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Kookosõli
rafineerimata
(mahe, extra virgin)
500ml

Make-up
kontuuri
palett
15 värvitooni

Kõik Depend geellakid

SKINLITE jalgade
koorimissokid

Tigi Catwalk Volume
Collection Duo Kit
750ml+750ml

FEG ripsmeseerum

Elizabeth Arden Green Tea
Honey Drops
Body Cream
500ml

Monster High
voodilina
kummiga
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Placent Activ komplekt
juuksevedelik,
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palsam

Led
valgusriba
5m RGB

Saunaseelik
mehele/naisele
takjaga kinnitus

Kinoki Detox
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Finish nõude-
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tabletid
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Scholl
Velvet soft
elektrooniline
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Aiatööriistade
riiul alumiiniumist
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Crema & Aroma
kohvioad
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•
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Eesti põllumajandus on krii-
sis ning vajab abi. Tegemist 
on faktiga, mida peita pole 
võimalik ega ka kuidagi vaja-
lik. Juba teist sügist järjest ko-
gunesid põllumajandustoot-
jad Toompeale suurele mee-
leavaldusele, et nende raske 
seis lõpuks ka Vabariigi Valit-
susele kohale jõuaks. Häm-
mastaval kombel on see tead-
mine jõudnud kohale pea 
kõigile – opositsiooni esinda-
jatele, meediale ning tavako-
danikele –, kuid valitsus jätk-
ab oma tuima rada ning eitab 
kriisi. Pead probleemide eest 
liiva alla peites süvendame 
aga muresid veelgi.
Vaatame siis korraks fakte. 
Meie põllumehi on tabanud 
üks hoop teise järel. Sigade 
Aafrika katk vohab Eestis juba 
mitmendat aastat ja olukord 
läheb aina hullemaks – katk 
hõivab üha uusi alasid ning 
kolmas tsoon muudkui 
laieneb, mistõttu on Eesti 
seakasvatajad sunnitud oma 
sealiha poolmuidu ära and-
ma.
Seakasvatus oli alles hiljuti 
veel äriliselt tulus ja maale 
hädavajalikke töökohti loov 
ning hoidev majandusharu. 
Tänased olud sunnivad toot-
jaid aga uksi sulgema, millega 
kaovad ka maal nii vajalikud 
töökohad ja võimalused.
Tõsise löögi all on ka meie 
piimandussektor, kus oper-
eerivad põllumehed kannata-
vad ennekõike poliitiliste 
mängude tõttu. Sanktsioonid 
ning impordikeeld Vene-
maale on viinud piima hinna 
tasemele, kus farmid ei suuda 
enam ots otsaga kokku tulla.
Oleme väga lähedal rohkem 
kui kümme aasta tagasi aset 
leidnud olukorra kor-

dumisele, kus Vene kriisi tõt-
tu olid põllumehed sunnitud 
ligi 30 000 lüpsilehma tapam-
ajja viima. Seda sümboli-
seeris ka äsjane meeleaval-
dus, kus Riigikogu ette laotud 
10 000 piimapudelit olid just-
kui hauakivi meie lehmadele 
ning laiemalt ka põllumajan-
dusele üldiselt.
Nagu viimaste aastate mee-
leavaldustest näha, on Eesti 
põllumehed valitsuse peale 
väga pahased ning temalt oo-
datakse konkreetseid samme 
meie maaelu päästmiseks. Ei 
ole kahtlustki, et kui me jät-
kame tänase poliitikaga, 
hääbub meie põllumajandus 
õige pea.
Maaeluminister sõnas hiljuti 
ühes intervjuus, et põllu-
meeste toetamine ülemine-
kutoetusega on ebaefek-
tiivne. Mina seda arvamust ei 
jaga. Ebaefektiivne on see, 
kui valitsus vaatab tänast olu-
korda lihtsalt käed rüpes 
pealt ning midagi teha ei 
soovi. Kui aga valitsusel endal 
ideed puuduvad, tuleks kuu-
lata teiste ettepanekuid.
Leevendamaks põllumeeste 
muresid, algatas Keskerakon-
na fraktsioon sellel es-
maspäeval toimunud parla-
mendi sügisjärgu esimesel is-
tungil otsuse eelnõu, millega 
tagataks Eesti põllumeestele 
riigieelarvest aastatel 2017-
2020 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega lubatud 
maksimaalses määras 
üleminekutoetusi, mis võrd-
sustaks põllumeeste toetused 
Euroopa Liidu keskmisega.
Eesti põllumeestele tähen-
daks toetuste maksimaalses 
mahus väljamaksmine 
peaaegu 70,6 miljonit eurot. 
Meie ettepanek tagaks põllu-

meestele juba järgmiseks aas-
taks üleminekutoetusi 19,5 
miljoni euro ulatuses. On aeg 
asuda toetama enda põl-
lumehi nii, nagu seda teevad 
meie naaberriigid.
Ka käesoleval aastal oli valit-
susel võimalik põllumajan-
dustootjaid riigieelarvest 
toetada ligikaudu 21,5 mil-
joni euro ulatuses, mida kah-
juks ei peetud oluliseks, ja se-
da erinevalt meie naabritest. 
Eesti maksis viimati ülemine-
kutoetust 2013. aastal. Seesu-
guselt jätkates on meie põllu-
meestel pea võimatu püsida 
naabritega konkurentsis.
Kodumaise toidu olemasolu 
ja säilimine on aga minu hin-
nangul riigi julgeoleku küsi-
mus. Kui nii edasi läheb, pole 
enam kaugel aeg, kus eesti 
piim ja liha muutuvad defit-
siitkaubaks ning hoolitsetud 
põldude asemel hakkavad 
võimutsema takjaväljad.
Nüüd jääb üle vaid loota, et 
valitsusel jätkub mõistust tul-
la opositsiooni ettepanekuga 
kaasa. Teerullipoliitika raken-
damine vaid halvendab meie 
põllumeeste võimalusi. Meie 
ühine soov peaks olema, et 
meie põllumees on tugev 
ning tootjad edukad.
Olla sõltuvuses importtoidust 
näitab meie riigi haavatavust 
ja sõltuvust välisjõududest, 
mistõttu loodetavasti mõiste-
takse, et iga normaalse riigi 
julgeolekupoliitika üheks al-
ustalaks on korralik varusta-
tus kodumaise toiduga.

Siret Kotka,
Riigikogu maaelukomisjoni 
aseesimees, Keskerakond

On aeg, et põllumeeste 
kriis ka valitsusele pärale jõuaksPiimatootjad on hädas

Räägitakse ikka, et riigipead elavad justkui teises maail-
mas ning ei mõista Eesti põllumeeste olukorra tõsidust. 
Selline kriitika on ka õigustatud, sest ei saa öelda, et riigi-
pead, kelle endi esindajateks valinud oleme ning kellelt 
eeldame asjade realistlikku hindamist ning sedalaadi 
kriiside lahendamist, oleksid oma ülesandega seekord 
hakkama saanud.
Samas ei mõista paljud meiegi hulgast, kui kurnav, kee-
ruline ning masendav põllumajandustootjate elu praegu 
tegelikult on.
Asi ei ole üksnes ühe sektori kokkukukkumise ohus, vaid 
meie endi inimeste läbielamistes. Põllumajandus ei ole 
ainult raha teenimise moodus, see on eluviis ja eneseväl-
jendus. Suur osa põllumehi ja loomakasvatajaid on oma 
ettevõtte üles töötamiseks kulutanud aastakümneid, see 
ei ole lihtsalt töö, vaid elutöö.
Mis tunne võib olla, kui kogu vaev tuulde lendab, seejuu-
res ise milleski süüdi olemata.
Lisaks emotsionaalsele kahjule on tohutult suured ka 
tootmise lõpetamisega kaasnevad kahjud. Meenutame 
näitena Väike-Marja lähistel sulgetud Müüriku farmi juhi 
lugu, kes lisaks lehmakarjale pidi maha müüma ka suure 
osa põllumaad lihtsalt selleks, et oleks võimalik kahjumit 
teeniv tootmine lõpetada ning seejuures mitte nö võla-
vanglasse sattuda.
Ja mida peaksid need inimesed siis edasi tegema? Nad 
on jäänud tühjade kätega või lausa võlgadesse ning sis-
setulek puudub. Tööta jäävad ka need, kes ettevõtetes 
palgal olid.
Niigi hääbuv maaelu saab järjekordse löögi. Kes peaks 
tahtma sellises ebakindlas situatsioonis midagi uut alus-
tada?
Õnneks on veel lautu, kus lehmi pole Poola müüdud 
ning sigalaid, mille asukaid on seni suudetud seakatkust 
säästa.
Jah, tõenäoliselt saab seegi kriis mööda ning piima ja 
sealiha toodetakse Eestis edasi, ent millise hinnaga?
Esmaspäeval Toompeal toimunud aktsioon võiks panna 
meid kõiki hetkeks kaasa mõtlema ning jälgima põllu-
majandustootjate toetuseks tehtavaid või tegemata jää-
tavaid samme.
Tänasest Kuulutajast saate lugeda piimatootjate kurva 
olukorra üksikasjadest (lk 6), üht näidet siiani vastu pi-
dava põllumajandusettevõtte rõõmudest ja muredest (lk 
7) ning tänase opositsioonipoliitiku arvamust sel teemal 
(lk2).

Kuulutaja

Eesti puu- ja köögivilja-
kasvatajad saavad taot-
leda erakorralist abi

Jõustus maaeluministri 
määrus, millega pikenda-
takse Euroopa Liidu era-
korralist abi Eesti puu- ja 
köögiviljakasvatajatele 
seoses Venemaa poolt Eu-
roopa Liidu toiduainete 
sisseveo keelustamisest 
tingitud kahjudega.
Taotleda on võimalik fi-
nantsabi kokku kuni 3000 
tonni puu- ja köögivilja tu-
rult kõrvaldamise, toorelt 
koristamise või koristama-
ta jätmise eest. Erakorrali-
ne abimeede on avatud ku-
ni 30. juunini 2017 või kuni 
3000 tonni suuruse koguse 
täitumiseni.
Abi saab taotleda järgmiste 
puu- ja köögiviljade puhul: 
porgand, peakapsas, lill- ja 
spargelkapsas, seened (pe-
rekonnast Agaricus), to-
mat, kurk (sh kornišonid), 
vaarikas, must sõstar, pu-
nane sõstar, valge sõstar, 
karusmari, jõhvikad, mus-
tikad, pohlad, ploomid, 
maguskirsid, õunad ja pir-
nid.
Tekkinud kahjude hüvita-
mist soovivad puu- ja köö-
giviljakasvatajad peavad 
sellest eelnevalt teavitama 
Põllumajandusameti tai-
metervise ja aianduse osa-
konda, kes viib läbi vajali-
kud kohapealsed kontrol-
lid. Seejärel tuleb toetuse 
taotlus esitada Põlluma-
janduse Registrite ja Infor-
matsiooni Ametile (PRIA). 
Toetus makstakse välja hil-
jemalt 30. septembriks 
2017.

Kuulutaja
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Tapal toimus meeleaval-
dus loomade kasutami-
se vastu tsirkustes, mil-
le algatajateks olid ko-
halikud noored. Tapa 
keskväljakule oli kella 
17ks kogunenud ligi 
poolsada noort, kes pla-
katitega püüdsid möö-
dujate tähelepanu .

Marimai Kesküla

“Eesmärk on survestada 
Maaeluministeeriumit, kes 
praegu arutab teatud 
loomaliikide kasutamise 
keelustamist tsirkustes. Suur 
hulk loomaliike jääb aga sell-
est seaduseelnõust välja,“ 
rääkis noor aktivist Helger 
(15).
“Olen vegan ning kui sain tea-
da, milline on loomade elu 
tsirkustes ning kuidas toimub 
nende dresseerimine, sain 
aru, et see on vale” vastas Bet-
ty (16) küsimusele, kust sai al-
guse mõte korraldada mee-
leavaldus.
Noorte sõnul on koolikaas-
lased valdavalt sama meelt 
ning ka paljud õpetajad kiit-
sid.
Facebookis oli meeleavaldus-
est huvitatuks märkinud ka 
Tapa vallavanem Alari Kirt, 
kes toetab noorte püüdlusi. 
“Mulle isiklikult ei meeldi 

Noored avaldasid meelt

loomade kasutamine tsirkus-
es ja ma ei ole ka suurem asi 
tsirkusesõber. On hea, et 
meie noored omavad seisu-
kohta ja on aktiivsed ning väl-
jendavad oma arvamust vii-
sakalt ja tsiviliseeritult, mitte 
ei kasuta barbaarseid ja eba-
seaduslikke meetodeid oma 
arvamuse teatavaks tegemis-
el,” kommenteeris vallava-
nem.
MTÜ Loomade Nimel esinda-
ja Anita Jürsoni sõnul on 
loomi kasutavate tsirkuste 
vastu Eestis meelt avaldatud 

juba ligi 10 aastat. “Meeleav-
alduste korraldamisega 
oleme alati soovinud saata 
sõnumit, et loomade koht 
pole tsirkuses ja tahame näha 
Eestit liitumas nende riikide 
nimekirjaga, kes loomade ka-
sutamise tsirkustes keelusta-
nud. Meeleavaldused tsirku-
ste juures on ka hea viis 
ühendust saada tsirku-
sekülastajatega - pidades kõ-
nesid ja jagades lendlehti, 
saame tõsta inimeste teadlik-
kust loomade kannatustest 
tsirkustest,” lisas ta.

Samas üks anonüümseks jää-
da sooviv naine, kes väitis, et 
töötab tsirkuses, ütles, et te-
ma pärast seisku seal. „Ma ei 
saa aru, mida nad siin te-
evad,“ imestas ta.“ Meil on ka 
ilma loomadeta numbreid. 
Kõik saavad siit suurepärase 
elamuse ja tänavad meid lah-
kudes.“
MTÜ Loomade Nimel esinda-
ja arvab, et loomatsirkuste 
aeg hakkab otsa saama. 
“Oleme kogunud ligi 13 000 
kodaniku allkirja loomade 
tsirkustes kasutamise 
keelustamise poolt. Tun-
nustatud Eesti zooloogid Tiit 
Maran ja Aleksei Turovski on 
öelnud, et nad ei poolda met-
sloomade pidamist tsirkustes. 
Sama arvab ka Eesti 
Loomaarstide Ühing. Lisaks 
sellele on hetkel kooskõlasta-
misel eelnõu teatud loomalii-
kide keelustamiseks tsirkuses. 
Leiame, et ainult teatud lii-
kide tsirkuses keelustamine 
pole piisavalt hästi põhjenda-
tud ning keeld võiks laieneda 
kõikidele loomadele.”
Tapal esinenud tsirkuse Zoo 
Impeerium reklaamplakatil 
seisab, et nende etenduses on 
järgmised loomad: nelja tõu-
gu ahvid, rebased, polaarsed 
husky´d (koerad), roosa pe-
likan, kolm suurt krokodilli, 
okassiga, punakoaatid ehk 
ninakarud, valged tuvid, 
kährikud, tuhkrud, puudlid ja 
sebrad.

Tapa noored aktivistid kõndisid keskväljakult tsirkuse poole 
ning hüüdsid loosungeid.

Foto: Marimai Kesküla 

Jõhvis avati laboratoorium
OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Jõhvi laboris lõppe-
sid piirkonna ühe kaasaegseima laboratooriumi ehitustööd.
 Pargi tänaval asuvas Keskonnaameti majas paikneva labo-
ratooriumi ehitusprojekti ettevalmistus algas eelmisel aas-
tal. Põhieesmärgiks seati kaasaegsetele laboritele omane 
stabiilne ja reguleeritav sisekliima, mis tagab analüüside 
kõrge kvaliteedi. Eelnevalt oli suurim probleem ruumide õi-
ge temperatuuri kindlustamine. Projekti ettevalmistamisel 
tutvuti mitme uue laboriga Eestis, et saadud kogemusi ka-
sutada uuendatud laboratooriumi rajamisel.
Koos labori uue sisustusega läks uuendamine maksma üle 
300 tuhande euro. SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 
toel teostatavate labori ehitustööde maksumus oli üle 200 
tuhande euro ja regionaalarengu fondi vahenditest toetatud 
labori sisustus maksis üle 100 tuhande euro. Ehitustöid 
teostas Scandec Ehitus OÜ, omanikujärelevalvet tegi Tar-
vaprojekt OÜ ja labori sisustuse tarnis ProjektiMööbel OÜ.
OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Virumaa osakonna 
klientideks on ettevõtted ja riigiasutused Ida- ja Lääne-Vi-
rumaal, samuti teostatakse riiklikku keskkonnaseiret mõle-
mas maakonnas. Tööstuspiirkondades on asutuse hallata-
vad õhuseirejaamad, mis edastavad internetis reaalajas in-
fot välisõhu kvaliteedi kohta. Lisaks teostatakse suletud 
poolkoksimägede keskkonnaseiret ja järelhooldust. Jõhvi 
labor on spetsialiseerunud vee- ja õhukvaliteedi mõõtmis-
tele, laboris töötab 17 inimest.

Kuulutaja

Toss ajas päästjad välja
Esmaspäeva pärastlõunal said päästjad väljakutse Rakve-
resse Võidu tänavale. Teate kohaselt oli tulekahju elumajas.
Päästjate kohale saabudes selgus, et kahekordses kaksikela-
mus suitses elektriharukarp. Päästjad lülitasid majast voolu 
välja ja keelasid enne harutoosi remonti voolu sisse lülitada. 
Kannatada keegi ei saanud.
Kohale tuli ka omanik, kes asus kohe tegutsema.

Mari Mölder

8. sünnipäev
17. SEPTEMBER 12.00-16.00

HIIGELSUUR SÜNNIPÄEVATORT 
JA PALJU KINGITUSI!

LASTEKAUPADE 
KAMPAANIA
5.-18. SEPTEMBER

MIKK MÄE

 THE ILVES SISTERS
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Alates 2011. aastast 
tunnustab Lääne-Viru 
maavalitsus „Hea ette-
võtja“ ja „Tubli töötaja“ 
rinnamärgiga maakon-
na tublisid tegijaid. Et-
tepanekute esitamse 
aeg on taas käes ja 
maavanem Marko Torm 
kutsub üles organisat-
sioone üles seadma uu-
si kandidaate.

Katrin Kivi

„Kõikide tublide inimesteni 
ei jõua me nagunii, kuid sel 
moel loome vähemalt võima-
luse osa inimeste märkami-
seks meie maakonnas,“ sõnas 
Lääne-Viru maavanem Mar-
ko Torm. Ta innustas omava-
litsusi enda territooriumil toi-
metavaid ettevõtjaid märka-
ma ning ettepanekuid tege-
ma. „Tööandja puhul loodan 
jällegi, et leitakse kiires iga-
päevas see aeg, et esitada ka 
„Tubli töötaja“ tunnustuse 
saamiseks oma inimesi. Mär-
kamine on oluline,“ rõhutas 
ta.
„Hea ettevõtja” konkursi ees-
märgiks on esile tõsta ja tun-

nustada pikaajalisi ettevõt-
jaid, kes loovad töökohti ja 
kelle najal püsib majandus. 
Kolmes järgus kavandatud 
rinnamärk “Hea ettevõtja 
10/15/20 aastat” antakse et-
tevõtjale (51 protsendi osa-
nik, tippjuht), kes on juhti-
nud konkreetset ettevõtet 
edukalt vähemalt vastavalt 
10, 15 või 20 aastat. Head ja 
edukat ettevõtjat ning ettevõ-
tet iseloomustavad korrektne 
maksekäitumine, hea ette-
võtluskultuur, panus piirkon-
na tööhõivesse, kohalikku 
arengusse ja ühiskondlikku 
ellu. 
Rinnamärgi “Tubli töötaja” 
kandidaadiks on võimalus 
esitada inimest, kes on tööta-
nud konkreetses ettevõttes 
või asutuses vähemalt küm-
me aastat, kelle panus antud 
organisatsiooni arengusse on 
olnud märkimisväärne ja kes 
on olnud ühiskondlikult ak-
tiivne. Nimetatud rinnamär-
ke antakse kalendriaastas ku-
ni 15.
Ettepaneku koos põhjendu-
sega rinnamärgi andmiseks 
võib esitada ettevõte, kohalik 
omavalitsus, mittetulundus-
ühing või mõni muu organi-

satsioon.
Kirjalik taotlus koos põhjen-
dusega esitada Lääne-Viru 
maavalitsusele hiljemalt 22. 
septembri kella 17.00ks aad-
ressil F. R. Kreutzwaldi 5, 
44314 Rakvere või e-posti 
aadressil info@laane-viru.
maavalitsus.ee. 

Kuna OG Elektra Tootmi-
se ASi suitsutsehhi termo-
töötleja Ritsardas Sakuti-
sel ei õnnestunud 2015. 
aasta tseremoonial osa-
leda, siis tuli maavanem 
Marko Torm teda isiklikult 
tööpostile tunnustama.
„Leian, et Ritsardas on 
väga hea eeskuju nii tä-
nastele kui ka tulevastele 
kolleegidele,“ leidis Torm. 
„Ta on alustanud karjää-
riredeli alumisest otsast ning jõudnud tugevatele posit-
sioonidele, olles oluliseks panustajaks meie maakonna 
juhtiva liha-, vorsti-, kulinaaria- ja pagaritoodete toot-
ja ja turustaja juures.
Sakutis asus ettevõttesse tööle 1998. aastal garaazhi 
abitöölisena. Omandanud vajalikud oskused, asus ta 
tööle 2006. aastal suitsutsehhi termotöötleja ametiko-
hale. Tema kätetööna saavad lõppviimistluse liha- ja 
vorstitooted. Tööandja sõnul on ta kohusetundlik, täp-

Lääne-Viru maavalitus toob 
ettevõtjad ja tublid töötajad esile

ne ja oma ala spetsialist. Tema pikaajaline töötamine 
näitab, et ka tootmistöötajana võib olla väga edukas.
Teine OG Elektra töötaja, keda mööddunud aastal esile 
tõsteti, oli juhatuse liige Rita Uukckivi, kes asus ettevõt-
tesse tööle 1994. aastal arvutioperaatori ametikohale.
Maavanem avaldas heameelt, et OG Elektra on oma 
tublisid töötajaid märganud ja maakonna nimel tunnus-
tamiseks esitanud. „Lääne-Virumaa on selliste inimeste 
üle väga uhke,“ ütles ta.
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Kelmid mõtlevad pide-
valt välja uusi skeeme, 
millega kergeusklikelt 
raha välja petta. Kelmu-
sed lähevad üha keeruli-
semaks ning tihti oma-
vad need rahvusvahelist 
mõõdet.

Kaius Mölder

Petuplaanidesse kaasatakse 
inimesi nende enese teadma-
ta. Näiteks võttis politseiga 
ühendust mees, kes avastas, 
et tema kallis sõiduauto Tesla 
on populaarses automüügi-
portaalis Mobile.de müüki 
pandud. Kuigi ta müüs oma 
sõidukit kodumaal, oli see 
miskit pidi jõudnud rahvus-
vahelisse müügikeskkonda. 
Lisaks kuulutusele olid lisa-
tud sõidukist pildid ja turu-
hinnast soodsam hind.
Selgus, et mõni aeg varem 
võttis automüüjaga ühendust 
üks inimene firmast Autowell 
ning tundis sõiduki vastu hu-
vi. Samas ütles firma esinda-
ja, et ta ise ei saa Tallinnasse 
kohale tulla, kuid saadab sõi-
dukit vaatama oma kaastöö-
taja, kes teeb autost fotod 
ning samuti pildistab üles 
sõiduki tehnilise passi.
Peale seda leidiski autooma-
nik oma sõiduki Saksa inter-
netilehel müügil olevat ning 
hakkas detektiivitööd tege-

Avastus: sinu autot müüakse välismaal

Petturite koduleht on täis valeinformatsiooni ja keelevigu.
Foto: kuvatõmmis

ma. Internetti kasutades 
avastas ta üsna põhjalikult et-
tevalmistatud petuskeemi.
Seepeale pöördus autooma-
nik politsei poole, kes hakkas 
asja juba põhjalikumalt lahti 
harutama. Kuigi politseile ei 
olnud laekunud ühtegi aval-
dust, et keegi oleks Eestis sel-
lise pettuse läbi kahju kanna-
tanud, pakkus see siiski 
mundrikandjatele kõrgenda-
tud huvi.

Asja edasi uurides ilmnes, et 
kurjategijate eesmärgiks oli 
saada portaalis Mobile.de 
müüki pandud sõiduki eest 
ettemaks või nõndanimeta-
tud broneerimistasu, misjärel 
kadusid võltsmüüjad silma-
piirilt. Välja valiti vaid kõige 
kallimad sõidukid, et ette-
maks oleks võimalikult suur. 
Huvi ostjates tekitati sellega, 
et sõidukit müüdi turuhin-
nast 10-15 protsenti soodsa-

malt.
Politsei raskete kuritegude ta-
lituse juht Roger Kummi sõ-
nul tuli uurimise käigus välja, 
et skeemiga seotud Eesti in-
ternetilehekülg Autowell.ee 
asub Ameerika Ühendriikide 
serveris. „Seal esitatud and-
med ei vasta tegelikkusele. 
Isikud, kelle pildid on saidile 
üles riputatud, on välja mõel-
dud. Samuti ei asu Ida-Viru-
maal Sillamäe aadressil maja, 
kus peaks mainitud firma 
paiknema. Lisaks ei vasta te-
gelikkusele esitatud telefoni-
numbrid. Esialgsel uurimisel 
viivad niidid Läti vabariiki, 
kust väidetavalt asja juhitak-
se,“ selgitas Kumm.
Asja edasi uurides leiti mit-
meid luksusautode eestlas-
test omanikke, kelle sõidukid 
olid enese teadmata läbi Au-
towelli Mobile.de müügikesk-
konda müüki jõudnud. Lisaks 
arvab politsei, et ka fotosid 
tegema palgatud inimesed ei 
pruugi olla teadlikud edasi-
sest petuskeemist. Kui aga fo-
tod jõuavad kelmide kätte, 
siis hakkavad need mujal rii-
kides asuvates müügiportaa-
lides oma elu elama.
Politsei palub ühendust võtta 
isikutel, kelle sõidukit on pil-
distamas käidud, ja isikutel, 
keda on pildistama palgatud. 
Nii saab kriipsu peale tõm-
mata petuskeemile, mille po-
tentsiaalseteks kahjukanna-
tajateks on välismaalased.

Reisile minnes mõtle oma ohutusele
Sagenevad terrorirünnakud on ka eestlased ärevaks ajanud 
ning reisile minnes mõeldakse ohutusele rohkem kui va-
rem. Ka kindlustusfirmad on seetõttu muutnud oma reisi-
kindlustuste pakkumisi, mis seotud terroriohuga.
Terrorismiga seotud reisikindlustust pakuvad praegu Eestis 
vaid mõned kindlustusseltsid ja enamjaolt on nende tingi-
mused üsna sarnased. „Terrorismikaitse annab reisikind-
lustuse puhul tavalisele riskikaitsele veidi juurde, aga maks-
tavad hüvitised jäävad samasuguseks. Kui terrorismiga seo-
ses on tekkinud tervisekahjustus, siis maksame kinni ravi-
kulud. Äärmusliku juhtumi korral, kus inimene sureb, too-
me sarnaselt tavapärasega omastele surnukeha tagasi ko-
dumaale ja hüvitame kõik kulud,“ selgitas Salva kindlustuse 
juhatuse liige Urmas Kivirüüt.
Ta tõi näitena välja kaks asjaolu, mil reiskindlustust vaja 
võib minna: tekib tervisekahjustus või tekib tõrge, kus reis 
võib ära jääda; tuleb varem tagasi koju pöörduda või pole 
võimalik üldse tagasi sõita. Sel juhul aitab kindlustusfirma 
otsida ööbimist ja katab kõik alternatiivsed kulutused. 
Kui reisikindlustuse puhul sõltub hind piirkonnast, kuhu 
reisitakse, siis terrorismi puhul võetakse maailma ühtse ter-
vikuna, sest kunagi pole teada, millal ja millises piirkonnas 
puhang toimuda võib.
Siiani on IF kindlustus ainus firma, mis on pidanud juba 
terrorismikindlustusega otseselt kokku puutuma. Esindaja 
sõnul on selle kindlustusliigiga aidatud kokku kümmet 
klienti. Kõik nad olid Brüsseli rünnaku hetkel sündmuskoh-
tade lähedal. Õnneks ühegi tervisekahjuga kokku ei puudu-
tud ja ettevõte tegeles vaid kindlustuse ostnud inimeste ma-
jutuse ja evakueerimisega.
Kui aga jäädakse keeruliste sündmuste keskele, siis tuleb 
võtta ühendust poliisil oleval telefoninumbril. Kivirüüt üt-
les, et näiteks Salval on koostöö ülemaailmse meditsiiniabi-
koordinaatoriga SOS International, mis korraldab vastavalt 
vajadusele klientide ravi, majutuse ja transpordi.
Kindlustusega tegelevad ettevõtted ütlevad justkui ühest 
suust, et suurt hinnavahet uue riski kindlustamine klientide 
jaoks kaasa pole toonud. Samas aga ei näita eestlased suurt 
huvi uue kindlustustüübi vastu.

Kaius Mölder



Kuulutaja reede, 16. september 20166 PÕLLUMAJANDUS

Piimatootjate olukord 
Eestis on jätkuvalt üli-
keeruline, iga toodetud 
liitri pealt teenitakse 
kahjumit, mis on enam 
kui neljandik toorpiima 
omahinnast. Rakvere 
Piimaühistu tegevjuht 
Priit Putko, kes käis ko-
hal ka põllumeeste kor-
raldatud aktsioonil 
Toompeal, rääkis Kuulu-
tajale piimatootjate 
probleemidest.

Liisi Kanna

Esmaspäeval korraldasid põl-
lumehed Toompeal aktsiooni, 
mille käigus laoti lossi platsile 
kümme tuhat liitrit kodu-
maist piima. Iga pudel pidi 
meenutama ühte Eesti piima-
lehma, kes viimase kahe aas-
ta jooksul piiri taha või tapp-
majja viidud. Selle ajaga on 
Eestis piimalehmi vähemaks 
jäänud üle kümne protsendi, 
mis on enam kui kümme tu-
hat isendit.
Aktsiooniga „(M)ärkamine!“ 
püüdsid piimatootjad suuna-
ta riigipeade tähelepanu jät-
kuvale kriitilisele olukorrale, 
mis sektoris valitseb. Tootjad 
leiavad, et käesolevat olukor-
da võiksid aidata leevendada 
erakorralised toetused, näi-
teks top-up-toetused „Eesti 
riik maksis viimati ülemine-
kutoetusi 2013. aastal. Era-
korralised toetused aitaksid 
väga palju leevendada olu-
korda ning võimaldaksid pal-
judel piimatootjatel jätkata 
oma tegevust, kuni olukord 
piimanduses paraneb,“ leidis 
Priit Putko ning lisas, et kriisi 

sattumine aega, mil toetused 
Eesti piimatootja jaoks lange-
sid mitukümmend protsenti, 
muudab olukorra eriti ma-
sendavaks ja karmiks.

Piimahinnad
Eesti paikneb Euroopa kesk-
miste piimahindade pare-
musjärjestuses tagantpoolt 
kolmandal kohal, seljataha 
jäävad üksnes Läti ja Leedu. 
„Piima hinna vahe kolmes rii-
gis on küll olemas, aga kui lii-
ta piimahinnale juurde toetu-
sed, mida Lätis ja Leedus võr-
reldes Eestiga makstakse, siis 
on meie piimatootja sissetu-
leku poolest Euroopa Liidus 
viimasel kohal,“ arutles Put-
ko.
Ta lisas, et kui Euroopa Liidu 
28 liikmesriigi keskmine pii-
mahind 2016. aasta juulis oli 
255 eurot tonni eest, siis Ees-
tis vaid 200 eurot ehk enam 
kui viiendiku võrra madalam. 
Prognoositav Eesti keskmine 
toorpiima kokkuostuhind tä-
navu septembris on umbes 
230 eurot/tonn.
„Selleks, et suuta piima toota 
nii, et suudaks ka investeeri-
da, laene ja liisinguid tagasi 
maksta, peaks piima hind 
tonni kohta olema vähemalt 
300 eurot. Seega toodetakse 
praegu umbes 70 eurot kah-
jumit, kuid viimase kahe aas-
ta jooksul on kahjumi suurus 
on olnud ka enam kui 100 eu-
rot tonni kohta,“ kommen-
teeris Rakvere Piimaühistu 
tegevjuht.
Seejuures tõi Putko välja tõsi-
asja, et kui eelmisel aastal oli 
võimalik piimatootmisest 
tekkivat kahjumit kompen-
seerida rekordilise viljasaagi 
arvelt, siis tänavu toodavad 
ka teravili ja raps kahjumit.
Putko nentis, et tulevikule 
mõeldes tekib küsimus, kui 

Piimanduses valitseb jätkuvalt väga keeruline olukord

palju ja kui kauaks peaks pii-
mahind üle 300 euro tonni 
eest kerkima, et viimase kahe 
aasta jooksul tekkinud kahju-
mit tasa teenida. Hetkel ei ole 
toorpiima kokkuostuhind 
jõudnud omahinna taseme-
legi, mis tähendab, et teeni-
tav kahjum akumuleerib iga 
päevaga, rääkimata jooksvalt 
kasumisse jõudmisest. 
Tema sõnul on Eesti piima-
tootjad teiste Euroopa Liidu 
liikmesriikide piimatootjate-
ga võrreldes kehvemal posit-
sioonil ning konkureerimine 
nendega üha keerulisem. 
Vaadates aga piimatoodangut 
lehma kohta, oleme tõusnud 
Euroopa Liidu liikmesriikide 
seas kolmandale-neljandale 
positsioonile.
„Usun, et valdav osa Eesti 

põllumehi oleks poolt, kui 
ühtegi eurot toetusi Euroopa 
Liidus ei makstaks. Sellest 
hetkest algaks meie põlluma-
jandusele õitseaeg. Euroopa 
tootjad on harjunud, et saa-
dakse teatavat toetust ning 
tugi tegevusele on olemas. 
Eesti tootja on pidanud nii-
võrd ebasoodsates ja eba-
võrdsetes konkurentsitingi-
mustes aga hakkama saama. 
Oleme pidanud tootmise vä-
ga efektiivseks muutma, teh-
noloogia on kõrgel tasemel. 
Muidu lihtsalt ei tuleks oma-
dega välja,“ selgitas ta.

Tegevuse lõpetamine
Kui kriis piimandussektoris 
Eestis algas, ei sulgenud Lää-
ne-Virumaal pikka aega ükski 
suurem farm uksi. 

„Siin olid piimatootjad palju 
investeerinud ja heal järjel, 
vajalikud ressursid olid ole-
mas,“ selgitas Putko.
Aeg läks aga mööda ja ka 
meie maakonnas hakkasid 
tuled farmides kustuma ja 
loomad müüdi maha. Viima-
se poole aastaga on tegevuse 
lõpetama pidanud mitmed 
suuremad farmid. Üks kurb 
näide on kindlasti tegevuse 
lõpetamine Väike-Maarja 
külje all asuvas Müüriku far-
mis, kus maha müüdi 
400pealine piimakari.
Ent ka tegevuse lõpetamine ei 
ole niisama kerge. „Põlluma-
jandus ei ole nagu tavaline 
majandusharu, siin ei kehti 
tavapärased ja üldtunnusta-
tud majanduspõhimõtted,“ 
sõnas ühistu tegevjuht ning 

näitlikustas, et kui mõne tel-
liskivitehase saab halbadel 
päevadel sulgeda ning olu-
korra paranedes taas tööle 
panna, siis bioloogilise vara 
puhul see nii ei toimi.
„Tegu on elusloomadega, kel-
le hulgas nii vasikaid, mulli-
kaid kui lüpsilehmi. Kui soo-
vitakse tegevus täielikult lõ-
petada, siis tuleb suuta kogu 
kari maha müüa,“ rääkis Put-
ko.
Ostjad soovivad aga sageli 
vaid ühte kategooriasse kuu-
luvaid loomi ning ka looma 
hind on üldjuhul kehv, ka ost-
jad proovivad teha enda jaoks 
parimaid tehinguid.
„Investeeringuid teinud ette-
võtetel on väga suured laenud 
ning kui ka loomad maha 
müüa, ei saa sealt üldjuhul nii 
palju raha, et kõik kohustused 
tagas maksta. Sellepärast pin-
gutavad paljud edasi, samas 
teenitakse iga päev endiselt 
kahjumit,“ kirjeldas Putko nö 
surnud ringi.
Rakvere Piimaühistu liikme-
test ei ole õnneks keegi seni 
tootmist lõpetama pidanud. 
Küll on aga mitmed ühistu 
liikmed piimakarja vähenda-
nud ning üks farm vahetas 
omanikku.
„Piimaühistud loovad stabiil-
sust ja kindlustunnet. Iga 
päev tegeletakse sellega, et 
piim võimalikult headel tingi-
mustel maha müüa,“ rääkis 
Putko ning lisas, et suuremat 
hulka piima saab müüa roh-
kematele ostjatele, mis oma-
korda hajutab riske, võimal-
dab tagada piimarahade õi-
geaegse väljamakse ning loob 
tingimused saada oma too-
dangu eest paremat hinda. Ka 
logistikat on ühistul kergem 
organiseerida. 
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Kui Haljala valla Idavere 
mõisast majutuskohta 
küsida, pakub perenai-
ne Siiri Heinpõld  võima-
lust tasuta laka peale 
heintesse pugeda. Asi 
selles, et seal mõisas 
peetakse loomi ja kas-
vatatakse teravilja.

Katrin Kivi

Idavere mõisa laudast leiab 
80 lehma. „1993. aastal oli 270 
looma,“ rääkis Heinpõld. 
„Mulle ei meeldi küll hädal-
dada, aga praegu on tõesti 
raske. Piimakriis vältab teist 
aastat ehk juba kaks aastat 
maksame piimatootmisele 
peale. Kui nii edasi läheb, siis 
piimakarja lõpetamine on 
vältimatu. Emotsionaalselt 
oleks see väga raske. Kahjuks 
ei saa loomi ootele panna – 
neid on vaja lüpsta, toita, ra-
vida.“
Perenaise arvates on olukord 
Euroopa Liidus eba-
õiglane. 

„Soomes näiteks maksab pii-
maliiter 40 senti, Eestis saime 
suvel aga 18 senti liitri eest. 
Pisut siiski on paranemise 
märke - augustis saime liitri 
eest 20 senti ja septembris lu-
bati 23,5 senti.“
Millest siis ettevõte elab, kui 
tootmisele tuleb peale maks-
ta? „Piima võlga maksame vil-
jaga,“ vastab Heinpõld. „Vee 
peal püsimiseks müüme ka 
silo, pakume traktoriteenu-
seid, teeme kopatöid, ei pelga 
ära ka fekaalivedu.“

Noor peremees 
ja noorik
Idavere mõisal on 700 hekta-
rit maad. 360 hektaril kasva-
tatakse suvinisu, kaera, ru-
kist, otra, hernest. „Talinisu 
oli ka, kuid külm võttis 
ära,“ rääkis pe-
renaine. „Esi-
mest aastat 
kasvatame ka 
uba – poeg El-
mer tahtis.“
Poeg Elmer 
käib 

ema jälgedes. „Kui Idavere 
mõisa tulin, oli Elmer poole-
teiseaastane,“ jutustas Siiri. 
„Ta on kasvanud Idaverega 
koos ja minu jaoks oleks ol-
nud üllatus, kui ta poleks 
peale keskkooli maaülikooli 
astunud.“
Elmer Heinpõld õppis koolis 
põllumajandussaaduste toot-
mist ja turustamist, Idavere 
mõisas peab noormees tai-
mekasvatusjuhi ametit. Loo-
makasvatusjuht on aga noor 
neiu Kaire Kauts, kelle Elmer 
koolist kaasa tõi. „Jube tubli 
tüdruk on,“ rääkis Siiri. „Ja 
küll on julge, kõik on ümber-
ringi ju võõras.“
„Oma isalt on ta pärinud ar-
mastuse loomade ja maa vas-
tu, emalt 

aga täpsuse ja korraarmastu-
se. Omakeskis naerame, et ta 
on meie sekretär, sest tegeleb 
ka paberimajandusega. Ta on 
hakkaja igal rindel – looma-
dega saab väga hästi hakka-
ma, sõidab traktoriga nagu 
vana mees ja minu arust on 
äge just see, et ta on samal 
ajal tüdruk ka. Küüned laki-
tud ja hoolitsetud.“
„Mul on hea elu,“ leiab Siiri. 
„Tunnen oma lastest rõõmu. 
Ma näen, et Kairel ja Elmeril 
on sära silmis. Idavere on küll 
kriisis, aga kuna lapsed taha-
vad siin tegutseda, siis ma 
olen õnnelik.“
Idavere Mõis OÜs on kokku 
13 töötajat, kellest pooled on 
pensionärid. „Meil on vaja 

haritud ini-
mesi ja 
ma olen 
nii ra-
hul, et 
minu 

inimesed 
oskavad 
mõelda,“ 
ütles pe-
renaine.

Kuidas saab paremaks?
Mida arvab 32 aastat põldu 
harinud Siiri Heinpõld, mida 
tuleks teha, et põllumeeste 
elu läheks ülesmäge? „Põllu-
mees peab tegema end kuul-
davaks,“ on Siiri kindel. „Ül-
diselt on nii, et põllumees ta-
hab teha rahulikult oma tööd 
ja tal pole aega ega tahtmist 
oma õigust taga ajada. Mina 
aga arvan, et me peame oma 
tegemistest rohkem rääki-
ma.“
„Inimesed ei tea enam isegi, 
mis on karjalaskepäev,“ ahas-
tab Siiri. „Räägime siis neile, 
et sel päeval lastakse kari pä-
rast pikka talve välja ja et see 
on meie suur pidupäev, kus 
isegi vallavanem kohal käib. 
Ka lasteaiast käivad igal aas-
tal lapsed siin maaeluga tut-
vumas.“
Siiri on nördinud, et maaelu 
ei väärtustata. „Käisime eel-
misel aastal Toompeal, aga 
kasu ei olnud midagi. Seega 
ma kutsun üles ka teisi põllu-
mehi oma töödest ja tegemis-
test rääkima, et inimesed 
hakkaksid väärtustama 

meie tööd.“
Idavere Mõis OÜ loomislugu 
meenutades peab perenaine 
Siiri minema ajas tagasi pea 
veerand sajandit. „Töötasin 
sel ajal Haljala kolhoosis 
agronoomina, aga ühistu re-
formi käigus kolhoosid lagu-
nesid. Mul oli kaks võimalust: 
kas vahetada ametit või võtta 
vastu toonase kolhoosi esi-
mehe Uno Abeli kutse tulla 
Idavere Mõisa juhtima. Prae-
gu olen ettevõtte omanik ja 
minu soov on, et mõis päran-
dataks põlvest põlve.“
Siiri tunnistab, et talle on soo-
vitatud mõis maha müüa. 
„Aga mida ma siis peale hak-
kan? Rikkus seisneb maas, 
mis annab toidu lauale ja 
mitte ainult – maa kingib ka 

meelerahu ja 
silmailu. Nii 
vahva on, 
kui lähed 

põllule, la-
sed loomadele 
muusikat ja 
nad tulevad 
su juurde.“

Idavere mõisa perenaine: 
ei meeldi küll hädaldada, aga praegu on tõesti raske

Tänaseks on külvitöödki juba tehtud ning pererahvas 
loodab, et järgmine aasta toob parema saagi kui nüüd. 

Tänavu oli põld küll ilus, kuid tera oli väike ja kerge.
Fotol Siiri (keskel) koos poja ja poja naisega.

Foto: Katrin kivi
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• Vajatakse ehitustöölisi Soome! Soome 
firma pakub tööd sisekrohvijatele/
fassaadikrohvijatele/ maalritele/ 
plaatijatele/ müürseppadele (piirkond: 
Helsinki, Espoo, Vantaa). Võta ühendust 
tel. +358 4172 21648

• Soome fi rma pakub tööd kogenud 
katuseehitajatele. Töökoht on 
Soomes Uusimaa piirkonnas. Tegija 
mehe palk on korralik ja vastab 
Soome ehitusala tingimustele. 
Lisainfo telefonil +358 40 5492 666 
või saada CV e-postile kattotiimi@
kattotiimi.fi 

• AS Rakvere Farmid Ulvi farm pakub 
alalist tööd operaatorile. Info 5858 0146

• Vajatakse trimmerdajaid, varustus 
meilt. Tel 5332 3639

• Otsin ehitusele tööjõudu (Soomes). 8 
€/h. Tel 5646 7038, Siim

• Pakkuda tööd ehituspuusepale, 
töö Soomes. Palk kokkuleppel. Tööle 
saab hakata järgmisest nädalast. 
Lisainfo 527 8191, worcly@gmail.
com

• Worcly OÜ otsib kipsvaheseinte 
tegijaid. Töö Soomes. Info tel 5278 
191, worcly@gmail.com, www.
worcly.ee

• Peristein OÜ võtab Rakveres tööle 
CE-kategooria autojuhi poolhaagisele 
Eesti sisetöödele. Brutopalk alates 850 
€. peristein@hot.ee tel 5170260

•  D U O  Ta k s o  p a k u b  t ö ö d 
taksojuhtidele. Tel 528 2659

•  V õ t a m e  o m a  m e e s k o n d a 
müügikonsultandi, kes valdab eesti 
ja vene keelt. Sobib ka (üli)õpilasele. 
kristo@k-kummid.ee

•  V i h u l a  M õ i s  p a k u b  t ö ö d 
h o o l d u s t ö ö l i s e l e .  K a s u k s 
tulevad oskused siseruumide ja 
tehnosüsteemi-de remonttöödel. 
Lisa info tel. 54502240 või saada CV 
haldus.vihula@uhotelsgroup.com

• Vihula Mõis pakub tööd portjeele. 
Töö sisuks ruumide ja invetari 
korrashoid ning külaliste kohvri-
te vedu. Lisa info tel. 54502240 
või saada CV haldus.vihula@
uhotelsgroup.com

• Vanem naisterahvas vajab hooldajat. 
Elamispinna võimalus. Tel 55663733

• Soovin leida matemaatika abiõpetajat 
9. klassi õpilasele. Tel 508 8192

•  A r t  Ca f e  R a kv e re  k e s k l i n n a s 
otsib oma meeskonda täiskohaga 
klienditeenindajat ja osalise tööajaga 
pagarit. Palk kokkuleppel. Ootame Teie 
CV-d hotell@artcafe.ee

• OÜ Lääne-Virumaal võtab tööle lüpsja 
(torusselüps) ja karjaku. Elamispinna 
võimalus. Tel 5656 4680, 5699 0533

• Pakun teenust vanainimeste eest 
hoolitsemisega (koristan, käin poes ja 
söögitegemine). Tel 5627 4040

• Pakun lapsehoiuteenust. Tel 5627 
4040

• Kohusetundlik ja kogemustega 
majahoidja-kojamees soovib leida 
tööd. Info 5740 9873

• Kogemusega valvetöötaja ootab 
tööpakkumisi. Tel 5674 2631

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• LASTE LAULUSTUUDIO kutsub 
kõiki 4-15aastaseid lauluhuvilisi 
laulma. Alustame 18. septembril kell 
14, kohtume 2 korda kuus pühapäeviti 
Rakveres Pikk 33. Osalemine tasuta. Info 
5554 4614 või rakvere.advent.ee

• Vene keele algtase al. T 20.09, inglise 
keele algtase al. T 20.09, hispaania 
keele algtase al. N 29.09. Kiirkursused 
(20 tundi, võimalus jätkata). Koidula 1, 
Tsentrumi IV korrus kell 18-19.30. Info 
5566 1419

Lugeja küsib: Töötan korista-
jana ja pean tualeti ja kraani-
kausside pesemiseks kasuta-
ma ühte kemikaali, mille pu-
delil on mingi oranzh märk. 
Pudelil on ka silt, aga eesti-
keelne tekst on kulunud ja 
arusaamatu. Peale korista-
mist tunnen ennast halvasti, 
silmad kipitavad ning käed on 
krobelised ja hästi kuivad. 
Kust saaksin infot, et kas võin 
seda kemikaali edasi kasuta-
da?

Vastab Piret Kaljula, Tööins-
pektsiooni töökeskkonna 
konsultant.
Kui kemikaali pakendil on 
oranzh ruudukujuline märk 
või uuem, punaste servadega 
rombikujuline märk, on tege-
mist ohtliku kemikaaliga. 
Ohtlik on selline kemikaal, 
mis kahjustab keskkonda, ter-
vist või vara.
Kui te ei tea, millised on kemi-
kaali omadused, võimalikud 
tervisemõjud või kuidas seda 

kasutada, pöörduge esmalt 
oma tööandja või vahetu juhi 
poole, et arutada, kuidas ke-
mikaali kasutada või kas on 
võimalik võtta kasutusele vä-
hem ohtlik kemikaal.
Kui töötaja peab kasutama 
ohtlikke kemikaale või nende-
ga kokku puutuma, tuleb töö-
andjal töötajat juhendada ja 
välja õpetada, kuidas teha 
tööd ohutult. Samuti tuleb 
töötajale tutvustada kemikaa-
li ohutuskaarti. Ohutuskaardil 
on kemikaali valmistaja poolt 
koostatud info kemikaali koh-
ta nt kemikaali omadused 
(söövitav, ärritav vms), võima-
likud tervisemõjud (põhjus-
tab tugevat silmade ja naha 
söövitust, ärritav sissehinga-
misel jne), aga ka meetmed, 
kuidas mõjudest hoiduda (nt 
kasutada ainult hästiventilee-
ritavas kohas).
Samuti on seal info vajalike 
isikukaitsevahendite kohta, 
näiteks millisest materjalist 
kindaid kasutada ja millist 

tüüpi hingamisteede kaitse-
vahendeid kasutada. Nimeta-
tud vahendid peab tööandja 
töötajale andma ning töötaja 
peab neid ka kasutama, isegi 
siis, kui kemikaali kasutatakse 
lühiajaliselt. 
Tööandja peab töötajale kor-
raldama ka tervisekontrolli 
töötervishoiuarsti juures ühe 
kuu jooksul tööle asumisest. 
Töötervishoiuarst hindab 
töökeskkonna ja töökorraldu-
se sobivust töötajale. Infot 
töökeskkonna, sealhulgas ka-
sutatavate kemikaalide kohta 
saab töötervishoiuarst riskia-
nalüüsist, kus peab olema ära 
hinnatud ka töötajate kokku-
puude ohtlike kemikaalidega. 
Lähtuvalt riskianalüüsi tule-
mustest ja töökeskkonnas 
nähtust määrab töötervis-
hoiuarst uuringud, kaasab va-
jadusel eriarste ning annab 
hinnangu, kas antud töö, sh 
kokkupuude ohtlike kemikaa-
lidega sobib töötajale.

JURIST ANNAB NÕU

Ministeerium koondab haridusteabe 
ja –teenused ühtsesse portaali
Haridusportaalist saab seni pea paarisajas veebis olev õppi-
misega seotud info ühest kohast kättesaadavaks. Lisaks 
koostab ministeerium riigikoolidele ühise platvormi, mille-
le nad saavad tulevikus oma kodulehed teha.
Haridus- ja Teadusministeeriumi e-teenuste osakonna ju-
hataja Andres Ääremaa sõnul on haridusalane teave ja -tee-
nused killustunud 171 erineva kodulehe vahel, mis teeb in-
fo otsimise keeruliseks. „Edaspidi leiab aga kogu õppimi-
seks vajaliku info, teenused ja statistika lihtsasti ühest ko-
hast. Portaal räägib inimesega selges keeles ning kutsub 
üles õppima, ole sa mistahes eas,“ lausus Ääremaa.
Ääremaa selgitas, et praegune väga killustunud, osaliselt 
moraalselt vananenud ja ka turvaprobleemidega veebi-
maastik ei ole jätkusuutlik. „Paljude kodulehtede arendus, 
turundus ja haldus tähendab samuti kõrgeid ja kontrollima-
tuid kulusid. Arenguhüpe ühtsetele alustele võimaldab vä-
hema raha eest pakkuda paremat teenust,“ põhjendas Ääre-
maa.
Portaali kõrvale luuakse ka ühine veebiplatvorm riigikooli-
dele, mille iga kool võib oma näo järgi kujundada. See või-
maldab koolidel oma kodulehti hallata väiksema vaeva ja 
rahakuluga ning uutel kodulehtedel omavahel ja erinevate 
infosüsteemidega suhelda.
Haridusportaali loomist alustatakse veebi parima kasutaja-
kogemuse ja kodaniku vajaduste analüüsimisega. Analüü-
sist lähtutakse portaali ehitamisel, et koondada sinna kogu 
haridusalane teave ja e-teenused 2018. aasta kevadeks.

Kuulutaja

Eesti ja Gruusia haridusmi-
nisteeriumite ja kutseõppe-
asutuste ning SA Innove  
koostööprojekti “Transfer of 
Estonian Best Practices to 
Support the Competitiveness 
of Georgian VET Sector” raa-
mes toimus sel nädalal Gruu-
sia delegatsiooni visiit Eestis-
se.
Lisaks Järvamaa Kutsehari-
duskeskuses toimunud semi-
narile tutvuti ka teiste Eesti 

kutseõppeasutustega.
Kuna Rakvere Ametikoolil on 
sõprussidemed Gruusia Ku-
taisi kooliga juba varasemast 
ajast, külastati kolmapäeval  
ka Rakveret. Varem on Kutaisi 
õpetajad käinud Rakveres, sa-
muti on siinsed õpetajad kü-
lastanud oma Gruusia part-
nereid ja kolleege.
Sel korral kohtuti Rakvere 
Ametikoolis härra Datuna 
Rakviashviliga, kes esindas 

mägiturismi organiseerimise 
ja turismiteenindajate õpeta-
misega tegelevat organisat-
siooni. Tutvuti nende plaani-
dega turismi alal ja arutleti 
võimaluste üle leida Eestist 
koostööpartnereid.
Rahvusvaheline koostöö tu-
rismiala õppekavades aitab 
pakkuda parimaid väljundeid 
ja praktilisi oskusi mõlema 
riigi õpilastele.

Kuulutaja

Rakvere Ametikooli külastasid Gruusia partnerid
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JELD-WEN Eesti AS on
JELD-WEN  Northern
Europe´i osa, mis
omakorda kuulub
maailma suurima ukse-
ja aknatootja JELD-WEN
Inc. koosseisu.

Rakveres asuva tehase
peamisteks toodeteks
on siseuksed ning
ukselengid. Tehases
töötab 3 vahetuses
kokku pea 700 töötajat.

Ava “UKS TULEVIKKU”
ning kandideeri
meie kodulehel
www.jeld-wen.ee.

Tööd saavad

Kandideerima on oodatud kõik huvilised!

tel 320 0003
www.jeld-wen.ee või meie kontorist
Tootmise 8, Rakvere.

CV saata aadressil Amerilain@jeldwen.com
märgusõnaga “TÖÖ JELD-WENis”

Lisainfo ja kandideerimine

OPERAATOR
OPERAATORI ABI
ELEKTRIK
KÄSIPARANDAJAD
TÖÖTAJAD PRESSIDELE
TÕSTUKIJUHT
TOOTMISTÖÖTAJA
VEHETUSE MEISTER
MEHAANIK

Rakvere Linnavalitsus võtab teenistusse

SOTSIAALOSAKONNA

JUHATAJA

Sotsiaalosakonna juhataja peamised teenistusülesanded on:

Kandidaadile esitatavad nõuded:

Omalt poolt pakume:

Täiendav info:

• linnavalitsuse sotsiaalosakonna töö juhtimine;

sotsiaalvaldkonnas tegutsevate asutuste ja
organisatsioonide koostöö korraldamine;
lepingute ja õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;
lastekaitse ja eestkostealase töö koordineerimine;
sotsiaalvaldkonna projektitegevuse korraldamine,
aruandlusega seonduv ning vajadusel projektijuhtimine;
linna arengukava, eelarvestrateegia ja
eelarve koostamise protsessis osalemine.

kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad ametiülesannetega
seonduval erialal;
eelnev erialane töökogemus, soovitavalt ka
projektijuhtimise kogemus;
algatus- ja otsustusvõime, strateegiline mõtlemine ning
hea pingetaluvus;
valmidus meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus;
eesti keele oskus kõrgtasemel (C 1) ning vähemalt ühe
võõrkeele oskus suhtlemistasandil.

vastutusrikast, mitmekesist ning arendavat töökeskkonda;
toetavat meeskonda;
erialast täiendkoolitust.

Motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus ning
haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Rakvere
Linnavalitsusele aadressil Lai tn. 20 Rakvere 44308 või
digitaalselt allkirjastatuna linnavalitsus@rakvere.ee hiljemalt
27. septembril 2016.a.

personalispetsialist Marika Villup,
telefon 322 5892, marika.villup@rakvere.ee

linna sotsiaalteenuste koordineerimine, analüüsimine ja
nende arendamiseks ettepanekute tegemine;

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

Otsime C-, E-kategooria LISAJUHTI liinile
Tallinn-Stockholm-Arlöv-Oslo-Arlöv-

Karlshamn-Klaipeda-Riia-Tallinn.
Vajalik inglise keele oskus suhtlustasemel.

Tel +372 528 0869 Egesten Transport OÜ

PLATSIMEISTRIT-KOPAJUHTI

CV palume saata aadressile kaur.tiisler@gmail.com

Kasuks tuleb eelnev töökogemus laaduriga

Otsime Reinpaul OÜ

laoplatsidele

Kuulutaja on Lääne-Virumaa suurim ja nõutuim ajaleht.
Trükitiraaz on 15 500. Nädalalehte Kuulutaja jagatakse tasuta.
Lehte on võimalik lugeda ka internetist www.kuulutaja.ee

Ootame: uudis- ja persoonilugusid,
maksimaalselt 5000 tähemärki

Kas Sulle meeldib kirjutada?
Kas Sind huvitab, mis maailmas toimub?

Kas tahad lisaraha teenida?

Kui jah, siis kirjuta artikkel.

Artikkel saada: toimetus@kuulutaja.ee
Sobivad lood avaldatakse ja tasustatakse.

AveC Kirjastuse OÜ, Nädalaleht Kuulutaja,
Tobia küla, Rakvere vald, www.kuulutaja.ee

• uudislugu
• persoonilugu
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Rakvere teatri hooaja 
avapauk toimus 9. sep-
tembril, mil linna 
keskväljakul peeti ma-
ha uuslavastuste mõõ-
duvõtt.

Liisi Kanna

Sel, 77. hooajal mängitakse 
üheksat esietenduvat lavas-
tust. Hooaja avaüritusel esin-
das igat uuslavastust keegi 
trupist ning omavahel võis-
teldi mängulistel aladel, mis 
ühel või teisel moel mõnd tu-
levast lavastust iseloomusta-
sid.
Rakvere teatri kunstilise juhi, 
üritust kohapeal koordineeri-
nud Üllar Saaremäe sõnul oli 
ettevõtmise mõte veidi iroo-
niline: „Kriitikud tihtilugu 
hindavad lavastusi ja võrdle-
vad neid üksteisega, annavad 
neile justkui sportlikus kritee-
riumis mõõdupuid, et üks on 
parem kui teine. Me otsusta-
sime, et selgitame parima la-
vastuse välja enne veel, kui 
ükski neist esietendunud on.“
Teatri töötajatel on hooajaks 
valmistumisel käed-jalad 
tööd täis. „Töö läks täie hooga 
lahti alates 22. augustist, kui 
puhkus lõppes. Proovisaalis 
on kolm lavastust - „Thijl 
Ulenspiegel“, „Somnambuul“ 
ja „Astuge edasi!“,“ rääkis 
Saaremäe.
Tema sõnul leidub uue hoo-
aja mängukavas igaühele 
meelepärast. „Kui vaatan 
meie kokku pandud reper-
tuaari, siis tegelikult kõige õi-
gem oleks iseloomustada se-
da nõnda: kõigile midagi, ja 
kõigile midagi kvaliteetset!“
Vaatamist on nii lastele, noor-

tele, muusikalisõpradele kui 
tõsisema teatri austajatele. 
Leidub nii esietenduvat dra-
maturgiat kui ka maailmak-
lassikat.
„Laias laastus järgime endi 
pealisülesannet, milleks Rak-
vere teater on ellu kutsutud ja 
miks me oleme ka ellu jää-
nud. Me sõidame väga palju 
ringi ja mängime repertuaari 
mõttes ühest äärest teise,“ 
võttis Saaremäe eelseisva 
hooaja kokku.

Pilguheit 
uuslavastustele
Ehkki uuslavastusi on tule-
mas üheksa, toimusid hooaja 
avaüritusel võistlused seits-
mel alal. Esimese ülesandena 
pidid osalejad mõõgaga õhu-
palli purustama. See viitas 
Tartu Ülikooli Viljandi Kul-
tuuriakadeemia 11. lennu 
diplomilavastusele „Thijl 
Ulenspiegel“, mis on ka esi-
mesena publiku ette jõudev 
esietendus sel hooajal.
Thijl Ulenspiegel on Belgia 
suurteose kangelane, nii nagu 
meil Kalevipoeg. Lugu jutus-
tab ringihulkuva narri käiku-
dest. Lavalt ei puudu tantsud, 
laulud ega ka mõõgavõitlus.
Lavastuses teeb kaasa terve 
kursus. Tüki lavastajaks olev 
Saaremäe kirjeldas koostööd 
koolilõpetajatega: „Kõige 
suurem erinevus on see, et 
professionaalsel näitlejal on 
oskused ja teadmised, kuidas 
üht või teist asja teha, nendel 
on õhin ja emotsioon. See on 
väga hea, sest et kui ei ole 
õhinat ja emotsiooni, siis ei 
ole võimalik ka õpetada.“
Järgmise uuslavastuse, „Som-
nambuuli“ iseloomustavaks 
ülesandeks oli kummiku heit-
mine. Etendus ise põhineb 

Teleseriaalist “Köök” 
tuttav Märt Koik leiab, 
et oma arvamust tuleb 
avaldada, sest vaikimi-
ne tähendaks nõusole-
kut sellega, mida avali-
kult räägitakse.

Tõnu Lilleorg

Koik on tuntud ka video- ja 
muidu blogijana, kes võtab 
julgelt sõna ühiskonnaelu pa-
lavatel teemadel. Eile Tartu 
teatris Must Kast esietendu-
nud ühemehetükis “Avameel-
selt arvamuskultuurist” juha-
tab näitleja publiku arvamus-
tandrile, kus põrkuvad maail-
mavaated, lauslollus ja ärapa-
nemine.

Konservatiivist liberaa-
liks
Koik leiab, et teda muutis sal-
livamaks õppimine Viljandi 
kultuuriakadeemia teatrikoo-
lis. Õppides looma rolli, tuli 
näitetudengil õppida aru saa-

ma tegelaskuju olemusest, 
miks too midagi teeb või asja-
dest arvab. See omakorda an-
dis näitlejale oskuse aru saa-
da mehhanismist, kuidas on 
tekkinud tema enda arvamu-
sed, mis ta elukeskkonnast 
kaasa on saanud. Lavastuses 
kasutabki Koik eelkõige enda 
kogemusi ja tähelepanekuid.
Maailmavaateliselt peab ta 
end liberaaliks. “Veel seitse 
aastat tagasi olin konserva-
tiiv,” rääkis noormees. “Ma 
olin see mees, kes kirjutas 
oma blogis - homodele kindel 
ei. Siis läksin ülikooli, nägin 
teisi inimesi ja rääkisin nen-
dega. Minu tolleaegne tüd-
ruksõber, praegune abikaasa, 
küsis, mis mul homode vastu 
on. Mina ärritusin ja ründa-
sin teda vastu, et miks tema 
nende poolt on,“ jutustas 
Koik.
„Oma arvamuse põhjendus 
mul puudus, ründasin teise 
inimese puhul vaid seda, et 
tal on minust erinev arvamus. 
Ühel hetkel küsisin enda 
käest: Märt, miks sina nii ar-

Noor näitleja Märt Koik tahab arvamuskultuuri paremaks teha

Märt Koik leiab, et õnneliku ühiskonna teevad õnnelikud 
inimesed. 

Foto: Gabriela Liivamägi

vad? Vaatasin enese sisse, üri-
tasin asja analüüsida ja nüüd 
ma olen siin ning räägin sel-
lest,” jätkas näitleja.

“Kas inimese mittearmasta-
mise üheks põhjuseks võiks 
olla see, et ta on mees? Ei ole 
ju,” tõi ta näite ühest lavastu-

se mõttekohast.

Rohkem empaatiat
Tänase Eesti arvamuskultuu-
ri eredaks osaks oleva ano-
nüümse netikommentaariu-
mi suhtes on Koik skeptiline. 
“Ühelt poolt on seal levinud 
retoorikavõte, et jah, ma saan 
kirjutajast aru küll. Sellele 
järgneb aga enamasti rünnak, 
susatakse teravalt ja piltlikult 
öeldes joostakse minema.”
Koik usub, et anonüümsus ei 
soosi arusaamist, ent kui ini-
mene näeb mingit teemat lä-
bi oma tuttavate ringi, saab ta 
tajuda olukorda vahetumalt 
ning kujundada oma arva-
muse sellest lähtuvalt.
Kindla maailmavaate oma-
mine on näitleja sõnul okei. 
Tähelepanelik tasuks olla aga 
siis, kui kipub tekkima arva-
mus, et teistelgi peaks sama-
sugune maailmavaade ole-
ma.
“See ongi suur tüliallikas. Mi-
na leian, et kui inimene on 
konservatiiv, siis see on juma-
la okei - ole konservatiiv! See 

aga ei tähenda, et keegi teine 
peaks olema konservatiiv,” 
lausus Koik. Tema sõnul kaas-
neb kitsa maailmavaatega sa-
geli ka eelsoodumus olla krii-
tiline teistsuguse maailma-
vaate esindajate arvamustes 
sisalduvate heade mõtete 
suhtes, mille elluviimine 
võiks tuua paljudele kasu.
Lahendusena parema õhk-
konna loomiseks ühiskonnas 
näeb näitleja empaatiavõi-
met, võimet tajuda ja mõista 
teise inimese emotsioone ja 
vajadusi. Siit saab alguse ka 
võime teisele kaasa tunda ja 
näha maailma laiemalt kui 
vaid enda mätta otsast.
Näitleja usub, et kui üksikisik 
on õnnelik, on ka ühiskond 
õnnelik: “Kuna ühiskond ei 
ole isik, ei saa ta olla õnnelik, 
kui tema sisu ehk inimesed ei 
ole õnnelikud,” ütles Märt 
Koik.
Igale uudislavastuse etendu-
sele järgneb avatud vestlus-
ring, kus osaleb näitleja ja eri-
külaline. Esialgu näeb tükki 
Tartus Genialistide klubis.

Rakveres näeb sel hooajal üheksat esietendust

Madis Kõivu ja Sulev Keeduse 
stsenaariumil, viimane teeb 
seejuures teatris esmalavas-
tuse.
Pikimate, selg ees tehtud 
sammude võistlus viitas eten-
dusele „Astuge edasi!“. „Loo-
dan, et see mängib sama kaua 
kui „Täismäng“,“ lõi Saare-
mäe seda tükki tutvustades 
põnevust.
Teatri jõululavastus „Lärmi-
sepa tänava Lota“ pani proo-
vile osalejate oskused hüp-
penööriga hüppamisel. Üht-
lasi kogus just selle uuslavas-
tuse esindaja Getter Meres-
maa sportlikul mõõduvõtul 
kokku kõige enam punkte.
Internetipõhist lavastust „See 

kõik on tema“ iseloomustava 
ülesande täitmisel oli oma 
roll ka publikul. Nimelt pidid 
osalejad leidma vaatajaskon-
nast internetiühendusega 
nutitelefoni omava inimese 
ning võistu selfie´sid postita-
ma.
Lavatüki „Gravitatsioon“ tun-
nusülesandena küsiti esinda-
jatelt meteoriiditeemaline 
viktoriiniküsimus. Nimelt 
räägib etendus sellest, mis 
saab siis, kui meteoriit vana-
dekodu tabab.
Viimaks kandsid osalejad või-
du apelsini supilusikal. See 
viitas etendusele „Kellevärgi-
ga apelsin“, millest saab  järg-
mise aasta suvelavastus.

Uuslavastustest ootavad pub-
likut sel hooajal ees ka „Kül-
lus“ ning „Võllamehed“.

Avalikud üritused
Rakvere teatri turundusspet-
sialist Laila Talunik nentis, et 
linnarahvas soovib teatrit n-ö 
endi keskel näha. „Tänagi 
avaldasid inimesed heameelt, 
et toimumispaigaks teatri-
hoovi asemel keskväljak vali-
tud on,“ rääkis Talunik.
„Loodan, et sellised ürituse 
lähendavad ka meie maja ini-
mesi. Muidu käib töö n-ö 
sektsioonides. Sellised asjad 
annavad põhjust jälle koos 
tulla ja teha. Loodan, et see 
annab midagi positiivset or-

ganisatsiooni sisemisele kul-
tuurile,“ jätkas ta.
Taluniku sõnul kaalutakse 
avaliku ürituse korraldamist 
tavaliselt hooaja avamisel ja 
lõpetamisel ning teatri sünni-
päeval. Lahedate sündmuste 
väljamõtlemine on aga tiimi-
töö ning konkreetse idee au-
torit on turundusspetsialisti 
sõnul raske välja tuua. „Tihti-
peale mõtlen tagantjärele, et 
kes küll päriselt selle asja väl-
ja mõtles, ja enam ei mäleta-
gi,“ sõnas ta ning lisas, et 
need on ideede omavahelise 
ping-pongitamise tulemus.

Uuslavastuste mõõduvõtul pidid võistlejad võidu apelsine kandma. 
Fotod: Liisi Kanna

Üritust juhtinud Üllar Saare-
mäe nentis, et uue hooaja 
repertuaaris leidub kõigile 
midagi.
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Möödunud nädalal tehti 
Rakvere Kolmainu kogu-
duses kummardus, aus-
tamaks 21 Lääne-Viru-
maa abielupaari, kes 
pikkade aastate kestel 
abieluväärtusi hoidnud 
ja tähistavad tänavu 
kuldpulma või viieaasta-
se sammuga kuldpulma-
dele järgnevat pul-
ma-aastapäeva. Teiste 
seas tähistasid ka Eevi 
ja Otto Ots – neil täitus 
just 60 abieluaastat. 
Käisime toimetusega 
neil külas uurimas, kui-
das läheb.

Katrin Kivi

„Ottot ei ole kodus,“ teatas 
proua Eevi rõõmsalt ukselt 
edasi kutsudes. „Ta läks poja-
ga kalale, mina aga räägin 
hea meelega, otsisin ka mõ-
ned pildid välja.“

Soovib tänada
„Soovin tänada maava-
litsust ja kirikut selle 
sündmuse korralda-
mise eest,“ rääkis Ee-
vi. „See on nii tähtis, 
et ka eakaid meeles 
peetakse. Oleksin 
tahtnud juba seal ko-
hapeal tänada, aga 
sel hetkel ei tulnud 
elevusest see mõte pä-
he.“
Väärikate abielupaaride 
austamisüritust korraldab 
Lääne-Viru Maavalitsus koos-

töös EELK Rakvere Kolmainu 
koguduse ja Rakvere Karmeli 
kogudusega juba aastast 
2012. Tänavu- aastasel tsere-
moonial märkis Lääne-Viru 
maavanem Marko Torm, et 
sellised väärikad abielupaa-
rid on eeskujuks oma lastele, 
andes neile eluteele kaasa pa-
gasi väärt elutarkustega. Nad 
on eeskujuks kõigile, kes me 
igapäevaste toimetuste kes-
kel kipume kõige olulisemaid 
oma elus tagaplaanile jätma.

Abiellusid armastusest
„Oh, oleme õnnelikud, et nii 
pikalt vastu pidanud,“ rääkis 
proua Eevi. „60 aastat on pikk 
aeg. Mina olen 80aastane ja 
Otto 85, vahel ma ei usu isegi 
seda vanust, alles siis, kui 
peeglisse vaatan. Ega sisemi-
ne tunne ole ju muutunud.“
Eevi rääkis, et tema on nende 
peres organiseerija ja muret-
seja pool, Otto võtvat elu pal-
ju kergemalt ja läbi huumori.
„Abiellusime ikka suure ar-
mastuse pärast,“ rääkis ta. 
„Lahku pole läinud, sest ole-
me osanud 

Eevi ja 
Otto 
kohtu-
sid 61 
aastat 
tagasi, 
mil nad käisid koos leeris. Hiljem on Otto tunnistanud, 
et leeri lõpupeol vaatas ta Eevit ja mõtles: selle tüdruku 
võtan naiseks.
4. septembril 1956. aastal registreeriti Tallinnas abielu, 
pulmad toimusid aga 9. septembril Amblas. „Tollel ajal 
tuli abielu kõigepealt registreerida, kirikuõpetajal pol-
nud õigust laulatada,“ rääkis proua.
Abielust sündis neile kaks last: poeg Raul ja tütar Rika. 
Raulil on omakorda 2 poega ja Rikal 2 tütart.
Mees on elupõline mehaanik ja naine raamatupidaja.

60 aastat abielu on pikk aeg

teineteisega arvestada. Kind-
lasti mängib rolli ka harju-
mus, teame teineteisest juba 
kõike.“
Eevi arvas, et tänapäeval on 
inimesed läinud liiga kärsi-
tuks, liiga kiiresti lüüakse 
käega ja loodetakse leida pa-
remat. „Aga võib-olla on see 
uus hoopis halvem?“ arutles 
ta. „Iga tüli pärast pole vaja 

lahku minna. Probleemid 
tuleb lahenda ja kannat-
likkust peab olema. Ar-
van, et igal inimesel 
peaks olema ka mingi 
hobi. Otto on näiteks ol-
nud eluaeg laulu- ja pil-
limees ning kirglik kala-
mees. Inimene peab saa-

ma ennast maandada ja 
ka omaette olemise ruumi 

on vaja.“
Eevi hobideks on aga ristsõ-
nade lahendamine, male-
mäng ja arvutiga toimetami-

ne. „Lapsed elavad meist kau-
gel, aga tänu internetile ja 
Skype´ile saame tihti rääki-
da,“ selgitas ta. „Mõtlen siin 
vahest oma vanematele, tollel 
ajal polnud kõigil telefonigi. 
Püüdsime ikka külas käia, aga 
suhtlemist oli kindlasti vä-
hem kui meil nüüd oma las-
tega.“

Elust tänapäeval
Mis tänapäeva elu juures mu-
ret valmistab? „Praegu jälgin 
hoolega presidendivalimisi,“ 
rääkis Eevi. „Poliitika mind 
väga huvitab. President peab 
olema esinduslik ja teadma 
nii sise- kui välispoliitikast. 
Minu isiklik eelistus on Siim 
Kallas.“
Laiemas plaanis teeb proua 
Eevit murelikuks rahvastiku 
vähenemine. „Maa tühjeneb, 
inimesed ei pääse liikuma, 
postkontorid suletakse, ars-

Eevi rääkis, 
et elu peale sõda oli 

raske, aga ikkagi osati  
rõõmsad olla. „Ikka peeti sün-

nipäevi ja juubeleid. Iga koosvii-
bimine käis ikka laulu ja pillmängu 
saatel. Meil oli alati väga lõbus.“

Proua rääkis, et kuna abikaasa ar-
mastas laulda, siis käisid nad tihti 
pulmades. „Kõike seda tehti ta-
suta, ei tulnud selle pealegi, et 
raha küsida. Vahel anti pudel 

viina. Meile oli aga tähtis 
see, et oleks huvi-

tav.“

tiabi kättesaadavus vähe-
neb.“
„Kas kujutate ette, pool maa-
ilma on näljahädas ja meie 
räägime siin piima ületoot-
misest,“ imestas ta. „Kuidas 

on see küll võimalik? Mina ar-
van, et see on küll riigi puu-
dujääk ja riik peab maarahva-
le appi tulema.“



Kuulutaja reede, 16. september 201612 TASUB TEADA

Soome ja Eesti viivad lä-
bi koostööprojekti „Lig-
hts on!“, millega loode-
takse elu sisse puhuda 
ajalooväärtusega objek-
tidele, mis unarusse 
jäänud, teiste hulgas 
Neeruti linnamäele.

Liisi Kanna

Plaanidesse on haaratud ka-
heksa objekti: Keila-Joa mõi-
sapark, Neeruti linnamägi, 
Varbola ja Lõhavere muinas-
linnus, Kuusisto lossivare-
med, Rapola linnamägi, Ra-
seborgi lossivaremed ja Valli-
saari kindlus.

Infrastruktuuri 
parandamine 
„Projekti on kaasatud neli Rii-
gimetsa Majandamise Kesku-
se (RMK) ja neli Soome Met-
savalitsuse hallatavat ajaloo-
väärtusega loodusobjekti, mi-
da arendatakse jätkusuutli-
keks külastusobjektideks,“ 
selgitas Piret Eit, „Lights on!“ 
projekti vastutav isik ja noor-
sootöö metoodika lektor Tar-
tu Ülikooli Viljandi Kultuuria-
kadeemias.
Ühisprojektis osalevad Eesti 
poolelt RMK ning TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia ning Soo-

mest Metsavalitsus ja Soome 
Rakenduskõrgkool Humak.
Piret Eit nentis, et RMK ning 
Metsavalitsuse kanda jääb 
infrastruktuuri parandamine, 
ülikoolid panustavad aga 
pehmema poole arengusse.
Näiteks Neeruti linnamäel 
loodab RMK projekti lõpuks 
aastal 2018 muu hulgas raja-
da kaks parkimistaskut, kus 
oleks võimalik manööverda-
da ka bussiga ning kaks käim-
lat. Paigaldada plaanitakse 
kümme pinki ja infotahvlid. 
Lisaks plaanitakse ehitada 
uus Sadulamäele viiv kaksik-
sild ja uuendada trepid. Väga 
oluline on kavandatavate 
tööde juurde ka kujundus-
raie, millega soovitakse avada 
vaade linnamäele.

Ettevõtluse arendamine
Lisaks infrastruktuuri paran-
damisele näeb projekt ette ka 
n-ö pehmema poole arenda-
mist parema külastuselamu-
se loomiseks. „Tuleb luua mi-
dagi, mis jääks sellest paigast 
meelde, annaks elamuse,“ 
selgitas projekti vastutav isik.
Lisaväärtuse loomiseks kaa-
satakse kohalikke inimesi, et 
seeläbi areneks ka ettevõtlus. 
„Ülikoolide abiga püüame 
arendada tooteid ja teenu-
seid, mida ettevõtluse eden-
damisel neis paigus kasutada 

Soome ettevõtjad väisasid Nee

võiks, mida sihtgrupp võiks 
vajada,“ selgitas Piret Eit.
Ta nentis, et suve alguses toi-
musid ka ettevõtete koolitu-
sed, kus esialgsed ideed n-ö 
kokku korjati. „Üks kord on 
kindlasti veel plaanis ettevõt-
jatega kohtuda, et neid mõt-
teid arendada ja tooteks või 
teenuseks vormida.“

Eesmärgiks on kultuurikor-
raldus ning loov ettevõtlus 
kokku tuua. „Siin oleme näi-
teks leidnud Neeruti seltsi, 
kes on aktiivselt ajalugu elus 
hoidnud oma kodulehel ja 
teab paiga kohta palju. Tule-
vikus võiksid siin hakata te-
gutsema näiteks tegevuseju-
hendajad või giidid, keda tu-

rismigrupid tellida saaksid,“ 
pakkus Piret Eit välja.
Soome Rakenduskõrgkooli 
Humak majanduse õppejõud 
Niila Tamminen nentis, et 
Soomes on tudengid ideede 
tootmisel juba väga edukad 
olnud. „Oleme teinud proto-
tüüpe ja testinud päris turul. 
Ettevõtted on juba meie tu-

dengite ideid vastu võtud ja 
hakkavad neid edasi arenda-
ma,“ rääkis ta.
Needsamad Soome ettevõt-
jad külastasidki projekti kaa-
satud Eesti objekte.
Projekti ühe mõnusama kül-
jena tõi Tamminen välja just 
riikidevahelise suhtluse. 
„Saame kokku Eesti kolleegi-

Projekti „Lights on!“ kaasatud Soome ettevõtjatele tutvustati Neeruti linnamäge. 
Fotod: Liisi Kanna

VÕIDA 300 € TEKNOSE KINKEKAART!

UNIVERSAALVÄRV METALLIST PUIDUNI!
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Rakveres Ehituse täna-
val avati Rauamarket, 
kust saab osta metalli 
täpselt nii palju, kui va-
ja. Ka kõikvõimalikud 
metallitööd saavad teh-
tud.

Katrin Kivi

Ettevõtte juhatuse liikme 
Ragnis Topkini sõnul märkas 
ta turul täitmata kohta juba 
mõnda aega tagasi. „Tundub, 
et mitte keegi ei taha tegeleda 
metalliga väikestes kogustes,“ 
selgitas ta. „Samas vajadus 
sellise kaupluse järele on 
võrdlemisi suur.“
Mõeldud-tehtud - nüüd on 
Rakveres olemas koht, kust 
saab iga soovija täpselt selle, 
mida vajab. „Iga kell võib 
meile siia ka helistada,“ selgi-
tas kaupmees. „Kui kohe vaja-
minevat pole, siis hangime 
selle kliendi jaoks.“
Rauamarketit peavad õppi-
nud ja kogemustega mehed, 
kes vajadusel aitavad kliente 
ka keevitus-, lõikus- ja puuri-
mistöödega. „Jah, ega metalli-
müügiga rikkaks saa, kogused 
on ju väikesed,“ jätkas Top-
kin. „Meie teenistus tuleb val-
davalt teenuse pakkumisest. 
Seda valdkonda täiendame 
pidevalt. Näiteks kohe varsti 
peaks saabuma painutus-
pink.“

Võru sepa tööd jõudsid Rakverre

Rauamarketist saavad abi ka 
need, kes töödega ise hakka-
ma saavad. Neile pakutakse 
lisaks metallile ka metalli-
töötlemise riistasid: puurid, 
keermelõikurid, hööritsad. 
„Müüme ka õlisid,“ rääkis ta. 
„Tööstuslikud õlid, mootori-
õlid, lõikeemulsioonid, määr-
deained, puhastusvahendid 
jms.“
Erilist uhkust tundis aga 

kaupmees, juhatades riiuli 
juurde, mida ehtisid sepised. 
„Mul on üks väga hea käega 
sõber Võru sepp, kelle töid 
me samuti müügiks pakume. 
Kui kellelgi vaja näiteks origi-
naalset kingitust, siis tasub 
kindlasti läbi astuda. Samuti 
saab tema käest tellida kõiki 
sepatöid. Nii hea hinnaga ku-
sagilt mujalt ei saa ka.“

Projekti üheks osaks on ka kaheksat objekti ühendava män-
gu väljatöötamine. Mängu saab mängida nutitelefonide ja 
tahvelarvutitega.
Tulevane mäng on mõeldud projekti kaasatud paigus koha-
peal mängimiseks, rääkis Anttoni Lehto, projekti nõustaja 
Turu AMKs (Turku University of Appkied Sciences), Humaki 
koostööpartner digitaalse mängu loomisel.
Mäng saab olema GPSi-põhine ning see hakkab töötama 
liitreaalsuse põhimõttel, mis tähendab, et otsepildis kuva-
takse reaalse keskkonna nö peale arvuti loodud objekte. 
„Kasutame tegelasi, kes nende paikadega seotud. Saame 
mängu lisada ka objekte, mis varem neis paigus olnud on, 
näiteks losse, kindluseid jne,“ selgitas Lehto.„Seda saab 
mängida ühes paigas või käia läbi kõik kaheksa. Üht objekti 
külastades võib inimene saada indu ka teistesse paikadesse 
minemiseks.“
Praeguse idee järgi saaks mängija igas paigas lahendada 
kolm ülesannet, millest igaühe täitmiseks kuluks umbes 15 
minutit. „Näiteks võiks ülesandeks olla mõne objektiga selfi 
tegemine,“ kirjeldas Lehto.
Prototüüp loodetakse valmis saada järgmise aasta keva-
deks. „Kaasame sinna ühe paiga Eestist ja ühe Soomest,“ sõ-
nas ta.
Valmis peaks mäng saama 2018. aasta kevadsuveks.

ruti linnamäge
dega ja näeme, kuidas siin as-
ju tehakse. Leiame uusi 
ideid.“
Ühistegevus jätkub täie hoo-
ga ka pärast ettevõtjate dele-
gatsiooni ringreisi, sest kuni 
nädala lõpuni peavad Eesti ja 
Soome tudengid innovatsioo-
nilaagrit, leidmaks veelgi 
uudseid ideid nende ajaloo-
liste rajatiste turundamiseks. 
Üliõpilaste kohtumist peetak-
se Lõhavere linnuse vahetus 
läheduses Viljandimaal.

Kaheksa üritust
Porjekti nimi „Lights on!“ ehk 
tuled peale viitab nii statsio-
naarsele valgustusele, mis ka-
hele objektile paigutada ka-
vatsetakse, kui n-ö sisemisele 
valgustumisele. „Meil on 
plaanis korraldada kahe aasta 
jooksul Eesti objektidel ka-
heksa valguseteemalist sünd-
must ning loodame kaasata 
kohalikku kogukonda ja noo-
ri. Need üritused võiksid teki-
tada ahaa-efekti, panna just-
kui pirnikese põlema. Inime-
sed võiksid sellest innustuda 
ja ürituse korraldamise tra-
ditsiooni jätkata,“ rääkis Piret 
Eit.
Projekti „Lights on!“ toetatak-
se Euroopa Liidu Central Bal-
tic Interreg IVA 2014–2020 
programmist. Projekti ko-
gueelarve on 1861669 eurot.

Anttoni Lehto (vasakul) ja Piret Eit. 
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Olev Rohumäe
Kutseline maakler 
Tel 5333 1805
olev@virumaainvest.ee

Asume aadressil Laada 29, Rakvere
Telefon 327 0670   info@virumaainvest.ee   www.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

MÜÜA MAJAD

Andra Kivissaar
Maakler
Tel 5664 2161
andra@virumaainvest.ee

Müüa 1toaline korter Vinnis Kiige 
tn 3 Aknad ja välisuks vahetatud. 
WC, vannituba on eraldi ja vajavad 
remonti. Pindala 34,2 m2. Hind 10 
500 €. Helista 58147077

Müüa 2toaline korter Vinnis Kiige tn 
3. Korter on renoveeritud. Läheduses 
kool, lasteaed, kauplus ja spordi-
kompleks. Hind 14 000 €. Helista 
Lisete 5233830

Müüa avatud köögiga osaliselt reno-
veeritud 3toaline rõduga korter (63,3 
m2), Lennuki tn 1 Rakvere. Hind 27 
000 €. Helista Andra 56642161

Müüa renoveeritud korter (64 m2) 
Kunda linnas Ehitajate 3. Korteris 
olemas saun. Keskküte+ soojust ta-
gatav ventilatsioon. Soovi korral jääb 
mööbel sisse. Hind 13 500 €. Helista 
5233830 Lisete. 

Müüa  korter Tapa linna ääres rahu-
likus piirkonna Paide mnt 65. Hind 8 
400 €. Helista  58147077

Müüa 2toaline korter Tamsalu Ääsi tn 
17 Korteris vahetatud aknad ja välis-
uks. Põrandatel laminaatparkett. WC 
ja vannituba renoveeritud. Koridoris 
avar peegelustega sisseehitatud sei-
nakapp. Magamistoast pääs rõdule. 
Köögis ootab osaliselt paigaldamist 
uus köögimööbel koos tehnikaga. 
Pindala 49,3 m2. Hind 7 000 €. Helista 
56642161 Andra

Müüa  ühetoaline korter ajaloolises 
nn “Parunimajas” Karja tn 13, Rak-
vere pargi ja linna läbiva veesilma 
lähedal. Maja pika ajalooga, kuid 
vajab renoveerimist Hind 11 000 €. 
Helista 53331805 Olev

Müüa väga heas korras 3toaline 
korter Väike–Maarjas Lõuna täna-
val. Korteril kaks rõdu, köögist ja 
magamistoast. Korteris vahetatud 
kõik aknad, rõduuksed ja metallist 
välisuksed. Pindala 65,1 m2. Hind 31 
000 €. Helista 56642161 Andra

Müüa heas korras renoveeritud 
(2011.a.) maja Rakvere linna era-
majade piirkonnas väga privaatses 
asukohas metsa ääres Ööbiku tn 26. 
Krunt suur (1373 m2). Hind 133 000 
€.  Helista 53331805 Olev

Müüa renoveerimisjärgus eramu, 
oma väikese aiaga Kreutzwaldi tn 
4a, Rakvere. Hind 89 000 €. Helista 
53331805 Olev

Müüa kuue toaga heas korras maja 
Sõmerul. Hea asukoht, metsa ääres. 
Krunt 3410 m2. UUS HIND 109 000 €. 
Helista 53331805 Olev

Müüa maamaja Viru-Jaagupi külje all 
Kannastiku külas. Maja ja maad 2ha, 
sobiv elamuks või suvekoduks. Hind 
26 000 €. Helista 58147077

Müüa hoonestatud kinnistu KUI-
VATISE 78701:002:0068  9103 m2  ja 
kõrval asuv 0,2 ha  78701:002:0231. 
Kuivatise katastriüksusel asub aja-
looline Porkuni mõisa, Kullenga 
karjamõisa viljakuivati. Viljakuivatit 
on läbi aastate kasutatud nii vilja-
hoidlana kui laopinnana. Hind 7 500 
€. Helista 56642161 Andra

MÜÜA MAAD

MÜÜA KINNISTU

Haljala vald, Kandle küla, maaka-
tastritunnused 19003:001:0208, 
19003:001:0036, 19003:001:0069. 
Helista Lisete 5233830

  |   

INGRID REBANE
 

5341 5637

Kutseline hindaja
Ingrid.Rebane@arcovara.ee

SWEDBANKI KLIENDILE HINDAMINE -20%

Telli hindamine!

Laada 14, Rakvere   Tel 324 0888

Andrus, 527 1011

31 000 € 140 m²

29 900 €

Andrus, 527 1011

119 m²

Andrus, 527 1011

65 m², II k20 000 € 29 900 €

Andrus, 527 1011

48 m², III k

41 000 €

Andrus, 527 1011

77,7 m²

28 000 €

Andrus, 527 1011

56,2 m²

82 m², IV k49 900 €

33 900 €

Andrus, 527 1011

44 m², IV k 33 000 € 50,8 m², III k

Andrus, 527 1011

Andrus, 527 1011

156 000 €

Andrus, 527 1011

242 m² 62 000 €

Andrus, 527 1011

MÜÜA LAOHOONE
VIILHALL RAKVERE VALLAS

39 500 € 65 m², III k

821m²

Andrus, 527 1011

MÜÜA MAJA
KAVASTUS VÕSU mnt ÄÄRES

• Kinnistu 2,6 ha
• Rehielamutüüpi palkmaja
• Kaev, elekter EE 1x20A

MÜÜA KINNISTU
TOOMAHANSU EIPRI KÜLAS

• Maad 8,63 ha
• Väga privaatne asukoht 
• Hea juurdepääs

• Kinnistu 1260 m²
• 4 tuba, 1 korrus

MÜÜA MAJA
KREISSI TN NÄPIL

• Kinnistu 0,69 ha, Rakverest 8 km
• Vee, kanalisatsiooni ja elektri-
  liitumine olemas, ehitusaasta 1990

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
ROOSI TN RAKVERES

• Toad eraldi, rõdu
• Avar köök
• Hea asukoht

• Selveri lähedal kesklinnas
• Rõdu, toad eraldi
• Aknad jäävad hoovi poole

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
ADOFFI TN RAKVERES

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
PÕLLU TN SÕMERUL

• Heas seisukorras
• Keldriboks, panipaik
• Keskküte

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
L.KOIDULA TN RAKVERES

• Hea planeering, ilus korter
• Toad eraldi
• Hea asukoht Rakvere südalinnas

• Läbi maja planeering, rõdu
• Korralik ja puhas korter
• Hea asukoht

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
TARTU TN RAKVERES

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
KÜTI TN RAKVERES

• 2 magamistuba eraldi
• Päikse poole avatud köök-elutuba
• WC ja vannituba koos

MÜÜA 4-TOALINE KORTER
KUNGLA TN RAKVERES

• Aknad vahetatud
• Läbi maja planeering, rõdu
• Korras, puhas ilus ja korter

VÄGA SOODNE HIND!

• Kinnistu 1,8 ha
• Elekter, kaev, kuur, saun
• Elamu ja põllukivist vundament

MÜÜA MAJA
MÄNNIOJA RAKVEREST 9km

SOODNE HIND!

Turu plats 5, II korrus, Rakvere
322 3601

rakvere@uusmaa.ee

UUS MAA RAKVERE BÜROO

Margus Punane
Tegevjuht
Kutseline maakler
504 9998

Triinu Heinluht
Hindaja, Maakler
5391 0678

Taivi Kask
Kutseline maakler
5567 1233

Tõnu Kuhi
Kutseline hindaja
502 2114

Nele Aart
Kutseline maakler
5697 5217

KULTUURIPÄRAND RAKVERE LINNAS
VÕIDU 64a

Kinnistu 690 m², vana veski, ärimaa

39 000 €

Nele Aart, 5697 5217

TULE MAALE ELAMA
VINNI VALLAS VÕHU KÜLAS

Kinnistu 13 243 m², 5 tuba, 126 m²

25 000 € UUS HIND!

SOODNE 2TOALINE KORTER
RAKVERES SIDE 6

2 tuba, korrus 1/5, 38,3 m², hubane planeering

17 900 € 

Taivi Kask, 5567 1233

HUBANE AHIKÜTTEGA KORTER
RAKVERES PIKK 57

2 tuba, korrus 1/2, 43,1 m², renoveeritud

17 900 €

KORTER RAKVERES 
LENNUKI 8

Korrus 4/4, 3 tuba, 47,9 m²
Nele Aart, 5697 5217

EHITA MAJA RAKVERE LÄHEDALE
PAATNA KÜLLA KALDJÄRVE KINNISTULE

Kinnistu 12 940 m², elekter, kaev

24 000 € 

MAJAKENE MÕISA LÄHEDUSES
VIHULA VALLAS PALMSE KÜLAS

Kinnistu 2,59 ha, elamu 78,2 m², renoveeritud

SUURE AIAGA HUBANE KODU
KUNDAS KOIDU TN

Kinnistu 1633 m², elamu 116 m², garaaž, renov.

Nele Aart,  5697 5217

Nele Aart, 5697 5217

27 900 € UUS!

Taivi Kask, 5567 1233

35 000 €

Triinu Heinluht, 5391 0678

75 000 €  

Taivi Kask, 5567 1233

KENA KORTER, KOHE ELAMA
RAKVERESSE KUNGLA 11

3 tuba, 61,8 m², 2/5, uued aknad, rõdu, toad eraldi

36 900 € UUS HIND!

SUUR PALKMAJA, MÕNUS KODUHOOV 
TAPA VALLAS LEHTSES

Kinnistu 6032 m²,  elamu 145 m², vesi sees

29 990 € UUS!

Margus Punane,  504 9998

Margus Punane, 504 9998

PRIVAATNE KODU 
HALJALA SÜDAMES KOOLI PÕIK 1

Kinnistu 1,5 ha, elamu 82 m², vesi sees, abihooned

39 900 €

RENOVEERITUD MAJA AASPERES
HALJALA VALLAS KÄRMU KÜLAS

Kinnistu 2749m², elamu 112,5m², saun, abihoone

67 890 € UUS HIND!

Margus Punane,  504 9998

Margus Punane, 504 9998
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• Ostan 1toalise  k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 5081 
311

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

• Ostan remontivajava korteri 
Rakveres <22 000 €. Aitan müügiga. 
Tel 5550 0588

• Ostan Tapa linnas 1- või 
2toalise korteri. Tel 5697 5317

• Ostan otse omanikult odavapoolse 
2-3toalise korteri Rakveres, võib 
vajada kap.remonti. Tel 518 7979

•  S o ov i n  o s t a  s o o d s a l t  o t s e 
omanikult  1-3toalis e korteri 
Rakveres. Pakkumised palun teha 
info@roofhaus.ee või telefonil +37 
5555 4730. Raha kohe kätte!

• Soovin osta Rakveres või Haljalas 
remonti vajava korteri. Oodatud 
kõik pakkumised! Raha kohe kätte. 
Info tel 5188 770

• Ostan 3toalise korteri Rakveres. 
Tel 5819 1258

• Ostan rem. vajava 3toalis e 
ahiküttega korteri Rakveres. Samas 
üürin 3toalise ahiküttega korteri 
Rakveres alates nov. 2016. maarek.
vanakopli@gmail.com, tel 5305 2600

• Ostan 1-2toalise rõduga korteri 
Huljal, remontimata. Tel 5836 1490

• Ostan soodsalt krundi Rakveres või 
lähiümbruses (võib pakkuda koos 
vanema majaga). Info tel 5906 6112

• Ostan maamaja või vana talukoha 
k o o s  m õ n e  h e k t a r i  m a a g a 
Lääne-Virumaal, Järvamaal või 
Jõgevamaal. Hooned ei pea olema 
kasutuskõlbulikud. Hind kuni 20 000 
€. Tel 5562 2919

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan garaaži Rakveres <1000 €. 
Tel 5550 0588

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Anda üürile 1toaline keskküttega 
korter Sõmerul. Tel 513 7604

• Üürile anda Sõmerul mug. rem. 
möbleeritud väike 1toaline korter. 
H: 145 € + kom.maksud. tel 5664 
4088

• Anda üürile 10/10 2toaline k.m. 
korter Laada 8. Tel 5664 8326

• Anda üürile või müüa 2toaline 
korter Kunda linnas. Täpsem info 
tel 5342 7845

• Anda üürile 2toaline k.m. korter 
Laada 10. III korrus. 200 € + kom.
maks. Tel +358 4070 21378

• Üürile anda nõukogudeaegne 
2toaline korter Kunda linnas Grossi 
kpl vastas. Info 512 7119, Mart

• Anda Eismal üürile palkmaja. 
Võimalus elada aastaringselt. Tel 
5083 305

• Üürile anda 3toaline k.m. kor-
ter Küti tn. Osaliselt möbleeritud, 
pesumasin, külmik, integreeritud 
köögitehnika. Üür 200 € + kommu-
naal + elekter. Vabaneb okt. 2016. 
Tel 5388 8750

• Anda rendile maamaja Muugal 
Rajakülas alates 1. oktoobrist. Vesi 
ja saun sees. Rendi hind 160 €/kuus. 
Info tel 527 0058

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

• www.toonklaas.ee

• Müüa töökorras MAZ ja Kamaz 
kallurid. Tel 5853 2450

• Müüa Dacia Logan  2005. a 
s e p t .  Au t o  h ä s t i  h o o l d a t u d , 
hooldusraamat. Üv 2017. sept. Hind 
soodne. Tel 5664 8311

• Müüa Ford Focus 1,6 74 kW, sinine. 
Tel 5669 4475

• Müüa Nissan Primera. Mootor ja 
sillad korras, kere vajab remonti. Tel 
5740 9873

• Müüa Opel Astra 2001. A 1,6i 74 
kW. Rikkalik lisavarustus. Väga heas 
korras. Ostetud uuena Eestis Opeli 
esindusest. Hooldusajalugu, uued 
M+S lamellrehvid. Auto talveks 
valmis. Lisainfo 5028 156

• Müüa Opel Astra Elegance 1,8i 
10/2003. a 92 kW helehall metallik, 
universaal, bensiin, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, kesklukk puldist, 
4xel.aknad, Opeli valuvelgedel, 
veokonks, roosteta, v.heas tehnilises 
korras, kehtiv ülevaatus, soodsalt! 
Rakvere, tel 5903 7780

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Osutan kvaliteetset maakleri 
t e e n u s t .  Ki n n i s v a ra  o s t u -
müügilepingud. Tel 5664 2161

• Müüa või üürile anda 1toaline 
keskküttega korter Tamsalus. Tel 
5680 1956

• Müüa 1toaline keskküttega korter 
Väike-Maarjas, otse omanikult. Hind 
kokkuleppel. Tel 523 0428

• Müüa Kundas Koidu tn 81 ja Pargi 
tn 4 1toaline k.m. korter. Tel +358 
4070 21378

• Müüa remonti vajav ahiküttega 
2toaline korter (40 m2) Rakvere Pikk 
tn 24. Maja renoveerimine toimub 
2 a jooksul. Olemas vesi, duširuum, 
boiler. Hind 10 600 €. Tel 5663 8946

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Vabriku tn 6 (Teatripargi vastas). 
Renoveeritud ja möbleeritud, 
uus köögimööbel  ja  tehnika. 
Pelletiküttega, 60 m2, maja all saun, 
trepikoda lukus. Hind 44 000 €. Tel 
5023 559

• Müüa 2toaline korter Tapal 
Turu tn, IV korrus. Köögis ja esikus 
laminaatparkett, PVC aknad. Otse 
omanikult. Lisainfo tel 5698 3440

• Müüa või üürida 2toaline korter 
Tapal Hommiku pst. Korter on 
renoveeritud, olemas köögimööbel. 
Info tel. 526 2267

• Müüa Väike-Maarjas 2 ahiküttega 
2toalist korterit (I ja II k.). Lisainfo 
5343 1978

• Müüa või üürile anda 3toaline 
k e s k kü t t e g a  ko r t e r  R a kv e re 
kesklinnas. Tel 5566 6383

• Müüa 3toaline korter Vohnjas. 
Tel 514 7972

• Müüa 3toaline korter Tamsalus. 
Hind kokkuleppel. Tel 5566 3712

• Müüa Laekvere alevikus heas 
korras 3toaline korter. Tel 5353 7711

• Müüa Viitnal 3toaline korter 
(75,6 m2, rõdu). Kap.remondiks 
ettevalmistatud. Ots eomanikult. 
Info tel 525 8998

• Müüa Roelas kõigi mugavustega 
4toaline korter üldpindalaga 
79 m2. Korter heas seisukorras 
vahetatud aknad, laminaatparkett, 
köögimööbel. Info tel 505 1902

• Müüa või vahetada Rakveres 
elamu II korrus. Ahiküte, aiamaa. 
Tel 5358 6829

• Müüa renoveerimisjärgus maja 
Näpil Kuuse tn 7. Tel 505 4575

• Müüa maja  koos aiamaa ja 
kõrvalhoonega 18 km Rakverest 
või vahetada 2toalise korteri vastu 
Rakveres. Tel 5562 2948

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

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

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

MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

• Vahetada 2 korterit Rakveres 
maja vastu Rakveres või müüa 
eraldi. Otse omanikult. Tel 5348 
8161

•  S oovime üür ida 1-2toalist 
möbleeritud korterit Rakveres. Tel 
5323 9529

• Soovin üürida Rakveres 1toalise 
k.m. korteri või toa (võib ka ajutiselt) 
alates 1. okt. 2016. Kristjan 5669 1427

• Soovin üürida garaažiboksi. 
Tel 5382 7063

• Pere soovib üürida maja Rakveres 
hilisema ostuvõimalusega. Tel 5308 
1705

• Müüa maja Kunda linnas, 2 
korrust, eraldatud kohas, otse 
omanikult. Tel 5810 2416

• Müüa Tapa äärelinnas kahekordne 
maja. Kinnistul tsentraalvesi ja 
kanalisatsioon, kõr valhooned 
(suur garaaž, saun, kuur), kandev 
viljapuuaed, peenramaa, suur 
muruplats (kokku 1500 m2). Maja 
vajab remonti. Hind 23 000 €. Info tel 
5307 8990, soovitavalt õhtuti

•  Mü ü a  r e m o n t i v a j a v  m a j a 
Injus mõisa pargi vastas. 4 tuba. 
Pildid kv.ee-s. Hind kokkuleppel. 
Vahetusvariandid. Tel 5031 849

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

• Müüa krunt Rakveres. Info 
5800 4857

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

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

Kogenud maaklerid Lääne-Virumaal on

Sinu heaks loodud!

Helve Keskülla 
Maakler/hindaja

511 6466
helve.keskylla@pindi.ee

Mairold Källo 
Maakler 

5664 6229 
mairold.kallo@pindi.ee

Mare Aros 
Maakler

528 8670
mare.aros@pindi.ee

Anu Veldre 
Maakler

501 3658
anu.veldre@pindi.ee

Olga Sergejeva 
Maakler  

5630 1453 
olga.sergejeva@pindi.ee

Merle Nagel 
Maakler/hindaja

5800 3648
merle.nagel@pindi.ee

Rakvere, Pae 11, üp 113,7 m2, 
krunt  784 m2,  müüakse ¼ 
kaasomandist koos hüpoteegiga 
H: 12 000 € tel.: 50 13 658 Anu

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

Vinni v, Vetiku k, suvila, krunt 
2100 m2, üp 81,6 m2, 2 tuba, 
saun, garaaž H: 35 000 € tel 58 00 
36 48 Merle

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

Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe 
tee 9, krunt 7784 m2, üp 532,9 m2  
H: 5900 € tel.: 50 13 658 Anu

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

Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 
m2, üp 61,6 m2, saun, garaaž H 10 
000 € tel: 51 16 466 Helve
Tapa, Pikk 58, krunt 3193 m2, H: 
18 900 € tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Laada 8, IV k. H: 29 000 
€ tel: 52 88 670 Mare UUS HIND!
Rakvere, Kungla 5, Ik. üp. 48,3 
m2,H: 31 000 €, tel. 52 88 670, 
Mare 
Rakvere,  Narva 21, üp 43 m2, I 
k, ahiküte, enampakkumine  H: 
4500 €  tel.: 50 13 658 Anu 

Kunda,  Mäe 22, I k, üp 47,8 m2, 
renoveeritud  H: 9000 € tel.: 50 
13 658 Anu 
Kunda,  Mäe 7, I k, üp 39,3 m2, 
enampakkumine  H: 115 € +  KÜ 
võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Kasemäe 13, V k, üp 48 
m2  H: 3000 €  tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Koidu 73,  IV k, üp 48,6 
m2  H: 4500 €  tel.: 50 13 658 Anu 
Tapa, Ülesõidu 5a, III, 40,5 m2 
H: 12 000 €  tel: 51 16 466 Helve
Väike-Maarja,  Tamme 5, II k, 
üp 43,4 m2  H: 7 800 € tel.: 50 13 
658 Anu

ÜHETOALISED KORTERID

KAHETOALISED KORTERID

KOLMETOALISED KORTERID

MAJAOSAD

ELAMUD

Kunda,  Pargi 8, III k, üp 27,1 m2  
H: 2400 € tel.: 50 13 658 Anu
Vinni al, Kiige 3, III k, üp 34,2 m2 
H: 11 400 €  tel. 52 88 670 Mare

Rakvere, Karja 46, üp 61,5m2, 
II k, rõdu H: 69 000 € tel: 51 16 
466 Helve

Rakvere,  Rahu 13, üp 58,6 m2, 
I k, rõdu  H: 32 00€  tel.: 50 13 
658 Anu
Rakvere, Võidu 53, üp 62 m2, IV 
k, H: 43 500 € tel.: 52 88 670 Mare
Rakvere, Seminari 34, üp. 61,9 
m2, II k, renoveeritud, H: 49 500 
€, tel. 52 88 670 Mare
Kunda,  Pargi 18, üp 61,5 m2, 
enampakkumine  H: 1950 € + KÜ 
võlg tel.: 50 13 658 Anu

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

NELJATOALISED KORTERID

Väike-Maarja, Tamme, III, 77,1 
m2, hea seisukord H: 27 000 € tel: 
51 16 466 Helve

7 tuba:  Tamsalu v, Porkuni k, II 
k, 186,3 m2 (terve II korrus) H: 15 
000 € tel: 51 16 466 Helve

Kunda,  Koidu 87, V k, üp 61,9 m2, 
enampakkumine 750 € + KÜ võlg 
tel.: 50 13 658 Anu
Rakke, Oru, II k, üp 67,6 m2, 
enampakkumine H: 1170 € tel: 51 
16 466 Helve

Kunda,  Mäe 12, IV k, üp 56 m2, 
rõdu  H: 6000 €  tel.: 50 13 658 Anu 
Kunda,  Mäe 15, IV k, üp 49,9 m2  
H: 4000 €  tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Mageranna tee 6, krunt 
2665 m2, üp 110,8 m2  H: 32 000 
€ tel.: 50 13 658 Anu

Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe 
tee 4, MÕIS, krunt 14 134 m2, 
üp 1682m2  H: 60 000 € tel.: 50 
13 658 Anu

Vihula v,  Eisma k,  suvila, 
krunt 2834 m2, üp 157,5 m2 , 5 
tuba,saun, garaaž H: 70 000 € 
tel: 58 00 36 48 Merle UUS HIND!

Rakvere v, Päide k, suvila, krunt 
800 m2, üp 77,5 m2, 3 tuba, saun, 
garaaž H: 32 000 € tel 58 00 36 48 
Merle Vinni v, Vetiku k, suvila, 
krunt 2100 m2, üp 81,6 m2, 2 
tuba, saun, garaaž H: 32 000 € tel 
58 00 36 48 Merle

KRUNDID

Rakvere, Piiri 8b, krunt 713 m2, H: 
16 600 €, tel 52 88 670 Mare

Rakvere, Räägu 23, krunt 880  m2, 
H: 19 100 €, tel 52 88 670 Mare

MAA

Tapa v, Karkuse küla, haritav maa 
8,0 ha H: 28 000 € tel:51 16 466 
Helve



HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233
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

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/rake  

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

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

UUS! DACIA LOGAN              1,4i                            06
DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ         0,8i                99
FIAT TIPO              1,7D              88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i       95-98
FIAT PUNTO       1,2i             -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD              02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO               93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      -03
FORD ESCORT /ORION       91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                  87-98
FORD FIESTA                    84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i                -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut       -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i             00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3       93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA                -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut         99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                 97
LADA  110/111                 01
LEXUS LS400            4,0i           97
MAZDA B2500                0 6
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i    85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i    92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                   -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6          92-94
MAZDA 6 sed           2,0                    02
MB CLK                   97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car          93-00
MB E-klass                                                      -00
MITSUBISHI PAJERO                              -97
MITSUBISHI GALANT                                      -00
MITSUBISHI LANCER sed/car               85-00
MITSUBISHI COLT                          88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust           97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                            -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i        95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                      99
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i         86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i             02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                  92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                      09
OPEL SINTRA             2,2i                 99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD        89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                             2,0 TD                        99
UUS! OPEL MERIVA            1,6 i                        05 
PEUGEOT 405/205/306/309        83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER         2,5TD                 99
PEUGEOT 206 3ust  1,1              99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi               05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                      06
PEUGEOT PARTNER            1,9D                -04
PORSCHE 924            2,0        82/85
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0          85-98
RENAULT SAFRANE             2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD   96-99
REANULT THALIA      1,4                    -04
ROVER 620/416     1,6i/2,0i    93-00
SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car               2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY         2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                           06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO                     91-95
UUS! SEAT LEON                  1,6i                        02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00
TOYOTA CARINA E/car      1,6i       92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i              95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO Classic         1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                         92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6         98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi   -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi          99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                    06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.hot.ee/rannel 
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

AUTODIAGNOSTIKA
AUTODE DIAGNOSTIKA
STARTERITE JA                    
GENERAATORITE REMONT
HAAKEKONKSUDE            
MÜÜK JA PAIGALDUS
SÕIDUKITE ELEKTRITÖÖD

Nortsu tee 2, Rakvere
INFO JA 
AEGADE BRONEERIMINE:   
tel 5561 1776 
info@autoelekter.ee   

www.autoelekter.ee
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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

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

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

•  Ü l d e h i t u s ,  s i s e t ö ö d , 
renoveerimine. Tel 5685 6320

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Üldehitustööd. Tel 5685 6320

•  Te e n  e h i t u s - r e m o n d i t ö i d 
–  p l a a t i m i n e ,  k r o h v i m i n e , 
ladumine. Paigaldan kõnniteid, 
piirdeaedu, terrasse. Tel 5606 9271

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

• Teostame ehitus- ja remonttöid 
eraisikutele ja firmadele. Majade, 
korterite,  rõdude,  terrasside, 
saunade ehitus, siseviimistlus 
(tapeetimine, plaatimine, parketi 
paigaldus). Tel 5045 560

•  Saunade ehitus .  Hinnad 
soodsad. Tel 5685 6320

• Kõrvalhoonete ehitus. Tel 
5685 6320

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Veoautode varuosad ja remont
• Müüme erinevaid furgoone
• Rehvitööd sõidu- ja veoautodele

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

TEENUSED

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2,2DTI 04/2003. a 92 kW hõbedane, 
turbodiisel, 7 kohta, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, 4xel.aknad, 
el.peeglid, kesklukk puldist, tume 
salong,  16 toll i  valuvelgedel, 
pl.soojendus, veokonks, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa kaubik Peugeot Partner 
2003. a 1,4 mootor 55 kW, kütus 
bensiin. Info tel 5283 630

• Müüa heas korras originaal 
k o n d i t s i o o n i s  VA Z  2 1 0 2 . 
Kütus bensiin, kere universaal, 
tagasillavedu, registreerimisaasta 
1977. Tel 5283 630

•  M ü ü a  Vo l k s w a g e n  G o l f 
4 Variant 1,9TDi 10/2001. a 66 
kW hõbemetallik, turbodiisel, 
universaal, konditsioneer, 4xel.
aknad, kesklukk puldist, el.peeglid, 
valuvelgedel, stereo, veokonks, 
korralik, superökonoomne, kehtiv 
ülevaatus, soodsalt! Rakvere, tel 
5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 10/2002. a 74 kW tumepun.
met.  turbodiisel ,  universaal , 
k o n d i t s i o n e e r,  4 x e l . a k n a d , 
el.peeglid, kesklukk puldist, tume 
salong, valuvelgedel, veokonks, 
kor ral ik ,  ökonoomne,  kehtiv 
ülevaatus, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa VW Golf III 1,3 37 kW bens 
üv 10.16 sõidukorras, all 13’’ M+S, 
kaasa 2 valuvelge, konks. Tel 5617 
8360

• Müüa VW Polo 1,2 bensiin 2005. a. 
Auto väga heas korras. Hind soodne. 
Tel 5023 559

•  A k u d  m u r u t r a k t o r i l e , 
rollerile, mootorratastele, ATV-
le. Rägavere tee 38, Agroparts OÜ. 
Tel 32 58 970, 5260 545

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

• Ostan Ford Sierra, MB, BMW, 
Audi. Ei pea olema üv, hind kuni 500 
€. Tel 5809 6086

• Ostan VAZide uusi plekke, tulesid, 
stangesid, veneaegseid uusi rehve. 
Tel 515 7395

• Ostan sõidukorras sõiduauto. Mob 
5566 3733

•  E l a m u s i s e s e d  e h i t u s -  j a 
remonditööd Rakveres. Tel 5604 
1424

• Võrk- ja puitaedade ehitus. Soodsa 
hinnaga loomavõrgust piirded. 
Tehtud töödele arve ja garantii. 
www.kodupuit.ee Tel 58 889 999

• Katuste ehitus (plekk, kivi, 
eterniit). Tel 5685 6320

•  A u t o m a a t i k a  t i i b -  j a 
liugväravatele. Tõstuksed, 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

• Teostame töid soodsate hindadega. 
Tänava- ja äärekivide paigaldus, 
kiviplatsid eramajadele, täna-
vakivist pandused, kõnniteede 
e h i t u s ,  m u r u r a j a m i n e , 
üldehitustööd. Tel 5673 4632

•  T ä n a v a - ä ä r e k i v i d e 
p a i g a l d u s ;  p i i r d e a e d a d e , 
terrasside ehitus ; väravate 
valmistamine, paigaldus ja 
automaatika; haljastustööd ja 
projekteerimine; ehitustööd. 
Tehtud töödele garantii. kiviaed.
ee, 5394 6666

• Lammutustööd. Tel 5685 6320

• Firma teostab lammutustöid üle 
Eesti. Tel 5330 5970
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• Tekstiilipesuri rent! Pese ise 
oma autoiste, diivan või vaip 
puhtaks! Hind 20 eurot/ööpäev. 
Tel 5800 4824. Asukoht Vinni.

• Aitan ära viia teie vanametalli. 
Hind kokkuleppel! Tel 5069 548

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 322 7822, 506 1547

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

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

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

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioonitras-
side ehitus (sise- ja välist-
rassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤ Reoveepaakide ja septikute 
müük ning paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

• Septikute paigaldus ja müük. 
Tel 5757 0202, erlend@eestiseptik.
ee

• Toru- ja san.tehnilised tööd. Tel 
5332 4749

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

• Müün, paigaldan  ja remondin 
õ h k s o o j u s p u m p a s i d  j a 
konditsioneere. Tel 5024 944

•  K ü t t e - ,  v e n t . -  j a 
k l i i m a s e a d m e t e  m ü ü k , 
hooldus, paigaldus. Kuulutus 
ei aegu! Info tel 5557 1900

• Õhk-vesi soojuspumbad koos 
paigaldusega kuni septembri 
lõpuni superhinnaga. Küsi tel 
5557 1900

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkimis- ja pottsepa-
teenus. Tel 522 1165

• Ahjud, kaminad, korstnad, 
müürid, pliidid. Tel 504 7459

•  A n s .  K A L E V B A N D . 
Tantsumuusika igale peole!   Tel 
5185 318, kalevband.kalev@gmail.
com

• Ansambel üritusele al 190 € + 
õhtujuhtimine. Tel 5190 1697

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

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

• Õhtujuht ja tantsumuusika 
teie peole. Küsi lisa tel 5683 
7141, Tiia Paist

•  S e e n i o r i d e  6 l i i k m e l i n e 
s e gaansamb el  X  Rakverest 
laulab kontserdina, tantsuks või 
koos teiega teie sünnipäeval, 
e a k a t e  k l u b i s  v õ i  m õ n e l 
väiksemal üritusel. Laulame vanu 
aastatetaguseid laule. Teeme 
seda enda ja teie rõõmuks tasu 
küsimata. Tel 5656 6600

* SOOJUSPUMBAD
Firma müüb, paigaldab, 

remondib ja hooldab 
tootjate Fujitsu/Fuji General, 
Mitsubishi Heavy Industries 

LTD, Nordcel ja AlpicAir 
seadmeid.

Hinnad soodsad ka 
paigaldusele!

Garantii uutele paigaldatud 
seadmetele 2 aastat!      

Teiste seadmete remont ja 
hooldus vastavalt 

võimalustele.

 AASTA LÕPUNI 
SOODUSPAKKUMINE 

FUJITSU NORDIC 
MUDELITELE:  

 * ASYG12LMCB/AOYG12L-
MCBN, 5,7 kW - 960 €

*ASYG12LTCB/AOYG12LTCBN, 
6,5 kW - 1230 €

NB! Teeme teenuseid ka külm-
kutele jm. külmutusseadmetele.

   Tel. 56 243 687 

thermo.heart@hotmail.com

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

EHITUSPROJEKTID 
DETAIL-

PLANEERINGUD

kiiresti
RK Arhitektuuribüroo OÜ

Tel 5803 7647

Pildid ja videod õhust
4k aerovideo
16mp. foto

55909683

HÖÖVELDAMISTEENUS 

Kõik võimalikud profi ilid 
tellija soovil.

Tel 5274 255

Tel+372 5629 2880 

mertaxgrupp@gmail.com

TEOSTAME ERINEVAID 

KATUSE ning PLEKITÖID
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• Müüa odavalt tumba, diivanilaud 
(kirss), sektsioonmoodulkapp 
(kirss) ,  s ö ö g ilau d  ja  6  to oli 
( k i r s s ) ,  e l e k t r i r a d i a a t o r i d , 
s u u s a s a a p a d ,  r u l l u i s u d ,  2 
jalgratast (noorte ja täiskasvanute), 
puidust lamamistool, plastikust 
terrassitoolid.  Tel 5104 147

• Müüa palju korralikke süle- 
ja  lauaar vuteid .  Ga ra nt i i  ja 
vahetusvõimalus. Tel 56 454 853

• Müüa arvuti nurgalaud (95x95, 
õunapuu, klaviatuurisahtliga), 
sektsioonkapp  (hele, tumeda 
triibuga, 3 moodulit, üldpikkus 2 m 
ja 30 cm). Tel 5347 1706

• Kaarkasvuhoonete sügiskam-
paania (3x4; 3x6; 3x8m). Hind 
alates 300 €, transpordi võimalus. 
Info ja tellimine 5673 0411

• Müüa lahtikäiv diivanvoodi. Tel 
5333 3276, õhtuti peale 18

KUULUTUSED

www.kuulutaja.ee

• Ostan kristall- ja portselannõusid. 
Pakkuda võib kõike! Tel 5564 0325

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 5079 984

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

• Ostan vanavara majapidamise 
l i kv i d e e r i m i s e l  -  ku m m u t i , 
ümmarguse laua, toole ja muid 
esemeid kila-kolani. Tel 5031 849

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

• Ostan süle- ja lauaarvuteid. Või-
vad vajada remonti. Tel 56 454 853

•  O s t a n  õ u n a p u r u s t i  j a 
mahlapressi. Tel 5895 9575

• Ostame kulda (ehteid, münte, 
hambakulda), hind al. 18€/g 
ja hõbedat (mündid, ehted, 
lauahõbe). Tel 5067 819

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mö öb el,  nõud,  mänguasjad, 
jalgrattad, garaažitööriistu ja 
tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616 
5761

• Ostan nõukogudeaegse või veelgi 
vanema ümmarguste või ovaalsete 
kividega merevaigust kaelakee, 
maksan kuni 600 €. Tel 5871 0351

• Ostan Saksa tääknoa, kiivri, 
v ö ö r i h m a ,  v o r m i  j a  E e s t i 
Vabadussõja märke, medaleid, 
käiselinte, raamatuid jne. Tel 5665 
5551

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

• Ostan raamatu „Oikumeeni 
äärel“ ja „20 aastat hiljem“ sarjast. 
Tel 5645 1242

KODU

• Viljapuude ja marjapõõsaste 
hoolduslõikus ja võra kujundus. 
Tel 5695 5582

• Saen-lõhun küttepuid. Tel 5343 
6875

• Muru ja kõrge rohu niitmine, 
heki ilulõikus, trimmerdamine 
ja võsalõikus. Tel 5660 3585

• Pressin õunamahla. Tel 5390 
9168

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

• Teen korda teie ettevõtte 
raamatupidamise. Tel 505 1176

•  R a a m a t u p i d a m i s t e e n u s 
äriühingutele ja korteriühistutele. 
Tel 5375 1883

* 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

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

• 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 
+372 5512053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

Aitame sinu ettevõtlust 

DOKUMENTIDE 

HALDAMISEL 

ja RAAMATUPIDAMISEL

Tel 5656 0856, 
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

VIRTUAALNE

SEKRETÄR ja 

RAAMATUPIDAJA

• TV- ja sat.seadmete müük, 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 
5340 7808, e-post: rts1@hot.ee

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

• 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

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 ka-
nalisatsioonitrasse. 

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

Veo- ja tõsteteenus (kasti mõõdud 
6,2x2,5, tõstejõud 2,5 tonni).

* 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

www.prtgrupp.ee

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

Pakume multilift kasti 
renditeenust. 
Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

k l l f k

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja  kanalisatsio onikaevude 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus. 
Külmunud trasside sulatus. Feka-
Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 5381 
9930

HAAGISSUVILATE

Simuna mnt. 8, Väike-Maarja
Lääne-Virumaa, TEL. 508 4080

www.caravanpluss.ee

müük
rent

tellimine
pisiremont

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeerimine
* välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaaditööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi renoveerimis-
tööd
* lumelükkamine, katuste pu-
hastamine
* septikute ja mahutite pai-
galdus
Tel 5191 2784, info@armitec.ee

• Veoteenus Ford Transiti kaubi-
kuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• KOLIMISTEENUS fi rmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Te o s t a m e  k õ i k e,  m i s  o n 
kolimisega seotud, ja seejuures 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite jm. 
raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame 
koos teie probleemile parima 
lahenduse. OÜ Kolimised. 
TEL. 5649 3289 või kaido@
kolimised.ee, www.kolimised.
ee

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Veoteenus väikekalluriga, 
kandevõime 4t koos kraanaga, 
t õ s t e v õ i m e  1 t .  H i n n a d 
kokkuleppel. Lisa-info 5135 173

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 
506 1547

• Müüa soojustatud metall/puit 
garaaži väravad ja 50date 3 uksega 
riidekapp. Tel 516 8383

• Suurele perele maale ära anda 
riideid. Tel 5346 7592

• Müüa 2 € juubelimünte, ka Saksa 
tähtedega. 5 €/tk. Tel 5645 1242

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%

Kasutatud riided
UUS SÜGISKAUP!
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LOOMAD TUTVUS

• 60a üksik mees vajab üksikut naist 
perenaiseks. Soovitav sale pikemat 
kasvu mittesuitsetaja. Tel 5378 5127

TEATED

VANAVARA

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

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 5079 984

• Müüa ratastraktor T-25 koos 
haakeriistadega kultivaator, 
vagude ajaja, lumesahk, 2 järelkäru 
(1 telfriga), sõiduauto järelkäru 
(dok. olemas, kuid vajab remonti), 
generaator (2,5 kW), sügavkülmik 
Atlant (uus). Tel 5333 2105

• Müüa T40AM, Belarus, M2140. 
Tel 5358 6829

• Müüa traktor MTZ 50 ja 80, 
soodsalt ja transport. Tel 5558 
5956

• Müüa GAZ 52-53 osadena (mootor, 
silindrid jne), ZIL 130 raam koos 
kastiga ja töökorras MTZ 52 ning 
töölaud ja kruustangid. Tel 5031 
849

•  Mü ü a  r a t a s t r a k t o r  D T 2 0 
(töökorras). Hind kokkuleppel. Tel 
5665 7343

• Müüa sõelutud mulda. Tel 
5270 059

•  P a k u n  t a s u t a  v ä r s k e t 
loomas õnnikut otse hoonest 
(Tapalt 20 km, Kadrinast 10 km). 
Tel 5196 4657

• Määri Mõis OÜ müüb kvaliteetset 
ÖKORAMMu kompostmulda. 
Keemiline analüüs ostuga kaasa. 
Transpordivõimalus. Tel 525 9239, 
505 3340

• Müüa mett  otse mesinikult. 
Rakvere piires koju kätte. Kg 7.50 €. 
Tel 5551 6456

• Müüa toidukartulit  „Maret“ 
(punane, ümar, mure) 0,40 €/kg. 
Tel 5604 1243

• Müüa toidukartulit  „Laura“, 
„Vineta“ ja „Arielle“, 0,30 €/kg, vedu. 
Vahemetsa talu. Tel 520 2036

PÕLLUMAJANDUS

METS

• Metsaomanik ei lõika ainult 
metsa, vaid istutab ka asemele. 
Võtame vastu tellimusi 2017. 
aasta kevadeks metsaistutuseks 
ja hoolduseks. Pakume „taim 
maas“-teenust – aitame tellida 
taimed, valmistada ette maapinna, 
transpordime taimed metsa ning 
istutame maha. Vajadusel aitame 
vormistada toetuseks vajalikud 
dokumendid. Liivimaa Metsad 
OÜ, +372 503 1157

• Tulge kõik juuksurisse! Rakveres 
Laada 14. Reg. tel 5620 3174 Alli. T ja 
K tel 518 3110 Ingrid

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise teenus al. 16 €/tm ja 
nelikanthööveldus. Info tööpäe-
vadel kell 8.30 – 17.00 telefonil 
5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
voodri-, põranda-, terrassilauda 
ja servamata lauda. Pikkused 3,0 
- 6 m. Voodrilaudade värvimine. 
Vedu üle Eesti tasuta. Tel 5282 268

EHITUS• Müüme Rakveres kuivi lepapuid 
40L võrkudes. Ühe koti hind 1.90 
€. Tel 5567 5755

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

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

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

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

• Müüa kuivi pakitud kütteklotse ja 
kaminapuid, pelleteid ning puidu- 
ja turbabriketti alusel. Vedu tasuta. 
Tel 433 3130, 523 8503

• Lõhutud küttepuude  müük. 
Hind 30 € ruumimeeter koos 
kohaletoomisega. Pikkused 35-
50mm. Tel +372 503 0311

•  Mü ü a  s o o d s a l t  l õ h u t u d 
küttepuid (ka kuiva). Tel 5554 
6093

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud. 
Kuivad ja toored. Tel 5192 4320

• Kuivad küttepuud: kask 40 eurot 
ruum, lepp 35 eurot.  Pakkuda ka 
kaminapuid 40L võrkudes: lepp 2 
eurot, kask 3 eurot. Tel 5098 430

•  Mü ü a  l õ h u t u d  kü t t e p u i d 
(pikkusega al 30–60cm) ja klotse, 
koos kohale toomisega. Täpsem info 
telefonil +372 5349 5103

• Müüa küttepuud (30-50cm) 
alates 30€/m3, väikese koguse 3 m3 
transport Rakvere ümbruses tasu-ta. 
Tel 5284 160

•  Müüa lõhutud küttepuid. 
H i n d  a l .  3 0  € / r m .  K o o s 
kohaletoomisega. Pikkused al 
25 – 60cm. Tel 5045 632

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid. Vedu tasuta. Tel 
5013 862

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

KÜTTEPUUD

• Ehitusmaterjalide kokkuost. 
Tel 5685 6320

OSTAME tuhandeid erinevaid 
vanaaegseid esemeid! Mööbel 
(kummutid, puhvetid, kapid, 
lauad-toolid jm), toidunõud, 
kohviveskid, militaarkraam 
(täägid-mõõgad, kiivrid, au-
märgid, mürsukastid, varustus 
jm), kunst (maalid, graafika 
jm), ehted, fotod-postkaardid, 
märgid-medalid-ordenid, raa-
ma-tud, lambid-lühtrid, pu-
delid, väärismetallist esemed, 
jalg-, mootorrattad jm, tehnika, 
vanaraha (mündid ja paber), 
kellad (tasku-, seinakellad jm). 

Ja palju-palju muud. 

Raha kohe,  kojukutsed üle 
Eesti tasuta. Tühjendusostud, 
majapidamise likvideerimisel.  

Hansa Antiik, Pikk 7, Rakvere. 
Tel 3240542, 5282330. 

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

•  Mü ü a  L ä ä n e - S i b e r i  l a i k a 
kutsikaid. Tel 5557 5340

• Ära anda kassipojad. Tel 5686 8410

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

Müüa 
LOODUSLIKKU 

JA 
TÖÖDELDUD 

PAEKIVI 
OTSE TOOTJALT. 

Vajadusel koos 
paigaldusega. 

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

Valmistame talu stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

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

Ehitusliku saematerjali müük 
Väike-Maarjas. Pikkused 3-6m.

6m materjal hea hinnaga
Kaubaaluste müük. 
Transpordi võimalus. 

Tel. 5150 268

LISAINFO KODULEHEL:
www.technoland.ee

Avatud E-R 9-17
Haljala tee 5, 

Tõrremäe Rakvere vald
Tel 53 457 458,

653 1833

• Müüa Kungla talu toidukartulit 
„Laura“ ja „Gala“. Tel 514 1338

• Müüa toidukartulit 0,40 €/kg. Tel 
5608 6651

• Müüa hekikuuski ja –kaski. Tel 
5398 1891

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
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 esimesel lüpsil hea rahulik 
lehm. Soovi korral kaasa heina 
ja muud lüpsiinventari.  Hind 
kokkuleppel. Tel 5346 7897

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohale toomisega. Info tel 5351 7414
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Ei kustu leinavalu hingest,
ei kuiva silmist pisarad.

Kuid mälestuste maailmas
ta alati jääb teiega.

Südamlik kaastunne Valentinale perega 
armsa ema, vanaema, 
vanavanaema ja ämma  

ALEKSANDRA KUSTOVA 

kaotuse puhul.

Dea, Odotia, Diana, Sirje, Toomas, 
Iive, Maie, Anne, Marge, Anni, 

Nelli, Helle, Luule, Aino, 
Väino, Nelli, Anu, Sergo, 

Pille, Andres

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

Hea metsaomanik!

• kasvava metsa raieõigust 
• metsamaterjali
• metsa- ja põllumaad

head hinda, kvaliteetset 
metsa ülestöötamise ja 
veoteenust

Tiit Reitel, tel 506 0288
 it@ar  ston.ee

Taavi Saar, tel 508 9955
taavi@ar  ston.ee

OSTAME:

PAKUME:

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

• www.toonklaas.ee

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

• 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. 

MUUD

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

• Ostan vanu elektrimootoreid. 
Hind kokkuleppel! Tel 5069 548

Seisuga 15. september 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind
Kartul kg 0,40 0,80

Mugulsibul kg 1,50 1,80

Roheline sibul kg 4,00

Till kg 12,00

Petersell kg 8,00

Salatikurk kg 0,80

Kurk, väike kg 1,80 2,00

Värske hapukurk kg 4,00

Punapeet kg 0,80

Tomat kg 2,00 3,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Värske kapsas kg 0,50

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Aeduba kg 2,50

Hapukapsas kg 1,50

Paprika kg 1,50 2,00

Suvikõrvits kg 0,50 1,00

Kõrvits kg 0,80 1,00

Kibepipar kg 10,00

Baklazan kg 4,00

Pohlad liiter 3,00 3,50

Jõhvikad liiter 5,00

Õunad (Eesti) kg 0,50 1,50

Nektariinid kg 2,50

Virsikud kg 2,50

Ploomid (Eesti) kg 3,00

Ploomid (Hisp.) kg 3,00

Vaarikad kg 7,00

Viinamarjad kg 2,00 2,80

Kukeseened kg 4,00

Käsitööleib 500g 2,50

Mesi (värske) kg 6,50

Toorpiim T, N, L 
9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

Turul veel müügil:
* sügislilled (astrid, krüsanteemid), 

kanarbikud
* tööstuskaup - riided ja jalanõud

* kasutatud riided
* igal laupäeval saunavihad ja luuad

HINNAD RAKVERE TURUL

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

*                                
Saaremaa lambavillast, meriinovillast ja 
koerakarvast lõnga müük laupäeval, 17. 

septembril!
*

Laupäeval, 24. septembril müüb talu 
turul TOORPIIMA kombinaadi 

hinnaga - 20 senti/liiter

Nädalalehte Kuulutaja 

saab tellida 

Omniva 

postkontorist!

Tiraaž 16 000
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kuulutuse tekst

kuulutus@kuulutaja.ee

Helista
32 25 093

Tule 
toimetusse

Tobia küla, 

Rakvere vald 

(OG Elektra peahoone)

E - R 9-17 

Eraisikute

reakuulutusi 

võetakse vastu ka 

Rakveres Vilde tänav 

6a asuvas 

Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. 

Kauplus avatud 

iga päev 10-22

• Kuulutaja toimetus ei 
vastuta 

kuulutuste sisu eest.
• Kuulutuse sisu õigsuse 

eest vastutab 
kuulutuse andja.

• Kuulutaja ei avalda 
võlanõude ja lehe mainet 
kahjustavaid kuulutusi.
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Seitse vooru enne Eesti 
jalgpallimeistrivõistlus-
te Premium liiga hooaja 
lõppu on Rakvere JK Tar-
val turniiritabelis endi-
selt kaks punkti, mis 
teenitud viigimängudest 
Narva Transiga.

Margus Martin

Viimati tunnistas kõrgliiga 
debütant Tarvas läinud es-
maspäeval koduplatsil Paide 
Linnameeskonna minimaal-
set 1:0 (poolaeg 1:0) pare-
must. Paidelaste jokkeriks 
osutus kogenud Vjatšeslav 
Zahovaiko, kes realiseeris 23. 
minutil oskuslikult Sander Si-
nilaidi täpse söödu. Viimases 
situatsioonis oli üks-üks olu-
korras võimetu ka esmakord-
selt koduste poolehoidjate 
ees Tarva väravasuud kaits-
nud ja kokkuvõttes sümpaat-
se partii teinud Marko Mee-
rits.
34aastase Zahovaiko, kes oli 
aastatel 2003-2011 Eesti 
koondiseski, arvele kuulub 
tänavusel hooajal juba 17 ta-
bamust, millega ta troonib 
ühtlasi väravaküttide pinge-

Staadion sai uue murukatte
Rakvere kunstmurustaadioni murukatte vahetustööd on 
lõppemas ning järgmisel kolmapäeval kell 15.30 toimub 
täielikult uuenenud kunstmuru ametlik avamäng, kus vas-
tamisi lähevad Rakvere linn ja Rakvere teater.
Spordikeskuse direktor Marti Kuusik: „Pikalt ette valmista-
tud muruvahetusoperatsioon on jõudmas edukalt finišisse. 
Kutsume linlasi seda koos tähistama, uuel tasemel kunst-
muru katsuma ja lustlikule avamängule kaasa elama. Vaata-
me, kes linnajuhtide ja teatrirahva mõõduvõtmises seekord 
peale jääb!“
Üritusel osalemine on kõikidele tasuta.
Rakvere kunstmurustaadioni rekonstrueeris Eesti ettevõte 
G-Floors. Paigaldati uus kunstmuru ja väljakule lisati olulise 
uuendusena kummist vetruv aluskiht, mis tõstab väljaku 
kvaliteedi uuele tasemele ning mõjub väga soodsalt seal 
mängijate liigeste tervisele. Tööde maksumuseks oli ligi 
240000, millest Rakvere linn tasub 190000 ja Eesti Jalgpalli 
Liit toetab 50000 euroga. 

Uue hooaja 
minikäsipallivõistlused algavad
Esimene Tere miniliiga võistlussarja noormeeste etapp toi-
mub 17. septembril Põlvas. Võistlustel osalevad 2006 ja 2007 
või hiljem sündinud noormeeste võistkonnad. Kokku on re-
gistreerunud 27 võistkonda.

Kuulutaja

Uus muru peale lahtirullimist.

Paide Linnameeskonna ründaja Vjatšeslav Zahovaiko (palliga) 
kasutas talle antud võimaluse Rakvere Tarva vastu oskuslikult 
ära, lüües võiduvärava. 

Foto: Ain Liiva

Zahovaiko päästis Paide 
punktinäljase Tarva käest

rea tippu. „Võit tuli väga, väga 
raskelt. Rakvere oli tubli ja 
võitles lõpuni,“ lausus 
Vjatšeslav Zahovaiko Pre-
mium liiga veebiülekande 
järgses usutluses. „Meil ei tek-
kinud väga palju momente 
värava löömiseks. Puudus 
värskus. Üks õnnestus kuida-
gi ära lüüa.“
Rakvere Tarva poolel evis pa-
rimaid võimalusi skooritege-

miseks Juhan Jograf Siim, kel-
le teise poolaja paar head 
sooritust elimineeris kindlalt 
paidelaste väravavaht Kert 
Kütt. „Kahjuks punktilisa ei 
tulnud,“ lausus Siim. „Üks 
meie eksimus kaitses ja vana-
meistril polnud palju rohkem 
vaja ning karistas ära. Viima-
se mängu põhjal usun, et 
meeskonnal on sisu ja võime 
veel sellel hooajal punkte võt-

ta.“
Rakvere JK Tarvas jätkab Pre-
mium liiga hooaega laupäe-
val, 17. septembril kui kodu-
väljakul võetakse algusega 
kell 13 vastu Tallinna FC Info-
net. Pealinlased loovutasid 
viimati FC Floralt saadud 1:2 
kaotuse järel liidrikoha FC Le-
vadiale. Mõlemal on tabelis 
62 punkti, kuid Infonetil üks 
mäng vähem peetud.
Rakvere linnastaadionile Tar-
va ja Infoneti vahelisele koh-
tumisele kaasa elama tuleva-
telt huvilistelt palutakse 
mõistvat suhtumist, kuivõrd 
juba mõnda aega väldanud 
staadioni tribüünihoone ka-
tuse ja fassaadi remondi tõttu 
on pealtvaatajate ligipääs tri-
büünile raskendatud. Klubi 
on selleks puhuks välja pan-
nud publiku liikumist suuna-
vad sildid.
Septembrisse jääb JK Tarval 
seejärel veel kaks matši – tei-
sipäeval, 20. septembril kell 
17 tuleb jällegi Rakveresse 
külla Paide Linnameeskond, 
kellega selgitatakse Eesti kari-
kavõistluste 1/16-finaalist 
edasipääseja ning kolm päeva 
hiljem, 23. septembril, siirdu-
takse Premium liiga raames 
pealinna, kus ootab ees koh-
tumine Tallinna FC Floraga.
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Läinud laupäeval korral-
das Rakvere turu admi-
nistraator Riina Mitt to-
matinäituse, kus sai 
kaeda 44 omanäolist to-
matisorti.

Ülle Kask

„Mõte teha näitus erinevatest 
tomatisortidest tekkis mul ju-
ba kevadel,” rääkis Riina Mitt. 
„Viljad valmivad ju alles suve 
teisel poolel või sügisel. Nüüd 
ongi paras aeg teha plaane 
järgmiseks aastaks ja oma sil-
maga vaadata, milliseid huvi-
tavamaid taimi turult osta või 
neid ise seemnetest ette kas-
vatada.”
Miti sõnul on vaatamata vih-
mastele ilmadele tänavune 
saak väga hea. „Tomat ei tah-
agi palavust. Erinevalt kur-
gist, kelle kasvukeskkond 
peab olema niiske ja soe, on 
tomatile tähtis, et 
kasvuhoones õhk liiguks. Ka 
kasta pole teda nii tihti vaja 
kui kurki. Aitab paarist kolm-
est korrast nädalas.”
Traditsiooniline tomat on ik-
ka punast värvi, aga 
tänapäeval on aretatud väga 
palju kollaseid, rohelisi, roo-
sasid, musti ja kirjuid sorte.

Sordi nimi 
kutsub kasvatama
Näituselaual uhkeldav pru-
uni-punasekirju tomat 
„Viagra” äratas imestust, kas 
tõesti on tegemist meestele 
mõeldud sordiga.
„Tomatite nimed tekitavad 
tõesti rahva seas palju nalja ja 
elevust. Mida huvitavam 
nimi, seda rohkem pilku 
püüab. Ja inimesed ostavad 
neid. Kui roosidest on oma 
nime tõttu populaarne „Sexy-
Rexy”, siis tomatitest 
„Viagra””, naljatas Riina.
Näitusel märkmeid teinud 
vanem härra ütles, et temale 
meeldivad ikka traditsio-
onilised punased tomatid. 
„Olen lugenud terviseajakir-
jast, et meestele on tomatid 
väga kasulikud, ja järgmisel 
aastal panen ka „Viagra” kind-
lasti kasvama,” muheles 
mees.
Riina Mitt sedastas, et nii pal-
ju, kui on inimesi, on ka eri-
nevaid maitseid. „Mõni tahab 
hapumat, teine eelistab päris 
kuiva lihatomatit nagu „Här-
jasüda”. Kollased kipuvad ve-
sised olema, punased mitte. 

„Viagra”, „Šokolaad” ja „Banaani” 
– nimi ei riku tomatit

„Kui tomatil on nimi „Viagra” ja roosil „Sexy-Rexy”, tekitab 
see elevust ja kutsub taimi ostma,” ütles Rakvere turu admi-
nistraator Riina Mitt. 

Foto: Ülle Lask

Näiteks piklik põõsastomat 
„Roma” on kõvema koorega 
ja seetõttu väga hea kon-
serveerimiseks-marineerim-
iseks.”
Mitile meeldib kõige rohkem 
vana hea sort „Tolstoi”, mis 
on hästi saagikas, keskmise 
suurusega ja eht tomati mait-
sega. „Aga hästi mõnusad on 
ka väikesed magusad musta 
värvi tomatid „Black Cherry”.
Täiesti uus sort on möö-
dunud aastal aretatud 
kõrgekasvuline punane ko-
bartomat „Evelle”, mille vilju 
tänavu juba maitsta saab.”

Huvitavamatest sortidest olid 
näitusel veel väikeste musta-
de viljadega „Šokolaad”; pun-
ane roheliste sälkudega li-
havõttemune meenutav ”Pas-
kalnoje Jaitso”; tumekollane 
„Banaani” ja „Goldkrone”; 
musta- ja punasekirju väike 
tomat „Indigo rose”.
„Toredad on ka amplitoma-
tid, mida saab rõdul laste 
rõõmuks kasvatada,” märkis 
Riina Mitt. „Sort „Tiger F1” on 
kui kompvek, mida oma käte-
ga korjata ja põske pista. Tu-
mepunased pruunikirjute 
triipudega väikesed tomatid 

Tomat ehk harilik tomat (Lycopersicon esculentum) kuu-
lub maavitsaliste sugukonda, viliköögiviljade hulka.
Tomati kodumaa on Lõuna-Ameerika. Muistsed peruula-
sed kasutasid seda toiduks juba 5. sajandil eKr. 
Ameerikat vallutanud hispaanlased tõid tomati 16. 
sajandil Lõuna-Euroopasse ja seda hakati kasvatama 
ka Portugalis ning Itaalias.
Hispaanlased andsid tomatile nime tomate, mis pärineb 
indiaanikeelsest nimetusest tomatl. Itaallastelt on pärit 
nimi pomodoro (pomo – õun, doro – kuldne). Karl Lin-
né andis tomatile ladinakeelse teadusliku nime Lycoper-
sicon (hundimari ehk hundipersik) 1754. aastal.
Mujal Euroopas peeti tomatit kaua aastaid mürgiseks 
taimeks ja selles nähti vaid ilu- ja ravimtaime. Isegi 
1811. aastal ilmunud botaanilises sõnastikus märgiti, 
et tomatit peetakse küll mürgiseks taimeks, ent Itaalias 
neid süüakse pipra, küüslaugu ja õliga. Majanduslikult 
tähtsaks köögiviljaks sai tomat alles 19. sajandi keskel. 
(Allikas: Heino Kiik. Maailma viljad. Kirjastus „Valgus”. 
1989.)

meenutavad tiigrinahka.”

Seemneid tasub 
tomatitelt ka ise võtta
Tomat „Izumrudnoje Jabloko” 
on kasvuperioodi algul tu-
meroheline, valmides aga 
kollakasroheline.
Kadri Kangron, kes oli näitust 
kaema tulnud Järva-Jaanist, 
rääkis, et tema kasvatab seda 
õunasarnast rohelist tomatit 
juba 20 aastat. „Tollal tõi 
mulle tuttav tädi Ukrainast 
seemneid. Olen tänaseni neid 
kasvatanud ja minu õunato-
matid on suureks kasvades 
kaalunud koguni üle ühe kilo-
grammi.”
Kadri Kangron kiitis rohelisi 
tomateid, sest neil ei ole ha-
pet ja seetõttu ei hakka mao 
peale. „Mina otsin seemneid, 
mis on tomatitelt ise võetud. 
Poest ei osta, sest need on ge-
neetiliselt muundatud ja eel-
nevalt puhitud nagu teravili.” 
Kadri rõhutas, et tema jagab 
ja vahetab seemneid ja kui 
keegi on sellest huvitatud, 
võib talle kirjutada e-mailile: 
kadri.kangron@gmail.com.
„Eriti olen huvitatud vanade 
sortide seemnetest. Sellist 
seemet peab hoidma, ei tohi 
raisku lasta. Varsti on kõik 
GMO, naturaalset leiab väga 
vähe,” kõneles entusiastlik 
tomatikasvataja ja lisas, et 
õige seemnete võtmise aeg 
on siis, kui tomat on täiesti 
küps.
Riina Mitt õpetas, et „see-
mendamiseks” tuleb tomat 
pooleks lõigata, seemned väl-
ja korjata ja panna need kuiv-
ama pehmele paberile, mis 
niiskust imab. Kuivatada tu-
leb nagu taimigi-  soojas ja 
õhurikkas ruumis.
Küsimuse peale, kas näitusele 
väljapandud tomateid ka de-
gusteerida saab, vastas Riina, 
et seda on raske korraldada, 
sest tootjad peaksid siis väga 
palju tomateid annetama. 
„Ühest küljest oleks see neile 
kulukas, teisalt aga tähendab 
viljade tükeldamine 
toiduhügieeni eeskirjade 
järgimist ja sellega oleks 
rohkem sekeldusi.”
Riina Miti sõnul pole tomatit-
est enne näitust tehtud. „Kui 
elan, teen järgmisel aastal 
uuesti ja see saab olema palju 
suurem,” oli tänuväärse 
ettevõtmise korraldaja opti-
mistlik.
Rakvere turul sai tutvuda 44 
tomatisordiga.

Rakveres õpiti rääkima pagulastest
Rakveres toimus rahvusvaheline koostööprojekt Can I Co-
me In?, mis keskendus migratsioonile ning aitas noortega 
töötavatel inimestel leida viise, kuidas seda teemaringi 
noortele mõistetavaks teha. Oma seminari kogemusi käisid 
nad ellu viimas kahes Rakvere koolis.
Projekti raames viibis Rakveres 37liikmeline seltskond küm-
nest riigist. Seminar kestis 11 päeva ning seda korraldas 
Seiklejate Vennaskond ja finantseeriti Erasmus+ vahendite-
ga.
Pärast nädalapikkust tööd tõid projektis osalejad oma töö 
tulemuse 9. septembril Rakvere Eragümnaasiumi ja Rakvere 
Ametikooli õpilaste ette. Erinevate töötubade ja -rühmade 
kaudu üritati saada parem arusaam migratsioonist, selle  
tüüpidest, sellest, mis vahe on majanduspõgenikul ja pagu-
lasel ning ka sellest, millised stereotüübid meid mõjutavad.
„Rühmades töötades püüdsime aru saada, kust ja kuhu ini-
mesed liiguvad ja miks nad seda teevad. Selleks mõtlesid 
noored välja lugusid, joonistasid maakaarte ning tegime 
neile ka väikese viktoriini. Noored teadsid migratsioonist 
üsna palju, aga tihtipeale on nende teadmised kallutatud 
või stereotüüpsed,“ rääkis Kostis Kreekast.
“Lapsed ei olnud alguses kuigi jutukad, aga pärast ühte 
mängu jää sulas ja meil oli täitsa tore vestlusring,“ lisas Juan 
Hispaaniast.
Üks eestipoolne projektis osaleja, Nastja, märkis aga, et te-
da üllatas kõige rohkem õpilaste inglise keele oskus. „Olin 
valmis tõlkima ja aitama, aga seda polnudki vaja. Samuti on 
neil head teadmised pagulastest. Minu varasemad kogemu-
sed Eesti projektidega on näidanud midagi muud.“
Valeria Itaaliast sai väga positiivse kogemuse: „Meie rühmal 
oli väga tore. Saime mängida tutvumismänge, sest kõik noo-
red ei olnud omavahel tuttavad. Rääkisime migratsiooniga 
seotud stereotüüpidest, nii Eesti kui ka Türgi ja Slovaki 
omadest, sest mu kaaslased olid pärit nendest maadest. 
Meie rühmas olnud noored olid väga koostöövalmis ja ak-
tiivsed kaasa lööma. Pärast saime palju positiivset tagasisi-
det ja kallistusi.“
Laura Inglismaalt: „Rääkisime erinevat tüüpi rändest, mõis-
tetest ja nende tähendusest, vaatasime filmi ühest Süüria 
perekonnast. Noored said avaldada oma arvamust pagulas-
te kohta ja arutleda kultuuriliste erinevuste üle.“
Türgi noormees Tutku leidis, et Eesti noored on väga küla-
lislahked ja räägivad väga head inglise keelt. „Meie grupis 
räägiti stereotüüpidest ja kultuurilisest mitmekesisusest. 
See oli kõik päris tore ja ma loodan, et meil õnnestus neile 
ka midagi õpetada. Mina sain teada nii mõnegi stereotüübi 
eestlaste kohta.“
Ka kooliõpilased leidsid, et kohtumine oli valdavalt huvitav 
ning õnnestus ka üht-teist uut teada saada ja juurde õppida, 
isegi enda kohta.

Maris Marko

Rakvere muusikafond ootab taotlusi
Kord aastas toetusi jagava Rakvere muusikafondi haldusko-
gu ootab 17. oktoobrini järjekordseid taotlusankeete.
2005. aastal moodustatud Rakvere muusikafond on sihtasu-
tuse Eesti Rahvuskultuuri Fond (ERKF) allfond, mille ees-
märgiks on edendada Rakvere linna muusikaelu.
Rahaliste toetuse taotlemiseks tuleb toimetada vastavad 
dokumendid hiljemalt 17. oktoobriks ERKFi büroosse 
(Weizenbergi 20 A-13, Tallinn).
Taotlused vaatab üle Rakvere muusikafondi viieliikmeline 
halduskogu (Andres Jaadla – esimees , Merle Silla, Peep Pih-
lak, Toivo Peäske, Endel Nõgene).
Täpsem teave vajalikest dokumentidest ja tingimustest on 
leitav ERKFi veebilehelt www.erkf.ee/taotlejale/allfondid.

Kuulutaja

Ilus ilm võimaldas värskes õhus nii tutvumismänge mängida 
kui maailma parandada. 

Foto: Maris Marko
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Viimase aasta jooksul 
on siin-seal nähtud mu-
sitseerimas koosseisu, 
mis hakkab silma oma 
väikest mõõtu pillide 
poolest. Lüganuse maa-
rahva laadal õnnestus 
nad pilti püüda ja mõni 
sõna juttugi puhuda.

Katrin Kivi

Kes te niisugused olete?
Oleme lihtsalt üks sõprus-
kond, kes tuli kokku paar aas-
tat tagasi. Toona oli põhju-
seks reis Slovakkiasse, kus 
bussireisile kaasa oli just 
meiesuguseid tarvis. Tõsi, siis 
oli kamp küll lauljate ja tant-
sijate arvelt poole suurem. Nii 
õnnestus meil üles astuda 
ühel sealsel festivalil. Ei saa 
märkimata jätta, et seal olid 
mõned pillid veel päris suu-
red.

Kust tuli idee, et just pisike-
sed pillid?
Ideed nagu ei tulnudki. Liht-
salt elu näitas, et palju liht-
sam on ringi liikuda väikeste 
pillidega. Neid saab selga või 
puusale võtta. Hääled kõla-
vad ju sama kaunilt. Kuna 
mängime päris tihti lõbusõi-
dulaeval „Kajsamoor”, siis ega 
laevatekil ole ruumi raisata. 
Ka vana Moskvitš 401, millega 
vahel liikuda armastame, on 
väikeste pillide jaoks nagu 
loodud.

Missugused pillid parasjagu 
päevakorral on?
Nelja peale saab see loetelu 
üpris pikk, sest mängime kõik 
mitut pilli. Loetelus on eesti 
lõõts, väike akordion, klarnet, 
ukulele, mandoliin, väikekan-
nel, kitarr, lisaks veel rütmi-
pillid.

Kas on olnud mõni teile en-
dile eriti hingelähedane üles-
astumine?
Väga äge oleks vist vastata: „ 

Pisikeste Pillide Punt - nimi räägib enda eest

Pisikeste Pillide Punt vasakult: Ülle Kalda, Priit Laatre, Tiia 
Paist, Katri Kaasik. 

Foto: erakogu

Oi, meil on neid nii palju ol-
nud, et ei oskagi kohe öelda.” 

Aga tegelikult on asi palju 
lihtsam. Kuna meie kontser-

did on peamiselt akustilised, 
siis mida soojem ja väiksem 
publik meid parasjagu kuu-
lab, seda mõnusam. Neid 
kontserte ei saa üksteisega 
võrrelda. Iga esinemine on 
meie jaoks sündmus omaet-
te. Kui üldse midagi välja 
tuua, siis võib-olla muinastu-
lede öö Tallinna lahel, „Kajsa-
moori” pardal. Merelaule on 
meie repertuaaris ka vist kõi-
ge enam.

Kus teid lähiajal kuulda 
saab?
Järgmise esinemisega võtame 
suve kokku Tabani Puhketa-
lus Lääne-Virumaal 25. sep-
tembril. Tegemist on sügisese 
pööripäevaga. Vanarahvas va-
hetas ju sellel päeval õuetööd 
tubaste vastu, siis oli aega 
laule-tantse ja lugemist õpe-
tada. Käsitöölgi oli oma koht. 
Mõtlesime, et teeme sel pu-
hul endale ühe toreda õhtu ja 
kutsume teisigi kuulama.

Miks kohaks just Tabani 

Puhketalu valisite?
Tegu on endise Karitsa mõisa 
kõrtsihoonega, kus ilmselt lä-
bi aegade kõlanud pillimäng 
ja laul. Tänaseks päevaks on 
koht uue hoo sisse saanud. 
Ruum on õdus ja maaläheda-
ne, mis meile hästi sobib. Pe-
rerahvas on ka lahke. Piletira-
ha ei küsita, kontsert on an-
netuspõhine. Kohapealt saab 
osta veidike keelekastet ja lin-
nupetet. Kontserdipaigad sel 
sügisel on peamiselt kodu-
des, sest neid on meil Eesti-
maal väga ilusaid. Kui keegi 
tunneb, et on valmis selle 
kontserdituuri raames meid 
ja kuulajaid külla kutsuma, 
siis oleme kohe nõus tulema.

Ees on jõulud, mis plaane 
sellega seoses peate?
Eelkõige oleme oma kallite 
lähedastega kodus. Küll aga 
on plaan mõned jõulukont-
serdid anda, kus täpselt- eks 
me siis kõva häälega hõiska-
me.

Endla uus hooaeg algab 16. 
septembril juba kevadel esi-
etendunud lavastustega „Öös 
on asju“ ning „Kopsud“. Järg-
mise nelja kuu jooksul tuuak-
se vaatajani uusi lavastusi, fil-
me, näitusi ning samuti toob 
uus hooaeg uue üritustesarja 
teatrikohvikus. Lisaks tähis-
tab Endla oktoobris oma 105. 
juubelit.
Sügishooajal esietendub neli 
uuslavastust. Esimesena 
jõuab 24. septembril publiku-
ni Philipp Löhle näidend „See 
asi“, mille lavastab Laura 
Mets ning mille kunstnikuks 
on Illimar Vihmar. Rännakla-
vastuse jooksul läbitakse koos 
vaatajatega seitse erinevat 
Endla teatri ruumi, mille 
jooksul valgustatakse kaela-
murdvalt ja koomiliselt meie 
globaliseerunud, tehnologi-
seeritud ja kiireltmuutuva 
maailma ilu, valu ja elu.
Laura Metsa ja Illimar Vihma-
ri koostöös esietendub 9. sep-
tembril suures saalis ka Lewis 
Carrolli „Alice Imedemaal“. 
Muusikalise koguperelavas-
tuse laulud loob Feliks Kütt, 
koreograafia Rauno Zubko. 
Lisaks professionaalsetele 
näitlejatele on kaasatud ko-
halikud tantsulapsed.
Juubelikuul oktoobris esi-
etendub Ingomar Vihmari la-
vastuses Ray Cooney tragiko-
möödia „Mitte praegu, kal-
lis!“, peaosades Tambet Se-
ling ja Märt Avandi. Samal 
õhtul, 22. oktoobril, mängi-
takse Küünis sajandat korda 
Sepo Seemani monolavastust 
„Eesti mees ja tema poeg“. 5. 
novembril esietendub Israel 
Horrowitzi tragikomöödia 
„Minu vana daam“, mille 
peaosas on Endla teatri grand 
old lady Lii Tedre, kellele se-
kundeerivad Egon Nuter ja 

Foto: Terina Tikka

Endla alustab juubelihooaega

Carmen Mikiver. Lavastuse 
toob vaatajateni Enn Keerd, 
kunstnikuks on Marion Un-
dusk.
Lisaks etendustele jätkab 
Endla ka Teatrikinoga. Selle-
aastase väärtfilmivaliku tee-
vad filmire�issöörid Katrin ja 
Andres Maimik. Valikus on 
näiteks Kuldkloobusele no-
mineeritud „Vääramatu jõud“ 
ja Austria skandaalse rezhis-
sööri Ulrich Seideli doku-
mentaalfilm „Keldris“, või-
malusel näidatakse Nukufil-
miga koostöös ka auhinnatud 
„Isandat“ ja „Amalimbot“.
Filmiprogrammi näidatakse 
teisipäeviti ning esimene li-
nastus toimub 27. septemb-
ril. Lisaks Euroopa filmidele 
näidatakse Teatrikinos ka uu-
si eesti filme – juba 11. ok-
toobril linastub suures saalis 
Vallo Toomla „Teesklejad“, 
mille peaosades on Mirtel 
Pohla, Priit Võigemast, Mari 
Abel ning Endla näitleja Mee-

lis Rämmeld, kes on lubanud 
ka linastusele kohale minna.
Endla Teatrigaleriis on hetkel 
üleval Rein Tääkeri näitus, 
mis on pühendatud Eesti 
kroonile. Oktoobris on plaa-
nis kaks näitust – Evelin Järve 
joonistused ning teatriteema-
line näitus, mis seotud Endla 
teatri inimestega.
Novembris saab külastada 
ühe olulisima Pärnust pärit 
arhitekti Olev Siinmaa 135. 
sünniaastapäevale pühenda-
tud näitust ning detsember 
on traditsiooniliselt laste- ja 
noortekuu.
Samuti alustatakse oktoobris 
vestlussarjadega Teatrikohvi-
kus, jätkuvad ka populaarsed 
jazziklubid. Esimene vestlus 
toimub juubelinädala raames 
oktoobris ning teemaks on 
„Milleks Pärnu linnale Endla 
teater?“

Kuulutaja
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16.-18. septembril toimub 
Tallinnas Patarei Merekindlu-
ses ökoehituse ja elustiili fes-
tival Ökomäss 2016, kus täna-
vu saab tundma õppida Lahe-
maa rannakülade traditsioo-
ne.
„Kui eelmisel aastal vallutasid 
Lahemaa rahvuspargi loo-
mad Ökomässu, siis tänavu 
on kavas Lahemaa rannakü-
lade invasioon pealinna. Me-
rekultuuriaastale kohaselt on 
ka meie tegevused Ökomäs-
sul seotud merenduse ja ran-
nakalandusega. Huvilisi oota-
vad põnevad Lahemaa ranna-
külade töötoad, kus saab õp-
pida näiteks kalavõrkude pa-
randamist, kohalikku ranna-
keelt, laevamudelite ja koo-
rest paatide tegemist ning 
vaadata Lahemaa rannaküla-
de viimaste aastate tegemisi 
kajastavat näitust “Lahemaa 
mehed ja meri“. Eriti hea 
meel on mul, et restaureeri-
me Ökomässul Virve ranna-
külast pärit Nõukogude või-
mu eest varjul hoitud tsaari-
aegset jahti. Enamik uhketest 
rannakülade paatidest saeti 
omal ajal piiritsoonis poo-
leks, aga see tammest ema-
puuga kiire kaunitar on alles, 
“ rääkis Keskkonnaameti kul-
tuuripärandi spetsialist Ave 
Paulus.
Lahemaa rahvuspargil on sel 
aastal 45. juubel. Kultuuripä-
randi hoidmisel ja edasikand-

Lahemaa rahvuspargi rannakülade 
traditsioonid ja tööd vallutavad pealinna

misel on võtmeroll kohalikul 
kogukonnal kui identiteedi 
kandjal ning pärandi peami-
sel säilitajal. Seega on Lahe-
maa hinnalise kultuuripäran-
di ja kultuurmaastike püsimi-
sel väga oluline, et kohalik 
kogukond majandaks sääst-
valt ning jagaks oma teadmisi 
ja kogemusi ka teistele huvi-
listele.
Reedel toimub Ökomässu 
avalöögina Tallinna linnahal-
lis rahvusvaheline konverents 
„Vaatega merele: keskkond ja 
kultuur”. Laupäeval ja püha-
päeval toimuvad Patarei me-
rekindluse rannaalal Lahe-
maa rannaküladega seotud 
praktilised töötoad, näitused 
ja mõttekojad, samuti 
ökoehitusmess ja energiatõ-
hususpäev. Lisaks on tänavu-
sel Ökomässul esindatud ka 
Mahe Eesti, kes korraldab 

maheda ja jätkusuutliku 
maailmakäsitluse seminare ja 
paneeldiskussioone.
Ökomässu täpsem kava on 
leitav aadressil www.eco-
mess.eu.
Ökomäss on 2011. aastal al-
guse saanud ökoehituse ja 
elustiili festival, mida korral-
dab Säästva Renoveerimise 
Infokeskus (SRIK) koostöös 
Eesti Vabaõhumuuseumi 
Maa-arhitektuuri Keskuse, 
Keskkonnaameti, Lahemaa 
Rahvuspargi, Eesti Muinsus-
kaitse Seltsi, Mahe-Eesti ja 
Tallinna Energiaagentuuriga.
Ökomässul osalejad saavad 
tasuta osa võtta restaureeri-
mise, ökoehituse ja nendega 
haakuvatel teemadel peeta-
vatest seminaridest, loengu-
test ja töötubadest.

Kuulutaja

Ökomäss 2016 toimub endises Patarei vanglas.
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O Kõrts
Pidude algus kell 22
Pilet 2  eurot
Kella 23ni sissepääs tasuta!
16. septembril lööb nädalvahetuse käima DJ Ailan 
Kytt
17. septembril retrodisko DJ Margus Teetsov (Hit 
FM)
24. septembril videodisko DJ Marko Pille

Gustavi Maja
Shindo venitustund esmaspäeval ja neljapäeval kell 
8.30, kolmapäeval kell 18.15, Tapal Kauba 5. 
Koosvõimlemine kolmapäeval kell 9.30. 24. - 25. 
september bioenergeetika ja refleksoloogia algkur-
sus. 
Info ja registreerumine tel 5535871, www.gustavi-
maja.eu

Rakvere Teater
16.09. kl 19 Maalermeister s. maja (lav. Gerda Kor-
demets)
16.09. kl 19 Sina maga, mina pesen nõud v. maja 
(lav. Tarmo Tagamets)
21.09. kl 17.17 Tuulikki Tolli näituse avamine s. maja 
kohvikus
22.09. kl 19 Kuhu küll kõik lilled jäid? v. maja (lav. Ei-
li Neuhaus)
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www.omaporsas.ee

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Hakkliha
Veerand siga
Kampaania erinevad
tükid

2,05
2,15

2,25

/kg

/kg

/kg

€

€

€

GRAZIOSA

STEEL

2225.-

999.-

PELLETIKAMINAD
OTSE MAALETOOJALT

PARIMA HINNAGA

Vilde 14, Rakvere • www.pelletikaminad.ee • 5126766

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere
Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

Avamishind 20€
35€

* Põllumajandusehitised
* Üldehitus- ja remonditööd
* Viimistlustööd
* Korterite remont
* Katuste ehitus
* Projekteerimine
* Ehituseelarvete

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

Lisainfo tel:
5187 131 (Janek)
5116 424 (Mart)
e-mail:
aademart@gmail.com

Info ning tellimine:

Janek Jefimov 51 59 890, janek@tmenergy.ee

Müüa

KRUUSA

Liivaku karjäärist
Asukoht: Roosna küla, Ambla vald,

Järva maakond

Purustatud kruus 0-32

Looduslik kruus

4,5 €/t

2,5 €/t

Best small SUV

CAR OF
THE YEAR
2016

TAPA MÖÖBLIHALLIDES Turu 1 ja Turu 4

SUUR SOODUSMÜÜK 30%kuni
•Suurim valik •Kaup kohe kätte •Transpordivõimalus

Tel 32 71 533

Linnuse Autokeskus OÜ
Tel: 324 0044, GSM 526 0155 info@linnuseauto.ee|

OLEME AVATUD

Kauplus laupäeval
9.00-14.00

E-R 9.00-18.00

Linnuse 7
Rakvere

www.linnuseauto.ee
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