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Kiirlaenu-Eldorado aeg saab 
viimaks otsa.
Ehkki laenud ja laenamine 
on meie igapäevaelu lahuta-
matu osa ning ka laenuraha 
saamine pole iial hõlpsam 
olnud, kipub enamik kiirlae-
nudest tekkiva võlakoorma 
all ägajaile näpuga näitama: 
ise süüdi! Paraku ei anta sa-
geli aru, et protsessi sekku-
mata ja hõlplaenajate oma-
voli ohjamata tõmbub sil-
mus kogu ühiskonna ümber 
koomale.

Laenuorjade hulk liiga 
suur
Heitkem pilk arvudele. Kiir-
laenuvõlad ulatuvad Eestis 
juba praegu mitmekümne-
tesse miljonitesse eurodes-
se. Hinnanguliselt on sellist 
laenu võtnud üle 100000 
eestimaalase ehk iga küm-
nes elanik. 35000 neist elab 
aga püsivalt aina kuhjuvates 
võlgades. Andke mulle an-
deks, aga tegemist on epi-
deemiaga, mille vastu pole 
seni tõhusat rohtu leidunud: 
vanade laenuvõlgade tasu-
miseks võetakse uusi, võla-
usaldajate eest pagemiseks 
avatakse arveid laste nimel, 
ametlikust palgarahast saab 
ümbrikupalk… Ning kui see-
gi ei aita, siis pagetakse Ees-
tist, püüdes võlgade eest 
varju leida või lootuses võõr-
sil teenida, et võlg kord kus-
tutada.
Justiitsministri kohustus on 
kaitsta ühiskonna nõrge-
maid. Kiirlaenuorjusesse 
langenute hulk on Eestis 
ammu liiga suur, mistõttu 
on üks mu eesmärke minist-
rina olnud leida võimalusi, 
kuidas kaitsta inimesi röö-
vellike kiirlaenude eest. 
Heameel on selle üle, et tä-
naseks on mitu tublit sam-
mu astutud ning kaks eel-
nõu seaduseks saamas.
Juba suvel esitas Justiitsmi-
nisteerium valitsusele eel-
nõu, mis viivad  ellu kaks põ-
himõttelist muudatust. Esi-
teks kehtestame krediidi ku-
lukuse määrale ülempiiri. 
See tähendab, et kui laenust 
tulenevad kohustused – kas 
peidetuna lepingutasudesse 
või üüratult suur intress – 
teatud piiri ületavad, siis on 
selline leping tühine. Tead-
miseks: täna, reguleerimata 

olukorras, kõigub osa kiir-
laenu pakkujate krediidi ku-
lukuse määr 200st 20000 
protsendini! 
Teiseks keelame selle seadu-
sega vahekohtute kasutami-
se tarbijavaidluste lahenda-
misel. Pean äärmiselt oluli-
seks, et vaidlused, mis tekki-
vad kiirlaenu pakkujaga, la-
hendatakse erapooletult ja 
omakasupüüdmatult riikli-
kes kohtutes. Nõrgema poo-
le õiguste kaitse tagamiseks 
ei saa anda tarbijakrediidile-
pingutest tulenevaid vaidlu-
si lahendada vahekohtutele, 
kus sõlmitud kokkulepete 
ebasoodsad tingimused või-
vad lõpuks avalduda üsna 
ekstreemselt.
Selliste kokkulepete sõlmi-
mine on praegu ohtlikult 
tõusutrendis. 
Antud seaduseelnõu on 23. 
oktoobril riigikogus esimesel 
lugemisel. Kuid sellest üksi 
ei piisa. Nii olen kooskõlas-
tamiseks esitanud teisegi, nn 
sissenõudmiskulude piira-
mise seaduse eelnõu, mis ai-
tab nõrgemat poolt kaitsta 
lepingust tulenevate ja mõ-
neti peidetud kulude eest. Ei 
ole harvad juhud, mil 
4000-eurosele laenule on 
sissenõudmiskuluna lisan-
dunud 300 eurot. Seda raha 
on lisaks nõutud pelgalt selle 
eest, et inimesele on saade-
tud võlateatis(ed), hoiatus ja 
lepingu ülesütlemise aval-
dus.
Tulevikus on sellised kulud 
seaduses selgelt piiritletud 
ehk näiteks 1000-eurone 
nõue saab kaasa tuua sisse-
nõudmiskulu maksimaalselt 
50 eurot. Need piirangud 
laienevad ka näiteks eluase-
melaenudele, kus võimaliku 
maksehäire puhul võib võla-
usaldaja nõuda meeldetule-
tuskirja eest maksimaalselt 5 
eurot lisaks.

Viivise mõiste täpsus-
tub
Lisaks läheb täpsustamisele 
viivise regulatsioon, et tarbi-
ja mõistaks selgelt, millised 
on tarbijakrediidilepingust 
tulenevate kohustuste täit-
mise viivitamisega kaasne-
vad tegelikud tagajärjed. Vii-
vise mõistega on hõlmatud 
ka sellised olukorrad, mida 
laenuandja seni pahatahtli-

kult ära kasutanud on. Näi-
teks reklaamitakse sageli „il-
ma intressita“ laenu, kuid 
jäetakse mainimata märki-
misväärne lepingutasu, mis 
olemuslikult on väga sarna-
ne intressiga ja kujutab en-
dast samuti tasu raha kasu-
tamise eest.
Võlgnevuse tekkimise korral 
tuleb aga ka lepingutasu 
pealt maksta viivitusintressi. 
Põhjendamatute, kuid see-
juures ka väga suurte sisse-
nõudmiskulude ja kõrge vii-
vise nõudmisel pannakse 
niigi makseraskustesse sat-
tunud tarbija veelgi halve-
masse majanduslikku olu-
korda ning tarbijast võlgniku 
õigused ei ole seejuures pii-
savalt kaitstud. 
Sama eelnõu pöörab tähele-
panu ka järelevalvele, sest 
keegi peab reeglitest kinni-
pidamist kontrollima. Nii 
saab Tarbijakaitseamet õigu-
se teha sissenõudmiskulude 
regulatsiooni rikkujale ette-
kirjutus, nõudes rikkumise 
lõpetamist ja edasistest rik-
kumistest hoidumist. Samu-
ti on oluline teada, et kredii-
di kulukuse ülempiiri või 
tarbijalt nõutavate sisse-
nõudmiskulude piirangute 
järgimata jätmine on edas-
pidi karistatav väärteona.
Kiirlaenuturuga tegelevad ka 
teised ministeeriumid. Nii 
on näiteks Rahandusminis-
teerium välja töötanud eel-
nõu, mille kohaselt kehtes-
tatakse tarbijakrediidiette-
võtjatele tegevusloakohus-
tus ning sätestatakse järele-
valve teostamiseks täpse-
mad tingimused.
Majandus- ja Kommunikat-
siooniministeeriumil lasub 
aga ülesanne piirata tarbi-
jakrediidi reklaami, seegi 
eelnõu on praegu valitsuses 
arutlusel.
Viimaks ometi on jõudnud 
lõpusirgele üle kümne aasta 
kestnud vaidlused selle üle, 
kas Eestis häirimatult tegut-
sevat kiirlaenuturgu regulee-
rida või mitte.
Ometi kord hakkab siinne 
kiirlaenu-Eldorado aeg üm-
ber saama.

Andres Anvelt,
justiitsminister, SDE 

Kiirlaenuäridele 
päitsed pähe!

Poliitiline kultuuritus
Kui ühe riigi ministrid omavahel nägelevad ja teineteist 
avalikult solvavad, siis on selles riigis midagi väga valesti. 
Eestis see paraku nii on.
Reformierakondlasest rahandusminister Jürgen Ligi kirju-
tas oma Facebooki kontole muuhulgas järgmise lause: 
„Tema, sisserändaja poeg roosast erakonnast peaks olema 
üliettevaatlik, aga ta ei teagi vaadata.“ „Tema“ ehk adres-
saat on Ligi kolleeg valitsusest, sotsiaaldemokraadist sot-
siaalminister Jevgeni Ossinovski.
Postitus oli järg ETV saatele „Foorum“, kus oli jutuks riigi 
järgmise aasta eelarve ja kus koalitsioonipartnerid Refor-
mierakond ning sotsiaaldemokraadid sugugi ühte meelt 
polnud.
Postituse järelkajana on nii sotsiaaldemokraadid kui ka 
opositsioonipoliitikud üheselt mõista andnud, et Jürgen 
Ligi peaks oma solvava sõnavõtu pärast tagasi astuma. Li-
gi ise selleks põhjust ei näe, kuid saatis Ossinovskile siiski 
vabanduse, selgitades, et ta ei tahtnud rõhuda Ossinovski 
päritolule.
Jürgen Ligi on oma teravate, poliitikule kohatute väljaüt-
lemistega silma paistnud ka varem. Opositsioonipoliitik 
Kadri Simsonile on televisiooni otseetris nähvanud näi-
teks: „Ära kaaguta!“, mõnede tema lausete peale on solvu-
nud terved ühiskonnagrupid.
Ligi võib küll olla võimekas rahandusminister, kuid tema 
kohatine robustsus paneb kulme kergitama. Sellele and-
sid kinnitust poliitikute eilsed kommentaarid. Näiteks 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Sven Mikser (lä-
bi pressiesindaja Delfile): „Jürgen Ligi solvavad ja maitse-
tud väljaütlemised ei sobi Eesti poliitikasse. Juba kevadel 
kavatses Siim Kallas kuuldavasti Ligi rahandusministri ko-
hal välja vahetada.“
Kas selline poliitiline kultuuritus lõpeb rahandusministri 
tagandamise või sotsiaaldemokraatide lahkumisega valit-
susest, selgub suure tõenäosusega juba nädalavahetusel. 
Aga kui midagi ei peaks juhtuma ja koalitsioon endises 
koosseisus jätkab, siis pole teha meil muud, kui võttagi 
matslus ministri eeskujul elunormiks.

Aivar Ojaperv
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„Majanduslikku kasu selle 
kaupluse renoveerimisest 
ilmselt ei saa, investeering ei 
tooda end niipea tagasi, kuid 
kauplus asub meie ettevõtte 
südames ja on juba prestiiz-
hi küsimus, et see näeks uus 
ja värske välja,“ ütles OG 
Elektra omanik Oleg Gross. 
„Käibe poolest on tegemist 
meie keti ühe tagasihoidli-
kuma kauplusega: klienti-
deks on ju põhiliselt vaid 
oma ettevõtte 300 töötajat 
Tobialt ja kõrval paikneva 
Lepna umbes 400 elanikku.“
Just Lepna küla eakam rah-
vas on Grossi Toidukaupade 
Tobia poe üle eriti õnnelik. 
Seda enam, et kaks korda 
nädalas teeb „poetiiru“ OG 

OG Elektra
renoveeris Tobia kaupluse
Kaubamärgi Grossi 
Toidukaubad omanik 
OG Elektra renoveeris 
oma haldus- ja toot-
miskeskuses Tobial 
asuva kaupluse, mis 
pärast uuendamist on 
ligi poole suurema 
müügipinnaga.

Elektra buss, viies ostjad 
kauplusesse ja tagasi tasuta. 
„Noorem rahvas käib Rakve-
res tööl ja poes. Ja kes ei käi, 
saab jalgrattaga minna. 
Maakonnaliini buss käib aga 
harva, vanematel inimestel 
on linnaskäimine keeruli-
ne,“ rääkis üks vanatädi, kes 
aga häbenes oma nime öel-
da. „Ära mind nüüd lehte 
küll pane ja pilti tee, hakka-
vad veel külas „telestaariks“ 
narrima!“ põhjendas ta.
„Mis mul, vanainimesel, 
nüüd ikka väga vaja, kõik 
soovitu saan Grossi poest 
kätte,“ jätkas ta. „Nii palju, 
kui jõuan, püüan ikka ise 
valmistada – toorest lihast, 
hakklihast. Aga kartulit ma 
poest ei osta, selle saan tut-
tavate käest.“
Kas kaupluse suuremad ruu-
mid ka heameelt valmista-
vad? „Eks ikka on parem, va-
rem oli kõik üksteisel seljas.“
Ka Rakvere vallavanem Aivar 
Aruja rõhutas Tobia kauplu-
se tähtsust Lepna piirkonna 
elanikele. „Ümberkaudsete-
le elanikele on see tähtis, ei 
pea linna toidu järele sõit-
ma,“ lausus ta. „Ja eriti kii-

dan ma Grossi 
kaks korda näda-
las Lepnale sõitva 
bussi eest. Sinna 
läheb ka korralik 
kergliiklustee, 
kuid vanematel 
inimestel on eba-
mugav raske koti-
ga koju minna. 
Buss on hea näide 
valla ja ettevõtja 
vahelisest sot-
siaalkoostööst.“

Kaubavalik
suureneb
kaks korda
Oleg Gross kinni-
tas, et tänu täien-
davale müügipin-
nale saab suuren-
dada ka sortimen-
ti, lausa kaks kor-
da. „Oma ettevõt-
te töötajad ka va-
rem nurisesid, et 
sortiment on liiga väike,“ 
rääkis ta. „Õhtuse vahetuse 
inimestel on see praktiliselt 
ainus koht, kust enne koju-
minekut sisseostud teha. 
Võidakse ju ekslikult arvata, 
et omadele töötajatele müü-

me vajaliku toidukraami ot-
se laost, aga 1500 töötajaga 
ettevõttes pole see mõel-
dav.“
Remondi järel vahetati täie-
likult välja ka inventar. Pare-
ma koha saab taaraauto-

Foto: Aivar Ojaperv

maat, mille ümber kippusid 
karused mehed sumisema ja 
tavakliente häirima. „Nüüd 
on see eraldatud, panime 
selle juurde lausa pingikese, 
et väsinud mehed saaks jal-
ga puhata,“ lausus Oleg 

Gross muiates. „Ümberehi-
tus oli keeruline, sest kogu 
selle aja kauplus töötas. Loo-
dan, et kliendid annavad 
ajutise ebamugavuse andeks 
ja tulemus on asja väärt.“

Oleg Gross hoiab Tobia kaupluse renoveerimisel ise silma peal.

SNICKERS WORKWEAR 
WINDSTOPPER®

talvemüts
art 9093/0418 või 9093/1804

TAVAHIND 37 € TASUTA*

*Ostes Snickers Workwear talvejope 
(art 1198/0404 või art 1128/0418),

saad kingituseks TASUTA WINDSTOPPER® talvemütsi

TAHAN PARIMAT!
Vähemaga ei lepi!

SNICKERS WORKWEAR
Rip-Stop talvejope

art 1128/0418

87 €

SNICKERS
WORKWEAR

A.P.S veekindel 
talvejope

töödejuhatajale

art 1198/0404

SOODUSHIND 249 €
TAVAHIND 283 €

–12%

SNICKERS 
Workwear 

Power Winter 
talvepüksid

3619/0404

89.10 €
TAVAHIND 99 €

SNICKERS 
Workwear 
Hi-Vis talvepüksid, 
EN 471 klass 2

3639/6658 108 €

SNICKERS Workwear 
pikad XTR aluspüksid 

9431/0418 50 €

SNICKERS Workwear 
pikkade varrukatega 
XTR alussärk 

9430/0418 56 €

SNICKERS Workwear 
A.I.S fliis 
8012/0400 

54 €
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SNICKERS 
Workwear 
Power Winter 
talvejope 
art 1119/5804

112 €
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SNICKERS Workwear 
Hi-Vis talvejope, 

EN 471 klass 3
1333/6658 

120 €

TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2

Tel 654 9900   Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ
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Einar Vallbaumil tekkis maa-
vanemaks oleku ajal Moldo-
vaga eriline suhe ja seekord-
ne reis polnud sugugi mitte 
esimene. Eesti ettevõtjad on 
seda riiki Vallbaumi eestve-
damisel ka varem külasta-
nud ja moldovlased on siin 
vastukülaskäigul olnud. Ka 
hetkel viibib Lääne-Viru-
maal kaks Moldova väike-
töösturit.
Lisaks ärikontaktidele osutas 
Lääne-Virumaa Moldovale 
abi, kogudes annetusi, ning 
Rakvere Haigla kinkis mol-
dovlastele kiirabiauto. Lää-
nevirulaste tegevus ei jää-
nud tähelepanuta: Einar Val-
lbaum pälvis Moldova riigilt 
ordeni, mis talle eelmisel kü-
laskäigul sealse presidendi 
poolt üle anti.

Euroopa
ja NSV Liidu piiril
„Seekordne käik oli järg asja-
dele, mis mul maavanemaks 
oleku ajal õnnestus käima 
lükata,“ ütles Einar Vallba-
um. „Meid kutsuti veinifesti-
valile ning ühtlasi tahtsime 
ka ärijuttu ajada. Gruppi 
kuulus ettevõtjaid üle Eesti, 
Lääne-Virumaa ettevõtteid 
esindasid Oleg Gross OG 
Elektrast, Sven Ivanov kui 
Rakvere Piiritustehase oma-

nikfirma juhatuse liige ning 
Teet Soorm Rakvere Liha-
kombinaadi ja Talleggi esin-
dajana.“
„Soendasime sõprussuh-
teid,“ jätkas Vallbaum, „kü-
lastasime neid ettevõtteid ja 
ettevõtjaid, kellega said 
maavanemaks oleku ajal 
suhted sõlmitud, et näha, 
kuidas neil on läinud.“
Endine Nõukogude Liidu va-
bariik Moldova on üks Eu-
roopa vaesemaid riike. Ma-
janduselu pärsib muuhulgas 
ka poliitiline ebastabiilsus, 
sealhulgas välispoliitika: osa 
Moldovast, Transnistria, on 
teatavasti juba 1990ndate al-
gusest alates separatistide 
kontrolli all.
Seejuures oli just Transnist-
ria nõukogude ajal Moldaa-
via NSV suurim ja tähtsaim 
tööstuspiirkond.
„Ühe jalaga on nad Euroo-
pas, teisega jätkuvalt Nõuko-
gude Liidus,“ tõdes Einar 
Vallbaum. „Ettevõtlikud ini-
mesed tahavad kangesti Eu-
roopa suunas liikuda, teised 
nutavad samal ajal NSV Liitu 
taga.“

Ärikultuur
on paranenud
„Võrreldes eelmise käiguga 
mõned aastad tagasi on nen-

Eksmaavanem viis 
ettevõtjad veel kordettevõtjad veel kord 
MOLDOVASSE

Põllumajandusminister Padar Moldovas
Eesti äridelegatsiooni juhtinud põllumajandusminister Ivari Padar naasis Moldovast 
teisipäeval, 21. oktoobrini. Kohtuti Moldova põllumajandusministri ja põllumajandus-
sektori esindajatega. 
Minister Ivari Padar kohtus Moldova põllumajandus- ja toidutööstuse minister Vasile 
Bumacovi ning aseminister Vlad Loghini ja asevälisminister Valeriu Chiveriga. Kõne all 
olid kaubandusküsimused ja vahetati kogemusi põllumajandussektori reformimisel. 
Eesti on viimase aasta jooksul nõustanud Moldova Põllumajandusministeeriumi IT-süs-
teemide turvalisuse küsimustes. 
Lisaks kohtuti Moldova Kaubandus-Tööstuskoja president Valeriu Lazari ning põlluma-
jandusettevõtete ja –ühenduste esindajatega. 
Ministrit saatis visiidil kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron, kau-
banduse ja alkoholi turukorralduse büroo juhataja Meeli Lindsaar ja välissuhete osa-
konna peaspetsialist Galina Jevgrafova. Äridelegatsiooni kuulusid toidusektori katusor-
ganisatsioonide esindajad ja piima- ning kalaettevõtete esindajad. 

Maailma kõige
kummalisem
trollibussiliin
Moldovas Solnetšenõ kü-
las töötas aastatel 1990-
1993 (1994) trollibussiliin, 
mis oli ilmselt kõige väik-
semas asulas avatud trol-
liliin terves maailmas ja 
iseloomustab teatud mõt-
tes nii moldovlaste ette-
võtlikkust kui ka ärilist 
mõtlemist.
Solnetšenõ külas elas sa-
jandivahetuse paiku pisut 
üle 1000 inimese. 1990. 
aasta kohta ei õnnestu-
nud andmeid leida, kuid 
vaevalt, et toonagi elanik-
ke palju rohkem oli. Kuid 
selle eest oli sealne kol-
hoos jõukas.
Kolhoosi esimees oli trol-
libussifanaatik ning otsus-
tas ka omasse kolhoosi 
trolliliini avada. Teh-
tud-mõeldud. 400 000 
rubla kulutati umbes 2ki-
lomeetrise liini rajami-
seks, 50 000 rubla aastas 
maksti trollibussi eest ren-
ti. Liin ühendas kolhoosi-
keskuse külakalmistuga.
Troll tegi 6 reisi päevas ja 
oli juba siis tasuta ühist-
ransport – piletiraha reisi-
jatelt ei küsitud. Mõninga-
tel andmetel algas regu-
laarne liiklus - eelnev ku-
lus häälestamisele ja kat-
setamisele - alles 1992. 
aasta 1. mail. Viimase sõi-
du tegi Solnetšenõ trolli-
buss teadaolevalt 1994. 
aasta 3. jaanuaril. Liini 
sulgemise põhjustas kol-
hoosi esimehe ametist 
lahkumine.

Grupp Eesti ettevõtjaid Lääne-Viru eelmise maa-
vanema Einar Vallbaumi juhtimisel külastas ok-
toobri esimeses pooles taas Moldovat, et luua 
ärikontakte ja jagada võõrustajaile kogemusi.

Aivar Ojaperv

de poliitiline- ja ärikultuur 
siiski euroopalikumaks 
muutunud,“ lisas mõlemal 
ettevõtjate reisil Moldovat 
väisanud Oleg Gross. „Kui 
eelmisel korral lausa häiris, 
kuidas ametnikud, poliitikud 
ja lihtsalt rahakad inimesed 
omi privileege kurjasti kasu-
tasid – neil polnud näiteks 
mingi probleem kihutada 
maanteel kahes reas -, siis 
nüüd selline ülbus enam sil-
ma ei jäänud. Valitsejate õi-
gusi on kõvasti tagasi tõm-
matud, euroopalikku lähe-
nemist on rohkem.“
„Samas on nad väga külalis-
lahked,“ jätkas Gross. „Ise 
elavad suhtelises vaesuses, 
aga on valmis oma piskut 
kõigiga jagama. Kui koju 
hakkasime tulema, taheti vä-
gisi toitu ja muud teemoona 
kaasa pakkida.“

Kaubavahetusel
oleks kohta
Mis ettevõtlusesse puutub, 
siis Eesti ärimees Moldovas-
se investeerima ei kipu. Just 
poliitilise ebastabiilsuse ja 
korruptsiooni tõttu. Küll aga 
saaks ja tasuks arendada 
nendega kaubavahetust.
„Nemad tunnevad huvi meie 
piimatoodete vastu,“ mainis 
Vallbaum. „Meie saaks neilt 
osta kõike, mis kasvab päike-
se all: tomateid, viinamarju, 
kirsse. Ainus probleem on 
hetkel kaubavahetuse keeru-
kus: läbi Ukraina ei taha kee-
gi kaupa vedada, Rumeenia 
kaudu on aga liiga suur ring 
ning see tõstab hinda.“

„Eestis ületab sealiha toot-
mine tarbimise, toodame 
rohkem, kui süüa jõuame. 
Moldovas on kõik vastupidi, 
tarbimine ületab tootmist 
kümnekordselt,“ lausus Rak-
vere Lihakombinaadi ja Tal-
leggi esindaja Teet Soorm. 
„Rakvere Lihakombinaat 
proovib leida parimat väl-
jundit ja väärilist hinda Ees-
tis kasvatatud sealihale. Ei-
nar Vallbaum on olnud meile 
heade kontaktide leidmisel 
suureks abiks. Eelmisel nä-
dalal käis Moldovas kontakte 
loomas ka Eesti põllumajan-
dusminister Ivari Padar ning 
üheks teemaks oli liha eks-
port Eestist Moldovasse.“

Eestlased
jagasid hüva nõu
Oleg Grossi sõnul püüdsid 
nad oma külaskäikude ajal 
anda Moldova ettevõtjaile ka 
hüva nõu. „Praegu kipub neil 
nii olema, et iga väikeette-

võtja pakub oma kaupa ise – 
kes viinamarju, kes suitsu-
vorsti, kes veini,“ rääkis ta. 
„Aga nad peaksid jõudma nii 
kaugele, et tegutseksid eks-
pordi suunal ühiselt. Sellest 
ei tule midagi välja, kui iga-
üks omaette tegutseb, nii 
kontakte ei leia. Tuleb tun-
nistada, et nende ettevõtlus 
pole saavutanud veel seda 
taset, mis meil oli 1992. aas-
tal.“
Nagu mainitud, teenis Einar 
Vallbaum oma Moldo-
va-suunalise tegevusega väl-
ja ordeni. „See oli igal sam-
mul näha, et Einari vastu on 
neil suur lugupidamine,“ 
märkis Gross.
„Selge, et praegu oleme meie 
abistav pool, aga kõike ei 
saagi kasu ja kasumiga mõõ-
ta. Tänu Einarile sai natuke-
ne ka nende maailmavaadet 
avardatud. Ega see riik nüüd 
nii lootusetu ka pole, potent-
siaali neil on.“
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Esmaspäeval, 20. oktoobril 
kell 18.04 teatati Häirekesku-
sele, et Kunda-Aru karjääris 
on toimunud paadiõnnetu-
ses. Kalamees kukkus kum-
mipaadist vette ja nagu hil-
jem selgus, uppus. Pealtnä-
gijate sõnul tõusis mees 
kummipaadis püsti ning 
kukkus vette. Keskealisel 
mehel ei olnud seljas pääste-
vesti. 
Sündmuskohale sõitsid 
päästemeeskonnad Kunda ja 

Rakvere päästekomandost, 
kiirabi ning Kunda kordoni 
piirivalvurid koos paadiga. 
Rakvere päästekomando 
pinnaltpäästjad alustasid 
sündmuskohale jõudes kohe 
vee alla vajunud mehe otsin-
guid, kuid teda leida ei õn-
nestunud. Kell 20.30 katkes-
tati otsingud pimeduse saa-
bumise tõttu.
Teisipäeval, 21. oktoobril 
kella 14.18 ajal leidsid piiri-
valvurid uppunu, kelle tuuk-

rid veepõhjast välja tõid. 
Päästjad soovitavad paadiga 
veekogule minnes alati 
päästevest selga panna. 
„Päästevest pole paadis ilu-
asi, seda ei peaks pelgama 
ega häbenema, seda tuleks 
kindlasti kanda,“ sõnas Rak-
vere operatiivkorrapidaja 
Andrus Aasmäe. „Paadisõi-
dul peaks päästevest seljas 
olema, eriti külmal ajal.“

Kuulutaja

POLITSEI OTSIB TAGA
Ida prefektuuri Rakvere 
politseijaoskond otsib ta-
ga kohtuotsuse täitmisest 
kõrvalehoiduvat 24aastast 
Martin Landet, kelle ko-
hus on süüdi mõistnud 
kanepi ebaseaduslikus 
kasvatamises. Politsei pa-
lub kõigil, kel on infor-
matsiooni meeste asuko-
ha kohta, võtta ühendust 
lühinumbril 110, 5346 
0878 või 322 2755. 

VARAS VIIS VANURITE 
KOMMID
21. oktoobril hommikul 
avastati, et Haljala vallas 
Aasperes on läbi akna 
tungitud eakate kodu ruu-
midesse, kust varastati 
kaks kommikarpi väärtu-
sega 5 eurot.

SUITSEV PLIIT
AJAS PÄÄSTJAD JALULE
20. oktoobril kell 12.09 
teatati häirekeskusele, et 
Rakveres Tartu tänaval tu-
leb puidust kahekordse 
maja katuse alt suitsu, tei-
se korruse korteris andis 
suitsust märku ka suitsu-
andur. Sündmuskohal aga 
selgus, et pliit ajas vingu 
sisse. Päästjad kustutasid 
ämbritäie veega pliidi all 
oleva tule. 

LÕKE SÜÜTAS
KÕRVALHOONE
18. oktoobril kell 16.16 
teatati Häirekeskusele 
kõrvalhoones puhkenud 
tulekahjust Tapa vallas 
Jootme külas. Sündmus-
kohale saadeti päästjad 
Tapa, Rakvere ja Aravete 
päästekomandost, vaba-
tahtlikud päästjad Kadri-
nast, meedikud ja opera-
tiivkorrapidaja. Päästjate 
kohale jõudes põles 175 
ruutmeetri suurune kõr-
valhoone lausleegiga. 
Päästjad hoidsid ära tule 
leviku läheduses olevale 
majale ja kustutasid põ-
lengu kella 19.02ks. Ini-
mesed vigastada ei saa-
nud. Esialgsel hinnangul 
sai tulekahju alguse hoo-
letusest lõkke tegemisel. 
Päästjad soovitavad tuleo-
hu vältimiseks jälgida tule 
tegemisel tuule suunda, et 
sädemed ei langeks hoo-
nele, piirata lõkkekoht va-
jadusel valli või kividega ja 
kustutada leek enne lõkke 
juurest lahkumist. 
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Vette kukkunud kalamees uppus

Tallinna-Narva maanteel 
Haljala liiklussõlme äärde 
rajatud Neste automaat-
tankla on esimest nädalat 
avatud ja valmis kliente tee-
nindama.
Neste Eesti tegevjuhti Ivar 
Kohvi sõnul võeti tankla 
klientide poolt kiiresti 
omaks ja esimese nädala tu-
lemustega võib igati rahule 
jääda. Kohv loodab, et Neste 
Haljala jaamast saab soosi-
tud peatuspaik. 
Uue jaama tootevalikusse 
kuuluvad bensiinid Futura 
95 ja Futura 98, diislikütus 
Futura D ning veokitele ja 
bussidele vajalik karbamiid-
vesilahus AdBlue. Neste Hal-
jala tanklas on lisaks sõi-
duautode tankimisvõimalu-
sele ka suurtele veokitele 
mõeldud avar tankimisala, 

suurendatud tootlikkusega 
tankurid ja rohkelt manöö-
verdamisruumi. Makseva-
henditena kehtivad Neste 
kaart, pangakaardid ja sula-
raha.
Avamise puhul kehtivad Hal-
jala tanklas soodushinnad. 
Neljapäeva hommikul sai 
bensiini 95 hinnaga 1,169 
eurot liiter, 98t 1,209ga ja 
diislikütet hinnaga 1,144 eu-
rot liiter. Ivar Kohv ei täpsus-
tanud kui kaua kampaania 
kestab, kuid kinnitas, et Eesti 
soodsamaid avamishindu 
saab nautida veel mõnda ae-
ga.
Veel sel aastal avatakse tank-
la naabruses ka Sämmi Grilli 
uus restoran - nii saab teeli-
ne ühendada tankimise ja 
kehakinnituse. Sämmi Grillis 
on külaliste päralt 80 iste-

kohta ning soojal ajal terrass 
40 inimesele, lisaks konve-
rentsiruumid kuni 48 inime-
sele. Haljala Sämmi Grill on 
Mäos 15 aastat tegutsenud 
Sämmi Grilli noorem vend.
Neste tegutseb Eestis alates 
1989. aastast ning firma te-
gevusaladeks on vedelkütus-
te jae- ja hulgimüük ning 
terminaliteenuste osutami-
ne. Koos Haljala tanklaga 
kasvab Neste jaamavõrk Ees-
tis 52 automaatjaamani, mil-
lega Neste on juhtiv auto-
maatjaamade kett hinnan-
gulise turuosaga 24 protsen-
ti. Vastavalt hiljuti Maksu-ja 
Tolliameti poolt avaldatud 
andmetele on Neste Eesti AS 
ka suurim maksumaksja 
Eestis.

Katrin Kivi

Eesti
soodsaima hinnaga 
kütet saab Haljalas 
avatud Neste tanklast

Uus Neste automaattankla ootab külastajaid. Foto: Katrin Kivi
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Tiia Paist

Maanteelt maha keerates va-
na paehoone taga asub pü-
ramiidi alla rajatud toidu-
koht. Kohe võib märgata, et 
hoone on ehitatud paekalda 
sisemusse. Sisse astudes ei 
kulu palju aega, et aru saada, 
mis laadi asutusega tegu. 
Avaneb jahimeeste maailm 
oma trofeede ja menüüvali-
kuga. Lisaks karulihale, mil-
lel on pikem ooteaeg, saab 
valida mitme ulukiroa vahel. 
Loomulikult on oma koht ka 
tavamenüül ja päevapakku-
mistel, kuna mitte alati pole 
möödasõitjal toidu ootami-
seks ja nautimiseks aega.
Toidul on puhas ja kodune 
maitse. Ulukiliha valmista-
mise viisidest teab majape-
remees Kalle Kohver rääkida 
nii mõndagi. Tema sõnul on 
ainuõiged maitseained selli-
se toidu valmistamiseks 
sool, pipar ja loorber. Et ilus 
oleks, võib lisada peoga poh-
li või jõhvikaid. Toidu val-
mistamiseks kasutatakse põ-
hiliselt kohalikku toorainet. 

Majutus-
ja peoruumid.
Kuigi iga klient, kes teelt alla 
keerab, on teretulnud, siis ai-
nult nendega kogu komplek-
si üleval ei pea. Seepärast on 
ettevõte üles ehitatud nii, et 
kliendil oleks erinevaid või-
malusi. 
Kergsavist seintega ja kohu-
piimavärvidega viimistletud 
külalistemajas on kaheksa 
kahekohalist tuba, mis taga-
vad ööbimisvõimaluse kuue-
teistkümnele inimesele. 

JÄÄGRI GRILL:
mitte ainult toidukoht
Tallinna-Narva maan-
tee 127. kilomeetril 
Aseri risti vahetus lä-
heduses paelub möö-
dasõitjate pilku hästi 
korrastatud hoonete 
kompleks: Jäägri Grill 
ja Kõrtsialuse külastus-
keskus. 

Klientide sõnul tuleb seal 
hea ja kosutav uni, seda ilm-
selt üdini naturaalsete ehi-
tusmaterjalide kasutamise 
tõttu. 
Korralikul saunal, kuhu kogu 
seltskond korraga sisse ma-
hub, on samuti oma osa.
Jõudumööda ehitatakse ma-
jutusruumidele lisa suure 
paehoone teisel korrusel. 
Sinna tulevad ka juba spet-
siaalsed ruumid matkava-
rustuse või jahiriiete kuiva-
tamiseks. 
Territooriumil asub kolm 
hoonet, milles erineva suu-
rusega saalid. Kliendil on 
võimalik korraldada tööse-
minari või pidada ettevõtte 
firmaüritust. Loomulikult 
saab tähistada ka perekond-
likke sündmusi, näiteks juu-
beli- või pulmapidusid. 
Vastavalt inimeste arvule on 
mõistlik valida õige suuruse-
ga peoruum. Suurimasse 
saali mahub laudade taha is-
tuma kuni 80 inimest ning 
ruumi jääb ka tantsimiseks. 
Väiksemate seltskondade 
tarvis on saalid vastavalt 30 
ja 50 inimesele. 
Eriline väärtus on suurel 
parklal, kus mahub muga-
valt manööverdama ka bus-
siga.

Puhkus, energia
ja ravi püramiidis
Jäägri Grilli kohal asuv püra-

miid on koht, kus on peatu-
nud alternatiivravi harrasta-
jad. Lisaks paarile maga-
misasemele on soetatud sin-
na massaazhitool ja jalatalla 
massaazhi pink. Külastajate 
sõnul on seal võimalik väga 
lühikese ajaga taastuda. 
Koht on oma asukoha poo-
lest sobiv igasugusteks vaim-
seteks tegevusteks.
Kuna peremees ise on väga 
pühendunud jahimees, siis 
on ta ühendanud meeldiva 
kasulikuga, arendades ak-
tiivselt jahiturismi ning võõ-
rustab koostöös ümber-
kaudsete jahiseltsidega jahi-
mehi Eestist kui ka välis-
maalt.
Jahiteenus sisaldab nii jahi-
korraldust, majutust kui ka 
toitlustust Jäägri Grillis. Eriti 
populaareks on kujunenud 
sügisene hanejaht, mis toi-
mub roostikus ja rannaalal – 
jahiks kasutatav rannaala 
asub samas lähedal ja selle 
pikkuseks on pea 14 kilo-
meetrit. 
Kohveri sõnul on Aseri kan-
dis ühed paremad linnujahi-
alad ja seepärast tullakse 
sinna jahile nii saartelt kui 
ka mandrilt. 
Hetkel on linnujahil jahime-
hed Prantsusmaalt. Tundu-
vad sitked vennad: istuvad 
rannas lausa 12 tundi järjest. 
Isegi lõuna on rannale telli-
tud, et mitte aega raisata. 

Keda jaht ei paelu, saab kätt 
proovida savitöid tehes. Kü-
lalistemajas on sisse seatud 
savitöökoda, kus on võima-
lik voolida esemeid erineva-
test savidest. Seejärel tuleb 
kuivatada, põletada, glasuu-
rida ja veel kord põletada. 
Nii valmivad päris ise tehtud 
nõud ja alused, mis pärast 
lõplikku kuivamist soovi kor-
ral postipakiga kliendile jä-
rele saadetakse.
Kohaliku mehena saab Kalle 
Kohver anda head nõu, kuhu 
väikese auto- või bussikulu-
ga veel vaadata tasub. Kaasa 
ta ilmselt ei tule, sest külas-
tuskeskuse ja jahiturismi 
arendusega on liigagi palju 
tegemist ning iga võimaliku 
vaba hetke veedab mees ja-
hil - on see siis kodukohas 
või sõpradega mõnd teist ja-
hiturismikeskust külastades.
Küsimusele, kas hirve oled 
lasknud, tuli kiire vastus: „Ei 
ole. Aga juba homme sõidan 
kolmeks päevaks Saaremaa-
le ja teen selle asja ära!“ 
Mees peab külastuskeskuse 
rajamist oma elutööks ja on 
osanud töö hobiga siduda. 
Kohapeal ringi liikudes on 
seda igal sammul tunda. 
Ilmselt saab sealt iga külas-
taja oma küsimustele vastu-
sed. Tehkem siis mööda sõi-
tes väike paus, kinnitagem 
keha ja tundkem huvi või-
maluste vastu.

Jäägri Grill mahutab oma saali ka rohkearvulisi seltskondi Foto: erakogu 

Rakvere Tark Maja esitles oma 
tegevusi Brüsselis avatud päevadel
6.-9. oktoobrini toimusid 
Brüsselis 12. korda Euroopa 
regionaalpoliitika avatud 
päevad, mis sel korral kand-
sid koondnime „Koos kasva-
mine: arukas investeering 
inimestele“. Toimusid semi-
narid, töötoad ja debatid. 
Liikmesriike esindas roh-
kem kui 6000 inimest. Rakvere Targa Maja arendus- ja 
koolitusjuht Andres Jaadla esines avatud päevadel Euroo-
pa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjoni kutsel ning 
tutvustas Rakvere ja Targa Maja tegevusi.
Andres Jaadla ettekanne teemal „Rakvere jätkusuutlik 
areng kui parima praktika näide regionaalsest arengust“ 
keskendus Rakvere viimaste aastate energiatõhusa linna 
kontseptsiooni ja targa maja ning targa linna arenduste 
tutvustamisele. 
„Rakvere on Euroopa tasandil heaks näiteks sellest, et on 
suudetud kaasata erinevaid finantsinstrumente hoonete 
energiatõhususse, liikudes just madala süsinikusisalduse-
ga majanduse poole kohalikul tasandil,“ edastas Jaadla 
mõtteid oma ettekandest, mis tekitas Euroopa Komisjonis 
elavat huvi ning pälvis tunnustust.

Kuulutaja
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OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

Lugeja küsib: Tööandja 
ütleb töötajale, et homme 
ära enam tööle tule.

Kuidas sellises olukorras 
käituda: kas täita tööandja 
korraldust või on võimalik 
ennast sellisel juhul ka 
kuidagi kaitsta?

Vastab Tööinspektsiooni 
tööinspektor-jurist Anne 
Simmulmann.

Suuline töölepingu üles-
ütlemine tööandja poolt 
on tühine, kuna on riku-
tud vorminõuet – see 
peab olema tehtud kas 
kirjalikult või kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas 
vormis.

Seega ei too suuline üles-
ütlemine kaasa ka õigus-
likke tagajärgi.

Kuni tööandja ei ole töö-
tajale esitanud vormi-
nõuetele vastavat ülesüt-
lemisavaldust, on tööle-
ping kehtiv ja pooltele 
täitmiseks kohustuslik. 

Seega vaatamata sellisele 
tööandja korraldusele 
peaks töötaja siiski tööta-
mist jätkama või vähemalt 
aktiivset huvi töötegemise 
vastu üles näitama. 
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•  O s t a n  n i i t m i s t e e n u s t 
Tamsalus, kinnistu suurus 
1000 m2, hind telefoni teel 
kokkuleppel. Sven +372 503 
6006
•  P a k u n  t a s u v a t  t ö ö d 
t r i m m e r d a j a t e l e 
(kultuurhooldus). Vajadusel 
transport ja töövahendid. Tel 
5358 9037
• Otsime kohusetundlikku 
mehaanikut. OÜ Motorhaus, 
www.motorhaus.ee. Tel 5698 
6389

•  P a k u m e  t ö ö d 
autoremondilukksepale. Tel 
5192 0899

• Tööd saab kogemustega 
metsatööline. Info 5463 
2596

• Võtan tööle võsalõikaja. Tel  
5199 6563
• Siberi Puidutöökoda OÜ 
pakub tööd traktoristile, 
saematerjali järkajale ja 
puitaluste koostajale. Info tel 
5056 597
•  Võ t a n  t ö ö l e  taks ojuhi 
Rakveres. Tel 5154 639
• B-, C-kat autojuht saab tööd. 
Tel 5849 6071

• Üldehitusega tegelev firma 
pakub tööd ehitustöölisele. 
Objektid üle Eesti. Info telef 
5463 7464

•  A l f a 2 4  C o n s u l t i n g 
OY pakub tasuvat tööd 
rebasefarmis Kesk-Soomes. 
Vajame nahastushooajaks 
k o g e n u d  t ö ö l i s i . 
Sooviavaldus koos CV-ga 
saata: alfa24oy@gmail.com. 
Täpsem info: +358 4690 
41748

•  R a k v e r e  l i n n a s  a s u v 
ilustuudio otsib oma kollektiivi 
kogemustega juuksurit ja 
küünetehnikut. Info tel 5560 
6706

• Võtame tööle massööre. Töö 
iseloom:  terviseteenused, 
töö asukoht Rakvere linn. 
Kandideerimiseks saata CV 
e-posti aadressile massoorid@
gmail.com, infotelefon: 56 992 
458. Nõudmised kandidaadile:  
minimaalne sertifi kaat massöör  
I, klienditeenindamisoskus, 
kohusetunne

• Mees soovib leida tööd 
ehitusel, talus või metsas. Ka 
ajutiselt. Tel 5849 7596

• Võtan hoida lapse. Tel 5656 
6918

•  E l u  s u u r t e  m u u t u s t e 
tõttu vajan kiiresti  tööd . 
Klienditeenindus (keeleoskus 
eesti, saksa, vähem inglise ja 
vene keel). Tel 5278 916

• Hispaania keel algajatele ja 
taasalustajatele 
(al N 6. nov)

• Inglise keel alg- ja 
kesktaseme (al E 10. nov)

• Soome keel algaseme 
(al T 11. nov)

KIIRKURSUSED (20 tundi)

Koidula tn 1 
(Tsentrumi IV k) 

kella 18.30 – 20.00.         
Reg 5566 1419

JURIST ANNAB
  NÕU
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Kui Siseministeerium 
tänavu oktoobris avali-
kustas oma järjekordse 
analüüsi kohalike 
omavalitsuste võime-
kuse indeksist, siis ta-
bas üllatus Vihula val-
da ennastki: selgub, et 
see rannaäärne omava-
litsus on omas kate-
goorias - vähem kui 
2000 elanikku - Eestis 
kõige võimekam. Ka 
koht üldises pingerivis 
pole sugugi paha: 40.

Aivar Ojaperv

Seekordne analüüs kajastab 
perioodi 2010-2013. Kui aga 
analüüsida omavalitsuste 
võimekust vaid 2013. aastal, 
siis on Vihula koht üldises 
pingerivis veelgi kõrgem – 
36. Ning edasiminek võrrel-
des eelmise perioodiga 
(2006-2010) on samuti tubli, 
eelmises pingereas oli Vihula 
vald 75. kohal.

Inetust pardipojast 
rikkaks pruudiks
Vihula vald oma praegusel 
kujul tekkis 1990ndate teises 
pooles, kui liitusid Vihula ja 
Võsu vald. Vergi sadama lä-
histel sõna otseses mõttes 
paadikuuriks või laoruumiks 
ehitatud hoones tegutsenud 
vallamaja kolis Võsule ja lii-
tunud omavalitsuse nimeks 
sai Vihula vald. Aga problee-
mid jäid.
Umbes samal ajal liikus Lää-
ne-Viru ajakirjanike seas pi-
sut kohatu nali: kui millestki 
kirjutada pole, siis helista 
Vihula valda, sealt leiad 
kindlasti järjekordse skan-
daali! Esmalt Võsu valla, aga 
seejärel kaasavarana ka ühi-
nenud Vihula valla kohalik 
poliitikaelu oli nii sassis, kui 
üldse olla sai. Kohaliku elu 
edendamise asemel tegeles 
volikogu omavaheliste suhe-
te klattimisega ja seda mitte 
ainult ühel valitsemisperioo-

Vallajutud: Vihula vald
Vihula vald

Rahvaarv: 1953
Pindala: 364,91 km²
Suurim asula:
Võsu (426 elanikku)
Koole: 1
Lasteaedu: 3 (lasteaiarüh-
ma)
Külasid: 52

dil, vaid ikka mitu koosseisu 
järjest. Isegi kohut käidi: vo-
likogu liige kaebas täitevvõi-
mu tegevuse peale. Pidevalt 
vahetunud vallavanemate ja 
volikogu esimeeste üle ei 
suutnud enam elanikud jär-
gegi pidada.
On siis nüüd, viimaks ometi, 
kätte jõudnud kodurahu 
aeg? „Viimased kohalikud 
valimised võitis valimisliit 
(Vaba Vallakodanik – toim.), 
kuid esimese hooga üritasid 
erakonnad meile kambakat 
teha,“ meenutas vallavanem 
Annes Naan. „Aga nende 
koostöö vaid nädalakese 
kestiski. Seejärel hakkas vali-
misliit ise erakondadega läbi 
rääkima ning kutsusime 
koalitsioonikaaslaseks Re-
formierakonna. Meil on 
nüüd küll ülinapp häältee-
namus (7 vs 6 – toim.), kuid 
ametite valimise ajal liit pü-
sis ja hiljem on juba nii läi-

nud, et volikogu otsused saa-
vad rohkem poolthääli kui 
koalitsioonis kohti.“
Annes Naan ei ole sugugi 
nõus oma naabri ja kolleegi, 
Kadrina vallavanema Erich 
Petrovitsi arvamusega, et 
vald, kus on alla 5000 elani-
ku ja 2000 maksumaksja, po-
le jätkusuutlik. „Muidugi 
võib vallavalitsus istuda, ve-
geteerida ning mitte midagi 
teha,“ nentis Naan. „Aga 
saab ka palju korda saata 
ning vallale kasu tuua. Ning 
elanike ja maksumaksjate 
arv ei ole ainumäärav. Näi-
teks oleme ainus Lääne-Vi-
rumaa vald, kes ei saa riigi 
tasandusfondist toetust. Ja 
saame ikka hakkama! Meie 
ainsas koolis, Võsu Põhikoo-
lis, on õpilasi vähe, 6-8 last 
klassis, ja kui riiklikust stra-
teegiast lähtuda, siis peaksi-
me moodustama liitklassid, 
et õpetajad normaalse palga 

saaksid. Me pole seda teed 
läinud, suudame valla raha-
kotist riigi poolt antavale 
poole juurde maksta ning 
eraldi klassid säilitada.“
„Maksame ka õpilaste va-
baajaringid kinni, mida ei 
tee sugugi mitte kõik omava-
litsused,“ jätkas vallavanem. 
„Oleme võimelised oma teid, 
mida on hõredale asustusele 
vaatamata kilometraazhilt 
palju, mitte ainult hoolda-
ma, vaid ka remontima jne. 
Nii et mina küll ei saa öelda, 
et me hakkama ei saaks. Mis 
liitmistesse-ühinemistesse 
puutub, siis oleme piisavalt 
hea pruut ja ei pea end ise 
pakkuma minema.“

Võsu kui suvituskoha 
populaarsus tõuseb
Ja kust see jõukus ning hak-
kama saamine siis tuleb? 
Jõukus on muidugi suhteli-
ne, ärge võtke seda sõna täht 

tähelt, mõeldud on jõukust 
Eesti omavalitsuste üldist ta-
set arvestades.
„Tulumaksulaekumise tõusu 
planeerisime eelarvesse 4 
protsenti, kuigi lootsime, et 
see on konservatiivne. Oligi 
konservatiivne, isegi liiga, te-
gelikult suurenes laekumine 
12 protsenti,“ selgitas Naan.
Ja kelle arvelt siis? Koosneb 
ju vald põhimõtteliselt vaid 
ühest (suvitus)asulast Võ-
sust, kus 7 kuud aastast on 
tõeline vaikelu, ja siis suhte-
liselt laiale territooriumile 
pillutatud väikeküladest. Tu-
rism ehk? „Paljud inimesed 
käivad Tallinnas tööl, meilt 
on pealinna suurusjärgus 80 
kilomeetrit,“ loetles Naan. 
„Ja mis seal salata: paljud 
jõukad inimesed on end 
Vihula vallas asuvasse suve-
majja sisse kirjutanud. Tege-
lik elanike arv ja registris ole-
vate inimeste arv ei ole vas-

tavuses, aga erinevalt palju-
dest teistest on Vihula vallas 
suhe valla kasuks. Töökohti 
meil vallas palju pole, aga 
need, mis on, on heal järjel 
ja maksavad töötajatele head 
ning isegi väga head palka.“
Võsu alevikus tegutsevad et-
tevõtjad peavad oma kasumi 
teenima suvekuudel ja kui 
nad on osavad ning usinad, 
siis annab ka teenida: Võsu 
kui suvituskoha populaarsus 
on viimastel aastatel taas 
tõusnud ja alevik on südasu-
vel lausa ülerahvastatud. Ise-
gi nii, et tänavu juhtus enne-
kuulmatu lugu: täiesti tavali-
sel (suur)üritusevabal päeval 
oli Võsul korralik liiklusum-
mik! Mis siis veel Rannafesti, 
Viru Folgi ja muude ettevõt-
miste aegsest melust rääki-
da.
„Inimesed on mõistlikud. 
Eks omavahelistes jutuaja-
mistes kindlasti kurdetakse 
ka selle suvise rahvamassi 
üle, kuid vallamajja pole 
ükski ametlik kiri jõudnud,“ 
märkis Annes Naan. „Saa-
dakse ju aru, et kaudselt on 
sellest kõigest kasu.“
Järgmiseks hooajaks (taas)
avatakse Võsu sadam. Amet-
likult küll kalasadam, aga eks 
sinna mahuvad ka turistide 
kaatrid-purjekad, nii et melu 
jätkub.

Foto: Aivar Ojaperv

Vihula vallamaja asub Võsul vanas rannaklubi hoones. Vallavanem Annes Naani sõnul vajab maja remonti, kuid vallas on ka 
kiireloomulisemaid töid ning nõnda on vallamaja renoveerimist pidevalt edasi lükatud.

Kaks ja pool aastat tagasi kir-
jutas Kuulutaja: Vihula mõi-
sa aastatepikkune renoveeri-
mine on lõpule viidud. 15 
miljoni euro suurune inves-
teering on muutnud mõisa 
pärliks, mida käiakse kaemas 
nii lähemalt kui kaugemalt.
Mis on selle ajaga muutu-
nud? Kas Unique Hotels 
Groupi kuuluv Vihula mõisa-
kompleks, mis pakub maju-
tus-, toitlustus-, spaa- ja 
konverentsiteenust, on turis-
tide seas atraktiivne kui 
2012. aasta kevadel, kui 
kompleks enam-vähem val-

mis sai?
„Omanikud on samad kes 
toona ja hingavad Vihula 
rütmis,“ kinnitas mõisa-
kompleksi turunduse pro-
jektijuht Dina Kivi. „Küm-
mekond majutuskohta on 
juurde tulnud, praegu on 
neid 75. Oleme hotell keset 
metsa.“
Suvel on kompleksi teenuse 
kasutajatest 60 protsenti vä-
lismaalased, talvel vaekauss 
muutub: välismaalasi on 20 
protsenti. „Talvel on pearõhk 
konverentsiturismil,“ põh-
jendas Kivi.

Keskmine välisturist jääb 
Vihula mõisasse 2-3 ööks, 
vahel ka nädalaks. Kogu seda 
aega ei veeda ta mitte ainult 
Vihulas, vaid jõuab tutvuda 
ka ümbruskonnaga. „Hea 
koostöö on meil Põhja-Eesti 
Turismiga, samuti naabrite-
ga – Palmse ja Sagadi mõisa-
ga,“ märkis Dina Kivi.
Kompleks on Vihula vallas ka 
arvestatav tööandja: suvel 
on ametis umbes 50 inimest, 
talvel 35. Valdav osa tööjõust 
on kohalik.
Mis on Vihula mõisa puhke-
kompleksis see kõige-kõi-

gem? „Vaikus, rahu, perso-
naalne teenindus,“ vastas et-
tevõtte turunduse projekti-
juht. „Ega me siin lärmakat 
rahvast eriti salligi, ootame 
neid, kes oskavad nautida 
rahu.“

Vihula mõisakompleks jätkab stabiilses rütmis

Vihula mõisakompleksi peamaja. Foto: Aivar Ojaperv
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Anti Puusepp, tema see 
Palmse Mehaanikakoja oma-
nik, ülesehitaja ning juhataja 
ongi, oskab hoida madalat 
profiili. Eesti ajakirjandus on 
temast kirjutanud vähe. Ees-
ti Ekspressist Puusepp siiski 
ei pääsenud, kui septembri 
lõpus avaldas nimetatud nä-
dalaleht Eesti dividendivõt-
jate edetabeli, aga sellest 
episoodist põgusalt edaspi-
di.
Kõik eelnev häälestas mind 
valmisolekule, et pean rääki-
ma ettevõtjaga, kes vastab 
küsimustele ühe-kahe sõna-
ga. Ma pettusin. Heas mõt-
tes. Anti Puusepp osutus 
avalaks ja hea sõnakasutuse-
ga meheks; mida minut eda-
si, seda paeluvamaks tema 
jutt muutus. Üht pean siiski 
ütlema: mehest õhkub ene-
sekindlust ja uhkust korda-
saadetu üle. Miks ei peakski, 
kui elutööna on nullist üles 
ehitatud firma, mis oma 
valdkonnas on Euroopas 
vaat et esikohal.

Esimene
toodang oli kaaruti
Segaduste vältimiseks peab 
veel ühe asja ära seletama. 
Tegelikult on kaks sarnase 
nime ja toodanguga firmat: 
Palmse Mehaanikakoda ja 
Palmse Metall. Mõlemad te-
gutsevad Vihula vallas Palm-
se lähistel Võsupere külas ja 
toodangki on neil sarnane: 
Palmse Mehaanikakoda val-
mistab traktoritele metsa-
veohaagiseid ja tõstukeid, 
Palmse Metall haagiseid põl-
lumajanduse tarbeks. Vä-
hem kui kümme aastat taga-
si oli tegemist ühe firmaga, 
mis aga rahumeelselt kaheks 

Puusepp ehitas üles maineka metallifirma
Palmse Mehaanikakoda OÜst räägitakse linnale-
gende, kui pisikese Võsupere küla kohta, kus ni-
metatud ettevõte tegutseb, muidugi „linn“ saab 
öelda. Aga räägib ju terve Lääne-Virumaa ja pool 
Eestitki takkapihta. Igatahes olevat seal kõrged 
palgad, range kord ning tööle saab vaid siis, kui 
koht vabaneb (mida sageli ei juhtu), ja sedagi 
vaid juhul, kui sul on olemas oskused ning soo-
vitaja. Oma Vihula valla tuuri ajal käis Kuulutaja 
uurimas, kas need jutud vastavad tõele.

Aivar Ojaperv

jagunes ja kumbki omas 
valdkonnas tegutsema hak-
kas.
Palmse Mehaanikakoda OÜ 
tekkis 1992. aastal, rahare-
formi ajal – registreerimise 
eest maksti veel rublades, 
esimene tooraine osteti juba 
kroonide eest. „Õppisin too-
nases TPIs viimasel kursusel 
masinaehitust ja töökohta ei 
paistnud kuskilt,“ meenutas 
Anti Puusepp. „Praktikakoh-
ta ka polnud. Olen põline 
maapoiss, siitsamast Palm-
sest pärit. Mõtlesin siis, et 
peaks endale ise töökoha 
looma ning rääkisin ka isa 
Aadu ära, et ta mulle nõu ja 
jõuga appi tuleks.“
Ülikooli lõputööks projek-
teeris-konstrueeris Puusepp 
heinakaaruti. „Oli ju selline 
aeg, kus tekkisid väiketalud, 
ja ma lootsin, et sellisele riis-
tale on Eestis turgu,“ mainis 
ta. „Minu lõputöö ei valmi-
nud mitte ainult paberil. Pä-
rast kaitsmist kutsusin pro-
fessorid õue: valmis proto-
tüüp seisis järelkärus.“
Niisiis heinakaarutite toot-
misest saigi kõik alguse. Üks 
„esiklastest“, muide, on Anti 
Puusepa firmasse ringiga ta-
gasi jõudnud ja tulevikus 
saab sellest kindlasti väike 
museaal. 
„Pere pani säästud kokku, 
ostsime selle eest kaks tonni 
terast, aga siis oli raha otsas. 
Õnneks oli meil veel koduga-
raazh, kus sai tootmisega 
alustada, ja treipink. Palju 
pikki tööpäevi. Mina ja isa 
palka ei saanud, aga üks pal-
galine töötaja oli meil siiski 
ka. Kaarutid panid raha lii-
kuma, aga mingit kasumit 
sellest põlve otsas tootmisest 

muidugi ei tekkinud.“
Esimese tootmisaasta sügi-
sel käis Puusepal külas veel 
punane kukk, nii et ga-
raazhist ja samas kõrval asu-
nud majast ei jäänud suurt 
midagi järele. Käegalöömise 
meeleolu? 
„Mul oli selline kangus sees, 
et isegi mõtet ei tekkinud. 
Palju oli juba tehtud ka, ei 
raatsinud pooleli jätta.“
Visad mehed, Anti ja täna-
seks manalateele läinud isa 
Aadu, ei jätnud jonni. „Ostsi-
me pankrotipesast viilhalli,“ 
selgitas Anti Puusepp.
Paari aasta pärast saadi kon-
takt soomlastega: pakuti all-
töövõttu – alusraami valmis-
tamist põllutööriistale. „Vaa-
tasin joonised üle ja küsisin: 
mis siia külge pannakse?“ 
rääkis Anti Puusepp. „Soom-
lane vastu: kultivaatorid, Ka-
nadast ostame. Mina see-
peale: mis oleks, kui meie 
teeks?“
Parajasti likvideerimisel ole-
vast Talleksist osteti paar va-
gunitäit vedrusid ja muid 
tarvikuid ning hea insenerit-
aibuga mehed ehitasid neist 
kivikaitsmetega kultivaato-
rid. „See oli toode, mis ka 
reaalselt hakkas raha toot-
ma!“

Oma kaubamärk
viis tõusuteele
Kvaliteetset toodet ei pea vä-
gisi müüma, see müüb end 
ise. Üks kontakt leitud, tekki-
sid järgmised iseenesest. 
Lihtsamatelt asjadelt jõuti 
kärudeni, alguses põlluma-
janduse tarbeks, seejärel ka 
metsatööstusele.
„Mingil hetkel kukkusin kok-
ku,“ tõdes Anti Puusepp. 
„Kell 6 üles, kell 19 koju – 
kaua sa jõuad? Siis otsustasi-

me spetsialiseeruda: jäägu 
ainult metsaveokärud ja –
tõstukid.“
„Ühe hea otsuse tegime 
veel,“ jätkas ta. „Võtsime ka-
sutusele oma kaubamärgi 
Palms. Pärast seda hakkas 
ettevõtte käive märgatavalt 
tõusma. Me ei olnud enam 
alltöövõtjad, vaid hakkasime 
tootma oma toodet oma 
kaubamärgi all. Kusjuures 
praegu oleme olukorras, kus 
praktiliselt kõik teeme ise. 
Kasutame küll omakorda all-
töövõtjat, kuid selle osa vä-
heneb ja on muutumas mar-
ginaalseks. Hiljuti näiteks ot-
sustasime isegi hüdrovooli-
kud ise komplekteerida: ole-
me operatiivsemad ja saame 
tagada kvaliteedi.“
Olgu lisatud, et loomulikult 
tegeleb Palmse Mehaanika-
koda ka oma toodete projek-
teerimise ja tööjooniste 
koostamisega, mitte ei osta 
seda intellektuaalset teenust 
sisse.
Palmse Mehaanikakoja 
Palms metsaveotehnika on 
tuntud terves Euroopas. Eriti 
hinnatakse kvaliteeti. „Meie 
üks Austria edasimüüja just 
äsja kurtis, et kaup läheb 
hästi, aga varuosadel polevat 
mingit turgu,“ muigas Anti 
Puusepp.

Kvaliteet ja efektiivsus 
tagavad kasumi
Nagu mainitud, leidis Anti 
Puusepp oma nime hiljuti 
Eesti Ekspressist kui eelmise 
aasta suuruselt 64. dividen-
divõtja Eestis. „Neid numb-
reid ei maksa tõsiselt võtta, 
reaalselt mul küll sellist raha 
taskus pole,“ naeris asjaosa-
line.
Aga mis on edu taga? Pole 
mingi saladus, et Palmse 

Mehaanikakoja töötajad tee-
nivad 2000 ja rohkem eurot 
kuus. Töötajaid on ettevõttes 
täpselt 50.
„Kohe alguses sai võetud 
suund, et kui on raske hetk, 
siis ei hakka tõmblema ja 
muutusi ette võtma, vaid 
hoian ikka oma rida,“ vastas 
Anti Puusepp. „Ma pole otsi-
nud hõlptulu, pole läinud 
börsile mängima või haka-
nud kinnisvaraga jändama, 
olen oma asja ajanud.“
„Spetsialiseerumine tõstab 
tööviljakust,“ jätkas ta, „ja 
kõrge tööviljakus ning efek-
tiivsus hoiavad meid vee 
peal. Käive ühe inimese koh-
ta on meil tõesti suur. Aga 
see ei tule mitte rabelemise 
ja 16tunnise tööpäeva arvelt, 
vaid töö organiseeritusest, 
töötaja koolitusest. Ning 
muidugi tööpingid: äsja soe-
tasime näiteks laserlõikuri.“
„Meil pole mingeid vahe-
pealseid ülemusi – juhtimis-
püramiid on madal. Ma ise 
tegelen samuti igapäevase 
tööga: kui vaja, müügiga, sa-
mal ajal mõtlen välja uusi 
mudeleid ja panen koos 
konstruktoritega neid pabe-
rile. Töö on minu jaoks sa-
mal ajal hobi.“
„Ja veel: ma olen kompro-

missitu kvaliteedi osas. Kui 
kvaliteedi tagamiseks peame 
midagi ümber tegema, siis 
teeme; kui see meile arvatust 
kallimaks maksma läheb, siis 
tuleb maksta – peamine, et 
toode oleks kvaliteetne. Rin-
giga tuleb kõik tagasi, näi-
teks on kõik edasimüüjad 
meid ise üles otsinud, mitte 
meie pole neile oma kaupa 
pakkunud. Ja muidugi on 
meil õnne ka ikka olnud, et 
sattusime õigel ajal õigesse 
kohta.“

Tõstab Eesti mainet
Palmse Mehaanikakoja käive 
tuleb sel aastal ilmselt ajaloo 
suurim. Sel aastal valmib 
kokku 2800 metsaveo haa-
gist ja tõstukit. „Number oli 
samas suurusjärgus ka vahe-
tult enne masu, kuid siis oli 
sortiment palju väiksem,“ 
täpsustas Anti Puusepp. „Ma 
ei häbene meie toodetele 
peale kirjutada Made in Es-
tonia, mis sest, et oleme 
Ida-Euroopast. Ma tahan 
Eesti mainet tõsta. Ida-Eu-
roopas oleme omas valdkon-
nas konkurentsitult esime-
sed, me ei pea oma toodete 
kvaliteeti mitte karvavõrdki 
häbenema.“

Palmse Mehaanikakoda OÜ
Asutatud 1992
Töötajaid 50
Toodang: metsaveo haagised ja tõstukid

2013 
käive 14,9 miljonit eurot
ärikasum 1,5 miljonit

2014 3 kvartalit
käive 14,2 miljonit eurot
ärikasum (prognoositav) 1,38 miljonit

Ettevõtja Anti Puusepp (vasakul) selgitab vallavanem Annes Naanile laserlõikuspingi tööpõhimõtet.

Palmse Mehaanikakoja „keevitajad“ näevad välja ka sellised: 
osa tööoperatsioone on täielikult robotitele usaldatud.

Fotod: Aivar Ojaperv



Kuulutaja reede, 24. oktoober 201410 Seiklus

Katrin Kivi

Laupäeva hommikul kell 9 
alustasime sõitu Rakverest 
Lõuna-Eestisse. Nimelt plaa-
nisime matkata raftiga (suu-
re kummipaadiga) mööda 
Eesti pikimat jõge Võhandut, 
saunatada ning seltskonda ja 
loodust nautida.

Äkki hakkab külm?
Paraku jäi meie seltskond pi-
sut väiksemaks, kui esialgu 
ootasime-lootsime. Siinko-
hal soovitangi neile, kes 
plaanivad korraldada suure-
mat väljasõitu sõpruskonna 
või töökaaslastega, et alati 
maksab arvestada loobujate-
ga ja pakkuda kohti välja 
rohkem, kui tegelikult soovi-
te. Samuti on tark küsida 
osalustasu ette, siis on ini-
mese otsus oluliselt kindlam 
ja võimalik vältida ebamuga-
vaid üllatusi.

Kuidas Kuulutaja meeskond raftig
„Inimene on õnnelik, 
kui tal on huvitav,“ üt-
les kord tuntud zoo-
loog Aleksei Turovski 
Kadrinas intervjuud 
andes. Nii otsustasime 
meiegi Kuulutaja kol-
lektiiviga käia looduses 
ja teha midagi põnevat.

Meie seltskonna põhiline 
hirm tundus olevat seotud il-
mastikuga. Väljas mõni üksik 
plusskraad – äkki hakkab 
külm? 
Kümne inimese asemel jõu-
dis Võhandule 6 matkajat, 
kõik korralikult mitmekihili-
selt riides ja vetthülgavad 
joped seljas. Kilomeetrikese 
sõitnutena hakkasid esime-

sed, külma pärast kõige roh-
kem pabistanud tüdrukud 
hõlmasid lahti kiskuma. Pa-
lav hakkas.
Kuigi teisel päeval sadas ka 
pisut lund ja vihma, ei saa-
nud tegelikult meist keegi 
külma ega ka õieti märga. Ai-
nult meie matka eestvedajal 
Aivar Ojapervel õnnestus ja-
lad märjaks teha. Ja isegi läks 

tal veel hästi: rafti Leevi hüd-
roelektrijaama juures uuesti 
vette lastes (sealse paisu tõt-
tu tuleb korraks maale kobi-
da – K. K.) võinuks ta ka täies 
pikkuses vette plartsatada, 
palju sellest puudu polnud. 
Aga eks ta oli ka varasemalt 
öelnud, et ta pole veel korda-
gi jõe peal käinud ilma end 
märjaks tegemata. Niisiis 

läks Ojaperve jaoks kõik oo-
tuspäraselt.
Nali naljaks, kuid tegelikult 
pole vaja ilma peljata – ok-
toober on veel suurepärane 
aeg selliseks ettevõtmiseks.

Lõpuks
saime proffideks
Esimesed kolm tundi jõel 
olid üsna kaootilised. Meie 

paadis sõudis 5 inimest, kel-
lest igaüks arvas täpselt 
teadvat, kuidas „tegelikult“ 
peaks raftiga sõitma. Nii jäi-
me tihiti pidama puuokste ja 
kivide taha ning paat liikus 
omatahtsi. 
Viimane tunnike venis – iga 
hetk pidi tulema peatuspaik, 
aga ei tulnud. Keha oli väsi-
nud, eriti selg ja käed. Ei tea, 
kas üldse tahaks edasi sõita? 
Õnneks pidasime ilusti vas-
tu. Kuum hernesupp, tee ja 
saiakesed ning väikeses 
püstkojas lõõmanud lõke 
kosutasid mõnusasti ja vaim 
virgus.
Teine pool sellest päevast 
läks oluliselt ladusamalt. Sel-
geks olid saanud põhilised 
võtted, kuidas rafti juhtida, 
kuidas keegi õigupoolest ae-
rutama peab. Nüüd oli roh-
kem aega märgata, kui ilus 
on meie Eesti loodus: kõrged 
liivapaljandid, mille kohta 
Ojaperv teadis kinnitada, et 
Võhandu jõe omi nimetatak-
se „müürideks“, aga samas 
läheduses voolaval Ahja jõel 
on need „taevaskojad“; vär-
vilised lehed puudel; ilus 
männimets; lõpmatult kää-
nuline Võhandu jõgi.
Esimesel päeval läbisime 20 
kilomeetrit, teiseks päevaks 
jäi sõita veel viis. Uhkusega 
võime kinnitada, et teisel 

Puhkehetk Võhandu jõe ääres

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!
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Rakvere • Lille 18 • E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718

1098.-

1049.- 810.- 515.-

399.-

625.-

360.-

609.-

komplekt 
SELINA

komplekt KARMELA

489.-

komplekt KLASSIKA

komplekt LIIGA

199.-

kušett RAMUNE

210.-

kušett ARTEK

149.-

kušett LADAdiivanvoodi TYRA

419.-
diivanvoodi BELLA

diivanvoodi RECORD

nurgadiivanvoodi BOSTON M

385.-
nurgadiivanvoodi OMEGA

389.-

nurgadiivanvoodi PUMA

810.-

nurgadiivanvoodi ARESSO

3+1+1

komplekt GLORIA
3+1+13+1+1

3+1+1

3+1+1
komplekt SIERRA

3+1+1

435.-

 köök SMILE 

329.-

 köök MODENA

269.-

 köök MORENO 

MÖÖBEL OTSE 
TOOTJALT!

VALIK VAIPASID!

 UUS!

kapp ALMA

al. 249.-al. 234.-

kapp AMBROZIA

299.-

kapp OZYRYZ
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ga Võhandu jõge mõõtis
päeval ei teinud meie raft 
enam ühtegi „avariid“. Paat 
liikus sujuvalt ja meie mee-
lest ka väga kiiresti. „Noh, 
olete juba täitsa profid,“ tun-
nustas ka matkajuht Hillar 
Irves, kes meil mõlemal päe-
val silma peal hoidis, saates 
meid truult oma ühekohali-
ses slaalomisüstas.
Ah jah: kui keegi seltskonna 
suurust liitis-lahutas ning 
avastas loogikavea – selts-
kond oli kuueliikmeline, aga 
raftis istus viis inimest -, siis 
nõks seisneb selles, et Oja-
perv-juunior tegi matka kaa-
sa samuti ühekohalise käres-
tikusüstaga: sarnaselt Hilla-
riga on tal selle riistapuuga 
kulgemiseks varasemaid ko-
gemusi. 
Matka lõpus said seda kipa-
kat „laevukest“ proovida tei-
sedki huvilised ja selgus va-
na tõsiasi: mis kõrvalt vaada-
tes tundus olevat imelihtne, 
osutus tegelikkuses keeruli-
seks tasakaaluharjutuseks.

Võhandu 100
Nagu eespool mainitud, oli 
meie matkajuhiks ekstremist 
Hillar Irves, kes tunneb Võ-
handu jõe viimast sadat kilo-
meetrit kui oma viit sõrme. 
Selliseid matku ongi tark ette 
võtta koos asjatundliku mat-
kajuhiga, kellelt on põnev 

kuulda nõuandeid, juhtumi-
si eelmistelt matkadelt ja 
müüdilaadseid pajatusi.
Jõeäärses saunamajakeses, 
kus ööd veetsime, saime Ir-
vese käest üsna põhjalikud 
teoreetilised teadmised jõel 
sõitmise kohta. 
Tema on ka mees, kes korral-
dab maratoni „Võhandu 
100“. Võistlus on muutunud 
aasta-aastalt populaarse-
maks: kui üheksa ja pool 

aastat tagasi korraldas ta 
ekstreemse ettevõtmise vaid 
paarikümnele sõpruskonda 
kuuluvale „hullule“, siis tä-
navu kevadel toimuvale 
kümnendale maratonile ko-
guneb starti 500 ja rohkem 
kondiaurul liikuvat veesõi-
dukit. Osalevad nii sportla-
sed süstadel kui ka harrasta-
jad väga erinevatel sõiduva-
henditel.
Nii mõnelgi meie seltskonna 

matkasellil jäi kuupäev 14. 
aprill kõrvu kumisema, sest 
just nimetatud päeval küm-
nes „Võhandu 100“ toimub. 
Registreerimine algab uu-
saasta südaööl: soodustingi-
mustel osavõtt on 35 eurot 
inimese kohta. 
Kas entusiasm raugeb või 
saab meie seltskonnast kee-
gi tõesti maha ka selle 100 
kilomeetriga, näitab aeg.

Võistlussüstal sõitmine eeldab varajasemaid kogemusi
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* Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta!
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OSTAME KOKKU:
KÕRVITSAT. Tel 5346 1561, 512 2560. VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699. OÜ Oleg Grossi Talu Annikvere sigala ostab 

kokkuleppehinnaga KVALITEETSET SÖÖDATERAVILJA. Maksmine toimub peale vilja laboratoorset uuringut. Tel: 53 476 567.

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!
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1.58 0.54
2.28 0.78

Eineviiner
kg 

Soolapeekon
(v/p)
kg 

Palmiksai
300g

HEA
HIND

3.98
5.48

HEA
HIND

HEA
HIND
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27-31.10

24-27.10

1.80  €/kg

0.38
0.58

-34%

0.92 €/kg 
0.48

1.38
-65%

0.02 €/pk 
0.34

0.48
-29%

2.83 €/kg 
0.48

0.68
-29%

1.92 €/kg 

0.38

0.32

0.64

0.68

0.16

0.78

0.78

0.78 0.78

0.56

0.44

0.94

1.24

0.28 1.18

1.48 1.28

-32%

-27%

-32%

-45%

-43% -34%

-47% -39%

2.92 €/kg 

3.20 €/kg 

3.81 €/kg 

0.45 €/L +0.08

2.67 €/kg 

1.56 €/L +0.04

1.56 €/kg 

0.01 €/tk 0.01 €/tk 

0.44
0.57

1.76 €/kg 

HEA
HIND

Kassitoit Teo
415g / 3 sorti

Roheline ja must tee
Gurieli
25pk x 2g

Karamellkompvekid
Barbariss
120g / Kalev

Kohupiimapasta Pere
250g / 3 sorti
Tere

1.34
2.68

-50%

0.15
* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5kg! * Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg! * Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10kg!

AINULT 26.10 AINULT 27.10

PARIM HIND

0.98
2.28

-57%

1.48
3.24

-54%

0.10
0.14

-29%

2.86 €/kg 
0.28

0.52
-46%

2.33 €/kg 

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5tk!* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk! * Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

AINULT 31.10AINULT 30.10

AINULT 29.10AINULT 28.10

PARIM HINDPARIM HIND

Või
82%, 200g 
Tere

Hapukoor
20%, 500g
Tere

Keeduvorst
juustuga
1kg

Suhkur 
1kg

Broileri lihasmagu
1kg

Kartul
1kg

Seamaks
(jahutatud)
1kg

Glasuuritud dessert 
35g / 3 sorti

Kohvisaiake
2tk pakis
120g

Kodulinnupasteet
(tomatitega)
130g

Sardiinid 240g / 2 sorti
(omas mahlas, õlis)

Jäätee Lipton
1,5L / 2 sorti 

Kiirnuudlid
Rollton
60g / 2 sorti

Vatipadjad
Velvera
100tk

Kosmeetilised salvrätid
Soled 20 x 21cm
90tk

Kaeraküpsised
Wow
500g

Muu alk. jook
Long Drink G:N
A.Le Coq 5,5%, 0,5L 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

24-30.10
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0.98

6.88

Verivorst
kg 

Pizzakate
kg 

Linnupiimakook
kg 
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HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

1.68

0.34

1.08

1.58

Hurmaa  Hispaania
kg

Õun  Poola
kg

Apelsin  L-Aafrika Vabariik
kg

Sidrun  L-Aafrika Vabariik
kg
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GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: TURU KAUBAMAJA, Laada 16. Tel 324 4100; RAJA, Ilu pst 2. Tel 322 4360; LY, Vilde 6. Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a. Tel 322 3561; KUNGLA, Tallinna 13. Tel 322 3989; Kadrinas: Viru 9, Tel 325 5810; Tapal: TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1. Tel 327 0460; Haljalas: GEA, 

Võsu 5. Tel 325 1270; Kundas: Kasemäe 12. Tel 322 4700; Tamsalus: PILLE-RIIN, Tehnika 24. Tel 322 3925; Väike-Maarjas: Pikk 9. Tel 326 1140; Rakkes: Faehlmanni 38.  Tel 329 1356; Vinnis: EVE, Sõpruse 5. Tel 325 1550; Tobia külas Lepnal: ELEKTRA. Tel 322 4746; Ida-Virumaal: Kiviõlis: KEVAD, Keskpuiestee 33.

Tel 337 4500; Kohtla-Järvel: Outokumpu 13a. Tel 337 5000 ja KALEV, Kalevi 27. Tel 337 3530; Ahtmes: Estonia pst 30a. Tel  337 2880; Aseris: Tehase 23. Tel 337 3033; Iisakus: Tartu mnt 55. Tel 337 4000; Jõhvis: Tartu mnt 15a. Tel 33 63 200; Jõgevamaal: Jõgeval: Tähe 10a. Tel 776 2956;

Tallinnas: Lastekodu 14. Tel 653 4000; Tammsaare tee 93.  Tel 608 8201; Ehitajate tee 41. Tel 679 0666; Paasiku 2a. Tel 602 3000; Ümera 13a. Tel 603 6140; Endla 53. Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21. Tel 601 5733; Kari 3. Tel 609 8380; Majaka 28a. Tel 359 0712; Väike-Ameerika 6. Tel 646 3180; Järveotsa tee 35b.

Tel 6 098 222; Randvere tee 115. Tel 660 5060; Raplamaal: Kohilas: Viljandi mnt 3a. Tel 489 8030; Harjumaal: Haabneemes: Kaluri tee 3, Viimsi vald. Tel 600 3000; Kuusalus: Mäe 1. Tel 607 6000; Loksal: Rohuaia 6. Tel 600 9200; Maardus: Nurga 3. Tel 600 4654; Jüril: TAMMIKU, Aruküla tee 7. Tel 609 1630; Kehras: Kose mnt 7.

Tel 601 9770; Keilas: Piiri 5, Tel 609 9120; Paldiskis: Rae 26. Tel 658 1200; Järvamaal: Paides: Pikk 25. Tel 387 0007; Türil: Viljandi 13a. Tel 387 8880; Järva-Jaanis: Lai 23. Tel 385 3313; Koerus: Paide tee 2. Tel 389 7570; Pärnumaal: Vändras: Pärnu-Paide mnt 26. Tel 44 39 600. Tartumaal: Tartus: Soola 7. Tel 776 9802.

24. oktoober - 30. oktoober

1.24

1.08

0.34

0.88

0.28

0.89

0.44

1.08

1.28

3.48

2.18

0.28

1.28

0.88

0.38

6.98

2.58

1.08

1.78

0.42

1.08

8.98

1.18

4.98

5.98

0.88

0.18

6.98

1.18

4.48

1.14

0.79

1.78

1.38

0.52

1.64

1.58

0.44

0.41

1.18

0.53

1.38

1.48

2.98

0.38

1.58

1.29

0.49

3.24

1.34

2.38

0.54

1.64

1.56

7.68

1.28

0.28

1.54

1.49

1.04

2.28

1.78

0.67

11.27 €/kg 

2.70 €/kg 

4.25 €/kg 

1.76 €/L +0.08

3.11 €/kg 

4.45 €/kg 

2.20 €/kg 

2.70 €/kg 

7.31 €/kg 

4.64 €/L 

8.72 €/L 

0.56 €/L +0.04

7.31 €/kg

5.87 €/kg 

1.19 €/kg 

1.34
1.68

7.44 €/kg 
0.98

1.34

4.90 €/kg 

13.96 €/L 

12.90 €/L 

6.00 €/kg

6.36 €/kg 

1.40 €/kg 

0.04 €/pk 

17.96 €/L 

0.12 €/tk 

6.64 €/L 

7.33 €/kg 

0.90 €/L 

13.96 €/L 

4.21 €/kg 

5.97 €/L 

9.12 €/kg 

1.58 €/kg 

13.80 €/L 

7.43 €/kg 

Suitsutatud veise välisfilee
(viilutatud) 110g / Rakvere
Lihakombinaat

Viiner Valga Maks & Moorits
400g / Atria 

Küüslauguleivake ja
Juustu-sibulaleivake
80g

Hele õlu Heineken
5%, 0,5L 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Seep Palmolive
Revitalizing Freshness
(rohelise tee ja kurgiekstraktiga)
90g

Pedigree vitamiini-
koeraküpsised
Biscrok
200g 

Saiakate 200g / Rakvere
Lihakombinaat 

Jogurtijook Gefilus
(4 x 100g)
400g / 3 sorti
Valio 

Mitmevilja näkileivad
Finn Crisp
175g

Kali Elektra
0,5L

Kompvekid Praline
(india pähkliga)
175g / Kalev

Kanafileesink
(viilutatud)
150g / Tallegg 

Kodusai
(viilutatud)
320g / Fazer 

Nätsukomm
Maoam Maomix
180g 

Brändi Imperial
XII VSOP
36%, 0,5L 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Kummikommid Fazer
180g / 2 sorti

Maamehe sink
(viilutatud)
280g / Nõo
Lihatööstus 

Must vormileib
(viilutatud)
300g / Fazer 

Tee Greenfield
(25pk x 2g)
50g 

Viski Scottish Leader
Blended Scotch Whicky
40%, 0,5L 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Hügieenisidemed Always
Ultra Normal Plus
10tk 

Suitsupeekon
vaakum / kg
ca~250g
Nõo
Lihatööstus 

Juust Mozzarella Delikatess
Vigala 260g / 120g

Kõrrejook Zoo
(puuvilja)
0,2L

Viin Medoff Classic
40%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Pesupulber
Tide Color
280g

Maasuitsu kaelakarbonaad
(viilutatud) 125g / Rannarootsi

Riisihelbed
Haljas
500g

Mahl ja nektar
Barinoff
1L

Hambapasta Blend-a-Med
Complete7 Extra Fresh
100ml

Lisatoit koertele
Pedigree Rodeo
(loomalihaga)
70g 

Nätsukomm
Maoam Kracher
200g

KPN arom. kvalit.
vahuvein Filipetti
Moscato Bianco
6,5%, 0,75L 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Kaits. geogr. täh.
vein Franz Hoffner
Riesling
8,5%, 0,75L 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Geogr. täh. vein
Santa Carolina
Celler al 12%,
0,75L / 2 sorti 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.
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Müüa vana mõisakompleksi piiritusete-
hase hoonestus Haljala vallas, Varangul. 
Seinad põllukivist, kinnistul kanal, mis 
on ühenduses Selja jõega. Krundi suurus 
2,7 ha. HIND 50000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Müüa Rakvere kesklinnas tupiktänavas 
Võidu tn 39a, esimesel korrusel äripind 
(endine kasutatud riiete äri). Sobiv 
ruum kaupluseks, bürooks, teenindu-
seks või väiketootmiseks. Ruum sobib ka 
ümberehituseks korteriks. HIND 22000 
EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa Rakvere kesklinna läheduses Rä-
gavere tee ja Karja tn ris s renoveeri-
mist vajav tulekahjustusega hoonesta-
tud kinnistu. Kinnistul palkmaja ja kõr-
valhoone. Krundile on toodud vee- ka-
nalisatsioonitrassid ja side kaablid. 
Elektri liitumine olemas. Krundi suurus 
1 724 m². HIND 27000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Müüa maja Rakveres, Vahtra 89, vajab 
remon , palk ja täidissein (peal kivivoo-
der), ahjuküte, saun, 200 l boiler, linna 
vesi ja kanalisatsioon. Avar viljapuuaed, 
krunt 771 m2. Tänavad asfalteeritud. 
HIND 51500 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa privaatne maja Rakvere linna pii-
ril Rannapungerja mnt 4. Kvaliteetselt 
remonditud, majas on õhksoojus kamin, 
4 tuba, suur köök koos köögimööbliga, 
aias viljapuud, majas 2 panipaika, 2 tua-
le . Kõrvalhoones saun, garaazh ja kel-
der, tuale  ja suvetuba. Krundi suurus 
2 100 m². HIND 121000 EUR. Helista 
5530227 Eino

Müüa privaatses asukohas, Rakvere 
kesklinna lähedal Silla 6a ridaelamu-
boks. Elamus on 5-tuba, oma küte, kesk-
küte, õhksoojuspump ja elektriküte. Toi-
miv ühistu, elamul on madalad kommu-
naalkulud. Hoones puitpõrandad, möö-
bel jääb soovi korral sisse, 2 tuale ruu-
mi, saun, eraldi seisev garaazh ja puu-
kuur, kinnistul on oma väikese aiaga 
hoov ja terass. HIND 88000 EUR. Helista 
5530227 Eino

ÜÜRILE ANDA

Müüa mugav ahikü ega korter Pajus  
keskuses, Tartu mnt 16. Ühes toas uus 
pake aken ja põrandal parke . Elutoas 
ja magamistoas ahi ning elutoas lisaks 
pliidi soojamüür. Korteri juurde kuulub 
garaazh, puukuur ja aiamaa. Lähedal 
bussipeatus, lasteaed ja kauplus. majas 
korteriühistu. HIND 11700 EUR. Helista 
5063921 Galli

Müüa 3-toaline korter Pajus  keskuses, 
Linnu 11. Korteris vahetatud aknad ja 
paigaldatud uus turvauks. Võimalus ehi-
tada korterisse kamin. Korteri juurde 
kuulub keldriboks. Maja koridorid reno-
veeritud, paigaldatud uued aknad ja 
maja välisfassaad uuendatud. HIND 
13000 EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa Rakvere kesklinnas Laada 4 soe 
päikseline rõduga 2-toaline korter kol-
mandal korrusel. Korter on renoveeri-
tud, aknad on vahetatud, majas toimiv 
korteriühistu. HIND 30500 EUR. Helista 
5063921 Galli

Müüa Rakveres 2-toaline mugavustega 
remon  vajav korter Võidu 86. Korteris 
ühes toas naturaalparke  põrand, ak-
nad vahetatud, vannituba uuendatud. 
Avar köök. Korteri juurde kuulub keld-
riboks. HIND 21500 EUR. Helista 
5063921 Galli

Müüa Rakveres Adoffi 2, hubane, soe ja 
suurepärase vaatega 2-toaline korter sü-
dalinnas. Toimiv korteriühistu. Mööbel 
võib sisse jääda. HIND 22000 EUR. Helis-
ta 5530227 Eino

Üürile anda 2-toaline möbleeritud kor-
ter Rakveres, Vabaduse 78. Korter asub 
linna ääres, looduskaunis keskkonnas, 
pood on umbes 800 m kaugusel. Köök 
eraldi, puit aknad, korter kohe vaba ja 
saab sisse kolida. Kommunaalkulud 
soodsad, suvel 35 eur ja talvel 90 eurot. 
Majal oma kü esüsteem. HIND 180 
EUR. Helista 5233830 Lisete

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

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

Galli Wölfert
maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Eino Vaher
maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID MÜÜA MAJAD

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA (MAJA, 
KORTER, PÕLD, METS JM).

LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE UUELT KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

Nele Lauk
Tel 5697 5217
maakler

Tõnu Kuhi
Tel 502 2114
kutseline hindaja

Margus Punane
Tel 504 9998
tegevjuht

Triinu Heinluht
Tel 5391 0678
maakler, hindaja

Taivi Kask
Tel 5567 1233
maakler

Unistuste kodu avara krundiga!
Kase 11, Tõrma küla, Rakvere vald 
Hind 45 000 € 
3-tuba avatud köögiga, Krunt 4443 
m², garaaž
Nele Lauk: 56975217

Naudi elu kesklinnas! 
Rakvere, Laada  45  
Hind 38 000 € 
3-tuba, 2 rõdu, 67,0 m², korruseid 
5/5.
Nele Lauk: 56975217

Vali renoveeritud kodu! 
Rakvere,Võidu 88
Hind 38 500 € 
3-tuba, 61,0 m²,
korrus 1/5, 
Nele Lauk: 56975217

Ahikü ega on kulud soodsamad! 
Mäekalda 10 UUS HIND!
Hind  7900 € 
Korrus 2/2, 2-tuba, 40m²,
ahiküte
Nele Lauk: 56975217

Kena vaade südalinnale!
Rakvere, Koidula tn 7
Hind 39 990 € UUS HIND!
4-tuba, 83 m², korrus 3/4, uued ak-
nad, parke , keskküte, kamin.      
Margus Punane: 504 9998

Soodne korter kuuror s!
Võsu, Spordi tn 19
Hind 22 990 € UUS HIND!
3-tuba,  60,6 m², korrus 1/3, rõdu, 
õhksoojuspump.     
Margus Punane: 504 9998

Ehita omale ise maja!
Rakvere, Maidla tn 
Hind 10 990 € 40 % Soodsam
Krunt 1318 m², kommunikatsioonid 
kinnistu piiril.     
Margus Punane: 504 9998

Madalad kulud, soodne elu!
Rakvere, Narva tn 14
Hind 23 990 € UUS HIND!
2-tuba,  50 m², korrus 2/2, kamin, ahi, 
õhksoojuspump.     
Margus Punane: 504 9998

Renoveeritud korter kesklinnas
Saue tn 5, Rakvere
Hind 45 000 €
3 tuba, 57,3 m², korrus 2/4, avatud 
köök, madalad kommunaalkulud
Taivi Kask 5567 1233

Korter perele Rakvere lähistel
Õhtu tn 2, Piira küla
Hind 35 900 €
4 tuba,  78,6 m², korrus 3/3, ahikü e 
võimalus, rõdu
Taivi Kask 5567 1233

Soodne 4-toaline korter Veltsis
Veltsi tee 11, Veltsi küla
Hind 10 900 €
4 tuba,  79,7 m², korrus 3/3, ahikü e 
ja aiamaa võimalus
Taivi Kask 5567 1233

Rakvere, Turu plats 5, II korrus
Tel 32 23 601 , faks 32 23 559
rakvere@uusmaa.ee
www.uusmaa.ee

Avar ahikü ega korter
Lai tn 3, Rakvere
Hind 32 900 €
2 tuba, 62,5 m², korrus 3/3, kuur ja 
kelder, madalad kulud
Taivi Kask 5567 1233
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KINNISVARA

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

•Müüa valmimisjärgus 1-3toalised 
korterid Pagusool . Hind alates 790 €/
m2. Tel 5665 8776, Airike

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

• Müüa 1toaline korter Vinnis. 
39 m2, vannituba, WC eraldi, suur 
rõdu, õhksoojusküte, uued aknad. 
Tel 5038 02

• Müüa või anda üürile 1toaline korter 
Kundas Mäe tn 14. Tel 5220 305

• Müüa 1toaline mugavustega korter 
(43 m2) Rakkes. Tel 5675 0239

• Müüa Tallinnas Pae 23a väike korter 
(16 m2). Väga ilus, renoveeritud, 
2/5. Hind 26 500 €, käsiraha 5000 €, 
krediidiabi. Olemas variandid. Tel 5551 
8067, Roza

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
(27 m2) Rakveres Tööstuse tn 25-10. 
HInd 8000 €. Tel -358 5381 6516, +358 
0417 020 967

• Müüa 2toaline keskküttega korter 
Rakveres  Side tn 6. Tel 5110 478

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn, III k., üp 39 m2. Hind 15 
900 €. Tel 5884 1397

• Müüa Sõmerul 2toaline keskküttega  
korter. Soodushind kuu lõpuni 9500 €. 
Info www.kv.ee/2416694. Tel 5624 4605

• Müüa soodsalt kena 2toaline  korter 
Kundas Mäe 12, 5/3, 38 m2, uus 
santehn., dushiruum remonditud, 
info/pildid www.kv.ee, 5563 5289

• Müüa Tamsalus Kesk tn 2toaline 
ahiküttega korter. 2/2, remont lõpuni 
tegemata, madalad kom.maksud.  
Hind 2950 €. Olemas ka teise kortereid. 
Tel 5551 8067, Roza

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Tamsalus. Tel 5117 954

• Müüa 2toaline korter (37,7 m2, V 
korrus, plastikaknad, metalluks, san.
tehnika korras) Kiviõlis. Tel 5397 2349

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

• Müüa  3toaline  k.m. korter 
Sõmerul Astri tn (67,1 m2, II korrus, 
toad eraldi, rõdu, õhksoojuspump). 
Tel 5296 093, sirje008@hot.ee

•  Mü ü a  3 t o a l i n e  ko r t e r  Ta p a 
kesklinnas. Tel 5110 478

• Müüa 3toaline remonti vajav korter 
Jänedal. Aknad vahetatud. Esimene 
korrus. Hind 13900 €. Tel 5262 267

•Müüa 3toaline väga ilus renoveeritud 
korter Kiviõlis. 3/5, hind 16 000 €. Tule 
vaata, tingi! Tel 5551 8067, Roza

• Müüa Haljalas 4toaline renoveeritud 
korter. Tel 5568 6385

•  M ü ü a  v a l m i m i s j ä r g u s 
ridaelamukorter Rakveres Tedre 
tn 12. Hind alates 44 000 €. Tel 5665 
8776, Airike

• Müüa valmimisjärgus eramu 
Rakveres Linnuriigis. Hind 55 000 €. 
Tel 5665 8776, Airike

• Müüa armas palkmajake Viru-
Jaagupi alevis. Krunt 650 m2, otse 
omanikult. Helista ja küsi lisa tel 
5079 984

• Müüa maja Ulvis Rägavere vallas 
Lääne-Virumaal. Info telefonil 5393 
5570

• Müüa talumaja Tapa vallas (sobib 
ka maakoduks), kinnistu suurus 3 ha. 
Info tel 5110 478

• Müüa Kadrinas elamumaa (1317 
m2). Kõrghaljastus, juurde toodud 
vesi, kanalisatsioon ja elekter. 
Lepingud kõik sõlmitud. Valmis 
ehitatud maja vundament, kaasa 
maja projekt. Tel 5530 227

• Müüa maa Karepa külas (3,7 ha). 
Hind 37 000 €. Tel 5394 4558

• Müüa maja koos abihoonega 
Tamsalus, Kandle 8 Hind 14 500 €. 
Lisainfo tel 503 6006, Sven

• Müüa Tõrma külas elamumaa (1,26 
ha). Läbi jookseb oja, mille ääres 
pooleli olev suvemaja, elektriliitumise 
võimalus krundi piiril.  Rakvere 
kesklinna 4 km, linna piirini 1,6 km. 
Tel 5229 233

• Müüa krunt (1240 m2). Tel 5570 990

• Müüa elamukrunt Käsmus. Tel 
5568 6385

• Müüa garaazh Ussimäel. Tel 5814 
3285

• Müüa garaazh (alune tühi) Näpil. 
Tel 5157 395

• Ostan garaazhi Rakveres. Tel 5558 
8135

• Ostan garaazhi Rakveres, võib vajada 
remonti. Tel 5145 796

• Ostan remonti vajava garaazhi 
Rakveres. Tel 5550 0588

• Noor pere soovib osta elamiskõlbliku 
maamaja või talukoha Rakverest 25 
km. raadiuses (võib vajada remonti). 
Ülehinnatud pakkumisi paluks mitte 
teha!  Pakkumised teha meilile   mn26@
hot.ee või tel 5341 6064

• Soovin osta renoveerimist vajava 
maamaja/talu, maks. 20 km Rakverest. 
Pakkuda võib kõike! Tel 5557 5171

• Otsin klientidele 1-, 2- ja 3toalist 
korterit Tapa linnas, maja Tapal ja 
Kadrina vallas ning  1- või 2toalist 
keskküttega korterit Rakvere linnas. 
Kõik pakkumised on oodatud, tasuta 
konsultatsioon. Kui soovite müüma 
hakata enda kinnisvara, võtke eelnevalt 
ühendust konsultatsiooniks tel. 5110 
478 või urmas.saarmets@pindi.ee

• Soovin osta remonti vajava korteri või 
maja Rakveres või selle lähiümbruses. 
Soodsa pakkumise korral raha kohe 
kätte! Tel 5457 6756

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

• Soovin üürida 2toalist korterit 1. 
või 2. korrusel soodsa hinnaga Tapa 
linnas. Tel 5562 0265

• Soovin üürida 1-2toalist mugavustega 
korterit soodsalt Rakveres. Tel 5841 
0631

• Üürile anda Rakveres eramajas 
möbleeritud tuba ja köök abivalmis 
korralike elukommetega  soovitavalt 
õpilasele õppeperioodiks. Ahiküte, 
head pesemisvõimalused, eraldi 
sissekäik. Tel 5561 1125

• Üürile anda 1toaline möbleeritud 
ahiküttega korter Rakveres, vesi ja 
kanal. sees Tel 5270 058

• Anda üürile 1toaline k.m. korter 
Rakveres Tuleviku 7a (I k.) üksikule 
inimesele pikemaks ajaks. Tel 5554 
6268

•  Ü ü r i l e  a n d a  1 t o a l i n e  k õ i g i 
mugavustega korter Sõmerul, uued 
aknad ja uks. Tel 5887 1954

• Üürile anda 2toaline puuküttega 
korter Rakveres Pikk 37 II korrus. Hind 
190 €. Tel 5034 972, info@ko.ee

• Üürile anda 2toaline k.m. korter 
Rakvere linnas. Tel 5358 6829

• Omanik annab soodsalt üürile 
2toalise k.m. osaliselt möbleeritud 
korteri kesklinnas I korrusel (avatud 
kööginurk, 36,6 m2). Tel 5067 820

•  Ta p a l  ü ü r i l e  a n d a  2 t o a l i n e 
mugavustega möbleeritud korter. 
Üür 30 € + kom.maksud. Tel 5623 4575

• Üürile anda 3toaline korter Kundas. 
Tel 5667 0309

• Anda üürile möbleeritud kõigi 
mugavustega korter Arknal (5km 
Rakverest) otse omanikult. Info tel 
55 533 033

• Üürile anda Tamsalus Sääsel korter, 
mis on osaliselt sisustatud. Võib ka 
firmale töötajate majutamiseks. Tel 
5533 720

• Üürile anda k.m. korter. Tel 58361490

• Anda rendile maamaja Laekvere 
vallas Muugal Raja külas. Möbleeritud, 
vesi- ja kanal. sees koos saunaga. Info 
tel 5270 058

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

• Vahetada 2 3toalist korterit maja 
vastu Rakveres. Kompensatsiooni 
võimalus. Tel 5372 5862

ÄRIPINNAD

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID

Tel 516 4685

SÕIDUKID
• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi 80 B4 Avant 2,0 85 kW 
bensiin, läbisõit 160 000 km, 1993. a, 
hõbedane, hästi hoitud, roostet pole. 
Tel 5061902

• Müüa Ford Mondeo 2005. universaal, 
bensiin, manuaal, punane, 180 000 km. 
Väga heas korras. Tel 5667 7294

• Müüa MB madel tendiga  kast 
5,6x2,32x2,1, kv. 3,2. Suur kabiin. Hind 
3300 €. Tel 5553 6535

• Müüa sõiduauto Nissan Almera 
1998. a. Hind kokkuleppel. Tel 5360 
5145

• Müüa  Opel Astra  1,6i 1998. a, 
tumekirss metallik, 5 ust, luukpära, 
uuem mudel. Sõiduk väga heas korras, 
omab ülevaatust 09.2015. Hind soodne. 
Tel 5079 984

• Müüa Opel Astra 1,6 62 kW 2002. a 
hõbedane met., 5 ust, v.h. korras. Tel 
5174 193

• Müüa Opel Astra Caravan 1994. a b., 
roheline, summuti vajab keevitamist. 
Hind 250 €. Tel 5107 541

• Müüa Opel Frontera 2,2  16v 100 
kW. Bensiin 2000. a, tagavedu + esi 
+ aeglusti. Kõik lisad, heas korras, 
läbisõit 175 000 km. Tel 5198 1625

• Müüa Opel Omega 2,5 bensiin 
1995. a, üv puudub. Sõidab, vajab 
vähest remonti. Hind 370 €. Tel 
5552 7229

• Müüa Opel Omega 94-95. a. Võimalik 
ka varuosadeks, uued talve naelrehvid, 
uued esituled. Tel 5695 4670

• Müüa Renault Th alia 1,4 55 kW 
2005. a aprill, hõbedane, el.aknad 
ja peeglid, 158 000 km, tsinkkere, 
ideaalsed näidud ülevaatusel. 
M+S rehvid, kokkuleppehind. Tel 
5852 8509

• Müüa Scania 142 (metsatehnika 
veoks, müük koos kliendibaasiga). 
Hind kokkuleppel. Tel 5332 2384

• Müüa sõidukorras VAZ 21063. Tel 
5347 2060

•Müüa VW Caddy 2008. a diisel, 
automaat, parempoolse rooliga. 
Lisainfo -372 56 702 222

• Müüa paat. Tel 5199 7910

• Müüa soodsalt uued Saksa prot. 
naastrehvid R14, R15, R16 ja R17. Tel 
5199 4222

• Müüa Nokia lamellrehvid. 4 tk. 
205/65 R16C. Mustrit 6-7 mm. Sobivad 
kaubikutele. Renault Trafic, Opel 
Vivaro, Nissan Primastar. Hind  100 €/
komplekt. Tel 5086 925

• Müüa Opeli plekkveljed koos 
naastrehvidega 4x100, 175/65 R14 
ja Opeli valuveljed suverehvidega 
(5 auguga, 195/60 R15). Tel 517 4193

• Müüa GAZ 53 uued rehvid. Tel 
5558 3686

• Müüa talverehvid 175/70 R14. Tel 
5556 3745

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

• Ostan autoromusid. Puksiir- ja 
veoteenus. Tel 5558 5956

• Ostan Vene võrri, K-125 -175 
mopeedi, jalgratta, nende osi. Tel 
5031 849

• Ostan autoromusid. Tel 5558 3686

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

• Ostan mootorratta, huvitaks Jawa, 
Izh, Ural jne, võib pakkuda ka nende 
varuosi. Tel 5199 4222

• Ostan Vene maastikuauto VAZ 2121 
Niva, ka rem. vajava. Tel 5841 5322

• Ostan VAZide uusi plekkilukilpe, 
Vene-aegseid uusi rehve. Tel 5157 395

AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00          www.hot.ee/rakett

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car     1,8i             98
AUDI S4/A4       4,2 i             06
AUDI A3          1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI -00
AUDI A8                          3,7I/aut                  97
AUDI 80/90/Q/coupe                           84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/quattro                94 
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 quattro     3,6i/4,2i/aut    89

ALFA ROMEO 33/164  3,0i       83-94

BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut       86
BMW E34      520i/518i           94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe            92-95
BMW E38         4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46        2,0TD          -05
BMW E46 coupe   I,9i                       00

CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,3i aut.        -97
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD     97

CITROEN XSARA 5ust  1,4                 00
CITROEN C2                     1,0i                       06
CITROEN C3                    03
CITROEN C5    2,0HDI                   -04

DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ    0,8i             99

FIAT TIPO       1,7D        88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i       95-98
FIAT PUNTO       1,2i             -05
FIAT MAREA sed/car                            96

FORD TRANSIT     2,0TD           02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO             93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      98
FORD ESCORT /ORION   91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA              84-95
FORD FOCUS                                               -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i       90
FORD COURIER     1,3i                -99

HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut       -98

HYUNDAI ACCENT 3 ust 1,3i          00
HYUNDAI PONY sed/3ust 1,5/1,3        93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA         -97
HYUNDAI GETZ     1,4                        08

KIA CARNIVAL  2,9TD/aut                   99
LANDROVER FREELANDER  1,8i           97

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

MAZDA B2500                0 6
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i    85-95
MAZDA 323F      1,6i/1,5i    92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car              -02
MAZDA XEDOS 6    2,0V6          92-94
MAZDA 6 sed     2,0                    02

MB CLK                   97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car          93-00
MB E-klass                                                  97
MITSUBISHI PAJERO                      -97
MITSUBISHI GALANT                                   -00
MITSUBISHI LANCER sed/car        85-00
MITSUBISHI COLT                        88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust           97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                    -07

NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i   95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                 01
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                   -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i    86-95

OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i       02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I           92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
OPEL SINTRA        2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD        89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA            2,0 TD                          99
UUS! OPEL MERIVA           1,6 i                      05 

PEUGEOT 405/205/306/309        83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER    2,5TD               99
PEUGEOT 206 3ust  1,1                 99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi       05
PEUGEOT 107 5 ust 1,0i                       06
PEUGEOT PARTNER   1,9D                  -04

PORSCHE 924     2,0         82/85

RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0     85-98
RENAULT SAFRANE  2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD   96-99
REANULT THALIA      1,4                    -04

ROVER 620/416     1,6i/2,0i    93-00

SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car    2,0i/aut               99

SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 

SUBARU LEGACY    2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94

SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                    06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95
UUS! SEAT LEON               1,6i                      02

SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00

TOYOTA CARINA E/car 1,6i       92-97
TOYOTA COROLLA 3ust 1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA    2,4i              95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO       1,0i                       06

VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO       1,4D      81-99
VW POLO Classic    1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                  92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6          98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed     1,6i         98

VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -00
VOLVO S70/V70     2,5i           -00
UUS! VOLVO S80/V80  2,5TDi        99

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

KASUTATUD 
TALVEREHVID

E-R 9-16.00
Väljaspool tööaega

eelneval kokkuleppel. 
Tallinn-Narva mnt 94.km

Tel 5568 4683

Kaubikute,maasturite
ja sõiduautode REMONT

Me hoolitseme sinu neljara alise sõbra eest

KÜTTEPIHUSTITE  REMONT  -hooldus

KÜTTEPUMPADE REMONT  -hooldus

AUTOMAATKASTIDE REMONT

AUTOMAATKASTI ÕLIDE VAHETUS

AUTO DIAGNOSTIKA

*REMONT*HOOLDUS*REHVIVAHETUS*

VARUOSADE MÜÜK

-JÄRELMAKSU VÕIMALUS-

AM3 Autohooldus KÜTUSE 16a, RAKVERE

VAALA KESKUSE KÕRVAL
tel : 52 28 441 epost: autovahetus@gmail.com
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www.kuulutaja.ee

• Teen ehitus- ja remonditoid. Tel 
5341 2426

• Puksiirabi. Veoteenused. Autoabi. 
Tel 52 06 306, www.puksiir.eu

• Teen keevitustöid ettevõttetele ja 
eraisikutele. Tel 5566 7202

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Toru- ja sanitaartehnilised tööd. 
Tel 53324749

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593

• Vesi, küte, kanalisatsioon. 
Hooldus, remont, ehitus. Tel 32 
44 103, 5850 1276

•  B o i l e r i t e ,  k r a a n i k a u s s i d e , 
W C - p o t t i d e ,  d u s h i k a b i i n i d e , 
veeautomaatide paigaldus jm tööd. 
Tel 5680 3249

• Teostan kõiki santehnilisi torutöid 
ning hooldust. Tel 5199 4222

• 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 502 4944

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

•  Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, 
kaminad, müürid. Tel 5552 8487, 
Vaiko

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

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

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

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

• Korstnapühkja. Tel 5560 4046

• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 4670

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

• Transport  ja kolimine  parima 
hinnaga. Tel 5695 6535

• Transporditeenus  kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel 5535 938

• 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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

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

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

• Veoteenus (260x175x175). Hind 
kokkuleppel. Tel 5061 547

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

• Teostan kolimisteenust Ford Transiti 
kaubikuga. Hinnad soodsad. Tel 5695 
6535

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

•  Ve o t e e n u s  v ä i k e k a l l u r i g a 
(kandevõime 1,50 tonni või 4 m3 
küttepuid. Tel 56915810

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

• Kallurauto-, poolhaagisauto- 
(tent, platvorm), metsaveoauto-, 
väikekaubiku-, buldooseri-  (T-
130, TD-75),  kopplaaduritööd. 
Treimis-, keevitustööd (gaas, elekter, 
CO, metallilõikus), teraviljavedu. 
Kohaletulemise võimalus. Kuulutus ei 
aegu! Tel 503 2269

• 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. Feka-Ekspress OÜ 
Tel 5194 4298

• Rakkekaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5574 792

• Pakume vee-, kanalisatsiooni, 
mahutite  ja  gaasitorustiku 
paigaldust, hooldust, remonti ja 
teostame keevitustöid.Erinevad 
rauatööd mustast ja rv metallist,  
rõdu piirded ka poleeritud rv 
torust. Nimativ OÜ 5348 7973

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

•  T V- a n t e n n i d ,  d i g i - ,  S AT-
T Vkomplektid .  Müük (l i isingu 
võimalus). Paigaldus. Konsultatsioon. 
Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 OÜ 
Mart Tali Kaubandus

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Rägavere 
tee 44 II korrusel. Helista juba täna tel 
+372 5512 053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee

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

•  K o o s t a n ,  k o r r a s t a n 
tööohutusalaseid dokumente. Tel 
5560 2804

•  Pehme mö öbli  remont,  v e o 
võimalus. Tel 32 27 822, 5061 547

• Kvaliteetne raamatupidamisteenus! 
Tel 5554 1191 www.websoft.ee

• Kogemustega bil.v. raamatupidaja 
pakub teenust  kokkuleppelistel 
tingimustel.  Tel 5568 6385

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

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

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole! Tel 5185 318

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

• Teen graveeringuid klaaspindadele 
- pildid, nimed jne (kruusid, pokaalid 
jpm). Tel 5851 5111

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  TREILERI RENT

 Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.hot.ee/rannel 
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere Jaama 21 Rakvere 
tel 3223103tel 3223103

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA REMONT JA 
TÄITMINETÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Autostereote ja * Autostereote ja 
multimeedia paigaldusmultimeedia paigaldus

S õ i d u a u t o d e 
õlivahetus

Veermiku ja pidurite 
hooldus ning remont

Info 5255 126

TEENUSED
•  T r i m m e r d a m i s -  j a 
võsalõikustööd. Tel 5463 2596

• Teeme metsaraiet, metsaväljavedu 
ja metsavedu. Tel 5365 3504

•  Te o s t a n  v õ s a l õ i k u s t ö i d 
k r u n t i d e l ,  k ra av i p e r v e d e l , 
teeäärtel. Varustus ja transport 
olemas. Hinnad kokkuleppel. Tel 
5196 2938

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

•  Ta l v  t u l e k u l .  Va h e t a m e , 
parandame teie katuse, aknad, 
uksed, ahjud, pliidid. Teeme teie 
kodu korda. Kolimine, eramute 
ehitus ja renoveerimine. Helistage 
5278 191 ja töö saab tehtud

• Teostame remondi- ja ehitustöid. 
Plaatimine, tapeetimine ja muud 
maalritööd. Tel 5187 979

• 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

• Korterite, eramute ehitus- ja 
remonttööd. Tel 5394 6666

• Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel 
5612 3743

• Fie Mart Nestor ehitab uusi ja 
renoveerib vanu hooneid. Tel 5646 
0674

• Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

• Lammutus-, ehitus- ja remonttööd 
(plaatimine, viimistlus,  parketi 
paigaldus). 25a kogemus. Tel 5045 560

• OÜ Serom teostab  üldehitus-, 
remondi-, sanitaar- (vannitubade, 
saunade ehitus) ning silikoonitöid 
(fassaadi- ja sisemised silikoonitööd 
Soome). Kindel kvaliteet! seromest@
gmail.com, tel 5682 7680

• Teostan korterites ja eramajades 
sanitaarremonti. Töö kvaliteetne. 
Helistada tel 5662 1898

•  K C K  Te e m a n t  O Ü  t e o s t a b 
teemantpuurimist, isolatsioonitöid, 
väiksemaid ventilatsioonitöid ning 
paigaldab värskeõhuklappe. Kontakt 
info@kckteemant.eu, tel 5174 192, 
koduleht www.kckteemant.eu

• Juuksur Alli Tamsalus Raudtee 5 
teisel korrusel avatud N, R 9.00-16.00, 
L 9.00 - 14.00. Tel 5620 3174

• Ind.õmblus (sh pisi remont, lukkude 
vahetus). Tel 5209 952

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

* Koduelektroonika remont

Kontoritehnika  Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika

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

• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine

• esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899

EHITUS

• EHITUSE PEATÖÖVÕTT
• ELAMUTE EHITUS
• ÄRI- JA TÖÖSTUS-
  HOONETE EHITUS
• HOONETE 
  RENOVEERIMINE
• OMANIKUJÄRELVALVE
• PROJEKTIJUHTIMINE
• DETAILPLANEERINGUD

Kõik tööd 
projektist teostuseni!

+372 501 7412
info@tarvaprojekt.ee
www.tarvaprojekt.ee

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

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja 
planeerimine
* välis vee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaadi- ja katusetööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi 
renoveerimistööd
* lumelükkamine, katuste 
puhastamine

Tel 5191 2784
info@armitec.ee
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KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

RKAMD EHITUS
www.rkamdehitus.ee
RENT tel 5300 2086, 
EHITUS tel 501 7047

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

www.kuulutaja.ee

Paigaldame:
fassaadiplaate
sokliplaate
rõdupiirdeid

Tel  511  0286

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

EHITUSFIRMA WORCLY OÜ 
PAKUB KVALITEETSEID 

EHITUS JA PAIGALDUS
TEENUSEID.

SÜGISKAMPAANIA
Teraskatused al. 4 €/m²
Kivikatused al. 6 €/m²

Värvitud voordilaud al. 12 €/m²
Järelmaksuvõimalus.

Tel +372 527 8191
worcly@gmail.com

www.worcly.ee

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee

• 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

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUS

VÄIKEFIRMADELE
Tel (+372) 527 6062

genericoy@gmail.com
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Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Lääne- ja Ida Virumaal. 
Levib maal ja linnas. 

Kuumakse alates 
6,50 eurost

Info ja tellimine 519 616 06
info@wifi net.ee
www.wifi net.ee

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

• Teostame remondi- ja ehitustöid. 
Plaatimine, tapeetimine ja muud 
maalritööd. Tel 5187 979 

• www.epood24.eu, palju soodsaid 
pakkumisi

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

• Müüa magamistoa komplekt 
(9-osaline) Rakveres. Hind 600 €. 
Helistada tööpäeviti 15.00-20.00 +372 
5566 2822

• Müüa korralik sektsioonkapp 
(2,4 m, värvus mahagon, hind 
100 €),  diivanilaud  (ovaalne, 
peegliga, värvus mahagon, hind 
25 €), tigudiivan (korras, värvus 
roheline, hind 150 €). Tel 5296 093

• Müüa töökorras kahed kangasteljed 
ja lõime- ja koematerjali. Tel 5353 
7711

• Müüa riidekirst, vokk, uus aku, 
akulaadija,  r.vaba kapsatünn, 
õlleankur. Tel 5660 3463

• Müüa Dell sülearvuti, väga heas 
seisukorras. Lisainfo 5912 4933

•  M ü ü a  v ä h e  k a s u t a t u d 
kodutehnikat Võidu 52 (Võidu 
Laenukontor). Tel 5556 7508

• Müüa kolmerataline elektriajamiga 
uus jalgratas. Hind kokkulepel. Info 
5308 1001

• Müüa saan (originaal). Tel 5349 6065

• Müüa höövelsaag ja õunapurustaja 
+ mahlapress. Tel 5203 972

•  S ü g i s e n e  k a s v u h o o n e t e 
soodusmüük, hinnad soodsama 
kui kevadel kuni 30%. Saadaval 3x4; 
3x6; 3x8m.Hind al. 380 € (sisaldab 
transporti). Tel 5673 0411

KODU             

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

• Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
saunaahju, pliidiplaadi, praeahju, 
õlleankru. Tel 5031 849

• Vanavarahuviline ostab hea hinnaga 
veneaegseid kopikaid, tsaariaegseid 
münte,  Saksa- ja tsaariaegs et 
p a b e r ra h a ,  e r i n e v a i d  m ä rke , 
medaleid, ordeneid. Lisaks pakun 
tasuta müntide, märkide hindamist. 
Tulen ise kohale, aus kaup ja raha kohe 
kätte! Tel 5590 6683

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
jäänud esemeid kila-kolani. Tel 5031 
849

•  O s t a n  v a n u  e e s t i -  j a 
nõukogudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

•  O s t a n  i g a s u g u s t  k a t k i s t 
kodutehnikat ja vanametalli, vanu 
raamatuid, toidunõusid, mööblit. 
Tel 5673 8790

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

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

• Ostame hõbedat ja kulda igasugusel 
kujul. Kuld alates 17.00 €/gr. Hansa 
Antiik Pikk tn. 7 Rakveres, 324 0542

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1.Jõgeva Suur tn 5.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%
Vilde 6a Rakvere (Kuulutaja majas)Vilde 6a Rakvere (Kuulutaja majas)

UUS   KAUP!

UUS   KAUP!TALV

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

• Müüa küttepuid ja kaminapuid 
(erinevad puuliigid, pikkused). 
Kohaletoomisega. Tel 514 3328

• Müüa kuivad küttepuud (33- ja 
50cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 m3) 
transport Rakvere ümbruses tasuta. 
Tel 5218 234
•  M ü ü a  b r i k e t t i  j a  s ü t t 
kohaletoomisega. Tel 503 2269

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

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

• Müüa uued halumasinad Taanist. 
Elektri- ja bensiinimootoriga. 
Hinnad alates 2250+km €. Info 
Rakveres: tel 5453 8053 või mail: 
aivar@profi le.ee, www.profi le.ee

• Kuivad küttepuud 40L võrkudes. Tel 
5171 522

• Müüa kuivi segapuid 1,60 € 40L võrk, 
transp. tasuta. Tel 5671 8928

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

• Müüa lõhutud küttepuid, metsakuiv 
kuusk (50 cm) ja kask 40l võrkudes (2 €/
võrk). Ka väikesed kogused, transport 
Rakvere ümbruses tasuta. Telefon 
5873 2803

• Müüa kuivad pliidipuud (25-30cm), 
pakitud võrkkottidesse (40L), 2 €/kott. 
Transport. Tel 5012 326

• Müüa küttepuid (kask, lepp ja 
metsakuiv). Hind 32 €/ruum. Tel 
5365 3504

• Ostame 3m küttepuud. Tel 5365 
3504

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

MÜÜA 

LÕHUTUD 
KÜTTEPUID 

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

EHITUS
• Teostame remondi- ja ehitustöid. 
Plaatimine, tapeetimine ja muud 
maalritööd. Tel 5187 979

• Müüa saematerjali, voodri- ja 
põrandalauda. Tel 5089 215, www.
toomonu.ee

• Müüa puitlaastplaat (22x1200x2600). 
27 tk, tüki hind 15 €. Tel 5677 9340

• Müüa hööveldamata puidust värvitud 
aialipid (100 tk, otsad kumerad, 
helebeezh, paksus 22 mm, laius 96 
mm, kõrgus 1330 mm). Tel 5201 559

• Müüa kreissaag. Tel 5349 6065

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

www.kuulutaja.ee

LOOMAD
• Ära anda kaks kassi. Tel 5891 4010

•  Ä ra  a n d a  a r m s a d  A m e e r i k a 
pikakarvalise kassi pojad. Tel 5365 
3504

• Kolimise tõttu ära anda hea ja ilus 
õuekoer. Tel 5634 9637

• Piira külas Mullikmäe kandis 
kadunud emane hall kass. Kellel 
infot, helistage tel 5144 925

•  Mü ü a  m u s t a -v a l g e k i r j u d 
Inglise kokkerspanjeli kutsikad. 
Kutsikatel  on tõupaberid ja 
suurepärane sugupuu, esivanemad 
Inglismaalt, Soomest Rootsist. 
Kutsikad on kahekuused, lõbusad 
ja tragid. Tel 5358 3557

PÕLLUMAJANDUS
• Müüa soodsa hinnaga talusealiha. 
Info tel 5059 151 või 5354 3002

• Ladu Näpil müüb: kondita 
sealiha (Eesti) 2,40 €/kg; sea 
ka e l a ka r b o n a a d  3 , 5 0  € / k g ; 
kanakints 1,35 €/kg; kanakoib 
1,39 €/kg; paneeritud tursafi lee 
2,70 €/kg. Info tel 3220 722

•  M ü ü a  t o i d u - ,  s ö ö d a -  j a 
seemnesuurust kartulit “Gala”, 
“Laura” Uhtnas, vedu. Tel 5141 338

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

• Müüa söögikartulit “Laura”, “Vinetta”, 
“Gala”, “Fontane”. Tel 5271 369, Urmas

• Müüa T25 põllutööriistad. Tel 5349 
6065

• Müüa musta-valgekirju pullvasikas. 
Hind 75 €. Tel 5143 314

• Ostan isakalkuni. Tel õhtuti alates 
19.00 5241 269

METS
• Firma ostab metsamaterjali. Tel 
5365 3504

•  O s t a m e  k a s v a v a t  m e t s a  j a 
raieõigust. Tel 5365 3504

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT
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Firma ostab 
PALKI, 
PABERIPUUD ja 
KÜTTEPUUD. 
Tasu kohe! 
Transport meilt. 
Ostame ka 
RAIEÕIGUST 
(raielanke). 
Teeme 
METSARAIE 
KOMPLEKS-
TEENUST:
* saagimine 
* väljavedu
* autotransport.
Tel 527 4255

VANAVARA

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

• Ostan vanu marke ja postkaarte. 
Tel 5633 8129
• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 5079 984
• Ostan vanu märke, silte, embleeme. 
Pakkuda võib kõike! Tel 5079 984

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

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

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

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

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

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

pildiraamid, mänguasjad, 
mündid, märgid, paberraha 
jpm. Valikuliselt ostame ka 

nõuk.aegset kraami. 
RAHA KOHE. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

KOJUKUTSED on kõikides 
GROSSI kaupluste 

asupiirkondades 
üle Eesti TASUTA. 

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

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

taskukellad, kirjandus, 
kunst (maalid, graafi ka), 

fotod, postkaardid, kuld- ja 
hõbeesemeid, mündid, märgid, 

paberraha, sõjatemaatika 
(kiivrid, mõõgad, pandlad, 

vormid) jpm. 
Valikuliselt ostame ka 

nõukogudeaegset kraami. 
Tühjendusostud majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 

(vana turuhoone), RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819

Kuulutaja

interne  s

www.kuulutaja.ee

TEATED
• Meristo Õigusbüroo Tallinna 21 
Rakvere (II korrus). Tel 322 3930, 514 
1346

• Jurist tel: GSM: +372 50 34 352

• Taaskasutuskauplus Maara uuel 
aadressil Rakveres Laada 14

• Lp. mesinikud! Luke Vahavabrik 
vahetab kunstkärge  (2,5 €/kg) 
laupäeval, 25. oktoobril kell  12 
Rakveres Tammiku tn 6. Tel 5133 356

Vilde 6a Rakvere (Kuulutaja majas)Vilde 6a Rakvere (Kuulutaja majas)

KINGSEPP
KINGSEPP

TUTVUS

• Tutvun 60+ härraga. Tel 5596 8511

• 53a mat. kindlustatud sale mees 
soovib tutvuda noorema naisega. 
KOOD 13

• 51a pikemat kasvu mees Rakverest 
otsib kena rõõmsameelset naist. 
Sõnnitar sobiks. Tel 5614 2608

• 41a meeldiv korralik ja kombekas 
noor mees tutvub 30 ringis saleda 
naisega. Tel 5193 7402

MUUD

• www.toonklaas.ee

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

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

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

• Anda rendile soodsatel tingimustel 
kutselisele kalurile Lääne-Virumaa 
püügivahendid: 2 tk 3m ääremõrda, 
2 õngejada ja 8 nakkevõrku. Tel 5624 
4605

• Laenud kinnisvara tagatisel. Tel 
5604 9687

• Müüa söögilaud ja 6 tooli (pun. puu, 
hind 120 €), kirjutuslaud (mänd, 60 
€), põranda puurmasin (Saksa, hind 
350 €), puurmasina kruustangid 
(hind 60 €),  treipingi plaanseib, 
treipingipadrun, 3mm roostevaba 
plekki, nahaõmblusmasin Singer, 
keevitustrafo (380 V). Tel 5174 186

www.kuulutaja.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Maga vaikselt, puhka rahus 
- südamed on Sinuga.

Mälestuste päiksekullas
jääd Sa ikka meiega...

Kallid Luule ja Raivo laste 
ning lastelastega! 

Avaldame kaastunnet armsa 
tütre, õe ja tädi 

LIIS TOMSONi 
kaotuse puhul. 

Rein, Virve, Elvis, 
Kristi, Karro

Haud vaikne, rahukambrike, 
on puhkepaigaks kõigile. 

Sügav kaastunne Kristole kalli 

ONU 

kaotuse puhul. 

Piia

Südamlik kaastunne Hilvile 
armsa abikaasa 

VÄINO KIILI 

kaotuse puhul. 

Tiigi 7 majarahvas

Südamlik kaastunne Vaikile armsa venna

 AARE 

kaotuse puhul. 

Sõbrad Tiiu, Laine, Ants, Erna

Kallis Maire Liivsoo! 
Südamlik kaastunne su ema 

ELVE PROMENI

 surma puhul. 

Mare ja Rein Kadrinast

Kauaaegset töökaaslast 

VALVE KÜNGAST 

mälestavad ja avaldavad 
kaastunnet lähedastele.

 Ene, Ursula, Juta ja Malle

Kallis Ludmilla!
Avaldame kaastunnet Sulle 
ja Sinu perele armsa poja 

RANDO
 kaotuse puhul. 

Pille ning Ljudmilla peredega
 ja Urve

Erootikapood HOT LIPS
IGA NÄDAL 

MIDAGI UUT JA 
PÕNEVAT! 

E-R 12.00-19.00
L 10.00-16.00

Rohuaia 21
I korrusel

annab lühiajalist pandita 
väikelaenu 

pensionäridele.
Puudub 

lepingutasu.
Asume Rakveres 
Tallinna tn 21-48 

I korrus. 
Oleme avatud 

E-R 09.00-17.00
Tel 5811 2155

tarkalaen@gmail.com
Tegemist on 

fi nantsteenusega.
Tutvuda laenutingimustega. 

Vajadusel konsulteerida 
asjatundjaga.

Krediidi kulukuse 
määr on 150% kuus.

10 eurot võtad 1 kuuks, 
tagasi maksad 15 eurot

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA 
   LEILISAUN
* Grilliruum
* Võimalik rentida 
peoruum erinevateks 
tähtpäevadeks 
(kuni 20 inimest)

R 14-16 naised 
    17-22 mehed
Info tel 516 5591

Vilde 6a Rakvere (Kuulutaja majas)Vilde 6a Rakvere (Kuulutaja majas)

UUS   KAUP!

UUS   KAUP!TALV
Loe 

Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee
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Ta sündis 10. septembril 
1915. aastal Viru-Nigula ki-
helkonnas Karepa külas väi-
ketaluniku perekonnas. Ar-
mastus ja lugupidamine ma-
aelu vastu saatis tulevast kir-
janikku pea kogu tema eda-
sise elu. 
Alghariduse sai Arno Kase-
maa Karepa ja Selja algkoo-
lis. Sealt edasi jätkus koolitee 
Kunda Õhtukeskkoolis, kus 
ta tegi ka oma esimesed arg-
likud kirjanduslikud katsetu-
sed. 
Juba koolipõlves huvitasid 
teda nii eesti keel kui kirjan-
dus, samuti muusika ning 
loodusteadused. Peamiselt 
isa õhutusel õppis noormees 
üsna kiiresti mängima nii 
klaverit kui ka harmooniu-
mi. 
Keskhariduse omandas Ka-
semaa lõplikult alles 1957. 
aastal, mil lõpetas Rakvere I 
Töölisnoorte Keskkooli. En-
ne kirjanduspõllule jõudmist 
töötas ta tollivalvurina Käs-
mus, siis Käsmu algkooli ju-
hatajana, aastatel 1947- 1962 
aga Karepa rahvamaja juha-
tajana, juhendas nii kohalik-
ku näiteringi kui naisan-
samblit, kirjutas näidendeid 
ning meediaarvustusi ja te-
geles aktiivselt ka koduloo 
uurimisega. Aastatel 1962- 
1979 töötas Kasemaa Kiltsi 
8-klassilise kooli ajaloo, geo-
graafia- ja laulmisõpetajana. 

„Rannamännid“ tõid 
populaarsuse
Väärib tähelepanu, et tõsise-
ma kirjandusega hakkas Ka-
semaa tegelema alles küpses 
eas. Tema suurteks eeskuju-
deks kirjandusvallas said sel-
lised tuntud nimed, nagu Ju-
han Smuul, August Mälk, 
Helvi Jürisson ja Ülo Tuulik.
1986. aastal näeb esmakord-
selt trükivalgust autobio-
graafiliste sugemetega ro-
maan „Rannamännid I“, mis 

Vikerkaare pooltoonid ehk 
mõtisklusi Arno Kasemaast
Virumaa kirjandus- ja 
kultuuriloos esineb 
rohkesti värvikaid isik-
susi, kelle elutöö ei ole 
piirdunud üksnes raa-
matute avaldamisega. 
Mitmekülgsete ja an-
dekate inimestena on 
nad oma märkimis-
väärse panuse andnud 
nii muusikasse, kodu-
loosse kui ka haridu-
sellu. Tänases artikli-
sarja seitsmendas osas 
tuleb juttu pedagoo-
gist, kirjanikust ja ha-
rukordselt hea muusi-
kalise kuulmisega kul-
tuuri- ja ühiskonnate-
gelasest Arno Kase-
maast. 

Karin Hansson

oma humoori-
ka ja ladusa 
keelega käsitleb 
rannarahva elu 
ja avab üsna 
avameelselt sõ-
jaeelse salapii-
rituseveoga 
seotud saladus-
te tagamaid.
Romaani võta-
vad lugejad 
hästi vastu ja 
leidub neidki, 
kes teosele piki-
silmi järge oo-
tavad. 
Kirjutamise 
kõrvalt juhen-
dab Arno Kase-
maa Väi-
ke-Maarja se-
gakoori ja lööb 
kaasa mitmes 
isetegevusseltsi 
töös. Romaani 
teine osa ilmub 
1995. aastal. 
Vaid aasta hil-
jem pälvib eel-
mainitud raa-
mat Eduard Vil-
de nimelise kir-
janduspreemia 
ja osutub luge-
jate seas vägagi 
armastatuks. 
Järgnevad lü-
hiromaan „Oli 
see armastus“ 
ja talurahva 
võitlusi maaga 
käsitlev mahu-
kam teos „Maa 
ja armastus“. 
Tähelepanu 
väärib seegi, et 
veel küpses eas 
proovib Arno 
Kasemaa kätt 
ka luulega. Te-
ma luuletuste 
läbivaks põhiteemaks jäävad 
loodus ja lapsepõlvega seo-
tud mälestused ning loodus-
pildid Karepalt.
Luulekogus, mis kannab üs-
na mõtlemapanevat pealkir-
ja „Jää inimeseks“, on autori 
enese valitud luuletused, 
mis teda ennast on elu jook-
sul kõige enam puudutanud 
ja teemat valides kaasa mõt-
lema pannud.
Looduslüürika kujuneb Ka-
semaa jaoks üheks suure-
maks teemavaldkonnaks, 
selles on oma märkimisväär-
ne osa kindlasti ka Kiltsil ja 
selle ümbruse maalilisel loo-
dusel. Luulet kirja pannes ei 
saa Kasemaa aga üle ega üm-
ber luule tõsisemast vormi-
keelest ja stiilipuhtusest. Ta 
töötab selle kallal kaua ja pi-
devalt, kuid loobub siis ja 
mõistab peagi, et soovib jät-
kata romaanide kirjutamist.
Arno Kasemaa viimaseks tõ-
sisemaks ettevõtmiseks kir-
janduspõllul jääb maarahva 
probleeme ja igapäevaelu 

käsitlev teos „Metsad kõne-
levad“, kuid paraku ei saada 
seda raamatut menu. 
Kasemaa panuseks eesti kir-
jandusloosse võib ära märki-
da suurepärase stiilipuhtuse, 
mis on läbiv pea igas tema 
kirjutatud teoses. Tundub, et 
tema kirjutamise omapäraks 
ongi see, kui hämmastava 
kiirusega suudab ta sünd-
musi, olukordi ja fakte luge-
jale ette sööta. Kirjandusega 
palju kokku puutunud luge-
jal jääb koguni mulje, et au-
tor ei lasku ühtegi teemasse 
sügavuti, vaid rabab pigem 
mahu ja otsekohesusega. 
Seetõttu julgen Kasemaad 
nimetada üheks parimaks 
stiilipuhta romaani kirjutaja 
näiteks pärast Eesti taasise-
seisvumist.

Muinasjutud Ebaverest
Lisaks panusele Virumaa kir-
jandusellu tundis Kasemaa 
suurt huvi ka kodu- ja päri-
muslugude vastu. Eriti huvi-
tasid autorit Ebavere muist-

se hiiepaigaga seotud koha-
muistendid. Need lihtsalt, 
kuid sügava huumoritajuga 
kirjutatud lood leidsid koha 
1985. aastal ilmunud kogu-
mikus „Muinasjutt Ebave-
rest“. Mainitud raamatuke 
sisaldab rahvapärimuses lii-
kunud pajatusi ja müütilisi 
vesteid unustatud linnast, 
mis rahvauskumuste koha-
selt asuvat otse Ebavere mäe 
all ja mida valvavat kuri ning 
riukalik nõid, kes linnarah-
vale rahulikuks eluks mahti 
polevat andnud ja aina tem-
butamas käinud. Unus-
tusehõlma jäävat linna või-
vat näha vaid see, kes puhta 
südametunnistusega  täis-
kuu ööl mäe otsa ronida jul-
geb ja siis seljaga kuu poole 
seisab. 
1997. aastal anti Kasemaale 
Väike-Maarja valla aukoda-
niku nimetus.
Arno Kasemaa suri Kiltsis 18. 
märtsil 1999. aastal ja tema 
viimane rahupaik asub Kun-
da kalmistul. 

Lennuki 17, Rakveres
 Virumaa Varjupaigas 

ootavad kodu:

Kontakttelefon 5309 
0510
Kasside infotelefon 
516 2473 

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varju-

Tõmmu on umbes 6 kuune isane kass 
,saanud ussirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, kastreeritud ja kasu-
tab ilus  liivakas .11.06.14 leitud 
Rakvere linnast Narva tänavalt.

Komeet on umbes 6 kuune isane 
kass, talle meeldib hirmsas  teiste kii-
sudega mürada, eri  eakaaslastega, 
sest nendega on vahva kõrgustesse 
hüpata ja mänguhiiri püüda...kõige 
lemmikum on hetkeseisuga üks iga  
veider mänguhiir, mida vabatahtlik 
nöörist tõmbab ja siis see põriseb.. 
seda on väga huvitav käpaga rünnata 
ja hambu võ a! ehk leidub uues ko-
duski mõni selline!? Peale suurt mü-
ramist võib Komeedi leida mõnest pe-
sast, kus kiisu juba magamas on.. kai-
sus on ju ikka parem! Komeet on sõb-
ralik, saab läbi teiste kiisudega ja so-
bib ka lastega perre! Saanud ussiroh-
tu, vaktsineeritud, mikrokiibistatud, 
kastreeritud ja kasutab ilus  liivakas-

.

Bemmi on sündinud 18.06.14a. isane 
kassipoeg, saanud ussirohtu, vaktsi-
neeritud, mikrokiibistatud ja kasutab 
ilus  liivakas .

Bammi on sündinud 18.06.14a. kiisu-
tüdruk, saanud ussirohtu, vaktsinee-
ritud, mikrokiibistatud ja kasutab ilus-

 liivakas .

Beib on 4 kuune kiisutüdruk, kes väga 
oma välimusest hooliv- peseb ennast, 
et ilus valge rinnaesine, käpakesed ja 
ta võluvad silmad ilus  puhtad oleks. 
Kasutab ka liivakas  nagu tõeline 
preili ja üldse armastab, et ta puur ja 
muu elamine ilus ja puhas oleks- 
mustust ja korralagedust ta ei salli! 
Sobib inimesele kellel on piisavalt ae-
ga temaga tegeleda. Saanud ussiroh-
tu, vaktsineritud ja mikrokiibistatud.

Tüdruk - Umbes aastane emane kass, 
saanud vajalikud protseduurid ja ste-
riliseeritud.

Mustu on umbes 7 kuune kiisutüd-
ruk, meeldib hirmsas  pai ja siis tuleb 
sellist nurrupõrinat. Mustul on ilus ja 
pehme kasukas ning loomult on sõb-
ralik ja õrnake! . Saanud ussirohtu, 
vaktsineeritud, mikrokiibistatud, ste-
riliseeritud ja kasutab ilus  liivakas .

Lumemari on umbes 2 aastane ema-
ne kass, saanud vajalikud protseduu-
rid ja steriliseeritud.

Jass - Rakvere vallast, Levala külast 
omanikuta jäänud isane koer, kelle 
hoolimatud omanikud hülgasid ja jät-
sid ke  otsa oma saatust ootama. Al-
gul oli Jass veidi kuri, kuna kar s ja 
umbusaldas inimesi, oli ta ju eelne-
valt halva kogemuse osaliseks saa-
nud. Kui talle söömise ajal ligineda, et 
näiteks toitu juurde panna, siis urises 
ja näitas hambaid. Ent kuud möödu-
sid, ning ajapikku hakkas Jass meie 
seltskonnaga harjuma. Nüüd ei tee ta 
enam toidu andmise ajalgi teist nägu, 
vaid ootab kannatlikult, et ta kauss 
täis pandaks. Iseloomult on jass väga 
vallatu, eri  meeldivad talle pallid. Ta 
lausa armastab neid taga ajada. Tema 
käest siiski palli võtma minna ei tasu, 
sest see talle ei meeldi. Eelnevalt oli 
Jass ke koer, ent nüüd on ta õnneks 
aias lah selt, kuid ke  ega rihma siis-
ki ei karda. Oma iseloomu poolest so-
bib Jass nii koduvalvuriks kui ka niisa-
ma seltsiliseks, sest on väga hea ja 
suure südamega kutsa, kes inimestelt 
muud ei oota, kui ainult seda et nad 
teda enam ei hülgaks.

Varjupaik vajab abi kutsikate
konservide näol
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Laste probleemne
arvutikasutus on seotud
kehvema tervise ja meeleoluga
Eesti 2. ja 8. klasside õpilaste seas korraldatud uuring näi-
tas, et liigne arvutikasutus on seotud halvema meeleolu, 
üksildustunde, apaatia ja väsimusega ning seda nii poiste 
kui tüdrukute seas. Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Üli-
kooli koostöös tehtud laste digisõltuvusteemalises küsit-
luses osales kokku ligi 2000 last Eesti eri paigust.
Uuringu koordinaator Kätlin Konstabeli sõnul selgus see-
gi, et kui 8. klassi lapsed said esimest korda arvuti juurde 
keskmiselt umbes 6-aastaselt, siis nooremas vanuserüh-
mas oli see aeg oluliselt varem – umbes 4,5-aastaselt.
Kuna laste arvutikasutusharjumuste kujunemisel ja mär-
kamisel on suur roll perel, osalesid uuringus ka lastevane-
mad. „Umbes 40 protsenti lastevanematest mõlemas va-
nuserühmas peab arvutile ligipääsu piiramist tavaliseks 
karistusvahendiks. Samas arvas 10 protsenti 2. klassi laste 
vanemaid ja 21 protsenti 8. klassi laste vanemaid, et pole 
olemas sellist asja nagu liigne arvutikasutus,“ nentis 
Konstabel.
Ta lisas, et probleemne arvutikasutus seostus vanemate 
negatiivsema üldhinnanguga lapse tervisele. Liigselt arvu-
tit kasutavad lapsed olid ka oluliselt väiksema uneaja ning 
kehalise aktiivsusega. „Peredes, kus läbisaamine parem, 
oli lastel arvutikasutusega ka vähem probleeme,“ märkis 
Konstabel.
Probleemseks saab arvutite ja teiste nutiseadmete kasuta-
mist hinnata siis, kui hakkavad ilmnema muudelegi sõltu-
vustele iseloomulikud tunnused: tekib vajadus olla üha 
rohkem võrgus, sellele mõeldakse pidevalt, võimaluse 
puudumisel ollakse ärritunud ja  arvutikasutamise kohta 
hakatakse teistele valetama. Tihti on siis häiritud ka muud 
eluvaldkonnad: tekivad probleemid koolis või tööl; kan-
natavad tervis, suhted lähedaste ja sõpradega; n-ö päris 
elu jääb tagaplaanile. Maailmas läbi viidud uuringud näi-
tavad, et kõige suuremas ohus on need lapsed ja täiskas-
vanud, kel on välja kujunenud harjumus kasutada arvu-
teid ja nutiseadmeid eelkõige hea enesetunde saavutami-
se eesmärgil. 
Laste internetisõltuvuse levimus- ja sekkumisuuringu ehk 
digilapse uuringu eesmärgiks oli selgitada välja digisõltu-
vuse probleemi tõsidus Eesti lastel, samuti selle problee-
miga seotud tegurid - peresuhted, tervis, kooliedukus ja 
muud. 
Projekt jätkub veelgi ning selle raames koolitatakse digi-
sõltuvuse teemadel nii pereterapeute kui õpetajaid. Järg-
mises etapis viiakse läbi ka erinevaid sekkumistegevusi: 
perenõustamisi, infomaterjalide jagamist ja digisõltuvus-
teemalisi tunde koolides. Seejärel tehakse kordusuuring, 
et teada saada, kas ja milliseid muutusi on toimunud.
Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist 
ning seda kaasfinantseerib Eesti riik programmi TerVE 
kaudu. 
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Nestlé terviseteaduse insti-
tuut töötab koostöös USA 
teadlastega välja uuendus-
likku uurimismeetodit, mille 
abil saab tulevikus igale ini-
mesele määrata just tema 
vajadustest lähtuva vitami-
inide kombinatsiooni.
Uus meetod võimaldab täp-
selt ja kiirelt mõõta toitaine-
te, eriti vitamiinide kogust 
inimorganismis. Tegu on 

uudse testimisviisiga, mille 
puhul saadakse kogu vajalik 
informatsioon kätte verest ja 
uriinist. Revolutsiooniline 
meetod pakub senisest täp-
semaid tulemusi oluliselt ki-
irema ajaga. Tulemuste põh-
jal saab luua seoseid toitai-
nete mõju ja inimese tervise 
vahel.
Nutrimedi toitumisnõustaja 
Külli Holstingu sõnul on 

põhjalikumad analüüsid va-
jalikud. “Oleme kõik erine-
vad ja seda mitte ainult väli-
muse ja käitumise, vaid ka 
meie keha funktsioneerimi-
se poolest. Seetõttu ei pruu-
gi keskmine vitamiinide tar-
bimise soovitus olla piisav. 
Mida täpsemalt saame 
analüüsida vitamiinide vaja-
dust, seda personaalsemaid 
soovitusi oskame inimestele 

jagada, see aga aitab enneta-
da paljude haiguste tekki-
mist, parandada ainevahe-
tust või kiirendada haigusest 
paranemist,” selgitas Hols-
ting.
Holstingu sõnul esineb meie 
kliimas eestlastel kõige 
enam just D-vitamiini puu-
dust, seda vitamiini toiduga 
vajalikul hulgal ei omastata. 
“Samuti võib märgata B-vit-

amiini puudust, see on sage-
li põhjustatud stressist. Vä-
hese rohelise toortoidu tar-
bimise tõttu omastatakse ka 
vähe foolhapet,” selgitas toi-
tumisnõustaja.
“See uurimismeetod aitab 
tulevikus paremini kindlaks 
teha erinevate elustiilide ja 
toitumisharjumustega ini-
meste vitamiinivajaduse 
ning määrata personaalse 

toitumiskava,” selgitas tea-
dustöö olulisust projektis 
osalev teadlane Serge Rezzi. 
Ka saavad Nestlé ja teised 
organisatsioonid tulemusi 
kasutada oma tootearendus-
es - see võimaldab katseta-
da, kuidas mõjuvad inimor-
ganismi toitainesisaldusele 
vitamiinirikkad söögid ja 
joogid.
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Keha tervise heaks seisund-
iks peetakse olukorda, kus 
me oma keha või tema ühegi 
osa (organi) olemasolu ei 
tunne. See tähendab, meil 
pole ebamugavustunnet, va-
lu ega pinget ning võime ela-
da nii, nagu poleks meid ig-
apäevaselt teenivat keha 
olemaski. Võime teha kõike, 
mis meile pähe tuleb: tööta-
da nii kaua, kuni oleme töö-
ga „valmis saanud“; süüa, 
mis maitseb; juua, kui see 
„pähe tuleb“; magada siis, 
kui aega saame jne, jne. Ter-
vis on seega seisund, mille 
olemasolu ajal käitume oma 
sõbraga (kehaga) enamasti 
hoolimatult. Siiski on ab-
soluutselt kõik muutumises 
ja liikumises ning ükski seis-
und pole püsiv. Keha on väga 
tark sõber ja annab meie 
hoolimatusest kiiresti 
märku. Me ei pea teda aga 
kohe kuulama. Me võime te-
ha näo, et „meid pole ko-
dus“, ja mõne tableti abiga 
tema märguanded unusta-
da.
Olen aastate jooksul oma ke-
ha suhtes vägagi tähelepane-
matu  olnud. Olen teda ras-
kete treeningutega lõputult 
kurnanud, vähe ja kesiselt 
söönud, kehvasti maganud. 
Aga tegelikult on asi veelgi 
keerulisem - või teisalt li-
htsam. Kõige tähtsam osa 
meie kehast asub hoopiski 
meie psüühikas. Kui enamik 
sellest, mida teeme, on meie 
sisetunde jaoks põnev, haar-
av, huvitav, kütkestav ja 
positiivne, ei ilmne kehas 
vaatamata tema eest vähe-
sele hoolitsusele ühtegi hai-
gust! Vastupidi!! Ta on särav 
ja terve. Tervis on näha nii 
säravatest silmadest kui 
üldisest hoiakust ja energia-
tasemest. Vaatamata kesisele 
või olematule keha eest hoo-
litsemisele ei ilmne ühtegi 
haigust!!
Armunud inimesel selg ei 

Tulevikutehnoloogia aitab määrata isiklikku vitamiinivajadust

UURING

Hoolivus ja sinu selg
Kui selg endast märku annab, tahab ta sulle, 
oma peremehele, lihtsalt ütelda: pööra mulle 
tähelepanu, anna mulle parimat, mis sul on - 
oma hoolivust. Tegelikult ei ütle seda mitte 
ainult selg, vaid kogu keha. Seljavalu kaudu on 
tal lihtsalt kergem viis endast märku anda.

Anne Tipner-Torn,
tervisetreener, seljateraapia ja joogateraapia õpetaja

valuta. Ma pole oma seljater-
aapiaga tegelemise aastate 
jooksul kordagi kohanud 
inimest, kes ütleks, et just 
nüüd, kui ta on meeletult 
õnnelik, on selg hakanud 
valutama. See pole lihtsalt 
võimalik.
Iga valu on pinge. Igasugune 
valu näitab, et „kuskil on mi-
ski“ väga suure koormuse 
all. Nii suure, et keha peab 
pinget avalikustama hakka-
ma. Pikaajaline pinge on 
enne füüsilise keha juurde 
jõudmist juba mõnda aega 
psüühikas. See, mida teeme, 
ei meeldi meile tegelikult 

üldse...
Kui oleme juba mitu aastat 
töötanud töökohal, mis 
meile mingit rahuldust ei 
paku... Kui oleme täiesti 
tüdinud koduselt olukorrast, 
aga pole valmis midagi ette 
võtma... Kui „oleme sunni-
tud“ suhtlema inimestega, 
kelle negatiivsus meidki 
puudutab... Kui oleme end 
koormanud väga paljude ko-
hustustega ja püüame olla 
tublid...
Keha on meie parim sõber. 
Ta tuleb meie psüühikat ai-
tama. Kui meie pole valmis 
otsuseid vastu võtma, teeb ta 
seda meie eest. Ta kutsub 
meid kõige olulisema - is-
eenda juurde tagasi. Selg üt-
leb: vaata mind! Puhka oma 
igapäevategevusest! Muuda 
midagi! Võta aeg maha ja ar-
masta mind! Liiguta mind, 
sest koosnen liigestest ja 
kõik liigesed vajavad 
eelkõige liikumist! Kingi 

Olen töötanud paarkümmend viimast aastat treenerina. Viimasel kümnel kes-
kendunud terviseteemadele ja terviklikule kehakäsitlusele. Õppinud süvenda-
tult meditatsiooni, traditsioonilist Hiina meditsiini, Pilatese ja Aleksanderi 
tehnikaid, joogateraapiat. Teen igapäevaselt nii koolitusi kui individuaal- ja 
rühmatreeninguid. Olnud suures hädas oma seljaga ja õppinud paljut tänu 
enda kogemusele.

mulle natuke oma kõige 
väärtuslikumat varandust - 
aega! Tasakaalusta mind ja 
koos sellega kogu keha!
Sügis on käes ja koos sellega 
ka jahedamad ilmad. Külm 
on selja vaenlane. Veel 
suuremaks vaenlaseks on 
aga masendus ja frustratsio-
on. Rõõm oma kehast ja selle 
liigutamisest on selja pari-
mad sõbrad. Selle pärast on 
oluline, et liikumine toimuks 
koos õnnetundega, pak-
kudes kehale parajaid välja-
kutseid ja rõõmu. Sellises lii-
kumises võiksid kokku saada 
teadlik ja sügav hingamine 
keha tunnetuseks, oma 
mõtete tähelepanemine ja 
kuulamine, keha piiride ta-
sakaalukas avardamine ja ra-
hulik tugevdamine.
Kutsun kõiki oma kehast 
hoolima, igal päeval rõõmu 
tundma!!
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LÜHINUMBER

Püsiklientidele

hinnasoodustus

TEL
322 4238
506 3100

1242

TAKSOBUSS 8

KOHTA JA

KAUBATAKSO

10% PÄTS PITSAKOHVIKUS
(VILDE 4) ON MÜÜGIL

LAI VALIK

ARGIPÄEVITI 12.00 AHJUSOE
RUKKILEIB JA SAIAPÄTS

VÄRSKEID
PAGARI- JA

KONDIITRITOOTEID

OTSE PÄTSI SAHVRI
LEIVAAHJUST

Laudade broneerimine

tel 514 5202
Leia meid ka Facebookist

Pubi Wesenbergh

Avatud E-N 16-23 R 16-01 L 12-01 P 13-19

ans.
Vennad Abrod
reedel 24. oktoobril kell 21:30

pääse prii

KUNDA TSEMENDIMUUSEUMIS
Reedel, 31 oktoobril 2014

KUNDA VABATAHTLIKU TULETÕRJE SELTSI
ASUTAMISE 100. AASTAPÄEV

Kell 17.30
Kell 18.00

Kell 19.00

näituse avamine muuseumis
Võimalik tutvuda muuseumi juures tänapäeva päästetehnikaga.

Ida päästekeskuse Kunda komando
Valdese kirjanduskohvikus.

Lood tuletõrjest, Jaan Rannap „ Nublu”.
Nublu on valkjas, pruunide laikudega
koerake, kes võib omaks nimetada saba,
millega ulatub maad piitsutama. Ta eksib
juhuslikult tuletõrjemajja ning temast
saab pritsimeeste lemmik ja tubli
tuletõrjekoer. Loevad Kunda Näitetrupi
liikmed, juhendaja Natalie Neigla.

Avatud kohvik

Täpsem info: muuseum +372 32 22 170 või turinfo@kunda.ee

25. OKT
12:00-15:00

AHHAA KESKUS TULEB KÜLLA!

Periskoobi valmistamise töötuba 
kell 12:00-15:00.

Teadusetendus „IMELINE ÕHK“ 
kell 12:00 ja kell 14:00.

Tule vaata, mis vigureid AHHAA 
Keskus Põhjakeskuses korraldab!

20.-26. oktoobrini on Põjakeskuses  Tartu 
Observatooriumi rändnäitus 
“Kosmosetehnoloogia meie 

igapäevaelus”

rakvereteater.ee

26. oktoober kell 14 ja 16
27. oktoober kell 15:30

Seiklus
(Perefilm)

VÄIKE NICOLAS

26. oktoober kell 18:15 ja 20
27. oktoober kell 17:30,

19:05 ja 20:40
Draama

(Alla 12 a mittesoovitatav)

IDA

Teenused:
• pereansambel Tiia ja Tütred

õhtu- ja päevajuhtimine pulmavanema teenus
lasteürituste läbiviimine

• •
• • muusikalised
etteasted nii tantsimiseks kui kuulamiseks

e-post: paist.tiia@gmail.com

Tiia Paist Meelelahutus

tel: 56 837 141
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KUHU MINNA

O Kõrts
Jõe 3 a, Võsu
Ürituste algus kell 22. Sissepääs kõigile tasuta!
25. oktoobril muusikat igale maitsele DJ Imre Mihhailov

Talgud Mõedaku Terviseradadel
25. oktoobril kell 10 talgud. Lisainfo telefonil 53 856 226

Kunda linna klubi
25. oktoobril kell 13 Kunda linna klubis EMV 2014 lama-
des surumises noorte, juuniorite ja veteranide klassis
28. oktoobril kell 19 Kunda noortemajas Hillar Vimbergi 
esikluulekogu “Kahe Kärestiku Vahel” esitlusõhtu
31. oktoobril kell 17.30 Kunda tsemendimuuseumis Kun-
da Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi 100. aastapäeva tähistami-
se sündmused
1. novembril kell 16 Kunda linna klubis kohtumine Hinge 
Kaljundiga ja tema uue raamatu “Kinnimüüritud aken” 
esitlus
2. novembril kell 18 Kunda linna klubis Virumaa kamme-
rorkestri Hingedepäeva kontsert. Dirigent Toivo Peäske

Gustavi Maja
31. oktoobril kell 18 loeng “Ema ja laps - katkematu ahel” 
Gustavi Majas Rakveres Pikk 28. Info ja registreerumine: 
www.gustavimaja.eu, tel +372 553 5871 Ly

Lääne-Virumaa
Puuetega Inimeste Koda
24. oktoobril kell 12 teabepäev “Kas on probleeme une-
ga?” Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojas Lille tn 8 
Rakveres.
Teemad:
Uneapnoe - mis see on ja kuidas sellega toime tulla? Lek-
tor dr. Marlit Veldi - vanemarst-õppejõud, Tartu Ülikooli 
kõrvakliiniku unekeskuse juht.
Uneprobleemidest räägib Tiina Siirak, Tartu Ülikooli klii-
nikumi uneõde.
 Infot jagab Andrus Helenurm, Eesti Uneapnoe Haigete 
Ühingu juhatuse esimees.
Uneapnoe abivahendite tutvustamine.

Rakvere Teater
24.10. kl 19 Oscar ja Roosamamma: Kirjad jumalale Rak-
vere Teatri väikses majas (lav. Üllar Saaremäe)
24.10. kl 19 Meie, mehed Rakvere Teatri suures majas (lav. 
Toomas Suuman)
25.10 kl 19 Seitsmeteistkümnenda nuku suvi Rakvere 
Teatri suures majas (lav. Toomas Suuman)
25.10 kl 19 Viimase öö õigus Rakvere Teatri väikses majas 
(lav. Raivo Trass)
30.10 kl 19 Uno Bossa Rakvere Teatri suures majas (lav. 
Hardi Volmer)
30.10. kl 19 Leping Rakvere Teatri väikses majas (lav. Ind-
rek Apinis)
31.10. kl 19 Leegionärid Rakvere Teatri väikses majas (lav. 
Madis Kalmet) 
31.10. kl 19 8 armastavat naist Rakvere Teatri suures majas 
(lav. Eili Neuhaus)
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Leiunurgas nüüd ka hõbeehted-50%

UUS! Ülekullatud kvaliteetehted,
mis säilitavad oma sära ka aastate pärast!

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

Tel 5919 9330, 5340 9428
www.omaporsas.ee

SEALIHA

SEAHAKKLIHA

LAMBA- ja VASIKALIHA

(veerand siga)

Vajangu farmist

al /kg

/kg

2,30

2,60

€

€

Lihapood Pikk tn 11 Rakveres,
Nõmme turul ja

Mustamäe turul Tallinnas

Eestimaine liha otse farmerilt!

VIHMAVEERENNID ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA LISATARVIKUD

SEINA- JA KATUSEREDELID

LUMETÕKKED JA HOOLDESILLAD

NÕUSTAMINE, MÜÜK JA PAIGALDUS

RENNLUX OÜ

www.rennlux.eu

e-post: info@rennlux.eu

Tel: 5344 8787

Müüme
otse tehasest
soodsate hindadega
väheste kahjustustega

EHITUSPLOKKE
Tel 329 5057, 504 4021, e-mail aeroc@aeroc.ee

Pakume Teile põhjalikku ja sügavuti minevat autode

välimuse/sisemuse hooldust, kasutades maailmakuulsat Meguiar´s

tehnoloogiat ja koolitatud töötajaid. Teeme kõik selleks, et Teie

sõiduk näeks välja Teie vääriline ja selle väärtus ning väljanägemine

säiliks. Ja mis peamine – et igapäevane rahulolu puhtast, läikivast ja

hästilõhnavast autost saaks tegelikkuseks!

perfektselt läikiv pind
poleerimistoodete liider üle 100 aasta

* 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

www.k-kummid.ee

Müügil uus partii väga korralikke, KASUTATUD TALVEREHVE!

OÜ KK-RIDEEN

K- KUMMID

Igale kliendile
KOHVI TASUTA!

Väga suur valik uusi ja

kvaliteetseid, vähe kasutatud

TALVEREHVE 13”-21” ning VELGI!

HINNAD SOODSAD!

Meilt ostetud rehvidele PAIGALDUS TASUTA!

15

aastat

kogemusi

4 rehvi ostjale kaasa kingitus

* v.a tasakaalustamine

SOODUSPAKKUMINE OKTOOBRIS

Samsung
Galaxy S3/i9300

259€
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