ole sellist oskust. Minul näi-
teks ka ei ole – kui oleks, oleksin Hans Luik või Mart Kadastik. 
Sestap tuleb leppida palgatööga ja hinnata oma oskusi objek-
tiivselt, mitte aga nõuda sissetulekute ümberjagamist, nagu 
paljud kommentaare kirjutanud inimesed seda teeksid.
1917. aastal juba üritati kommunismi kehtestada, rikastelt 
raha ära võtta ja vaestele jagada. Välja tuli sellest kõigepealt 
üks suur rist ja viletsus, kus kõik olid vaesed ning näljas. Mõ-
nikümmend aastat hiljem suudeti püsti panna küll „inim-
näoline sotsialismus“, kus näljas küll ei oldud, aga normaal-
ne see elu ka polnud. Ja unustada ei maksa sedagi, et Nõuko-
gude riik sai jalad alla vaid tänu repressioonidele, miljonite 
vangi saadetud inimeste tasuta tööjõule ja mõõtmatutele 
loodusressurssidele.
Ei ole vaja vahtida teiste inimeste rahakotti. Ja kui vahitegi, 
siis mõelge näiteks ka sellele, kui palju laekub Enn Pandi sis-
setulekutest raha riigile. Kui Eestis oleks ühe Pandi asemel tu-
hat Panti, oleksid ka pensionid ja sotsiaaltoetused suuremad.
Iseasi on see, kuidas riik suhtub ülisuurte sissetulekute mak-
sustamisse. Võib olla ei peaks tulumaks tõepoolest kõigil 
võrdne olema, ehk oleks täitsa mõistlik, kui ülirikkad panus-
taksid rohkem (usun, et nad ise ka ei oleks sellele väga vastu), 
aga see on juba teine teema. Selleks tuleb valimistel eelistada 
erakondi, kes tahavad erisusi kehtestada, aga kuna meie vali-
ja otsustas teisiti, siis pole siin midagi nõuda.
Küll aga peab kodanik jälgima, kuidas riik kasutab avaliku 
sektori raha. Riigiettevõtete juhtide ja ametnike ülikõrged 
palgad on tõesti kurjast. Eriti siis, kui juhi-ametniku pädevus 
palganumbrile ei vasta, kui töökoht on saadud tänu isiklikule 
tutvusele või erakonna toetusele.
Aga eraettevõtted jätke küll rahule. Kui ei meeldi, nagu öel-
dud, valige teine tööandja või hakake ise ettevõtjaks. Kõik 
sõltub siiski endast – põhikooli kolmedega läbi vedanud, töö-
kogemuseta ja napsitada armastav kodanik ei teeni ka maail-
ma kõige rikkamas riigis 100 000 eurot kuus.

Aivar Ojaperv
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Haljastusfirma töötajad leid-
sid Rakveres Tallinna ja Laada 
tänava ristmiku lähedal lilli 
istutades sõjaaegse lõhkeke-
ha. 
Teisipäeva ennelõunal sai 
häirekeskus kõne haljastus-
firmast, kelle töötajad leidsid 
mullatööde käigus kahtlase 
metallist eseme. Kuna lilli is-
tutanud naised ei teadnud, 
millega täpsemalt on tegu, 
siis kutsusid nad leidu vaata-
ma samas firmas töötava 
meeskolleegi, kes tundis ese-
mes ära sõjaaegse miinipil-
duja miini. 
Leiust informeeriti Häirekes-
kuse korrapidajat, kes saatis 
Jõhvist välja eridemineerijad. 
Politsei suunas jalakäijad 
ümber pargi ja kindlustas 
sündmuskoha. 
Kohale saabunud demineeri-
jad tegid kindlaks, et tegemist 
oli tõepoolest Teise maailma-
sõja aegse 50mm miinipildu-
ja miiniga ning võtsid leiu en-
daga kaasa. Seejärel uuriti 
piirkond põhjalikult metalli-
detektoriga läbi, et mullast ei 
tuleks kaevamise käigus roh-
kem üllatusi välja. 
„Lõhkekehade eesmärk on 
purustada, tappa või vigasta-
da, seetõttu teevad deminee-
rijad kõik, et need oma ees-
märki täita ei saaks,“ rääkis 
Ida-Eesti pommigrupi juht 
Jakob Juhanson. Ta pani ini-
mestele südamele, et kahtla-

se leiu korral ei tasu valevälja-
kutse pärast piinlikkust tun-
da, sest parem karta kui ka-
hetseda. 
„Eesti riigis on tagatud öö-
päevaringne demineerimisa-
lastele väljakutsetele reagee-
rimine ning iga kodaniku ko-
hus on teatada ohtlikust 
leiust ja sellega suurendada 
turvalisus Eestis elavatele ini-
mestele. Antud juhul oli miini 
leidnud naiste käitumine ai-
nuõige, sest 70 aastat maa-

põues lebanud lõhkeseadel-
dis kujutab endast suurt oh-
tu,“ lausus Juhanson. 
Lõhkekeha leides ei tohi seda 
mingil juhul puudutada. 
Leiust tuleb minna eemale 
ning kohe teavitada numbril 
112. Kõik lõhkekehad on too-
detud sõjapidamise eesmär-
gil ning mõeldud suurte kah-
justuste tekitamiseks. 

Kaius Mölder

LIIKLUSÕNNETUSED
3. mail kella 23 paiku toi-
mus liiklusõnnetus Tamsalu 
vallas Jootme-Koeru mnt 
15. kilomeetril, kus 22aasta-
ne mees sõitis sõiduautoga 
Volkswagen teel välja ja rul-
lus üle katuse. Juht toimeta-
ti Rakvere haiglasse.
2. mail kella 8.44 ajal toimus 
liiklusõnnetus Rakvere val-
las Pärnu-Rakvere-Sõmeru 
ja Rakvere-Haljala maantee 
ristmikul, kus juhtimisõigu-
seta 26aastane Kaimar, juh-
tides sõiduautot Volvo, eiras 
politsei peatumismärguan-
net ja sõitis ristmikul otse 
vastu metallist teepiiret. 
Juht toimetati Rakvere haig-
lasse.

VARGUSED
Ööl vastu 5. maid varastati 
Tapa vallast Jootme külas 
seisnud sõidukist erinevaid 
esemeid. Esialgne kahju on 
500 eurot.
2. mail avastati, et Tapalt 
Kooli tänavalt maja kõrval-
hoonest on varastatud jalg-
ratas Classic Discovery. Kah-
ju on 290 eurot.
30. aprillil avastati, et Loobu 
- Tapa tee ääres seisnud töö-
masinatest on varastatud li-
gikaudu 480 liitrit diislikü-
tust. Kahju on 528 eurot. 
3. mail tungiti Tapal Ehituse 
tänaval maja kõrvalhoones-
se, kust varastati talverehve, 
mootorsaag, muruniiduk, 
aiakäru, kütust ja käsitöö-
riistu. Kahju on 1197 eurot.

MUST KROONIKA Aednikud leidsid 
peenrast miini

Politseinikud hoidsid kuni demineerijate tulekuni miinil pilku 
peal. 

Foto: Kaius Mölder

Veebruaris kuulutas Omniva välja, et tulevikus on võimalik 
omale kirjakandjaga sularaha koju tellida. Kuigi teenuse eest 
tuleb soolast hinda maksta, parandab see maaelanike sulara-
ha kättesaadavust.
Omniva kommunikatsioonispetsialist Erki Varma ütles, et vee-
bruaris võtsid nad vastu põhimõttelise otsuse, et sellist teenust 
hakatakse pakkuma. Ta lisas, et seejärel hakati välja töötama 
teenuse täpsemaid standardeid ja paika panema protsessi. 
„Raha vedavate kirjakandjate turvalisuse tagamise detailidest 
ei saa me avalikult rääkida,“ täiendas Varma.
Omniva postiteenuste juht Kaido Padar ütles, et ettevõte sai 
kohalikelt omavalitsustelt tagasisidet, et paljudes piirkon-
dades on ainukeseks sularaha kättesaamise kohaks postkon-
tor ning selle asendamisel postipunktiga kaob inimestel 
võimalus sularaha kätte saada. 
“Kuigi finantsteenused pole ettevõtte põhitegevus ning jätku-
valt keskendume me posti- ja logistikateenustele, mõistame 
inimeste muret ja tahame aidata. Seetõttu töötaski ettevõte 
välja lahenduse, mis võimaldab sularaha koju tellida kirja-
kandja kaudu,” lausus Padar.
Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni hinnangul on Omniva 
sularahateenus hea näide paindlikust lahendusest, millega 
pakkuda maapiirkondades inimestele vajalikku teenust. 
Eelmisel aastal tegi ta Riigikogus kõnet pidades ettepaneku, et 
poodides võiks olla sularaha-tagasi-süsteem, kus inimesed 
saaksid maksta pangakaardiga toiduarve eest, lastes arvelt 
maha võtta rohkem raha ning saada see kätte sularahana 
poest. Selleks peaksid aga kommertspangad pakkuma võimal-
ust, et kaupmees selle teenuse puhul ei pea maksma pangale 
protsenti väljavõetava sularaha eest. 
Kommertspankade võit oleks efektiivsem sularahavõrgustik, 
kaupmehed saaksid poodidesse suurema hulga kliente ning 
inimesed turvalise ja mugava võimaluse sularaha välja võtta. 
Tegemist on aga ettepanekuga, millega kaupmehed eriti ei 
taha kaasa minna. Lääne-Virumaal suurt maakaupluste ketti 
omav OÜ Aldar Eesti sekretär Katria Kütt ütles, et nende firma 
poliitika on selline, et selliseid sularahatehinguid ei tehta.
Sularaha saab tellida Omniva klienditeeninduskeskuse kaudu 
tellimuse aeg on kuni 3 tööpäeva. Limiit on 400 eurot ja 
teenuse hind on 8 eurot külastuse kohta. Täiendavat infot saab 
postiljonidelt.

Mari Mölder

Maapiirkondades saab 
sularaha koju tellida
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MUST KROONIKA

VIIS VARAST 
JÄI VAHELE
3. mail tungiti Rakveres Nar-
va tänaval osaühingu 
maa-alale ja üritati varasta-
da mahutipargi siibreid, laa-
dimissüsteemi ning pumpla 
osasid, mille koguväärtus on 
20 000 eurot. Sündmuskohal 
pidas politsei kinni 18-, 22.-, 
25.-, 26- ja 41aastase mehe.

LINNUPESA 
UMMISTAS KORSTNA
2. mail kell 12.42 tuli välja-
kutse Rägavere valda Vi-
ru-Kabala külla, kus teate 
kohaselt põles puidust sau-
namaja. Kohapeal selgus, et 
põlengut ei olnud, korstnas-
se oli kukkunud linnupesa, 
mille tõttu sauna kütmisel ei 
pääsenud suits korstnast 
välja. 

LÕKE SÜÜTAS KULU
1. mail kell 11.25 põletati 
Vihula vallas Sakussaare kü-
las lõket, mis väljus kontrolli 
alt ning süütas kuluheina. 
Põleng ohustas ka elumaja, 
kokku põles umbes 200 
ruutmeetrit. Päästjate koha-
le saabudes oli põlengule 
piir pandud, päästjad kont-
rollisid olukorra üle ja tegid 
selgitustööd.

Kuulutaja

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

W W W . G I G A N T M O O B E L . E E
KAUPLUS - LADU

Rakvere • Jaama 37 (endine Lille 18) • E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718

KARMELA FLORIDA komplekt komplekt komplektGLORIA929.-525.- 699.-

3+1+13+1+puf 3+1+1

VITO
nurgadiivanvoodi 730.- SORENTO

nurgadiivanvoodi 730.- MINIJA
nurgadiivanvoodi 575.-BOSTON M

nurgadiivanvoodi 629.-

950.-

TYRA

diivanvoodi399.-

FLORIDA

diivanvoodi270.-

SONATA

diivanvoodi189.-

RECORD

diivanvoodi425.-

199.-

MADRATSID
80x200
90x200
120x200
140x200
160x200
180x200

al.99.-OZYRYZ
kapp

235.-

CARLA
esik

159.-
MORENO MODENA

269.- 329.-

köök köök

KONTORITOOLID

al. 49.-

SELINA
nurgadiivanvoodi 760.-CAMEL

nurgadiivanvoodi

RAMUNE
kušett

160x200

219.-TOSSA
voodi

160x200
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„Oleme võtnud sihiks, et igal 
aastal saaks mõni haljasala 
korda,“ lausus vallavanem 
Alari Kirt. „Tahame, et meie 
inimestel oleks normaalne 
elukvaliteet, et nad ei häbe-
neks öelda, et on pärit Ta-
palt.“

Näha ka läbisõitjaile
Jaama park on Tapa linna 
keskne roheala, mis on läbi 
rongiakna näha ka arvukaile 
möödasõitjaile. Pikka aega oli 
Tapal sovjeti-aegne kuvand ja 
eks seda aitas võimendada ka 
raudteejaama suhteliselt rää-
mas ümbrus, mis 15-20 esi-
mese iseseisvusaasta jooksul 
ei muutunud.
„Tegelikult imestan ma ise ka, 
mida siin eelmise 20 aasta 
jooksul korda saadeti. Või 
täpsemalt ei saadetud. Oleks 
võinud ja saanud jõulisemalt 
tegutseda küll,“ leidis Kirt, 
kes istub Tapa vallavanema 
toolil teist ametiaega.
„Korrastustööd võetakse ette 
põhjusel, et ala on ilmetu ja 
inetu: haljastul puudub konk-
reetne ja selge ääristus, jalg-

teed ja pargipinkide platsid 
on lagunenud, kõrghaljastus 
on vana, haige ja väljakasva-
nud, puudub valgustus,“ 
põhjendas Tapa abivallava-
nem Andrus Freienthal valla 
koduleheküljel.
Renoveerimise käigus ääris-
tatakse pargiteed uute ääreki-
videga, ehitatakse kiviparke-
tist jalgteed ja plats pargipin-
kidele, vahetatakse välja 
kõrghaljastus, ehitatakse par-
givalgustus, paigutatakse 
pargipingid ja prügiurnid, is-
tutatakse lilled.Ehitushange 
viidi läbi aprillis ning töödega 
alustatakse mais. Esimese te-
gevusena langetatakse vanad 
puud ning asutakse välja ehi-
tama elektriliine ning valgus-
tust. Tööd on plaanitud lõpe-
tada käesoleva aasta augusti 
lõpuks.

Kirikupargiga 
läheb aega
„Eks loomulikult ole see ka 
mainekujundusprojekt,“ lei-
dis Kirt. „Hakkame ikka nen-
dest asjadest peale, mis kõige 
valusamalt silma torkavad. 
Näiteks oleme panustanud ka 
Paide maantee äärse ala 
heasse väljanägemisse.“
Samas läheduses asub veel 
üks suur roheala – kirikupark 
-, mis samuti vajaks hädasti 
korrastamist. „Kirikupark on 
suhteliselt suur,“ rääkis valla-
vanem. „Kui Jaama pargi kor-

rastamiseks jätkus vahendeid 
valla eelarvest, siis kirikupar-
gi korda tegemiseks tuleb 
projektidest leida lisarahas-
tust. Aga nende otsimine on 
meil plaanis, loodetavasti 
saame järgmisel või ülejärg-
misel aastal asja ära tehtud.“
Samal ajal on Tapa linnas kä-
sil veel paar väiksemat avalik-
ku ruumi puudutavat projekti 
– näiteks algas äsja jupikese 
kõnnitee ehitus Pikal tänaval. 
Lisaks ehitatakse sinna parki-
mistaskud autodele.
„Ma ei oska kommenteerida, 
miks nõukogude ajal polnud 
korralikke kõnniteesid isegi 
mitte Tapa kesklinna piirkon-
nas,“ ütles Kirt. „Meie star-
diplatvorm heakorra osas 
asub igal juhul väga mada-
lal.“

Tapa omavalitsus panustab linna välisilmesse
Tapa vald kavatseb tänavu 
suvel renoveerida linna 
Jaama pargi. Mullu sai uue 
ilme keskväljak, järge oo-
tab kirikupark.

Aivar Ojaperv

Vaade uuele pargile. Repro Tapa vallavalitsuse koduleheküljelt

Kõnnitee ehitus Tapal Pikal tänaval. 
Foto: Tapa vallavalitsuse kodulehelt
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PAKENDIAUTOMAATAasta alguses tõusis taara 
hind, kuid õhku jääb ikka kü-
simus, miks ei võeta vastu 
igasugust taarat. Näiteks kui 
smuutijoogi pudeli võtab taa-
rautomaat vastu, siis siirupi-
pudeleid mitte. Sama küsi-
mus tõusis alkohoolsete joo-
kide osas - miks šampusepu-
del sobib, aga veinipudel 
enam mitte.
Eesti Pandipakendi büroo- ja 
turundusjuht Kerttu-Liina 
Urke selgitas, et nemad lähtu-
vad oma tegevuses pakendi-
seadusest, mis sätestab, et 
Eestis on tagatisraha süsteem 
kehtestatud õlle, vähese eta-
noolisisaldusega alkohoolse 
joogi, siidri, perry ja karastus-
joogi klaasist, plastist ja me-
tallist pakendile. „Kusjuures 
vähese etanoolisisaldusega 
alkohoolne jook on etanooli-
sisaldusega kuni kuus (kaasa 
arvatud) mahuprotsenti, näi-
teks Long Drink, alkoholikok-
teilid jne,“ lausus ta. „Seega 
tulenevalt seadusest ei ole 
pandi all kange alkoholi pu-
delid, milleks liigitatakse kõi-
ki alkohoolseid jooke, mis on 
alkoholi sisaldusega üle kuue 
protsendi. Sellest lähtuvalt 
kuuluvad näiteks alkoholiva-
bad ja alla kuueprotsendilise 
alkoholisisaldusega šampuse 
ja veini pudelid pandi alla, 
ent kui joogi kangus ületab 

kuus protsenti, siis ei ole sea-
duse järgi tegemist enam ta-
gatisraha süsteemi kuuluva 
pakendiga,“ täiendas Urke. 
Seega ei saa kange alkoholi 
pudeleid taaraautomaati viia, 
kuid taaskasutusse saab neid 
suunata, viies need pakendi-
konteinerisse. Edasise töötle-
misega ei tegele enam Eesti 
Pandipakend, vaid teised 
taaskasutusorganisatsioonid.

Urke rääkis, et lisaks seaduse-
le on veel teisigi põhjuseid, 
miks igasugust taarat ei saa 
tagastada. Näiteks kange al-
koholi pakendid on väga eri-
neva kuju ja suurusega, kuid 
taaraautomaatide süsteemi 
kaudu kogutavad pakendid 
peavad olema standardiseeri-
tud. Neil peab olema teatud 
kuju, mõõtmed või teised 
kokkulepitud omadused, et 

automaadid EAN-koodi luge-
miseks pakendit keerutada 
suudaks.
Teisalt ei saa diskrimineerida 
tootekategooriat ehk võtta 
vastu näiteks kuju poolest ül-
diselt sobivaid šampuse-, vei-
ni- ja viinapudeleid, ent välja 
jätta lapikud viskipudelid, 
kolmnurksed likööripudelid 
või muu.
Miks magusjookide pudelid 
ei sobi taarautomaati, sellel 
on Urke sõnul lihtne põhjus. 
„Siirup on suhkrulahus, mis 
kuulub sõltuvalt lõhna- ja li-
saainete lisamisest kombi-
neeritud nomenklatuuri rub-
riikidesse 2106 või 1702 ning 
ei ole karastusjook ega kuulu 
pandi alla,“ vastas ta.
Karastusjoogi alla kuuluvad 
tooted, mille kombineeritud 
nomenklatuuri rubriigid on 
2009, 2201 või 2202. Mahlad 
kuuluvad eeltoodust rubriiki 
2009 - kääritamata, piirituse-
lisandita marjamahlad, puu- 
ja köögiviljamahlad (k.a vii-
namarjavirre), suhkru- või 
muu magusainelisandiga või 
ilma. 
Sellest tulenevalt kuulub näi-
teks smuuti karastusjookide 
all, mille plastpakend on vas-
tavalt pakendiseadusele pan-
di all.

Mari Mölder

Automaadid ei tunnista 
pahatihti ka pandimärgiga taarat
Kui taaral pandimärk puudub, on asi selge: taaraauto-
maat seda vastu ei võta. Aga pahatihti põlgab automaat 
ära ka väliselt täiesti korrektse pakendi. Miks?
Kuulutaja poole pöördus pahane klient, kel oli vastav ko-
gemus Rakvere Maxima taaraautomaadiga. Kuulutaja 
veendus oma silmaga, kuidas automaat ei võtnud vastu 
Saku Pühadeõlle pudeleid, samuti üht sorti Viru Õlle too-
dangust ja A Le Coqi vitamiinijoogi taarat. Teises taara-
automaadis õnnestus kõik need pudelid tagastada. 
Kliendi sõnul juhtub Maxima taaraautomaadiga sageli, 
et ekraanile kuvatakse kiri „tundmatu pudel“, kuigi eti-
ketil on pandimärk olemas ja teised automaadid võtavad 
selle vastu. Samas täpsustas ta, et viperusi on tegelikult 
ette tulnud ka teistes pakendiautomaatides.
Kommenteerib Maxima Eesti brändi- ja kommunikat-
siooniosakonna direktor Ty Lehtmäe.
„Esmalt soovime vabandada kliendi ees, et tagastusauto-
maat pakendit vastu ei võtnud. Oluline on märkida, et 
tagastusautomaate ei halda Maxima Eesti, vaid tagastus-
organisatsioon Pandipakendi Automatiseeritud Käitlus-
süsteem PAK.
Tagastussüsteemis olid need tooted korrektselt registree-
ritud ning masin pidanuks need vastu võtma. Eksimuse 
kõige tõenäolisem põhjus on PAKile kuuluva tagastusau-
tomaadi tehnilises või tarkvaralises veas. PAKi kinnitusel 
kontrollitakse antud automaadi tehniline seisukord üle.
Juhul kui klientidel peaks veel tulema ette sarnaseid 
probleeme, palume sellest informeerida antud automaa-
di haldajat PAKi.“

Aivar Ojaperv

Segadused pandipakendi ümber

Siirupipudelid lähevad pakendiringlusesse, kuid selle eest 
enam raha ei saa. 

Foto: Mari Mölder

Kingituseks 
kaasa 

järelkäru

PAKKU-
MINE

PAKKU-
MINE

HUSQVARNA 
KEVADPAKKUMISED!

MURUTRAKTOR 
HUSQVARNA TS 238 / TS 242

2499 € / 2859 €
KINGITUSENA KAASA JÄRELKÄRU 275. 
Järelkäru väärtus 245 €

ROHULÕIKUR 
HUSQVARNA 525RX / 525RXT

445 € / 499 €
KINGITUSENA KAASA KÕRVAKLAPID 
PLEKSSIRMIGA.
Kõrvaklappide väärtus 41 €

HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 320 / 330X

2425 € / 2999 €
KINGITUSENA KAASA LAADIMISJAAMA KATE.
Katte väärtus 195 €

HUSQVARNA LB 348V 

499 €
KINGITUSENA KAASA NIIDUKI 
HOOLDUSKOMPLEKT.
Hoolduskomplekti väärtus 11,30 €

PAKKU-
MINE

PAKKU-
MINE

www.husqvarna.ee

Pakkumised kehtivad kuni 30.06.2015.
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Teisipäeval, 5. mail tähistas 
Väike-Maarja Gümnaasium 
pidulikult gümnaasiumiks ni-
metamise 20. aastapäeva aja-
lootahvli avamise ja iga-aas-
tase koolikonverentsiga. 
20 aastat tagasi samal kuu-
päeval, 1995. aasta 5. mail, ni-
metati Väike-Maarja Kesk-
kool Väike-Maarja Gümnaa-
siumiks. Kooli vilistlaskogu 
tegi gümnaasiumiks nimeta-
mise kahekümnenda aasta-
päeva puhul kingituse ning 
asetas kooli seinale tahvli 
oluliste aastaarvude ja nime-
tustega kooli loos, alustades 
1723. aastal avatud Väi-
ke-Maarja Kihelkonnakoolist, 
millele järgnevad Väi-
ke-Maarja Kõrgem Algkool, 
Väike-Maarja Ühisreaalgüm-
naasium, Väike-Maarja Kesk-
kool ja 1995. aastal Väi-
ke-Maarja Gümnaasium. 

Tahvli pealkiri „Noc tenebras 
vincet“ on kiri Väike-Maarja 
Gümnaasiumi lipult, mis la-
dina keeles tähendab „nii var-
jud võidad“. Ajalootahvli ava-
sid gümnaasiumi peahoone 
fuajee seinal direktor Marje 
Eelmaa ja vilistlaskogu esi-
mees Raimo Maasik.
Marje Eelmaa rääkis oma ter-
vituses, et koolile annab vää-
rikust pikk ajalugu, sümboo-
lika ja traditsioonid, mida 
loovad kõik põlvkonnad. Ta 
juhtis tähelepanu kooli lipul 
ja uuel nimetahvlil olevale 
tarkuseterale – nii varjud või-
dad – ning soovitas seda enda 
jaoks lahti mõtestada. 
Raimo Maasik meenutas ka-
hekümne aasta tagust aega, 
mil keskkool gümnaasiumiks 
ümber nimetati. Ta soovitas 
õpilastel oma koolimütse ti-
hedamini kanda ja nendega 

sirge seljaga ringi liikudes 
tunda heameelt Väike-Maarja 
gümnaasiumi õpilaseks ole-
misest.
Vallavanem Indrek Kesküla 
ütles kooliperet tervitades: 
„Meeldiv, et meil on nii kok-
kuhoidev koolipere ja ka vi-
listlaskogu. Oma aktiivse rol-
liga loob gümnaasiumi vilist-
laskogu meie koolile olulist li-
saväärtust.“
Kooli õpilasesinduse presi-
dent Hannamari Soidla kasu-
tas tähtsat päeva, et anda õpi-
laskodule kogu koolipere ees 
üle hoolivuslaadal kogutud 
annetuste eest soetatud koo-
litarbed.

Heili Nõgene,
Väike-Maarja Gümnaasiumi 

avalike suhete spetsialist

Väike-Maarja Gümnaasium pani 
nimepäeval kooli loo seinale

Gümnaasiumi direktor Marje Eelmaa koos vilistlaskogu esimehe Raimo Maasikuga vastavatud 
ajalootahvli juures. 

Foto: erakogu

PAKUN TÖÖDKOOLITUS

• Soovin leida 4a poisile lapse-
hoidjat Rakveres, soov. nais-
terahvas al 40. eluaastast. Tel 
5164 685

• Vihula Mõis võtab tööle ma-
jandustöölise. Territooriumi ja 
hoonete korrashoid. Vajadusel 
majutus. Tel 5450 2240

• Pakume tööd riigisiseste ja/
või lähiriikide kaubavedude 
autojuhile täishaakega. Nõutud 
eelnev töökogemus autojuhina 
ja C-, E- kategooria luba. Kon-
takt: 5245 124

• Vajatakse taksojuhte. Töö 
graafi ku alusel. Tel 5282 659

• Lukoil Eesti Rakvere tankla pa-
kub tööd  klienditeenindajale 
suveks. Töö on vahetustega, ka 
öösiti. Kontakt: tankla juhataja 
Marina Švedova, tel 32 21 707

• Kui oled sõbralik, rõõm-
sameelne ja sulle meeldib 
klienditeenindaja töö, siis 
oled oodatud tööle Kundas-
se Saarepiiga kohvikusse. 
Tööaeg graafi ku alusel ning 
paindlik. Elamispinna võima-
lus. Kasuks tuleb vene keele 
oskus. Tel 5106 254

• Ehete ja aksessuaaride 
kauplus H&A Rakveres pakub 
tööd aktiivsetele ja algatus-
võimelistele klienditeenin-
dajatele. Kasuks tuleb eelnev 
töökogemus. Pakume omalt 
poolt võimalust töötada are-
nevas ettevõttes ning kon-
kurentsivõimelist palka. CV 
saata e-postile nordixexpert@
gmail.com

• Erimööbel.ee pakub tööd 
tislerile Haljalas. Tel 5563 
9622, marko@erimoobel.ee

• Saarepiiga kohvik Kundas 
otsib oma toredasse kollek-
tiivi kokaabi. Tööaeg graafi ku 
alusel ning paindlik. Elamis-
pinna võimalus. Tel 5106 254

• Pakun suveks tööd marjamüü-
jale Rakvere turul. Tel 5592 2846

• Pakun tööd autoremondilukk-
sepale (mootorid, käigukasti re-
mont). Hea palk. kristo@k-kum-
mid.ee

• Tööd saavad metsaistutajad. 
Tel 5604 1905

• Vajatakse metsaistutajaid 
(4aastased taimed, Rakverest 3 
km). Tel 5397 4781

• Koch OÜ põhitegevuseks on 
alkohoolsete jookide tootmine. 
Otsime oma meeskonda lii-
nioperaatorit, kelle põhiülesan-
deks on villimisliiniseadmetega 
opereerimine ja hooldamine. CV 
palume saata e-posti aadressile 
tootmine.tootmine@koch1872.
com, tel 5228 220

• AS Viru Õlu pakub tööd toot-
misliinioperaatorile, tõstu-
kijuhile ja õllekeetjale. Töö 
toimub vahetustes. Ettevõte 
pakub tasuta transporti liinil 
Rakvere-Haljala-Rakvere. CV 
saata aadressil: wiru@wiru.ee 
või helistada tel 32 95 000

• Talu Lääne-Virumaal Võipere 
külas otsib kohusetundlikku 
karjakut ja lüpsjat. Elamine ko-
hapeal. Palk vastavalt võimetele. 
Tel 5242 133

• Rakvere JK Tarvas kut-
sub 2002. – 2008. aastal 
sündinud tüdrukuid jalg-
pallitrenni. Info carina@
jktarvas.ee, tel 5100 746

• Rakvere JK Tarvas kut-
sub treeningutele 2006. 
– 2009. aastal sündinud 
poisse jalgpallitrenni. 
Info jktarvas@jktarvas.ee, 
tel 5344 9925
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Aru Grupp AS on 1993.a. asutatud 100% Eesti kapitalil baseeruv puidutöötlemis-ettevõte.

Firmal on neli tootmistehast (aknad-uksed, trepid, majad, liimpuit-komponendid).

Tootmiskompleks asub Lääne-Virumaal, Kadrina vallas Huljal.

OÜ Viru Elektrik võtab tööle

ELEKTRIKILPIDE

KOOSTEELEKTRIKUID

Tööülesanded:

Nõudmised kandidaadile:

• erinevate elektri- ja automaatikakilpide

koostamine vastavalt projektdokumentatsioonile

elektrialane kutseharidus

eelnev töökogemus elektrikilpide koostamisel

elektri- ja automaatikaskeemide lugemise oskus

täpsus ja korrektsus

CV saata hiljemalt 15.05.2015 e-posti aadressile

info@viruelektrik.ee

•

•

•

•

OÜ Viru Elektrik võtab tööle

ELEKTRI- JA AUTOMAATIKA-

KILPIDE PROJEKTEERIJA

Tööülesanded:

Nõudmised kandidaadile:

• erinevate elektri- ja automaatikakilpide projekteerimine

vähemalt B-pädevus

CV saata hiljemalt 15.05.2015 e-posti aadressile

info@viruelektrik.ee

• elektri- ja automaatikakilpide

täitedokumentatsiooni vormistamine

•

• elektri- või automaatikaalane kõrgharidus

• töökogemus vähemalt 3 aastat

elektriprojekteerimise valdkonnas

• hea arvutikasutamise oskus (AutoCAD,

PCschematic ELautomation)

• kohuse- ja vastutustunne

www.ogelektra.ee

Soovid meie meeskonnaga liituda? Saada enda CV e-posti aadressile 
personal@ogelektra.ee või täida ankeet kodulehel www.ogelektra.ee. 
Lisainfo telefonil 5334 0040 Toivo Murakas.

Kauplustesse võetakse tööle
KAUPLUSED

Tööaeg: E,K, 08:30-17:00; T,N,R 08:30-18:00; P 08:30-21:30.
Töötajad töötavad vahetustega, alati on vaba laupäev ning 
lisaks üks täiendav puhkepäev, et oleks nädalas vähemalt 2 
järjestikust puhkepäeva.

Tööaeg: E-P, päevane vahetus 08:00-20:00, öine vahetus 16:00-05:00.
Töötajad töötavad vahetustega, alati on vabad E, K, L ning lisaks 
üks täiendav puhkepäev, et oleks nädalas vähemalt 2 järjestikust 
puhkepäeva. Rakverest toob Lepnale tööle ja viib koju tasuta buss. 
Iga uus töötaja saab asjaliku väljaõppe.

TOOTMINE

-GRILLTOODETE VALMISTAJA
-SALATIVALMISTAJA

-ANDMESISESTAJA

-KONDIITER
-PAGAR

Kulinaariatsehhi võetakse tööle:

Pagaritsehhi võetakse tööle:

-KLIENDITEENINDAJAID

-TRANSPORTTÖÖLINE

Tule meile tööle!

Klienditeenindajaid vajatakse kauplustesse: Elektra, Väike-Maarja, 
Kadrina, Tapa Kaubanduskeskus ja Tamsalu kauplusesse Pille-Riin.

Transporttöölist vajatakse Väike-Maarja ja Kadrina kauplusesse.

Hoiame oma inimesi

ja annam
e tegijate

le

võimalused ar
enemiseks!

Vihula mõisa peakokk otsib oma kööki

Töö on vahetustega ja kohapeal on ööbimisvõimalus.
Vajadusel leiame ka transpordilahenduse.

Sobiv kandidaat on eelnevalt tööga tuttav ja
enda ümber puhtust armastav inimene.

Tel 56 402 15
E-post lauri.tomingas@uhotelsgroup.com

hakkajat ja rõõmsameelset NÕUDEPESIJAT.

Võtame tööle katuse
ehitamise kogemusega

Tel 5278 191, www.worcly.ee,
worcly@gmail.com

ÜLDEHITAJAID 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

Restaurant
Lahemaa Kohvikann

Tööpakkumine

• KELNER-ETTEKANDJA

• KOKK-KÖÖGIABILINE

(täistööaeg või osaline tööaeg)

Palmse, Vihula vald
Tel: 32 34 148, 538 777 29

e-mail: kohvikann@gmx.net
www.kohvikann.ee

Omniva on 
Eesti Posti 
uus nimi

Tule meie toimekasse
ja usaldusväärsesse

Rakvere kandekeskuse 
meeskonda

AUTOJUHT-
KIRJAKANDJAKS

Lisainfo
telefonil 504 4979

Kandideerimiseks
saada oma CV aadressile 

cv@omniva.ee
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Siguldas korraldatakse igal 
aastal kirsipuude õitsemise 
ajal taimede paraad. See on 
Lätimaa suurim taime-, isti-
ku- ja lillelaat, millest võtavad 
osa enam kui sada aednik-
ku-taimekasvatajat.
Sigulda on läti meelne ja –
keelne turismipiirkond, kuid 
vähemalt eelmisel nädalava-
hetusel domineeris seal hoo-
pis eesti keel. 
Oma panuse andsid sellesse 
ka Rakverest teele asunud 
Kunderi Seltsi aiahoolikud 
eesotsas nende pealiku Maia 
Simkiniga.

Ei saa me läbi Lätita
Kuulujutud, et lõunanaabrite 
juures on istikud siinsetest 
tunduvalt odavamad, vasta-
sid tõele. Näiteks kui meil 

maksab roosiistik 12-15 eu-
rot, siis Siguldas Svetku välja-
kul sai selle 5-7 euroga. Maa-
sikataim maksis 30-50 senti, 
siin tuleb välja käia üks kuni 
poolteist eurot.
Sibulamugulaid ja maitsetai-
mi müüv tädike vastas küsi-
musele, kuidas eakad Lätis 

hakkama saavad, et pension 
on 220 eurot. Seda 35aastase 
tööstaazhi juures. “Ega ei 
saakski hakkama, kui taimi ei 
müüks,” ütles ta.
Kõplaid ja mullakobestajaid 
turustanud vanaätt tunnistas 
samuti, et turul kauplemine 
toob toidulauale olulise lisa. 

“Pensionist suurt söönuks ei 
saa,” nentis ta kurval pilgul.
Aga mitte ainult vanemad ini-
mesed ei olnud sättinud end 
müügilettide taha, vaid seal 
kohtas ka noori. Poisikesed 
müütasid põõsaid, puid ja 
teisi istikuid.
Üks tänav oli toidupoolise 

päralt, kus lõhnavate singika-
makate vahel uhkeldasid ku-
ni kahekilosed saiad. Ja leib, 
Läti must leib, on veel tume-
dam kui Eestis. Selline on 
meie lõunanaabrite maitse.
Lahkelt pakuti maitsta kodu-
veine. Ja nii mõnigi turist tun-
dis toidutänava lõppu jõudes, 

et elu on lill. Vägisi kippusid 
huultele sõnad “Ei saa me lä-
bi Lätita”. 
Järgmisel päeval kulus kuulus 
saldejumps marjaks ära.
Lillepeo teisel päeval vaatas 
rakverlaste seltskond Sigulda 
linnas laiemalt ringi. Eriti tor-
kas silma puhtus. Tänavatel 
lilleklumpides domineerisid 
võõrasemad. Kuigi lätlaste 
majandus ei ole kiita, siis lil-
lede ja silmailu pealt nad kok-
ku ei hoia.
Eraldi vaatamisväärsus on Si-
gulda huvitava arhitektuuriga 
vaksalihoone ja köisraudtee. 
Viimane on koguni Baltimaa-
des ainus sellelaadne atrakt-
sioon.

Turaida roos 
ja Sigulda kepp
Siguldat külastades ei pääse 
üle ega ümber Turaida lossist, 
millest räägitakse imeilusat, 
kuid traagilise lõpuga legen-
di.
Paljudel on nõukaajast mee-
les lõhnaõli “Turaida roos”. 
17. sajandi alguses elas Sigul-
da lossis neiu, kellel oli palju 
kosilasi, aga tema armastas 
lossi aednikku. Kui Turaida 
garnisoni ohvitser neiult kor-
vi sai, meelitas ta tüdruku 
koopasse ja tahtis teda vägis-
tada. Kuid tüdruk valis selle 
asemel surma, öeldes mehe-

Turaida rooside ja taimede paraad 
Ammu aega tagasi armus 
Turaida Roos aednikku, 
aga kuna noorte seisused 
olid erinevad, siis ei saa-
nud nendevaheline armas-
tus kunagi tõeks. Roos ta-
peti. Tänapäeval korralda-
takse nende auks Lätis Si-
guldas taimede paraadi – 
möödunud nädalavahetu-
sel juba 12. korda.

Ülle Kask

Sigulda taimeparaad meelitas kokku palju eestlasi, sest istikute hinnad on seal meie omadest tunduvalt soodsamad. 



Kuulutaja reede, 8. mai 2015 9Tasub teada

le, et tema kaelas on siidsall, 
millest ei tungi läbi ükski 
mõõk. Mees katsetaski ja 
nõnda lõppes 19aastaselt Tu-
raida Roosi elu. Tema haud 
asub lossi kirikumäel.
Turaida Roosi kõrval on tun-
tud ka teine Sigulda sümbol - 
kõvera käepidemega kepp. 
Suveniiripoodides on neid 
saadaval igas mõõdus: paarist 
sentimeetrist pooleteise 
meetrini – neid viimaseid 

saab juba kasutada otstarbe-
päraselt ehk jalutuskepina.
Kepid ilmestavad ka linnapil-
ti. Ühes pargis oli neid nii 
ohtralt maa sisse pistetud, et 
turistid ristisid koha kepipar-
giks.
Tagasiteele asudes tuli tõde-
da, et kaubareisile tasub Lä-
tisse igal juhul minna. Isegi 
bussi jaoks kulunud diislikü-
tus oli siinsest 9 senti oda-
vam.

Siguldas

Sigulda „kepipark“.
Fotod: Ülle Kask.

Kliendipäevad on kauban-
dusmaastikul tavaline näh-
tus. Sageli on need nii mahu-
kad, et otstarbekuses hakkad 
juba kahtlema: päevajuht vis-
kas nalja, ansambel mängis ja 
lapsed said õhupalle; aga kes 
mida müüs või reklaamis, jäi-
gi päeva lõpuks arusaama-
tuks.
Rakveres kütteseadmetega 
kaupleva Küttesalong OÜ 

keskküttespetsialist Hannes 
Veski julgeb aga kinnitada, et 
õigesti läbi mõeldud kliendi-
päev mõjutab müügitulemusi 
igal juhul. „Kui kliendipäev 
on fokuseeritud, siis on sel-
lest igal juhul kasu. „Näiteks 
meie kolisime mullu kevadel 
kesklinnast Jaama tänavale ja 
õigupoolest alles pärast kor-
ralikku kliendipäeva leidsid 
meid vanad kliendid uuesti 
üles. Ja uued tulid juurde.“
Eelmisest korrast innustust 
saanuna korraldab Küttesa-
long OÜ kliendipäevad ka tä-
navu – need toimuvad 15.-16. 
mail ettevõtte müügiesindu-
ses Rakveres Jaama 5. „Oleme 
väike firma ja seepärast pasu-
nakoori ja batuute ei ole ning 
Piip ja Tuut ei tule,“ muigas 
Veski. „Keskendume asjadele, 
mida me kõige rohkem oska-
me: tuleb terve hulk koostöö-
partnereid ja erialaspetsialis-

te, kes oskavad kliente kütte-
teemadel nõustada. Sellel 
päeval tulevad müüki ka mõ-
ned uued tooted ning tehakse 
mitmeid sooduspakkumisi.“
„Muidugi toob kliendipäeva 
korraldamine kaasa ka kulu-
sid, aga see on üks osa meie 
turundustegevusest, mis ai-
tab tutvustada ettevõtte tege-
vust,“ lisas ettevõtte müügi-
juht Ivo Leek. 
„Eesmärgiks ei ole otsene ra-
haline tulu. Pigem loodame 
kliente harida ja teavitada 
ning koos nendega ka ise õp-
pida. Loodame ühist kasu, 
mis tekib õigete otsuste kau-
du.“
Küttesalong OÜ kaupleb, na-
gu mainitud, kütteseadmete-
ga. Või kui täpne olla, siis sel-
leteemaliste terviklahendus-
tega. „Kütteperiood on läbi ja 
praegu on täpselt paras aeg 
oma kütteseadmed üle vaa-

data,“ soovitas Leek. „Pot-
tseppadel näiteks on paari-
kuine järjekord, kui hakkad 
augustis uut ahju tahtma, on 
lootusetult hilja.“
Küttesalong ei tegele muidugi 
mitte ainult ahjudega, vaid 
kõigega, mis sooja annavad: 
keskküte, soojuspumbad, ka 
päikesepaneelid. „Meie 
suund ongi selline, et esinda-
me küttevaldkonda seinast 
seina,“ kinnitas Veski. „Samu-
ti tegeleme korstnasüsteemi-
dega ja kui klient soovib, siis 
vahendame talle ka tööme-
hed või tegelevad asjaga meie 
enda spetsialistid.“
„Seoses kütuseaktsiisi ühtlus-
tamisega tõusis kütteõli hind. 
Tasub täitsa mõelda, et 
võib-olla tasub oma küttesüs-
teem suve jooksul ringi ehita-
da, paigaldada keskküttekat-
lale näiteks pelletipõleti,“ 
arutles ta.

Küttesalong: kliendipäeva tulu ei saa 
kohe kätte, aga homme selle võrra rohkem
Kas kliendipäev on vaid 
linnuke Exceli tabelis või 
tõuseb sellest kauplejale ka 
tõepoolest tulu? Rakveres 
tegutsev Küttesalong OÜ 
esindjad oskavad igatahes 
kinnitada, et pärast mul-
lust kliendipäeva neil õige 
kauplemine alles lahti 
läkski.

Aivar Ojaperv
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Kes teie, Katrin Lellep, enda 
arvates olete?
Mina olen mina ise - see on 
kõige olulisem. Olen iseenda-
ga sünnist surmani. Kõik üle-
jäänud rollid ja inimesed mi-
nu elus on külalised, isegi mi-
nu lapsed.

Mida tähendab emadus teie 
jaoks?
Kõigepealt on emadus elu jät-
kamise instinkt, muidu me 
seda võib-olla ei teekski. 
Inimlikust aspektist vaadatu-
na on emadus üks väga suur 
ja oluline õppetund naise 
elus - kasvada koos lastega, 
õppida tingimusteta armas-
tama.

Mis on teie jaoks suurim väl-
jakutse emaks olemise juu-
res?
Kõige suurem väljakutse oli 
minu jaoks ise enda jagami-
ne. Kuna olen praktiliselt üksi 
neli last üles kasvatanud, siis 

minu suurim probleem oli, et 
mind ei jätkunud. Mind ei ol-
nud nende jaoks nii palju kui 
ma ise oleksin soovinud.

Mis on suurim rõõm emaks 
olemisel?
Väikseid rõõme on kogu aeg 
olnud, aga kõige suurem 
rõõm on nüüd, kus näen, et 
nad ise on emad-isad ja tule-
vad hästi toime. Ja mis pea-
mine: neil kõigil on süda õige 
koha peal.

Kuidas kasvatada õnnelikud 
lapsed?
Lastele tuleb anda võimalus 
teha valikuid. Tuleks vähem 
kontrollida ja vähem sundi-
da. 
Peame usaldama iga inimese 
enda, ka väga väikese inime-
se, vajadusi ja soove. Ainuke 
asi, millega mitte kunagi koo-
nerdada ei tohi, on armastus. 
Armastatud laps on õnnelik 
laps.

Kas pooldate seega vabakas-
vatust?
Ei, kindlasti mitte seda. Las-
tele on vaja selgeks õpetada 
elementaarne teisest inime-
sest hoolimine ja lugupida-
mine. Tuleb õpetada elu ja ar-
mastust hindama. Laps peab 
õppima hindama ka iseen-
nast. Kui laps õpib südame 
järgi elama, siis ei tee ta vale-
sid otsuseid.

Aga kuidas ise olla õnnelik 
ema?
Ei tohi ise ennast ja oma vaja-
dusi ära unustada – tuleb en-
dast lugu pidada ning end ar-
mastada. Hoiduge enesesüü-
distustest. Ideaalseid inimesi 
ja ideaali kui sellist polegi 
olemas. Tuleb endale andeks 
anda ka eksimine, vihastami-
ne ja muud emotsioonid – 
see on inimlik. 

Kas emaks olemise kohta 
olete õppinud midagi alles 
nüüd, kus te olete juba vana-
ema? Mida? 
Minu lastel on suured vanu-
sevahed. Juba neid kasvata-
des tunnetasin enda rolli eri-
nevalt. Aga vanaema roll on 
eriti tore – kohustusi pole, ai-
nult rõõmud. Eks ma selline 

Õpetage lapsi e
Kolga metsade vahel väikeses elektrita majapidamises 
elab Katrin Lellep. Ta on ettevõtja kinnisvara valdkon-
nas, ta on tervendaja, ta on ühiskondlikult aktiivne nai-
ne, ta on ema, ta on vanaema.

Katrin Kivi
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Eestis tähistati emadepäeva esimest korda 1922. aasta suvel 
Uderna koolimajas piduliku koosviibimisena, mille organisee-
ris Naiste Karskusliit kirjaniku ja ühiskonnategelase Helmi 
Mäelo (1898-1978) algatusel.
Emadepäeva idee käis 1870. aastal välja USA kirjanik ja patsi-
fist Julia Ward Howe (1819-1910). Kuigi tal endal lapsi polnud, 
kirjutas ta üleskutse emadepäeva tähistamiseks ja alustas ka 
vastava kampaaniaga. Tema mõtte järgi pidanuks emadepäev 
olema emade ühtsuse päev võitluses rahu eest kogu maailmas 
ja kuupäevaks pakkus ta välja 2. juuni. Ettepanek ei leidnud 
aga pooldajaid ei USAs ega teistes riikides.
Esimest korda tähistati emadepäeva alles 12. mail 1907 Amee-
rika Ühendriikides Lääne-Virginias, kui kooliõpetaja Anna 
Marie Jarvis (1864-1948) viis oma surnud ema auks Graftoni 
kirikus läbi mälestuskoosviibimise, mille ta nimetas emade-
päevaks. Anna Jarvise lasterohke ema oli püüdnud oma eluajal 
luua nõndanimetatud emade sõpruse päeva, et saada jagu 
Ameerika kodusõja järelmõjudest, kuid idee ei levinud. Tema 
tütre algatus osutus seevastu edukaks.
Esialgne emade mälestuspäev sai 1908. aastal laiema tähendu-
se ja 1909. aastal peeti seda juba USA 45 osariigis. 1914. aastal 
nimetas USA Kongress maikuu teise pühapäeva ametlikult 
emadepäevaks ning president Woodrow Wilson kuulutas sa-
mal aastal vastava seaduse välja.
Emadepäeva lilleks sai Ameerikas nelk, sest Jarvise meelest tä-
histavad nelgid emaarmastust, puhtust ja omakasupüüdma-
tust. Tavaks on saanud viia valgeid nelke ema hauale ja kinkida 
punaseid elavale emale.
Jarvise mõtte kohaselt oli parimaks emadepäevakingiks külla-
minek emale või talle vähemalt kirja saatmine. Ent 1920. aas-
tatel pettus Anna Jarvis enda asutatud tähtpäevas, kuna see 
muutus õnnitluskaartide, lillede ja kingitustega üha kom-
mertslikumaks ning kulutas palju energiat emadepäeva tähis-
tamiseks. Tema sõjakäik tähtpäeva vastu lõppes aga edutult. 
Anna Jarvis suri vaimuhaiglas üksinda ja suurtes võlgades.
Tähtpäev seevastu levis Ameerikast kiiresti mujale maailma. 
Esialgu Kanadasse ja Austraaliasse, seejärel ka Euroopasse, kus 
esimest emadepäeva tähistati 15. veebruaril 1913 Belgias.
Soomes peetakse emadepäeva traditsiooni alguseks aastat 
1918, Eestis 1922. aasta suve, mil Helmi Mäelo sai eeskuju selle 
päeva tähistamiseks Viiburis nähtud pidustustelt. Emadepäe-
va organiseerides mõtles Mäelo oma lasterikkale emale, keda 
tollal sellepärast sugugi kõrgelt ei hinnatud.
Üle-eestilisena tähistati emadepäeva aasta hiljem, 3. juunil 
1923. Emadepäev muutus tänu seltside ja koolide toetusele 
kiiresti populaarseks ja seda toetasid ka kohalikud kirikud. 
Alates 1935. aastast juhtis emadepäeva tähistamist juba Riiklik 
Propaganda Talitus ning Rahvuskultuuri ja Rahvahariduse 
Nõukogu. 
Aktused ja üritused muutusid ametlikuks ja väga pidulikuks. 
Näiteks 1938. aastal võttis Eesti Vabariigi president Konstantin 
Päts emadepäeval Kadrioru lossis vastu lasterikkaid emasid. 
Hakati propageerima emadele kingituste tegemist, sealhulgas 
metsalillede kinkimist, emadele laulmist ning spetsiaalsete 
karskusseltsi kujundatud ja valmistatud emamärkide ostmist.
Emadepäeva tähistamine kogus populaarsust ja seda tähistati 
kuni 1940. aastani. Uuesti hakati Eestis emadepäeva tähista-
ma alates 1988. aastast. Eesti Naisliit annab alates 1998. aas-
tast välja aasta ema tiitlit.

Ülle Kask

Mai teine pühapäev – 
emadepäev

„vanaema õunapuu otsas“ 
olen, aga kui vaja, koon ka so-
kid valmis.

Elame muutuste ajal. Vanasti 
elasid mitu põlvkonda ühe 
katuse all, perekond elas 
koos ja täiendas üksteist. 
Nõukogude ajal perekond 
justkui lahjenes, kuid siiski 
oli tavaline, et ema ja isa kas-
vatasid lapsed koos suureks. 
Tänapäeval aga ei moodusta-
ta paare enam eluks ajaks. 
Kuidas see emaks olemise 
mudeliga kokku läheb? Pere-
kond ja laste kasvatamine – 
kuhu suunda see liigub?
Jah, me elame ülemineku ajal. 
Väga palju on katkiseid ini-
mesi, perekondi ja lapsi. Väga 
paljudel juhtudel jääb laste 
kasvatamine naise õlgadele ja 
see on naisele raske, olen sel-
le ise läbi teinud. Samas näen 
järjest rohkem isasid, kes 
väärtustavad oma rolli.
Kuidas peremudel tulevikus 
täpselt välja nägema hakkab, 
ma ei tea. Olen aga seda 
meelt, et me liigume järjest 
suurema vabaduse poole. See 
omakorda ei tähenda, et meil 
elus millegi eest vastutada ei 
tule. Igal juhul vastutame 
oma laste eest seni kuni nad 
pole veel ise selleks võimeli-
sed. Vastutus on nii isal kui 
emal, aga see ei tähenda, et 
ema-isa peaksid koos elama. 
Nad peavad lapse jaoks ole-
mas olema. 

Mis on meie ühiskonnas kõi-
ge suurem valupunkt?
Minu jaoks on kaks valupunk-
ti. Esmalt totaalne edukultus 
– prioriteedid on paigast ära. 
Armastus on asendatud edu-
ga ja lapsed on pandud seda 
egotrippi teenima. Teine 
probleem on seotud meie 
kõrgelt hinnatud tehnoajas-
tuga. Lapsed kaotavad loovu-
se, sest nii palju informat-
siooni tuleb valmis kujul, nad 
ei pea ise enam looma ei 
mentaalsel ega käelisel tasan-
dil. See on väga kurb!

Mis on Eestis nii hästi, et 
enam üldse paremini ei 
saaks?
Õnneks on meil Eestis säili-
nud nii palju loodust, kuhu 
on lapsel võimalik minna ja 
soovi korral loodusega kon-
takt saada. Me ei ole veel pä-
ris linnastunud.

Millised on teie pere emade-

päeva traditsioonid?
Tavaliselt kogunevad kõik mu 
lapsed koos oma peredega 
minu juurde. Istume niisama, 
lobiseme ja teeme midagi 
koos. Mullu näiteks aitasid 
nad mulle permaaia rajada.
Soovitan lapsi saada noore-
mas eas. Mida vanem on 
ema, seda raskem on tal lap-
sega kohaneda. Ei maksa kar-

ta. Andis jumal lapse, annab 
ka leiva lauale. Esimese lap-
sega on kõige raskem, teiste-
ga läheb kergemaks. Kui aga 
laps on suureks sirgunud, siis 
tuleb ta lahti lasta, luua suhe 
teisel tasandil, kus lapsest 
saab võrdväärne sõber. Aga 
emaks olemist ei suuda asen-
dada mitte miski.

Katrin oma hetkel viimase, kuuenda lapselapsega. 
Foto: erakoguFoto: erakogu

lama südame järgi!
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OTSID UUT KODU? 
MÜÜD AUTOT? 

PAKUD TEENUST?
Parim võimalus selleks on 

avaldada kuulutus Kuulutajas.
Tiraazh 15 000 ning kõik 
kuulutused nähtavad ka 

interne  s
www.kuulutaja.ee

• Müüa soodsa hinnaga Tapa 
ja Tamsalu linnas ning vallas 
erinevas seisukorras ning erineva 
suurusega 1-4toalised korterid 
ning majad. Täpsem info: mob 
5110 478 või 322 0106, e-post : 
urmas.saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS. 
Aitan teid kinnisvara ostmisel 
ja müümisel, võtan müüki teie 
korteri või maja, kinnisvaraalane 
konsultatsioon tasuta.

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal. 
sees. Uus vannituba! Hind 11 500 €. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305 

• Müüa 1toaline korter kesklinnas (V 
korrus). Tel 5340 7808

• Müüa otse omanikult ren. 1toaline 
k.m. korter Rakveres Võidu 42 koos 
mööbli ja muu sisustusega. V korrus, 
madalad kom.maksud, hästi tegutsev 
korteriühistu. Hind 18 000 €, tingi! Tel 
5664 8311

• Müüa  kap.remonti vajav 1toaline 
korter Kunda linnas Mäe tänaval.  
Korteril ei ole kommunaalvõlga. Tel 
5886 2663

• Müüa 2toaline korter (I korrus) 
Rakveres, otse omanikult. Hind 25 000 
€. Tel 5326 9908

• Müüa Rakveres 2toaline ahiküttega 
korter (36 m2). Vesi, kanalisatsioon, 
vajab remonti. Hind 15 500 €. Tel 5569 
5227, õhtuti

KINNISVARA

• Müüa 2toaline korter Sõmerul 
(46 m2). Otse omanikult. Hind 18 
000 €. Tingi! Tel 5853 6936

• Müüa Haljalas 2toaline keskküttega 
korter. Teine korrus, rõdu, panipaik, 
sahver ja kelder. Majal on korteriühistu. 
Telefon 5803 9744. Kiire!

• Müüa 2toaline korter Kundas. Hind 
4000 €, tingi! Tel 5673 4299

• Müüa 2toaline  päikesepoolne 
ahiküttega korter Aasperes, II korrus.
Korralik ahi. Aknad vahetatud. Sisse 
jääb köögimööbel. Kelder, garaaž. 
Hind 6900 €, ilma garaazita 6300 €. 
Telefon 5567 8846

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Tamsalus. Tel 5558 8431

• Müüa 2toaline korter Tapal Eha tn 
18. 54 m2, 2/3, elektriküte, ahikütte 
võimalus, vajab san.remonti. Hind 
2950 €, tingi! Kiire! Tel 5551 8067

• Müüa 2toaline remonditud korter 
Tapa linnas (III korrus). Hind 8000 €. 
Info tel. 5110 478

• Müüa ilus 3toaline korter Rakvere 
kesklinnas Veski tn 7. Hind 43 000 €. 
Tel 5024 944

• Müüa 3toaline remonti vajav korter 
lennuki tänaval. Hind kokkuleppel. 
Tel 5680 1956

• Müüa 3toaline korter Rakveres 
Vabaduse tn. (62,4 m2, II korrus, toad 
eraldi, suur köök, rõdu). Tel 5093 521

• Müüa 3toaline korter Tamsalus Ääsi 
17 (65 m2). Keskmine seisukord. 4/5, 
rõdu, tsentraalne soe vesi. Hind 4000 
€, tingi! Tel 5551 8067

• Müüa Kundas 3toaline korter 
(59 m2, I k.).  Aknad vahetatud, 
teenused lähedal, mereni 3 km. Hind 
kokkuleppel. Tel 5519 610

• Müüa 3toaline korter Sõmerul. Hind 
21 000 €. Tel 5383 8091

• Müüa 3toaline kesküttega korter 
Rakke alevikus. Info telefonil 5164 683 
või  aina14@hot.ee

• Müüa Tapa kesklinnas 3toaline 
korter Pikk tn 8 (57,5 m2, I k.). Otse 
omanikult. Hind 7300 €. Kiire! Tel 
5363 9060

• Soodsalt müüa 3toaline korter Tapal 
Üleviste tn otse omanikult.  Прадаëтса 
3-комнатая квартира в Тапа. Kõigi 
mugavustega, ukse-aknad vahetatud, 
kõik teenused lähedal – postkontor, 
kool, lasteaed, bussi- ja raudteejaam. 
Hind 5700 €. Tel 5391 5613, 32 77 907, 
5840 9350

• Müüa 3toaline korter Kundas Eha 
tn. Tel 5656 0790

• Müüa maja kõrvalhoonega Rakvere 
linnas rahulikus elamurajoonis. Krunt 
1200 m2, kaev + linnavesi, keskküte, 
25 A, elamiskõlblik, otse omanikult. 
Tel 5136 690

• Müüa talumaja 8 km Rakverest. 
Maad 3,5 ha (27202:001:0090). Tel 
5694 6444

• Müüa Rakvere linnast ca 8 km 
kaugusel talukoht , kus on maja 
(2korruseline, renoveeritud, 140 
m2),  majandushoone (144 m2), 
laut (80 m2), küün (28 m2), saun 
(36 m2, renoveeritud), puurkaev, 
kasvuhooned. Hoonete ümber aiaga 
piiratud iluaed lillede, viljapuude ja 
marjapõõsastega. Krundi suurus 7,1 
ha. Kinnistu juurde kuulub kasemets 
ja haritav maa. Tel 5660 3761

• Müüa maja (144 m2), Rakverest 12 
km. Väga hea hind. Tel 5542 180

•  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 männimetsaga maa 3 km 
Rakverest. 0,90 ha saab ehitada. Hind 
10 000 €. Tel 5190 1697

•  M ü ü a  e l a m u m a a  ( 1 3 1 7 
m 2 )  Ka d r i na s.  O l e ma s  k õ i k   
kommunikatsioonid, kõrghaljastus. 
Tel 5052 060

• Müüa garaaž Sõmerul. Hind 1800 €. 
Tel 5383 8091

Rakvere, Turu plats 5, II korrus
Tel 32 23 601 
rakvere@uusmaa.ee
www.uusmaa.ee

Nele Lauk
Tel 5697 5217
maakler

Tõnu Kuhi
Tel 502 2114
kutseline hindaja

Triinu Heinluht
Tel 5391 0678
maakler, hindaja

Taivi Kask
Tel 5567 1233
kutseline maakler

Margus Punane
Tel 504 9998
tegevjuht

Eve Kalm
Tel 5623 1534
maakler

Kompleks Mustoja kaldal!
Vihula v, Adaka küla  
Hind 79 990 € UUS!
Kinnistu 14,9 ha, oma mets, saun, 
kelder, garaaž/maj.hoone.    
Margus Punane 504 9998

Luksuslik kodu kakumäe külas!
Kakumäe küla, Kodukaku 7
Hind 135 000 € UUS!
5 tuba, 300 m², 
talveaed, garaaž
Nele Lauk 5697 5217

Maja Lahemaal rannakülas!
Pihlaspea küla, Saare     
Hind 84 990 € 
Kinnistu 1800 m², elamu ca 70 m², 
saun, dush, wc, meri ca 400m.. 
Margus Punane 504 9998

Maalähedane ridaelamu!
Vinni vald, Lepiku küla
Hind 24 990 € UUS!
3 tuba, 70 m²,
renoveeritud
Nele Lauk 5697 5217

Kaminaga korter Vinnis!
Vinni alevik, Sõpruse 1
Hind 35 000 € UUS!
4 tuba, 86 m², 
korrus 4/4
Nele Lauk 5697 5217

Parima hinnaga 4-toaline korter 
Veltsis! Veltsi küla, Veltsi tee 11
Hind 7 900 € UUS HIND!
4 tuba,  79,7 m², korrus 3/3, ahikü  e 
ja aiamaa võimalus
Taivi Kask 5567 1233

Linnusevaatega korter Rakvere 
kesklinnas! Rakvere, Võidu 53
Hind 35 900 €
2 tuba,   48,7 m²,  korrus  5/5, 
renoveeritud
Taivi Kask 5567 1233

Ilus ahjukü  ega korter!
Roodevälja küla, Arkna tee 5
Hind 15 750 €
2 tuba, korrus 1/2, 
aiamaa võimalus
Eve Kalm 5623 1534

Renoveeritud maja Rakvere lähedal!
Levala küla, Rakvere vald
Hind 77 500 €
Krunt 4 050 m², elamu 193,1 m², 
avarad toad, lokaalne keskküte.
Triinu Heinluht 5391 0678

Kaunis kodu Kundas!
Kunda, Koidu 71
Hind 16 900 €
3 tuba, korrus 3/5, rõdu, soodsad 
ülalpidamiskulud.
Eve Kalm 5623 1534

Suvemaja jõepiiri ja  igiga!
Rakvere v, Päide, Niidu  
Hind 45 990 € 
Kinnistu 4000 m², ehitusalune 119 m², 
saun, kasvuhooned.   
Margus Punane 504 9998

Kodu Rakvere kesklinnast 10 km 
kaugusel! Hulja, Kooli tn 
Hind 15 000 €
kinnistu 2000 m², elamispind 73 
m²,kolm tuba, viljapuuaed.
Triinu Heinluht 5391 0678

Olev Rohumäe
Kutseline maakler 
Tel 5333 1805
olev@virumaainvest.ee

Head pakkumised Kroonikeskuse I korrusel
Telefon 327 0670   info@virumaainvest.ee   www.virumaainvest.ee

Galli Wölfert
Maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Eino Vaher
Maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA (MAJA, KORTER, PÕLD, METS JM).
LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
lisete@virumaainvest.ee

RENTIDA KORTERID 
JA ÄRIPINNAD

ÜÜRILE ANDA 1 3 AHI JA KESKKÜTTEGA KORTERID!
53331805 OLEV; LISETE 5233830

MÜÜA MAJAD

Müüa Pajustis, Linnu 15 kolmandal 
korrusel 4-toaline korter. Üldpind 
84,8 m2.HIND 28300 EUR . Helista 
5063921 Galli

Müüa 2-toaline korter Rakvere 
südalinnas  F.  G.  Ad o f f i 
12. Korter asub viiendal korrusel. 
Üldpind 49,6 m2. HIND 28500 EUR. 
Helista 5063921 Galli

Müüa Huljal, Tõnismäe 21 esimesel 
korrusel 4-toaline korter. Üldpind 
89 m2. HIND 12600 EUR. Helista 
5063921 Galli

Müüa Tamsalu vallas Sääsel, Sääse 8, 
2-toaline renoveeritud rõduga korter. 
Korter asub neljandal korrusel. 
Üldpind 43,7 m2. HIND 3600 EUR. 
Helista 5063921 Galli

UUS HIND! Müüa Rakveres Koidula 
2 kolmandal korrusel 3-toaline 
korter. Üldpind 49 m2. HIND 29500 
EUR. Helista 5530227 Eino

Üürile anda Rakvere kesklinnas 
Võidu tänaval erinevas suuruses 
kortereid. Kortereid on nii ahiküttega 
kui ka keskküttega. HINNAD 160-200 
EUR. Helista 5233830 Lisete

Üürile anda äriruumid Rakveres, 
Rägavere 35 teisel korrusel. Suuruses 
12 m2, 20m2, ja 50m2. HINNAD: 12 
m2 60 EUR, 20m2 80 EUR ja 50m2 145 
EUR. Helista 5233830 Lisete

Üürile anda ilus korter Rakveres, 
Võidu 24 kolmandal korrusel. 
Üldpind 31,5 m2. HIND 200 EUR. 
Helista 5233830 Lisete

Müüa Venevere keskusest ca 2 km 
kaugusel privaatses kohas heas 
korras talumaja, aida, kaevu ja 
lagunemisohus kuuriga. Üldpind 
82,7 m2, krundi pind 4684 m2. HIND 
21000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa maja looduslikult kaunis 
kohas Põlulas. Üldpind 80 m2, krunt 
5000 m2. HIND 17000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Mü ü a  V i n n a  v a l l a s  Ve a d l a s 
rehiahjuga rehielamu. Krundi pind 
3000m2. HIND 11000 EUR. Helista 
53331805 Olev 

Müüa talumaja Vinni vallas Angusel. 
Krundi pind 12000 m2, üldpind 
360 m2. HIND 19000 EUR. Helista 
53331805 Olev

UUS HIND! Müüa suvekodu Kavastu 
külas. Elamu 72m2, kuur 44m2, 
krundi pind 5200 m2. HIND 28000 
EUR. Helista 5530227 Eino

M ü ü a  p r i v a a t s e s  a s u k o h a s , 
Rakvere kesklinna lähedal Silla 6a 
ridaelamuboks. Üldpind 167,6m2, 
krunt 382 m2. HIND 79000 EUR. 
Helista 5530227 Eino
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• Noor pere soovib Rakveres üürida 
3toalist ahiküttega korterit pikemaks 
ajaks koos pesemisvõimalustega. Tel 
5557 1071

• Soovin üürida pikemaks ajaks 
väiksema elamispinna (ahiküttega) 
Rakveres. Tel 5218 221

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

• Üürile anda 1toaline kõigi muga-
vustega möbleeritud korter Vinnis 
(I korrus, heas korras). Üür kokku-
leppel. Tel 5134 010

• Anda üürile 1toaline korter Tapal. 
Tel 5110 478

• Üürile anda 1toaline korter Tapal 
1. Mai pst 12, I korrus. Hind 150 €. Tel 
5034 972, info@ko.ee

• Üürile anda 2toaline puuküttega 
korter Rakveres Pikk 37 II korrus. 
Hind 180 €. Tel 5034 972, info@ko.ee

• Anda üürile 2- ja 3toaline ren. 
ahiküttega korter Pikal tänaval. Tel 
5561 2889

• Anda üürile remonditud 2toaline 
korter Rakveres. Korteris kamin ja 
õhksoojuspump. Tel 5132 140
• Anda üürile pikemaks ajaks 2toaline 
k.m. korter Rakvere kesklinnas (osal. 
möbl., II k., külmik, TV). Tagatisraha 
nõue. Tel 5884 1201

• Noor pere soovib osta remonti 
vajava 1-4toalise korteri või maja 
Rakveres või selle lähiümbruses. 
Võib vajada remonti jne. Soodsa 
pakkumise korral raha kohe kätte! 
Tel 5226 500

• Ostan Rakveres  1-2toalise korteri. 
Tel 5515 789

• Soovin osta 1-2toalise k.m korteri. 
Vesi ja kanalisatsioon võiks olla sees. 
Suurim hind 5000 €. Asukoht Lääne-
Virumaal, kuid mitte kaugemal kui 10 
km Tallinn-Narva maanteelt (Aaspere, 
Haljala, Veltsi, Essu, Arkna, Sõmeru, 
Näpi, Roodevälja). Tel 5561 4260

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

• Soovin osta Rakveres 2-3toalise 
ahiküttega korteri otse omanikult. 
Tel 5503 007

• Ostan 2toalise korteri Rakvere 
linnas, võib vajada kap. remonti. Tel 
5187 979

• Soovin osta remonti vajava 2-3toalise 
korteri Rakveres. Tel 5188 770

• Ostetakse kiiresti 2- või 3toaline 
korter Tapa linnas, võib remonti 
vajada. Tel 5110 478

• Soovin osta 3toalise korteri Kundas. 
Hind 4500 €. Tel 5626 9181

• Soovin osta Rakveres maja  või 
krundi. Tel 5656 4857

•  S o o v i m e  o s t a  m a j a  v õ i 
ridaelamuboksi Kadrinas, Rakveres 
või nende lähiümbruses (maks. 15 
km). Otse omanikult! Tel 5660 3539

• Ostan  garaaži Rakveres. Tel 
5292 781

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• www.toonklaas.ee

•  M ü ü a  A u d i  8 0  B 4  1 9 9 2 .  a 
bensiin+gaas, sõidukorras. Hind 600 
€. Tel 5184 451

• Müüa Ford Escort 1992. a 1,3. Kehtiv 
ülevaatus. Bensiinikulu 5L/100km. Tel 
5270 058

• Müüa Ford Focus C-Max 2004. a 
2,0 diisel 100 kW, 5 ust, kirsipunane 
metallik, kõik lisad. Hind mõistlik. Tel 
5028 156

• Müüa Ford Focus 1,8TD 2003. a 
laugpära. Auto heas korras, palju 
lisasid. Hind 2300 €. Tel 5024 288

• Müüa Mercedes Benz Vito 2,3 diisel 
automaat, nahksisu, konditsioneer, 3 
kohta. Hind 2500 €, tingi. Tel 5891 0405

• Müüa Opel Astra Caravan Sport 
1,8i 2000. a, bensiin, tumesinine 
met, universaalkere, konditsioneer, 
k e s k l u k k ,  2 x e l . a k n a d ,  O p e l 
valuvelgedel, roosteta, väga heas 
tehnil ises  kor ras,  ökonoomne, 
soodsalt. Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra Club 2,0DTI 2000. a 
74 kW, turbodiisel, hõbedane metallik, 
sedaan, kesklukk puldist, stereo, 
veokonks, suverehvidel, väga heas 
tehnilises korras, kehtiv ülevaatus, 
superökonoomne, soodsalt. Rakvere. 
Tel 5903 7780
• Müüa VW Golf III GL 1,6i 1998. a, 
tumeroheline metallik, 5 ust luukpära. 
Sõiduk väga heas korras, rikkalik 
lisavarustus. Omab ülevaatust 08.2015. 
Hind soodne. Tel 5079 984

• Müüa VW Golf III 1,8 66 kW 1992. 
a Rakveres. Hind 500 €. Tel 5554 0308

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 2002. a 74 kW, turbodiisel, 
universaal, tumesinine, kesklukk+sign. 
puldist, 4xel.aknad, tume salong, 
veokonks, heas tehnilises korras, 
kehtiv ülevaatus, väga ökonoomne, 
soodsalt. Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volvo V40 1,9TDi 85 kW 2003. 
a must metallik, universaal, 5 ust, 
uuem mudel, sõiduk väga heas korras, 
üliökonoomne, rikkalik lisavarustus. 
Hind soodne. Tel 5079 984

• Müüa Volvo S80 hõbedane, 2,4 
automaat, bensiin. Hind kokkuleppel. 
Tel 5612 4520, 5672 5208

• Müüa Peugeot Partner/Citroen 
Berlingo 2003. a (96-07) ja Opel 
Omega Caravan (94-98) varuosasid. 
Tel 5646 6933

•  M ü ü a  4  s u v e r e h v i  D a y t o n 
(205/55R16). Tel 5390 3152

SÕIDUKID

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

• Anda rendile endine pood (80 
m2) Rakvere südalinnas. Hind 
kokkuleppel. Tel 5636 4032

ÄRIPINNAD

• Ostame igasuguses tehnilises sei-
sukorras autosid, võtame ARK-ist 
arvelt maha. Tel 5500 724

• Ostan VAZide uusi plekke, ilukilpe, 
tulesid, stangesid, Vene-aegseid uusi 
rehve. Samas ostan VAZi varuosadeks. 
Tel 5157 395

• Ostan komplektse võrri või mopeedi. 
Ei pea olema töökorras. Tel 5562 2919

• Ostan Riga võrri, Delta või mini 
mopeedi. Tel 5569 1040

• Motopood ostab jalgrattaid, ATV-
sid, mopeede, sääreväristaja - selle 
mootori, paadimootori. Tel 5648 6638

• Vabastan teid seisma jäänud 
väiksemast sõiduautost mõistliku 
hinna eest lastele mängimiseks. Tel 
5174 186

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

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

• Tapa kesklinnas vahetada 
2toaline korter 1toalise vastu 
Rakveres. Tel 5621 6069

ÜHETOALISED KORTERID
Kunda,  Pargi 4, I k, üp 25,2 m2  
H: 2500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 15, II k, üp 28,2 m2  
H: 3300 € tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Lembitu pst 15, 27m2, Ik  
H: 3900 � tel: 51 10 478 Urmas
Tapa,  Hiie tn 2, 25 m2, II k, 
pliidiküte, H: 2900 € tel: 51 10 478 
Urmas
Tapa, Paide mnt 61, II k, 30 m2, 
remonditud, H: 3900 € tel: 51 
10 478 Urmas
Tamsalu, Kesk 12 , üp 42,5 m², I 
k, rõdu H: 30 000 € tel: 51 16 466,  
Helve
KAHETOALISED KORTERID
Rakvere, Võidu 74, I k., üp,. 34,3 
m2, renov,  ahiküte H: 18 700 € 
tel. 52 88 670 Mare.
Rakvere, Laada 8, IV k. H: 27 000 
€ tel: 52 88 670 Mare
Rakvere, Lennuki 4, üp 40m2, 
III k, H: 14800 € tel: 51 10 478 
Urmas
Rakvere, Side 6, üp 36,6 m2, I k, 
H: 23 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Posti 7, üp 48,7 m2, III 
k, H: 25 000 € tel: 51 10 478 Ur-
mas  
Rakvere, Lai 1, IV k. üp 44,1 m2 
H: 23 000 € tel 58 00 36 48 Merle
Rakvere,  Posti 25, I k, üp 57,6 m2 
, uus H: 40 000 € tel.: 50 13 658 
Anu 
Kunda,  Mäe 16, V k, üp 49,5 
m2, rõdu  H: 9 200 € tel.: 50 
13 658 Anu
Kunda,  Mäe 7, I k, üp 39,3 m2  H: 
200 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 15, III k, üp 36,1 m2  
H: 200 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 658 
Anu
Kunda, Pargi 8, III k, üp 35,7 m2 H: 
2 500 + KÜ võlg tel.: 50 13 658, Ani
Kunda,  Pargi 4, I k, üp 38,1 m2  H: 
750 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Pargi 2, I k, üp 39,6 m2  H: 
2100 € + KÜ võlg tel.: 50 13  658 
Anu
Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. 
H: 8500 € tel 52 88 670 Mare
Tapa, Kabala 1, 49 m2 H: 7900 €  
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa,  Valgejõe pst 8, 47,8 m2, 
H: 8500 €  tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Põllu 1, V k, 39 m2, H:9900 
€ tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Jaama tn, II k, 40,2 m2, 
ahiküte H:8500 € tel: 51 10 478 
Urmas
Tapa, Paide mnt 65, II k, 46,4 
m2, H: 5500 € tel: 51 10 478 Ur-
mas
Tapa, Turu tn, Vk, 43,8m2 
H:8500 € tel: 51 10 478 Urmas

Tamsalu, Vasara 7, üp 51,6 m2, 
II k. H:12 500 € tel: 51 16 466 
Helve

Kadrina, Tehnika 9, IIk, 41,8m2 
H:12 000 €  tel: 51 10 478 Urmas   
Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5 
m2, I k H: 7300 € tel: 51 16 466 
Helve

KOLMETOALISED KORTERID
Rakvere,  Tallinna 16, üp 63 m2, II k 
H: 32 500 € tel: 52 88 670 Mare 
Rakvere, Kunderi 2, üp 53 m2, II k., 
H: 8900 €. tel: 51 10 478 Urmas 

Rakvere,  Lennuki 4 , IV k, üp 48,7 
m2,  H: 21 500 € tel.: 50 13 658 Anu  
Rakvere, Karja 46, üp 61,5m2, II k, 
rõdu H: 69 000 € tel: 51 16 466 Helve
Kunda,  Kalda 16, II k, üp 62,5 m2, 
kamin  H: 7850 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 12, IV k, üp 56 m2  H: 
1300 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Loode 4, IV k, üp 48,3 m2            
H: 4 500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Koidu 87, V k, üp 61,9 m2  H: 
1050 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Tamsalu, Ääsi 11, üp 62,5 m2, rõdu. 
H: 4500 € tel: 51 16 466 Helve

NELJATOALISED KORTERID
Rakvere, Ussimäe, Pagusoo 5, üp 
79,8 m2, V k, kamin H: 43 000 € tel.: 
50 13 658 Anu
Kadrina v, Hulja, Tõnismäe tee, üp 
79,2 m2, III k  H: 16 000 € tel: 50 
13 658 Anu
Kunda, Koidu 83, üp 74,7 m2, V k H: 
1200 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu 
Kunda,  Koidu 85, V k, üp 75 m2, 2 rõdu  
H: 6350 € tel.: 50 13 658 Anu

MAJAOSAD
Tamsalu v, Vajangu k, Kooli, üp 
179 m2, krunt 1600 m2 H: 23 900 
€ tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, 
üp 153,5 m2, krunt 1284 m2, H: 
18 000 € tel: 51 16 466 Helve

ELAMUD
Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2, 
krunt 1033 m2, H: 28 500 € tel: 52 
88 670, Mare 
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, 
üp 93,4 m2, H: 22 000 € tel: 58 00 36 
48 Merle 
Rägavere v, Mõedaka, krunt 2,83 
ha, H: 33 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Sõmeru v, Varudi-Vanaküla k, 
krunt 11 727 m2, üp 104,6 m2      H: 
16 000 € tel: 58 00 36 48 Merle 

Vinni al, Metsa, krunt 3147m2, üp 
151,6 m2 H: 97 000 € tel 52 88 670 
Mare 
Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 
m2, üp 61,6 m2 H 10 000 € tel: 51 
16 466 Helve
Väike-Maarja v, Simuna, Pargi 6, 
kivimaja, krunt 2273 m2, üp 295,3 m2 
H: 11 000 € tel: 51 16 466 
Helve
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, 
üp 93,4 m2 H:22 000 € tel 58 00 36 
38 Merle

Vihula v, Annikvere k, üp 130 m2, 
krunt 2966 m2! H: 68 900€ tel: 51 
16 466 Helve
Rägavere v, Põlula k, krunt 65068 
m2, üp 109,7 m2 H:45 000 € tel 58 
00 36 48 Merle
Rakvere, J Kunderi, üp 112,8 m2, 
krunt 1068 m2 H: 39 800 € tel: 58 
00 36 48 Merle
Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 
m2, H: 25 000 € tel: 51 10 478 Ur-
mas
Tapa v, Vahakulmu k, krunt 1 ha, 
H: 13 000 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa v, Rägavere k, krunt 1 ha, H: 
18 000 € tel: 51 10 478 Urmas    
Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 ha, 
üp 117m2, H: 18 000 € tel: 51 
10 478 Urmas
Tapa, Koidu, krunt 911 m2, H: 46 
000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Õhtu pst, krunt 2750 m2, H: 
29 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pikk 58, krunt 3193 m2, H: 
20 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pargi 15, krunt 2821 m2, H: 
45 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Koidu, k 911 m2, H: 46 000 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kolde 7, krunt 1194 ha, 
üp 300m2, H: 39 000 € tel: 51 
10 478 Urmas

ÄRIPIND

Tapa linn, Pikk 12, renov, eral-
di sissepääs, 39m2, H: 19 700 � 
tel: 51 10 478 Urmas  

• Üürile anda Lepnal  2toaline 
osaliselt möbleeritud korter. Tel 
5566 1274

• Üürile anda 2toaline ahiküttega 
korter L-Virumaal Laekvere aleviku 
keskuses heas teeninduspiirkonnas, 
I  kor.  dušinurk, aiamaa kasutamise 
võimalus, sobilik ka pensionärile, üür 
65 €. Info tel 5330 4937

• Anda üürile värskelt remonditud 
2toaline keskküttega korter (43 m2) 
Tamsalus Sääsel. Otse omanikult. 
Tel 5217 551

• Anda üürile ahiküttega 3toaline 
korter Tallinna tn 71-5. Vesi, kanal., 
soe vesi boileriga. Tel 5100 276

• Üürile anda pikemaks ajaks 3toaline 
k.m korter Rakveres Lennuki tn. 
Osaliselt möbleeritud, I korrus. Üür 
135 €/kuu, ettemaks 2 kuud. Tel 5391 
5613, 32 77 907

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

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, MOTO,
TRAKTORI, 

MURUTAKTORI JA 
KÕIK MUUD AKUD. 

Palju soodsa hinnaga kaupa 
kohapeal. 

Rägavere tee 38, 
Agroparts OÜ. 

Tel 32 58 970, 5260 545

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

• Veoteenus kaubikuga. Tel 5380 4643

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• Veoteenus kallurautoga. Tel 
5659 702

• Prügiveoteenus, multilift kallur + 
mahakäivad vahetatavad kastid. Tel 
502 6761, 553 6188, 324 0707

• Kallurauto-, poolhaagisauto- (tent, 
platvorm), metsaveoauto-, väikekau-
biku-, buldooseri- (T-130, TD-75), 
kopplaaduritööd. Treimis-, keevitus-
tööd (gaas, elekter, CO, metallilõikus), 
teraviljavedu. Kohaletulemise või-
malus. Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude tüh-
jendamist. Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298

• Viin Rakveres tasuta ära elektri- ja 
gaasipliidi, pesumasina ja muud va-
nametalli ning autoakud. Kuulutus ei 
aegu! Tel 5803 3345

• Tekstiilipesuri rent! Pese ise oma 
autoiste, diivan või vaip puhtaks! 
Hind 20 €/ööpäev, nädalavahetus 
45 €. Tel 5800 4824. Asukoht Vinni 
alevik

• Mullafreesi rent! Hind koos tööga 
soodne! Jääb labidas sirgeks ja selg 
terveks! Tel 5567 5755

• 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 kiire remont Rakvere 
kesklinnas. Kätte samal päeval. Tel 
5190 1697

• Pehme mööbli remont ja veotee-
nus. Tel 3227 822, 5061 547

• Kogemustega bil.v. raamatupidaja 
pakub teenust kokkuleppelistel tin-
gimustel.  Aastaaruanded soodsalt. 
Tel 5568 6385

• Korteriühistute juhtimine, raama-
tupidamine. Tel 5347 8168

• TV- ja sat.süsteemide müük, pai-
galdus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 7808, 
e-post: rts1@hot.ee
• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük (liisingu võimalus). 
Paigaldus. Konsultatsioon. Garantii. 
Tel 515 2235, 325 2179 OÜ Mart Tali 
Kaubandus

•  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

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

• Õhtujuht koos ansambliga teie 
üritusele al. 190 €. Tel 5190 1697

Kuulutused

TEENUSED
• Metsa väljavedu MTZ-82-ga. Vaja-
dusel koos lõikusega. Info: 51 46 788

• Est Forest puhastab teie kraavid, 
teeääred ja põllud võsast. Samas pu-
hastame ka lanke. Pakume ka giljotiini 
ja väljaveo teenust. Küsi pakkumist. 
Info tel 5837 3695, mail estforest@
hot.ee 

• Muruniitmine, trimmeritööd, 
kõrge rohu lõikus, võsalõikus. Tel 
5539 328

• Pakume muruniitmis- ning trim-
merdamisteenust. Tel 5562 2929

• Kaasaegsete töövõtetega siseviimist-
leja teostab remonditöid kodudes ja 
kontorites. Asjatundlik konsultatsioon 
materjalide valikul, kulu arvestamisel 
ja miljöö tekitamisel. Tel 5629 1134 
või e-post: hannaliinalillepalu@gmail.
com

• 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

• Fie Mart Nestor ehitab uusi ja reno-
veerib vanu hooneid. Tel 5646 0674

• Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

• Värvime teie maja. Teeme üldehitus- 
ja viimistlustöid. REGI OÜ, 5562 6123

• Teen Rakvere piires sanitaarre-
monti (korterid, eramud). Vajadu-
sel värvin teie maja. Tel 5345 3914

• Fassaadid. Küsi lisa tel 5695 4670

• Ehitus, remont ja siseviimistlus 
(plaatimine, värvimine, tapeedi ja 
parketi paigaldus). Tel 5045 560

• Aknad-uksed. Remont, hooldus 
ja paigaldusteenus. Tihendite ja 
klaaspakettide vahetus. Tel 5116 641

• Paigaldame aknaid ja uksi. Teostame 
ka akende ja uste remonttöid, 
hooldus ja paketivahetus. Tel 5307 
8178

• Teen väiksemaid remonditöid. Tel 
5787 7969

•  T e o s t a m e  v ä l i s v e e  j a 
kanalistatsioonitrassi ehitustöid, 
septikute paigaldus. Tel 5373 3385

• Kaevetööd, vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitus. Tel 5143 783

•  Te o s t a m e  v ä l i s v e e -  j a 
kanalisatsioonitrassi ehitustöid. 
Müüme ja paigaldame septikuid 
ja  re ov e emahuteid .  Tehtud 
töödele garantii. Küsi pakkumist: 
tel 5089 375

•  T e a o s t a m e  k a e v e t ö i d 
miniekskavaatoriga. Kanalisatsioon 
ja vesi. Tel 5650 6858; 5850 3106

•  T e a o s t a m e  k a e v e t ö i d 
miniekskavaatoriga. Kanalisatsioon 
ja vesi. Tel 5650 6858; 5850 3106

• Pakume vee-, kanalisatsiooni, 
m a h u t i t e ,  s e p t i k u t e  j a 
g a a s i t o r u s t i ku  p a i g a l d u s t , 
hooldust ja remonti. Pakume 
kaevetöid koos paigaldusega. 
Erinevad rauatööd, keevitamine, 
torude jootmine, mustast, vasest 
ja rv metallist, rõdupiirded 
poleeritud rv torust. Nimativ OÜ 
5348 7973

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        2,0TD          -05
BMW E46 coupe   I,9i                       00

CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,3i aut.        -97
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

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.      98
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                                                  97
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
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       1,4D      81-99
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       -00
VOLVO S70/V70     2,5i           -00
UUS! VOLVO S80/V80  2,5TDi        99

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

• Aiavärava automaatikad, ga-
raaži tõstuksed, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

• Tänava- äärekivide müük ja pai-
galdus; piirdeaedade, terrasside 
ehitus; väravate valmistamine, 
paigaldus ja automaatika; haljas-
tustööd; ehitustööd. Tehtud töö-
dele garantii. kiviaed.ee, 5394 6666

• Maxi Grupp OÜ pakub liivapritsi 
teenust. Tel 5827 1622

• Tööd Bobcatiga. Tel 5143 783

• Puksiirabi. Veoteenused. Autoabi. 
Sõiduautode diagnostika ja remont. 
Visa Transport OÜ. Tel 52 06 306, www.
puksiir.eu

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Rakvere Küttesalong teostab 
küttesüsteemide paigaldust 
j a  h o o l d u s t .  Te l  5 5 8  6 7 8 6 , 
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

• Toru- ja sanitaartehnilised tööd. 
Tel 53324749

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad. Tel 5552 8487, Vaiko

• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 4670

• Parandan kolded, korstnad. 
Teen uue korstnaotsa. Tel 5395 
6740

•  K o r s t n a p ü h k i m i s -  j a 
pottsepateenused. Tel 5221 165

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

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

• 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 lahendu-
se. OÜ Kolimised. TEL. 5649 3289 
või kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

• Reisijate vedu 16-, 40-, 49- ja 8ko-
haliste bussidega. Ka vabariigist välja. 
Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269

• Veoteenus kaubikuga Renault 
Master 2010, abistan laadimisel, 
küsi pakkumist! Tel 507 6267

• Kolimisteenus (suur kaubik). Tel 
5552 8487

• Transporditeenus multilift kalluriga 
(mahakäivad, vahetatavad kastid - 6, 
13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 324 5761

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

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

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

• Veoteenus (kandevõime 13,8 
tonni, madel, kraana tõstevõime 
5,4 tonni). 0,85 €/km. Tel 5682 7009

• Veoteenus väikekalluriga (kande-
võime 1,5 t või 4 ruumi küttepuid). Tel 
5691 5810
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ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja 
planeerimine
* 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

* 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

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 5650 0368, 5699 7000
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

• 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

Tel 5549 113

KÜTTEPUUDE 
LÕIKAMINE, 

LÕHKUMINE JA 
KA LADUMINE. 

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

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

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtujuhtimine. Tel 514 
9885

Mullafrees Viking 585
• Mootor Kohler Courage XT 6,75 
OHV SC
• Reguleeritav sang (3 astet)
• Lõikelaius 85cm
• Lõikesügavus 32cm
• (2+1) x 2 freestera
• Vedu 1 edasi/1 tagasi
• Kaal 46 kg

699 €
Tavahind 759.-

Laada 20, Rakvere
Pikk 25, Väike-Maarja
www.forestpluss.ee

• Niidulaius 53 cm
• Iseliikuv, esivedu
• Mults ja külgväljavise
• Mootor B&S 550e Series
• Niidukõrguse regulatsioon 6 
asendit (28-92 mm)
• Kaal 26 kg

Iseliikuv muruniiduk 
SMART 53MSPB

32 55 332
Laada 20, Rakvere

Pikk 25, Väike-Maarja
www.forestpluss.ee

Tavahind 449.-

399 €

Yard Machines 155/107

32 55 332
Laada 20, Rakvere

Pikk 25, Väike-Maarja
www.forestpluss.ee

• Mootor B&S 15,5 hj
• Niidulaius 107 cm
• Sujuvalt muudetava kiirusega 
Transmatic jõuülekanne
• Kiirused 7 edasi / 7 tagurpidi
• Kütusepaak 5 liitrit 
• Pöörderaadius 46 cm
• Kaal 175 kg

1699 €
Tavahind 2099.-

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

Tel 322 0847, 510 6645 
E-post solvering.info@gmail.com

SOLVERING OÜ

* 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

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Järvamaal, 
Lääne- ja Ida Virumaal. 

Levib maal ja linnas. 
Kuumakse alates 

7 eurost
Info ja tellimine 519 616 06

info@igorexa.ee
www.igorexa.ee

PARIMAD HINNAD!
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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• Kevadine garaažide suurpuhastus! 
Tel 5079 984

• Müüa korralik lahtikäiv söögilaud 
(pruuni värvi). Hind supersoodne. 
Tel 5079 984

•  Mü ü a  k a s u t a t u d  k l a a s i d e g a 
siseuksed. Tel 5336 6058

• Müüa uued dušikabiini pendeluksed 
(ostetud 17. apr., laius 90 cm). Hind 
kokkuleppel. Tel 5852 8509

• Müüa pliit ja mööbel. Tel 5907 7494

• Müüa puitmööbel, el. tööriistu jne. 
Tel 5198 4315

• Müüa tunnelkasvuhooneid 
soodushindadega 3x4; 3x6 karkass 
terasest ja kaetud purunematu 
plastikuga. Hind koos tranpordiga 
350 €; 440 € Tel. 5673 0411

• Müüa Meloodia vinüülplaadid ja  
pool sektsioonkappi (ca 2x2 m). Tel 
5606 9271

• Müüa kohendamist vajav suur pil-
jardilaud. Hind 350 €. Tel 5836 4842

• Müüa odavalt tekstiili. Voodipesu, 
kardinad, katted. Tel 5559 8702

• Müüa üksikuid raamatuid sarjast 
„Seiklusjutte maalt ja merelt“. Hind 
5 €/tk. Tel 5649 1828

• Müüa soodsalt töökorras mootor-
saag Stihl 017. Tel 5396 0570

• Müüa hauapinke ja elupuuistikuid. 
Tel 5566 3501

• Müüa kasutatud väga heas korras 
elektriradiaatorid (Airelec, Atlantic), 
meeste/noorte uus sügistalvejope 
DE PUTA MADRE (S) , hamstripuur, 
metallgaraaž, värava sepishinged, 
söögilaud + toolid, diivanilaud 
(kirss), nurgadiivan + tumba (beež), 
2 paari suusasaapaid (nr 38, valged ja 
sinised). Tel 5104 147

•  M ü ü a  u u s  õ u n a p u r u s t i  j a 
mahlapress. Vaata soov.ee rubriik 
“Aed ja õu”. Tel 5669 6047

Kuulutused

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

Ehitustööd

Tel 5860 0196

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

EHITUSFIRMA 

TEOSTAB  

FASSAADIDE 

SOOJUSTUS 

JA 

KROHVIMIS

TÖID

Kontakt +372 5187972

Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

KODU

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

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

• Ostan igasugust vana kodutehnikat 
ja vanametalli, vanu raamatuid, 
toidunõusid, mööblit. Tel 5673 8790

• Ostan vanu Vene mudeleid. Tel 
5463 7570

• Antiigiäri Rakvere kesklinnas ostab 
kuld- ja hõbeesemeid, münte, ham-
bakulda. Kuld alates 17 €/gr. Laada 
tn 14 (vana turuhoone). Tel 5067 819, 
32 30 702

• Ostan parima hinna eest märgi-, 
postkaardi- ja mündikogusid. Tel 
502 9782

• Ostame hõbedat ja kulda igasugusel 
kujul. Kuld alates 17 €/gr. Hansa Antiik 
Pikk tn 7 Rakveres. Tel 32 405 42

• Ostan audio-videotehnikat, kulda 
ja igasugust muud huvitavat kraami. 
Raha kohe kätte! Tel 5556 7508

Taaskasutatud 
rõivaste müügipunkt 

“SIRTSUD” 

Avatud Rakveres
Sireli tee 6

(Rakverest Kadrina suunas ca 200 m)

 T, N, R  10 - 18
 L,  10 - 15

P.S. Tasumine  sularahas!

Soodustuste kohta leiab 
infot Facebook “Sirtsud”

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%

• Müüa küttepuid (lepp 33 ja 50 cm). 
Kuulutus ei aegu! Tel 5695 1163

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud 
(lepp, kask jne). Tel 5192 4320

• Müüa kütteklotse ja kaminapuid. 
Vedu tasuta. Tel 523 8503

• Müüa küttepuid ja kaminapuid 
(erinevad puuliigid, pikkused). Ko-
haletoomisega. Tel 514 3328

• Müüa briketti ja sütt kohaletoomise-
ga. Tel 503 2269

KÜTTEPUUD

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

• Müüa lõhutud lepa küttepuid. Tel 
5691 5810

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

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuud. 
Puulõhkumiste enus .  Tel  5043 
326    

• Müüa küttepuid laotult 2m3 ja 
5m3 puidust konteinerites, 30-
60cm kuivad ja toored. Samuti 
v õ r k k o t t i d e s  j ä ä g i d .  H i n d 
kokkuleppel. Tel 501 3862

• Armesser OÜ müüb soodsa hinnaga 
kuivi ja värskeid lõhutud  küttepuid 
(lepp) kohaletoomisega. Järelmaks ja 
kuludokument. Boonusena kaks 60L 
kotti kuivi kütteklotse. Tel 5122 025

• Müüa lõhutud küttepuud kojuveoga 
Kadrinas ja Tapal. Pikkus ja kogus 
vastavalt soovile. Info telefonil 56 476 
346 või 32 50 113(õhtuti)

• Müüa saetud-lõhutud toorest haava 
küttepuud 32 €/ruum. Tel 5457 9975

• Ostan teie küttepuu ülejäägi 
maja müügi  või  majapidamise 
likvideerimisel. Tel 5174 186

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID
(sanglepp)

35 € / ruum
Rakvere piires transport 

tasuta!
Tel 5354 1618

www.haket.ee

ÜÜA LÕÕÕÕÕÕHUTUD
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Tel 5549 113

ODAVAD LÕHUTUD 
JA KUIVAD 

KÜTTEPUUD

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

• Müüa saematerjali, voodri- ning 
põrandalauda, saeveskiteenus ja 
nelikanthööveldus. Tel 5089 215, 
toomonu.ee või saeveski.toomonu.ee

• Soodsalt müüa kasutatud eterniiti 
(100 tk). Tel 5635 4578

• Müüa omavalmistatud tugeva 
konstruktsiooniga uued lintlihvija 
(850 €) ja puidutreipink (550 €). 
Tel 5359 1916

EHITUS

• Kuna pean töö tõttu kaua ja pikalt 
kodunt ära olema, siis otsin oma 
koerale uut kodu. Ta on 10aastane 
emane, steriliseeritud. Ei ole olnud 
ketis. Tõsine koduvalvur. Mati +372 
5648 0943

• Soovin osta väiksese koera väikeseid 
kutsikaid. Tel 5122 502

• Müüa 2kuused viirpapagoid. Tel 
5556 3745

LOOMAD

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 
Tel 528 8224 

www.uhtnapuit.ee

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

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

• Müüa ehituslikku saematerjali ning 
terrassi-,  voodri- ja põrandalauda.  
Erinevad profi ilid, pikkused ja laiused.  
Vedu tasuta.  Tel: 5282268

• Müüa teritatud kreissaeketas (lm 430 
mm). Tel 53911667

• Müüa soodsa hinnaga talusealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 5354 
3002 või 50 59 151

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega. Info tel 
5351 7414 või 51 962 628

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

• Müüa erineva suurusega kvaliteetset 
kartulit .  Väga varajane “Leila”, 
keskvalmivad “Agria” ja “Laura”. 
Asukoht Aasperes. Tel 5565 1553

• Müüa väga soodsalt rohelist sibulat 
ja muud värsket rohelist Rakveres. 
Tel 5563 0177

• Müüa kuuse- ja vaarikaistikuid. Tel 
5398 1891

• Müüa kvaliteetset lambasõnnikust 
v a l m i s t a t u d  m a h e k o m p o s t i . 
Transpordivõimalus. Lisainfo telefonil 
5053 340, 5259 239

•  M ü ü a  t u r b a g a  s e g a t u d 
hobusesõnnikut (40 liitrine kott 2.50 
€) ja hakkepuitu viljapuude ning 
põõsaste alla panekuks (40 l = 1 €). Tel 
5693 7935

• Müüa sõnnikut. Tel 5833 0153

• Müüa noor lüpsilehm. Tel 580 41375

• Müüa käsiader. Tel 5685 8009

METS

• Ostan Vene päritolu ratastraktori. 
Võib olla remonti vajav! Tel 5360 8638, 
Tarmo

• Ostan kartuliharimise riistad 
traktorile T-40. Tel 5039 650

PÕLLUMAJANDUS

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

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

j
ogu Eestis.

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

OSTAN 20132014. a  
RAIUTUD 

3M LEHTPUUD. 

Minimaalne kogus 
metsaveoauto 

koorem. 

Tel. 53920232

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

• Ostame lauahõbedat proovidega 
84, 800, 875, 916, 925. Laada 14 (vana 
turuhoone). Tel 5067 819, 32 30 702

• Ostan ja hindan vanaraha, märke, 
medaleid, ordeneid. Aus kaup ja 
korralik hind! Tel 5590 6683

• Ajaloohuviline ostab Saksa tääk-noa, 
kiivri, vormi, vöörihma jne. Maksan 
hästi! Tel 5665 5551

•  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

TUTVUS
• 45a pahedevaba töökas aus mees 
tutvuks sümpaatse endast lugupidava 
naisega. Tel 5606 6834

• Üksik 60a mees tutvuks 50+60a 
saleda naisega. Ootan smsse nr 5900 
8956

• Õmblusteenused Rakveres Vase tn 
1a. Avatud E-R 10-17. Valmistöö saab 
kätte kolme tööpäeva jooksul, hinnad 
soodsad. Tel 5016 883

• Sensitiiv Ants Pihlap (haigused, 
alkoholism, needus, sõltuvused) 
Rakveres kolmap, 13. mail. Tel 5395 
2575

• 9. mail Rakveres Vanavara laadal 
müüa hiidtõuküülikuid

ANDERI ÄRI

Rakveres, Pikk 6

kasutatud mööbel 
ja sisustus

E-R 10-17

L 10-14

Poes 

SELENA 
Tuleviku 6

(Seminari 1 vastas) 

SUUR VALIK 
erinevaid riideid ja 

jalatseid ning muud 
vajalikku 

T-R 10-17, L 10-14

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

maalt ja merelt, talust ja 
mõisast, keldrist ja pöönin-
gult, toast ja aidast, külast 

ja linnast: kapid, kummutid, 
toolid, lauad, puhvetid, peeg-
lid, kirj.lauad, kunstiteosed 
(maalid, graafi ka jm) kirjan-
dus, postkaardid, fotod, albu-
mid, hõbeesemed, toidunõud, 
lühtrid, õlilambid, küünlaja-

lad, kohviveskid, 
margapuud, seinakellad, 
õmbl.masinad, pudelid, 
sõjatemaatika (kiivrid, 

pandlad, mõõgad, aumärgid, 
vormid), pildiraamid, män-

guasjad, 
mündid, märgid, paberraha 
jpm. Valikuliselt ostame ka 

nõuk.aegset kraami. 
RAHA KOHE. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

KOJUKUTSED on kõikides 
GROSSI kaupluste 

asupiirkondades 
üle Eesti TASUTA. 

Antiigiäri Hansa Antiik 
PIKK 7 RAKVERES. 
Tel 324 0542, 528 2330 



Kuulutaja reede, 8. mai 201520 Kuulutused

www.kuulutaja.ee

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste  maa....

Meie siiras kaastunne Lindale ja Katrele 
perega kalli

ÜLO MARANI

kaotuse puhul.
Lasteaed Pisipõnn 

VG kollektiiv

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

taskukellad, kirjandus, 
kunst (maalid, graafi ka), 
fotod, postkaardid, kuld- 
ja hõbeesemeid, mündid, 

märgid, paberraha, 
sõjatemaatika (kiivrid, 

mõõgad, pandlad, vormid) 
jpm. 

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud 
majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 
14 (vana turuhoone), 

RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819

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.

•  A L U M I I N I U M I S T 
KATUSEREDELID. Õhtuti tel 5289 418

• Müüa uus plastpaat (2,45x1,20 
m) - 375 € ja kestvusaku. Rakvere 
Motopood. Tel 5648 6638

• Müüa õllenõu, vahvliküpsetaja, 
t e r a s s e i f ,  p l i i d i r a u d , 
katuseredel, keevituselektroode, 
hapnikuballoonid, elektrikeevitus, 
sangpomm jpm. Tel 5557 2276

•Ostan vanu Vene elektroonikaplaate, 
skeeme, dioole, lintmakke, katkisi 
või vanu arvuteid. Tel 5673 8790

• Ostan kasutatud hüdroõli 0,20 €/
liiter. Tel 5394 8017

Müüa kvaliteetsed 
KUULDEAPARAADID. 

Kohaletoimetamine 
Rakvere piires tasuta. 

Hind 20 €. Tel 5013393

Müüa uusi ja kasutatud 
SÜLEARVUTEID, 

TAHVLEID, TELEFONE. 
Remont. Järelmaks. 

Tel 50 13393

Kvaliteetsed
E-sigaretid ja E-vedelikud 

soodsa hinnaga. 
www.powersmoke.ee

Rakveres Vaalakeskuses ning 
Laada tn 37 II korrusel

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

NATALJA ŠUKUROVA-STOGOVA 
(26.10.1961 – 14.05.2012)

Mälestame 3. surma-aastapäeval.

Päike kullaku Su kalmu, 
kuu ja tähed valvaku.

Valus on mõelda, et Sind enam pole
ja iial me juurde tagasi ei tule.

Mälestame unustamatult kallist 
tütar, ema, isa ja kõik sugulased

Avaldame kaastunnet 
Laine Maatenile kalli 

ÕE
kaotuse puhul. 

Paide mnt 7 naabrid

Avaldame sügavat kaastunnet Igorile ja 
Tatjanale perega kalli isa ja vanaisa

ALEKSEI KONDJUKOVI 
kaotuse puhul

Perekond Fokin ja Gummel

Kartul
Värske kartul
Salat
Tippsibul 
Roheline sibul
Till
Petersell
Värske kurk, väike
Värske kurk, poolpikk
Värske kapsas
Suvikõrvits
Redis
Tomat
Maasikad
Porgand
Peet
Põlduba
Hernes
Värske hapukurk
Värske küüslauk
Karulauk
Mesi 700g
Kanamunad (kodused)
Värske räim
Toorpiim 
T, N, L  9 - 12

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 7. mai 2015
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

Laupäeval, 09.mail turul  Peipsi kala (värske 
ja suitsutatud) müük

HINNAD RAKVERE TURUL
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Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Turul veel müügil:
* võõrasemad, kevadised lõikelilled, köögivilja- ja      
suvelilletaimed 

* tööstuskaup (riided ja jalanõud)    

* kasutatud riided

Kuulutuste vastuvõtt 
toimetuses E-R 9-17 
Vilde 6a, Rakvere

Kuulutusi saab 

toimetusse 

edastada ka telefonil 
3225093 

või e-postiga 

kuulutus@kuulutaja.ee. 

www.kuulutaja.ee
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Tarvas langes võideldes
Rakvere Tarva korvpallimeeskond muutis Alexela korvpalli-
meistrivõistluste poolfinaalseeria Tartu Ülikool/Rocki vastu 
äärmiselt intrigeerivaks: teisipäeval õnnestus neil koduvälja-
kul seeria 2:2 viigistada (neljas mäng võideti 89:81); päev hil-
jem võideldi Tartus finaalipääsu eest viimase sekundini, mil 
Juris Umbrashko kaugvise ei tabanud ja vastu tuli võtta 57:60 
kaotus.
Viies mäng oli algusest lõpuni korvidevaene, närviline ja ta-
savägine. Tarvas pääses küll paaril korral 6-9 punktiga juhti-
ma, kuid otsustavalt eest ära minna ei suutnud. Poolaja võitis 
Rock vanameister Valmo Kriisa viimase sekundi kaugviskest 
35:34. 
Kolmandal perioodil sai TÜ/Rock korraks kuue punktiga ette 
(42:36), kuid Tarvas viigistas Julius Brooksi ja Brandis Ra-
ley-Rossi koostöös sündinud ilukorvi järel taas.
Neljanda veerandi keskel pääses Tarvas juhtima 54:48 ja tart-
laste leeris võis aimata juba kerget paanikat. Eriti siis, kui Rei-
nar Hallik pääses vabalt viskele – võimalik, et tabamuse kor-
ral oleks Tartu vaim murdunud. Kahjuks jäi aga kolm punkti 
Tarva kontosse tulemata.
Tanel Sokk ja Tanel Kurbas vedasid Tartu 54:54 viigini. Joosep 
Toome vabavisked viisi TÜ/Rocki ette, aga tarvaste sloveen 
Jan Špan tabas kaugviske. Soku korv ja üks Gert Dorbeku va-
bavise viisid taas tartlased ette, ühe vabaviske tabas Joosep 
Toome. Viimaste sekundite vasturünnakul jõudis Juris Umb-
rashko küll veel suhteliselt healt positsioonilt kaugviskele, 
kuid sel korral pööras õnn Tarvale selja.
„Ei oska midagi öelda hetkel. Meil olid omad võimalused ole-
mas, olime 6ga ees veidi enne lõppu ja üks korv oleks ehk ai-
danud. Vastane suutis mitmel korral alt üles tulla ja olid täna 
selle ära teeninud. Rockil oli täna rohkem jõudu, igaüks pani 
täna kogemuste pealt. Meil oli tahtmine hea, kuid ei suutnud 
ära panna,“ sõnas alati positiivne Rakvere Tarva treener And-
res Sõber TV6 eetris.
„Sellised lõpud ongi paras loto ja nad said veel viskele ning 
oleks võinud mängu lisaajale viia,“ lausus Tartu peatreener 
Kullamäe. „Ma ei uskunud, et see seeria selliseks läheb. Meil 
on tegelikkuses ühtlasem pink, kust skoori peaks tulema. Au 
Tarvale, nad oleks seda finaalkohta samamoodi väärinud. Tä-
nud publikule, kes täna tulid. Me teeme kindlasti omad järel-
dused sellest seeriast, arvestades vastast.“
TÜ/Rock kohtub nelja võiduni mängitavas finaalis Kalev/
Cramoga; Tarvas mängib kahe võiduni peetavas seerias 
pronksile, kus vastaseks on Rapla meeskond.

Jäneda saalihokimängija osales MMil
Helsingborgis peetud saalihoki U19 MM-finaalturniiril sai 
Eesti meeskond B-divisjonis neljanda koha, kaotades pronk-
simängus Ungarile 7:8. Üldises reitingus on Eesti U19 saali-
hokimeeskond seega maailmas 12.
Koondisesse kuulus ka SK Jänedas treeniv Johannes Jürisson, 
kes kahes kohtumises tegi ka resultaati. Mängus Jaapaniga oli 
ta 4 värava ja 1 väravasööduga meeskonna resultatiivsem, 
viimases kohtumises Ungariga lisas ta oma kontosse ühe vä-
rava ja ühe väravasöödu.
U19 Eesti meeskonna abitreener oli SK Jäneda juhendaja Tõ-
nu Salm.

Kuulutaja

JK Tarvas lõpetas 
esimese ringi kaotusega
Eesti jalgpallimeistrivõistluste esiliigas lõppes esimene ring. 
Korraks turniiritabelis liidrite kannule tõusnud Rakvere JK 
Tarvas esimese ringi lõpus enam võidurõõmu maitsta ei saa-
nud, üheksandas voorus kaotati mullu meistriliigas mängi-
nud JK Tallinna Kalevile 1:2.
Alari Tovstik viis rakverlased küll juba 8. minutil juhtima, 
kuid kümmekond minutit hiljem vastased viigistasid ja 80. 
minutil õnnestus neil lüüa võiduvärav.
Üheksa vooru järel on JK Tarvas 11 punktiga kuuendal kohal. 
Liidriohjad on haaranud Tallinna FC Flora II meeskond 20 
punktiga, järgnevad Kalev (19), Tallinna FC Infonet II (17), 
Tallinna FC Levadia II (15) ja Vändra Vaprus (12).
Teine ring algab juba eeloleval nädalavahetusel, Rakvere JK 
Tarva vastaseks on taas Tallinna Kalev, mängitakse Tallinnas.
Järgmise kodumängu peab JK Tarvas alles 24. mail, kui võõ-
rustatakse Nõmme Kalju II meeskonda.
Kolmandas liigas sai JK Tarvas II kahe võidu kõrvale teise 
kaotuse, kuid sel korral sõideti tarvaste järelkasvust lausa tee-
rulliga üle: Tallinna FC Forza tagus Rakveres toimunud män-
gus võõrustajate võrku 10 väravat, lastes endale lüüa vaid 
ühe.
10. mail mängib Tarvas II võõrsil Narva Trans II meeskonna-
ga.



Kuulutaja reede, 8. mai 2015 21Tervis

SPORT

Tavalisi kreeme, loodustoo-
teid, ehteid jms reklaamitak-
se pahatihti lubadusega, et 
tegemist on tootega, mis ra-
vib tervisehädasid. Selline te-
gevus on tegelikult tarbijate 
eksitamine ja seadusega kee-
latud. Võimaliku ravitoime 
kohta käivaid väiteid võib ka-
sutada vaid ravimitel. 

GovXContentSection
Tänapäevases kiiresti arene-
vas maailmas ei ole harv ju-
hus, kui vaateakent või arvu-
tiekraanil hüplevat aknakest 
silmitsedes kohtame luba-
dust, et üks või teine toode 
ravib terveks kõikidest maail-
ma hädadest, haigustest, pe-
letab eemale surmahirmu 
ning tervendab või leevendab 
mõnd haigust. Kas ikka tasub 
uskuda kõiki lubadusi, mis 
pakendil või toote juures kir-
jas? 
Nagu ka vanasõna ütleb, et 
„kõik pole kuld, mis hiilgab“, 
nii tuleb ka sellistesse „ime-
toodetesse“ suhtuda ettevaa-
tusega ning säilitada n-ö ter-
ve mõistus. 
Tooteid, mis lubavad prob-
leemidest lahti saada, on vä-
ga laialdaselt: loodustooted, 
toidulisandid, kristallid, eh-
ted jne. Näiteks kosmeetika 
võib märgistuse kohaselt olla 

tihti põletikuvastane, raviv, 
tervendav või leevendav. Mõ-
ni käevõru aga lubab ravida 
unehäireid, kaitsta DNAd 
kahjustuste eest ja võidelda 
vähirakkudega. Sarnaseid 
väiteid võib kohata ka teistel 
toodetel. Selliseid väiteid 
võib aga tegelikult kasutada 
vaid ravimitel, neid omadusi 
ei saa olla tavalistel tarbekau-
padel.
Miks ei tasu uskuda, et imek-
reem on raviva toimega ja ai-
tab lahti saada põletikust või 
nahahaigusest? Või et käevõ-
ru aitab võidelda vähirakku-
dega? Põhjus selles, et tarbija 
võib jääda põhjendamatult 

lootma toote ravivale või 
muule omadusele ning jätab 
õigeaegselt arsti poole pöör-
dumata.

Müüja peab tõendama 
kõik lubadused
Sageli on müüjad arvamusel, 
et kui sellised lubadused ei 
ole seotud konkreetse haigus-
seisundiga või haigusega, siis 
võib toodet müüa. Tegelikku-
ses see nii ei ole. Arvestama 
peab, et kõike, mida müüja 
on toote puhul lubanud, 
peab ta suutma ka tõendada. 
Raviomaduste lubamine too-
detel, mis ei ole ravimid ega 
meditsiiniseadmed, on tarbi-
jate eksitamine ning ebaaus 
kauplemisvõte ja see ei ole 
seadusega lubatud. 
Muidugi on olemas ka eran-
did nn piiripealsete toodete-
na, kus alati ei ole võimalik 
otseselt määrata, kas see on 
ravim või mõni muu toode. 
Sellistel erandjuhtudel lähtu-
takse juhtumi põhiselt ning 
müüja peaks kindluse saami-
seks enne toote müüki pais-
kamist konsulteerima asjako-
haste asutustega. Arvesse tu-
leb võtta toote omadused ja 
eesmärk. 
Väidet „leevendav“ võib sa-
muti mõningatel juhtudel ka-
sutada. Näiteks võib mõnel 

kreemil olla kirjas, et see lee-
vendab sügelust või kihelus-
tunnet. Selline lubadus ei tee 
tootest ravimit, sest sügelus 
või kihelus ei pruugi olla seo-
tud ühegi haiguse või haigus-
seisundiga.

Hea toode müüb 
katteta lubadustetagi
Müüjad võivad küsida, mida 
teha siis, kui originaalpaken-
dil ongi väide, et toode ravib? 
Sellisel juhul tuleb lähtuda 
Eesti Vabariigi seadusandlu-
sest, mis keelab selliste väide-
te kasutamise ning sellekoha-
ne väide tuleb tõlkida nii, et 
see ei oleks eksitav. 
Vastutustundlikul müüjal ei 
ole oma toote paremaks 
müümiseks vaja kasutada 
väiteid, mis eksitavad tarbi-
jaid, sest kui toode on hea, 
müüb see ka ilma nendeta.
Müüja peab tagama, et tootel 
esitatud väidetega jõuaks tar-
bijateni kasulik, arusaadav ja 
usaldusväärne teave, et tarbi-
ja saaks langetada teadlikke 
otsuseid ning valida tooteid, 
mis vastavad tema vajaduste-
le ja ootustele.

Jana Baljutis-Kütt,
tarbijakaitseameti kauban-

dustalituse juhtiv ekspert

„Imetooted“ ei pruugi 
omada imelist ravivõimet

südameapteek.ee

AIATÖÖDEL
PÜSI TERVE
Kevadel viibime rohkem vabas õhus  pistame sõrmed 
mulda ja toimetame aias. Et kevadtööd tervisele ei 
hakkaks, saad Sa ise palju ära teha. 

Kanna sobivat riietust, siruta tihti selga, tarbi piisavalt 
vedelikku ja ära viibi pikalt päikese käes. Ja kui sellest ei 
piisa, oleme meie Sulle toeks.

Putukate ja puukide eest kaitseb Sind Autan Protection 
Plus, päikesepõletust aitavad vältida Eucerin päikesekait-
sevahendid, allergilisi sümptomeid leevendab Claritine ja 
kui ühes asendis viibimisest on jalad tursunud, on kasu 
Lioton geelist.

-15%

LIOTON GEEL*

Pindmiste veenide põletiku või 
hematoomide lokaalne ravi.

1000RÜ/G 100G

Toimeaine: naatriumhepariin

9.74€

Kampaaniahind

-10%

CLARITINE TABLETID*

Leevendab allergilisi 
sümptomeid.

100 MG N10

Toimeaine: loratadiin

-15%

AUTAN PROTECTION PLUS
PUMPSPREI

Kaitseb sääskede, parmude ja 
puukide eest. Kerge kasutada, 
ei kleepu, ei kuivata nahka.

100 ML

-20%

Kaitseb päikesekiirgusest põhjustatud 
nahakahjustuste ja ärrituste eest.

200 ML ja 200 ML

EUCERIN PÄIKESEKAITSE

* Käsimüügiravim. Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege 
   tähelepanelikult pakendi infolehte. Kaebuste püsimise korral või kõrvaltoimete 
   tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

Pakkumised kehtivad kuni 31.05.2015

Rakvere Linna Südameapteek Laada 39, Rakvere
Kroonikeskuse Südameapteek F.G.Adoffi 11, Rakvere
Seminari Südameapteek Seminari 3, Rakvere
Viru Südameapteek Laada 20, Rakvere
Rakvere Maxima Südameapteek Tallinna 11, Rakvere
Tapa Südameapteek Pikk 7, Tapa
Sõmeru Südameapteek Kooli tee 5, Sõmeru
Aseri Südameapteek Kooli 10, Aseri

OLED ALATI OODATUD

Biore Tervisestuudio
Since 2008 loodusravi, öko- ja rohupood Rakveres, Laada 3a 
12. mail ortopeedi vastuvõtt-jalalaba uuring
14. ja 21. mail tervisliku seisundi testimine ja tervisealane 
nõustamine 
28. mail nõelraviarsti vastuvõtt
Kiropraktika-seljaabi esmasp-kolmapäev
Info ja reg. Tel 5017 960, info@biore.ee, www.biore.ee, 
www.tervisepood.biore.ee

KUHU MINNA

Makejev tuli kickboxingu Eesti meistriks
Möödunud nädalavahetusel 25.-26. aprill toimusid Tallinnas 
Terase spordikeskuses Eesti kickboxingu meistrivõistlused, 
mis on suurim selle ala turniir Eestis. 
Lääne-Virumaal tegutsev spordiklubi Tugev Tahe pälvis tiitli-
võistlustelt ühe kulla: Sergei Makejev (mehed -67 kg) alistas 
poolfinaalis kohtunike otsusega 3:0 spordiklubi Viimsi Tie-
gers Gym võitleja Samuel Kadaniku ja finaalis First Fighting 
Club võitleja Boris Degterjovi 3:0.
Lisaks pälvis Sergei Makejev turniiri parima võitleja karika. 
Parima võitleja tiitel omistatakse kohtunike kolleegiumi otsu-
sega sportlasele, kes paistab silma heade tehniliste oskustega 
ning kelle matšid on põnevad ja kaasakiskuvad.

Villu Nurmoja

Bridzhis selgusid parimad segapaarid
Lääne-Virumaa meistriks sportlikus bridzhis segapaaride ar-
vestuses tulid rakverlased Tiina Laidroo – Mart Kuusk, kes 
edestasid ülinapilt Eesti koondislastest külalisvõistlejaid Ines 
Piibelehte – Aleksander Ostapenkot. Kolmanda koha said 
Aikki Sard – Mati Nirgi (Rakvere). Turniiril osales 12 segapaari.

Kuulutaja
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10. ja 11. mai kell 19
Märul

(Alla 12 a mittesoovitatav)

SUUR MÄNG

10. ja 11. mai kell 20:45
Komöödia

(Alla 12 a mittesoovitatav)

TORISEJA

Vaba aeg

11. mail peab Rakveres Jaama 
tänaval tegutsev taaskasutus-
kauplus Kirppar oma teist 
sünnipäeva. Kuulutaja käis 
kaemas, kuidas tublidel nais-
tel Eda Leesil ja Elis Käsper-
sonil selle projektiga on läi-
nud.
Naised olid rõõmsas meele-
olus. “Meid on väga hästi vas-
tu võetud. Ostjaid käib järjest 
rohkem ja isegi Eestist väljas-
pool on meid märgatud,” rää-
kis Käsperson. “Väga hästi 
toimib ka sotsiaalmeedias 

loodud grupp. Samuti on hul-
galiselt neid, kes oma ese-
meid meile müüki toovad,” li-
sas ta.
Küsimusele, kuidas oma ese-
meid müüki viia saab, vastas 
Elis Käsperson lühidalt: 
“Meie anname kasutada 
müügipinna, mille hind nä-
dalas on 10 eurot. Klient ren-
dib pinna ja määrab ise oma 
esemete maksumuse. Seega 
tegeleb iga klient oma müü-
gipinnaga ise. Kohapeal oleva 
müüja asi on vaid kliendi 

määratud hinnaga kaupa 
müüa.“
Esmaspäeval tähistab Kirp-
par sünnipäeva. Kõikide kü-
lastajate ja FB-grupis reklaa-
mi jagajate vahel loositakse 
välja kaks nädalat tasuta 
müügipinda. Päeva muudab 
pidulikuks ühine tordisöömi-
ne. 

Tiia Paist

Taaskasutuskauplus Kirppar 
saab kahe aastaseks
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Rakvere Teater
8.05 kl 19 Oscar ja Roosamamma:Kirjad jumalale v. maja (lav. Üllar 
Saaremäe)
8.05 kl 19 Elu ja kuidas sellega toime tulla s.maja (lav. Üllar Saare-
mäe)
9.05 kl 19 Majahoidja v. maja (lav. Mati Unt)
9.05 kl 19 Sinatraga kuu peale s.maja (lav. Ivo Eensalu)
12.05 kl 19 3 õde v. maja (lav. Andres Noormets)
13.05 kl 19 Oscar ja Roosamamma:Kirjad jumalale v. maja (lav. Üllar 
Saaremäe)
14.05 kl 19 Viimase öö õigus v. maja (lav. Raivo Trass)

Kunda linna klubi
9. mail kell 16 Kunda linna klubis naisrahvatantsurühma Kõkutajad 
kontsert. Tähistame tantsurühma 25. tantsuaastat ja kõik külalised 
on väga oodatud!
10. mail kell 15 Kunda linna klubis Kunda Linnaorkestri kontsert. Di-
rigent Kait Tiitso ja solistiks Nele-Liis Vaiksoo. 
Pääse 3 eurot, eelkooliealistele lastele tasuta. Info tel 3221556
12. mail kell 18 Kunda ühisgümnaasiumi aulas Kunda muusikakooli 
suur kevadkontsert. Esinevad erinevad solistid ja ansamblid.
13. mail kell 12 Kunda linna klubis Muinsuskaitsekuu 2015 raames 
seminar “Väärtuslik Eesti linn Kunda”. 
Rohkem infot www.kundalinnaklubi.ee

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu. Algus kell 22.00. Pilet 2 �eurot. 
Kella 23ni sissepääs TASUTA!
08.05. Retrodisco DJ Margus Teetsov
09.05. Kuumimad tantuslood toob teieni DJ Ailan Kytt
15.05. Tantsuhitid 90ndatest tänapäevani DJ Alex- s
16.05. Retrohõngu toob tantsuplatsile DJ Kalle Allik

Pensionäride klubi Hämarik 
Pidu toimub 16.05 kell 13 Rakvere Rahvamajas
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Tel 59 199 330, 53 418 470
www.omaporsas.ee

Kampaania erinevad tükid

Klassikaline saslõkk

2,40

4,95

/kg

/kg

€

€

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Tallinnas Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Emadepäeva pakkumine

seljakarbonaad /kg3,75 €

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a

Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L

- 9.00-17.00

9.00-12.00

Juveeliäris Candra
EMADEPÄEVA EEL

SUURED
SOODUSTUSED!

www.candra.ee, Koidula 1, Rakvere, Tsentrumi l korrus
E-R 9-18, L 9-15. Tel+faks 322 3975, info@candra.ee

Rakvere Kroonikeskuses 8. ja 9. mail

Soodsate hindadega
voodipesu müük

220 cm laiad
puuvillased
voodipesukangad
ainult  3.- € /m

Isetegemise rõõmuks ka

E-R 9-16.00
Väljaspool tööaega
eelneval kokkuleppel
Tel 5568 4683

Fix-Weld Tyres OÜ

Tallinn-Narva mnt 95. km
(Põhjala kinnistu, Põdruse küla, Haljala vald)

MÜÜGIL SUVEREHVID
Müügil ka kasutatud suverehvid

UUED
UUDIS!
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