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Aastast 2018 muutus 
maksuvaba tulu arves-
tus. Et vältida tuludek-
laratsiooni alusel tulu-
maksu juurde tasumist, 
on vaja enam tähelepa-
nu pöörata sellele, milli-
seid tululiike arvesta-
takse maksustatava 
aastatulu hulka. Üheks 
neist on vanemahüvitis, 
mille arvestuspõhimõt-
ted tänavu 1. septemb-
rist muutuvad.

Liisa Hansar,
Grant Thornton Balticu

 maksunõustaja

Vanemate jaoks, kellel tekib 
õigus vanemahüvitisele enne 
1. septembrit, ei muutu mida-
gi ning vanemahüvitise arvu-
tamisel lähtutakse 2018. aastal 
teenitud tulust. Seega on suh-
teliselt lihtne hinnata vane-
mahüvitise suurust ning selle 
mõju maksustatavale tulule.

Nende vanemate jaoks, kellel 
tekib õigus vanemahüvitise-
le alates 1. septembrist 2019, 
muutub vanemahüvitise ar-
vestamise aluseks olev periood. 
Uue korra järgi lahutatakse es-
malt lapse sünnikuule eelnevad 
9 täispikka kalendrikuud ning 
vanemahüvitise arvestamisel 
võetakse aluseks omakorda 
sellele 9 kuule eelnenud 12 ka-
lendrikuu tulud.

Näiteks, kui laps sünnib 
2019. aasta septembris, siis 
lähevad arvesse detsembrile 
2018 eelnenud 12 kalendri-

kuud ja vanemahüvitise suurus 
arvestatakse perioodi 1. det-
sember 2017 kuni 30. novem-
ber 2018 teenitud tulude alusel.

Kui ema on enne lapse sündi 
töötanud, on tal õigus sünni-
tuspuhkusele jääda ja 140 ka-
lendripäeva eest sünnitushü-
vitist saada. Vanemahüvitise 
saamise õigus algab rasedus- ja 
sünnituspuhkuse lõpupäevale 
järgnevast päevast. Seega, kui 
sünnitusleht algas 13. aprillil 
2019 või varem, arvutatakse 
vanemahüvitis praegu kehtiva 
korra alusel. 14. aprillil 2019 
või hiljem sünnituslehele jää-
nutele arvutatakse vanemahü-
vitis uue korra alusel.

Haiguslehel 
oldud päevad
Nii kehtiva kui ka uue korra 
puhul sõltub vanemahüvitise 
summa reeglina sotsiaalmaksu 
suurusest, mis on teenitud tu-
lult deklareeritud. Olenemata 
sellest, kas vanemahüvitist ar-
vutatakse vana või uue korra 
järgi, korrigeeritakse arvestust 
päevade võrra, mil vanemahü-
vitise saaja oli arvestuse aluseks 
oleva perioodi jooksul haigus- 
või hoolduslehel või rasedus- ja 
sünnituspuhkusel.

Kui vanemahüvitise saaja ei 
töötanud kogu arvestuse alu-
seks oleva perioodi vältel, kor-
rigeeritakse arvestust tegelikult 
töötatud kuudele vastavalt. 
Näiteks kui töötati 12 kuu väl-
tel kokku 10 kuud, siis arvuta-
takse 10 kuu keskmine töötasu, 
korrutatakse see kümnega ja 
jagatakse 12-ga.

Mittetöötanud vanem
Kui vanemahüvitise taotle-

ja igakuine tulu oli arvestu-
se aluseks oleval 12-kuulisel 
perioodil väiksem kui miini-
mumpalk, saab vanemahüvitist 
miinimumpalga ulatuses. 2019. 
aastal on miinimumpalk 540 
eurot.

Kui sotsiaalmaksuga mak-
sustatav tulu puudus, on va-
nemahüvitise suuruseks nn 
vanemahüvitise määr ehk eel-
mise kalendriaasta 1. jaanuaril 
kehtinud miinimumpalk. 2019. 
aastal on hüvitise määr seega 
500 eurot.

Vanemahüvitise ülempiiriks 
on üle-eelmise aasta kolme-
kordne Eesti keskmine palk. 
2019. aastal on vanemahüvitise 
ülempiir 3319,80 eurot.

Vanemahüvitise kestus
Kui lapse emal on õigus rase-
dus- ja sünnituspuhkusele ning 
sünnitushüvitisele, makstakse 
vanemahüvitist 435 päeva. Kui 
lapse emal ei olnud õigust sün-
nitushüvitisele, siis määratakse 
vanemahüvitis 545 päevaks.

Alates 2020. aasta juulist võib 
vanemahüvitist kasutada kuni 
lapse kolmeaastaseks saamise-
ni, seda kuu kaupa katkestada 
ja taasalustada. Alates aastast 
2022 võib hüvitist kasutada 
päevade kaupa. Seega on lap-
sevanemal võimalus jagada va-
nemahüvitis pikema perioodi 
peale, samal ajal lapse kõrvalt 
töötades.

Nagu öeldud, on vanemahü-
vitise saamise ajal lubatud tee-
nida ka muud tulu. Vanema-
hüvitise suurus ei vähene ju-
hul, kui ühes kuus saadav sot-
siaalmaksuga maksustatav tulu 
on väiksem kui pool hüvitise 
ülempiirist. Kuna 2019. aastal 

on hüvitise ülempiir 3319,80 
eurot, võib kuus teenida kuni 
1659,9 eurot, ilma et vanema-
hüvitise summa väheneks. Eel-
mainitud arvestuspõhimõtted 
kehtivad ka vanemahüvitisele, 
mida makstakse lapse isale.

Tuleb esitada taotlus
Vanemahüvitise saamiseks 
saab sotsiaalkindlustusametile 
avalduse esitada juba rasedus- 
ja sünnituspuhkuse ajal pärast 
lapse sündi. Taotluse võib esi-
tada ka hiljem kogu perioodi 
jooksul, mil vanemal on õigus 
vanemahüvitisele. Hilisemal 
taotlemisel makstakse hüvitis 
välja tagantjärele, kuid mitte 
rohkem kui kuue viimase kuu 
eest.

Eelarvestage 
oma tulusid
Kokkuvõttes ei saa öelda, et 
vanemahüvitise arvestus muu-
tuks uue korra järgi keerulise-
maks. Samas neile, kes kasuta-
vad maksuvaba tulu igakuiselt 
maksimaalses ulatuses, võib 
muudatus kaasa tuua vajaduse 
maksuvabastuse kasutust kor-
rigeerida.

Seega kui on juba teada, et 
vanemahüvitise õigus tekib 
alates 1. septembrist ning iga 
kuu on tulu suurus erinev – 
näiteks saadakse mõnel kuul 
boonust või teenitakse lisatulu, 
mis suurendab keskmist tulu ‒, 
oleks mõistlik teha tööandjale 
(palga puhul) või sotsiaalkind-
lustusametile (vanemahüvitise 
puhul) avaldus, et maksuvaba 
tulu vähendada või üldse mit-
te arvestada. See aitab vältida 
ootamatut tulumaksu juurde 
maksmise kohustust.

S ellel suvel on Ees-
ti Loomakaitse Selts 
(ELS) puutunud kok-

ku mitmete juhtumitega, kus 
loomaomanikud soovivad 
lemmikust loobuda. Hülga-
miste arv suureneb veelgi, 
kui inimesed pöörduvad oma 
suvekodudest tagasi linna. 
Seetõttu tuletab ELS meel-
de, et lemmiklooma võtuga 
kaasneb vastutus looma hea-
olu eest ja kutsub inimesi üles 
märkama hüljatud lemmik-
looma.

Loomulikult on inimes-
tel erinevad põhjused miks 
nad oma loomast loobuvad. 
Mõned neist on kindlasti ka 
ettenägematud ja ei ole pare-
mat lahendust kui lemmiku 
ära andmine. Kuid tavalised 
on juhtumid, kus loomaoma-
nikud ei saa oma lemmikuga 
enam hakkama või toimuvad 
elumuutused, kuhu looma 

kahjuks ei osata või ei taheta 
ära mahutada.

Loomakaitsjad puutuvad 
palju kokku ka juhtumitega, 
kus loom jäetakse üksi elama 
suvilasse või lahkunud sugu-
lase koju. Arvatakse, et nel-
jajalgsel ei ole vaja muud kui 
varjualust ja paar korda näda-
las süüa.

„Kahjuks leidub endiselt 
palju inimesi, kes võtavad 
looma pigem emotsiooni ajel 
kui läbikaalutud otsuse järel. 
Mis tähendab, et ei mõelda, 
kas on aega loomaga tegele-
da, teda koolitada ja sotsiali-
seerida, kas jätkub vahendeid 
pakkuda loomale kvaliteet-
set toitu ja vajalikku arstiabi. 
Ning kas ollakse valmis elu-
muutuste korral arvestama 
ka oma loomaga,“ kommen-
teeris ELS-i otsese abistamise 
juht Margit Midro.

„Seda kõike läbimõtlemata 

juhtubki, et esimeste takistus-
te tekkimisel antakse lemmik 
ära või lausa hüljatakse. Har-
vad ei ole ka juhtumid, kus 
loom jäetakse üksi aianurka, 
ilma hoolest ja tähelepanust,“ 
tõdes Midro.

Hüljatud ja hulkuvad loo-
mad on endiselt suureks 
peavaluks kohalikele oma-
valitsustele ja loomadega 
tegelevatele mittetulundus-
ühingutele. Üksnes Harjumaa 
omavalitsustel kulus eelmisel 
aastal hulkuvate loomadega 
tegelemisele kokku peaaegu 
200 000 eurot. Siinkohal peab 
arvestama, et omavalitsused 
tasuvad hulkuvate loomade-
ga seotud kulutused ainult 14 
päeva jooksul, edasise tasuvad 
juba varjupaigad ise. Lisaks 
teevad kulutusi mitmed tei-
sed loomi abistavad organi-
satsioonid.

„Hulkuvate loomade prob-

leemi vähendamine ei ole 
peadmurdev ülesanne, lahen-
dused on olemas, vaja on vaid 
otsuseid ning vastutustund-
likke praeguseid ja tulevasi 
loomaomanikke. Üheks osaks 
lahendusest on ka lemmik-
loomade kiipimise ja ühtsesse 
registrisse registreerimise ko-
hustuse kehtestamine,“ lisas 
Margit Midro.

Eesti Loomakaitse Selts 
kutsub üles läbi mõtlema 
looma võttu ja lemmikloo-
ma võttes olema valmis tema 
eest vastutama igas olukor-
ras. Lisaks palub selts teata-
da hüljatud loomadest ELS-i 
infoliinile 5267117, info@
loomakaitse.ee või kohalikku 
varjupaika.

Kuulutaja

Eesti Loomakaitse Selts: 
lemmikloom võta kogu tema eluks

Vanemahüvitise arvutamine 
muutub alates 1. septembrist
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Taas antakse välja 
Vest-Agderi stipendium
Lääne-Viru sõprusmaakond Vest-Agder Norrast annab 
üheteistkümnendat korda välja 25 000 Norra krooni ehk 
2500 euro suuruse stipendiumi Lääne-Virumaal tegutsevale 
kunstnikule või kultuuritegelasele.

Varem korraldas stipendiumi väljaandmist maavalitsus, 
mille likvideerimise järel võttis Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liit (VIROL) mitmed ülesanded enda kanda, nii ka stipen-
diumi konkursi läbiviimise.

„Eelmine aasta jäi vahele,“ tõdes VIROL-i tegevdirektor 
Sven Hõbemägi. „Oleme tegelenud sõprussuhete edasiaren-
damisega ning käisime ka Vest-Agderis külas. Nad on nõus 
läbi VIROL-i seda toetust edasi andma,“ rõõmustas Hõbe-
mägi.

Ta märkis, et sõprusmaakond ise kindlaid nõudeid paika 
ei pannud. „Nende joaks on oluline, et stipendiumi välja-
andmine sel aastal jätkuks. Valdkond jääb samaks – kunst 
ja kultuur. Muus osas andsid nad meile vabad käed,“ rääkis 
Hõbemägi, täpsustades, et esitatud kandidaatide seast valib 
stipendiaadid välja VIROL-i juhatus.

Stipendiumi eesmärgiks on kaitsta ja edendada kultuuri- 
ja kunstikeskkonda maakonnas ning luua kohalikule kunst-
nikule või kultuuritegelasele võimalus areneda.

„Ennekõike ootamegi, et toetuse saaja ennast selle abil 
arendaks – kunstnik näiteks liikudes edasi läbi uue näitu-
se korraldamise, muusik mõnel koolitusel end täiendades,“ 
selgitas Sven Hõbemägi, lisades, et stipendium jaguneb kuni 
kahe kandidaadi vahel.

Hõbemägi sõnul on varasemalt stipendiumi saanud ligi 
20 tublit maakonna inimest, teiste hulgas näiteks kunstnik 
Priit Verlin, muusik Reigo Tamm, tantsija ja balletiõpetaja 
Mehis Saaber.

VIROL ootab vabas vormis taotlusi märgusõnaga 
„Vest-Agderi kunstistipendium“ 12. septembri kella 12-ks 
elektrooniliselt aadressil virol@virol.ee või postiaadressil F. 
R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere.

Stipendiumitaotlus peab sisaldama kunstniku või kultuu-
ritegelase isikuandmeid (sh pangakonto numbrit), loetelu 
2018. aasta tähtsamatest töödest-projektidest ja kirjeldust 
stipendiumi kasutamise kohta. Taotlus peab olema vormis-
tatud eesti ja inglise keeles.

Liisi Kanna

Võsu sadama laienduse 
detailplaneering võeti vastu
Haljala vallavolikogu viimatisel istungil oli kõne all Võsu 
sadama laienduse detailplaneeringu vastuvõtmine. „Planee-
ringu menetlus on jõudnud sinnamaani, et kõik vajalikud 
kooskõlastused ametitelt ja ministeeriumitelt on olemas,“ 
sõnas volinikele eelnõud tutvustanud Haljala valla planeeri-
misspetsialist Peep Linno.

Laienduse eesmärgiks on ehitada sadam suuremaks, mis 
võimaldaks seda kasutada rohkematel ja ka suurematel alus-
tel, lisaks rajada sadamatööks vajalikke hooneid. Praegu on 
Võsu sadamas veidi üle poolesaja paadikoha, planeeringu 
järgi saaks sadam poole suuremaks. Arvuliselt on räägitud 
110 väikesest ja 7 suurest alusest, kuid laienduse järel sada-
masse mahtuvate veesõidukite täpne arv oleneb nende suu-
rusest.

Volikogu ning MTÜ Võsu Sadam juhatuse liikme Urmas 
Osila sõnul on nõudlus suurema sadama järele kindlasti ole-
mas. „Täna vabu kohti ei ole, sellega ei ole mingit küsimust,“ 
kinnitas Osila, lisades, et kui projekt realiseeruks, suudaks 
Võsu sadam ilmselt olla peaaegu isemajandav.

Haljala vallavolikogu otsustas ühehäälselt Võsu sadama 
laienduse detailplaneeringu vastu võtta ja korraldada avalik 
väljapanek.

Liisi Kanna

Praegu Võsu sadamas vabu alusekohti ei ole. Foto: Liisi Kanna

Kolmapäeval kogune-
nud Haljala vallavoliko-
gu langetas lõpuks ot-
suse Haljala kooli tule-
viku üle – korraldatakse 
uus koolihoone arhitek-
tuuri- ja projekteerimis-
konkurss.

Liisi Kanna

Kolm nädalat tagasi toimu-
nud Haljala vallavolikogu 
erakorralisel istungil oli kõne 
all, kas kiita heaks koolihoone 
ehitushanke soodsaim pak-
kumine 5,855 miljonit eurot 
või alustada kogu protsessiga 
nullist ja anda vallavalitsusele 
luba Haljala koolimaja uue ar-
hitektuuri- ja projekteerimis-
konkursi korraldamiseks.

Toona hääletust ei toimu-
nud, kuna kaheksa saadikut 
soovisid otsustamise edasi 
lükata. Sel kolmapäeval oli 
küsimus taas laual ning kui-
gi üksmeeleni ei jõutud ka 

nüüd, viidi hääletus läbi ning 
kaheksa poolthäälega kinni-
tati eelnõu uue konkursi kor-
raldamiseks. Kuus volinikku 
hääletas vastu, kaks jäid era-
pooletuks ning üks puudus 
istungilt.

Ka sel korral eelnes hääle-
tusele pikk arutelu, kus paku-
ti jätkuvalt erinevaid lahen-
dusi ja jäädi eriarvamusele.

„Soovime luba alustada uue 
konkursiga, kus saada Haljala 
koolile uus nägu ja uus pro-
jekt. Kuna olemasolev hange 
on niivõrd kalliks läinud, siis 
seda meie eelarve ei võimalda 
ja seetõttu läheks nullpunkti 
tagasi,“ oli vallavanem Ivar 
Lillebergi põhjendus uues-
ti alustamise kohta jätkuvalt 
sama.

Urmas Osila pakkus välja 
jätta kooli n-ö nägu selliseks 
nagu olemasolevas projektis, 
kuna seda on kõrgelt hinna-
tud, kuid ehituskulusid uue 
hankega madalamaks viia.

Volikogu esimees Vello 
Väinsalu märkis aga, et see 

protsess on juba läbitud, ku-
lud niisuguse välimusega 
hoone ehitamiseks on juba 
miinimumini viidud, ning tu-
lemus on ikkagi liiga kallis.

Leo Aadel oli endiselt sei-
sukohal, et olemasoleva pro-
jektiga oleks võimalik edasi 
minna: „Leian, et põhiprojek-
teerimise käigus on võimalik 
energia- ja tehnolahendusi 
optimeerida säästlikumaks 
ning teha seda seades ühtlasi 
eesmärgiks saavutada ehi-
tusmaksumuse hinnaks kuni 
1500 eurot kuupmeetri pealt, 
seega siis kogueelarvega um-
bes 5 miljonit eurot.“

Hääletustulemus andis aga 
rohelise tule uue arhitektuu-
ri- ja projekteerimiskonkursi 
korraldamiseks ning selle lä-
biviimise tähtajaks on eelnõu 
kohaselt 1. detsember 2019. 
Eeldatava ajakava järgi peak-
sid lapsed uude kooli minema 
2022. aasta 1. septembril.

KEHALISED 
VÄÄRKOHTLEMISED
19. augustil teatati, et Vi-
ru-Nigula alevikus tungis 
61-aastane mees kallale 
43-aastasele mehele ning 
lõi teda noaga. Rüseluse 
käigus sai viga ka ründaja. 
Mehed toimetati esmaabi 
andmiseks haiglasse ning 
seejärel politseijaoskonda 
menetlustoimingute läbi-
viimiseks.

19. augustil teatati, et 
Väike-Maarja vallas Simu-
na alevikus tungis 30-aas-
tane mees kallale oma 
32-aastasele elukaaslasele.

18. augustil teatati, et 
Rakvere vallas Lepna ale-
vikus lõi 47-aastane mees 
korduvalt oma 33-aastast 
abikaasat. Politseinikud pi-
dasid kahtlustatava kinni.

VARGUSED
20. augustil teatati, et Rak-
vere linnas Arkna teel va-
rastati ehitusobjektil seis-
nud tõstukilt Volvo kait-
seplokk. Kahju on 1260 
eurot.

19. augustil teatati, et 
Väike-Maarja alevikus 
Tare tänaval tungiti sisse 
garaaži ning varastati ke-
taslõikur ja mootorsaag Es-
pina ning muid tööriistu. 
Kahjusumma on 400 eurot.

16. augustil teatati, et 
Kadrina vallas Hulja alevi-
kus tungiti sisse kinnisele 
territooriumile ning trak-
torite küljest varastati kuus 
GPS antenni ja neli GPS 
monitori. Esialgne kah-
jusumma on 48 000 eurot.

Ööl vastu 16. augustit 
varastati Kadrina vallas 
Kadapiku külas traktori 
küljest GPS seadme an-
tenn. Kahju on 5300 eurot.

Haljala koolile 
hakatakse uut nägu otsima

Plaanide kohaselt peaks praeguse koolimaja asemele kerkiv uus hoone valmima 2022. aasta septembriks. Foto: Liisi Kanna
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PAKUN TÖÖD

• Otsin inimest, kes värviks 100 € eest väi-
keauto stange. Tel 502 5069

• Pakun kohe tööd tugiisikule-hooldaja-
le üks kord nädalas Rakveres. Tel 554 6490

• Vajame hooldajat 80-aastasele naisele. 
Elukoht Rakveres ahiküttega eramajas. Tel 
5334 0970

• Otsime väikesesse söögikohta Tapal töökat 
ja kohusetundliku kokka täis-või poole 
kohaga. Info tel 5660 5470

• Artur Šašlõkibaar pakub tööd klien-
diteenindajale Rõmeda külas. 24h@
arturbaar.eu. Tel 5629 8277

• Rakvere Piimaühistu otsib RAAMATU-
PIDAJAT. Töökuulutuse leiab www.rpy.ee

• Art Hotell pakub tööd perenaine-toa-
teenindajale. Lisa info tel 32 32 060 
hotell@artcafe.ee

• Rakvere BabyBack Põhjakeskuses otsib 
oma meeskonda koristajat. Tööaeg reede, 
laupäev, pühapäev ja esmaspäev kell 9.00-
11.00. Lisainfo tel 552 8197 või mariann@
babyback.ee

• Otsime hakkajat majahoidja-remon-
dimeest. Territooriumid Rakveres (kool 
+ lasteaed + kohvik jt). Sooviavaldus ja 
CV saata arved@reg.ee

• Otsin meest, kes vahetab vana käsi-
pumba uue süvaveepumba (hüdrofoo-
riga) vastu. Asukoht Viru-Kabala, hind 
kokkuleppel. tanja.polda@mail.ee. Tel 
5370 5095

• Ehitusettevõte Steba Building OÜ pakub 
tööd ehitajatele Helsingis ja Espoos. Huvi 
korral helista telefoninumbrile +372 5564 
1867 või kirjuta e-posti aadressile steba.
building@mail.ee

• Otsime elektrikut Soome madalpinge ja 
keskpinge kaablite jätkud, kilpide ja ala-
jaamade ühendused ning pingestamine. 
Tel 5305 2600, Maaring OÜ, maaringou@
gmail.com

• Võtame tööle veoautojuhi. Tel 506 1861

• Võtame tööle eestisisese autojuhi. Tel 
501 0433

• Pakkuda tööd üldehitajale. Info tel 5373 
3385

• Ehitusmees saab tööd. Tel 5633 1530

• Vajatakse maalrit. Tel 5192 5452

• Pakkuda tööd võsalõikajana. Seosel OÜ 
otsib enda meeskonda asjalikku töömeest, 
palk tükitöö alusel. Lisainfo 5300 2504 või 
info@seosel.ee

• Pakkuda tööd katusemehele. Lame-
katuste ehitamine - töö SBS rullmaterja-
lidega, soojustamine. Parapeti ehitus ja 
plekitööd. Tel 5845 5717

• Duo Takso pakub tööd taksojuhtidele, 
vajalik teenindaja kaart. Tel 528 2659

• Pakkuda tööd aastaringselt CE-kategooria 
autojuhile. Töö kalluri ja metsaveo poolhaa-
gisega. Tel 523 7945

OTSIN TÖÖD

• Mees otsib üldehitustööd (kogemus), 
võib ka lühitöid. Tel 5374 1478

• Pensionär mees, kes paigaldaks kööki 
uue linoleumi odavalt. Tel 554 6490

KOOLITUSED

• Inglise keele vestluse kiirkursus 20 tundi 
(vajadusel jätkame) algajatele ja taasalus-
tajatele Tsentrumis Koidula 1 alates E 9.09, 
T 10.09, N 12.09 kella 18-19.30. Hind 60 
€ - sisaldab õppematerjale. Tel 5566 1419

• Kutsume hispaania keele kursustele 
Rakveres. Tunnid neljapäeva õhtuti 
Rakvere kultuurikeskuses. Info ja regist-
reerimine a.s.wesman@gmail.com

• Caaro SK maadlusklubi ootab uusi 
liikmeid liituma klubiga. Treeningutele 
on oodatud nii tüdrukud kui poisid. Koht: 
Kadrina Spordikeskus, maadlussaal. 
Caaro SK maadlusklubi treeningute ajad 
alates septembrist: E, K, N 14.30-16.00 
(1.-5. klass); E, T, K, N, R 17.30- 19.30 kõik 
huvilised; P 17.00-18.30 kõik huvilised. 
Treenerid: Valeri Pormann ja Marger 
Pormann. PS! Pildil  Caaro SK maadleja 
punases (5-aastane Oliver Nordling)

www.kuulutaja.ee
LOE
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1 Lisavastuvõtt
Nii mõneski koolis 
toimuvad sügisel veel 

lisavastuvõtud. Enamasti on 
tegemist kutsekoolidega ning 
erialadega, kuhu ei olnud 
esimesel korral loodetud arv 
sisseastujaid. Samuti võivad 
mõned algselt vastu võetud 
õpilaskandidaadid loobuda 
õpingutest ning pingeridades 
tahapoole jäänutel tekib uus 
võimalus.

Kindlasti tasub seda varian-
ti kaaludes leida need erialad, 
mille vastu on endal huvi. 
Seda, kas ja millistes koolides 
ning erialadel on lisavastu-
võtud, tasub uurida koolide 
kodulehtedelt. Õppeasutusi 
ning õpetatavaid erialasid on 
mugav otsida ja võrrelda uues 
haridusportaalis edu.ee. Kut-
sekoolide kohta leiad täien-
davat infot ka kutseharidus.
ee lehelt.

2 Talvine vastuvõtt
Paljudes kutse- ja 
kõrgkoolides toimub 

jaanuaris talvine vastuvõtt. 
Seda, kas ja millistes koolides 
on lisavastuvõtud, tasub uu-
rida koolide kodulehtedelt. 
Enamasti on see info üleval 
novembri lõpuks, kuid soo-
vitame koolidega juba nüüd 
ühendust võtta ning uurida, 
millistele erialadel nad talvel 
vastuvõtu korraldavad.

3Avatud õpe või 
tasemeõppe ained 
täiendusõppena

Paljusid erialasid saad asu-
da õppima ka avatud õppes, 
mis on küll enamasti tasuli-
ne, kuid vastuvõtuperiood 
on sageli pikem ning õpin-
gud paindlikumad. Teine 
võimalus on hakata läbima 
tasemeõppe aineid täiendus-
õppena. See aitab sul ennast 
ette valmistada järgmiseks 
sisseastumiseks ning samas 
saad õpinguid kombineerida 
töötamisega. Hiljem saad juba 
läbitud ained VÕTA abil üle 
kanda ning uuesti neid enam 
läbima ei pea. Paindliku õppe 
võimalustega saad tutvuda 
ülikoolide kodulehtedel.

4Tööle
Alati on võimalus aasta 
pühendada töömaailma-

ga tutvuse tegemiseks. Kuid 
kasulik on meeles pidada, et 
statistika kohaselt leiavad eri-
alase hariduseta inimesed sa-
geli tööd ennekõike lihttöölis-
tena – seega tasub läbi kaaluda 
ka kutseoskuste omandamise 
plaanid.

Võimalusel soovitame vali-
da ettevõtte, mis tegutseb sulle 
huvipakkuvas valdkonnas. Siis 
saad teadmisi ja tuge ka eda-
siste õpingute kavandamiseks. 
Tasub uurida ka töökohapõhi-
se õppe võimalusi. Töötukassa 
ja Tööelu portaalist leiad vaja-
liku info, kuidas ja kust tööd 
otsida, kuidas tööle kandidee-
rida ning kuidas töömaailmas 
hakkama saada.

5Ettevõtlus
Palgatöö pole mitte ai-
nus võimalus raha teeni-

da, sest eneseteostuse ja raken-
duse võib ka leida ettevõtluse-
ga tegeledes. Võib-olla on sul 
juba praegu mõni idee, mille 
käivitamiseks on nüüd aega ja 
energiat. Vajadusel saad tasu-
ta nõustamist maakondlikest 
arenduskeskustest. Loe täpse-
malt ettevõtlusega alustamise 
kohta Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutuse kodulehelt.

6Töötuna 
arvele võtmine
Töö otsimiseks on mit-

meid võimalusi aga tasub 
kindlasti kasutada ka Eesti 
Töötukassa tuge. Töötukas-
sa saab aidata sul leida sobiva 
töökoha ning juhendab tööle 
kandideerimisel. Lisaks paku-
takse vajadusel mitmeid tugi-
teenuseid nagu koolitus, töö-
praktika jne.

valmistumisel. Seda saab teha 
paralleelselt eelnevalt nime-
tatud tegevustega. Soovitame 
lugeda valdkonna kirjandust, 
kasutada tudengivarju võima-
lust ning rääkida valdkonnas 
töötavate inimestega. Võima-
lusel vali vabatahtlik või tasus-
tatud töö sulle huvipakkuvas 
valdkonnas.

Mõningad koolid organi-
seerivad ka õppeaasta jooksul 
sisseastumiskursusi (näiteks 
Kunstiakadeemia), vajadu-
sel valmista ette läbimõeldud 
portfoolio. Alati on võimalik 
teemakohaseid kursusi läbida 
mõnes koolituskeskuses, rah-
vaülikoolis, täiendõppekesku-
ses vms. Muidugi peab arves-

tama, et kursused on enamasti 
tasulised.

11Karjääri-
spetsialistiga 
plaanide 

arutamine
Kindlasti soovitame enda või-
malusi ja soove arutada karjää-
rispetsialistiga, et endale sobi-
vaim plaan kokku panna.  Ees-
ti Töötukassa karjääriteenused 
on kõigile noortele ja täiskas-
vanutele tasuta, vajalik on vaid 
aeg kokku leppida. Sobiva aja 
saad kõige mugavamalt bro-
neerida läbi e-töötukassa, lo-
gides sisse ID-kaardiga. Kok-
kuleppel karjäärispetsialistiga 
saad edasisi plaane arutada ka 

kodust lahkumata e-kirja või 
Skype teel.

Kõige tähtsam on säilita-
da rõõmus meel ja positiiv-
ne suhtumine. Ei ole ole-
mas möödapääsmatuid olu-
kordi – mitte midagi ei juhtu, 
kui sellel aastal ei õnnestunud 
huvipakkuvale erialale sis-
se saada, see võib õnnestuda 
järgmisel aastal! Mujal maail-
mas on üsna levinud, et tead-
likult võetakse aasta vabaks 
ning proovitakse selle aasta 
jooksul välja mõelda, mida 
oma tulevikuga peale hakata.

11 sammu, mida teha, 
kui ei saanud kooli sisse
Paljudele gümnaasiumilõpetajatele on suvekuud 
ärev aeg, oodatakse infot, kas saadi soovitud kooli 
ja erialale sisse. Sageli on populaarsematele eri-
aladele konkursid suured ning võib juhtuda, et 
soovitud erialale esimesel korral õppima ei pääse. 
Mida teha, kui esialgne plaan tuleb ümber mõel-
da?

Kristina Orion,
Eesti Töötukassa karjääriteenuste teenusejuht

Kui oled 17–29-aastane ja 
töö leidmine võtab oodatust 
kauem aega ning sul ei ole 
erialast haridust ega töökoge-
must, saab tööandja sinu töö-
le võtmiseks kasutada teenust 
„Minu esimene töökoht“. An-
tud teenuse puhul taotleb töö-
andja töötukassalt palgatoetust 
noore tööle võtmiseks. Uuri 
lähemalt „Minu esimene töö-
koht“ programmi kohta töötu-
kassa kodulehelt.

7Ajateenistus-
kohustus
Noormehed peavad oma 

karjääriplaani sobitama ka 
ajateenistuse kohustuse läbi-
mise. Võib-olla on just nüüd 
sobivaim aeg? Ka 18–27-aas-
tastel naistel on võimalus omal 
soovil ajateenistusse asuda. 
Eriti tasub kaaluda seda neil 
neidudel, kes näevad kaitse-
väeteenistuses ka oma tulevast 
elukutset. Kogu informatsioo-
ni ajateenistuse kohta leiad 
Kaitseressursside ameti kodu-
lehelt.

8Vabatahtlik 
töö Eestis
Alati võib enda aega 

sisustada vabatahtliku tööd 
tehes, näiteks noorte-, sot-
siaalkeskuses ja külaseltsis 
abistades, kodutute looma-
de varjupaigas loomade eest 
hoolitsedes või Eesti looduse 
heaks tegutsedes. Võimalusi 
on mitmeid. Info vabatahtliku 
töö ja võimaluste kohta leiad 
Vabatahtliku töö infoväravast.

9Maailma avastama
Noortele on olemas 
mitmesuguseid pike-

maid kui ka lühiajalisemaid 
programme ja projekte, mis 
võimaldavad saada välismaal 
õpirände kogemuse. Näiteks 
Euroopa vabatahtlik teenistus, 
lapsehoidjana töötamine, sel-
jakotiga Austraalias (või mu-
jal) töötamine ja rändamine, 
noorsoovahetuses osalemine 
vms.

On olemas nii tasuta kui 
ka enda finantseeringuid eel-
davaid võimalusi. Enamasti 
vajavad need eelnevat etteval-
mistuse aega Eestis. Kuid aas-
ta on piisavalt pikka aeg ning 
miks mitte nüüd alustada ja 
aasta teises pooles juba minna. 
Vajaliku info leiad Rajaleidja 
veebilehelt.

10 Järgmiseks 
sisseastumis-
perioodiks 

valmistumine
Mõtle veelkord läbi oma eri-
ala ja kooli valik ning planeeri 
seejärel oma sammud järgmi-
seks sisseastumisperioodiks 

KÕIGE TÄHTSAM ON 
SÄILITADA RÕÕMUS 
MEEL JA POSITIIVNE 

SUHTUMINE.



Kuulutaja reede, 23. august 20196 VABA AEG

MÕNE REAGA
O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
23. august esineb Jüri Ho-
menja ja tantsuplatsi kütab 
kuumaks DJ Margus Teet-
sov
24. august muusikat igale 
maitsele DJ Ailan Kytt
30. august populaarsed tant-
sulood toob teieni DJ Mag-
nus Volar
31. august Retro Jämm VDJ 
Martineero

Rakvere 
kultuurisündmused
9.–30. august fotonäitus 

„Looduspildid nutitelefoni-
ga“ Lääne-Virumaa Keskraa-
matukogus
13.–31. august Rait Rosina 
näitus „Väikelinn kui iden-
titeet. Rakvere“ Rakvere Ga-
leriis
23. august kell 18 Rein Ran-
napi soolokontsert Rakvere 
Gümnaasiumi aulas, esitlu-
sele tulevad isamaalised pa-
lad ning muusikat Ruja re-
pertuaarist
26. august kell 18 Tšehhi 
filmiõhtu „Marjad“ Rakvere 
Linnavalitsuses
1. september kell 14–16 
„Tere, kool!“ Rakvere 
Keskväljakul

Rakvere Teater
23., 24.08 kl 19.00 Loojan-
guekspress Raudteegeto 
(Näituse 4a, Rakvere) (lav. 
Peeter Raudsepp)
23., 24., 25.08 kl 19.00 Miks 
Jeppe joob? Kolgaküla Rah-
vamaja Harjumaa (lav. 
Hendrik Toompere)

Gustavi Maja
24. august inspireeriv nais-
teõhtu Katrin Aedmaga
11. august alustab laste koka-
ring
Info ja registreerumine tel 
553 5871, www.gustavimaja.
eu 

Rakvere vald osaleb 
28. septembril uues 
maaelu väärtustavas 

algatuses ehk üle-eestilisel 
maal elamise päeval, mille 
raames ootavad külalisi 34 
valda.

Tegemist on külastus-
päevaga, mille fookuses on 
elukeskkond maal koos seal 
toimivate teenuste, seltsite-
gevuste, vaba aja võimalus-
te, töökohtadega ning paku-
tavate elukohtadega.

Maal elamise päeva idee 
on tutvustada maakogukon-
dades ja omavalitsustes ole-
vat elukeskkonda sellisena 

nagu ta on, kogu oma mit-
mekesisuses – avaliku sekto-
ri teenuseid, külakogukondi 
ja kolmanda sektori tege-
vusi, ettevõtluse ja kaugtöö 
võimalusi, kohapealseid et-
tevõtteid, kes töökäsi vaja-
vad ning elukoha võimalusi. 
Ajavahemikus kell 11–16 
on avatud koolid, lasteaiad, 
hooldekodud, huvialaringid, 
noortekeskused, külakogu-
konnad, seltsid, tööjõudu 
vajavad ettevõtted, vallama-
jad.

Eelkõige on sihtgrupiks 
pered ja üksikisikud, kellel 
mõlgub mõttes soov vahe-

tada elukohta linnast maa-
le või ühest maapiirkon-
nas teise. Nemad saavadki 
suurpärase võimaluse oma 
silmaga ise veenduda, kui-
das konkreetses maakohas 
elatakse, kes seal tegutsevad 
ja mida nad oma kodukohast 
arvavad.

Külastussündmuse raa-
mes saavad maal tegutse-
vad inimesed ise näidata, et 
maal elamine ja töötamine 
on küll linnast erinev, kuid 
paljudele rahuldust pakkuv 
elustiil.

Kuulutaja

Rakvere vallas tuleb maal elamise päev
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31. augustil 2019 

 Viru-Nigula vallas  
nfo: Facebook/ Viru- , www.viru-nigula.ee  www.kundalinnaklubi.ee 

MURUMEMMEDE TERVENDAMISE KOHVIK, avatud kell 13 - 19 

 

, s , keha ja vaimu 

, e , s  

M , avatud kell 15 - 21 

 

 

NIIDUVERE KULTUURIKOHVIK, avatud  kell 10 - ... 

 

Kohv, suupisted 

Kell 12 -  

Kultuurselt 

Kann, ajakirja Teater. Muusika. Kino. peatoimetaja Madis Kolk, 

eestvedaja Kaido Veski. Lisaks erinevad tegevused lastele, 

ga.  

Facebook/ Niiduveere kultuurikohvik 

KODU  avatud kell 12.00 -.... 

Viru-  

Kodukohvik Vasta M  

 

-jook 

Avatud "Regina Kokteilibaar"  

Spray Tattoo lastele ja laste vanematele  

 

Kohapealt saab kaasa osta ka "Vasta Kulinaaria " tooteid 

 

 

Kohvik avatud iga ilmaga (katusealune olemas)  

 

 

NOSTALGILINE KODUKOHVIK MUHEDAD MUMMUD, avatud kell 11- 17 

 

Pak

. 

Halva ilma korral on kohvik avatud siseruumides. 

Facebook/ Kodukohvik Muhedad Mummud 

LAULU- JA TANTSUPIDU 150 SAVIAUGU KODUKOHVIKUS,  

avatud kell 12 -17 

 

 

Kell 14.00 laulab ri  

 

Kohvik pakub lisaks kalale ka muud maitsvat vedelemat ja 

 

Arveldame peenemas sularahas. 

        Ootame Sind, Sind ja Sind! 

Facebook/ LAULU- JA TANTSUPIDU 150 SAVIAUGU KODUKOHVIKUS 

 .... 

 

Pakume 

 

 

Facebook/ Kodukohvikud Viru- Nigula v  

KUNDA TSEMENDIMUUSEUMI KOHVIK, avatud  kell 11  16 

Jaama 11, Kunda linn 

Pakume kohvi  ja kooki. 

RETRO LEPIKU TALU KODUKOHVIK, avatud kell  10  20 

Iila  

maiust, kodust limpsi ja loomulikult ei puudu meil ka keedusardell 

 

- meisterdame liblikaprosse; avatud on 

ilunurk- - 

retsrodisko 

Facebook/ Retro Lepiku Talu Kodukohvik  

TEHASE 15 KODUKOHVIK, avatud kell 11 -20 

Tehase 15, Aseri 

rger, 

magus ahjupirn 

. 

Facebook/ Tehase 15 kodukohvik 

LOTTE KOHVIK, avatud kell 12  16 

 

Kohvikus pakutakse ise tehtud soolaseid ja magusaid suupisteid ning ei 

 

KURNA KOHVIK, avatud kell 11  17 

 

peekoniga, kodusest mahlast morss,  kohv ja tee, pannkoogid magusad 

ja soolased lisanditega, plaadikoogid kodu ja metsmarjadega. 

 -17 

Vahtra 3, Rannu 

 

Kell 14.30 ja 15.30 esinevad teile Sandra ja Rein. 

Facebook  

Meeldiva kohtumiseni II Viru-Nigula valla k  
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Möödunud nädala kol-
mapäeval tutvustas Eli-
na Born Telliskivi Loo-
melinnakus asuvas Fo-
tografiskas oma uhiuut 
singlit „Kordumatu“. Pa-
la tuli esitusele tema lü-
hikese akustilise kava 
lõpus ning läks publiku-
le ilmselgelt ka peale.

Ülo Külm

Elina Borni sõnul sündis 
„Kordumatu“ koostöös ande-

kate Eesti muusikutega arm-
sas väikeses stuudioruumis 
laulukirjutamislaagris. „Kor-
dumatu“ sõnad pärinevad 
tema enda ja Kristel Aaslaiu 
sulest.

„Tahtsime, et sõnum oleks 
selge ja lihtne, et inimesed, 
kes lugu kuulavad, saaksid 
sellega samastuda. Ehk aitab 
see lugu natukene ka piken-
dada suve, mis kipub meil siin 
tihti lühikeseks jääma,“ sõnas 
Elina Born.

„Kordumatu“ maalib kuju-
teldava pildi augustikuisest 
varahommikust maal, heina-
pallide vahel, kuskil taamal 

seismas küün, rohul kaste-
hein ja taevast tõusmas päike. 
„Hetk kallimaga, jagades tun-
net, mida kohtab vist ainult 
korra elus ning kuidas vahel 
pole üleliigseid sõnu vaja, et 
teineteist mõista,“ kirjeldas 
lauljatar uue singil sõnumit.

Loole on juurde vändatud 
ka videoklipp – nagu esitlusel 
aru võis saada, filmiti see osa-
liselt maalilisel Korfu saarel.

Millal aga Elinalt on jälle 
täispikka plaati oodata, sellele 
jäi ta esialgu veel vastuse võl-
gu.

K ogu käimasolev nädal 
on ETV ekraanil pü-
hendatud lähiajaloo 

märgilistele sündmustele. Kui 
nädala esimesel poolel tähis-
tati Eesti Vabariigi iseseisvu-
mise taastamise aastapäeva, 
siis teine pool keskendub Bal-
ti keti meenutamisele.

Balti keti 30. aastapäeval, 
23. augustil kell 18.45 toob 
ETV vaatajeni Balti keti 30. 
aastapäeva tähtsündmused 
kolmest Balti riigist, mida va-
hendavad Margus Saar, Kat-
rin Viirpalu, Grete Lõbu ja 
Heleri All.

Kell 21.35 näeb eetrivalgust 
uus dokumentaalfilm – „Balti 
kett 30. Ärgake Baltimaad!” 
loob elava pildi 1989. aasta 
augusti võtmesündmustest. 
Kaht miljonit inimest ühen-
danud Balti keti kohta on pea 
igal eestlasel mingi lugu rää-
kida. Kevadel kutsus rahvus-
ringhääling üles inimesi oma 

ETV pühendab Balti keti 
30. aastapäevale eriprogrammi

lugusid jagama ja valik neist 
mälestustest on nüüd värs-
kes teledokumentaalis näha. 
Intervjuud ja meenutused on 
põimitud unikaalsete arhii-
vikaadritega, mis varem pole 
tele-ekraanile jõudnudki. 30 
aasta tagustele päevadele vaa-
tavad filmis tagasi ka toonaste 
sündmuste keskpunktis ol-
nud Marju Lauristin ja Heinz 

Valk.
Toonaste meeleolude vai-

mus on 23. augustil üles ehi-
tatud kogu ETV kava, kus 
päeva jooksul jõuab ekraani-
le kirev valik saadetega ning 
õhtust meelelahutust pakub 
videodisko omaaegsetest hit-
tidest.

Kuulutaja

Foto: ERR-i fototeek

Elina Born sai maha tundelise eestikeelse singliga

Elina Born saatjatega uue loo esitlusel. Foto: Ülo Külm
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• Müüa pool maja Rakveres, 175 
m2, II korrust, garaaž, kelder, saun, 
aed. Olemas oma vesi ja trassivesi 
ja kanalisatsioon. Helistada õhtuti 
17.00-21.00, tel 5563 8113

• Müüa remonti vajav maja Haljala 
vallas. Tel 5562 4805

• Müüa Tapa vallas Lehtse 
alevikus hubane maamaja. 
Hind 38 000 €. Tel 511 0478

• Müüa ¾ majast Tapal. Krunt 900 
m2. Hind 18  000 €. Info tel 5562 
7956, Milvi

• Müüa elamumaa Peipsi ääres 
Rannapungerja jõe kaldal. Tehtud 
DP. Lubatud ehitada üksikelamu 
(kuni 9 m) ja abihoone. Ideaalne 
asukoht puhkuse veetmiseks. 
Rannapungerja jõgi 100 m, Peip-
si järv 600 m. Katastrinumber 
81501:001:0249. Tel 5559 2674

• Müüa Pärli kinnistu 2083 m2 
Peipsi ääres Kuru külas. Kinnistu, 
mis vastab oma nimele. Hind on 
12 €/m2. Projekteerimistingimu-
sed olemas. Tel. 5667 4530

• Müüa merelähedane (~10 km) 
Vaasli kinnistu pindalaga 17,5 ha, 
sellest metsamaad ~9 ha. Katastri 
tunnus 19003:001:0121. Asuko-
haga Pehka küla, Haljala vald. 
Kinnistul asub renoveerimisjärgus 
palkmaja. Info tel 5664 8351

OST

•  O s t a n  1 t o a l i s e  k õ i g i 
mugavustega korteri Rakveres 
otse omanikult. Tel 508 1311

• Noor pere ostab 1-2toalise kor-
teri Rakvere linnas. Tel 5358 6061

• Ostan teie korteri Kundas. 
Pakkumised ja info palun e-mai-
lil sofi akomp@mail.ee

• Soovin osta 2toalise korteri 
Rakverre. Oodatud on erinevad 
pakkumised. Tel 5301 2566

• Ostan 2-3toalise korteri Sõme-
rul. Hind kuni 25 000 €. Tel 5854 
5348

• Noor pere soovib osta 3toalist 
korterit või maja Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5671 5968

• Ostan maja/elamumaa Rak-
veres või lähiümbruses. Tel 5781 
2910

• Ostan maja Haljala vallas. Tel 
5552 7229

• Ostan 100 m2 garaažiboksi. 
Suurusjärk 100 m2, kõrge lagi, 
kõrgemat tüüpi tööstusuksed ning 
tööstusvool. Võib pakkuda keh-
vas seisukorras remonti vajavaid 
pindasid. Võimaluse korral arve. 
Asukoht Rakvere ning selle ümb-
rus 20 km raadiuses. Tel 5394 8017

• Ostan garaaži Rakveres, tööstus-
vool, kanal. Tel 5358 4840

• Ostan garaaži Sõmerul hinnaga 
500 €. Tel 5848 7128

• Ostan garaažiboksi Haljalas! 
Soovitavalt aiamaa kõrval. Tel 
5855 8987

• Ostan maad. Tel 520 7616, 
maaost@mail.ee

KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter Rakveres. 
Tel 5894 2895

• Müüa Rakveres 1toaline ahiküt-
tega korter, II korrusel + vesi ja 
vannituba sees. Tel 5340 6016

• Müüa remonti vajav 1toaline 
korter Kungla 6 (kiire). Tel 5606 
3934

• Müüa 1toaline keskküttega 
korter. 4/5, Tamsalus, Ääsi11. Tel 
5333 0653

• Müüa Tapa linnas 1toaline kor-
ter, I korrus, osaliselt möbleeritud. 
Sobib hästi pensionärile. Hind 16 
000 €. Tel 511 0478

• Müüa 2toaline mugavustega 
korter Lennuki tänaval. Tel 5800 
4740

• Müüa Rakveres remonti vajav 
ahjuküttega 2toaline korter, II 
korrus, 47,8 m2. Tel 5663 6045, 
5550 0233

• Müüa 2toaline keskküttega kor-
ter Näpil. Tel 527 5026

• Müüa 2toaline kõrgel I korrusel 
asuv korter Huljal. Rahulik piir-
kond, tubadest kena vaade, pood 
lähedal. Tel 522 9010, 5394 2650

• Müüa värskelt renoveeritud 
päikesepoolne 2toaline korter 
Kundas, mis asub maja keskel. 
Korteri planeering muudetud, 
avatud köök elutuba. Korteris 
vahetatud plastpakettaknad, 
radiaatorid, elektrijuhtmestik 
ning torustik. Uus san. tehnika 
ning el. boiler. Seinad värvi-
tud ning osaliselt tapeeditud. 
Põrandal on laminaatparkett. 
Vahetatud siseuksed ning me-
tallist turvauks. Paigaldatud uus 
köögimööbel koos tehnikaga, 
kuulub hinna sisse. Korteri 
juurde kuulub ka kelder. Majas 
olemas toimiv KÜ. Hind 17 000 
€. Tel 5343 4895

• Müüa 2toaline korter  Väi-
ke-Maarjas. Korter on äsja reno-
veeritud: uus torustik, uus elekt-
risüsteem, lagedes laepaneelid, 
põrandal laminaat, vannituba 
plaaditud, uus dušš ja WC, uus 
boiler, vannitoas põrandaküte, 
Ahiküte, ühistu poolt luba pai-
galdada õhksoojuspump. Korteri 
juurde kuulub keldriboks ja puu-
koor. Aiamaa võimalus. Ilus, hästi 
hooldatud aed, aias grillimiskoht. 
Hind: 18 000 €. Merike.fre@gmail.
com. Tel 528 5834

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Annikvere külas. Hind 4000 €. Tel 
5836 4842

• Müüa korter Kundas, Koidu tn. 
3toaline, 64 m2, rõdu, II korrus. 
Hind 15 500 €. Tel 5627 7034

• Müüa 3toaline korter Laekve-
res, keskküte, renoveeritud 2015. 
a. Helistada õhtuti kell 18.00, tel 
5334 0606

• Müüa 3toaline keskküttega kor-
ter (toad eraldi, rõdu, IV korrus) 
Tamsalus. Tel 5813 2935

• Müüa remonti vajav 4toaline 
korter, II korrus, Viru-Jaagupis. 
Hind kokkuleppel. Tel 5342 0092

• Müüa möbleeritud 4toaline 
korter Kundas. Korterit võib osta 
nii möbleeritult kui ilma. Info tel 
523 7690

• Müüa kõigi mugavustega 4toali-
ne korter Kundas, III korrus, toad 
eraldi, 2 rõdu, osaliselt möbleeri-
tud, Koidu 85. Tel 522 3115

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee
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kuulutused.kuulutaja.ee

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.rake  .ee

* 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/qua  ro               94
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 qua  ro    3,6i/4,2i/aut      89
ALFA ROMEO 33/164 3,0i      83-94
BMW E30                83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i         94
BMW E24       628I           86
BMW E36 sed/compact/coupe         92-95
BMW E38        4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD      96-98
BMW E46  car/coupe 1,9i/2,0T        -05

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

UUS! DACIA LOGAN             1,4i                      06
DAEWOO NUBIA car  1,6i           94
DAEWOO MATIZ         0,8i              99
FIAT TIPO              1,7D             88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i      95-98
FIAT PUNTO       1,2i            -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD            02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD  91-94
FORD MONDEO              93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.     -03
FORD ESCORT /ORION       91/00      86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA                   84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i               -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut      -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i            00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3      93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA               -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut        99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                97
LADA  110/111                01
LEXUS LS400            4,0i          97
MAZDA B2500                06
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i   85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i   92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                  -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6         92-94
MAZDA 6 sed           2,0                02
MB CLK                  97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car         93-00
MB E-klass                                                     -00
MITSUBISHI PAJERO                             -97
MITSUBISHI GALANT                                     -00
MITSUBISHI LANCER sed/car              85-00
MITSUBISHI COLT                         88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust          97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                      -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i       95-00
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut              01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                   99
NISSAN MAXIMA    3,0i         90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i        86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i            02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                92
OPEL CORSA                  1,4i                  92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut 87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
OPEL SINTRA             2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD      89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                       2,0TD                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
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
ŠKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
ŠKODA SUPERB     1,9TD              
03 
TOYOTA CARINA E/car      1,6i      92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i             95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI       97
VW POLO Classic         1,4        -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut      88/86
VW GOLF III/car /VENTO                        92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6        98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH 81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi  -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i    86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut        91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi     -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi         99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                   06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* 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

SUVEREHVE

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

KASUTATUD KASUTATUD 
LAMELLREHVIDLAMELLREHVID

UUED REHVIDUUED REHVID

KASUTATUDKASUTATUD
SUVEREHVIDSUVEREHVID

Alates 8-10 €/tk 
(koos allahindlusega)

Sobilikud suvel sõitmiseks, 
mustri jääk 4-5 mm

E-R 9-16
Tallinn-Narva mnt 95. km

Tel 5568 4683

50 %50 %

25 %25 %

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida 1toalist ahikütte-
ga korterit. Tel 5594 6419

ANNAN ÜÜRILE

• Alates 1-20 töömeest saavad öö-
maja Rakvere kesklinnas. Korralik 
elamine. Tel 516 4685

• Anda üürile või müüa kõigi mu-
gavustega korter (43 m2) Rakveres. 
Tel 5558 7544

• Pakkuda üksikule inimesele üü-
rikorterit era maja II korrusele, 
kaks tuba ja köök ,WC ja dušš all. 
I korrusel elab eakas pensionär, 
kelle tingimus on üksik inimene. 
Maja asub Tapa linnas. Mitte ühel-
gi pidutsejal ja lärmakal inimesel 
palun mitte tülitada, sisse saab 
kolida  septembrist. Tel 5660 5470

• Anda üürile Tapa linnas 1toaline 
pliidiküttega korter, vannituba 
puudub. Üür 100 €/kuus. Info tel 
511 0478

• Üürile anda 2toaline korter 
Rakvere kesklinnas, möbleeritud, 
IV korrus. Üür 200 € + kommu-
naalmaksud. Tel 506 5721

• Anda üürile 2toaline kõigi mu-
gavustega möbleeritud korter 
renoveeritud majas kesklinnas. 
Hind 250 € + kommunaalkulud. 
Tel 521 9328

• Üürile anda Rakveres 2toaline 
kõigi mugavustega möbleeritud 
korter. Info ekked222@hot.ee

• Üürile anda 2toaline (61,3 m2) 
ahiküttega korter Rakveres, Pikk 
37, II korrus. Hind 220 € kuus. Tel 
503 4972, info@ko.ee

• Anda üürile suvila Võsul, 4 tuba, 
terrass, rõdu, suur õu ja mets. Tel 
5660 3408

ÄRIPINNAD

• Tamsalus on müüa äripind 
(endine kauplusehoone - ehi-
tusalane pind 120 m2), maa-
kelder (67 m2) ja 100 % ärimaa 
(601 m2). Hind kokkuleppel. Tel 
5592 6503

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A6 V6, 110kW, se-
daan või vahetada Volkswagen 
Passati, Opel Astra, Volvo 40, 
Volkswagen Golfi  (universaalid) 
vastu. Tel 5386 6881

• Müüa korralik Ford Focus 1,6, 
74kW, 2007. a, automaat. Tel 5342 
5932

• Müüa Land Rover Freelander 
1,8 B, manuaal, 4x4, heas korras, 
ülevaatus. Tel 511 3414

• Müüa MB 814 puksiir, kj 3800. 
Tel 5558 5956

• Müüa Mitsubishi Outlander 2,4, 
B, 118kW, 4x4, 2005. a, automaat, 
ülevaatus. Tel 511 3414

• Müüa Seat Toledo (2000. a), va-
jab remonti. Tel 5550 5148

• Müüa Škoda Fabia 2001. a, 5 ust, 
1,9 diisel, väga heas korras. Hind 
1600 €. Tel 5302 9943

• Müüa Volvo V70, bensiin, 
2002. a, hästi hoitud, hind kok-
kuleppel. Tel 512 9689

• Müüa Volvo 850, töökorras, esi-
tiivad vajavad vahetamist. Hind 
650 €. Tel 5836 4842

 • Müüa BMW-le suverehvid 
velgedel 225/55/R16. Hind 600 
€. Tel 5646 4244

• Müüa GAZ 52 porte, töökorras. 
Hind 850 €. Tel 5836 4842

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

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid/kaubikuid (seisnud, ülevaa-
tuseta, rikkega jne). Tel 5565 9595

• Ostan autoromusid. Tel 5558 
5956

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 
5558 5956

• Ostan mini mopeedi Riga-26 või 
Riga-30. Tel 5687 5845

• Ostan sõidukeid ja kaubikuid 
igas seisukorras! Võib remonti 
vajada! Lääne-Virumaal tulen 
kohale 1h jooksul. Helista ja 
saate teada palju teie sõiduki 
eest pakume! Tel 5309 2650

• Ostan kasutatud sõiduauto. Võib 
olla ka seisnud ja vajada ka vähest 
remonti. Ei pea omama ülevaatust. 
Kõik pakkumised oodatud! Pak-
kuda võib ka busse! Tel 5699 3375

• Ostan mootorratta Kovrovets 
K-175. Olen huvitatud nii sõi-
dukorras kui ka remonti vajavast 
mootorrattast. Võib pakkuda ka 
ainult varuosi. Tel 520 9779

• Ostan igas seisukorras autosid. 
Romud, kaua seisnud, ülevaatu-
seta, rikkega, heas korras jne. Huvi 
pakuvad ka vene masinad. Sobivu-
sel kohene tehing! Tel 5357 7108

• Ostan VAZ 21-03. Tel 5199 4570

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus
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FEKAALIVEDU JA VESI

• Reovee- ja fekaalivedu Halja-
la, Kadrina ja Tapa vallas. Tüh-
jendame septikud, biopuhas-
tud, kuivkäimlad. Teenindame 
ka õhtuti ja nädalavahetustel. 
Helista tel 5656 1515

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

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Sõiduautode remont, diagnos-
tika, summuti remont. Hind 20 
€/h, Rakverest 10 km. Tel 5620 
2164

• Autoplekitööd parima hinna 
ja kvaliteedi suhtega Lääne-Viru-
maal. Tel 508 6455

• Autode ja traktorite starterite 
ning generaatorite remont. 
Müügil ka uued ning vahetus-
fondi starterid ja generaatorid. 
Tel 526 0545

• Muruniidukite, murutrak-
torite, trimmerite remont ja 
hooldus. Aiatehnika rent (mul-
lafrees, muruõhutaja-samblaee-
maldaja, oksapurustaja, hekipü-
gaja). Jaama pst 11, Rakvere. Tel 
325 5332, Forestplus OÜ

VEOTEENUS JA RENT

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

Kandevõime 15 t, kraana,
kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m, kraa-

na noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* 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

• 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

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

Info tel 504 0118

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

Vinni vallas ja Rakveres 
Tel 5137633

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorus-
tike survepesu ning ummistuste 
likvideerimine, settepaakide 
tühjendamine ja puhastamine, 
kanalistasioonipumplate puhas-
tamine, imbkaevude ja torustiku 
pesu, välistrasside veega täitmine 
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või 
1 ¼´´ sisekeermega ühendus). 
Fekaali, liiva, muda imemine 
ja transport. Sulatame jäätunud 
kanalisatsioonitrasse.

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

Cormet OÜ
METALLITÖÖD

Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka 
vastavalt Kliendi joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi 
keevitus (vajadusel välja-
sõidud kliendi juurde)

RASKETEHNIKA REMONT, 
HOOLDUS, VARUOSAD

FRONTAALLAADURITE, KAHVEL-
TÕSTUKITE HOOLDUS REMONT, 
DIAGNOSTIKA JA VARUOSAD
(väljasõidud klientide juurde)

SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD

KLIIMADE TÄITMINE+REMONT

Tel 5698 0253, 5631 3965
Info.cormet@gmail.com
Vinni vald, Pajusti alevik, 

Tööstuse tn 15

Tel 5662 1147, 324 4103
enki.erel@gmail.com

TORUTÖÖD
Küte, vesi, kanalisatsioon,
ehitus, remont, hooldus.

BIODOM katelde paigaldus ja müük. 
Vaata biodom27.com

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

Sise-, välis-, vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehitus. 

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
mudel (2,45x9,0 m), kraana. Tel 
5682 7009

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

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teos-
tab puksiirteenust 1,30 €/km 
ja tunnitöö 30 €/h. Rendime 
puksiirhaagist (konn) ööpäev 25 
€ ja oksapurustajat BOSCH 25 € - 
24/h. 10 meetrine redel 6 € - 24/h. 
Tekstiilipesur Puzzi Kärcher 18 
€ - 24/h, elektriline nurklihvija 
Metabo (230) 6 € - 24/h. Tõstetööd 
kraanaga MAZ, kilomeeter objek-
tile 1,30 € ja tunnihind 40 €. Noole 
pikkus 14,5 m ja tõstevõime 12,5 t. 
Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• 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 Kolimi-
sed. Tel 5649 3289 või kaido@
kolimised.ee, www.kolimised.ee

• Kolimis- ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

• Treilerveod. Helista tel 5858 
0123

• Puksiir- ja veoteenus, soodsalt. 
Tel 5558 5956

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

KAEVETEENUS
• Kaevetööd miniekskavaatori-
ga, aukude puurimine. Tel 5558 
3686

• Teostame kaeve- ja puurimis-
töid miniekskavaatoriga. Tel 
529 9356

EHITUSTEENUS
• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Teostan  santehnilisi  töid 
Lääne-Virumaal. Tel 5693 8220. 
E-mail: Initex@hotmail.com

• Firma teostab katuse-, fas-
saadi- ja üldehitustöid. Tel 
5553 0770

• Tänava-  äärekivide paigal-
dus; piirdeaedade, terrasside 
ehitus; väravate valmistami-
ne, paigaldus ja automaatika, 
haljastustööd. Tehtud tööde-
le garantii.  www.kiviaed.ee. 
Tel 5394 6666

• Paigaldame tänavakive, ehita-
me puit -ja võrkaedasid. Teos-
tame kõiki lammutustöid. Tege-
leme prügiveoga. Tel 5639 1093. 
Email: stone35@online.ee

• Teostan ehitus ja remonditöid; 
terrasside ja abihoonete ehitus, 
lammutus ja renoveerimine. Tel 
5670 8812, 5390 0769

• Tegeleme katusevahetuse ja ül-
dehitustöödega. Helista numbrile 
5668 4415 ning küsi hinnapak-
kumist!

• Kaks kogemustega ehitusmeest 
teevad remonditöid. Vannituba-
de remont. Tel 5614 5881

• Teeme sisetöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5678 0773

• Kaks töömeest teevad sise-, vä-
lis- ja üldehitustöid, parandame 
korstnaid ja küttekoldeid. Tel 
5825 4076

• Korterite remont, vannitoad. 
Tel 5633 1530

• Ehitus- ja remonditööd nii 
eramutes kui korterites. Sisevii-
mistlus, vannitoad, voodrivahe-
tus, soojustamine, terasside ehi-
tus, santehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5808 5965

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

• Talumajade renoveerimine, 
ehitus ja remont. Tel 5633 1530

• Teostame lammutus- ja koris-
tustöid, samas ka prahivedu. Tel 
5553 0770

• Teostame kõiki lammutus-
töid koos prahi äraveoga. Tel 
5330 5970

• Teostame kõiki ehitus-ja lam-
mutustöid ning prahi utiliseeri-
mist. Pikk töö kogemus. Töö kiire 
ja korralik. Tel 5604 0360

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

• Pleki kantimis teenus: akna-
plekid, sokliplekk, parapetid, 
kõik erikujulised ja standardple-
kid. Tel 553 9330

•  P U R  VA H U G A  S O O J U S -
TA M I N E .  Te l  5 5 6 5  3 8 4 2 , 
www.pursoojustus.ee

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. info@estpur.ee, tel 5347 6567

• Teeme ehitus- ja remondi-
töid ning vannitubade remon-
ti. Aitame teid sisekujundusel. 
www.kenriko.ee Tel 508 3305

• Teen kindakrohvi (korst-
nad, soojamüürid, seinad jne). 
www.kenriko.ee Tel 508 3305

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, küttekollete re-
mont. Tel 5647 2716

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Viru 
Küttesüsteemid OÜ. Tel 5664 
4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465
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• Rendi SAUNATÜNN ja vee-
da mõnusalt aega! Esmaspäe-
vast-reedeni 50 €/ööpäev, lau-
päevast-pühapäevani 70 €/öö-
päev. Nädalavahetuse pakett 100 
€ (reede-pühapäev). Rakveres 
transport tasuta, väljaspool Rak-
veret 0,35 €/km. Lisainfo - www.
saunatünn.ee või tel 5841 6018

• Viin ära tasuta silma riivava ja 
ruumi võtva vanaraua. Pakkuda 
võib kõike, helista julgelt! Tel 
5883 6185

• Õigusabi. Meristo õigusbüroo. 
Põhja 25, Rakvere. Tel 514 1346, 
e-post meristomonica@gmail.
com. Vastuvõtt eelneval kokku-
leppel.

• Teen uksi aknaid. Tel 5349 6065

• Hekkide lõikus, aedade/pee-
narde rajamine, tänavakivide 
paigaldus, üldehitus ja katuste 
ehitus. Tel 5802 9561

• Muruplatsiabi: riisumine, niit-
mine traktori kui ka trimmeriga. 
Tel 5394 2650

• Võsa lõikamine. Tel 5670 9080

• Keldrite-, pööningute-, kuu-
ride-, puhastamine ja prahi ära 
vedu. Tel 5553 0770

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja kondit-
sioneere. Tel 502 4944

• Tantsumuusika ja õhtu juhti-
mine Toits Bändilt. Tel 514 9885

• KV Bänd. Tantsumuusika igale 
eale. Tel 521 1269

• Felix Bänd. Tel 5559 3419

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuu-
sika igale peole! Tel 5185 318, ka-
levband.kalev@gmail.com

• TV-antennid, digi-, SAT-TV-
komplektid. Müük. Paigaldus. 
Konsultatsioon. Garantii. Tel 515 
2235, 325 2179 OÜ Mart Tali Kau-
bandus

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Asume Koidula 1, Rakvere Tsent-
rumi II korrus. Helista juba täna 
tel 551 2053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee

• Parandan, puhastan, kiirendan 
teie arvuteid ning telefone. Vaja-
dusel ka võtan unustatud paroole 
maha. Tapa-Tamsalu piirkond. Tel 
5629 3738, helista uuri lisa

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

• Raamatupidamine mikro- ja 
väikeettevõtetele, FIE-le. Aasta- 
aruanded. Tel 5386 3087

ROOLINE OÜ 
Teostame kvaliteetseid 

ehitus- ja viimistlustöid.

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid ning 
piirdeid. Valmistame detaile 
paatidele, autodele mootorra-
tastele jne vastavalt tellimu-

sele.

Ehituse 3, Rakvere
rakmettrans@outlook.com
Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

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

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

Soojusta PUR vahuga.
Tel 5628 3528

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

A&O meeskond
 teostab järgnevaid 

töid:
Terrasside ehitus
Piirdeaedade ehitus
Kuuride ehitus
Eramaja ehitus
Prügimajade ehitus
Tänavakivi paigaldus
Katuste ehitus 
Vundamentide ja 
soklite soojustamine
Lisaks teostame ka 
lammutustöid 

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile
 +372 5566 6811, 
+372 5342 7327

A&O meeskond 
teostab kvaliteetselt 

järgnevaid  töid:  

Küttetorustiku paigaldus
Tarbeveetorustiku paigal-
dus/hooldus
Lekete likvideerimine 
24 h
Nõudepesumasina pai-
galdus
Boilerite paigaldus/
hooldus
Radiaatorite paigaldus/
hooldus
Keevitustööd
Üldehitus.
Santehnika paigaldus

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile 

+372 55666 811

FASSAADITÖÖD
Seinte soojustamine

Krohvimine
KIVEX FASSAADIPLAATIDE 

müük ja paigaldus

reiskapaoy@gmail.com
Tel 511 0286

Ehitusettevõte 
Rastoni OÜ teostab 

erinevaid sise- 
ja välisehitustöid.

Küsi hinnapakkumist 
ja jõuame koostööni!

rastoniou@gmail.com
Rasmus +372 5543148

Argo +372 56875602

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

• Täitematerjalide müük
• Kaevetööd
• Vee-, kanali- ja 

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220

Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee



4kW - 5278 EUR
6kW - 5309 EUR
8kW - 5422 EUR
10kW - 5593 EUR
13kW - 5732 EUR

8kW - 4890 EUR
12kW - 5375 EUR

VEEAUTOMAADID 
AQUAJET 

PUURKAEVUPUMBAD 3’’ JA 4’’

PEDROLLO

SOOME MAASOOJUS
PUMBAD OILON 
TARBEVEEBOILERIGA

R
R
R
R

ÕHK VESI SOOJUSPUMP 
NIBE SPLIT 

TARBEVEEBOILERIGA
10%

10%
UPUTATAV VEEAUTOMAAT 

DIVERTRON DAB

 274 EURALATES

KAUPLUSED ÜLE EESTI! Tallinn, Tartu, Pärnu, Viljandi, Rakvere, Jõhvi www.torujyri.ee Tel Rakveres: 324 5311 / 538 02167
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

kuulutused.kuulutaja.ee
KUULUTA

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 508 3841

MÜÜA:
Toores lepp, 

hind alates 40 €/rm.
Kuiv lepp, 

hind alates 55 €/rm.
Puulõhkumis teenus ha-

lumasinal, 
hind alates 11 €/rm.

Puud on laotud 5 m3 alus-
tele, võimalusel saab ka 

väiksemale alusele.
Puu pikkuse lõikame 

vastavalt kliendi soovile.
Transpordi võimalus.

+372 5347 7664
Erko

Kohala küla, Lääne-Virumaa

KODU

• Müüa 27-raamilised uued tarud 
koos mesilastega. Tel 5386 6881

• Haava 2 kruusakarjäär müüb 
purustatud kruusa, kruusasõel-
meid ja killustikku. Sõelutud 
musta mulda. Transpordivõima-
lus. Tel 505 5431

• Kodumaine looduslikult lihvitud 
mitmevärviline dekoratiivkruus, 
mida pakume kolmes erinevas 
fraktsioonis: 5-10 mm, 10-20 mm 
ja 20-32 mm. Sobiv teede, platside, 
kiviktaimlate, panduste, hauaplat-
side jm katmiseks. Transpordi-
võimalus. Hind laos 60 €/tonn. 
Lisainfo tel 505 3340 või sven@
meyris.eu

• Müüa meevurr ja kangaspuud. 
Tel 5663 2319

• Müüa sauna ja suitsuahjud, bo-
ilerid. Vajadusel kaup koju kätte 
ja paigaldus, hinnad soodsad. 
Pottsepatööd. Tel 505 4355

• Müüa kasutatud soojuspump 
(vähe kasutatud) Mitsubishi 
SRK35zMX-S. Tel 5648 6896

• Müüa Yamaha Stagepas 400i, 
võimendus ja suupill Honer Super 
64 Chromonica. Tel 5898 2979

• Müüa segumasin. Hind 80 €. 
Tel 511 0478

• Müüa vanu vinüülplaate. Tel 
5621 3675

• Müüa kalmistupinke. Tel 5590 
7361

• Müüa pealseniitja. Hind 250 €. 
Tel 5836 4842

• Müüa uus kolmerattaline jalg-
ratas. Hind 300 €. Tel 5332 8186

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

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, jalg-
rattad, garaažitööriistu ja -tarvi-
kuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761

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

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan võrri, ka mittetöötava, 
nende osi (rattad, mootorid jne) 
ja õlleankru. Tel 503 1849

• Ostan maja likvideerimisel või 
kolimisel seisma jäänud esemeid, 
pakkuda võib kõike, ka kallimaid 
esemeid. Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. va-
naaegsedasjad@gmail.com. Tel 
5555 5527

• Ostan nõukaaegse vahvliküpse-
taja, Vana Toomase lambi, vanu 
tasku-ja käekelli. Esemed võivad 
vajada parandamist ja muud ki-
la-kola. Paku julgesti! Tel 5031849

• Ostan veneaegseid vanu mal-
mradiaatoreid. Tel 5553 0770

• Ostan Norma/Salvo ja teisi NSVL 
aegseid mänguautosid ning vanu 
1970-1990. a valmistatud Vene 
1/43 mudelautosid. Tel 529 1288

• Ostan vanu fotosid ja postkaarte 
aastani kuni 1950 (koha- ja linna-
vaated, sündmused jm). Pakkuda 
võib ka muud vanavara. Tel 5812 
8287

• Ostan nõukogudeaegseid fo-
toaparaate, objektiive, vahvli-
küpsetajaid, portselan kujusid. 
Tel 5853 2215

• Ostan vanu vinüülplaate ja raa-
matuid. Tel 503 9650

• Maksujõuline kollektsionäär 
ostab kallilt vanu (enne 1950. a) 
postkaarte, fotosid, albumeid, 
koos fotodega, markidega ümb-
rikke. Ka kollektsioonidena. Tee-
mad – linnavaated, pulmad, ma-
tused, inimesed, pühadekaardid, 
sõjaväelased jm. Täiskirjutused 
hinda maha ei võta. AITA TALLE-
TADA AJALUGU! Tel 5878 3749

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüme Haljalas küttepuid. 
Lehtpuu, kuivad ja toored, 
transport, koorem 5-10 m3. Tel 
5051 528

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 2.80 €/kott ja kasel 3.40 €/
kott. Tel 505 1528

• Müüme 3m küttepuud. Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 
2 rm. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa soodsalt küttepuid koos 
veoga. Asume Kadrina lähedal. 
Tel 5199 4895

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

• Müüa soodsalt lõhutuid küt-
tepuid (ka kuiva). Tel 5554 6093

• Müüa küttepuid .  Toores 
lepp - hind alates 40 €/rm, kuiv 
lepp - hind alates 55 €/rm, 
puulõhkumis teenus halumasi-
nal - hind alates 11 €/rm. Puud 
on laotud 5 m3 alustele, võima-
lusel saab ka väiksemale alusele. 
Puu pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transpordi või-
malus. Tel 5347 7664, Erko, Ko-
hala küla, Lääne-Virumaa

• Müüa 3 m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 504 3326

• Müüa küttepuid (märgi ja kuivi, 
lahtiselt ja võrgus). Tel 504 6111

• Müüa saetud lõhutud kütte-
puud: sanglepp, lepp, metsakuiv 
kuusk. Tel 5192 4320

• Müüa küttepuid aastaringselt 
koos kohaletoomisega, veokile 
laotult 5-15 m3. Kuivad 38 cm ja 
toored 30-50 cm. Kontakt tel +372 
503 0311

• Müüa Rakveres kuiva ah-
jupuud (lepp 50 cm). Ruumi 
hind 44 € ja ostja transport! Tel 
5567 5755

• Müüa Rakveres kuiva klotsi 
võrgus (40 l). Lehtpuu 20-30 cm. 
Koti hind 2.40 €. Tel 5567 5755

• Müüa Rakveres kuiva kütte-
puud! Lepp (30cm ja 40 l võr-
gus). Koti hind 2.80 €. Korralikud 
ja kuivad! Tel 5567 5755

EHITUS

• Katuseplekk, otse tootjalt, 
hind alates 6 €, vastavalt tellija 
mõõdule. Tel 553 9330

• Seoses raske haigusega kogenud 
mööblitisler müüb kvaliteetset 
kuiva puitmaterjali: tamm, ma-
hagon, saar jm. Tel 5552 2757

• Ära anda maja ehitusel üle jää-
nud puidu materjal. Tel 5781 2910

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435
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OSTAN KAUBAALUSEID: 
EUR, FIN ja märgistamata.

Tel 5552 2789

Kuulutuse tekst on võimalik 
sisestada ka 

VEEBIKESKKONNAS. 
Kuulutus ilmub nii internetis 

kui ka paberlehes. 

Ed. Vilde 6a,
Rakvere

                     
                     
                    

E-R   9-18
L      10-15
P    Suletud

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246 
pikter@mail.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

Tel: 517 4176 ǀ metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

Müüa 
musta 
mulda 
Rakveres 
10 €/tonn.

Tel 501 7047

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

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

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtnasaeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
TERRASSILAUDU, 
SAUNAVOODRIT, 

LAVALAUDASID JNE. 

METS

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa punanesõstar, otse talu 
aiast, veel jätkub mahlaks ja moo-
siks, hind 3 €/kg. Tulemas ka 
õunad. Vinni vald. Tel 5378 6972

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
5354 3002 või 513 3787

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega.  Info 
tel 5196 2628 või 5351 7414

• Tapamaja müüb emise lihake-
hasid kohaletoomisega. Info tel 
5351 7414

• Müüa kvaliteetset musta mul-
da (sõelutud). Pakitud ja lahti-
ne. Transpordiga. Tel 554 9113

• Müüa männikoore multši. 
Pakitud ja lahtine. Tel 554 9113

• Müüa HOBUSESÕNNIK. Al. 5 € 
sõiduauto kärutäis. Veltsi lähedal. 
Info tel 5665 5321

• Müüa HOBUSESÕNNIKUT. 
Peenestatud ja pakendatud (60 l). 
Kojutoomisega. Tel 520 1570

• Mahe kompostmuld. Sügaval-
lapanu sõnnikust toodetud umb-
rohuvaba sõelutud kompostmuld. 
Sobiv koheseks kasutamiseks 
katmikaladele, avamaale ja pü-
sikutele. Neutraliseerib mulla 
happelisuse ja taastab mulla vil-
jakuse kaheks-kolmeks aastaks. 
Ostuga keemiline analüüs kaasa. 
Transpordivõimalus. Hind laos 60 
€/m3. Lisainfo sven@meyris.eu või 
tel 505 3340

• Müüa AB lehmikuid, pullikuid 
ja tiineid ammesid. Tel 507 9115

• Ostan traktorite DT-20, T-25A, 
T-40AM, MTZ, JUMZ veneaegseid 
uusi varuosi ja kirjandust. Tel 
5687 5845

MÜÜA 
SÕELUTUD ja SÕELU-
MATA MULDA, LIIVA, 

KRUUSA, FREESASFAL-
DIT ja KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

LOOMAD

• Müüa lambaid koos talledega. 
Tel 514 3787

• Müüa noori kalkuneid Lääne 
Virumaal. Tel 5627 3235 või 5594 
9421

• Müüa haruldased hiidküüliku 
pojad, ainult lemmikloomadeks. 
Tel 5863 8137

• Müün hanesid! Noorlinnud 
emased ja isased, koorusid jaa-
nipäeval (20 €/tk), 1,5 a emane 
ja isane (25 €/tk), 4 a isane hiina 
hani (55 €). Asukoht Lepna. Tel 
522 6486

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

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

kuulutused.kuulutaja.ee

• Müüja 19. sajandi lõpust pärit 
restaureeritud hobukaarik. 
Hind kokkuleppel. Tel 521 9328

TEATED

• Rakveres aadressilt Saue 8 
läks kaduma väikest kasvu kass 
nimega Purra. Kass pelgab võõ-
raid, nii et ise teda püüda pole 
mõtet. Kui juhtud teda nägema, 
anna palun teada tel 5687 6068 
või 5688 8797. Kassini viiva info 
eest vaevatasu 50 €!

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres, Laada 14 – müüg il hea 
valik sügisjalanõusid

• Head inimesed ja firmad 
palun annetage taastusra-
viks, kasvõi 1 €, vajan hädasti 
taastusravi. Pensionist ei jätku 
taastusraviks. Kontonumber 
EE024204278649535007, Arvin 
Uutma, kiire!

 

TUTVUS

• 62aastane mees tutvub naise-
ga vanuses 60aastat, kes oleks 
hea perenaine, sale, 173 cm pikk, 
materiaalselt kindlustatud, auto, 
terve, kellele meeldib Rakvere. 
Tel 554 6490

MUU

• www.toonklaas.ee

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

• Parapsühholoogiline nõuande-
liin. Kaardid ennustavad 900 0008, 
1,87 €/min.

• 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.



Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Täna 106 aastat tagasi 
avati Taani pealinnas 
Kopenhaagenis pronks-
kuju, mis sai kuulsaks 
kogu maailmas. Samas 
on seda nimetatud ka 
kõige õnnetumaks 
skulptuuriks maailmas, 
sest sellele on osaks saa-
nud suured kannatused 
ja piinad.

Allan Espenberg

Kopenhaageni kesklinnas 
on alates 23. augustist 1913. 
aastast kõigile vaatamiseks 
näha Väikese Merineitsi (taa-
ni keeles Den lille havfrue) 
pronkskuju, millest on saanud 
Taani pealinna üks tähtsa-
maid ja tuntumaid sümboleid 
ja turismimagneteid. See on 
ausammas nimikangelasele 
Taani kirjaniku Hans Chris-
tian Anderseni (1805–1875) 
romantilisest ja kurvast mui-
nasjutust „Väike Merineitsi“.

Langelinie promenaadil 
asuva Väikese Merineitsi 
skulptuur kaalub 175 kilo, on 
125 sentimeetrit kõrge ning 
kujutab mõtlikult ümbrust 
jälgivat näkineidu. Mäles-
tussamba autoriks on Islandi 
päritolu Taani kunstnik Ed-
vard Eriksen (1876–1959), 
kes valmistas kuju suurtöös-
turi, Carlsbergi õllekontserni 
omaniku ja metsenaadi Carl 
Jacobseni tellimusel.

Modelliks oli 
kunstniku abikaasa
1909. aastal esietendus Taa-
ni kuninglikus teatris bal-
lett „Väike Merineitsi“, mille 
muusika kirjutas Fini Hen-
riques ja koreograafia autor 
oli Hans Beck. Balleti pea-
osas säras priimabaleriin El-
len Price (1878–1968), kelle 
tantsust oli Jacobsen seda-
võrd vaimustunud, et pakkus 
naisele võimalust poseerida 
muinasjututegelasest valmiva 
skulptuuri jaoks. Kuid Price 
keeldus kategooriliselt posee-
rimast alasti, mistõttu kuju 
modelliks sai skulptori enda 
abikaasa Eline Eriksen (1881-
1963).

Ühe legendi järgi olevat 
kunstnik Väikse Merineitsi 
pea ja näojooned modellee-
rinud Ellen Price’i järgi, kuid 
sellele vaidlevad vastu skulp-
tori järeltulijad: nende kinni-

1913: avati Väikese Merineitsi skulptuur

Langelinie promenaadil asuva Väikese Merineitsi skulptuur kaalub 175 kilo, on 125 senti-
meetrit kõrge ning kujutab mõtlikult ümbrust jälgivat näkineidu.

tusel olevat terve kuju tehtud 
täielikult ja ainult Eline Erik-
seni välimuse järgi.

Kuju demonstreeriti laie-
male publikule esmakordselt 
14. septembril 1912. aastal 
ning 23. augustil 1913. aastal 
anti kingitusena üle Kopen-
haageni linnale ja püstitati 
alalisele alusele kaldapealsel.

Väikese Merineitsi skulp-
tuur sai peatselt nii popu-
laarseks, et paljudes maailma 
linnades on olemas selle koo-
pia. Nii võivad merineitsikuju 
pärast uhked olla Amster-
dam, Pariis, Rooma, Tokyo, 
Sydney, Saratov, Shenzhen ja 
mitmed teisedki linnad.

Vandaalitsemine 
kuju kallal
Muinasjutukangelase kuju on 
turistide seas väga populaar-
ne ja igal aastal käib seda vaa-
tamas umbes miljon inimest, 
kellest kolmveerand on pärit 
mujalt Taanist või välismaalt, 
ülejäänud Kopenhaagenist. 
Paljud turistid on veendunud, 
et skulptuur toob neile õnne 
ja edu, kui seda puudutada. 
Aga kogu maailma mereme-
hed kingivad merineitsile lilli.

Kuid lisaks turistidele pa-
kub Väikese Merineitsi kuju 
erakordselt suurt huvi ka 
vandaalidele ja huligaanidele. 
Skulptuur on korduvalt sattu-
nud kurjategijate käeulatusse 
ja saanud seeläbi kannatada.

Üks esimesi tõsisemaid 
intsidente juhtus 1964. aas-
tal, kui kujult rööviti pea. 

Politseil ei õnnestunudki 
pronksist pead üles leida ja 
ka vandaali otsingud lõppesid 
edutult. Alles 30 aastat hiljem 
rääkis kunstnik Jørgen Nash 
(1920–2004) oma memuaa-
rides, et tema olevatki varas-
tanud pea, kuid täit kindlust 
selles pole ja mehe süüd pole 
faktidega suudetud tõestada.

Pärast skandaalset van-
daalitsemist hakati videviku 
saabumisel mälestussammast 
valgustama prožektoritega. 
Alguses patrullisid Väikese 
Merineitsi juures ka politsei-
nikud, kuid hiljem võeti nad 
maha.

1998. aasta jaanuaris lõigati 
kujul taas pea maha, aga see-
kord saadi see kätte ja skulp-
tuur taastati kiiresti. Kuid 
süüdlased jäid jällegi tabama-
ta. 1990. aastal taheti uuesti 
pead varastada, kuid see ei 
õnnestunud, kuigi kael oli 
peaaegu täielikult jõutud läbi 
saagida.

Suvel 1984 saagisid tund-
matud huligaanid kujult 
maha parema käe, kuid need 
kurjategijad ilmusid ise polit-
seisse süüd üles tunnistama. 
Selgus, et vandaalitsedes olid 
kaks teismelist purjus olnud 
ega saanud oma teost aru.

2003. aastal kukkus meri-
neitsi plahvatuse tulemusel 
aluselt merre. Järgmisel aastal 
riietati ta parandžaasse ja isla-
mikleiti protestiks selle vastu, 
et Türgil tekkis soov astu-
da Euroopa Liitu. Aga 2007. 
aastal pandi kujule pähe hid-

žaab – mosleminaiste peaka-
te.

Korduvalt on püütud 
pronkskuju üle värvida. Näi-
teks 2007. aastal värvisid pä-
tid merineitsi sadade turistide 
silme all avalikult roosaks. 
Mõni kuu hiljem tehti kuju 
pea ja vasak käsi punaseks. 
Kuju juuksed värviti puna-
seks veel 1961. aastal, kui 
joonistati talle selga ka rin-
nahoidja. Aga 2006. aastal 
pritsiti skulptuur roheliseks 
ja tema käte külge kinnitati 
dildo. Kaks aastat tagasi valati 
kuju üle valge ja sinise värvi-
ga.

Kopenhaageni linnavõimu-
del sai ajapikku villand kuju 
taastamisest, mistõttu hakati 
kaaluma võimalust toimetada 
Väike Merineitsi näiteks mõ-
ned meetrid kaldast eemale 
merre, et huligaanidel oleks 
keerulisem selleni pääseda. 
Kuid mõtteks on see esialgu 
jäänudki.

Aga 2010. aastal – esma-
kordselt skulptuuri ajaloos 
lahkus Väike Merineitsi enam 
kui pooleks aastaks oma asu-
kohalt. Nimelt viidi kuju 
Taani valitsuse otsusel EXPO 
maailmanäitusele Hiina Rah-
vavabariiki, kus skulptuuri 
kaudu tutvustati Taani riiki. 
Kivil istuv näkineid püstita-
ti Taani paviljoni keskossa. 
Sama aasta novembris naasis 
kuju õnnelikult oma koduses-
se asupaika.

Merineitsi – 
fi lmikangelane
Väikesest Merineitsist on 
tehtud viimase sajandi jook-
sul mitmeid filme, nii anima- 
kui mängufilme. Lisaks on 
olemas kümneid linateoseid, 
kus seda pronkskuju võib 
mõnes kaadris silmata.

Peatselt on valmimas veel 
üks film, millest saab 1989. 
aastal Disney stuudios teh-
tud klassikalise animafilmi 
uusversioon. Seda mängufil-
mi hakatakse tegema 2020. 
aastal ja hiljuti avalikustati 
peaosatäitja Arieli osatäitja, 
kelleks saab 19-aastane laul-
jatar ja näitleja Halle Bailey. 
Selline otsus tekitas ühiskon-
nas suurt poleemikat ja otsest 
vastuseisu. Asi on selles, et 
Bailey on mustanahaline, aga 
paljud ei suuda ette kujutada, 
et Väike Merineitsi ei olegi 
enam valgenahaline, nagu ta 
olnud ligi kakssada aastat.
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HINNAD RAKVERE TURUL
22. augus  l 2019. Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

Veel müügil:
*suvelilled ja lillekimbud
*tööstuskaup – jalanõud ja riided
*kasutatud riided
* saunavihad
Info tel.322 3877; turg@ogelektra.ee

TÄNA MAAILMAS

Valus on mõelda, et Sind enam pole
ja iial Sa meie juurde ei tule…

Avaldame kaastunnet Alexandrale, 
Sergeile ja kõikidele lähedastele kalli  

KAIDI SULA
kaotuse puhul. 

Jääd alati mu südamesse 
mu kallis sõbranna. 

Kristi perega

Avaldame kaastunnet Enele kalli  
EMA

kaotuse puhul. 
 

Kuulutaja

Siiras kaastunne Enele armsa 
EMA 

kaotuse puhul. 

OG Elektra AS ostu-müügiosakond

Tuul nii tasa puude ladvus liigub, 
linnud unelaulu laulavad… 

Unehõlma süda vajus, 
mälestused, hellad, maha jäid... 

Avaldame sügavat 
kaastunnet Gerli Pavelile 

lähedastega kalli 

VANAEMA 

kaotuse puhul. 

Tapa KK kollektiiv
 

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb… 

Südamlik kaastunne
Ene Sarjasele armsa 

EMA 

kaotuse puhul.

 
Triinu, Liisi, Triin, 

Margit, Kelli, Gerli, 
Kätlin, Ege, Küllike, 

Margot, Anneli
 

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Värske kartul kg 0,70 1,20 

Till kg 8,00 10,00

Roheline sibul kg 4,00 6,00 

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Petersell kg 8,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Salatikurk kg 2,00

Väike kurk kg 2,00

Värske hapukurk kg 6,00 8,00

Tomat kg 3,00 3,80

Porgand kg 2,00

Värske kapsas kg 1,00

Kaalikas kg 2,00

Peet kg 2,00

Suvikõrvits kg 1,00

Aeduba kg 4,00

Põlduba kg 3,00

Maasikad kg 6,00 8,00

Aedvaarikad kg 10,00 12,00

Mustikad liiter 4,00

Pohlad liiter 4,00

Astelpaju marjad kg 8,00 10,00

Õunad kg 1,50

Ploomid kg 3,00 4,00

Kultuurmustikad kg 8,00

Kukeseened kg 7,00

Värske mesi 700g purk 6,00

Värsked räimed kg 1,30
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Sealiha al 2,80 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad
rikkaliku valiku värsket sealiha.

Müügil lai valik sealihast saslõkke,
grill-lihasid, grillribisid, grillkoote

ja toorvorstid.

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Täiskasvanute tööalased täiendkoolitused
Rakveres, Jõhvis, Tallinnas ja Tartus

• Personalitöötaja

• Müügiesindaja

• Ettevõtluse kiirkursus

• E-õppe kursused pilvekoolis

• Keelekursused

• Ilukoolitused

• Raamatupidamine

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

•
algab 31.08 ja 21.09 kell 10.00

•
algab 19.09 kell 10.00

• algab 7.10 kell 18.00
• algab 23.10 kell 18.00

• algab 19.09 kell 18.00
• algab 17.09 kell 18.00

Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus (35h)

Veoauto- ja bussijuhi (140h) kiirendatud ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus
D-kategooria (buss) koolitus

T-kategooria (traktor) koolitus
B-kategooria koolitus

info@calidum.ee

Tel +372 58 180 046

Keskkütte-

süsteemid ja

soojuspumbad

Avatud: E - R 9-18, L 9-15

Rakvere, Turu plats 5

Tel 5647 3004

KVALITEETSED
KOOLIKOTID

JEVA TARGET COOCAZOO• •

Asume Rakvere vallas

Sireli tee 3

Tel 503 7729,

322 4174

(Tapa teeristis)

MÜÜGIL RIKKALIK VALIK
heas korras kasutatud
mootorsaage, võsalõikureid,
ja murutraktoreid
Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil
uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid,
hekilõikurid, saed,
oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.ee
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