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Eesti vanglates on vahistatu-
na kinni peetud või karistust 
kandmas üle 20 lapse vanu-
ses 14 kuni 17 aastat. Muudes 
kinnistes lasteasutustes on 
toime pandud süütegude tõt-
tu luku taga enam kui sada 
last.
Ainuüksi alaealiste vangide 
suhtarvult on Eesti oma näi-
tajatelt Euroopa riikide tipus, 
näiteks vangistatakse Eestis 
rohkem lapsi kui Norras ja 
Soomes kokku. Üks põhjus 
selleks on olnud alternatiiv-
sete ja mõjusate meetmete 
puudumine, mida saaks ra-
kendada kogukonnas.
Viimastel aastatel on alaealis-
te kinnipeetavate arv Eestis 
püsinud 20-30 piires ja ena-
mik alaealisi jõuab vanglasse 
varavastaste kuritegude või 
kergemate vägivallakuritegu-
de tõttu. Meessoost noorukid 
veedavad karistuse Viru vang-
la noorteüksuses.
Alaealised neiud satuvad 
vanglasse aga üsna harva, 
nende arv on viimastel aasta-
tel kõikunud nulli ja viie va-
hel ning nende kinnipidami-
se eest vastutab Tallinna 
vangla.

Vangistus loob 
suletud ringi
Vanglasse sattuvaid noori ise-
loomustab enamasti raske ja 
keeruline minevik. Katkised 
peresuhted, mõnuainete tar-
vitamine, koolikohustustest 
hoidumine ja probleemne 
tutvusringkond kuuluvad ras-
kete õigusrikkumistega noore 
elutee tüüpvalemisse, mille 
seljatamine nõuab pingutust 
ja pühendumist kogukonnalt, 
ametnikelt, noorelt endalt 
ning tema perekonnalt.

Enamik noori kasvab prob-
leemkäitumisest välja ja neid 
on võimalik aidata, kui kes-
kenduda õigusrikkumise kõr-
val probleemi tegelikule alge-
le. Raskete õigusrikkumistega 
noorte vangistamine võib 
küll teenida ühiskonna õigus-
tunnet, kuid noorte puhul 
peaks uute rikkumiste enne-
tamine ja õiguskuuleka käitu-
mise soosimine ehk karistuse 
kasvatuslik aspekt olema olu-
lisem kui kitsalt teole reagee-
rimine.
Noorte puhul eeldame õigus-
jumalanna klappide eemal-
damist kohtumõistmise 
ajaks, et oleks võimalik do-
seerida karistusi ja mõjutus-
vahendeid vastavalt noore in-
diviidile.
Kogemus on näidanud, et 
noorte vangistamine ei vii 
enamasti eduni ega lahenda 
noore tegelikke probleeme, 
pigem on tulemus vastupidi-
ne. Suletud vanglasüsteemis, 
kus positiivseid eeskujusid on 
keerukas leida, kehtivad 
omad reeglid ja väärtussüs-
teem, mis kujundavad para-
tamatult selle keskmes viibija 
teadmisi, hoiakuid ja oskusi.
Kinnised noorteasutused 
saavad siiski teatud noorte 
puhul ka positiivset mõju 
avaldada ning neid problee-
mide nõiaringist säästa, kuid 
seda eeldusel, et ka luku taga 
viibides on noore ümber pal-
ju toetavaid täiskasvanuid, 
toetatakse peresuhteid ning 
ollakse tihedas kontaktis vä-
lismaailmaga.
Eestis on küll selleni pikk tee 
minna, kuid esimesed sam-
mud on astutud ning laste 
erikohtlemine saab ka vang-
las üha enam nähtavamaks. 

Jäägu tühjas basseinis ujuma 
õppimine, mida sotsialiseeri-
mine kinnises keskkonnas ju 
on, siiski võimaluseks, mida 
kasutada vaid olukorras, kus 
tuleb valida halbade varianti-
de seast kõige vähem kahju-
lik. 

Kaasaegne alternatiiv 
vangistusele
Alaealiste vangistamise kaas-
aegse alternatiivina rakenda-
takse Eestis alates 2015. aasta 
jaanuarist mitmedimensioo-
nilist sekkumisprogrammi 
MDFT (multidimensional fa-
mily therapy), mis on suuna-
tud tõsiste õigusrikkumistega 
noorte ja nende perede abis-
tamiseks.
MDFT on tõenduspõhine lä-
henemine, mis aitab jõuda 
püsivamate muutusteni ning 
vähendada noorte riskikäitu-
mist. Selle käigus tegeletakse 
süüdlase otsimise asemel 
süsteemselt nii noore, tema 
vanemate, pere kui ka oluliste 
pereväliste inimeste ja asu-
tustega nagu kool, õpetajad, 
sõbrad. Eesmärk on aidata 
rajada usalduslikud peresuh-
ted, õpetada uusi käitumis-
viise ja ennetada kriminaal-
karjääri süvenemist.
Selleks, et tuua noore ellu 
pöördeid, ei saa me piirduda 
vaid temaga tegelemisega – 
eesmärk on muuta keskkon-
da läbi muutuste nende ini-
meste käitumises, kes on 
noore ümber.
MDFT programmi rakenda-
takse alaealiste puhul ka Eesti 
vangla- ja kriminaalhooldus-
süsteemis ja ehkki programm 
ei ole loodud spetsiifiliselt 
kinnistes asutustes kasutami-
seks, on see end hästi tõesta-

nud.
Nõustamisprogrammi ees-
märk on muuhulgas motivee-
rida muutusi, säilitada side 
vangistuses viibiva noore ja 
tema pere vahel, pakkuda 
vangistuses viibivale noorele 
ja tema perele professionaal-
set ning usalduslikku toetust. 
Keegi ei pea ju normaalseks 
olukorda, kus asutuses või-
dakse noorega teha intensiiv-
set tööd muutumise nimel, 
kuid koju tagasi minnes pole 
seal midagi muutunud – seda 
olukorda aitabki MDFT ra-
kendamine kinniste asutuste 
noorte puhul ära hoida.
MDFT sekkumisprogramm 
on suunatud 11-19aastastele 
lastele ja noortele. Eestis te-
gutseb täna 18 psühholoogia 
ja sotsiaaltöö taustaga MDFT 
terapeuti, kellest Viru vangla 
meeskonnas 4.
Programmi on läbinud üle 
110 pere ja hetkel on töös ligi 
100 juhtumit. Lähitulevikus 
on eesmärk integreerida MD-
FT ka muude kinniste laste-
asutuste igapäevatöösse.

Jako Salla
Justiitsministeeriumi 

kriminaalpoliitika osakonna 
analüüsitalituse juhataja

Eesti on alaealiste vangide 
arvukuse poolest Euroopas esirinnas

Kuidas võidelda kuritegevusega?
Igikestvalt räägitakse sellest, kas seadusi tuleks karmistada 
või hoopis leebemaks muuta.
Spetsialistide ülesanne on hinnata, milliste tegude puhul 
võiks kõige paremini aidata karmim karistus ning millistel 
juhtudel oleks tugev ennetustöö parim lahendus. Kindlasti 
ei ole see lihtne ülesanne.
Oleneb väga palju konkreetsest inimesest, kas näiteks toeta-
va keskkonna ja tugiisikute olemasolu muudab tema käitu-
mismalle. Karmima karistuse saamine võib ühe puhul mõ-
juda õpetlikult, teises aga hoopis mässumeelsust ja trotsi 
tekitada.
Parimaks lahenduseks on tõenäoliselt kombinatsioon, mille 
puhul riigiaparatuur teeb kõik ennetamaks raskete kurite-
gude toimepanekut, samas karistades rikkujaid piisavalt 
karmilt.
Näiteks joobes juhtimise peale vaatab suurem osa ühiskon-
nast väga kurja pilguga. Suurem osa ei oleks vastu, kui selle 
eest määratavad karistused karmistuksid. Iseäranis ärevaks 
muudavad juhud, kus inimesed korduvalt ja lausa krimi-
naalses joobes autorooli istuvad.
Nüüd ongi valitsusse jõudnud eelnõu, mille järgi karistused 
selle eest karmistuksid. (loe täpsemalt lk 4).
Samas võib iga seaduserikkumise juures esineda asjaolusid, 
mis südame hellaks teevad ja panevad küsima, kas kõige 
rangem karistus on ikka kõige parem?
Kindlasti on paljud nõus, et just alaealiste puhul tekib sageli 
küsimus – miks ometi keegi neid õigele teele suunanud ei 
ole?
Laste ja noorte riskikäitumise vältimiseks on ennetustöö es-
matähtis. Sageli jääb see aga tegemata. Ent ka juhul, kui 
noor on juba nö halvale teele läinud, tasuks süüdistamise ja 
karmi karistamise asemel jõuda esmalt probleemide tuu-
mani.
Tänases Kuulutajast saate lugeda Jako Salla arvamuslugu 
alaealiste vangide teemal. Muuhulgas kirjeldab Salla mit-
medimensioonilist sekkumisprogrammi, kus keskendutak-
se lisaks õigust rikkunud noorele ka inimestele tema ümber 
(loe täpsemalt lk 2).
Ka kogukond saab noorte õige ja vale tunnetamisel ning 
käitumismallide kujunemisel mõnevõrra kaasa aidata. Te-
gelikult ei kehti see mitte üksnes noorte, vaid ühiskonna 
puhul laiemalt. Kogukonna kaasamise ideed on oma prakti-
kas huvitavalt kasutamas Politsei- ja Piirivalveamet, kes 
võitleb salakaubaäri vastu teavitades selle ohtudest lähedu-
ses elavaid inimesi (loe täpsemalt lk 4).
Ühiskonna näo kujundavad inimesed. Märgates segaduses 
olevat noorukit, taunides kuritegevust ning olles järeltulija-
tele heaks eeskujuks, saame pisutki panustada kuritegevuse 
vähendamisse.

Kuulutaja
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Peaminister Taavi Rõi-
vas kohtus Maavalitsu-
ses omavalitsusjuhtide-
ga, et arutada haldusre-
formi hetkeseisu üle. 
Kõne alla tulid ka paljud 
teised päevateemad.

Liisi Kanna

„Iga ministri külastus maa-
konda on oluline,“ kommen-
teeris maavanem Marko 
Torm. „Oluline on juba ainu-
üksi signaal, et Lääne-Viru-
maa vastu tuntakse huvi.“

Haldusreform
Peaministri visiidi üks ees-
märk oli arutada haldusrefor-
mi teemadel, sest ühinemis-
kõnelustes on jõutud otsusta-
vate hetkedeni.
1. oktoober oli viimane aeg 
ühinemiskõneluste alustami-
seks. Suurem osa Lääne-Viru-
maa omavalitsustest olid 
tähtajaks läbirääkimisi küll 
alustanud, ent nende kulg on 
olnud pigem aeglane.
„Iga teemat, millest Eesti tu-
levik nii palju sõltub, peabki 
põhjalikult arutama,“ sõnas 
Rõivas ning lisas, et kõige tar-
gemad nende otsuste lange-
tamisel on igal juhul just ko-
halikud juhid.
Rõivas nentis, et kui temalt 
küsitakse, kes võidab järgmi-
sed valimised, vastab ta veen-

Peaminister külastas Lääne-Virumaad

Peaminister Taavi Rõivast (paremal) saatis Lääne-Virumaa visiidil maavanem Marko Torm (vasakul). 
Foto: Kristel Kitsing

dunult: „Võidavad need ko-
halikud liidrid, kes muutusi 
eest veavad.“
Kohtumise käigus selgus, et 
nn valgeid laike, kus kõnelu-
sed toppama jäänud, on tege-
likkuses vähem kui peami-
nistri kaardil märgitud. Küll 
alles hiljuti, ent siiski alusta-
sid läbirääkimisi Väike-Maar-
ja ja Rakke. Lahtine on olu-
kord Kadrina vallas, kus kõ-
nelusi ei peeta, ent loodetak-
se aasta lõpuks 5000 elaniku 
miinimumini jõuda.
Keerukam on situatsioon ka 
Vihula ja Haljala puhul, kes 
küll omavahel läbirääkimisi 
peavad, ent kelle liitumise 
korral ei ületataks miini-

mumpiiri.

Riigireform
Kui Taavi Rõivas uuris hal-
dusreformi kulgemise kohta, 
siis kohalikud juhid vastasid 
küsimustega riigireformi tee-
mal. Kuidas on lood riigiasu-
tuste kolimisega?
„Riigiasutuste liigutamine 
mõjutab inimeste elusid. Se-
da tuleb teha järk-järgult,“ 
rääkis Rõivas ning lisas, et 
alati ei pea uude kohta liiku-
ma kogu amet, võib ka vaid 
teatud osa. „Ministeeriumide 
Tallinnast välja toomine ei 
ole väga mõistlik,“ lisas pea-
minister.
Ühtlasi tunnistas Rõivas, et 

Ida-Virumaa on mõnes mõt-
tes eelisseisus. „Olukord on 
seal halvem. Lääne-Virumaa 
plussiks on erasektori töö-
andjad. Tööpuuduse vahe 
Ida-Virumaa ja Lääne-Viru-
maa vahel on kahekordne.“
Peaminister leidis, et Lää-
ne-Virumaal on harukordne 
võimalus inimesi siia elama 
meelitada. „Läbi aja on ini-
mesed kolinud sinna, kus on 
töökohad. Mulle tundub, et 
teie jaoks on järjest olulisem 
küsimus, kuhu need inime-
sed elama panna.“

Kohalikud küsimused
Peaminister uuris, milliste 
teemade üle maakonnas 

enim muret tuntakse?
Omavalitsuste juhid tõstata-
sid rongiliikluse küsimuse. 
Tapa vallavanem Alari Kirt se-
dastas, et elektrirongide tee-
konna lõppemine Aegviidus 
ei ole hea lahendus. Rakvere 
linnapeale Mihkel Juhkamile 
tegi muret hõre ühendus Tal-
linn-Narva suunal.
„Transiit on kõvasti lange-
nud. Kui reisirongiühendus 
kasvab üle teatud taseme, siis 
peame peale maksma,“ tõdes 
Rõivas keerulist olukorda.
Pikemalt peatuti Tapa väe-
osas elavate välissõdurite 
mõjul maakonnale. Mihkel 
Juhkami rääkis, et temani on 
jõudnud nurinad ebapiisava 
võõrustamise kohta. Väljas-
pool Kaitseväe ala jäävat te-
gevusi väheks. 
Ka Kirt nentis, et infovahetus 
ei ole piisav. „Oleme püüd-
nud ettevõtteid sõjaväejuhti-
dega kokku viia, aga info selle 
kohta, mis meil pakkuda on, 
jääb kuskile pidama.“
Peaminister tõi siinkohal väl-
ja, et kui varem on korraga 
siin viibinud paarsada sõdu-
rit, siis nüüd kasvab see arv 
tuhandeni. „Tuhat välismaa-
last annaks isegi Tallinnas 
tunda,“ sõnas Rõivas ning rõ-
hutas, et see hakkab kindlasti 
Lääne-Virumaa majandust 
mõjutama. Peaminister pak-
kus välja, et välissõduritele 
võiks korraldada ekskursioo-
ne, näidata kohalikke kultuu-

riväärtusi nagu Palmse mõis 
ja Rakvere linnus.
Kõne alla tuli ka reisisadama 
rajamine Kundasse. Peami-
nister leidis, et see oleks väga 
atraktiivne mõte, kui ka mõni 
vedaja nõusse saadakse. „Tal-
linna ja Helsingi vahel sõidab 
laev ju nagu tramm,“ tõdes ta 
ning lisas, et kui mõnisada 
tuhat inimest Kunda kaudu 
reisima hakkaks oleks asjal 
jumet.
„Tugev valdkonna spetsialist 
peaks idee läbi arutama,“ sõ-
nas peaminister.

Isiklik suhtlus
Lisaks kohtus Rõivas ettevõt-
jatega ja külastas Väike-Maar-
ja päästekooli ning tutvus uk-
setootja Jeld-Weni tehasega 
Rakveres.
Marko Torm nentis, et tähtis 
on just omavalitsusjuhtide ja 
ettevõtjate võimalus peami-
nistriga sellistel meie maa-
konna jaoks olulistel teema-
del vestelda. „Olgu tegemist 
siis omavalitsuste ühinemis-
tega, regionaalse tasandi ot-
sustusvõimega lähitulevikus 
või ettevõtjate ees olevatest 
väljakutsetest - võimalus in-
formeerida ministrit isikli-
kult, annab kindlasti igale 
valdkondlikule eestvedajale 
jõudu juurde. Suhtlus amet-
nikega on vajalik ja see peab 
olema, aga otsuseid teevad 
siiski ministrid.“
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Kohtla-Järvel on alates 
kevadest viidud läbi hul-
galiselt kontrollreide. 
Läbiotsimiste käigus ei 
leita mitte üksnes sala-
kaupa, vaid ka varasta-
tud esemeid, millega sa-
lasigarettide- või alko-
holi eest tasutud on.

Kaius Mölder

Kui veel mõni aeg tagasi sai 
Ida-Virumaal salakaupa osta 
peaaegu et avalikult, siis 
praeguseks hetkeks on olu-
kord palju muutunud. Mak-
su- ja Tolliamet (MTA) on ka-
sutusele võtnud uue taktika 
salakauba vastases võitluses - 
kogukonnakeskse lähenemi-
se.
Elanikkonna enda poole võit-
mine on küll raske, kuid an-
nab juba tulemusi. Tollikor-
ralduse osakonna juhataja 
asetäitja Tiit Kõluvere sõnul 
on liikuvkontrolli rühmad 
alates kevadest viinud Koht-
la-Järvel läbi hulgaliselt kont-
rollreide. Tollitöötajad kaasa-
sid ettevõtmisse politseia-
metnikud, kohaliku kogukon-
na ja ettevõtjad.
Lisaks salakauba leidmisele 
oli eesmärgiks kohaliku ela-
nikkonna teadlikkuse tõstmi-
ne ohtudest, mis kaasnevad 

Uus lähenemine piirab salakaubaäri

Idanaabrite juures käib ikka veel vilgas salakaubaäri. 
Foto: MTA

Roolijoodikute karistusi 
plaanitakse karmistada
Justiitsministeerium saatis nädala alguses valitsusse eelnõu, 
millega karmistatakse karistusi korduva joobes juhtimise 
eest.
Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on riigi kohustus taga-
da oma kodanike turvalisus, seda ka liikluses. „Joobes sõidu-
kijuhid ohustavad turvatunnet, kuna nende põhjustatud õn-
netused on tihti väga raskete tagajärgedega. On teatud hulk 
inimesi, kes ei hooli korduvatest karistustest ja jätkavad selle-
le vaatamata purjus peaga sõitmist,“ rääkis ta.
Reinsalu sõnul pole uue seaduse eesmärgiks ainult karista-
mine, vaid see, et teedel ja tänavatel oleks turvalisem liigelda. 
Tõsiasi on, et iga päev osaleb liikluses kuni neli tuhat purjus 
juhti ja vaid murdosa nendest tabatakse. Kõige kõrgema ris-
kiastmega on korduvalt kriminaalses joobes tabatud inime-
sed.
„Meie sõnum on ühene ja selge - kui oled kriminaalses joo-
bes teist korda vahele jäänud, siis riigikogule saadetud uue 
seaduseelnõu järgi pead sa vangi minema,“ rääkis Reinsalu.
Ministri sõnul on tehtud ka teine seadusemuudatuse ettepa-
nek: kui isik on põhjustanud kriminaalses joobes raskete ta-
gajärgedega liiklusõnnetuse, mis lõpeb inimese surma või 
raske kehavigastusega, siis maksimaalne karistus selle eest 
oleks võrdsustatud tapmisega.
Otsus on üsna karm, aga kui analüüsida praeguseid karistusi 
ja tagajärgi, siis on ilmne, et sellest ei ole piisanud ja olukord 
pole paranenud. Samuti peab karistuspoliitika muutuma 
mitmekesisemaks, ei piisa ainult tingimisi karistustest ja ra-
hatrahvidest. „Me näeme, et roolijoodikutele ei ole praegu-
sed karistused piisavad, järelikult peab riik ennast jõulise-
malt kehtestama nende üle, kes korduvalt seadust rikuvad ja 
seeläbi ülejäänud inimeste elud ohtu seavad,“ täpsustas 
Reinsalu. 
Ministri sõnul on probleem ka pärast liiklusõnnetust alkoholi 
tarvitamisega, mis on hetkel väärtegu. 
Tulevikus soovitakse nii olukorrad, kus inimene joob ennast 
peale õnnetust purju kui ka sündmuskohalt lahkumine muu-
ta kriminaalkorras karistatavaks.
Reinsalu loodab, et valitsusse saadetud eelnõu jõuab lähiajal 
Riigikogusse, kus see õige pea vastu võetakse ning muudatu-
sed saavad jõustuda juba järgmise aasta algusest.

Kaius Mölder

salakauba äriga.

Salakaubaäri on muutu-
nud konspiratiivsemaks
Reidide käigus konfiskeeriti 
300 000 salasigaretti ja lige-
male 200 liitrit salaalkoholi 
ning tuvastati muid rikkumi-
si. Kokku alustati 30 menet-
lust.
Kõluvere sõnul näitab töö tu-
lemuslikkust see, et salakau-
baäri on läinud tunduvalt 
konspiratiivsemaks, müügi-
kohtade arv vähenenud ja 
võrreldes varasemaga on ka 
kauba kogused vähenenud.
Salakaubamüüjad on peidi-
kute tegemisel vaeva näinud 
ning müük toimub varase-
malt kokkulepitud kellaaega-
del või kohtades. „On esine-
nud olukordi, kus läbiotsimi-

se käigus tulnud salakaupa 
välja kohtadest, mille müüja 
on juba ammu unustanud,“ 
tõi Kõluvere näite peidikute 
ehitamisest.

Otsene kahju 
kogukonnale
Samas tõdeb Kõluvere, et lä-
biotsimiste ja kinnipidamiste 
käigus ei leita mitte ainult sa-
lakaupa, vaid ka varastatud 
esemeid. Need on sinna jõud-
nud isikute kaudu, kes tasu-
vad kas salasigarettide või -al-
koholi eest varastatud asjade-
ga. See näitabki, et salakau-
bamüüjate tutvusringkond ja 
tegevus on otseselt kogukon-
na huvisid kahjustav.
Leitud on ümbruskonnast va-
rastatud jalgrattaid, korteri-
test ja kauplustest pihta pan-

dud esemeid. Salakauba 
müüjate juurest on leitud ise-
gi kulda ja tulirelvi.
Kuigi salakauba müüjad ei 
põlga klientidelt vastu võtta 
varastatud kaupa, jäävad nad 
selle turustamisega sageli 
jänni. Asjad seisavad ja kuh-
juvad, kuni tolliametnikud 
või politsei need konfiskeeri-
vad. Läbi selle avastatakse 
hulk kuritegusid.
Tolliametnikud käisid korte-
riühistute koosolekutel selgi-
tamas, millised ohud kaasne-
vad elanike jaoks sellega, kui 
nende majas või selle ümbru-
ses müüakse salakaupa. Ela-
nike vastuseisu kujundamine 
salakaubandusele ongi oluli-
ne võti, mis peaks salasuitsu 
ärimeeste tegevust oluliselt 
pärssima. 

VÕIDA 300 € TEKNOSE KINKEKAART!

UNIVERSAALVÄRV METALLIST PUIDUNI!

Kutsume teid testima 
värskelt valminud 

Kuulutaja kuulutuste portaali
Kõik, kes sisestavad kuulutuse 

oktoobrikuu jooksul, 
saavad avaldada selle 

nii portaalis ja nädalalehes Kuulutaja 
POOLE HINNAGA!
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Pikal tänaval asuvas va-
nas pastoraadimajas 
käivad ehitustööd, mille 
tulemusena valmivad 
aasta lõpuks ruumid 
puuetega inimestele 
kaitstud töö teenuse 
pakkumiseks. Ettevõt-
mist toetavad ka maa-
piirkondade sotsiaalse 
võimestamise projekti 
eestvedajad.

Liisi Kanna

Septembris pastoraadimajas 
alanud ehitustööde maksu-
mus on üle 50 000 euro. Roh-
kem kui poole sellest katab 
Ettevõtluse Arendamise Siht-
asutus ning ülejäänu kogu-
dus.
Eskiisprojekt on tegelikult 
koostatud kogu pastoraadi-
majale. Projekt valmis eelmi-
sel aastal ning selle kogumak-
sumuseks on miljon eurot.
Hoone valmis 1903. aastal, oli 
pikalt nõukogude võimu käes 
ning on pärast kogudusele ta-
gastamist kaua tühjana seis-
nud. Pikemas plaanis loode-
takse lisaks keldrikorrusele 
ehitatavale töökeskusele hoo-
nesse rajada korterid erivaja-
dustega inimestele ning hos-
tel.

Rakvere Kolmainu koguduses avatakse töökeskus

Möödunud nädalal toimus Rakvere Kolmainu koguduses teabepäev, kus räägiti senistest 
kogemustest seoses projektiga Sempre. Üritusel osalesid Avo Üprus (vasakul) ja Tauno Toom-
puu (paremal). 

Foto: Liisi Kanna

Aasta lõpuks valmib töökes-
kuse kolm ruumi ning eriva-
jadustega inimestele sobiv 
tualett. Keskusesse plaanitak-
se ka neljandat tuba, ent sel-
leks hetkel vahendid puudu-
vad.
Veel ei ole ressursse ka ruu-
mide sisustamiseks, kuid Kol-
mainu koguduse õpetaja, Vi-
ru praostkonna praost Tauno 

Toompuu loodab need ehi-
tustöödega paralleelselt han-
kida. „Vaja on laudasid, toole 
ja masinaid. Oleme mõelnud, 
et sinna võiksid tulla puutöö-
pink ja kangasteljed.“ Toom-
puu loodab selleks leida tuge 
ka kohalikelt ettevõtjatelt.

Teenus 30-40 inimesele
Toompuu nentis, et eesmär-

giks on luua keskkond, kus 
saab töö tegemist õppida. 
„Pakume vaimupuudega ini-
mestele võimalust tegutseda 
turvalises keskkonnas. Va-
hendame ettevõtete pakuta-
vaid lihtsamaid tööülesan-
deid,“ selgitas ta ning lisas, et 
hiljem võib nii mõnigi teenu-
se kasutajatest saada tööd ka 
avatud tööturul.

Tulevane töökeskus on ava-
tud kõigile. „Kuna me ei ole 
hangetega seotud, siis saavad 
tulla ka need, kellel ei ole re-
habilitatsiooni plaanis tee-
nust ette nähtud.“
Toompuu sõnul loodetakse 
keskus avada jaanuaris ning 
teenust võimaldatakse 30-40 
inimesele. „Korraga saaks seal 
olla kuni kümme inimest, aga 
töörühmad võiksid käia vahe-
tustega. Intellektipuudega 
inimesed ei ole üldjuhul või-
melised väga pikalt järjest 
tööd tegema.“
Toompuu rääkis, et teenust 
juba katsetatakse ning kord 
nädalas käib kümmekond 
inimest koguduses tööd tege-
mas. „Tegevust veavad vaba-
tahtlikud,“ sõnas ta ning nen-
tis, et eesmärgiks on siiski 
igapäevaselt toimiv töökes-
kus, kus ka rohkem abikäsi 
tarvis võib minna.

Töötajate koolitamine
Möödunud reedel projekti 
Sempre raames Rakvere ko-
gudust külastanud Ühiskon-
natöö Sihtasutuse juhataja 
Avo Üpruse sõnul on lisaks 
ruumidele esmatähtsad just 
inimesed, kes tööd juhtima 
hakkavad ning nende tege-
vust võiks korraldada laia-
põhjaliselt. „Ei tasu otsida 
vaid ühte juhti, vaid inimesi, 
kes võtaksid puudega inime-
sed n-ö oma elukeskkonda, 

täidaksid selle ruumi elavate 
inimsuhetega. See on kõige 
tähtsam.“
Üprus nentis, et tulevikus 
võib esineda vajadus neid ini-
mesi selle töö tegemiseks 
mõnevõrra õpetada ja kooli-
tada. „Seda saaksime kindlas-
ti pakkuda, olla toeks ja 
abiks,“ sõnas ta.
Üprus tõi näite, kuidas Semp-
re projekti raames Ühiskon-
natöö Sihtasutuse ja Eesti 
Evangeelse Luterliku Kiriku 
koostöös vabatahtlikke kooli-
tati.
„Ida-Virumaal näiteks tuli 
välja vajadus haigete sotsiaal-
sete ja sotsioloogiliste vaja-
duste rahuldamise järele, sest 
haiglapersonalil ei ole üle-
koormatuse tõttu selleks ae-
ga. Lihtsamini öeldes oli vaja 
inimesi, kes istuksid voodi 
ääres ja hoiaksid kätt,“ jätkas 
Üprus.
Kogudused Ida-Virumaal pi-
dasid sel teemal läbirääkimisi 
ja leidsid 60 vabatahtlikku, 
kes oleksid nõus käima haig-
lates ja olema hingetoeks. 
„Meie omakorda leidsime 
projekti Sempre raamides 
võimaluse pakkuda neile 45 
tunni ulatuses tugiisiku kooli-
tust,“ selgitas Üprus. „Inime-
sed ise teavad, mida piirkon-
nas kõige rohkem vaja on. 
Meie saame selleks pakkuda 
piiratud ulatuses vahendeid.“
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•  Et t e v õ t e  o t s i b  k o g e m u s t e g a 
tänavakivide paigaldajaid. Telefon 
+372 53 477 840

• Tamsalu EP T AS võtab tööle 
treiali universaal treipingile ja 
metalltoodete tehnilise joonestaja. 
Täpsem info telefonil 513 2235

• 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

• Aiamajade ja uste, akende tootmisega 
tegelev Raum OÜ otsib puidupingi 
o p e ra a t o r i t ,  a s u k o h t  R a kv e re 
Tootmise 6. Tel 515 6342

• Vajan  saemeest  (võsalõikus). 
Soovitav B-kat. juhiluba. Rakverest 
või lähiümbrusest. Minu varustus. Tel 
5673 5648

• Pakkuda tööd võsalõikajale. Tel 
5199 6563

• USS Security Eesti pakub hooajalist 
t ö ö d  p ö ö r m e p u h a s t a j a t e l e 
ra u d t e e l .  Pö ö r m e p u ha s t aja 
põhiülesanneteks on pöörmete 
puhastamine lumest vastavalt 
lumetõrjeplaanile, et tagada ohutu 
ja stabiilne rongide liikumine. 
Kasuks tuleb eelnev töökogemus 
raudteel ja B-kat juhiloa olemasolu. 
Teenindatav jaam on Tapa jaam. 
Lisainfo tel 5306 0946; e-post : 
monika.paavo@uss.ee

•  Vi n n i  Pe re k o d u  v õ t a b  t ö ö l e 
õuealahooldaja-remondimehe 0,75 
kohaga. Peamised tööülesanded 
asutuses on õueala korrashoid ja 
remonttööde tegemine. Nõuded 
kandidaadile: keskharidus, vas-
t u t u s v õ i m e ,  s u h t l e m i s o s k u s . 

PAKUN TÖÖD

Lugeja küsib: Tööandja 
soovib, et teeksin ületun-
nitööd. Mis tingimustel 
seda nõuda saab ning 
kuidas ületunnitööd hü-
vitatakse? Kas kuu keskel 
tohib graafikut muuta?

Vastab Galina Kreintz-
berg, Tööinspektsiooni 
nõustamisjurist.
Tööandja ja töötaja või-
vad ületunnitöö tegemi-
ses kokku leppida. Tööle-
pingu seadus ütleb, et 
ületunnitööd võib nõuda ainult erandjuh-
tudel, kui see on vajalik ettenägematutel 
asjaoludel. 
Selliseks juhuks on nt olukord, kus mõni 
töötaja ei ilmu oma vahetuse ajaks töö-
postile ning töö tegemine ei tohi katkeda.
Kui tööaega arvestatakse summaarselt, on 
ületunnitöö kõik see, mis ületab arvestus-
perioodi lõpuks kokkulepitud tööaega. 
Tööandja hüvitab ületunnitöö tasulise va-
ba ajaga, mis peab olema sama pikk, kui 
oli ületunnitöö. Kui on kokku lepitud, et 
ületunnitöö hüvitatakse rahas, maksab 
tööandja töötajale pooleteisekordset töö-
tasu. Töötasu alammäär ei tohi sisaldada 
ületunnitöö tasu.
Alaealistele on ületunnitöö keelatud ning 
seda ei saa nõuda ka rasedalt ja töötajalt, 
kellel on õigus rasedus- ja sünnituspuhku-
sele. Ka teistel juhtudel tuleb kaaluda, kas 
töötaja suudab ületunnitööd oma tervise 
tõttu teha.
Tööaja piirangute eesmärk on kaitsta töö-
taja tervist ja ohutust ning piisav puhke-
aeg aitab säilitada töövõimet ja taastada 

jõudu. Rahvusvahelise 
praktika järgi peetakse 
mõistlikuks ületunnitöö 
hüvitamist täiendava va-
ba aja andmisega.
Graafiku muutmise osas 
saab töölepingus kokku 
lepitut muuta ainult 
poolte nõusolekul. Kui 
kokkulepet ei saavutata, 
nt töötaja ei soovi graafi-
kut muuta, jätkub kõik 
nii, nagu algselt paika 
pandud.
Kuigi seadus ei ütle, kui-

das ja millal tuleb tööajagraafik töötajale 
teatavaks teha, peaks see kinnitatud ole-
ma enne teatud töötamise perioodi. Hili-
semad muudatused eeldavad pooltevahe-
list kokkulepet.
Tänu graafikule on töötajal võimalik pla-
neerida oma aega ja isiklikku elu. Seega ei 
ole korrektne ega hea usuga kooskõlas, kui 
tööandja seda kuu keskel ühepoolselt 
muudab. Graafikut saab ühepoolselt muu-
ta üksnes hädavajadusel, nt kui töötaja 
äkitselt haigestub.
Töö planeerimine on tööandja kohustus. 
Töölepingu rikkumisena ei saa käsitleda 
olukorda, kus töötaja pole selgelt nõustu-
nud graafiku muutmisega keset kuud ning 
talle ei saa süüks panna, kui ta ei tule tööle 
muudetud graafikuga ettenähtud päeval.
Küll aga on rikkumine see, kus töötaja ei 
ole graafiku muudatusega nõus, kuid ei 
anna sellest tööandjale teada ning ei ilmu 
tööle. Seega töötaja peab alati kohe töö-
andjale teada andma, kas muudetud graa-
fik on vastuvõetav.
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TeTT gusama
elu kodud

TÖÖ

• Koristaja otsib tööd Rakveres. Tel 
5891 4010

• Kohusetundlik ja kogemustega 
majahoidja-kojamees soovib leida 
tööd. Tel 5565 4047

OTSIN TÖÖD

Kandideerimiseks saata CV aadressile: 
perekodu@vinnivald.ee. Täiendav info 
tööpäeviti tel 32 57387. Tööle asumine 
esimesel võimalusel

•  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

• Vajame  mööbli restauraatorit 
metalli ja puualal. Kodune töö. Soov. 
pensionär. Tel 5031 849

• Firma otsib enda meeskonda C-kat. 
autojuht-operaatorit vaakumautole. 
Tel 5194 4298

• Otsin vanainimesele hooldajat 
Käsmu. Tel 5663 1557

• Vajatakse  hooldajat  vanemale 
naisterahvale oma majas. Elamine 
kohapeal, söök prii, hooldustasu. Tel 
508 2696

• Rakvere Rohuaia Lasteaed võtab 
tööle õpetaja assistendi. Info www.
rla.edu.ee ja tel 5348 5855

• Vajame Inju kogemustega seatalitajat 
(poegimissigala) .  Elamispinna 
võimalus. Tel 508 2696

•  Ar t  Cafe  Rakvere keskl innas 
otsib oma meeskonda täiskohaga 
klienditeenindajat ja kokka. Info 
telefonil 50 455 38. Ootame teie CV-d 
hotell@artcafe.ee.

• S o o v i n  m ü ü j a t  ( p e n s i o n ä r i ) 
Kroonikeskusesse. Tel 524 6055

• Tallu vajatakse abilist. Võimalus 
elada kohapeal. Tel 5833 5375

•  A a s p e r e  A g r o  O Ü  v a j a b 
robotlüpsifarmi töötajat. Soovitav 
töökogemus loomakasvatuses, arvuti 
kasutamise oskus. Töö vahetustega. 
Vajadusel korter Aasperes. Tel 5757 
0088
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TLÜ Rakvere Kolledzhis 
algasid tänavu sügisel 
teist aastat Hõbeaka-
deemia loengud eakate-
le. Läinud reedel kõne-
les Raivo Vare teemal 
„Väikeriik Eesti muutu-
vas maailmas”. Endise 
teede- ja sideministri 
prognoosid olid pessi-
mistlikud.

Ülle Kask

Ettevõtja ja riigitegelase Raivo 
Vare sõnul on 20. sajandil ol-
nud maailma majanduse 
maht suurim, kui ülejäänud 
ajaloo jooksul kokku, vaata-
mata kahele ilmasõjale.
„Oma eluaja jooksul oleme 
näinud nii palju tehnoloogia-
te muutumisi, aga inimene 
ise pole muutunud,” sedastas 
Vare ja tõi näiteks pesumasi-
na ning televiisori tehnoloo-
gilise hüppe viimase 25 aasta 
jooksul.
Vare nentis, et kui kõneleda 
Eestist muutuvas maailmas, 
on oluline laiema pildi näge-
mine ja tausta teadmine.

Venemaa eemaldub 
Euroopast
„Venemaa on minu hobi. Jäl-
gin iga päev, mis seal toi-
mub,” sedastas Vare. „Kõige 
viisakama pildi järgi tahab 
Venemaa aastaks 2030 jõuda 
USA ja Hiina kõrval majandu-
ses kolmandaks riigiks maail-
mas, tänu tohututele loodus-
ressurssidele ja sõjalisele 
võimsusele. Pärast Ukraina 
sündmusi eemalduti Euroo-

past ja üritatakse luua Aasia 
blokki.”
Vare tõi drastilise näite, et 
paljud pensionärid on haka-
nud Hiinasse kolima ja saa-
vad seal hästi hakkama. Kui 
venelane registreerib end Hii-
nas ettevõtjaks, antakse talle 
5000 dollarit.
Euroopa kehtestatud sankt-
sioonide tõttu Venemaa teh-
noloogiline areng pidurdub. 
Vene üks esirikkureid Ališer 
Usmanov on öelnud, et ega 
vene rahvas järgi ei anna: 
„Meil on alati olnud 125 
grammi leiba päevas, see on 
meie vastus sanktsioonidele.”
Vare rääkis, et maailma kese 
nihkub sinna, kus ta on sa-
jandeid olnud – Aasiasse ja 
Hiinasse. Hiinas oli kuni aas-
tani 1820 maailma võimsaim 
majandus. 100 aastaga kaotas 
ta palju, aga nüüd tõuseb taas 
ja on hakanud kujundama 
Siiditee projekti. Hiina Vene-
maale minna ei taha, sest 
näeb seal ainult torujuhet, te-
ma tahab mujale. „Hiinlastel 
on plaan ja neil on õudselt 
palju raha,” rõhutas Vare.
Maailma majanduse kasv pi-
durdub, vaatamata kõigile 
ponnistustele. Palju räägitak-
se globalismist, aga Vare hin-
nangul on alanud regionali-
seerumise protsess ja nafta-
turul on tekkinud uus olu-
kord. Venezuela, kõige suure-
mate naftavarudega riik maa-
ilmas, on majanduslikult 
kummuli ja nafta maa sees.
Vare tõi näiteks ka Singapuri 
ja Nigeeria, mis olid aastal 
1960 võrdsed riigid. „Nigeeria 
on ropp rikas, aga meie ei 
kuule millestki muust, kui sõ-
jast ja terrorismist. See-eest 
Singapur, kel polnud isegi 

Majandus nihkub Aasiasse
Raivo Vare on Eesti ettevõtja ja riigitegelane, transiidi- 
ja majandusekspert. Ta on olnud riigiminister (1990–
1992) ja teede- ja sideminister (1996–1999).
Raivo Vare on pidanud Tallinna Panga direktor ame-
tit, olnud Pakterminali juhatuse esimees ja peadirektor, 
töötanud Eesti Raudtee arendusjuhina ning tegutsenud 
konsultandi ja lektorina.

magedat vett, on tõusnud 
maailma majanduse tippu.”
Vare rääkis, et väike tuumik 
Briti armees teeninud Hiina 
päritolu noormehi hakkasid 
selles väikeriigis eluolu auto-
kraatselt ümber korraldama. 
Toonane peaminister Lee Ku-
an Yew lasi korruptsiooni eest 
ka paar sõpra maha. Kui riik 
oli kriisis, räägiti asjast ausalt 
ja kutsuti appi parimad eks-
perdid. Täna on Singapur 
maailma neljas finantskes-
kus, kus asuvad suured rah-
vusvahelised korporatsioonid 
ja firmade peakontorid.

Eesti olukord
Euroopa kriisi ja Brexiti val-
guses tõi Vare välja, et Euroo-
pa on palju keerulisem konst-

ruktsioon, kui esmapilgul 
paistab. Euroopa Liidu kõrval 
on veel teised kooslused nagu 
EFTA (Euroopa Vabakauban-
duse Assotsiatsioon), Euroo-
pa tolliliit ja WTO (Maailma 
Kaubandusorganisatsioon). 
„Suurbritannial on koha leid-
mine võimalik, aga kõik taan-
dub poliitikale.”
Eestis on Vare sõnul pilt vi-
lets, kuigi meil tehakse palju 
tööd. Räägitakse väikesest 
tootlikkusest, kuid näiteks 
töötlevas tööstuses pingutav 
inimene ei tee ju Eestis vä-
hem tööd kui Soomes. „Me 
oleme keskmise sissetuleku 
lõksus,” sõnas Vare. „Tunnen 
heameelt, et seda probleemi 
on käsitlenud ka uus presi-
dent Kersti Kaljulaid.”

Olukorras, kus tööealiste ela-
nike arv väheneb, väljaränne 
suureneb, rahvaarv väheneb 
ja elanikkond vananeb, oleks 
Vare meelest üks väljapääs 
suurendada tööealiste hõivet 
ja mitte lasta neid tööturult 
ära. „Oleks tarvis tutvustada 
partei ja valitsuse program-
mi, nagu vanasti öeldi, ja lei-
da erimeetmeid, mis majan-
duslangust pidurdaksid.”
Vare rääkis, et Eestis on 
suur-Tallinn ja paar tõmbe-
keskust. Eestimaa koldestub 
ja rebeneb kaheks. Suurem 
osa liigub Tallinna poole, 
väiksem Tartu suunas.
On valdasid, kus viie mehe 
kohta vaid üks naine. Noored 
naised liiguvad suurematesse 
keskustesse. „Inimest hoia-
vad paigal töö ja naised,” üt-
les Vare. „Aga maal elavad 
mitte kõige paremate elu-
kommetega noored mehed 
koos emadega.”

Rail Baltic 
Eestile tulu ei too
Küsimuse peale, mida arvab 
ettevõtja Rail Balticust, Raivo 
Vare ohkas: „Kui keegi räägib, 
et tulevikus saab meilt tsiuh-
tsauh Berliini sõita – unusta-
ge ära. Saab ruttu kaupa ve-
dada - unustage ära. Sellel as-
jal on hinnalipik.”
Ta rääkis, et kui Tallinn-Rak-

vere pilet maksab reisija jaoks 
4 eurot, siis omahinnaks on 
47 eurot, mis makstakse mu-
jalt kinni.
„Kaup on raudteetranspor-
dist ära kukkunud. Asjatund-
matud jutud, et rong peatub 
igas jaamas, on jama. Eestis 
saab olema kaks-kolm jaama. 
Kogu Eesti territooriumi 
praeguse raudteetrassi korda 
tegemiseks oleks raha juurde 
vaja,“ rääkis Vare. Tema sõnul 
polekski see võrreldes oleta-
tava Rail Balticu maksumuse 
ja hilisemate hoolduskulude-
ga väga suur summa.
Vare sõnul peaksid platvormil 
ka rekkad sõitma, kui tahe-
takse kaubaveoga kasumit 
teenida, aga sellisel juhul 
oleksid kolm Balti riiki ja Poo-
la pidanud muul viisil kokku 
leppima. „Kui 1994. aastal ha-
kati määrama Euroopa kori-
dori, Via Balticat ja Rail Balti-
cut, märkisid leedulased ma-
ha Kaunase trassi. Nemad, 
eesotsas ühe professoriga, te-
gid ka Rail Balticu projekti nii, 
et see oleks Leedule kasulik. 
Meile oleks aga vaja 30 miljo-
nit lisaraha, et Eesti teed 
raudteega ära katta ja ka rek-
kad sellel sõitma hakkaksid. 
Muud moodi see ära ei tasu ja 
ma olen väga skeptiline,” väi-
tis Raivo Vare.

www.aknakoda.ee

RAKVERE MÜÜGIESINDUS:

Laada 41 (Rakvere bussijaama vastas)

E-R 9.00-17.30

tel. 324 2352

rakvere@aknakoda.ee

Alates 1958

Täpsem info:

PVC-akende kampaania

Mina valin

parimad!

7.-18. oktoober

-58%

Ega tali taeva jää!
Viimane aeg akende vahetuseks!

Raivo Vare Hõbeakadeemias loengut pidamas. 
Foto: Andri Inno
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RAKVERE • NIINE 4A • E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718

LIHTNE JA MUGAV 
JÄRELMAKS! KASUTA 
VÕIMALUST!
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OKTOOBRI SOODUSTUSED!

639.-545.-

LAI VALIK
SUURUSEIDVEDRUMADRATSID      

KUŠETID SUPERHINNAGA

al. 69.-
SUPERHIND!

VOODID

al.69.-

KOMPLEKTID

al.499.-

KÖÖGID

al.169.-

DINANVOODID

al.139.-

SEKTSIOONID

al.175.-

425.- 220*100 397.- 389.- 222*95 245.-

208*100 227.- 210*93 199.- 190*100 199.- 190*85 139.-

210.- 159.-
195*85

200*90

SÖÖGILAUAD

al.139.-

70.- 87.- 70.-
100*60*76 120*70*76

210*95*90
(185*120) 80*80*100

36*36*45 46*46*45 82*80*95

215*95*96 (195*125)

15
2*

70
*7

6

39.-  al.   49.-

230*105 230*105

SUPERHIND!

Ootame uusi ja vanu kliente!

Asume uuel aadressil

Laada 29, Rakvere

www.silmatervis.ee

Avatud:
T–R 10–18, L 10–14

Broneeri aeg:
tel 324 0301 

info@silmatervis.ee

TASUB TEADA

Esmaspäeval alanud vähinä-
dala traditsioonilise pressi-
konverentsi fookuses oli soo-
levähk. Haigekassa ning Vähi-
liit tutvustasid, millega täpse-
malt tegu.
Aastal 2013 diagnoositi Eestis 
8154 vähi esmasjuhtu, mis on 
üle 30 protsendi rohkem kui 
aastal 2000.
Seedeelundite vähijuhud 
moodustasid ligi veerandi 
kõigist 2013. a diagnoositud 
juhtudest. Kõigist seedeelun-
dite vähkidest poolte puhul 
oli tegu jämesoolevähiga.
Jämesoolevähki haigestumi-
ne on Eestis viimase 20 aasta 
vältel suurenenud 1 protsent 
aastas, kusjuures suremus on 
vähenenud 0,8 protsenti aas-
tas.
Jämesoolevähk on enamasti 
limaskesta kasvajast (polüüp) 
alguse saanud pahaloomuli-
ne kasvaja, mis paikneb jä-
mesooles. Enamik jämesoo-
levähi juhtudest tekib 
järk-järgulise protsessi tule-
musena, algselt healoomulis-
test polüüpidest. Kõikidest 
polüüpidest vähk siiski ei te-
ki. Hinnanguliselt umbes iga 
kahekümnes polüüp areneb 
edasi vähiks.
Eestis on jämesoolevähi esi-
nemissagedus viimaste aas-
takümnete jooksul märgata-
valt kasvanud – 680 juhult 
2000. aastal 924 juhuni 2013. 
aastal. Trendi jälgides võib 
oletada, et tänaseks haiges-

tub Eestis iga-aastaselt jä-
mesoolevähki ligi 1000 ini-
mest.
Oluline haigestumuse riski 
suurenemine toimub alates 
50. eluaastast. Ligi kolmandik 
vähijuhtudest on avastamise 
hetkel levinud soole algkol-
dest teistesse elunditesse - 
maksa, lümfisõlmedesse, 
kopsudesse. See muudab ra-
vivalikud keerukamaks, mis-
tõttu on vähi varane avasta-
mine oluline.
Samas on varajase avastami-
se korral tegu ühe paremini 
ravitava kasvajaga. See on 
kasvajavorm, mille avaldumi-
sele kaebuste või halbade uu-
ringutulemustena eelneb 10-
15 aastane vähieelsete muu-
tuste periood, s.t haigus are-
neb välja pika aja jooksul.
Vähieelset seisundit on või-
malik enne raske haiguse tek-
kimist avastada ja ravida. Va-
rases staadiumis avastatud 
vähki on võimalik ravida ka-
sutades patsienti säästvaid 
meetodeid ning see võimal-
dab paremaid ravitulemusi.
Kahjuks jäävad inimesed hil-
jaks arsti juurde pöördumise-
ga. Kaebusi põhjustab pigem 
sooleseinas ulatuslikumalt 
või soolest edasi arenenud jä-
mesoolevähk.
Soolevähki haigestumist või-
vad põhjustada pikaaegne 
ebaõige toitumine (liigne pu-
nase liha söömine), ülekaal, 
vähene liikumine, suitsetami-

ne ja alkoholi liigtarvitamine.
Lisaks on suurem soodumus 
haigestuda neil, kes põdenud 
kroonilisi põletikulisi soole-
haigusi. Riskiteguriteks on ka 
eelnevate healoomuliste jä-
mesoolekasvajate olemasolu, 
polüüpide varasem esinemi-
ne seedeelundkonnas ning 
jämesoolevähi esinemine lä-
hisugulastel.
Sõeluuringud on maailmas 
tõendatud efektiivsusega 
meetod kindlas vanusegrupis 
kaebuseta inimeste testimi-
seks eesmärgiga vähki enne-
tada või avastada see varases 
staadiumis.
Sel aastal alustati jämesoole-
vähi sõeluuringuga ka Eestis. 
Uuringu sihtrühmaks on 60. 
aastased ravikindlustatud 
mehed ja naised. Alates juu-
list saadetakse kutse jä-
mesoolevähi sõeluuringul 
osalemiseks 1956. aastal sün-
dinud ravikindlustatud ini-
mestele. Järgnevate aastate 
jooksul kaasatakse uuringus-
se 60-69aastased.
Sõeluuringus osalejatele saa-
detakse rahvastikuregistris 
olevale aadressile posti teel 
perearsti nimel kutse. Edasis-
te juhiste saamiseks tuleks 
patsiendil pöörduda perears-
tikeskusesse.

Kuulutaja

Alustati jämesoolevähi sõeluuringuga
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• Müüa keskküttega korter Tamsalus 
(elutuba, köök, vannituba, koridor). 
Tel 5680 1956

• Soovin müüa 2toalist korterit 
Rakvere kesklinnas. Korter on V 
korrusel, 49,7 m2, toad eraldi. Hind 
35 000 €. Tel 5836 2196

• Müüa 2toaline korter Rakvere 
kesklinnas Saue tn 8. 46,1 m2, toad 
eraldi, rõdu. Hind 33 000 €. Tel 5559 
3489

• Rakverest 10 km Levalas müüa 
2toaline korter.  Uued aknad, 
katus, kanalisatsioon. 4 korteriga 
maja. Aiamaa, hea bussiliiklus, kool 
lähedal. Tel 5802 9205

• Müüa Kehras renoveeritud 
2toaline mugavustega korter (53 
m2). Olemas rõdu. Ehitusaasta 
1987. Majas korralik ühistu. 
Katus, otsaseinad, trepikojad 
renoveeritud. Trepikoja uks 
lukus, fonolukk. Lasteaed maja 
taga (50m), jõgi 400m kaugusel. 
Korter on tühi. Otse omanikult. 
Hind 36 000 €. Tel 5591 0727 või 
inna.67niki@gmail.com

• Müüa 3toaline korter (57,2 m2) 
Kundas Kasemäe 15. Hind 9 000 €. 
Tel 5645 1242

• Müüa 3toaline korter Rakkes. Tel 
5196 9711

• Müüa Rakveres Kungla tn 5 
4toaline korter (III k) või vahetada 
2toalise korteri vastu + kompensat-
sioon. Tel 510 1032

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

• Müüa kesklinna lähedal vaiksel 
tänaval kaasomandisse kuuluv maja 
teine korrus koos maaga. Remonti 
vajav. Lisainfo tel 5648 0384

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

• Müüa maja  (kat.: 66201:001:0690) 
3  km Rakverest .  Maad 1  ha, 
männimets. 3x25 A vool, vesi. Tel 
5694 6444

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

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

KINNISVARA

Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee

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.   |   

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

18 800 €

Andrus, 527 1011

62 m²

Andrus, 527 1011

65 m², II k20 000 € 29 900 €

Andrus, 527 1011

48 m², III k

28 000 €

Andrus, 527 1011

56,2 m²

30 000 €

Andrus, 527 1011

163 m²

62 m², V k22 000 €

33 900 €

Andrus, 527 1011

44 m², IV k 29 900 € 50,8 m², III k

Andrus, 527 1011

Andrus, 527 1011

94 000 €

Andrus, 527 1011

8 800 m² 18 500 €

Andrus, 527 1011

MÜÜA ELAMUMAA
VÕSUL VIHULA VALLAS

41 000 € 77,7 m²

908 m²

Andrus, 527 1011

• Kokku planeeritud 4 kinnistut
• Rakvere linna piiril
• Kommunikatsioonid kinnistu piiril

MÜÜA ELAMUMAA
MOONAKÜLAS RAKVERES

• Kõrghaljastus
• 100% elamumaa
• Soodne hind

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 3-TOALINE KORTER 
KÜTI TN RAKVERES

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

UUS HIND!

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
PÕLLU TN SÕMERUL

• Heas seisukorras
• Keldriboks, panipaik
• Keskküte

MÜÜA 4-TOALINE KORTER
KUNGLA TN RAKVERES

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

PARIM HIND! 

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
KIIGE TN VINNIS

• Rõdu, parkimine. Korter on vaba
• Väga hea asukoht
• Avatud köök ja elutuba

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

MÜÜA MAJA
MÄNNIOJA RAKVEREST 9km

MÜÜA MAJA
KAVASTUS VÕSU mnt ÄÄRES

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

MÜÜA MAAMAJA 
SAARA KÜLAS VINNI VALLAS

• Kinnistu 1,87 ha, 3 tuba, abiruumid
• Saun, 2 kuurti, laut, kelder, garaaž
• Männimets, hea juurdepääs

MÜÜA MAJA
ÖÖBIKU TN TAPAL

• Kinnistu 1100 m²
• 2 tuba, köök, II korrus
• Tsent. vesi ja kanal. kinnistu piiril

SOODNE HIND!

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

Maaklerid Lääne-Virumaal on

Sinu heaks loodud!

Helve Keskülla 
Maakler/hindaja

511 6466
helve.keskylla@pindi.ee

Mare Aros 
Maakler

528 8670
mare.aros@pindi.ee

Anu Veldre 
Maakler

501 3658
anu.veldre@pindi.ee

Olga Sergejeva 
Nooremmaakler  

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: 9000 € 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, Kakumäe k, krunt 2,41 ha, 
üp 334,2 m2 H: 96 000 € tel: 50 13 
658 Anu
Rägavere v, Põlula k, krunt 65068 
m2, üp 109,7 m2 H: 45 000 € tel 58 
00 36 48 Merle

Sõmeru v, Näpi, Voore tn, krunt 1516 
m2, 2 korrust, üp 139,1 m2 H: 139 
000 € tel: 51 16 466 Helve
Sõmeru v, Vaeküla,  Viinavabriku 
tee 6, krunt 5536 m2, üp 1787,9 m2 
H: 30 000 € tel: 50 13 658 Anu
Haljala v, Aaspere, krunt 19034 
m2, üp 50,1 m2 H: 11 700 € tel: 58 
00 3648 Merle
Tapa, Pikk 58, krunt 3193 m2, H: 18 
900 € tel: 51 16 466 Helve
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

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: 32 000 €  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: 1500 € + KÜ 
võlg tel.: 50 13 658 Anu
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: 880 € tel: 51 
16 466 Helve
Kunda,  Mäe 7, IV k, üp 48,1 m2,  H: 
3500 €  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 
3648 Merle

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

Merle 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

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

Väike-Maarja al, Aia tn, kaasomand, 
2 k, üp 79,05 m2, krunt 2038 m2, 
palkmaja H: 8900 € tel: 51 16 466 
Helve

Haljala vald, Aaspere küla, Kase, 
II k, ridaelamuboks 120 m2, hea 
seisukord H: 28 970 € tel: 58 00 
3648 Merle

Rakvere, Laada 8, IV k. H: 29 000 
€ tel: 52 88 670 Mare
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: 7500 € tel.: 50 13 
658 Anu 
Kunda,  Kasemäe 13, V k, üp 48 m2  
H: 2500 €  tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Koidu 73,  IV k, üp 48,6 m2  
H: 4500 €  tel.: 50 13 658 Anu

Tamsalu, Sääse 8, III k, üp 47,2 m2, 
sisustus, tehnika H: 10 000 € tel: 51 
16 466 Helve
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

Rakvere, L.Koidula 8, üp 25 m2, 
II k, ahiküte H: 14 000 € tel: 50 13 
658 Anu
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

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

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: 25 000 € tel:51 16 466 
Helve

SUVILAD

GARAAŽID
Rakvere, Mulla tn, kanal, elekter 
H: 30 000 €, tel 50 13 658 Anu

Kunda, Tähe tn, kanal, elekter, H: 
700 €, tel 50 13 658 Anu

Kunda,  Mäe 15, IV k, üp 49,9 m2  H: 
4000 €  tel.: 50 13 658 Anu
Tamsalu, Ääsi 19, III k, üp 65,7 m2  
H: 6200 €  tel.: 51 16 466 Helve



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
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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 1 -2toalise korteri Rakveres 
otse omanikult, võib vajada kap 
remonti. Tel 506 2896

• Soovin osta või üürida 2toalist 
korterit Rakvere kesklinnas otse 
omanikult. Tel 5595 8140

• Ostan soodsa 2toalise korteri 
Rakvere linnas. Otse omanikult. Tel 
518 7979

• Ostan 3-4toalise korteri Rakveres. 
Tel 5396 7796

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

• Ostan või üürin angaari või 
suuremad laoruumid Rakveres ja 
lähiümbruses. Tel 5031 849

• Ostan garaaži Rakveres <1000 €. 
Tel 5550 0588

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Anda üürile korter või osa sellest 
Roodeväljal,  samas müüa osa 
elamust. Tel 507 4958

• Üürile anda tuba ühele eramajas. 
Tel 5662 1987

• Üürile anda 1toaline (38,8 m2) 
renoveeritud ahiküttega korter. WC- 
ja duširuumiga, internet. Parkimine 
maja hoovis. Tel 516 0906

• Anda üürile 2toaline korter 
Rakveres. Vabaneb 1. nov. 200 € + 
kom.maksud. Tel 5675 1708

• Anda üürile  (64,1 m2) ahiküttega 
korter.  WC- ja  duširuumiga, 
internet, osaliselt möbleeritud. 
Parkimine maja hoovis. Korter 
vabaneb oktoobri lõpus. Tel 516 0906

• Alates 18. oktoobrist anda üürile 
2toaline osaliselt möbleeritud 
korter Lepnal. Tel 5566 1274

• Üürile anda 2toaline korter Tapa 
kesklinnas, I korrus. Üür 200 € kuus. 
Tel 503 4972, info@ko.ee

• Anda üürile 3toaline ahiküttega 
möbleeritud korter Lepnal. Hind 
200 € + maksud. Tel 5372 5862

• 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 Ford Focus 2005. a 1,6TD 
universaal (3000 €). Võimalus 
vahetada odavama sõiduautoga. 
Tel 502 4288

• Müüa Dacia Logan 2005. a. Auto 
heas korras, järgmine üv 2017.09. 
Soovi korral kaasa kas. naelreh-vid 
velgedel. Tel 5664 8311

• Müüa Mazda 323 65 kW 1994. a, 
üv kehtiv IX 2017. Hind 500 €. Tel 
5657 9130

• Müüa MB814 koos alusraamiga 
(5,60x2,32x2,0), rehv. Prot. Michelin 
koos uue veljega (295/80/22,5). Tel 
528 7784

• Müüa Nissan Primera. Vajab 
kereremonti. Sillad, mootor korras. 
Tel 5565 4047

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

• Müüa Opel Vectra Elegance 1,8i 
01/2002. a 92 kW tumehall met., 
bensiin, sedaan, kliima, kesklukk, 
4xel.aknad, sametsalong, roosteta, 
mõlkideta, korralik, kehtiv ülevaatus 
2017, soodsalt! Rakvere, tel 5903 
7780

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2,2DTI 04/2003. a 92 kW hõbedane, 
turbodiisel, 7 kohta, konditsio-
neer, püsikiirusehoidja, 4xel.aknad, 
el.peeglid, kesklukk puldist, tume 
salong, 16tollistel valu-velgedel, 
pl.soojendus, veokonks, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere, tel 
5903 7780

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 511 9569, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 
Toyota Yaris, 08/2003a. 
1.3(64kw), bensiin, automaat, 
hõbedane met. Sn: 191 340km. 
Hind: 2590.-

Audi A4 Avant, 04.2007a. 
3.0 (171kw), diisel, automaat, 
sinine met. Sn: 120 450km. 
Hind: 6990.-

Peugeot 308, 05/2012a. 
1.6(68kw), diisel, manuaal, 
pruun met. Sn: 145 065km. 
Hind: 7290.-

Peugeot 308 Access, 10/2014a. 
1.2(60kw), bensiin, manuaal, 
valge. Sn: 26 165km. 
Hind: 8990.-

Nissan Juke Visia, 01/2013a. 
1.6(86kw), bensiin, manuaal, 
tumepruun met. Sn: 71 880km. 
Hind: 9290.-

Nissan Qashqai Visia, 
08/2013a. 1.6(86kw), bensiin, 
manuaal, hõbedane met. Sn: 
112 470km. Hind: 10 950.-

Peugeot 308 Access, 10/2014a. 
1.2(60kw), bensiin, manuaal, 
hall met. Sn: 27 520km. 
Hind: 10 990.-

Peugeot 308 Access, 12/2014a. 
1.2(60kw), bensiin, manuaal, 
hall met. Sn: 15 865km. 
Hind: 11 490.-

Nissan Juke Acenta Connect, 
05/2012a. 1.6(86kw), bensiin, 
automaat, tumehall met. Sn: 28 
200km. Hind: 11 890.-

Renault Captur Intense, 
07/2013a. 0.9(66kw), bensiin, 
manuaal, oranž met. Sn: 14 
200km. Hind: 11 990.-

Nissan Qashqai Visia, 
04/2013a. 1.6(86kw), bensiin, 
manuaal, lilla met. Sn: 
44 740km. Hind 11 990.-

Renault Trafi c 6-kohta, 
09/2012a. 2.0(66kw), diisel, 
manuaal, kaubik, valge. Sn: 
114 400km. Hind: 12 990.-

Renault Master Pack Clim, 
06/2013a. 2.3(92kw), diisel, 
manuaal, valge. Sn: 124 100km. 
Hind: 13 990.-

Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 
1.2(85kw), valge met. bensiin, 
manuaal. Sn: 5300km. 
Hind: 13 990.-

Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 5675km. 
Hind: 17 490.-

Nissan Murano Tekna, 
01/2012a. 2.5(140kw), diisel, 
automaat, must met. Sn: 
176 540km. Hind: 17 990.-

Nissan Qashqai N-Tec, 
06/2016a. 1.2(85kw), bensiin, 
manuaal, valge met. Sn: 
6200km. Hind: 18 990.-

Renault Kadjar Intens, 
07/2015a. 1.2(96kw), bensiin, 
manuaal, pruun met. Sn: 13 
225km. Hind: 20 700.-  
 

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

• Vahetada elamiskõlblik kuid rem.
vajav 2toaline ahiküttega korter 
Koeru vallas Kuusna külas korteri 
vastu Laekvere valla külades. Tel 
5669 3339

• Üürin ahiküttega 2toalise korteri 
Lääne-Virumaal. Tel 5392 4964

• Võtan rendile garaaži Kadrinas. 
Kiire! Tel 5550 5148

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

• Ostan sõidukorras sõiduauto. 
Mob 5566 3733

• Ostan diiselsõiduki  Lääne-
Virumaalt, hea pakkumise korral 
kiire tehing. Helista 5612 3431 ja 
saate teada palju me teie auto eest 
pakume! Lääne-Virumaal tulen 
kohale 1h jooksul!

• Ostan auto. Pakkuda võib kõike. 
Kuni 500 €. Tel 5809 6086

UUED JA 
KASUTATUD 

TALVEREHVID
E-R 9-16
Muul ajal 

kokkuleppel.
Tallinn-Narva mnt 

95.km
Tel 5568 4683

KOHTLAJÄRVE, IIDLA, MALEVA 23
alates 20 m2 I ja II korrusel

TARTU, SOOLA 7

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

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

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Üürin garaaži Rakveres. Info tel 
5552 2789

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

• Müüa Opel Vectra 1,6 bens. 1998. 
a; Peugeot 1,9 diisel 1998. a; Nissan 
Sunny 1,5 bens. 1986. a; MB C180 
1,8 bens. 1998. a. Tel 5558 5956

• Müüa Seat Cordoba  1,9SDI 
11/2004. a 47 kW, uuem mudel, 
punane, diisel, sedaan, kesklukk 
pul-dist, 2xel.aknad, valuvelgedel, 
veokonks, roosteta, mõlkideta, ilus 
auto ja superökonoomne, kehtiv 
ülevaatus, väga soodsalt! Rakvere, 
tel 5903 7780

• Müüa Škoda Fabia 1,2 51 kW 2010. 
a hõbe universaal, bensiin, manuaal, 
läbisõit 162 000 km. Tel 526 4108

• Müüa Škoda Octavia Laurin & 
Klement (2008. a, 2.0 TDI, 103 kW). 
Ostetud uuena Eestist, üks omanik. 
Hästi hoitud ja väga hea varustusega. 
Rohkem infot auto24.ee. Hind 5600 
€. Tel 5562 8735

• Müüa Volkswagen Bora 1,9TDI 
05/2000. a 66 kW tumesin.met. 
turbodiisel, sedaan, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, 4xel.aknad, 
kesklukk, tume salong, veokonks, 
korralik, ökonoomne, kehtiv 05/2017 
ülevaatus,  superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere, tel 5903 7780

•  M ü ü a  V o 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 VW Passat 1991. a 85 kW. 
Uus aku, rihm vahetatud. 200 €. Tel 
520 9960

• Müüa VW Passat 1,8 bensiin 1992. 
a, ls 280 000 km. Hind 500 €. Tel 
5345 5723

•  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

• Müüa varuo sadeks Nissan 
Micra 1,0 bens. 2000-2002.a; Ford 
Fiesta 1,4 diisel 2002. a. Hinnad 
kokkuleppel. Tel 5558 5956

• Müüa VAZ 2106 punase riidega 
istmed ja 01, 05, 06 velgi. Tel 
529 1004

• Müüa odavalt 13-15tolliseid 
kasutatud rehve. Tel 529 1004

• Müüa veljed 4x108 R14, 5x108 R15. 
Tel 5343 6875

• Müüa naastrehvid (4 tk) 165R13 
Ford Escorti velgedel. Samas müüa 
ka Escorti käigukast. Tel 527 0052

• Müüa vähe kasutatud talverehvid 
185/65R15 (4 tk). Tel 5330 4052
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• 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

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).

• Teostame fekaaliveoteenust 
j a  k a n a l i s a t s i o o n i k a e v u d e 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus. 
Külmunud trasside sulatus. Feka-
Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 5381 
9930

* 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

Pakume multilift kasti 
renditeenust. 
Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

k l l f k

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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 
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• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

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

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere
www.pelletikaminad.ee

5126766

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. 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

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

TAKSOTEENUS
Tel 53 03 04 15

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

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

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

• KOLIMISTEENUS firmadele 
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 kaubabussiga. Tel 506 
1547

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Veo- ja hüdrotõsteteenus 4,5t 
kandevõimega veokiga (kallur).Tel 
5363 6990

• 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

• Veo- ja kolimisteenus. Autod 
pikkusega 6m ja 7,2 m. Start 
Rakverest. Tel 5809 6616
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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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

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

 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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

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

• Korstnapühkimis- ja pottsepatee-
nus. Tel 522 1165

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

Tel+372 5629 2880 

mertaxgrupp@gmail.com

TEOSTAME ERINEVAID 

KATUSE ning PLEKITÖID

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

• 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

•Arvutite remont. Kätte samal päe-
val. Pikaajaline kogemus. Tel 5190 
1697Kätte samal päeval. Pikaajaline 
kogemus. Tel 5190 1697

• Arvutite soodne hooldus, veebi-
lehtede loomine. Tel 5552 6897

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 
2179 OÜ Mart Tali Kaubandus

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

•  Linna parim pakkumine!!! 
Interneti püsiühendus + telepilt 
täiesti hullumeelse hinnaga al. 5 
eurost. Levib linnas ja maal. Sobib 
kokku Elioni digiboksidega. Ära 
muretse, kui Sul aparaaturi ei ole, 
me anname Sulle need tasuta!!! 
Uuri lähemalt: www.telestar.ee või 
helista tel 5552 5432

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

• Toru- ja san.tehnilisedtööd. Tel 
5332 4749

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

(ka korteriühistutele)

Tule registreeri end meie 

püsikliendiks 

ning osale 30€ 
teenustööde 

kinkekaardi loosimises!

Kontoritehnika  Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere

 Tel 322 4534

• Müüri- ja pottsepatööd. Tel 5398 
2904

• Teeme ehitus-, remondi- ja 
siseviimistlustöid (värvimine, 
tapeetimine, plaatimine, elektri- ja 
torutööd). Tel 518 7979

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Üldehitustööd. Scandic Hous-
es OÜ poolt pakutavate üldehi-
tustööde valik on väga lai ning 
hõlmab kõike, mis on seotud 
uusehitiste, rekonstrueerimiste, 
renoveerimiste ja remonttöödega. 
Kontakt Info@scandichouses.com 
või +372 503 1157

•  OÜ MJM teostab järgmisi 
t ö i d :  e l e k t r i p a i g a l d i s e 
projekteerimine, remontimine, 
e h i t a m i n e ,  h o o l d a m i n e , 
käitlemine; keevitustööd (MIG/
MAG ja MMA). mselekter@gmail.
com, tel 509 4436

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

• Vundamentide ja majakarpide 
ehitus, puitkonstruktsioonid ja 
fassaadid, renoveerimine ja nõus-
tamine. Tel 5646 0674, FIE Mart Nestor

•  Te o s t a m e  r e m o n d i -  j a 
üldehitustöid. Lisaks erinevaid 
kivitöid. Tel 5907 4912

• Teostame eramute, korterite 
ehitus- ja remonttöid. Tehtud 
töödele garantii. Tel 5394 6666

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

• Klaaskuul-, klaasipuru- ja 
liivapritsi teenus. Tel 5373 3408

• Firma teostab lammutustöid üle 
Eesti. Tel 5330 5970

• Teeme korteriühistu keldri 
puhastustööd. Vajadusel aitame 
prügi ära viia. Tunnitasu 5€/tund. 
Täpsem info tel 5450 5198

•  A u t o m a a t i k a  t i i b -  j a 
l i u g v ä r av a t e l e .  Tõ s t u ks e d , 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 8293, 
tenentte@gmail.com
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LOOMAD

• Küti Saeveskis saematerjal, vood-
ri- ning põrandalaud, palgi saa-
gimise teenus al. 16 €/tm ja neli-
kanthööveldus. Info tööpäevadel 
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

• Müüa Lääne-Siberi laika kutsikas 
(emane). Hind 300 €. Tel 5557 5340

•  Ä r a  a n d a  m u s t v a l g e d 
kassipojad. Tel 5343 4635

• Müüa odavalt  vene sinised 
kassipojad. Tel 5364 0283

• Müüa 4kuune taksipoiss 
Rakveres. Tel 528 5416

• Ära anda kassipojad. Tel 5686 8410

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

KADUNUD

25. septembril läks Rakvere 
kesklinnas kaduma emane 
kass Purra. Purrat on nähtud 
Rohuaia ja Adoffi tänaval. 
Selleks, et ma hirmunud Purra 
kätte saaksin, oleks mul vaja 
teada, kus ta täpsemalt liigub 
ja pesitseb. Kui sa juhtud teda 
nägema, palun helista mulle 
56876068 või kirjuta marimai.
keskyla@gmail.com

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%

• Müüa odavalt tumba, diivanilaud 
(kirss), sektsioonmoodulkapp 
(kirss), söögilaud ja 6 tooli (kirss),  
televiisorilaud (kirss), kirjutuslaud 
( k i r s s ) ,  e l e k t r i r a d i a a t o r i d , 
suusasaapad, rulluisud, jalgratas 
(noorte), puidust lamamistool.  Tel 
5104 147

• Müüa mugav tugitool ja hele 
kirjutuslaud. Tel 5678 9892

•  Mü ü a  k l av e r  „ R i g a“.  Ta s u 
kokkuleppel. Tel 503 0537

• Müüa vähekasutatud korras voodi 
(90x200) pesukastiga. Hind 50 €. 
Rakvere. Tel 529 6093

• Müüa  järelkäru, digiboksid, 
televiisorid, kasutatud mööbel. 
Tel 5667 2489

• Soodsalt müüa uus jope (N, nr 46) 
ja muid Itaalia brändi riideid. Tel 
525 3258

•  Mü ü a  s e i n a e l e kt r i k a m i n , 
ü m m a r g u n e  v ä i k e  l a u d  j a 
televiisorilaud. Odav. Tel 5817 4022

• Müüa uus suure tootlikkusega 
õunapurusti ja mahlapress. Tel 
5669 6047

• Müüa 120liitrine panoraamak-
vaarium koos kapiga. Kaasa 
kõik varustus. Hind 200 €. Saab 
tingida. Tel 5810 3807

KODU

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

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

• 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

•  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

•  Mü ü m e  R a k v e r e s  k u i v i 
küttepuid 40L võrgus (lepp). 
Ühe koti hind 2 €. Kvaliteetne puu 
ja kiire teenindus. Tel 5567 5755

• Müüa kuivi kütteklotse pakituna 
40L kottidesse. Kütteklotsid 1.60 €/
kott ja tootmisjääk 1.20 €. Ostes 100 
kotti, transport tasuta. Võimalik osta 
kohapeal Kloodi külas. Tel 503 6867

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

KÜTTEPUUD

JALGRATTAD 

Naistele  laias  vär vi  ja 
suuruse valikus - 1 käik (175 
€), 3 käiku (225 €).

Lastele lai mudelivalik, 
hind alates 75 €.

Rollerid, mopeedid, ATV-d, 
krossikad, enduuro - 
varuosad, remont 5341 5771
* uus mopeedi mootor 245€.
50CC, 72CC, 110 CC, 4T, 4 käiku

Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

VINTSID - 12 000 HD - 
370 €, RAUAD, 

TÕSTESARJAD 
Rakveres, Tartus, Tallinnas. 
Vaata www.jrmotors.ee. 
Info Jaak - 5028 488

Rakvere, Vilde 14 
bussijaama vastas 
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

Kaduma läinud saksa lam-
bakoer. Reageerib nimele 
Ukso. Ta on 4 aastane, pruu-
ni-musta lühikarvaline. Ka-
duma läinud 30. septembril 
Mädapeal. Koer võib olla kus 
iganes. Palun, kui sa näed 
teda või hoiad oma kodus 
- helista numbrile 526 7083 
ning räägi omanikuga. Me 
ootame teda väga väga tagasi 
- ta on MEIE pereliige. Margit

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

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

• Soojustan-polsterdan uksi. Tel 
5646 8055

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

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

• 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

•  Ü r i t u s t e  f i l m i m i s e  n i n g 
fotosessiooni teenus Rakveres. Tel 
5850 7731, taavi@korsarprojects.eu

• Ansambel peole  al.  190 € + 
õhtujuhtimine. Võib ka eraldi. Tel 
5190 1697

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. Tel 
553 5885

Pildid ja videod õhust

4k aerovideo

16mp. foto

55909683

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

• Remondin ja hooldan mootor-
saage, trimmereid, võsalõika-
jaid, muruniidukeid. Tel 5682 
0059

• Puulehtede koristus ja äravedu. 
Tel 5660 3585

• Pakun lehekoristusteenust 
puhuriga. Palun ette helistada tel 
5393 2356

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

• Müüa uus õhksoojuspump Eurom 
11R, tootlikkus 3,7 kW sooja. Hind 
280 €. Tel 5209 960

•  Müüa soodsalt  külmik Z il 
Moskva (1999. a, korras), projektor 
(nahkkotis, kaal 10 kilo, 1965. a), 
laeva elektrihäirekell (1959. a), 
raudtee tõkkepuu elektrikell (1974. 
a), antiikse välimusega muusika-
keskus  (uus),  valgusreklaam 
(65x41,5, reljeega), venekeelne 
kirjutusmasin, elektrimootor (0,75 
kW, 2820 pööret). Tel 5291 337

Müüa korras triikimislaud + väike 
laud. 15 €. Tel 5833 0153

• 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

• 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

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

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

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

•  Puitmaterjali  laomüük. 
Terrassilaud hind al 0,35 €/
jm, välisvooder hind al. 4 €/
m2, sisevooder hind al 4 €/m2, 
küttepellet Premium 172 €/
alus (960 kg), 2,88 €/kott (16 kg), 
kütteklotsid 1 €/kott, 30 €/m3. 
Asume Sondas, Sepa 18a Info 
telefonil: 5306 7722 või sale@
teamwoodtimber.com

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
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TUTVUS

VANAVARA

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

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

METS

• www.toonklaas.ee

• NÕUANDELIIN tel 900 5020. 
Kui elumure vaevab ja vajad 
hingeabi, anname soovitusi. 
Vastame eraelu, tööd ja tervist 
puudutavatele küsimustele. Kõne 
hind 0,97 eurot/min. 

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

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

MUUD

•  M ü ü a  t r a k t o r  M T Z - 8 0 , 
karturirootor, 1teljeline järelkäru, 
tagakopp. Tel 5558 5956

• Müüa GAZ 52-53 osadena (mootor, 
silindrid jne), ZIL 130 raam koos 
kastiga ning töölaud, kruus-
tangid ja heas korras vanaaegne 
vedruvanker. Tel 5031 849

• Müüa T40AM, Belarus, M2140. 
Tel 5358 6829

• Müüa vähekasutatud lattniiduk 
AL-KO BM 870, lõikelaius 87 cm. 
Tel 5660 3585

•  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 kartulisaputaja (2 vagu 
korraga),  3  hõlmaga ader,  2 
teljega käru, eterniit (1,75x1,1), 
vanemad jalgrattad, puitkirstud 
(vanad), elektriline viljatuulik, 
puidutööpink ja sügavkülmakirst. 
Tel 325 7415, 5563 8169

• Müüa sõelutud mulda. Tel 
5270 059

• Müüa õunamahla 3L ja 5L kraaniga 
kottides. Tel 5342 5987

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

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

PÕLLUMAJANDUS

Nädalalehte 

saab tellida 

Omniva 

postkontorist!

Tiraaž 16 000

• 50a mees  tutvub sümpaatse 
naisega kooselu eesmärgil. Tel 
5392 4964

• Ostan heina L-Virumaalt. Tel 5844 
8926

• Ostan kahehõlmalise vene adra. 
Võib remonti vajada. Tel 5698 3479

• Ostan MTZ 05 rattaraskused, 
vaoajaja, äkked, käru, raudrattad, 
niidumasina. Võib pakkuda kogu 
komplekti, mis vajab remonti (võib 
pakkuda kõiki üksikuid motoploki 
osasid ja haakeriistu). Ostan ka MF 
70 rootorniiduki, lattvikati ja käru, 
lumesaha, lumepuhuri. Hinnad 
kokkuleppel. Tel 527 0059

• Ostan metsakinnistu Lääne-
Virumaal. Võib pakkuda ka raiutud 
kinnistuid. Tel 5562 2919

MÜÜA 
SÕELUTUD ja 

SÕELUMATA MULDA, 
LIIVA, KRUUSA, 

FREESASFALDIT ja 
KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

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!

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:

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

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

• Müüa kvaliteetset toidukartulit 
„Afra“, „Laura“ ja „Leila“. Asukoht 
Aaspere. Transpordivõimalus. Tel 
5565 1553

• Müüa toidukartulit „Läti kollane“, 
„Vineta“, „Laura“, „Arielle“, „Juku“. Tel 
5619 3086

• Müüa toidukartulit “Princess”, 
“Red Lady”, “Flavia”. Kohalevedu 
Rakvere lähedal. Tel 5783 3301

• Projekti kirjutamine. Kirjutan 
PRIA ja KIK-i projekte. Tel 5331 2587, 
koduleht www.mpaas.ee

• 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

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohale toomisega. Info tel 5351 7414

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Haljala valla päevakeskus 
Rukkilill mälestab 

SILVI ELMI 

ja avaldab südamlikku 
kaastunnet lahkunu omastele

Mälestame kallist tädi 

MAIRE LUMILA’t 

Avaldame kaastunnet 
lähedastele. 
Aivar perega

• Müüa küttemahutid  (3- ja 
5kandised). Hind 550 €/tk. Tel 
502 7362

• Kas kellelgi on ära anda kasutatud 
mööblit, võib vajada remonti. 
Samas aitame ära vedada kasutut 
kodutehnikat. Tel 507 4958

Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 322 5093, 
e-pos  ga kuulutus@kuulutaja.ee või sisestada 
veebis kuulutused.kuulutaja.ee

Kuulutuste vastuvõ   
Rakveres Grossi Toidu-

kaubad kaupluses Joogid 
Vilde tn 6a

E-R 10-22
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*                             
ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Seisuga 13. oktoober 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind
Kartul kg 0,40 0,50

Mugulsibul kg 1,50

Roheline sibul kg 4,00

Till kg 8,00 10,00

Petersell kg 8,00

Murulauk kg 5,00

Hapuoblikad kg 5,00

Punapeet kg 0,80

Tomat kg 1,50 3,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Värske kapsas kg 0,50

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Hapukapsas kg 1,50

Paprika kg 2,50

Suvikõrvits kg 0,50 0,80

Kõrvits kg 0,80

Kibepipar kg 10,00

Kurk kg 2,50 3,50

Pohlad liiter 3,00 4,00

Jõhvikad liiter 4,00 4,50

Õunad kg 0,50 1,00

Ploomid kg 1,80 3,00

Viinamarjad kg 2,80

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 10,00

Käsitööleib 500g 2,50

Mesi (värske) kg 7,50

Toorpiim T, N, L 

10st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

Turul veel müügil:
* sügislilled, kanarbikud

* käsitöö - soojad kudumid
* tööstuskaup - riided ja jalanõud

* kasutatud riided
* igal laupäeval saunavihad ja luuad

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

HINNAD RAKVERE TURUL

TEATRIARVUSTUS

Rakvere Teatri väikeses 
saalis esietendus Sulev 
Keeduse lavastatud 
draama „Somnambuul“, 
mis on kirjutatud koos-
töös Madis Kõivuga. La-
vastus toob publiku ette 
1944. aastal väikeses 
rannakülas elava maja-
kavahi Gottfrid ja tema 
tütre Eetla loo.

Katarina Tomps

Eetla ja Gottfrid kõnelevad 
tihti tornist, mille valvamine 
on hallis argipäevas nende 
peamiseks ülesandeks. Teisalt 
on torn kindluseks või lausa 
väljapääsuteeks.
Eetlal on teinegi peidupaik - 
suur puidust riidekapp. Eh-
matav on stseen, kus kappi 
jooksnud Eetla väljub sealt ja-
hipüssiga. Seejuures näib 

olukord talle endale täiesti 
harilikuna tunduvat.

Tummad mõtted
Anneli Rahkema tegelaskuju 
Eetla on meisterlikult psüh-
hologiseeritud, olles sisemi-
selt nõrk ja tugev ühekorraga. 
Rahkema rolliloome on väga-
gi aus ja ehe, näitleja kontrol-
lib end miimikast varbaotste-
ni, suutes iga tegevust mõtes-
tatult esitada.
Noore naise Eetla lugu pole 
sugugi lihtne vaadata ja kuu-
lata. Ema surm on jätnud Eet-
la iseendaga üksinda, vägista-
mine vene sõdurite poolt aga 
rebinud katki tema hinge ja 
mõistuse. 
Eetla kõrval on isa Gottfrid 
tasakaalukas, aeglane ja ra-
hulik vanainimene, kes küll 
on harjunud tütre sonimise-
ga, kuid lõpus tundub siiski 
selle all murduvat. Suuman ei 
pinguta maneerlikkusega üle, 
Gottfrid on heaks tasakaaluks 
Eetla tegelaskujule.

Salakuulajast arst Kasper 
(Margus Grosnõi) on tagasi-
hoidlik ja püüab majarahvast 
oma tegevusega mitte häiri-
da. Eetlasse suhtub ta tööala-
se diskreetsusega kuniks Eet-
la seda lubab. Näitlejana õh-
kub Grosnõist sisemist rahu 
ja järjekindlust.
Tumm Ivanes (Imre Õuna-
puu) on kui ilmutus, kelle 
elutee sõltub tema tegudest, 
mitte tema sõnadest. Leian, 
et sarnaselt Ivanesele mõtle-
me me vahel kõik tummasid 
mõtteid, mis mitte kunagi 
päevavalgele ei jõua.

Hallis võrgustikus
Kunstnik Vadim Fomitševi la-
vakujundus ja Anna-Liisa 
Liiskmaa kavandatud kostüü-
mid moodustavad harmooni-
lise terviku. Luitunud puitpõ-
rand, kalavõrgud seintel, 
sahisev raadio ja petrooleum-
lamp annavad nägemuse tol-
leaegsest maamajast, mida 
kütab üksainus ahi.

Unesrändaja kerge uni

Äsja avati Fahle Galeriis 
Anonymous Bohi ja Han-
nes Paldrocki ühisnäi-
tus “Magic Numbers Ma-
ke The Waves”. Väga 
noorena kunstnikuteed 
alustanud Hannes nime-
tab enda suurima mõju-
tajana rühmitust Non 
Grata ning kunstivahen-
dina on ta avastanud 
keevituse.

Monika Kuzmina

Kuidas Teie kunstniku tee-
kond algas?
Kunstiga hakkasin tegelema 
juba päris väikese poisina, kui 
maalisin Academia Non Gra-
ta koolimajas suuri õlimaale 
või lõikasin linooli. See viis 
mind ka esimese personaal-
näituse avamiseni 1999. aas-
tal, kui olin 8aastane.
Tollest ajast peaks Tori Põrgu 
lähedal siiani olema minu ki-
vist raiutud purjekas ning 
Porkunis üks veidi abstrakt-
sem teos. Abstraktsus oli mi-
nu varajases loomingus kül-
laltki juhtival kohal, vaid paar 
teost kujutasid midagi konk-
reetset.

Millised on olnud senise kar-
jääri olulisemad hetked, kes 
on mõjutanud?
Enim on mind mõjutanud 
Non Grata ülemaailmne loov 
võrgustik, mille keskel olen 

Hannes Paldrock: kunst on vahend, mille 
abil pakkuda alternatiivseid reaalsuseid

hakkab ka looming parata-
matult sinust ühel või teisel 
viisil välja purskama. Minu 
puhul on nendeks kanaliteks 
seni olnud kollektiivsed per-
formance`id, skulptuur ning 
mingil määral ka graafika ja 
maalimine. Siiski kõige mõju-
kamaks võib ilmselt pidada 
2015. aastal kolm kuud välda-
nud
Hiina-USA-Mehhiko tuuri, 
mille käigus läbisime autode-
ga 73 protsenti Maa ümber-
mõõdust ehk ca 29 000 km 
ning esinesime umbes 30 eri-
nevas kohas.
Inspiratsiooni ja loomingulist 
elevust pakuvad muidugi ka 
eesolevad esinemised ja pro-
jektid, näiteks novembris sõi-
dame Hispaaniasse Soriasse, 
kus esineme filmifestivali raa-
mes performance`iga “Vive la 
France”. Kuna kavatsen nüüd 
ennast täiendada keevitamise 
alal, siis jätan siiski raske sü-
damega tänavuse Aasia ja 
USA tuuri vahele.

Millega avataval näitusel 
publiku ette astute?
Fahle Galeriis aset leidval näi-
tusel, mis on ühtlasi ka minu 
esimene näitus Tallinnas, eks-
poneerin sellel suvel loodud 
metallist kineetilisi skulptuu-
re. Juulikuus Pärnu Katlama-
jas aset leidnud loominguliste 
kunsti töötubade käigus nä-
gin keevitusmasinat ilmselt 
üldse esimest korda elus, kuid 
see paelus mind koheselt.
Seni suhteliselt lühike kokku-
puude metalli ning keevituse-

ga on muutnud minu linna, 
maailma ja universumi tun-
netusviisi kardinaalselt. Suu-
reks inspiratsiooniks on pea-
miselt Aasia kunstnike poolt 
loodud täiesti ebamaised ki-
neetilised skulptuurid, mis 
panevad vaatleja füüsikasea-
dustes kahtlema.
Enam ei möödu päevagi, kui 
ma ei mõtleks selle peale, mis 
asju omavahel kokku keevita-
da ning kuidas nad seejuures 
ka liikuma panna.

Milline on olulisim teos näi-
tusel?
Minu jaoks olulisim teos ava-
taval näitusel on ilmselt 
skulptuur nimega “360`1”, 
mis andis mulle kätte sihi, ku-
hu poole edasise loominguga 
püüelda. Nende teoste kohta 
olen kuulnud juba nii palju 
põnevaid interpretatsioone, 
et jätan enda tõlgenduse esi-
algu avaldamata.

Mida kunst ja loominguline 
elustiil teie jaoks tähendab?
Kunst on vahend, mille abil 
saab pakkuda inimestele al-
ternatiivseid reaalsuseid, 
meetodeid, teooriaid, kont-
septsioone. Õnnestumiseks 
pean seda, kui juba kasvõi 
ühe inimese peas tekivad 
mingisugused uued mõtte-
konstruktsioonid.
Loominguline elustiil on pä-
ris kaootiline ning etteaima-
matu. Üllatusi ja väljakutseid 
tuleb iga päev ning seetõttu ei 
hakka ka kunagi igav.

üles kasvanud. Selles osas ei 
ole mul erilist valikuvõima-
lust olnud.
Paljud karakterid on oma ole-
ku, loomingu, meisterlikkuse 
või absurdsusega mulle meel-
de jäänud või mõju avalda-
nud. Kui pidevalt viibida loo-
mingulises keskkonnas, siis 

Hannes Paldrok
Foto: Karl Erik Leik

„Somnambuul“ on noore naise Eetla (Anneli Rahkema, pildil) lugu keset karmi sõjatandrit. 
Foto: Gabriela Liivamägi

Helikujunduse loovad Gottf-
ridi kalossid, Eetla tippivad 
jooksusammud, Kasperi pui-
dust jalutuskepp ning lõputu 
kajakate kisa. Ruumi atmo-
sfäär on üsna staatiline, seda 
elavdab eelkõige tormaka 
Eetla tegevus.
Olgugi, et enamus tegevusest 

toimub laval üsna aeglaselt ja 
rahulikult on õhus tunda pi-
devat pinget. Eetla monoloo-
gid on paljastavad ja tekita-
vad äreva õhkkonna edasiste 
sündmuste suhtes. Saalis is-
tudes tekib vahepeal tunne, 
et ka minul ei ole sealt muud 
väljapääsu kui tee iseendasse.

„Somnambuuli“ võib nimeta-
da ühe noore naise looks ke-
set karmi sõjatandrit ja mõt-
temaailma. Unesrändajale on 
uni kerge ainult siis kui ta 
unistab, ja uskuge mind, Eet-
la unistab kui lind, kes saab 
lennata kõrgele ja kaugele.
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Rakvere Teater
14.10 kl 19 Maalermeister Rakvere Teatri suur maja 
(lav. Gerda Kordemets)
14.10 kl 19 Sina maga, mina pesen nõud Rakvere Te-
atri väike maja (lav. Tarmo Tagamets)
20.10 kl 19 Somnambuul Rakvere Teatri väike maja 
(lav. Sulev Keedus)
21.10 kl 19 Astuge edasi! ESIETENDUS Rakvere Te-
atri suur maja (lav. Erki Aule)

Seljateraapia treeningud Rakveres
Seljateraapia treeningud Rakveres toimuvad Rohu-
aia 34, Selja-Jaama ruumides:
teisipäeval kell 10
neljapäeval kell 17.30 ja 19
reedel kell 11
pühapäeval kell 18
Treeningutes toetume nii Pilatese kui Aleksanderi 
tehnikatele, teeme funktsionaalset treeningut, kus 
sisemiste lihaste kaasamise kaudu tugevdame kogu 
keha. Treening sobib nii seljavalude ennetamiseks 
kui neist vabanemiseks, nii meestele kui naistele. 
Lähem info: annetipner@gmail.com, tel 5645 3219. 
Oled oodatud!

Lauli Loovstuudio
3. novembril kell 18.30 Kreet Rosina loeng „Iseenda 
väärtustamine“
7. novembril kell 17.30 töötuba, kus valmistame 
hingega ehteid.
Oodatud on uued liitujad keraamika algajate kur-
susele 20. oktoobril kell 18.
Oluline etteteatamine: lauli.loovstuudio@gmail.
com, tel 521 1123
Vaata ka: www.lauliloovstuudio.ee

Gustavi Maja
14. oktoobril kell 18 Mai-Agate Väljataga loeng 
“Tänased elutõed”. SHINDO venitustund algajatele 
E ja N kell 8, T kell 18, K kell 18.15, Tapal Kauba 5. 
Info ja registreerumine: tel 553 5871, www.gustavi-
maja.eu

Tapa autokrossirada on täna-
vu veokameestele A ja O: va-
rasuvel seal hooaega alustati, 
eeloleval laupäeval, 15. ok-
toobril lõpetatakse.
Tänavu kuulub Eesti veoau-
tokrossi meistrivõistluste ka-
vasse viis etappi.
Veobagide ehk „krokodillide” 
klassis on tänavune hooaeg 
kulgenud äärmiselt tasavägi-
selt ning võidud, ja ka ebaõn-
nestumised, on käinud käest 
kätte. Krossihuviline ehk mä-
letab, kuidas Tapa oma mees 
Margus Erin esimese etapi fi-
naalsõidu teisel ringil liidri-
kohalt rajapiirdesse maandus 
ja katkestas. Edasisel hooajal 
õnnestus aga Margusel selli-
seid õnnetusi vältida ja vii-
masele etapile tuleb ta sarja 
liidrina. Vähe sellest: võita 
õnnestus ka Balti meistritiitel.
EMV kuldmedal pole tal aga 
sugugi veel kaelas, sest teine 
Lääne-Viru taustaga bagi-
mees, Eino Tänavots, on hoo-
aja teises pooles hirmsasse 
hoogu tõusnud. Balti meistri-
võistlustel jäi kahte kanget la-
hutama vaid üks punkt ning 
punktine vahe on neil enne 
viimast etappi ka Eesti meist-
rivõistlustel.
Tänavotsa elukoht on küll 
Harjumaal, kuid tema bagi 
valmistatakse võistlusteks et-
te Tamsalus ja Rakveres, nii et 
põhimõtteliselt temagi meie 
mees.

Eesti veoautokrossimeistrid selguvad Tapal

Veoautokross on atraktiivne ala, kus kokkupõrked ja plekimõl-
kimised vältimatud. 

Foto: Arhiiv/Peeter Lumiste

Kuigi teoreetiliselt omab kul-
lalootust veel vähemalt kolm 
krossisõitjat, siis praktiliselt 
on nende osaks pronksi eest 
võitlemine, kui just Erinal ja 
Tänavotsal viimane etapp to-
taalselt ei ebaõnnestu. See-
juures on võrulane Mart Hen-
ning olnud vaat et kiireim 
mees rajal, kuid teda on alt 
vedanud tehnika.
Tapal on starti oodata kümne 
veobagi ringis, lisaks nimeta-
tuile on meie maakonna 
meestest joonel veel Kevin 

Kork Tapalt ning Margo Püks 
ja Lauri Leiten Kadrinast. 
Veoautol GAZ 51/52 läänevi-
rulastel tänavu medalilootust 
pole, kuivõrd meie kiireim 
sõitja selles klassis Marko Tii-
nas jättis hooaja vahele. Küll 
aga plaanib Uhtnast pärit 
krossisõitja hooaja viimasel 
sõidul rajal olla – võistlejalit-
sentsi on ta selleks puhuks ju-
ba vormistanud.
Praktiliselt võrdselt platvor-
milt lähevad viimasele etapile 
vastu Ott Kevvai Võrust ja 

kaks lätlast – Aldis Grantinsh 
ning Bruno Leimanis. Balti 
meistrivõistlustel õnnestus 
Kevvail lätlaste rünnakud tõr-
juda, kuid nagu veobagidel 
Tänavots, on ka selles klassis 
üks mees just hooaja teises 
pooles oma kiiruse leidnud - 
Bruno Leimanis. Põhimõtteli-
selt on selles klassis nii, et sel-
lises järjestuses nagu nimeta-
tud kolm Tapa finaali lõpeta-
vad, jagatakse ka hooaja me-
dalid.
Olgu lisatud, et selles võist-
lusklassis ei saa rääkida vaid 
krossimeestest, sest läbi hoo-
aja on rajal olnud ka üks vap-
per naine – Tuuli Pilv. Poodiu-
mile pole ta veel jõudnud, aga 
ehk juhtub see Tapal, kus ta 
kevadel finaalsõitu isegi kor-
raks juhtis.
Veoautol GAZ 53 võimutse-
vad aga jätkuvalt Võrumaa 
krossisõitjad. Vaiko Sammul 
on EMV tiitel juba käes, kuid 
kirja on ta end pannud ka Ta-
pa võistlusele. Ülejäänud ka-
hele medalile kandideerib 
aga vähemalt viis veoka-
meest.
Tapa veoautokrossi finaalsõi-
dud algavad laupäeval, 15. 
oktoobril kell 12.
Eesti veoautokrossil saab sil-
ma peal hoida Facebookis ht-
tps://www.facebook.com/
Autokross/.

Aivar Ojaperv
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Tel 53 409 428
www.omaporsas.ee

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Seahakkliha

Praad siilike

2,35
2,90

/kg

/kg

€

€

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

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

Palju häid
saapaid!

* RIEKER

* CAPRICE

* TAMARIS

* AALTONEN

Tapeet
Disaintapeet
Fototapeet

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

Palju soodsaid
pakkumisi! Soojuspumpade uus

soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L

- 9.00-17.00

9.00-12.00

Tel 3223055, 3223355, 3223065

Telli matuseseaded, lilled,

pärjad Helksiine lilleärist

D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse AS

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€

15 aastat Eestis, tuhandeid töötavaid objekte

www.seesamava.ee Tel. 56 620 860, indrek@seesamava.ee
Asematic OÜ ametlik esindaja Lääne- ja Ida-Virumaal, Järvamaal

+Tõkkepuud
+Fonosüsteemid
+Läbipääsusüsteemid
+Tiibvärava automaatika
+Liugvärava automaatika
+Garaaziukse automaatika
+Tarvikud ja varuosad

Müük, paigaldus,

hooldus

Kvaliteetne Saksa väravaautomaatika
„Marantec“. Toimib iga ilmaga

(-30C - +60C).

* 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

Värske luuvaba forellifilee 12,90 /kg
Värske forell 7,40 /kg€

€

N kell 14.00 ja L kell 11.00
AHJUSOE KUUMSUITSUFORELL
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