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Siin-seal on kurdetud, et 
meie lastetoetuste süsteem 
on liiga kulukas ja et rikaste 
vanemate lapsed toetusraha 
ei vajavatki. Riigikogu sot-
siaalkomisjoni liige Liina Ker-
sna leidis näiteks, et lastetoe-
tust võiks maksta eelkõige 
neile, kes seda päriselt ja tõsi-
selt vajavad, ning ülejäänute 
puhul võiks piirduda 20 euro-
ga. Talle sekundeeris teine re-
formierakondlane Rein Lang, 
kelle hinnangul on lastetoe-
tuste tõstmine väga kallis ja 
ebaefektiivne demograafiline 
meede.

Ligi 75 000 last vaesuses
Pean selliseid üleskutseid ja 
seisukohti vastutustunde-
tuteks olukorras, kus veel 
paar aastat tagasi elas ab-
soluutses vaesuses üle 24000 
lapse ja suhtelises vaesuses 
üle 50000 lapse. Loodetavasti 
on tänaseks need arvud tänu 
vajaduspõhise lastetoetuse 
sisseseadmisele ja aasta al-
guses toimunud lastetoetuse 
kahe ja poole kordsele tõu-
sule tublisti kahanenud. Aga 
tuhanded kitsikuses kasvavad 
Eesti lapsed on jätkuvalt kurb 
tõsiasi. 
Värske Statistikaameti sot-
siaaluuring tõi näiteks välja, 
et igas kaheksandas Eesti 
peres ei söö laps täisväärtus-
likku toitu ja et kõige raske-
mas seisus on üksikvanema-
ga pered, kellest viiendik ei 
saa oma lapsele või lastele lu-
ba iga päev värskeid puu- ja 
aedvilju ning pea sama pal-
jud liha või kala. 
Lubamatu on kiruda nn laus-
alisi toetusi ajal, kus vaata-
mata vägagi heldele ja hästi 
teenivate emade-isade poole 
kaldu vanemahüvitise süs-
teemile pole kümne aasta 
jooksul toimunud sündimus-
es nii loodetud positiivset 
pööret. Vähemasti sot-
siaaldemokraatide jaoks on 
laste vaesuse vähendamine ja 
positiivse iibeni jõudmine 
ühed kõige tõsisemad ühis-
konna ees seisvad väljakut-

sed. Mõlemale valukohale ke-
skendub ka aprillis sõlmitud  
uus  koalitsioonilepe, mille 
nurgakiviks pean ma lastele 
ja peredele suunatud paketti. 
Viimane oli ka peamine põh-
jus, miks sotsiaaldemokraa-
did läksid valitsusvastutust 
kandma. 
Reformierakondlaste 
mõttekäigud ei leidnud vähe-
masti praegu laiemat kõlap-
inda ning  riigikogu kinnitas 
15. juunil peretoetuse sea-
duse muudatused, mis 
tõstavad tänase 45 euro 
suuruse lastetoetuse 60 eu-
roni ja kindlustavad 2017. 
aastast kolme ja enama 
lapsega pered 200 euro 
suuruse igakuise lasterikka 
pere toetusega. Aga pole su-
gugi võimatu, et keegi avab 
taas debati  „lausaliste“ toetu-
ste üle ja arvab sarnaselt Lii-
na Kersnaga, et selle 60 euro 
puhul on tegu laristamisega. 

Iga laps on väärtus
Mina olen sügavalt teist 
meelt, nagu oli ka meie rahva 
kestma jäämise ja Eesti laste 
pärast südant valutanud au-
väärne proua Aino Järvesoo, 
kes algatas juba aastatu-
hande alul liikumise „Igale 
lapsele 1000 krooni“. Selle 
tähiseni jõuame me tervelt 16 
aastat hiljem ehk siis aastaks 
2017. 60 eurot pere esimesele 
ja teisele lapsele ei ole pri-
iskamine, selle maksmine on 
riigile igati jõukohane.
Rahvusvaheliste uuringute 
kõrval kinnitavad ka meie 
rahvastiku- ja sotsiaaltead-
lased, et universaalsed laste-
toetused aitavad kõige 
paremini lapsi vaesusest välja 
tuua ja ka vaesust ennetada. 
Sama teed on läinud ka Põh-
jamaad, kus sündimus on Eu-
roopa keskmisest märksa 
suurem. 
Universaalne lastetoetus 
saadab ühiskonnale ühtlasi 
sõnumi: iga laps on väärtus, 
iga laps on oluline. Pole kaht-
lustki, et ta on abiks paremal 
järjel ja ka päris heal järjel 

lastega peredele. See annab 
neile kindlustunde ja lubab 
julgemalt pere juurdekasvu 
planeerida. 
Ja peredel, kes tunnevad, et 
neil pole riigilt raha vaja, on 
alati võimalus loobuda.
Majandusraskustes perede 
lapsed vajavad kahtlemata 
täiendavat tuge, sealhulgas 
erinevaid teenuseid. Ühe 
lapsega pere puhul on vaja-
duspõhine toetus täna 45 eu-
rot ja kahe lapsega pere puhul 
90 eurot. Kitsikuses elavatele 
peredele toob tuntavat 
leevendust 2016. aastal kerkiv 
toimetulekupiir – see tõuseb 
tänaselt 90 eurolt 130 euroni 
kuus, kusjuures toetuse ar-
vutamisel kehtib ka laste 
puhul seesama 130 euro 
suurune määr. 

Kuhu tõmmata piir?
Kahjuks ei ütle Liina Kersna 
ega ka keegi teine kriitik, 
kuhu tõmmata piir, millisest 
vanemate sissetulekust alates 
on lastetoetuste maksmine 
laristamine. Kas see tuleks 
sättida näiteks keskmise pal-
ga või siis kahe keskmise pal-
ga peale? Kas me ütleme 
õpetajale, kes teenib üle-
tunde tehes keskmist palka, 
et sa tuled ise hästi toime ja 
sinu lastele pole toetust vaja? 
Tõsi on ka see, et kui me 
lööme lapsed kahte lehte või 
isegi rohkemasse laiali, siis 
läheb kogu süsteemi ülalpid-
amine ja toimimine väga ku-
lukaks. 
Laste lahterdamine ja sildis-
tamine on libe ja ohtlik tee. 
Lapsed ja lastega perede 
heaolu parandamine on meie 
riigi ja rahva jaoks võtmetäht-
susega küsimus. Tuleb teha 
kõik selleks, et peredesse sün-
niks rohkem lapsi ja et ükski 
laps ei kasvaks üles puudus-
es. Iga lahendus, mida riik 
teeb laste hüvanguks, on  ter-
vitatav. 

Kalvi Kõva,
Riigikogu liige, SDE

Laste lahterdamine 
on ohtlik teePidutsegem kogu südamest!

Kui ma laps olin, kuulsin paar korda oma vanaisa, taadil paar 
pitsi hinge all ka, jorutamas lauluridu „Lätsi mina, lätsi mina 
mööda külatänavat…“ Viisijupile järgnes alati selgitus, et nii 
laulnud tema isa, kui „läts Võnnu ala landesvääri pessma“.
Jutud olid muidugi pikemad, aga kus ma laps neid kuulata 
maldasin. Praegu on siiralt kahju, et ei kuulanud, sest vestlus 
käis muidugi mõista Vabadussõjast, Landeswehri sõjast, Võn-
nu ehk Cesise lahingust, vanavanaisa haavatasaamisest jne.
Nõukogude kool Vabadussõja ajalugu ei tutvustanud ja nii 
kasvas meil üles kaks-kolm põlvkonda inimesi, kelle jaoks 
„landesväär“ oligi vaid üks imelik sõna vanatoide keelepruu-
gis. Õnneks rahva mälu ei kustunud ning nüüd saame tead-
misi ja fakte tagant järgi omandada. Kirjandust on selleks pii-
savalt.
On muidugi kummaline, miks just 23. juunil toimunud Võn-
nu lahing hiljem nii otsustavaks valiti, et juba esimeses Eesti 
Vabariigis 1934. aastal riigipühaks kuulutati. Sõjalises mõis-
tes polnud see lööming midagi erilist: Landeswehri sõda kes-
tis edasi; Eesti Vabariigi armee oli aga Vabadussõjas enne se-
dagi võite saavutanud. Vast isegi olulisemaid - Punaarmee oli 
selleks ajaks Eesti etnilistest piiridest välja aetud; Cesis asub 
aga teatavasti Lätis ja lahingud Landeswehriga olid objektiiv-
selt hinnates Eesti enda provotseeritud (sellel kõigel oli mui-
dugi strateegilis-poliitiline tagamõte, kuid jäägu hinnangud 
ajaloolaste anda – A. O.).
Aga igatahes on meil nüüd suve kõige ilusamal ajal, jaani ee-
lõhtul, oma pidupäev. Selline päev, kus saab rinna ette ajada, 
sinimustvalget lippu lehvitada ja eestlaseks olemise üle uhke 
olla. Vähemalt minule isiklikult meeldib see päev ja püha kõi-
ge rohkem: igasugu jõulud, lihavõtted, kevadpühad on ole-
muselt võõrad; Eesti Vabariigi aastapäev veebruaris aga jälle 
liiga aristokraatlik ning üksik.
Võidupühal, jaanikul ja jaanipäeval on vallatused lubatud. 
Isegi kraavi poole kiskuvatele mehepoegadele vaadatakse 
heatahtlikult. Aga ärge seda luba ja usaldust kuritarvitage: 
õlu ja viin jäägu lõkke äärde, autorool ja ujumine kainete ini-
meste pärusmaaks! Meid on niigi vähe, ei ole vaja end püha-
de puhul hävitada!
Lõpetuseks tahan sõnad peale lugeda ühele noormehele, ke-
da märkasin mullusel jaaniõhtul – nime ma ei tea, aga küllap 
tunnevad end paljud teisedki ära. Ära istu jaaniku ajal pingil 
ja ära näpi öö läbi oma telefoni! Seal on küll FB või mis iga-
nes, aga päriselu käib tantsuplatsil, samas sinu kõrval! Seal 
on õhetavad tüdrukud, seal on tantsu ja tralli. Telefoni ja FB 
kontoga peret ei loo, ja kui see viimane sind ei huvitagi, siis 
naudi vähemalt kord aastas heina ja lõkke lõhna, valget ööd 
ja käo kukkumist!
Häid pühi!

Aivar Ojaperv
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Palju õnne!
Poeg abikaasaga, lapselapsed ja 

kõik tuttavad Rakverest

Olgu Sul alati tugevat närvi, 
silmades soojust ja rõõmude värvi.
Südamel jõudu ja mõtete lendu, 
eluteel astudes hoogu ja indu!

Harley Davidson Eesti klubi 
kinkis viiele Rakvere perele 
punased lastejalgrattad, mis 
anti üle linnapäevade ajal Pi-
ka tänava kreisilaadal.
Eelmisel suvel Tallinnas toi-
munud Harley Davidsoni klu-
bide Euroopa föderatsiooni 
kokkutulekul otsustas Eesti 
klubi, et seekord ilutulestikku 
ei korraldata ning raha tae-
vasse laskmise asemel kulu-
tatakse see laste peale. Klubi 
naised korraldasid samal ees-

märgil ka heategevusliku 
kampaania. Kõige selle tule-
musena jagatakse tänavu üle 
Eesti laiali 111 punast laste-
jalgratast, millel on BMX kere 
ja uhked Harley Davidsoni 
kirjad peal. Rattad loositi 
koostöös Rakvere linnavalit-
susega välja paljulapseliste 
perede vahel ning neid tulid 
üle andma klubi liikmed. 
Võimsa häälega mootorratas-
te paraadi oli isegi laadasagi-
nas võimatu märkamata jät-

ta. Laada kultuuriõues said 
huvilised kaherattalisi lähe-
malt uurida ning neid pildis-
tada või nende taustal endast 
pilti teha, nagu nüüdsel ajal 
kombeks. Lapsed said kingiks 
punased jalgrattad, mis kin-
gisaajatel silmad särama lõid. 
Teistele kohal viibinud lastele 
anti kingiks kotid Harley Da-
vidsoni suveniiridega.

Maris Marko 

Juhtimisõiguseta 
juht jäi oma 
sõiduvahendist ilma
9. juunil tabasid politseini-
kud Vinni vallas juhtimisõi-
guseta juhi, kellelt väärteo-
menetluse raames konfis-
keeriti sõiduauto. 
Teisipäeva, 9. juuni õhtul 
peatasid Rakvere patrullpo-
litseinikud Vinni vallas Kü-
ti-Aravuse teel sõiduauto, 
mida juhtis 39aastane Janar. 
Dokumente kontrollides 
selgus, et juhiload tal puu-
duvad. Samuti oli autol läbi-
mata tehnonõuetele vasta-
vuse kontroll ja autol olid all 
naastrehvid, mis praegusel 
ajal on keelatud. Kõigele li-
saks puudus sõidukil liiklus-
kindlustus.
Varasemalt on Janar istunud 
autorooli pärast alkoholi 
tarvitamist.
Kolmapäeval konfiskeeris 
kohus mehe sõiduauto ja 
see antakse üle Lääne-Viru 
Maavalitsusele. Lisaks mõis-
teti Janarile karistuseks 
üheksa tundi üldkasulikku 
tööd.
„Sõiduauto väärteokorras 
konfiskeerimine on Ida pre-
fektuuris esmakordne. Pide-
vate liiklusrikkujate suhtes 
peab käituma resoluutselt. 
Kui sõidukijuhti leebemad 
karistused ei mõjuta, siis tu-
leb ta vähemalt ajutiselt ja-
lameheks teha,“ sõnas Rak-
vere politseijaoskonna en-
netus- ja menetlustalituse 
juht Joel Alla.

Eesti parim päästja selgub Rakveres
Juba 17. korda korraldab Päästeamet võistluse „Pritsumees 
2015“, mis tänavu toimub 19. juunil Rakveres Põhjakeskuse 
platsil. Võistlejate seas on ka külalised Leedust.
Tegemist on kutsemeisterlikkuse võistlusega, mis on kõikide-
le päästjatele jõukohane. Võistlus iseloomustab päästetööd 
ehk päästja peab ka oma töös olema valmis kõikideks välja-
kutseteks, kus on vaja tõsist pingutust. 
„Küsimus pole vaid toores jõus ja jooksu kiiruses, see on 
kombinatsioon osavusest, vastupidavusest, heast ettevalmis-
tusest, et rasketes olukordades päästa abivajaja, paariline või 
tulla ise raskest olukorrast välja,“ sõnas võistluse peakohtu-
nik Raoul Raidna. „Samasugust füüsilist pingutust ja liiku-
mist tuleb päästjal taluda ka hoonete tulekahjudel või liiklu-
savariidel, et päästa inimeste elu ja tervist.“
Jõukatsumisel käib võistlus neljal alal ja igal alal kahel rajal 
korraga ehk ühel hetkel on kõik neli rada korraga töös. Võist-
lejad veavad lahti voolikuliine ja näitavad vooliku käsitsemi-
se osavust, transpordivad kannatanut (80 kg), läbivad takis-
tusribasid, ronivad torni ja teevad palju muud vaatemängu-
list.
Esimene start on kell 11.15 hommikul ja umbes kella 16.30 
paiku saab jõuproov läbi. 
Kaasaelajatel on võimalus kustutada ka ise tuld ning küsida 
tule- ja veeohutuse kohta spetsialistidelt nõu. 

Kuulutaja

Mootorratturid 
tõid lastele kingitusi

Karmid Harley-mehed oskavad ka oma pehmemat külge näidata. 
Foto: Maris Marko

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!
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MÕNE REAGA MUST KROONIKA

Tõenäoliselt jõuab kõikide 
Facebooki kasutajateni hul-
galiselt üleskutseid panna 
mingile lehele „like“ ja seda 
oma ajajoonel sõpradele ja-
gada, et osaleda auhinnaloo-
sis. Eriti rohkelt korraldatakse 
selliseid loose jaanipäeva eel 
ning auhindadeks on midagi 
temaatilist. Paraku jäävad ja-
gajad lubatud auhinnast mõ-
nikord ilma. 

Mõned petavad 
teadlikult
„Ahvatleva auhinna puhul on 
lehe jagamisi lausa tuhande-
tes,“ lausus Tarbijakaitseame-
ti kommunikatsiooniekspert 
Pille Kalda. „Ettevõte saab 
niimoodi endale rohkelt rek-
laami ning ega kasutajal paari 
kliki tegemine ju tükki küljest 
ära võta. Kõik oleks näiliselt 
nagu hästi. Paraku ei saa seda 
väita kõikide mängude pu-
hul, sest alati ei jõua lubatud 
loosiauhind heauskse jagaja-
ni – auhind jääbki kas välja 
loosimata või „loositakse“ see 
väljamõeldud tegelasele, ke-
da Facebookis ei eksisteerigi. 
Keerulisemate skeemide pu-
hul on „võitjaks“ mõni loosi-
mängu algataja sõber või üld-
se keegi kolmas, kes mängust 
tegelikult osa ei võtnud ning 
seega ka auhinda nõuda ei 
oska.“
Pille Kalda lisas, et Faceboo-
kis sellistest mängudest osa 
võttes tuleb tarbijal mõista, et 
ollakse vabatahtlikult nõus 
ettevõtteid oma sõpruskon-
nale reklaamima ning selle 
eest lubatud auhinna saami-
se võimalus sõltub nii loosi-
õnnest kui ka sellest, kui ausa 
korraldajaga on tegemist. Sel-
listel mängudel puuduvad 
ühtsed reeglid, loosimisi kor-
raldatakse oma sisemisest 
aususest lähtudes. 
Samas toimib antireklaam 
vähemalt sama hästi kui posi-
tiivne reklaam, mistõttu tõe-
näoliselt ei riski lugupeetud 
ettevõtjad negatiivse maine 
tekitamisega. 
Viimasele vaatamata on Tar-
bijakaitseamet pidanud tege-
lema ka mitme pettusega. 
„Peamiselt kurdetakse, et au-

hind jäetakse loosimata, lü-
katakse loosimist korduvalt 
edasi või kustutakse kampaa-
niainfo sootuks,“ selgitas Pille 
Kalda. „Samuti on ette tulnud 
juhtumeid, kus kaebuse sisu 
on põhjustatud pildi ja reaal-
suse lahkhelist – pildi järgi ar-
vati, et tegemist on suure 
muusikakeskusega, kuid välja 
loositi hoopis suur seinafoto 
muusikakeskusest. Veel on ol-
nud rahulolematust eksliku 
info suhtes, näiteks kui ette-
võtjal on korraga käimas mitu 
loosimist ning inimest teavi-
tati tahvelarvuti võidust, ent 
hiljem vabandati ta ees, sest 
tegemist oli teise loosiga ja 
tema võitis hoopis kõrvakla-
pid.“
Tarbijakaitseamet reageerib 
igale laekunud kaebusele, 
kontrollib asjaolusid ning väl-
jastab põhjendatuse korral 
vähemalt märgukirja, vajadu-
sel ka ettekirjutuse või alus-
tab väärteomenetluse. 
Kuna auhinna lubamine ilma 
kirjeldatud auhindu või 
mõistlikke samaväärseid au-
hindu välja andmata on tar-
bijakaitseseaduse kohaselt 
keelatud, on Tarbijakaitsea-
metil võimalik nõuda eksita-
va kauplemisvõtte kasutami-
se lõpetamist või sellise tege-
vuse eest määrata rahatrahv. 
Lubatud auhinna väljasta-
mist siiski otseselt nõuda ei 
saa.

Vana tarbijamäng 
hakkas elama oma elu
Tihti teevad ettevõtjad vigu 
teadmatusest või tähelepane-
matusest. Seetõttu on Tarbi-
jakaitseamet koostanud vas-
tava juhise (leitav Tarbijakait-
seameti kodulehelt – toim.) 
meelelahutuslike tarbijamän-

gude ja alla 10 000 euro suu-
ruse võidufondiga kauban-
duslike loteriide korraldami-
seks. 
Kuulutaja, ja ilmselt ka paljud 
teised tarbijamänge korralda-
nud ettevõtted, on aga kokku 
puutunud nähtusega, kus 
paari aasta tagune tarbija-
mäng on hakanud elama uut 
elu. Näiteks hakati nädal ta-
gasi Kuulutaja FB kontol usi-
nalt jagama jaanipäevaeelset 
tarbijamängu, mis tegelikult 
toimus juba 2013. aastal ja 
mille auhind on ammu välja 
loositud. Peatometaja Katrin 
Kivi kirjutas teema alla usi-
nalt kommentaare, kus selgi-
tas, et tegemist on vana män-
guga, kuid sellegi poolest ja-
gamised ja „laikimised“ jät-
kusid.
„Ilmselt leidis keegi FB kasu-
tajatest selle mängu meie 
konto ajajoonelt üles ega 
märganud, et tegemist on ka-
he aasta taguse ettevõtmise-
ga,“ lausus Kivi. „Ka järgmi-
sed jagajad ei pannud seda 
tähele ja asi hakkas kiiresti le-
vima. Samas ei saa me oma 
tegemisi FB kontolt kustuta-
da, sest ka varasemad kam-
paaniad on osa turundusest – 
meie reklaamikliendid taha-
vad näha ja veenduda, kuidas 
me aastate jooksul oleme te-
gutsenud. Loodan, et tekki-
nud segadusse suhtutakse 
mõistvalt. Õppetund ka meile 
– järgmiste kampaaniate pu-
hul peame nende lõppemise 
selgemalt ja arusaadavamalt 
fikseerima. Antud kampaania 
võitja kuulutasime avalikult 
välja, temaga ilmus Kuuluta-
jas ka lühiintervjuu, aga kes 
neid kaks aastat tagasi ilmu-
nud artikleid ikka nii väga 
mäletab.“

Tarbijamäng 
ei pruugi alati aus olla
Eelmisel aastal laekus Tar-
bijakaitseametisse paar to-
sinat kaebust eksitavate 
tarbijamängude kohta, 
neist vähemalt iga neljas 
puudutas Facebookis toi-
munud mänge. Samas esi-
neb juhtumeid, kus eksitav 
info hakkab levima mängu 
korraldajast sõltumatult – 
ka näiteks Kuulutaja pea-
toimetaja pidi möödunud 
nädalavahetusel tegelema 
eksliku info ümberlükka-
misega.

Aivar Ojaperv

VARGUSED
16. juunil teatati politseile, 
et Rakverest Parkali tänava 
söögikohast varastati mo-
biiltelefon Sony Xperia. 
Kahju on 400 eurot.
15. juunil teatati politseile, 
et Rakverest Tallinna tänava 
pubist varastati mobiiltele-
fon Sony. Kahju on 250 eu-
rot.
12. juunil teatati politseile, 
et Rakverest Võidu tänava 
eramust varastati akutrell ja 
mootorsaag. Kahju on 450 
eurot.
11. juunil teatati politseile, 
et Rakveres F. G. Adoffi täna-
val asuvast majast varastati 
hekilõikur, oksakäärid ja 
metsasarv. Kahju on 500 eu-
rot. 
11. juunil teatati politseile, 
et Haljala vallast Essu külast 
varastati 70 malmist resti ja 
200 meetrit elektrikaablit. 
Kahju on 650 eurot. 

TULEKAHJU LIHAKOM-
BINAADIS
16. juunil kell 16.38 sai Häi-
rekeskus teade, et Sõmeru 
vallas Roodevälja külas põ-
leb Rakvere Lihakombinaadi 
katus. Kohale sõitsid Kunda 
ja Rakvere päästjad ning 
Kadrina vabatahtlikud. Sa-
muti kutsuti sündmuskoha-
le kiirabi ja Ida päästekesku-
se menetleja. 
Selgus, et katuse parandus-
tööde käigus oli süttinud bi-
tuumeniga kaetud katus. 
Tulekahjule pandi piir kell 
17.11 ning kella 17.25ks kus-
tutati tulekahju lõplikult. 
Põleng oli umbes kolmel 
ruutmeetril, kuid tulepesa-
de kustutamiseks oli pääst-
jatel tarvis avada katuse-
konstruktsioone. Inimesed 
kannatada ei saanud. 

VÕSUL PÕLES SAUN
15. juunil kell 17.52 teatati 
tulekahjust Võsul Metsa tä-
naval, kus põles saun. Pääst-
jate kohale saabudes olid 
leegid sauna katusest väljas 
ning need ohustasid ka 2 
meetrit eemal seisvat elu-
maja.
Tulele pandi piir kell 18.22. 
Seejärel tehti järelkustutus-
töid, mille käigus oli pääst-
jatel vaja lammutada ehitus-
konstruktsioone. Tulekahju 
kustutati kella 18.46ks. Ini-
mesed kannatada ei saanud. 
Tulekustutustöid teostasid 
Võsu vabatahtliku päästeko-
mando päästjad, neile olid 
abiks Loksa päästjad. 

LAPSED MÄNGISID 
VOODI PÕLEMA
14. juunil kell 18.34 sai Häi-
rekeskus väljakutse Kadri-
nasse, kus Nooruse tänava 
kortermaja 3. korruse korte-
ris läks tekk põlema. Esime-
sena saabusid tulekahjule 
Kadrina vabatahtlikud 
päästjad, kes kustutasid teki 
ja diivani. Esialgsetel and-
metel sai tulekahju alguse 
laste mängust. 

Maakondlikult 
tähistatakse võidupüha 
tänavu Vinnis
Võidupüha ja maakaitsepäeva tähistamine algab teisipäeval, 
23. juunil kell 10 mälestustseremooniaga Eesti vabaduse eest 
langenutele Vabadussõja ausamba juures Viru-Jaagupi kal-
mistul. 
Maakaitsepäeva põhitegevus algab kell 11 ning on koondu-
nud Vinni alevikku Vinni-Pajusti Gümnaasiumi esisele alale. 
Kõigil huvilistel on päeva jooksul võimalik külastada kaitse-
väeüksuste ja eriteenistuste tehnika, varustuse ja relvastuse 
väljapanekuid. Kohale on lubanud tulla ka NATO liitlased ka-
he soomustatud maasturiga. Kaitseliit tutvustab tehnikat ja 
relvi, tegevusi on nii lastele kui täiskasvanutele. Lisaks toimu-
vad võistlused, on avatud õpitoad.
Uudistada saab piirivalve mobiilset mootorpaati ja mere-
pääste varustust, avariibussi, mootorratast, politseisõidukit. 
Rakvere päästekomando ja Roela vabatahtliku tuletõrjeko-
mando päästjad näitavad päästetehnikat ja korraldavad tu-
leohutusalaseid tegevusi. 
Maanteeamet toob Vinni liiklusohutusalased turvasimulat-
sioonid: pöörleva auto, kaldtee, kokkupõrkekaalu ja peatoes-
tendi. Vanglaamet tutvustab relvastatud üksuse tööd. Maksu- 
ja Tolliamet tuleb Vinni liikuva rühma operatiivsõidukiga ja 
näitab konfiskeeritud kaupade väljapanekut. 
Oma oskusi demonstreerivad narko- ja politsei teenistuskoe-
rad. 
Päeva ilmestab kell 12 algav kontsert, kus esinevad Rakvere 
linnaorkester, Võhu kapell, Pajusti rahvatantsijad ja Roela 
meesansambel. 
Kell 14 algab Kaitseliidu pidulik rivistus ja rongkäik koos 
omavalitsusjuhtide ja orkestriga Vinni-Pajusti raamatukogu 
parklast läbi aleviku gümnaasiumi ette. Võidupüha tuli süü-
datakse Toril Eesti sõjameeste mälestuskirikus, Lääne-Viru-
maale toob selle Kaitseliidu Tapa kompanii pealik Urmas 
Lindma. Võidupüha suur paraad toimub tänavu Hiiumaal, 
kuid tuli jagatakse maakondadele laiali selle süütamispaigas, 
et jõuaks õigeaegselt kõikidesse Eesti nurkadesse.
Võidutule vastuvõtmine ja pidulik üleandmine Lääne-Viru 
valdade ja linnade juhtidele toimub Vinni-Pajusti Gümnaa-
siumi ees. Ka kõik soovijad on oodatud võidutuld võtma, et 
sellest süüdata oma jaanituli. 
Päevale paneb punkti Pajusti jaaniõhtu, mis algab kell 20 klu-
bi kõrval pargis. Esinevad kohalikud taidlejad ja ansambel 
MPS, toimuvad rahvalikud-sportlikud mängud.

Kundas päästeti tulekahjust inimene 
16. juunil kell 20.01 sai häirekeskus teate, et Kundas Mäe 
tänaval põlevad mahajäetud barakid. Kohale sõitsid Kunda ja 
Rakvere päästjad ja Aasukalda vabatahtlik komando.
Mahajäetud hoonest suurusega 30x12 tõid päästjad välja ilm-
selgete joobetunnustega mehe, kes osutas abistamisel vas-
tupanu. Mees oli hoone osas, kus põlengut ei olnud, kuid 
kuhu suits oli juba levinud. 
Tulele pandi piir kell 20.48. Tulepesade kustutamiseks oli 
päästjatel tarvis avada hoone ehituskonstruktsioone. Tu-
lekahju kustutati kell 21.53. 
Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel, kuid esialgsel hin-
nangul oli põhjuseks lahtise tule kasutamine. 

Muudatus liinil 
nr 42 Rakvere–
Võsu–Käsmu
Lääne-Viru Maavalitsus an-
nab teada, et alates 22. juu-
nist väljub seni Rakverest 
kell 15 väljunud buss nr 42 
Rakvere–Võsu-Käsmu kell 
15.10. Muudatus annab Tar-
tu, Rakke ja Väike-Maarja 
poolt tulevatele reisijatele 
võimaluse ümber istuda 
kaugliinilt nr 167 liinile nr 
42. 
Tartust saabuv kaugliin 
jõuab Rakvere bussijaama 
kell 15.05.

Kuulutaja
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Rakvere Pikk 40 hoone, kus 
praegu tegutseb TLÜ Rakvere 
Kolledzh, on linna vanim ha-
ridusasutusena tegutsev koo-
limaja. 1805. aastal alustas 
seal tööd Rakvere Kreiskool, 
mis tõi linnale palju kuulsust 
ja au. 
Kreiskooli avamise puhul 
pakkus linnapea omal ajal 
linnarahvale piduliku lõuna. 
Elustamaks vanu traditsioo-
ne, tähistas Rakvere Kolledzh 
piduliku lõunasöögiga 210 
aasta möödumist kreiskooli 
avamisest.

Näitlejad kehastusid tun-
tud vilistlasteks
Harrastusteatri Karakter näi-
tejuht Tiit Alte, kes oli kehas-
tunud Rakvere legendaarseks 
koolipapaks ja muinasjutu-
vestjaks Juhan Kunderiks, 
lausus avasõnad: “Oleme il-
ma häbenemata hariduse 
templi verstapostiks saanud 
ning kreiskoolist on välja kas-
vanud ülikool. 210aastase 
ajaloo jooksul on siin õppi-
nud mitmed tuntud inime-
sed. Suurvaimud on sõbrali-
kud ja neid ei ole vaja karta, 
kuigi nad öösiti majas kolista-
vad ja ringi kolavad.”
Kolledzhi direktor Kalle Kar-
ron kõneles, et ülikool saab 
16aastaseks, aga võrreldes va-
nade aegadega väga palju 
teistmoodi ei ole. “Maksame 
raha samamoodi kui siis, aga 
viie ega kümne rublaga hak-
kama küll ei saa. 1000 eurot 
semestri eest on maksnud 
näiteks sotsiaaltöötajad ja 
lasteaiaõpetajad,” ütles ta. 
“Minu kõige suurem teene on 
aga see, et kool selle maja lei-
dis. Enne käisime mööda lin-
na ringi. Pikk 40 hoonel on 
eriline aura ja teistest ülikoo-
lidest eristab kolledzhit see, 
et siin on Eesti ainuke ahiküt-
tega ülikool,” rääkis Karron. 
Ta soovis kõigile head ajaloo-
tundi, aga polnud kindel, kas 
hiljem tuleb ka tunnikontroll 
või mitte.

Maavanem 
on kooli vilistlane
Maavanem Marko Torm rää-
kis, et on uhke selle üle, et on 
selle kooli lõpetanud. “See, 
mis on meile siin kodulinnas 
ja maakonnas pakkuda, on 
väga oluline. Kolledzhil ei ole 
praegu kerged ajad nagu kõi-

kidel teistelgi ülikoolidel. Aja-
pikendus on saadud ja teeme 
kõik, et kõrghariduse pakku-
mine saaks jätkuda (TÜ ka-
vatses vastuvõtu Rakvere kol-
ledzhisse ajutiselt peatada, 
kuid tänu linna sekkumisele 
ja lubadusele toetust maksta 
lükkus otsus edasi – toim.).“
„210 aastat kreisikooli ja 16 
aastat ülikooli ei ole naljaasi,” 
lisas Torm. 
Kunstnik Riho Hütt oli tulnud 
joonistama kauge aja kaimu-
sid ja hetkeks kehastus  ta 
Kristjan Rauaks: “Pildid Kale-
vipojast tulid nagu lipsti. Aga 
kõik, mis sa teed, lase läbi sü-
dame.” 
Kaksikutest kunstnikud Krist-
jan ja Paul Raud õppisid 
kreiskoolis aastatel 1878-
1881.
Juhan Kunder (alias Alte) kut-
sus kooli vilistlase Friedrich 
Robert Faehlmanni, kes õppis 
kreiskoolis aastal 1909, tahvli 
ette aru andma. Faehlmann 
luges luuletuse: “Tahad tark 
sa olla, räägi natuke, aga mi-
da tühjem paat, seda rohkem 
koliseb.”
Friedrich Reinhold 
Kreutzwald, kes käis koolis 
aastal 1817, kõneles, et siin-
sete inimeste kehades on mõ-
ned külalised – paelussid. 
Doktor Kreutzwald õpetas, et 
neist saab lahti, kui süüa ilma 
leivata kartohvleid ja heerin-
gast ning tund hiljem juua 

klaas viina peale. Siis tarvita-
da rohked lusikatäied kas-
toorõli, kuni tuntakse välja-
minemisepakitsust ning kü-
laline arvab oma korterist 
välja minna tahta.
Ajaloohõnguliselt kostümee-
ritud harrastusteatri näitlejad 
kehastusid veel riigivanem 
Otto Strandmaniks, kirjanik 
Jüri Parijõgiks, kunstnik Carl 
Timoleon von Neffiks, hari-
dustegelaseks Peeter Põlluks 
ja Viru maavalitsuse esime-
heks ning renteiametnikuks 
Mihkel Juhkamiks, kes lõpe-
tas kooli aastal 1902. Tema ei-
ras keisri käsku, et pangad ei 
tohi kuldrublasid vastu võtta, 
ja säästis nõnda Eestile pool 
miljonit kuldnat.
Nõukogude ajal tegutses Pikk 
40 hoones ka lasteaed. Rakve-
re Triinu lasteaia mudilaste 
esinemine tõi nii mõnelegi 
külalisele pisara silma. Laulu 

“Olgu jääv meile päike” kõik 
neli salmi olid tublid lapsed 
pähe õppinud. Nõukogude-
aegne nostalgialaks tuletas 
meelde, et tollal laulis Arkadi 
Ostrovski laulu kuulsaks 
Georg Ots koos oma kasupoja 
Hendrikuga.

Peterburi professor oli 
kõige kaugem külaline
Lauakõne pidas Peterburis 
elav professor Elviira Ossipo-
va, kes õppis aastatel 1952-54 
Vene Keskkoolis. Ossipova üt-
les, et temal on suur au siin 
külalisena olla ja ta tervitab 
kõiki koolikaaslasi, kes veel 
elus on.
“Miks ma armastan seda koo-
limaja ja linna?” küsis eakas 
daam. “Sest siin olid tollal eri-
lised õpetajad, näiteks mate-
maatik Veera Mihhailovna Ni-
kolajeva ja orkestrijuht Ivan 
Jakovlevitš Kuldne. Sel Pika 
tänava hoonel on geniaalne 
asukoht Vallimäe kõrval. Ja 
Rakvere linnal on eriline au-
ra, mis aitab elada, kui on ras-
ke. Armastan väga eesti kul-
tuuri. Eesti keeles on nii ilu-
sad sõnad nagu „armastus“ ja 
„vabadus“, mis venelastele 
nii palju ei tähenda kui eest-
lastele. Praegu Peterburis ela-
des aitavad mind mõtted ja 
mälestused, mis mulle on sel-
lest linnast armsad. Mul on 
rõõm ja õnn olla täna siin 
koolis.”
Kandidaadi- ja doktorikraadi-
ga pärjatud kahekordne filo-
loogiaprofessor Veera Ossipo-
va kinkis kolledzhile oma 
viienda monograafia, mis kä-
sitleb 19. sajandi Ameerika 
kirjanduse ajalugu.
Riho Hütt oli valmis joonista-
nud pildi, millel oli kunstniku 
sõnul Kalle, mitte Kalevipoeg 
koos esimeses ja teises lauas 
istuvate külalistega. Aplausi 
saatel ulatas Hütt taiese kooli 
direktorile Kalle Karronile.
Pidulik lõunasöök lõppes üli-
õpilashümniga, mida laulsid 
üliõpilased, kolledzhi tööta-
jad ja kutsutud külalised: 
“Gaudeamus igitur, juvenes 
dum sumus! Post jucundam 
juventutem, post molestam 
senectutem nos habebit hu-
mus!” (Rõõmustagem ühes-
koos, kui veel noorus kestab! 
Nooruspäeva rõõmudele, 
raugapäeva nukrusele järg-
neb puhkus mullas.)

Pidusöögi konferansjee Juhan Kunder. 
Foto: Ülle Kask

VANA KOOLIMAJA
1805-1886 Rakvere Kreiskool
1886-1919 Rakvere Linnakool - Kõrgem Algkool
1903-1916 Pedagoogilised kursused
1918-1944 Rakvere Linna 3. Algkool
1944-1963 Rakvere Vene Keskkool
1964-1986 Rakvere 3. Lasteaed
1992 Noorte arenduskeskus Norax
1992-2002 Mainori Majanduskool/Kõrgkool
2001 TLÜ Rakvere Kolledzh.

TLÜ Rakvere Kolledzh tähistas 
kreiskooli aastapäeva piduliku lõunaga
TLÜ Rakvere Kolledzh 
korraldas möödunud ree-
del piduliku lõuna, millega 
tähistati Pikk 40 hoones 
asunud kreiskooli 210. aas-
tapäeva. Külalistele pakuti 
ajaloolist vaatemängu, kus 
harrastusteatri Karakter 
näitlejate abiga tulid külla 
tegelased kaugemast ja lä-
hemast minevikust.

Ülle Kask
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Oletame, et neljaliikmelises 
peres teenib isa 600 ja ema 
450 eurot. Kogusumma 1050 
eurot ei tundu nelja peale 
kuigi suur, kuid finantsblogija 
Taavi Pertmani (28) hinnan-
gul saab siingi kokku hoida. 
„Hiljuti kirjutati, et samasu-
guses peres elatakse Tallinnas 
500 euroga. See on liigne ta-
gasihoidlikkus, kuid umbes 
700 eurot peaks elamiskulud 
katma küll,“ hindab ta. Üle-
jäänud 350 eurot saaks kasva-
ma panna. 
Levinud kulud on Taavi sõnul 
järelmaksud ja laenud, telli-
takse ka ajakirju, mida ei loe-
ta või mida saab internetist 
tasuta lugeda. „Võib-olla ela-
takse liiga kallis korteris ja sa-
geli on autod uhkemad, kui 
palganumber õigustaks,“ 
loetleb Taavi. „Auto omamise 
eest tuleb igal aastal peale 
maksta, kuid inimesed ei ar-
vuta, kui palju autole tegeli-
kult kulub.“ 
„Mul autot praegu ei ole ja 
ma ei näe sellel ka enda pu-
hul mõtet. Arvutasin, et mul 
on autot harva vaja ja oda-
vam on sõita taksoga,“ mu-
igab ta. Kui Taavi sissetulekud 
kasvaksid, siis oleks auto en-
diselt ostunimekirja lõpus. 
„Kulusid on tagantjärele ras-
kem vähendada kui enneta-
da,“ toonitab Taavi. „Mina 
olen alati seda meelt olnud, 
et kulud peavad olema kont-
rolli all ja kui on harjumus os-
ta, siis soovitaksin tegeleda 
psühholoogiliste teemadega 
ning arendada näiteks emot-
sionaalset intelligentsust.“

Eesmärgid paika
Säästmine muutub lihtsaks 
siis, kui inimene saab aru, et 
tal pole nii palju asju vaja. 
„Kui mõtleme ajas tagasi oma 
ostude peale, siis mõistame, 
et asjade ostmine ei tee meid 
pea kunagi õnnelikuks. Kui 
teeb, siis lühiajaliselt,“ räägib 
Taavi. Olulisem oleks muuta 
mõtteviisi ja panna raha enda 
eest tööle. Aga kuidas?
Säästmine ja investeerimine 
vajab eesmärki ja alustami-
seks ainult tahtejõust ei piisa. 
„Kui säästad, aga ei tea põh-

just, siis pole säästmine väga 
jätkusuutlik. Sa ju paned kõr-
vale ikka eesmärgi nimel,“ 
suunab Taavi.
Kui ühtegi eesmärki kohe 
mõttesse ei tule, võib kasuta-
da pangakonto automatisee-
rimist. See tähendab, et väike 
osa palgast läheb automaat-
selt teisele kontole. Püsikor-
ralduse peaks tegema nii, et 
summa pidevalt, kuid väikes-
te sammudega kasvaks. Väik-
sed sammud ei tekita korraga 
suurt rahalist auku.
Taavi hoidis kunagi suurema 
osa rahast teisel kontol, n-ö 
igapäevasel kontol oli 100 eu-
rot ja kui see kukkus alla min-
gi piiri, võttis ta teiselt kontolt 
jälle juurde. „Märkasin, et kui 
kontol on vähem raha, on ka 
kulud väiksemad.“
Abiks oleks ka isiklik eelarve-
tabel, kus on kirjas kulud ja 
tulud. „Kui on soov olla edu-
kam, siis peaks tabeli tege-
ma,“ selgitab Taavi. Enne in-
vesteerimist võiks üle vaada-
ta oma laenud ja intressid 
ning ära maksta kallimad tar-
bimislaenud. 
Mitme laenu puhul peaks ar-
vestama laenusumma suu-
rust. „Majanduslikus mõttes 
maksaksid kõik enne suurima 
intressiga laenu, kuid on uu-
ringuid näitavad, et kui mak-
sad kallima laenu kõigepealt, 
on eduprotsent madalam kui 

summaliselt väiksema laenu 
puhul. Väiksema laenu maks-
mine pole majanduslikult 
ratsionaalne, kuid sa saad 
kätte edukogemuse ja see an-
nab hoo sisse,“ räägib Taavi. 
Suurema laenu tasumise pu-
hul ei näe lihtsalt kiiret tule-
must. 

Palgast 50 
protsenti kõrvale 
Taavi eesmärk on jõuda fi-
nantsvabaduseni ehk olukor-
rani, kus passiivne tulu katab 
ära kulud. See annaks võima-
luse veeta rohkem aega lähe-
dastega ja eesmärgi saavuta-
miseks paneb Taavi iga kuu 
kõrvale 50 protsenti sissetule-
kust. 
Kui Taavi alustas teekonda 
oma eesmärgi poole, üritas ta 
kulusid võimalikult palju vä-
hendada ja hindu jälgida. 
„Mul oli siis pigem see prob-
leem, et kippusin liiga palju 
investeerima ja tarbimiseks 
raha ei jäänud,“ naerab ta. 
Praegu on rahaline seis pa-
rem ja kui 50 protsendi ees-
märk on täidetud, siis polegi 
tähtis, mida ülejäänud rahaga 
teha. 
Hindu jälgib Taavi endiselt. 
„Kui on valida, kas osta 
65sendine soodushinnaga või 
eurone juust, siis võtan oda-
vama. Mõtteviis on mul ikka 
paigas, samas on vahel kvali-

teet hinnast olulisem.“
Praeguseks on Taavi viis aas-
tat edukalt ühisrahastuse 
kaudu laenudesse raha suu-
nanud. Ta kasutab nii Bondo-
ra, Omaraha kui Estateguru 
platvorme. 
Portaalide ülesanne on ühen-
dada laenu soovijad ja pakku-
jad. „Ühisrahastus on hea sel-
le poolest, et investeerimist 
saab alustada juba 5 euroga 
ja seda saab hajutada,“ põh-
jendab ta oma valikut. Lisaks 
pakub ühisrahastus aktsiatu-
ruga võrreldes stabiilsemat 
tootlust.
Taavi sõnul võib ka dividen-
diaktsiatesse raha paigutada, 
kuid siis tuleb arvestada, et 
ühekordne investeering oleks 
vähemalt 700 eurot, sest akt-
siatehingutega kaasnevad 
mitmed kulud. „Mida suurem 
summa, seda väiksemad tee-
nustasud.“ 
Samuti võib kaaluda üüritulu 
eesmärgil kinnisvara soeta-
mist. „Kinnisvara võimaldab 
head võimendust ja head 
tootlust, aga praegu on hin-
nad kõrged ja tehingut, mis 
tootlust annaks, on raske lei-
da,“ ütleb ta. 
Taavi portfell on jõudmas 
suuruseni, kus noormees 
plaanib vähendada ühisra-
hastuse osakaalu. „Kui mul 
oleks väiksem portfell, siis ma 
ei näe teist sama hea tootlu-

sega varianti kui ühisrahas-
tus. Aga praegu mõtlen mina-
gi kinnisvara peale.“
Kindlasti soovitab Taavi ee-
male hoida võrkturundusest. 
„Vaatasin hiljuti võrkturun-
dusskeemide statistikat. Tõe-
näosus plussi jääda on seal 
üliväike. Kui jääd plussi, siis 
tõenäosus teenida rohkem 
kui madalapalgalisel tööko-
hal on samuti väike. Teenivad 
skeemi loojad,“ selgitab ta.

Pere on nakatatud
Ka pensionifondidest pole 
Taavi eriti heal arvamusel, 
sest need ei paku paindlikke 
lahendusi. „Mul on teine 
sammas olemas, kuid oma 
plaanides ja arvutustes ma 
sellega ei arvesta. Tootlused 
on kehvad, haldustasud kõr-
ged ja väljavõtmistingimused 
sellised, et ma kahtlen, kas 
see enamikule inimestele ka-
sulik on,“ põhjendab Taavi. 
Selle asemel võiksid pensio-
nifondid sarnaselt USA fondi-
dega pakkuda rohkem vaba-
dust, et saaks investeerida 
mõnda enda soovitud kohta.
Taavi huvi investeerimise ja 
börsi vastu sai alguse 10. klas-
sist, mil ta mängis investeeri-
mismängu „2day“. „Paar kor-
da sai virtuaalrahaga kätt 
proovitud ja esimene päris 
rahaga tehing võis mul olla 
2006. aastal,“ meenutab ta. 
Üsna ruttu sai Taavile selgeks, 
et väikesed summad on börsil 
mõttetud, ja suuri summasid 
tal polnud. „See vajus ära ja 
kokkuvõttes jäin natuke mii-
nusesse.“
Pärast 2008. aasta börsikrahhi 
hakkas Taavi otsima alterna-
tiive. Ta sattus RahaFooru-
misse, kus arutati rahateeni-
mise skeeme. 
„Veidi hiljem ostsin RahaFoo-
rumi eelmiselt omanikult ära 
ja 2010. aastal hakkasin seda 
blogina kasutama. Aja jook-
sul on see edasi arenenud ja 
eesmärk on inimesi rahaliselt 
harida,“ selgitab ta. 2010. aas-
tal andis Taavi välja ka oma 
esimese laenu.
Taavi huvi on nakatanud ka 
perekonna. „Isa on natukene 
tegelenud, ka ema on inves-
teerima hakanud, samuti 
vend ja õde,“ rõõmustab Taa-
vi. Ka tulevane abikaasa Alina 
investeerib.
Igapäevaselt töötab Taavi aga 
Bondoras ja veab seal paari 
projekti. Investeerimise ja 
täisajaga töö kõrvalt praegu 
muudeks projektideks aega ei 
jää. „Kui jõuaks sinnani, kus 
RahaFoorum või investeeri-
mine võimaldaksid passiiv-
sest tulust elada, on võimalik 
uusi projekte ette võtta. Prae-
gu tahaks natuke ka elu nau-
tida ja naisega koos olla!“

Paljud inimesed ütlevad 
säästmise ja investeerimise 
kohta, et nad ei saa seda 
teha, sest kõik kulub ela-
mise peale. RahaFoorum.
ee omaniku Taavi Pertma-
ni sõnul saab ka väikese 
palga kõrvalt säästmist 
alustada ja see algab het-
kest, mil mõistetakse, et te-
gelikult pole kõike vaja os-
ta. 

Harro Puusild

Taavi ning elukaaslane ja tulevane abikaasa Alina. Taavi tegemiste ja tulemustega saab tutvuda 
RahaFoorum.ee-s. 

Foto: erakogu

Säästa ja investeerida 
saab ka väikesest palgast

• Vene keelt kõnelev pere Rak-
verest otsib lapsehoidjat 4a 
poissi lasteaeda viima. Tel 
5590 3127

• Kunda Ühisgümnaasium võ-
tab tööle matemaatikaõpetaja 
(1,0 ametikohta). Avaldus, CV 
ja kvalifi kat-sioonile vastavust 
tõendavate dokumentide koo-
piad tuua või saata 26. juuniks 
Lääne-Virumaa, Kunda, Kase-
mäe 22 või info@kundakool.
ee. Korterivõimalus. Info tel 
5399 9307. Tööle asumine 
24.augustil

• Pakkuda tööd naisterahvale 
suvehooajaks klienditeenin-
dajana (sobib ka õpilasele). 
Tel 5013393

• Otsime Vaala keskuse lille-
poodi särasilmset lillesead-
jat-müüjat. Kui omad eelnevat 
erialast töökogemust ja see 
kutse tundub olevat sulle, siis 
võta ühendust ikristel@hot.ee 
või 5666 6322

• Otsin aednikku, kes hoiaks 
korras aia Vahtra tn Rakveres. 
Võib olla õpilane. Tel +358 4070 
21378

• Otsin ehitusele abitöölist, 
palk kuni 4 € tund. Tel 5226 500

• Pakun tööd autoremondi-
lukksepale (mootorid, käi-
gukasti remont). Hea palk. 
kristo@k-kummid.ee

• Brennus OÜ pakub tööd C- 
kat. autojuhile, kel kogemus 
tagaluuktõstukautoga jao-
tusvedudel. Tel 5011 040 või 
alvar@veabalati.ee

• OÜ RTR Teenused võtab tööle 
autojuhi poolhaagiskallurile, 
tööpiirkond Põhja-Eesti. Tel 
5061 861

• Va j a n  s a e m e e s t  B - k a t . 
juhiloaga. Minu varustus. 
Rakverest. Tel 5673 5648

•  Katela  saekaater  ots ib 
saeraamitöölist. Info tel. 5048 
960 või katelapuit@gmail.com

• Rakvere JK Tarvas kutsub 
treeningutele 2006. – 2009. 
a a s t a l  s ü n d i n u d  p o i s s e 
jalgpallitrenni. Info jktarvas@
jktarvas.ee, tel 5344 9925
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www.ogelektra.ee

Pakume Sulle asjalikku väljaõpet oma ala meistrite käe all, konkurentsivõimelist ja 
stabiilset töötasu.
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.

Töö toimub vahetustega pikkusega kuni 13 tundi. Täpne 
tööaeg lepitakse kokku töövestlusel.

Töö toimub E-R 08:00-17:00.
Tobia küla, Rakvere vald. Tasuta buss Rakverest tööle ja tagasi.

Tobia küla, Rakvere vald, Lääne-Virumaa. Tasuta buss 
Rakverest tööle ja tagasi.

Kulinaariatsehh- vahetustega E,K, 08:30-17:00; T,N,R 08:30-
18:00; P 08:30-21:30
Pagaritsehh- vahetustega E-P, öine vahetus 16:00-05:00, 
päevane vahetus 08:00-18:00.

Parimat väljaõpet, tasuta transporti Rakverest tööle ja tagasi, tulemusliku töö 
korral korralikku palka.

TToooottmmiisseessssee  vvõõeettaakkssee  ttööööllee KKaauupplluusstteessssee  vvõõeettaakkssee  ttööööllee

VVõõttaammee  ttööööllee

SALATIVALMISTAJA
LIHATOODETE VALMISTAJA

KLIENDITEENINDAJAID

KONDIITRI ABI
PAGAR

EHITAJA
KATLAKÜTJA
AUTOLUKKSEPA
KÜLMUTUSSEADMETE MEHAANIK

Kulinaariatsehhi

Pagaritsehhi Tööaeg:

Tööaeg:
Töökoht:

Töökoht:

Tööaeg:

Pakume Sulle:

Klienditeenindajaid vajatakse kauplustesse: 
Elektra (Tobia küla), Väike-Maarja, Tamsalu kauplusesse 
Pille-Riin ja Järva-Jaani kauplusesse.

Hoiame oma inimesi
ja anname tegijatele

võimalused arenemiseks!

Info ja reg. tel. 516 0930, juusu.auto@mail.ee,

Kursus toimub Hotellis Wesenbergh Tallinna 25.
www.juusuauto.ee

UUS B-kat
kursus algab

8. juulil algusega kell 16.30

Rakvere, Aia 16. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

• algab 15.07 kell 18.00

•

algab 05.07 kell 10.00

• algab 14.07 kell 18.00

• algab 30.06 kell 18.00

T-kategooria koolitus

Veoauto-, bussi- ja taksojuhtide ametikoolitus

B-kategooria koolitus

A-kategooria koolitus

(traktor)

(35 ja 70 tundi)

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

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

B-kat 07.07 ja 22.07
B-kat e-õpe 25.06 ja 16.07

Esmaabi koolitus 27.06 ja 11.07

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

Lõppastme
koolitus

IGA NÄDAL!

Kas Sulle meeldib
kirjutada?
Kas Sind huvitab,
mis maailmas toimub?
Kas tahad lisaraha teenida?

Kui jah, siis kirjuta artikkel ja
saada see toimetusse.
E-post: toimetus@kuulutaja.ee

Rakenduskõrgharidus (tase 6)
Õppeaeg 3-3,5 aastat

(spetsialiseerutakse
finantsjuhtimisele ja
personalijuhtimisele,
õppeaeg 3,5 aastat)

• MAJANDUSARVESTUS
•
• SOTSIAALTÖÖ
•
•

KAUBANDUSÖKONOOMIKA

JUHIABI
MAJANDUS-
INFOSÜSTEEMIDE
KORRALDAMINE

• ÄRIJUHTIMINE

Kõikidel erialadel toimub

Õppevormid:

vastuvõtt ka vene õppekeeles
keskhariduse omandanud
noortele, kellele pakume eesti
keele süvaõpet.

päevane,
õhtune ja kaugõpe.

Kutseeriharidusõpe

Kutseõpe keskhariduse
baasil

Töökohapõhine õpe

(tase 5)

(tase 4)

Õppeaeg 2 aastat

Õppeaeg 2 aastat

Õppeaeg 2 aastat

•
•
•
•

•
•

•
•

RAAMATUPIDAJA
MÜÜGIKORRALDAJA
VÄIKEETTEVÕTJA
SEKRETÄR

TARKVARA ARENDAJA
HOOLDUSTÖÖTAJA

HOOLDUSTÖÖTAJA
MÜÜGIKORRALDAJA

Vastuvõtutingimused:

Sisseastumisdokumendid:

Avaldusi/dokumente/lisadokumente on võimalik esitada:

Dokumente võetakse vastu:
Kontakt:

vaata kooli koduleheküljelt

• avaldus (täidetakse kohapeal või sisseastumine infosüsteemis SAIS)
• pass või ID kaart, 1 foto 3x4
• keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega
• nimemuutust tõendav dokument (nimemuutuse korral)

1. Päevaõpe 01.07 – 31.07.2015
2. Kaugõpe 01.07 – 07.08.2015
3. VÕTAga sisseastumisel 01.07 – 17.07.2015

tööpäevadel kell 8.30 – 16.00 või SAIS
(www.sais.ee). Tiigivahe tee 2, Mõdriku, 46609, Vinni vald,
Lääne-Viru maakond. Infotel: 329 5950, faks: 329 5951,
e-post: vastuvott@modriku.edu.ee, www.lvrkk.ee

Dokumentide
vastuvõtt 01.06.-31.08.2015
õppekeskuse kantseleis (Pikk 1a, Väike-Maarja) kell 9.00-15.00.

Info www.v-maarja.ee/vmok VÄÄRT KOOL VIRUMAAL!

VÄIKE-MAARJA ÕPPEKESKUS

ootab õppima järgmistele

erialadele:
põhihariduse baasil

põhiharidusnõudeta

TÄISKASVANUD ÕPPIJAD

(õppeaeg 3 aastat)

• kokk

• sõiduautotehnik

• IT-süsteemide nooremspetsialist

• müüja-klienditeenindaja

(õppeaeg 1 aasta)

• abikokk

• puhastusteenindaja

• sõidukite pindadehooldaja/rehvitehnik

on oodatud

järgmistele erialadele (õppeaeg 1 aasta,

õppetöö mittestatsionaarses

õppevormis – ühel päeval nädalas):

• müüja-klienditeenindaja (tase 4)

• puhastusteenindaja (tase 3)

• abikokk (tase 3)

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUM

gümnaasiumiastmesse
ootab õppima

Dokumentide vastuvõtt 25.-30. juunini

gümnaasiumi kantseleis

(Pikk 1, Väike-Maarja) kell 8-16

VÄÄRT KOOL VIRUMAAL!

Esimesed vestlused

õpilaskandidaatidega

toimuvad

25. ja 26. juunil

kell 10-13

Info:
www.v-maarja.ee/vmgym
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Helsingi kesklinnas Kamppis 
on kaugliinide bussijaam, 
suur kaubanduskeskus ning 
väljak, kus võib kohata väga 
kirjut seltskonda eri rahvu-
sest inimesi. 

Pekka ja Juhani õlleraha
Muhameedlaste pearätti bur-
kat kandev noor kena naine 
on Soome Punase Risti tööta-
ja. Punaste kaantega mapp 
naise käes on täis materjali, 
kuhu ja kelle poole peavad 
pagulased riiki saabudes 
pöörduma. 
Rätti kandev vanem naine 
müüb Soome rahvuslilli pii-
belehti, küsides pundi eest 
viis eurot. Eemal lösutavad 
kerjused, kes härdameelsetelt 
turistidelt kaastunnet lunivad 
ja päeva lõpuks kena kopika 
teenivad.
Kaks Soome meest istuvad 
kokkupandavatel toolidel 
mustlasnaisest kerjuse lähe-
duses. Kõrvalolevale plakatile 
oli kirjutatud: „Kogun õllera-
ha ja luban, et ei osta isegi 
tühjade purkide eest leiba.“ 
Pekka ja Juhaniga (kes oma 
perekonnanimesid avaldada 
ei soovinud) jutule saades 
selgus, et Pekkal on töö saa-
misega raskusi. „Mõtlesin, et 
tulen ka tänavale kerjama ja 
kogen, kas mulle ka midagi 
antakse nagu sellele mustla-
semutile, kes jalutut teeskleb 
ja inimeste kaastundele rõ-
hudes neilt raha välja pres-
sib,“ lausus mees. 
Juhani selgitas, et tema tuli 
sõbrale toeks, et näha, kas 
tõesti õnnestub Pekkal mida-
gi teenida. „Selle õlleraha ko-
gumise aktsiooni mõtlesime 
nalja pärast välja, et inimeste 
reaktsiooni näha,“ ütles Pek-
ka. 
Möödujate lustakad näoil-
med väljendavad enamasti 
positiivset reaktsiooni ja 
meeste rahakassasse potsa-
tab rohkem euromünte kui 
mustlasnaise omasse.
„See naine on petis,“ teadis 
Juhani. „Soome keelt ta ei os-
ka. Kui keegi küsib, mis sul vi-
ga on, halab, et aidake, mul 
pole jalgu all. Nii palju sõnu 
on ta ära õppinud.“
Pekka seletas, et Soome ütleb 
hõlpsasti kõigile „Tere tule-
mast!“, aga hiljem on hädas, 
eriti nende mustlastega. „Nad 

on omavahel koopereerunud. 
Üks naine on vist varastanud 
kusagilt pargist meie rahvus-
lilli piibelehti ja määrib neid 
siin turistidele vägisi pähe, 
viis eurot punt. Eks mõned 
ostavad ka, mis neil üle jääb.“
Juhani rääkis, kuidas Rumee-
niast tulnud tõmmuma naha-
värviga tegelased panid linna 
äärde laagri, põhimõtteliselt 
mustlaslaagri üles (ainuüksi 
visuaalsel vaatlemisel ei saa 
ju aru, kas tegemist on must-
laste või mõne muu rändava 
rahvaga – toim.)
„Pidu käis mitu päeva, enne 
kui võimud nad minema aja-
sid. Aga nad käivad korra 
Rootsis ja tulevad siis laevaga 
tagasi. Poolast pääsevad 
mustlased laevaga otse Soo-
me ja siin ei tee nad muud, 
kui kerjavad ja röövivad ini-
mesi. Eriti nahaalsed on 
mustlaste mehed, kes keset 
päeva läksid ühte eramajja 
vanadelt inimestelt raha rii-
suma. Õnneks oli papi julge 
mees, virutas ühele mustlase-

le kurikaga vastu pead ja siis 
jooksid nad laiali. Politsei 
neid kätte ei saanudki.“

Keelata ei tohi – rassism!
Pekka jutustas, kuidas ta sat-
tus konflikti mosleminaiste-
ga. „Ühel päeval olin Lidli 
kaubamajas ja mida ma 
näen: rätipead seisavad punt-
ras koos tomatikastide juures 
ja tirivaid neid varte küljest 
lahti. Ja panevad samasse 
kotti kõrvaolevast kastist soo-
me tomateid, mis on euro 
võrra kallimad kui hollandi 
omad. Mitte keegi ei julenud 
neile midagi öelda. Mina siis 
küsisin, mida te siin varastate 
ja segate omavahel odavaid ja 
kalleid vilju? Kassas aga ütle-
te, et kõik on välismaa omad. 
Kus pistsid karjuma, et sinul 
pole mingit õigust vahele se-
gada, küll me kassas selgita-
me. Vanemad Iraagi või Süü-
ria pagulased ei oska sõnagi 
soome keelt, aga nooremad, 
kes juba koolis või lasteaias 
käinud, puhuvad ja teavad 

oma õigusi. Kohustusi sellis-
tel riigi ees, kes neid lahkelt 
on vastu võtnud, aga pole ja 
kui julged midagi öelda, oled 
rassist,“ rääkis Pekka.
Meestega sisserändajatest 
juttu vestes selgus veel, et 
nende meelest on Soomes so-
maallased end eriti hästi sisse 
seadnud. „Kuna nad rasestu-
misvastaseid vahendeid ka-
sutada ega aborti teha ei tohi, 
sest usk ei luba, on nende pe-
redes 10-15 last. Sigivad nagu 
kärbsed. Ja nende mehed ei 
lähe mitte kunagi tööle, kuna 
nende usk ei luba ka meestel 
tööd teha,“ ütles Juhani. 
Pekka lisas, et Aafrikas, kust 
tulnukad pärit, tassisid nai-
sed savionnide ette lõkkesse 
oksi ja puid ning keetsid tulel 
suppi, mehed lösutasid niisa-
ma. Soomes tahavad nad sa-
muti edasi lebotada ja saavad 
ka, kuna nemad on ju sõjapõ-
genikud.
Juhani meenutas, et kui par-
lamendisaadik Teuvo Hakka-
rainen põlissoomlaste par-

teist julges kritiseerida riigi 
pagulaspoliitikat, öeldes otse 
välja, et neegrid seisavad sot-
siaalabi järjekordades, aga 
tööle minna ei taha, tuli sel-
lest üleriigiline skandaal. 
Hakkarainen taheti ebavääri-
ka käitumise pärast parla-
mendist välja visata, aga seda 
ei saadud teha, sest pole vas-
tavat seadust. Soome rahvas 
valis ta tänavu aprillis 5000 
häälega teist korda parla-
menti.
Mehed rääkisid veel, et Soo-
me riik maksab pagulastele 
suuri sotsiaaltoetusi, laste-
toetusi ja eluasemetoetusi. 
„Vähemalt 600 eurot saab iga 
tumedanahaline iga kuu kät-
te,“ ütles Pekka. Ja jätkas, et 
sellist poliitikat kritiseerida ei 
tohi ja sellest kõvasti ei räägi-
ta, et sotsiaalsüsteemi ülalpi-
damine on viinud Soome riigi 
kuristiku äärele. Miljardite-
suurune võlakoorem on ker-
kinud hiiglaslikuks ja uute 
laenude võtmisega makstak-
se tagasi vanade laenude int-

resse. 
„Ehk võtab uus valitsus mida-
gi ette, sest Soome on lõhkise 
küna ees ja Süüriast ning 
Eritreast uued pagulaste hor-
did, mis Brüssel meile saata 
tahab, viivad riigi pankrotti, 
nagu Kreeka praegu on,“ se-
dastas Juhani.
Meestega oleks juttu jätku-
nud kauemakski, aga siinkir-
jutaja kiirustas Tallinki laeva 
peale. Mehed lubasid endast 
lahkesti pilti teha ja läksid ka 
mustlasnaise juurde poseeri-
ma. Too aga sai väga paha-
seks ning korraga oligi jalu-
tust kerjusest saanud krapsa-
kas naisterahvas, kelle mõle-
mad jalad olid täiesti terved. 
Kiirete hüpetega ja tõrjuvate 
liigutustega hakkas ta enda 
kõrvale tulnud soomlasi mi-
nema ajama.

Järgmises Kuulutajas Ülle Ka-
se kirjutatud lugu sellest, kui-
das venelased peavad Lahtis 
Eesti toidukaupu müüvat 
poodi.

Soome kerjused ja pagulased 
Põhjanaabrite pealinn 
Helsingi on tõeline rahvas-
te paabel, kus võib kohata 
erinevat tooni nahavärviga 
Soome kodanikke ja mitte-
kodanikke. Nad kerjavad 
turistidelt raha ja müüvad 
rahvuslilli piibelehti. Lin-
napilti ilmestavad ka Pu-
nase Risti töötajad, kes pa-
gulastele esmaabi paku-
vad.

Ülle Kask, Helsingi

Mustlasnaine teeskleb jalutut, mangudes turistidelt raha, kuid fotoaparaati nähes kargab krapsakalt püsti.
Fotod: Ülle Kask
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TELESAADE JOALAST

– kelmid või pühakud?

Rätti kandev tõmmu naine 
müüb turistidele Soome 
rahvuslilli – piibelehti.

Soome mehed kerjavad õlleraha. Burkat kandev Soome Punase Risti töötaja osutab pagulastele 
esmaabi.
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Maailma Terviseorganisat-
siooni andmetel on iga küm-
nes tubakasuitsu tagajärjel 
surnud inimene ise mittesuit-
setaja. Suitsetamise kahjuli-
kust mõjust inimese tervisele 
on palju räägitud, kuid vä-
hem sellest, millised on tuba-
kasuitsuses keskkonnas viibi-
mise tagajärjed mittesuitseta-
ja tervisele. Tervise Arengu 
Instituudi tubakaekspert Tiiu 
Härm (pildil) räägib lähe-
malt, miks on passiivne suit-
setamine kahjulik ning kui-
das meil on võimalik end sel-
le eest kaitsta.

Mis on passiivne 
suitsetamine?
Tubakasuits on kombinat-
sioon kahest suitsuvoost, mis 
vallanduvad põleva tubaka-
toote suitsetamisel. Peavoog 
on mahv, mille suitsetaja 
tõmbab enda kopsudesse, 
ning kõrvalvoog on suitsetaja 
väljahingatav suits koos siga-
reti hõõgumisest tekkiva suit-
suga. Passiivne suitsetaja on 
inimene, kes hingab sisse 
kõrvalvoo suitsu, kui viibib 
suitsetaja vahetus läheduses. 
Kuid samuti võib passiivne 
suitsetamine toimuda ka hil-
jem, tubakasuitsust juba 
saastunud keskkonnas olles. 
Tubakasuitsus viibimine on 
mittesuitsetaja tervist vägagi 
kahjustav tegevus, eriti arves-
tades asjaolu, et mittesuitse-

taja kopsud on tundlikumad 
ja suitsuga kohanemata ning 
kokkupuutel niivõrd mürgis-
te ainetega võivad olla pöör-
dumatud tagajärjed. 

Ohtlik ka e-sigaret
Kasutajad peavad e-sigarette 
suhteliselt ohutuks, kuid kah-
juks ei ole ka selle tarvitami-
sel väljahingatav aur mürgis-
test ainetest vaba. E-sigareti 
kõrvalvoost on leitud nii ni-
kotiini kui hingamisteid ärri-
tavat propüleenglükooli. Ku-
na toode on niivõrd uus, siis 
ei ole selle tegelikku mõju 
jõutud lõpuni uurida, seega 

ei ole veel kaardistatud kõiki 
võimalikke kaasnevaid tervi-
seriske. Enda tervise kaitsmi-
seks peaks vältima ka e-siga-
reti väljahingatava auru sisse-
hingamist. 

Millised on passiivse 
suitsetamise tagajärjed?
Ekslikult arvatakse, et tuba-
kasuits ei ole mürgine neile, 
kes ise ei suitseta; et tubaka-
suitsul on lihtsalt ebameeldiv 
lõhn. Tegelikult on see eba-
meeldiv lõhn mittesuitsetaja-
le ohumärk – kui mittesuitse-
tav inimene seda lõhna tun-
neb, siis ta tegelikult juba 
hingabki sisse kahjulikke ai-
neid. 
Juba lühiajaline tubakasuit-
sus viibimine võib põhjusta-
da erinevaid vaevusi, näiteks 
kinnist või vesist nina, vesi-
seid silmi, aevastamist, köhi-
mist ja mitmeid teisi allergia-
tele iseloomulikke tunnuseid. 
Samuti võib see põhjustada 
peavalu, iiveldust ja unisust. 
Astmahaigetel kutsub tuba-
kasuitsus viibimine esile ast-
mahooge. 
Järjepideval tubakasuitsuses 
keskkonnas viibimisel suure-
neb märkimisväärselt kopsu-
vähi ja ka mitme teise vähk-
kasvaja tekke risk. Samuti 
suureneb risk haigestuda sü-
damehaigustesse, võivad tek-
kida astma-, kopsu- ja kõr-
vainfektsioonid, ägeneda 

mitmesugused allergilised 
reaktsioonid. 
Kõige kurvem on see, kui pas-
siivse suitsetaja sundolukor-
da pannakse lapsed. Nende 
kasvavale organismile on sel 
tõsised tagajärjed, kui keegi 
pereliikmetest nende lähedu-
ses, autos või kodus suitsetab. 
Lapsel võivad selle tagajärjel 
ilmneda õppimisraskused, 
suureneda psühholoogilised 
probleemid nagu depres-
sioon, tekkida erinevad aller-
giad. Tubakasuitsuses kesk-
konnas viibimise tagajärjel 
võib areneda ka astma. 

Kuidas kaitsta end ja
teisi passiivse 
suitsetamise eest?
Meie tubakaseadus keelab 
küll suitsetamise avalikes 
ruumides, nagu kohvikud, 
raamatukogud jne, kuid para-
ku ei laiene see seadus meie 
eluruumidesse ega autodes-
se.
Ainuke viis enda lähedasi ja 
koduseid passiivse suitseta-
mise eest kaitsta, on mitte 
suitsetada nende läheduses, 
eluruumides ega autos. Selli-
sed levinud võtted, nagu ak-
nal, köögis või ahju ees suit-
setamine ei aita – suits kan-
dub tagasi tuppa. Suitsetami-
sel tekkivad ohtlikud kemi-
kaalid ladestuvad väga ker-
gesti erinevatele pindadele, 
näiteks mööblile ja autoist-

metele ning jäävad sinna 
kuudeks, mõjutades märka-
matult meie tervist.
Tubakasuits lendub väga ker-
gesti ka õues, kui kõnnid näi-
teks suitsetava inimese taga 
või kõrval – tema suits jõuab 
paratamatult ka sinuni. Et 
oma tervist kaitsta, tuleb ka 
vabaõhuüritustel või kodu-
aias hoida suitsetajatest ee-
male.

Nõuanded 
mittesuitsetajale
Sul on õigus suitsuvabale 
keskkonnale. Sinu kaitseks on 
kehtestatud suitsetamiskee-
lud avalikes ruumides ning ka 
kohtades (näiteks bussipea-
tused). Kui keegi sinu õigust 
rikub, siis pöördu tema poole 
või eemaldu piirkonnast. 
Õues on sul õigus paluda 
suitsetajal mujal suitsetada 
või suitsetajast kaugeneda – 
pea meeles, et kui tunned 
suitsuhaisu, on sinu tervis ju-
ba ohustatud!
Avalikes ruumides tohib suit-
setada vaid selleks spetsiaal-
selt ettenähtud ruumides. Kui 
keegi suitsetab väljaspool 
suitsuruumi, pöördu otse 
suitsetaja poole või teavita 
personali.

Nõuanded suitsetajale
Ära suitseta kodus ega autos 
isegi siis, kui läheduses samal 
ajal teisi inimesi ei viibi. Suit-

sust lenduvad kemikaalid la-
destuvad kergesti erinevatele 
pindadele ja mürgitavad teisi 
veel mitu kuud.
Ära suitseta kodus isegi köö-
gis, ahju ega akna juures. 
Suits lendub kergesti tuppa 
tagasi ja ladestub siseruumi-
des.
Õues ära suitseta sissekäigu 
või lahtise akna lähedal ega 
ka bussipeatustes, kus on tei-
sed inimesed, eemaldu vähe-
malt 5 meetri kaugusele. 
Usalda mittesuitsetaja lõhna-
taju – kui keegi teeb sulle 
märkuse, mine inimestest 
suitsuga kaugemale.
TAI tubakavastane teavitus-
kampaania toimub juunist 
novembrini. Lisaks passiivse 
suitsetamise kahjulikele mõ-
judele räägitakse ka suitseta-
mise mõjust tervisele ning al-
ternatiivsete tubakatoodete 
tarvitamise tagajärgedest. 
Teavituskampaania hõlmab 
teleklippe, välireklaame, in-
fotrükiseid ning kampaania 
ametlikku veebilehte www.
tubakainfo.ee. Sealt leiab in-
fot kuidas ennast ja teisi pas-
siivse suitsetamise eest kaits-
ta ning kuidas suitsetamisest 
loobuda. 
Teavitust rahastab Euroopa 
Sotsiaalfond programmist 
“Tervislikke valikuid toetavad 
meetmed 2013-2014”.

Kuulutaja

Igasugune kokkupuude tubakasuitsuga on kahjulik

Võrguettevõte Elektrilevi on 
tänaseks paigaldanud Lää-
ne-Virumaale 26 659 kaug-
loetavat elektriarvestit. Roh-
kem kui pooltel (52%) ehk 
19 148 Lääne-Virumaa maja-
pidamisel ja ettevõttel on ar-
vesti tänaseks ka kauglugemi-
sele üle viidud. 
Kliendid, kellele kaugloetavat 
arvestit veel paigaldatud ei 
ole, leiavad uue arvesti pla-
neeritud paigaldamise või 
kauglugemisele üleviimise 
aja Elektrilevi e-teenindusest. 

Uute arvestite paigaldamine 
ja võrguettevõtte infosüstee-
midega ühendamine ei toimu 
samaaegselt. Arvesti kauglu-
gemisele üleviimisest annab 
Elektrilevi igale kliendile kirja 
teel eraldi teada.
Lisaks näiduteatamise kohus-
tusest vabanemisele annavad 
kaugloetavad arvestid võima-
luse oma igapäevasel elektri-
tarbimisel tunnitäpsusega sil-
ma peal hoida ja sel viisil ku-
lutusi juhtida. Tunnitäpsuse-
ga tarbimisandmeid saab 

Elektrilevi e-teeninduses jäl-
gida nendes majapidamistes, 
kus on tänaseks arvesti kaug-
lugemisele üle viidud ja sõl-
mitud elektrimüüjaga tunni-
põhist arveldust võimaldav 
leping.
Kaugloetavat arvestit tuleb 
kogu aeg vooluvõrgus hoida. 
Nii teab võrguettevõtja, et ar-
vesti on töökorras ja saab 
edastada info tarbitud elekt-
rikoguste kohta. Kokku pai-
galdatakse Lääne-Virumaale 
36 958 kaugloetavat arvestit. 

Rohkem kui pooled läänevirulased 
ei pea enam elektrinäitu teatama

Varasuvisel loomade poegi-
mise ajal sagenevad Eesti 
Loomakaitse Seltsile saabu-
vad teated abituna näivatest 
lindudest ja teistest metsloo-
madest, kellele võib abista-
mine paljudel juhtudel tuua 
rohkem kahju kui kasu. 
Vigastatud metslooma aita-
vad spetsialistid ja looduses 
vabalt elavat looma-lindu ei 
tohi endale koju viia.
Loomapojad võivad looduses 
esmapilgul jätta abitu ja hül-
jatud mulje. Küll aga on see 
tihti vaid näiline, sest ena-
masti on nende vanemad ini-
mese poolt ajutiselt eemale 

peletatud, söögiotsingutel või 
õpetavad oma linnulast len-
dama. 
Pikem peatumine leitud loo-
mapoegade juures võib muu-
ta olukorra pöördumatult 
halvemaks.
„Viies loomapoja või vigasta-
tud metslooma, sealhulgas 
linnu endale koju, seab ini-
mene looma edasise elu ohtu: 
loom võib surra nälja või 
stressi tagajärjel, ka ei suuda 
inimesega harjunud metsloo-
mad sageli enam loodusesse 
naastes iseseisvalt hakkama 
saada,“ ütles Eesti Looma-
kaitse Seltsi juhatuse liige 

Merli Jürisoo. Vigastatud või 
tänavale eksinud metslooma-
dest, sealhulgas lindudest 
soovitame teatada Eesti Loo-
makaitse Seltsi infotelefonile 
5267117 (E-R 9-17), kus aita-
me hinnata olukorra tõsidust 
ja anda edasised tegutsemis-
juhised. Töövälisel ajal soovi-
tame helistada Päästeametile 
telefoninumbril 112, loodus-
kaitse all olevatest looma-
dest-lindudest teatada Kesk-
konnainspektsiooni valvete-
lefonile 1313.“

Kuulutaja

ELS soovitab enne metslooma 
abistamist veenduda abi vajalikkuses
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• 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 otse omanikult 1toaline k.m. 
korter Rakveres koos mööbli ja muu 
sisustusega (külmik, boiler). Talvine 
küte võimalik endal reguleerida. Hind 
17 000 €. Tel 5664 8311

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres. Tuba ja köök eraldi, WC 
ja  dušš, linna vesi ja kanal., olemas 
puukuur, väga väiksete kuludega 
kor ter,  võimalus väl ja  ehitada 
katusealune ~15 m2. Hind 9200 €. Tel 
5198 8087

•  M ü ü a  1 t o a l i n e  a h i k ü t t e g a 
korter. Mäekalda tänaval. Vesi ja 
kanalisatsioon on sees. Uued aknad, 
uks ja boiler. Puukuur koos puudega. 
Hind 8 700 €. Tel 5567 1672

• Müüa 1toaline kap. remonti vajav 
korter I korrusel Rakveres Laada tn 
6. Hind 15 000 €. Tel 5352 8552 või 
5220 609

• Müüa Vinnis 1toaline korter. Hind 
kokkuleppel. Tel 529 1819

• Müüa 1toaline korter Vinnis. 39 m2, 
II korrus, elektriküte, päiksepoolne, 
rõdu. Tel 5554 0402

• Müüa 1toaline korter Kundas 
Mäe 14. Kiire! Tel 5220 305

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

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Võidu tn 53. V korrus, 49 m2. Tel 5373 
0689

• Müüa 2toaline mugavustega korter 
Rakveres Kungla tn (V korrus). Otse 
omanikult, vajab remonti. Tel 5301 
1468

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn, III k. üp. 39 m2. Tel 5884 
1397

• Müüa 2toaline täielikult renoveeritud 
ahiküttega korter Rakvere keskuses. 
Tel 5558 6511

• Müüa 2toaline korter Rakvere 
südalinnas Koidula 2  (vaatega Turu 
platsile), üp 38,9 m2, III k, omanikult. 
Hind 23 000 €. Tel 5660 3420

• Müüa Rakveres korralik 2toaline 
korter otse omanikult. Tel 5686 9866

• Müüa 2toaline korter Rakvere 
kesklinnas (III korrus). Sisse jääb nelja 
poolega riidekapp, vaip (2x3), külmik. 
Omanik müüb hinnaga 21 000 €. Tel 
5660 3420

• Müüa 2toaline ahiküttega suure 
r õ d u g a  k o r t e r  r e n o v e e r i t u d 
kortermajas Rakveres Ilu pst 6. Info 
www.kv.ee. Hind 25 990 €. Tel 5874 
5469

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Laekveres. II korrus, remonditud, 
aiamaa. Hind 6000 €, tingi! Tel 5340 
5688

• Müüa 3toaline korter Rakveres 
Jaama pst 13. Hind 21 000 €. Tel 5690 
1544

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

• Müüa Sõmeru alevikus 3toaline 
korralik korter (49,5 m2). Hind 17 000 
€. Tel 5559 0743

• Müüa Haljalas 3toaline korter otse 
omanikult, II korrus (58 m2). Tel 5645 
1942

• Müüa 3toaline ahiküttega korter 
(I korrus, 42,8 m2) Tamsalus. Vajab 
remonti. Tel 5391 173

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

•  Mü ü a  3 t o a l i n e  ko r t e r  Ta p a 
kesklinnas. El.küte, aknad-uksed 
vahetatud, III korrus, rõdu. Otse 
omanikult. Tel 5649 0312

KINNISVARA • Müüa Moe alevikus Lääne-Virumaal 
3toaline korter (II korrus, 67,8 m2). 
Normaalses korras. Hind kokkuleppel. 
Tel 5667 2489

• Müüa 4toaline remonti vajav korter 
Tamsalu vallas. Hind 2300 €. Tel 5354 
0390

• Müüa ridaelamuboks Aasperes. 
Hind jaanipäevani 23 000 €, kiire! 
Lisainfo numbril 53 323 624

•Müüa maja kõrvalhoonega Rakveres 
rahulikus elamurajoonis Linnuriigis. 
Krunt 1200 m2, kaev + linnavesi, 
keskküte, 25A, elamiskõlbulik, otse 
omanikult. Tel 5136 690

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

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

• Müüa talumaja koos kõrvalhoonega 
8 km Rakverest. Maad 3,5 ha. Tel 5694 
6444

• Müüa maja Väike-Maarja vallas Eipri 
külas. 4 tuba ja köök + abihooned. 
Krunt 1,04 ha. Hind 29 000 €. Lisainfo 
tel. 5812 7303

• Müüa elamumaa  (olemas det.
planeering) Rakverest 4 km (krunt 
2100 m2). Tel 5828 6633

•  M ü ü a  e l a m u m a a  ( 1 3 1 7 
m 2 )  K a d r i n a s .  O l e m a s 
kõik    kommunikat s ioonid, 
kõrghaljastus. Tel 5052 060

• Müüa elamumaa Mahus 1,27 ha, 
liivarannaga piirnev, kõrghaljastus. 
Võta ühendust 5345 6863, tee oma 
pakkumine!

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

ANDA  ÜÜRILE

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

MÜÜA MAJAD

MÜÜA ELAMUMAA

Üürile anda Rakvere kesklinnas 
Võidu tänaval erinevas suuruses 
kortereid. Kortereid on nii ahiküttega 
kui ka keskküttega. HINNAD 160-180 
EUR. Helista 5233830 Lisete

Müüa Võsu keskuses Mere 1 Jõe ääres 
tore suvituskoht. Üldpind 1601 m2. 
HIND 95 000 EUR. Helista 53331805 
Olev

Koerus, Vao külas müüa rahulikus 
piirkonnas väike talukoht koos sauna 
ja lisahoonetega. Üldpind 5990 m2. 
HIND 17 000 EUR. Helista 53331805 
Olev

Müüa ilus 4-toaline maja Rägavere 
vallas Jõekaldal. Üldpind 100 m2, 
krunt 2,3 ha. HIND 75 000 EUR. 
Helista 53331805 Olev

Müüa Rägavere vallas Põlulas 
looduslikult kenas kohas väike 
palkmaja. Üldpind 5000 m2. HIND 
17 000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa Porkunis looduslikult kaunis ja 
vaikses kohas maakodu. Üldpind 43 
700 m2. HIND 35 000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Üürile anda Rakveres Rägavere 35 
äriruumid suuruses 12m2, 20m2 ja 
50m2. HIND 60 EUR. Helista 5233830 
Lisete

Vinni vallas Anguse külas müüa 
sauna ja muude lisahoonetega 
talukompleks koos viljapuuaiaga. 
Üldpind 12 000 m2. HIND 19 000 
EUR. Helista 53331805 Olev

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

Müüa Essus Pargi tänaval 2-toaline 
korter. Üldpind 48,6 m2. HIND 12 700 
EUR. Helista 5233830 Lisete

Müüa remonditud ühetoaline korter 
Rakvere kesklinnas Tuleviku 13. 
Üldpind 31,7 m2. HIND 16 900  EUR. 
Helista 5530227 Eino

UUS HIND! Müüa Rakveres Koidula 
2 kolmandal korrusel 3-toaline 
korter. Üldpind 49 m2. HIND 28900 
EUR. KAUPLE! Helista 5530227 Eino

Müüa kinnistu Essu külas Pargi 
tänaval. Kinnistul on ladu-katlamaja 
( 6 1 3 , 4 m 2 ) ,  kü t u s e p u m p l a  ja 
kütusehoidla. Üldpind 6533 m2. 
HIND 28 000 EUR. Helista 5233830 
Lisete

Müüa Vana-Vinnis Tooma talus 
endine talukoht looduskaunis kohas. 
Üldpind 60600 m2. HIND 12600 EUR. 
TINGI! 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

VIRU-JAAGUPI, VINNI VALD
Hind 24 500 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

Silja Juursalu 
tel 523 2661

Andrus Peiel 
tel 527 1011

MÜÜA MAJA

• 3 tuba ja köök
• uus pliit ja soemüür
• hea asukoht
• kõrvalhoone
MÜÜA MAJA

KURTNA, V-MAARJA VALD
• suur palkmaja
• puurkaev
• kõrghaljastus
• vahetusvõimalus

Hind 22 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA ELAMU

EISMA KÜLA, VIHULA VALD
• saun ja suur terrass
• uus palkmaja (128 m²)
• mereni 800 m
• kõrghaljastus

Hind 77 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

TULEVIKU TN 13, RAKVERE
• avatud köök
• aknad-uksed vahetatud
• madalad kulud
• sisehoov

Hind 45 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

LAI TN, RAKVERE
Hind 12 900 €

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

• ahiküte
• soodne hind 

Andrus Peiel 
tel 527 1011

KUNGLA TN, RAKVERE
Hind 35 000 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

• avatud köök
• WC ja vannituba väga heas korras
• tubades uued aknad
• ilus vaade

Andrus Peiel 
tel 527 1011

JAAMA 13, RAKVERE
Hind 17 500 €

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

• III korrus
• toad eraldi
• aknad hoovi poole

Andrus Peiel 
tel 527 1011

KIIGE TN, VINNI
Hind 19 900 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

• 3 tuba, 62 m²
• V korrus
• rõdu
• parkimine

KÄRAVETE, AMBLA VALD
Hind 60 000 €

MÜÜA MAJA

• avar planeering
• kelder, saun, garaaž
• hea seisukord
• uued aknad

Silja Juursalu 
tel 523 2661

JAANI TN, TAPA
Hind 22 000 €

MÜÜA MAJA

• puitmaja
• toad läbikäidavad
• puuküte
• sileplekk katus

Silja Juursalu 
tel 523 2661

TUULTEPESA TN, JÄNEDA
Hind 7 900 €

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

• keskmine seisukord
• läbi maj aplaneering
• aknad vahetatud
• klaasitud rõdu

Silja Juursalu 
tel 523 2661

RÄSNA KÜLA, TAPA VALD
Hind 48 000 €

MÜÜA MAJA

• 3 tuba, üp 88,3 m²
• puupliit soojamüüriga, ahi
• aknad vahetatud
• kinnistu 1,2 ha

Loosimisse lähevad Home4You 
kinkekaardid ja Noorus SPA majutuspaketid. 

Kampaania kestab kuni 31.12.2015

SUUR KINGISADU!
Too oma kinnisvara Arco Varasse 

müüki ja võida kingitus!

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
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• Soovin pikemaks ajaks üürida  3- 
või 4toalise korteri Rakveres. Tel 55 
625 624

• Perekond soovib üürida Rakveres 
3toalise ahiküttega korteri. Kiire! Tel 
5557 1071

• Soovin üürida 2-3toalise korteri 
Rakveres. Tel 5660 3585

• Soovin üürida 2toalise mugavustega  
I korruse korteri Väike-Maarjas või 
Tamsalus. Tel 32 61 365, 5345 3875

• Anda üürile k.m. 1toaline korter 
Kungla 6. 150 € + kom.maks. Tel +358 
4070 21378

•Anda üürile 1toaline korter Tapal 
Turu 3. Tel 5047 295

• 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 alates 1.07 k.m. 2toaline 
möbleeritud korter Rakvere kesklin-
nas. Üür 180 € + kom.maks, tagatisraha 
nõue. Tel 5884 1567

• Üürile anda 2toaline k.m korter 
Rakveres Lennuki tn. Üür 120 € + kom.
maksud. Ettemaks 250 €. Vabaneb 
alates 01.07.15 Tel 5742 4103

•Anda üürile 2toaline k.m. korter 
Rakveres. Tel 5358 6829

• Soodsalt üürile anda Veltsis 3toali-
sest korterist 2 tuba. Tel 5742 0688

• Anda üürile 3toaline korter Kundas. 
Tel 5667 0309

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

• Soovin osta remonti vajava korteri 
Rakvere kesklinnas. Tel 5550 0588

•Soovin osta 2-3toalise remonti vajava 
korteri Rakveres või lähiümbruses. 
Hea pakkumise korral raha kohe kätte. 
Tel 5188 770

• Ostan 1-3toalise korteri Rakveres. 
Võib vajada remonti. Tel 5895 3137

• Soovin osta Rakveres soodsa remonti 
vajava maja või hoone. Elektri- või 
veeliitumist ei pea olema. Tel 5614 2951

• Ostame heas seisukorras maja 
Rakverest kuni 10 km kaugusel (eriti 
eelistatud Sõmeru vald, Rakvere vald). 
Tel 5559 0743

• Soovin osta korras maja Kadrinas 
või Kadrina-Rakvere lähiümbruses. 
Pakkumine teha e-posti aadressil 
margus32@hotmail.com, tel 5895 
6118

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Soovin osta remonti vajava garaaži 
Rakveres või Lääne-Virumaal.  Tel 
5550 0588

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi 80 B4 92. a. Hind 600 €, 
müügiga kiire, tingi! Tel 5184 451

• Müüa hõbedane Audi A4 1995. a, 
sedaan. Tel 5663 3572

• Müüa Ford Focus  2001. a 1,6 
bens. Vahetatud palju detaile. Kaasa 
talverehvid velgedel. Hind 1200 €. Tel 
5134 259

• Müüa Honda Civic 1997. a 66 kW 
bensiin. Auto igapäevases kasutuses, 
kehtiv ülevaatus ja kindlustus. 4xel.
aknad. Hind 800 €, tingi! Rakveres. Tel 
5854 0372 või 5665 4271, helista peale 
17.30. Kuulutus ei aegu!

• Müüa äsja Hollandist  Mazda 
Premacy 2,0TD 2004. a. Auto väga 
heas korras. Hind 2900 €. Tel 5024 288

• Müüa Mercedes Benz S320 CDI 
2002. a 145 kW hõbedane, kliima, kõik 
el.lisad, valuveljed, nahksisu. Heas 
korras, üv 03.2016. Hind 5500 €. Tel 
5892 7952

• Müüa Opel Astra Caravan 1,8i 
2000. a, bensiin, tumesinine met, 
universaalkere, hooldusraamat, 
konditsioneer, kesklukk, 2xel.aknad, 
Opeli valuvelgedel, CD, roosteta, 
heas tehnilises korras, ökonoomne, 
soodsalt 1770 €. 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, superökonoomne, 
soodsalt 1690 €. Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Škoda Fabia 1,4i 2000.a 
tumeroheline, 5 ust, luukpära, läbisõit 
95 000 km, hooldusraamat. Sõiduk 
väga heas korras. Olnud üks omanik. 
Ülevaatus 06.2016. Hind soodne. Tel 
5079 984

•Müüa Toyota RAV 4 2004. a. Tel 
5575 132

• 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, ökonoomne, soodsalt 
vaid 2470 €. Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volvo 850 2,0 93 kW 1995. a 
sedaan, kehtiv ülevaatus 3.2016. Hind 
soodne. Tel 5388 3788

• 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 M2140 ja VAZ -21063 varuosi. 
Tel 5646 0366

• Müüa GAZ 53 siduriketas (originaal) 
ja ZIL 130 roolikardaan (uus). Tel 
5391 173

SÕIDUKID

ÄRIPINNAD

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

• 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. Tel 5157 395

• Ostan GAZ 21/24/2410 rehve 
(taastatud rehve palun mitte pakkuda), 
GAZ 21 ilukilpe, plekke jm. uusi 
detaile. Tel 5136 690

ÜHETOALISED KORTERID

KAHETOALISED KORTERID

KOLMETOALISED KORTERID

NELJATOALISED KORTERID

MAJAOSAD

ELAMUD

ÄRIPIND

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

Rakvere, Võidu 74, I k., üp,. 34,3 
m2, renov,  ahiküte H: 17 600 € 
tel. 52 88 670 Mare.

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

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,  Pargi 8, III k, üp 35,7 m2  
H: 2500 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 
658 Anu

Kunda,  Pargi 4, I k, üp 38,1 m2  
H: 570 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 
658 Anu

Kunda,  Pargi 2, I k, üp 39,6 m2  
H: 1580 € + 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, Põllu 1, V k, 39 m2, H: 9900 
€ tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Jaama, II k, 40,2 m2, 
ahiküte H: 8500 € tel: 51 10 478 
Urmas

Tapa, Paide mnt 65, II k, 46,4 m2, 
H: 6500 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Turu, Vk, 43,8m2 H: 9000 
€ tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Ülesõidu 6a, Ik, 38,9 m2 H: 
6500 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Hommiku 2, IIk, 35,5 m2 
H: 4500 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Roheline 20a, Ik, 38,2 m2 
H: 7500 € tel: 51 10 478 Urmas

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

Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 
49,5 m2, I k H: 7300 € tel: 51 16 
466 Helve

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,  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,  Mäe 15, II k, üp 49,5 m2 H: 
4 000 € tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Mäe 15, III k, üp 48 m2 H: 
3700 € tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Koidu 87, V k, üp 61,9 m2, 
½ korteriomandist H: 1050 € + KÜ 
võlg tel.: 50 13 658 Anu

Tamsalu, Ääsi 11, üp 62,5 m2, 
rõdu. H: 4500 € tel: 51 16 466 Helve

Kadrina v, Hulja, Tõnismäe tee, 
üp 79,2 m2, III k  H: 16 000 € tel.: 
50 13 658 Anu 

Kunda,  Koidu 85, V k, üp 75 m2, 2 
rõdu  H: 5500 € tel.: 50 13 658 Anu

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

V ä i k e - M a a r j a  a l ,  A i a  t n , 
kaasomand, 2 k, üp 79,05 m2, 
krunt 2038 m2, palkmaja H: 8900 
€ tel: 51 16 466 Helve

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

Rakvere, Rohu tn, krunt 707 m2, 
üp 118 m2, 4 tuba,saun, garaaž H: 
64 000 € tel 58 00 36 48 Merle 

Rakvere, Lilleoru tn, krunt 751 m2, 
üp 73,3 m2, 2 tuba, kõrvalhoone H: 
70 000 € tel 58 00 36 48 Merle

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

Vinni al, Metsa, krunt 3147m2, 
üp 151,6 m2 H: 97 000 € tel 52 88 
670 Mare 

Sõmeru v, Varudi-Vanaküla k, 
krunt 11 727 m2, üp 104,6 m2 H: 
16 000 € Paku oma hind! tel: 58 00 
36 48 Merle

Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 
m2, üp 61,6 m2, saun, garaaž 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

Vihula v, Annikvere k, üp 130 m2, 
krunt 2966 m2! H: 68 900 € tel: 51 
16 466 Helve 

Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 
m2, üp 93,4 m2 H:22 000 € tel 58 
00 36 48 Merle

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

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 
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

Tamsalu, Tamme, krunt 1200 
m2, üp 174,5 m2 H 45 000 € tel: 
51 16 466 Helve

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

Tapa linn, Pikk 12, renov, eraldi 
sissepääs, 39m2, H: 19 700 € tel: 51 
10 478 Urmas 

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511

viru@toonklaas.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 
tel 508 9216

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

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

Ehitustööd

Tel 5860 0196

Teostame 
üldehitustöid.
Vundamendid

Müürid
Puitkarkassid

Fassaadid
Katused

Uksed, aknad
Materjalid otse tootjatelt.

Nõustamine ja 
hinnapakkumine 

meie poolt.

Tel 5685 6320

VEE- ,  
KANALISATSIOONI-  

ja 
KÜTTESÜSTEEMIDE 

ehitus, hooldus ja 
remont.

 
3244103, 56621147,

enki.erel@gmail.com

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

TEENUSED

• Raider-tüüpi muruniidukiga 
niitmine, kõrgrohu niitmine 
vasarniidukiga, trimmerdamine. 
Guidoks OÜ, hel õhtuti 5190 8253

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

• Muruniidukite, murutraktorite, 
trimmerite, võsalõikajate ning 
saagide remont ja hooldus. For-
estPlus OÜ Laada 20, Rakvere 32 
55 332, 5853 6925

• Muru niitmine, trimmeritööd, võsa-
lõikus, kõrge rohu lõikus. Tel 5539 328

•Trimmerdan teie muru ja võsa. 
Langetan ka peenemaid puid. 
Asun Lääne-Virumaal. Tel 5835 
3905

• Pakun trimmerdamisteenust. Tel 
5229 233

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

• Ehitus, remont ja siseviimistlus 
(plaatimine, värvimine, tapeetimine, 
parketi paigaldus jne). Saunad, 
pesuruumid, korterid, majad. Tel 
5045 560

• Teen siseviimistlust, plaatimist, 
vannitubade ja korterite remonti. 
Tel 5874 6389

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Vahetame, parandame teie 
katuse, aknad, uksed. Teeme 
kodu korda. Kolimine, eramute ja 
terrasside ehitus, renoveerimine. 
Helistage 5278 191 ja töö saab 
tehtud

• Paigaldame aknaid ja uksi. Teosta-
me ka akende ja uste remonti, hool-
dust, reguleerimist ja paketivahetust. 
Tel 5307 8178

Vajate abi selle 
remontimisel või 

viimistlemisel, siis 
aitab meie sõbralik 

meeskond. 

Meie tegevusaladeks 
on põhiliselt 

viimistlus, 
plaatimistööd, 

vannitubade remont 
ja põrandad.

Teie trepikoda on 

Teie visiitkaart. 

Ehmes OÜ 

58 97 92 93 Janek

KELDRITE EHITUS

Eelista kodumaist 
Ise tehtud - hästi 

tehtud !

Materjalid otse tootjatelt.
Nõustamine ja 

hinnapakkumine 
meie poolt.

Tel 5685 6320

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

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

• Teen remonditöid. Tel 5787 7969

• Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

• Puitmaja fassaadi soojustamine ja 
renoveerimine. Kuuride ja terrasside 
ehitus. Tehtud töödele arve ja garantii. 
www.kodupuit.ee Tel: 58 889 999

• FIE Mart Nestor renoveerib vanu 
ja ehitab uusi hooneid, ehitusalane 
nõustamine. Tel 5646 0674

• Rakvere Küttesalong teostab 
küttesüsteemide paigaldust ja 
hooldust. Tel: 558 6786, kyttesa-
long@gmail.com

• Teostame betooni-, katuse- ja 
soojustustöid. Tel 5668 5343

• 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

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

• Võrk- ja puitaedade ning väravate 
ehitus. Hind soodne. Tehtud töödele 
arve ja garantii. www.kodupuit.ee Tel: 
58 889 999

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• 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 5332 4749

•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

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

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

• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 4670

• Ahjud, pliidid, soemüürid. Tel 5551 
9113, tulekolle.ee

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

• Korstnapühkimis- ja pottsepa-
teenused. Tel 5221 165

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

• KOLIMISTEENUS fi rmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teos-
tame kõike, mis on kolimisega 
seotud, ja seejuures soodsate 
hindadega. Alates pakkimisest 
kuni klaverite jm. raskete eseme-
teni välja. Võta meiega ühendust 
ja leiame koos teie probleemile 
parima lahenduse. OÜ Kolimised. 
TEL. 5649 3289 või kaido@kolimi-
sed.ee, www.kolimised.ee

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

• 8-le reisijale transporditeenus. 
Eesti, Euroopa, ürituste jne sõidud. 
Buss Opel Vivaro 2009.a, pika 
kerega (mahukas pakiruum). Tel 
55614554, oyplanet@gmail.com

• 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

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849
• Transport kaubikuga. Tel 5535 938

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

• 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

•  Te ostame fekaaliv e ote enust 
j a  k a n a l i s a t s i o o n i k a e v u d e 
tühjendamist. Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298

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

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

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

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

• Telli massöör koju või ettevõttes-
se! Kutsetunnistusega meesmassöör 
(klassikaline massaaž oma massaaži-
lauaga) osutab teenust Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5890 7525

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

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

•  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

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük (liisingu võimalus). 
Paigaldus. Konsultatsioon. Garantii. 
Tel 515 2235, 325 2179 OÜ Mart Tali 
Kaubandus

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

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

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtujuhtimine. Tel 514 
9885

• MAHE tõmbab teie peo käima 
igal pool, igal ajal ja iga ilmaga. Tel 
509 7850
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ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeeri-
mine
* välis vee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaadi- ja katusetööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi 
renoveerimistööd
* lumelükkamine, katuste 
puhastamine

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

* 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

* 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

Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

www.prtgrupp.ee

VEOTEENUS KAUBIKUGA 
Renault Master 2010

ABISTAN LAADIMISEL, KÜSI PAKKUMIST !

Tel 507 6267

• 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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

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
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• 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 3m ja lõhutud küttepuud. 
Puulõhkumisteenus. Tel 5043 326

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

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

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

• 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

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

• Müüa kuivi küttepuid  (40 cm, 
okaspuu). 27 €/m3. Tel 5116 367

KÜTTEPUUD

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

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

EHITUS

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

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega. Info tel 
51 962 628 või 53 517 414

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

• Müüa mesitarud koos mesilastega. 
Hind kokkuleppel. Tel 5043 138

• Müüa küülikuid. Tel 5686 8990

• Müüa noori küülikuid. Tel 5395 0313

• Müüa traktor T-40. Tel 5565 0445

• Pakkuda heina tegemiseks maad. 
Kalvi, Maidla, Lüganuse. Tel 5624 4605

• Müüa küüliku puuri esine võre 
ja võreuksed (uued). Soodsalt. Tel 
5363 5602

• Sümboolse tasu eest ära anda 
sõnnikut. Tel 5685 8009

PÕLLUMAJANDUS

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID
(sanglepp)

35 € / ruum
Rakvere piires transport 

tasuta!
Tel 5354 1618

www.haket.ee

ÜÜ Õ

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

• Soovin osta väikese koera väikeseid 
kutsikaid. Tel 5122 502

• Ära anda kassipojad. Tel 5555 4868

LOOMAD

• Müüa palju korralikke süle- ja 
lauaarvuteid. Garantii ja vahetusvõi-
malus. Tel: 56 454 853

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

• Müüa 4- ja 6ukselised köö gi 
seinakapid.  Ära anda töökorras 
diivan, kušett ja muud mööblit. Tel 
5111 458
• Müüa odavalt 2,5 m endist Võru 
sektsiooni. Tume matt. Tulge vaatama! 
Tel 5660 3420

• Lammutusele minevast majast 
m ü ü a  s o o d s a l t  m ö ö b l i t , 
külmkapp, pesumasin, dušinurk, 
elektriradiaatorid, vihmaveerennid 
ja palju muud. Tel 5134 175, 5187 746

• Odavalt müüa lahtikäiv diivan. Tel 
5330 5742

• Müüa nurgadiivan (soodsalt). Tel 
5569 2543

KODU

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

• Ostan sepaalasi ja ääsi. Tel 5558 3686

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

• Ostan ümmarguse laua, toole, kum-
muti jne mööblit. Tel 5031 849

• Ostan kasutatud pioneer pliidi. Tel 
52 62 222

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel jäänud esemeid kila-kolani. 
Vajadusel kolimis- ja jäätmeteenus. 
Tel 5031 849

• Ostan igasugust vana kodutehnikat 
ja vanametalli, vanu raamatuid, 
toidunõusid, mööblit. Tel 5673 8790
• Ostan õunaveski ja mahlapressi. 
Tel 5558 3686

• Ostan hõbeesemeid, lusikad, po-
kaalid, kulbid jne (kellad). Hind 0,50 
- 1 €/gr. Tel 5895 3137

• 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

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

• Ostan kuldmünte: 5-, 10- ja 15rub-
lase. Tel 5895 3137, Malle

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

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

Samas müüa murutraktori 
käru ja Honda mullafrees 

ning mootorite varuosasid 
Lääne-Virumaal.

Tel 5372 7762

Müüa kasutatud ja uus 
murutraktor ja muruniiduk

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%

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!

Laupäeval, 20. juunil 
paljud kaubad -50%

Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

• põrandalaud 6,90 eur/m²
• välisvoodrilaud 4,99 eur/m²
• sisevoodrilaud 4,10 eur/m²
• terrassilaud 6,90 eur/m²

Tel 53 953 953 
vooder.wix.com/puukuur

        Puukuur

•  O s t a n  v e n e a e g s e i d  1 5 0 m m 
paksuseid laepaneele ja Narva 
plokke. Tel 5039 650

•  O s t a n  m o t o p l o k i  M T Z - 0 5 
raudrattad, niiduki. Tel 52 62 222

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

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika

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

• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine

• esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

•  M ü ü a  u u e d  d u š i n u r g a 
p e n d e l u k s e d .  H i n n a  s e e s 
paigaldus ja transport. Kokkuleppe 
hind. Tel 5852 8509

• Müüa kasutatud murutraktor (mu-
runiiduk) ExMark zeroturn, 0-pöör-
dega, 27-28hj diisel, lõikelaius 1,50 m. 
Hind 4800 €, tingitav! Tel 5372 7762

• Müüa soodsalt töökindel murutrak-
tor Jonsered (kasutatud). Asub Veltsis. 
Tel 5742 0688

•  Mü ü a  k o r r a l i k  t s i n g i t u d 
m e t a l l r a a m i l  a i a l a u d  ko o s 
pinkidega (seljatagustega, pikkus 
1800 mm). Tel 5105 111

• Müüa hauapinke. Tel 5566 3501

• Müüa uued omavalmistatud 
lintlihvija, puidutreipink ja 
õunapurustaja (hind 400 €). Tel 
5359 1916

• Müüa margikogu, rahad, raamatud 
(reas 1 €/tk, valikuliselt 5 €/tk). Tel 
5660 3420

• Müüa hööveldatud haavaplanku ja 
roostevaba anumaid. Tel 5660 3463

• Saunavihad (kask, nõges, eukalüpt) 
erinevad suurused, ettetellimisel. Tel 
5305 5041 

• 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

• Müüa lõhutud küttepuid koos 
kohaletoomisega. Pikkus vastavalt 
tellija soovile. Tel 5615 2941

• Müüa kivisütt ja mulda. Tel 5615 
2941

• Müüa saetud ja lõhutud küttepuid, 
pikkus vastavalt soovile, transport. 
Tel 5293 945

• Müüa küttepuud (kask, 40- ja 50cm). 
Tel 5645 0678

• Müüa lõhutud kuivi ja poolkuivi 
küttepuid.  Pikkused on mitmes 
mõõdus. Tel 5631 6913 ja 5636 5652

• Müüa kuivi kütteklotse 60L võrkudes. 
Müüa toorest valget leppa soodsalt 
transpordiga. Järelmaksu võimalus ja 
kuludokument. Tel 5122 025

• Müüa lõhutud kase küttepuid koos 
kohale toomisega. 38 €/m3. Tel 55 39 
506, experti@hot.ee
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METS

• 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 vanu rahasid, mär-
ke, medaleid, ordeneid. Aus kaup ja 
korralik hind! Tel 5590 6683

• Ajaloohuviline ostab Saksa tääknoa, 
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

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. 

OSTAME 
METSAKINNISTUID 

JA RAIEÕIGUST. 

Tel 5171 522

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

• Anda rendile kala püügiõigus 
(ajalooline, ainult kutselise kalurile). 
Soodsalt. Lääne-Virumaa. 2 tk 3m 
ääremõrda, 8 tk nakkevõrku ja 2 
õngejada. Ei müü. Tel 5624 4605

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

• Taaskasutus kauplus Maara Rakvere 
Laada 14 (endine Turuhoone)

• Jurist. Tel +372 50 34 352

• Eesti e-poodide sooduspakku-
mised. Kõik hinnad all kuni 80%! 
www.odavalt.ee

• Peotelkide (5x8 ja 5x10 m) ja 
gaasiga wok-panni rent. Tel 5829 
8297

• Juuksed korda! Rakveres Laada 14. 
Reg telef. 5620 3174

•  H u v i l i s e d  o n  o o d a t u d 
kristallreikikursus ele .  Info ja 
registreerimine tel 5398 1891

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

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

maalt ja merelt, talust ja 
mõisast, keldrist ja pööningult, 
toast ja aidast, külast ja linnast: 
kapid, kummutid, toolid, lauad, 

puhvetid, peeglid, kirj.lauad, 
kunstiteosed (maalid, graafi ka 

jm) kirjandus, postkaardid, 
fotod, albumid, hõbeesemed, 
toidunõud, lühtrid, õlilambid, 

küünlajalad, kohviveskid, 
margapuud, seinakellad, 
õmbl.masinad, pudelid, 

sõjatemaatika (kiivrid, pandlad, 
mõõgad, aumärgid, vormid), 

pildiraamid, 
mänguasjad, 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 

KORRALDA 
MEELDEJÄÄV 

SUVEÜRITUS !

PAINTBALL 
VARUSTUSE RENT

Tel 507 6267

Info tel 5013393 
www.suhkrutups.ee

Suhkruvatimasinate 
tellimine üritustele ja 

laste pidudele.

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

Poes 

SELENA 
Tuleviku 6

(Seminari 1 vastas) 

SUUR VALIK 
tavalisi ja peo riideid, 

laste riideid ning 
mänguasju 

T-R 10-17, L 10-14

Parim valik PÜSILILLI 
Lääne Virumaal ning 
lai valik SUVELILLI 
soodsate hindadega

Laupäeval, 20. juunil 
müüme taimi ka 
Tapa Jaanilaadal!

Kunderi 23, Rakvere
E-R 18-20 L-P 10-15

tel 5621 7204
www.plantest.eu

MÜÜA 
SÕELUMATA JA 

SÕELUTUD MULDA, 
LIIVA, KILLUSTIKKU JA 
FREESITUD  ASFALDIT.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

• Müüa kvaliteetsed KUULDEAPA
RAADID. Kohaletoimetamine Rakvere 
piires tasuta. Hind 20 €. Tel 5013393

Kartul
Varajane kartul
Salat
Roheline sibul
Till
Petersell
Värske kurk, väike
Värske kurk, poolpikk
Tomat
Värske hapukurk
Värske küüslauk
Aeduba
Maasikad (Poola)

Maasikad (Eesti) 250g

Vaarikad 250g
Murelid
Virsikud
Mesi 
Värske räim
Toorpiim 
T, N, L  9 - 12

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 18. juuni 2015
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

0,35
2,50
3,00
3,00
10,00
5,00
1,60
2,50
2,50
6,00
8,00
3,50
3,00
2,50
3,50
4,50
3,50
6,50
1,20
0,67

4,50
3,50
6,00

3,00

4,50
7,00

3,50

6,00

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

karp
karp
kg
kg
kg
kg

liiter

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Turul veel müügil:
* suvelilled, lilleamplid, köögivilja-, püsi-
ku- ja suvelilletaimed 
* tööstuskaup (riided ja jalanõud) 
* kasutatud riided
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Eesti ja Balti meistrivõistluste 
arvestusse kuulunud veoau-
tokrossil tuli rajale veerand-
sada võistlejat. Korraldajate 
vaev tuhkkuiva raja kastmisel 
sai tasutud rohkearvulise 
ning asjatundliku publikuga.

Üks auto kahe peale
Kõige osavõturohkemas 
võistlusklassis GAZ 51/52 lah-
kusid kassid ehk eelmise eta-
pi kaks parimat rajalt kahjuks 
juba esimeses poolfinaalis ja 
nõnda oli pidu hiirtel.
Mullune Eesti meister lääne-
virulane Marko Tiinas katkes-
tas mootoririkke tõttu juba 
esimesel ringil. Tunamullune 
meister Olari Saarniit Võru-
maalt, kes võitis Tapal ülekaa-
lukalt kvalifikatsiooni, tõi 
oma auto küll esimese poolfi-
naalsõidu stardijoonele, kuid 
kuulis seal mootorist kostmas 
kahtlaseid hääli ja eelistas en-
ne suurema rikke ilmnemist 
rajalt ära sõita.

Nii olid talvise etapi kaks kii-
reimat raja kõrval. Ei poolfi-
naalides ega ka finaalis pol-
nud tõsist vastast Ott Kevvaile 
(Võru), kes talvisel võistlusel 
üldse ei osalenud. Teise koha 
sai lätlane Bruno Leimanis ja 
kolmanda tartlane Kaido Or-
ro. Neist esimene oli avaeta-
pil jäänud jalameheks, teine 
võistles nagu Kevvaigi sel 
hooajal esimest korda.
Ott Kevvai osalemine Tapa 
võistlusel oli viimase minuti-
ni lahtine. Põhjus üsna oma-
pärane – võistlusautot jagab 
ta oma elukaaslase Tuuli Pil-
vega ja oli raske otsustada, 
kumb neist Tapal rooli taha 
istub, sest esimeselt etapilt 
olid Tuulil kirjas neljanda ko-
ha punktid. Pöidlahoidjad 
viskasid nalja, et peresse tu-
leb veel teinegi krossi-GAZ 
muretseda, aga eriti muhe-
daks muutus lugu siis, kui üks 
fotograafidest sai kaadrisse 
pildi, kus Oti auto kohalt len-
das üle toonekurg.
Kuna esimese etapi parimad 
jäid Tapal jalameesteks, muu-
tus tihedaks ka punktiseis ka-
he etapi järel. Tiinas säilitas 
küll liidrikoha – abiks on talle 
võistlusjuhend, mille põhjal 
on talvel teenitud punktid 
koefitsendiga 1,5 -, kuid tei-
seks tõusis Tapal neljandana 
lõpetanud Tarmo Kuus (Võ-

ru) ja kolmandaks Leimanis. 
Tihedas rivis järgnevad Saar-
niit ja Kevvai.

Ikka ja jälle Pilv
GAZ 53l võitis teise etapi jär-
jest Sigmar Tammemägi Võ-
rumaalt. Kuna ta on võitnud 
ka kõik kavas olnud poolfi-
naalsõidud (sealtki saab 
punkte teenida), on ta ka 
meistrivõistluste ülekaalukas 
liider.
Teise koha hõivas Andres Al-
lik Viljandist ja kolmanda Tajo 
Aasaroht Võrust. Viimane 
tõusis poodiumile üsna dra-
maatilisel moel: kogu võistlu-
se kolmandal püsinud Mikk 
Mäesaare autol rauges jõud 
sõna otseses mõttes paar 
meetrit enne finišit! Mäesaar 
tegi küll pärast kõigi kaas-
võistlejate finišeerimist pub-
likule sõud ja lükkas oma au-
to käekõrval üle lõpujoone, 
kuid protokoll tema jõupin-
gutust paraku ei tunnista: 
veoautokrossi reeglites on 
kirjas, kui juht on kabiinist 
lahkunud, loetakse ta katkes-
tanuks.
Kahe etapi kokkuvõttes on lii-
der Tammemägi Aasarohu ja 
Alliku ees.
Veobagidel olid nagu ikka kii-
rused kõige suuremad ja see-
tõttu ka juhtus kõige rohkem. 
Esimese poolfinaalsõidu esi-

21. juunil toimub järjekorras 
juba 13. Rakvere Rattamara-
ton. Seekordne maraton star-
dib Rakvere spordikeskuse 
juurest ja esmakordselt toi-
mub maratoni pikk distants 
üheringilisena. 
Korraldusmeeskond ootab 
kõiki spordihuvilisi osalema 
ja kaasa elama. 13. Rakvere 
Rattamaratonil on 3 distantsi. 

Rattaspordi harrastajatele on 
mõeldud kell 12 stardi saav 
tehniline ning huvitav 50 km 
pikkune põhidistants. Noore-
matele ja seenioridele toi-
mub võistlus 25 km pikkusel 
lühisõidul. Start antakse kell 
13.10. Lühisõidule on ooda-
tud ka kõik need, kes peavad 
pikemat distantsi enda tree-
nituse ja võimekuse kohta lii-

ga pikaks.
Lisaks on 10 km pikkune pe-
resõit, mis on küll maastiku-
rattasõit, aga seal ei ole kee-
rulisi tehnilisi tõuse ja lasku-
misi. Sellele on oodatud kõik 
osalejad, kes tahavad tunda 
maastikurattamaratoni mõ-
nu, aga ei soovi pikemaid dis-
tantse ette võtta. Peresõidu 
start antakse kell 13.20. Pere-

sõidu raames toimub ka 
võistlus, aga ainult vanusek-
lassidele M/N 12. Neile on 
peresõidust osavõtt tasuta.
Lisaks toimuvad võistluskes-
kuse lähedal kirikukutaguses 
pargis lastesõidud. Lastesõi-
tude algus on kell 12.10.

13. Rakvere Rattamaraton ootab osalema ja kaasa elama!

Margus Erinal õnnestus 
Möödunud laupäeval Tapal 
toimunud veoautokrossil 
hõivasid pooled pjedestaa-
likohtadest võrumaalased, 
kuid veoabagide klassis 
jättis esikoha koju Margus 
Erin Tapa vallast.

Aivar Ojaperv

meses kurvis läksid sõlme Ei-
no Tänavots ja Margo Püks, 
neist viimase bagi paiskus 
kõrgele õhku ning ületas see-
tõttu ka kõrge piirdevalli. See 
oli õnnelik õnnetus: publik 

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Mälestame kurbuses 

kauaaegset elanikku

VIKTOR STÜFI

Avaldame kaastunnet 

abikaasale.

KÜ Võidu 76

Seal kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste maa.

Mälestame klassiõde 

EEVI SALURIT

Heldi, Aivi, Maie, Sirje

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!

Info tel 5843 7800

JOOSEP KIVI

Mälestame kallist naabrimeest 

ja head sõpra.

Südamlik kaastunne omastele.

Helle, Lea, Jaan ja Andrus

Kontakttelefon 5309 0510
Kasside infotelefon 
516 2473 
virumaa@varjupaik.ee,
virumaa.varjupaik.ee

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017, 
selgitus Virumaa varjupaigale

Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas 
ootavad kodu:

Telefoninumbrid 
5309 0510, 

5162 473

Muki on umbes 7 aastane isane 
koer, saanud ussirohtu, vaktsi-
neeritud ja mikrokiibistatud. 
Sõbralik, sobib nii teiste koerte-
ga kui ka lastega, ei hammusta 
ega ei nori tüli, vaid on pigem 
sellise vaikse iseloomuga mõ-
nus vanataat. Sobib ideaalselt 
eakamale inimesele seltsiliseks 
ja sõbraks, sest ka ta eelmine 
omanik oli vanem härra, kes 
aga hooldekodusse mineku 
tõttu temast ja tema perest 
loobuma pidi. 

Punapea on 06.05.15 Jõgeva 
vallast Siimusti alevikust 
leitud isane koer. Iseloomult 
on Punapea väga sõbralik, 
sobib kõigiga,  ent  võib 
siiski ka maja valvata, sest 
oma territooriumi tunneb. 
Armastab väga mängida, 
ja oskab ilusti jalutamas 
käia. Ta on ka igati terve, 
ning saanud kõik vajalikud 
vaktsineerimised ning kiibi, 
ja omab lemmiklooma passi.

Face - 05.05.15 Rakvere linnast 
l e i t u d  e ma n e  u m b e s  2  ku u n e 
kassipoeg. Saanud kõik vajalikud 
vaktisneerimised, mikrokiibistatud 
ning omab lemmiklooma passi. 

Sheer - 05.05.15 Rakvere linnast 
leitud emane umbes 2 kuune 
kassipoeg. Saanud kõik vajalikud 
vaktisneerimised, mikrokiibistatud 
ning omab lemmiklooma passi. 

Laik-  05.05.15 Rakvere l innast 
l e i t u d  e ma n e  u m b e s  2  ku u n e 
kassipoeg. Saanud kõik vajalikud 
vaktisneerimised, mikrokiibistatud 
ning omab lemmiklooma passi. 

Karen - 05.05.15 Rakvere linnast 
l e i t u d  e m a n e  u m b e s  2  ku u n e 
kassipoeg. Saanud kõik vajalikud 
vaktisneerimised, mikrokiibistatud 
ning omab lemmiklooma passi.  

Madis - 05.05.15 Rakvere linnast 
leitud isane umbes 2 kuune 
kassipoeg. Saanud kõik vajalikud 
vaktisneerimised, mikrokiibistatud 
ning omab lemmiklooma passi. 

Juss - 05.05.15 Rakvere linnast 
leitud isane umbes 2 kuune 
kassipoeg. Saanud kõik vajalikud 
vaktisneerimised, mikrokiibistatud 
ning omab lemmiklooma passi. 

Jaan- 27.05.15a. leitud Rakvere linnast 
Kungla 7, isane kassipoeg. Saanud 
kõik vajalikud vaktisneerimised, 
m i k r o k i i b i s t a t u d  n i n g  o m a b 
lemmiklooma passi.

Biby on umbes 8 kuune kiisutüdruk, 
saanud ussirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, steriliseeritud ja 
kasutab ilusti liivakasti.

Kuulutused 
internetis:

www.kuulutaja.ee



Kuulutaja reede, 19. juuni 2015 21Sport

veoautokrossilt üks võit koju jätta

oli piirdelindi taga piisavalt 
kaugel ja ka lipukohtunik 
märkas ohtu juba eos ning 
põgenes õigel ajal avariipai-
gast.
Publik, kelle seast nii mõnigi 

„tarkpea“ seni korraldajate 
manitsustesse üsna skeptili-
selt suhtus, jäi üsna vaikseks 
ja distsiplineerituks: nägid 
nad ju oma silmaga, kui kau-
gele võivad võistlusautod ju-

huste halval kokkulangemisel 
paiskuda.
Finaali võitis Margus Erin Ta-
pa vallast Moe külast, järgne-
sid Võru bagimees Mart Hen-
ning ning väikemaarjalane 

Bagimees Eino Tänavots täitis lubaduse 
ja andis Tapa võistluse eelõhtul oma ba-
gi proovisõiduks kasutada kuulmispuu-
dega noormehele Markusele. Nimelt kir-
jutas ajakirjandus talvel Markuse suu-
rest unistusest sõita veoautokrossi ja Tä-
navots otsustas noormehele vastu tulla.
Tamsalu krossirajal toimunud testsõidul 
läbis Markus esimesi ringe areldi, kuid 
mida kilomeeter edasi, seda suuremaks 
hoog kasvas. Noormehe resümee koos-
nes hiljem ühest sõnast: „Fantastiline!“
Markus kuuleb küll kuuldeaparaadi abil, 
kuid võidusõidukiivri pähe panemisel 
pidi ta selle ära võtma. Noormees viskas 
enda kulul naljagi: „Ongi lärmi vähem, 
hea rahulik sõita. Käike on muidugi ras-
kem vahetada, sest õige hetke tabamine 
on keeruline. Samas ma muidugi vibrat-
siooni tunnetasin, ka selle põhjal sai ot-
sustada.“
Eino Tänavots ise püsis Tapa võistlusel 
kõrges konkurentsis, kuid käigukasti- ja 
siduririke ei lubanud tal finaalis startida.

Margo Püks. 
Bagidele oli see hooaja esi-
mene võistlus, seega on ede-
tabel sama mis Tapa võistluse 
paremusjärjestus.
Margus Erin on varem võit-
nud EMV hõbemedali veoau-
tol GAZ 53. Eelmine hooaeg 
jäi tal vahele – muuhulgas tu-
li lõpetada kõrgkool - , kuid 
nüüd on ta kiire mehena rajal 
tagasi.
Võistluse lõpetasid veteranid. 
Nagu arvata oli, ei saanud 
„vanakeste“ seas keegi vastu 
Avo Pilvele, kes aastail 2003 ja 
2004 tuli meistriks ühtegi 
võistlussõitu kaotamata. Eel-
pool mainitud Tuuli Pilve isa 
ja Ott Kevvai äi oleks vaata-
mata oma 60eluaastale prae-
gugi võimeline tublisti noo-
remaid edestama, kui vaid 
tervist ja tahtmist jaguks.
„2005. aastal plaanisin veel 
täishooaja teha, kuid esime-
sel etapil pidin kindlalt liidri-
kohalt rumala tehnilise rikke 
tõttu katkestama – gaasitross 
läks puruks – ja sain auto 
peale kurjaks,“ rääkis ta. „Pä-
rast seda andsin auto Otile, 
ise pole kätt ka enam külge 
pannud. Isegi vaatamas käi-
sin harva.“
Teise koha sai veteranidest 
Leho Laidver (Võru) ja kol-
manda Gunnar Orav (Tartu).

GAZ 51l võidutses Tapal Ott Kevvai. Kas 
toonekurg võis olla mingi vihje, sellest loe 
alljärgnevast artiklist. 

Foto: Rainer Valtri

TÄNAVOTS TÄITIS LUBADUSE
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ARE

24. juuni
õhtul kell 7
RAKVERE
RAHVAAIAS

jalakeerutust korraldavad

Rakvere Linnaorkester ja
Uhtna Mandoliiniorkester

Jaanus Põlder, Martin Müller ja Enver Lani
tantsusamme seavad oskajad Tarvanpääst

loterii, roopilli sõrmitsemine ja muid tegemisi

Sissepääs prii

JAANIPIDU 100
AASTAT TAGASI

KUHU MINNA

Rakvere Teater
19.06. kl 20 Maailma parim küla Rahvaaed (lav. Jaanus Rohu-
maa) ESIETENDUS
20.06. kl 20 Maailma parim küla Rahvaaed (lav. Jaanus Rohu-
maa)
21.06. kl 20 Maailma parim küla Rahvaaed (lav. Jaanus Rohu-
maa)
25.06. kl 20 Maailma parim küla Rahvaaed (lav. Jaanus Rohu-
maa)

Kunda linna klubi
23. juunil kell 20 Kunda rannas jaanituli ansambliga MaMa. 
Esinevad Kõkutajad, Rannapiigad ja Laanetagused. Võtame 
vastu võidutule ja süütame jaanilõkke. Põnevad võistlused 
lastele, naistele ja meestele, köievedu võistkondadele. Plaati 
keerutab DJ Janis. Maitsev söök ja jook kohapeal. Sissepääs 
tasuta.
Kunda linna klubis avatud konkursi “Looduse aasta foto 
2015” parimate tööde näitus.

Gustavi Maja
Ootame kõiki 7-10aastaseid lapsi päevalaagrisse 27.-31. juu-
lini ja 3.-7. augustini. Vajalik eelnev registreerumine! Täpsem 
info ja registreerumine: www.gustavimaja.eu, tel +372 553 
5871 Ly

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta!
19. juunil loob mõnusa meeleolu DJ Alvar Orula
20. juunil videodisko DJ Margus Roots
22. juunil lööb jaanieelse möllu käima DJ Margus Teetsov
23. juunil jaanipäeva disko, DJ Ailan Kytt
26. juunil kütab tantsuplatsi kuumaks DJ Marko Pille
27. juunil vanu häid tantsulugusid kuni tänapäevani DJ Janis
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rakvereteater.ee

21. ja 22. juuni kell 16:45
Seiklus

(Perefilm)

SUPILINNA SALASELTS

21. ja 22. juuni kell 19:00
Komöödia

(Alla 14 a keelatud)

GASELLID

21. ja 22. juuni kell 21:00
Märul

(Alla 16 a keelatud)

PRANTSUSE ÜHENDUS

Esinevad Eesti Gunn ja Ane (ans Anmatino)
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19.-24. juuni

kütustele

tavahinnast

SOODUSTUS

-3 SENTI!

Tankides 35 liitrit - SOODUSKAART TASUTA!

23.-24. juunil 35 liitri tankijale -

Jaanidele ja Jaanikatele , kui tangid meil!

KINGITUS JAANIPÄEVA PUHUL!

KOHV TASUTA

Narva 30, Rakvere (ARK-i kõrval)

Elukestev õpe kõikjal, 
                kus arvuti ja internet.

Raamatupidamise 
e-kursus

(40 akad t) soodushind 192 €.

Ettevõtluse e-kursus 
(64 akad t) soodushind 256 €

(vastab Töötukassa ettevõtlustoetuse 
taotlemistingimustele).Tel 554 0677. www.andecus.ee

Soodustus kehtib suvekuudel registreerujatele. 

Juveeliäris Candra
Koolilõpetajad

Teile KULD -20%

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

Parandame Teie
ehteid, valmistame
koolilõpusõrmuseid

Tel 59 199 330, 53 418 470
www.omaporsas.ee

/kg

/kg
/kg

SUPERHINNAGA 2,35

4,80
2,45

€

€

€

alates

HEI JAANILINE, Sulle veerand siga

Suur valik erinevaid grilltooteid

Kampaania erinevad tükid

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!
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