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• Kuulutuse eest on võimalik 
tasuda pangaülekandega. 
Kuulutus ilmub reedeses 
lehes, kui ülekanne on jõud-
nud Kuulutaja pangaarvele 
hiljemalt neljapäeval kella 
11ks.

2004. aasta 1. jaanuaril 
jõustus toona palju vaidlusi ja 
emotsioone tekitanud vane-
mahüvitise seadus. Esimesi 
vanemahüvitise makseid ha-
kati tegema sama aasta veeb-
ruari alguses ja kuu lõpus sain 
mina oma esimese poja, kes 
küll kiirustas ilmaletulekuga.

Olin südamest tänulik riigi-
le ja riigikogule, et mul oli 
võimalik täielikult pühendu-
da lapsele ja tema tervisele, 
muretsemata, kuidas majan-
duslikult hakkama saada. See 
oli suur asi siis ja on seda 
kahtlemata ka praegu. Usun, 
et nüüdsed noored vanemad 
oskavad samuti hinnata meie 
vanemahüvitist.

Eelmisel aastal nädalakirjas 
Economist avaldatud artikli 
põhjal oli just Eesti kõigi 
OECD maade seas esikohal 
kui riik, mis on väikelaste va-
nemate vastu kõige lahkem. 
See on üsna uhke tiitel. 13 
aastaga on aga mõndagi muu-
tunud, mistõttu saab täna öel-
da, et healgi süsteemil leidub 
nõrki külgi. Üha enam on 
tõusnud tähelepanu keskmes-
se see, et meie vanemahüviti-
se süsteemi reeglitel napib 
paindlikkust.

Näiteks mina läksin oma 
teise lapse kõrvalt 2008. aas-
tal tööle miinimumpalga eest, 
sest rohkem tollal kehtinud 
kord ei lubanud. Ja jätkuvalt 

on vanemahüvitise maksmise 
perioodiks 18 kuud, mis tuleb 
järjest ära kasutada. Täna on 
nii töötajate kui tööandjate 
ootused ja vajadused teistsu-
gused kui eelmisel kümnen-
dil. Samuti on muutunud 
arusaam ema ja isa rollist pe-
res. Paraku kehtiv süsteem 
sellele veel ei vasta ega moti-
veeri piisavalt isasid oma lap-
sega koju jääma. Elu on ikka 
kirjum ja dünaamilisem, kui 
seadustes kirjas on.

Vanemahüvitise süsteemi 
paindlikumaks tegemisest 
ning töö- ja pereelu paremast 
ühildamisest on aastate jook-
sul palju räägitud. Praeguseks 
on suuremad debatid maha 
peetud ja sel sügisel peaks rii-
gikogu seadustama vanema-
hüvitise reformi, mis raken-
dub  järk-järgult lähiaastail.

2018. aasta 1. märtsist suu-
reneb märkimisväärselt va-
nemapuhkuse ajal lubatud 
töise sissetuleku määr. Vane-
mahüvitise maksmise ajal on 
võimalik teenida ilma, et hü-
vitist vähendatakse kuni pool 
hüvitise ülempiirist, mille 
suurus saab hinnanguliselt 
olema tuleval aastal 1544 eu-
rot. Praegu vähendatakse va-
nemahüvitist saava töötava 
lapsevanema hüvitist siis, kui 
töö eest saadav tulu on suu-
rem kui 430 eurot. See samm 
tagab vanemale võimaluse te-

da kuni lapse kolmeaastaseks 
saamiseni. On fakt, et mitmel 
pool on keeruline leida alla 
kolmeaastastele lastehoiu-
kohti. Vahel ei luba seda mu-
retsev emasüdagi. Paljude eri-
alade puhul tähendab kolm 
aastat järjestikku kodus ole-
mist ka kvalifikatsiooni tun-
tavat vähenemist.

Paindlikum süsteem arves-
tab enam iga pere vajaduste-
ga. See võimaldab töötada lü-
hemaid perioode, näiteks siis, 
kui vanavanemad saavad lap-
selapsega kodus olla. Ka on 
edaspidi võimalik leppida 
tööandjaga kokku just sellises 
töökorralduses, mis vastab nii 
lapse ja tema vanema, aga ka 
tööandja vajadustele.

2020. aastal pikeneb ka isa-
puhkus. Antud muudatus 
väärtustab isadust, tagades, et 
ema ja isa saaksid lapse kasva-
tamise koormust ühtlasemalt 
jagada. Isa võib senise kümne 
tööpäeva asemel jääda oma 
lapsega 30 päevaks koju, mille 
eest riik maksab talle täienda-
vat vanemahüvitist. Seda õi-
gust saab kasutada kas emaga 
ühel ajal või siis eraldi ja seni 
kuni laps saab kolmeaasta-
seks.

Olukorras, kus Eestis on iga 
neljas lastega pere üksikvane-
maga ja kus regulaarne suht-
lus lapse ja perest eraldi elava 
vanema, kelleks enamasti on 
isa, vahel toimub vaid küm-
nendikul juhtudest, on ääre-

Sammud, mis toetavad perede õnne

ha väikelapse kasvatamise 
kõrval sobiva koormusega 
tööd ja säilitada oma erialased 
oskused.

Uus kord annab alates 
2020. aasta suvest vanematele 
õiguse peatada vanemahüvi-
tise maksmine ja seda siis vas-
tavalt oma soovile taasalusta-

tult oluline iga samm, mis tu-
gevdab lapse sidet isaga. Kui 
isa teatud aja pühendunult 
väikelapsega tegeleb, tugev-
dab see kindlasti lapse ja isa 
suhet ning ehk tagab ka selle, 
et tekkinud hea side säilib tu-
levikus. Loodan, et ühel päe-
val oleme valmis broneerima 
isale kolmandiku vanema-
puhkusest.

Kuna minu lapsed on sün-
dinud siia ilma ühekaupa, siis 
ei kujuta ma ette, kuidas tulla 
toime mitmikega, eriti juhul, 
kui neid on kolm või lausa 
neli. Igal inimesel on ju vaid 
kaks kätt. Märtsis peaks astu-
ma ellu kolmikute ja enamate 
mitmike toetus, mille suuru-
seks on 1000 eurot kuus ühe-
le vanemale kuni laste 18 kuu 
vanuseks saamiseni. Usun, et 
see on mitmike vanematele 
suureks toeks.

Jah, pereõnn, head pere-
suhted ja kooselu püsimine 
on suuresti inimeste endi te-
ha. Aga riigi käes on hoovad, 
millega parandada meie pere-
kondade ja laste heaolu ning 
võimalusi ja aidata kaasa sün-
dimuse tõusule. Selles vallas 
on juba palju tehtud. Kahtle-
mata on vanemahüvitise süs-
teemi reformimine oluline 
tähis sel teel.

Liisa Oviir
Riigikogu liige,

 sotsiaaldemokraatide 
fraktsiooni asejuht

JÜRI JUBA SAATIS.
MILLE? VAATA EDASI!

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093



Kuulutaja reede, 10. november 2017 3UUDISED

NÄDALA PILT

Kui eelmisel nädalal 
sai valitud neli Lää-
ne-Virumaa omavalit-
suse juhti, siis sel nä-
dalal järgmised kolm. 
Väike-Maarjas jõuti 
aga koalitsioonilepin-
guni.

Liisi Kanna

Teisipäeva õhtul peeti Võ-
su Mere tänav 6 vallamajas 
Haljala valla volikogu istung, 
kus valiti vallavanemaks ka 
ühinemise-eelse Haljala valla 
juhiks olnud Leo Aadel. Ain-
sa esitatud kandidaadina sai 
Aadel kümme poolt- ning 
kuus vastuhäält.

Lisaks kinnitati viieliikme-
line vallavalitsus, kuhu valla-
vanema kõrval kuuluvad Avo 
Bergström, Kristel Tõnisson, 
Tarmo Lood ja Eha Sirelbu.

Kolmapäeva õhtul toimus 
vallavanema valimine ka 
Kadrina volikogus, kus see 
oligi ainsaks päevakorra-
punktiks. Üles seati kaks kan-
didaati: Marko Teiva ja Aivar 
Lankei. Viimane loobus kan-
dideerimast. Marko Teiva 
poolt hääletas 11 ning vastu 

Kunda muuseum sai 
50 aastaseks

Juubelit tähistati tänases tsemendimuuseumis koos Vla-
dislav Koršetsi luuleraamatu „Laulud või nii“ esitlusega. 
Kirjanik jättis muuseumisse oma käejälje nagu seda on tei-
nud ka paljud teised Eesti kuulsused.

Muuseum tegutseb Kundas 1967. aastast. 2004. aastal ava-
ti Kunda tsemendimuuseum, kus on võimalik tutvuda tse-
mendi leiutamise ja kasutusele võtmise looga, tsemendi 
tootmisprotsessiga ja Kunda tsemendivabriku ajalooga.

Foto: Meeli Eelmaa

Omavalitsusjuhtide valimised 
hakkavad lõpule jõudma

Kadrina vallavanemaks sai Marko Teiva 
valimisliidust Terve Vald (keskel). 

Foto: Rein Sikk / Kadrina vallaveeb

seitse volinikku.
Vallavanema valimine oli 

ka eile õhtul toimunud Vinni 
volikogu istungi päevakorras, 
tulemused ei olnud aga Kuu-
lutaja trükkimineku ajaks 
veel teada.

Neljas omavalitsuses valiti 
vallavanemad ja linnapea juba 
eelmisel nädalala: Rakvere 
linnapea Marko Torm, Tapa 
vallavanem Alari Kirt, Rak-
vere vallavanem Maido Nõl-
vak ja Viru-Nigula vallava-
nem Einar Vallbaum.

Nüüd on vallavanem valida 
veel vaid Väike-Maarja val-

las, kus jõuti koalitsioonile-
pingu sõlmimiseni möödu-
nud nädalal. Ühistes eesmär-
kides leppis kokku suurem 
osa volikogusse pääsenuist – 
lepingu allkirjastasid Eesti 
Reformierakond, valimisliit 
Meie Pandivere, Eesti Kesk-
erakond ning Erakond Isa-
maa ja Res Publica Liit.

Väike-Maarjas suurima 
häältesaagi kogunud Refor-
mierakonna esinumber Ind-
rek Kesküla märkis, et koalit-
sioonilepingu koostamise 
protsess oli avatud ja mõist-
lik, sest ühisosa neljal nime-

kirjal on piisavalt suur. „Meil 
tuleb tegutseda selle nimel, et 
valla elanikud tunneksid sidet 
koduvallaga. Loomulikult ei 
ole see saavutatav lihtsa nä-
punipsuga, vaid hea koostöö-
ga ning erinevate huvipoolte-
ga parimaid lahendusi otsi-
des. Tunnen heameelt, et 
meil õnnestus neljakesi üks-
meel leida ning loodan, et see 
on oluline alus eesseisvate 
küllalt keeruliste väljakutse-
tega toimetulemiseks,“ ütles 
Kesküla.

Eile õhtul toimus ka sealse 
uue volikogu esimene istung.

RAKVERE • NIINE 4A • E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718
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Selle nädalal oli Rak-
vere Aqva konverent-
sikeskus täitunud pii-
mandussektoriga seo-
tud inimestega – tei-
sipäeval toimus Pii-
mafoorum 2017 ning 
kolmapäeval konve-
rents „Eesti piima-
sektori väljavaated“.

Liisi Kanna

Eesti Põllumajandus-Kau-
banduskoja (EPKK) tradit-
sioonilise Piimafoorumi tä-
navuseks teemaks oli „Eesti 
piimandussektori tulevik – 
kas miljon tonni aastas on 
unelm või reaalsus?“. Päeva 
esimeses pooles püüti sellele 
küsimusele vastuseid leida 
vaadeldes praegust olukorda 
nii Eestis, Euroopas kui laie-
malt maailmas ning tutvusta-
des tulevikuprognoose.

Maaeluministeeriumi 
kantsler Illar Lemetti rääkis 
Eesti piimanduse kohast järg-
misel aastal väljatöötamisele 
tulevas põllumajanduse ja ka-
landuse üldises strateegias. 
Lemetti märkis, et kuigi selja 
taga on kaks rasket aastat, on 
nii piimasektori olulisus kui 
positiivsed eeldused piiman-
duse arenguks säilinud.

„Piimalehmade arv on küll 
vähenenud, kuid piimatoot-

mise maht mitte – piimakarja 
toodang lehma kohta on kas-
vanud,“ sedastas kantsler. 
„Kui küsida, kas miljon tonni 
on unelm, siis sobivate tingi-
muste korral ei ole miljoni 
tonni tootmine mingi küsi-
mus,“ avaldas ta arvamust. 
„Piimasektor on elujõuline, 
strateegiline küsimus on, mi-
da selle miljoni tonniga peale 
hakata – millised on hinnad, 
mida toota?“ jätkas Lemetti, 
lisades, et piimandus on prae-
guseks taastamas ka ekspordis 
oma olulist kohta.

Prognoosid
Euroopa piimatootmise 

perspektiividest oli foorumile 
rääkima kutsutud Sophie He-
laine Euroopa Komisjonist. 
Ta tutvustas prognoosi pii-
manduse sektori arengutele 
aastaks 2030. Keskse sõnumi-
na võib välja tuua, et nii pii-
ma tootmine kui tarbimine 
peaks kasvama.

Helaine nentis, et üldise 
elustiili muutusega kaasneb 
vedela piima tarbimise vähe-
nemine, samas peaksid tõu-
sutrendis jätkama nõudlus 
või ja juustu järele.

Lisaks tõi Helaine esile ma-
hetootmise olulisuse tulevi-
kus. See tekitas foorumil osa-
lejais küsimuse – kas on rea-
listlik, et Eesti suured farmid 
lähema kümne aasta jooksul 
mahedale tootmisele üle lä-
heksid?

EPKK põllumajandusgrupi 

Viljandis toimus mahema-
janduse tervikprogrammi 
raames toidu, põllumajanduse 
ja maaelu toimkonna arutelu. 
Peamiselt keskenduti mahe-
tootjate, toiduainetööstuste ja 
toiduvõrgustike koostöö kü-
simustele.

„Koostöö ja pikaajalised 
kokkulepped on edu aluseks 
igas valdkonnas, nii ka mahe-
sektoris,“ ütles toiduohutuse 
ning teaduse ja arenduse ase-
kantsler Toomas Kevvai. „Li-
saks ekspordile suunatud 
töötlemisele on võtmetähtsu-
sega omavahelised kokkulep-
ped, et kvaliteetne mahetoor-
aine jõuaks ka restoranide ja 
teiste toitlustusasutusteni.“

Maaelu Edendamise Siht-
asutuses toimunud kohtumi-
sel anti ülevaade eelmise 
toimkonna teemadest ja ma-
hemajanduse tervikprogram-
mi edasistest plaanidest. Sa-
muti räägiti tootjate ootustest 
tööstustele, tööstuste ootus-
test tootjatele ning arutleti nii 
koostöövõimaluste organi-
seerimise kui ka rahastuse 
üle.

„Ekspordi puhul on määra-
va tähtsusega tootjate ja töö-
tajate vaheline koostöö alates 

Keskkonnaamet lubas sel 
karujahi hooajal küttida kuni 
56 pruunkaru, kellest kütiti 
54 isendit, neist 13 Lääne-Vi-
rumaal.

Pruunkaru on kaitsealune 
liik, mistõttu jaht oli lubatud 
vaid karu tekitatud kahjustus-
te piirkonnas kahjude välti-
mise eesmärgil. Karu üldar-
vukus Eestis on 2016. aaasta 
sügisese seisuga ligi 700 isen-
dit.

Pruunkaru küttimismahu 
määramisel arvestati karu 
asustustihedust, juurdekasvu-
näitajaid, arvukuse muutust 
viimase nelja aasta jooksul, 
eelnevate aastate küttimis-
struktuuri ning 2016. ja 2017. 
aasta kahjustuste ulatust. 
Maakonna limiit jagati oma-
korda jahipiirkondade vahel 
ning küttimist suunati roh-
kem neisse piirkondadesse, 
kus kahjustusi on viimasel 
paaril aastal enim esinenud.

„Enamikes maakondades 
lõppes karujaht küttimisma-
hu ammendumise tõttu juba 
septembri lõpuks. Üks karu 
jäi küttimata Viljandimaal 
ning teine Ida-Harjumaal, ku-
hu oktoobris anti täiendav lu-
ba küttimiseks,“ sõnas Kesk-
konnaameti jahinduse ja 
vee-elustiku büroo juhataja 

Piimatootjad kogunesid Aqvas

esimees ning Kõljala põllu-
majandusliku OÜ juhatuse 
liige Tõnu Post märkis, et as-
ja paneb paika hind. „Kui ma-
hepiima hind kataks tootmis-
kulud ära, siis mõni farm ehk 
otsustaks selle kasuks. Praegu 
ma kahtlen.“

Tõnu Post pidas ettekande 
teemal „Eesti piimatootmine 
ja selle prognoos“. Post nen-
tis, et maailmas on piimatoo-
dete tarbimine praegu suu-
rem kui tootmine ning see 
anna põhjust optimistlik olla. 
Ta nentis, et Eestis on põllu-
majanduse, sealhulgas piima-
tootmisega hea tegeleda. 
„Suudame täita Euroopa Lii-

du kehtestatud nõudeid, ole-
me konkurentsivõimelised, 
meil on arenenud põlluma-
jandusteadus, sobiv kliima 
loomakasvatuseks ja tipptase-
mel piimakari,“ tõi ta välja.

„Eesti põllumeestel on hea 
võimalus tõsta piimakarja ar-
vukust,“ sõnas Post. „Tõenäo-
liselt muutub karjade struk-
tuur veelgi. Oma noorkarjaga 
suudame tõsta piimalehmade 
arvu 3000-4000 looma aas-
tas,“ prognoosis ta, lisades, et 
tõenäoliselt kasvavad just 
suured karjad.

Foorumi teises osas muutu-
sid teemad spetsiifilisemaks – 
räägiti bioturvalisusest, sööt-

misest ning peatuti pikemalt 
mahepiima küsimustel.

Konverents
Foorumi jätkuks toimus 

kolmapäeval samuti EPKK 
korraldatud konverents, kus 
arutleti piimanduse ekspordi-
võimaluste üle.

Esimese ettekande pidanud 
Maaeluministeeriumi kau-
banduse ja põllumajandussaa-
dusi töötleva tööstuse osa-
konna juhataja Taavi Kand 
tõi välja, et piimatoodete eks-
pordis tuleb vähendada tööt-
lemata tooraine väljamüüki 
ning lähinaabritega kauple-
mise kõrval leida suurema os-

tujõuga kaugemaid turge.
„Maaeluministeerium on 

võtnud eesmärgiks välja töö-
tada toidusektori ekspordi 
edendamise tegevuskava, mil-
le siht on suurendada lisand-
väärtusega toodete osakaalu 
ekspordis,“ selgitas Kand. 

Tunnustatud piimaturu 
analüütik Christophe Lafou-
gere prognoosis konverentsil, 
et maailmaturul nõudlus pii-
matoodete, eelkõige juustu, 
koore ja või järele Euroopa 
jaoks olulistel eksporditurgu-
del lähiaastatel kasvab. Ta tõi 
esile nõudluse jätkuva kasvu 
Hiinas, kuid huvitavad turud 
on ka Kagu-Aasia riikides na-
gu näiteks Vietnam, Filipii-
nid, Malaisia, Indoneesia ja 
Tai. Kasv jätkub ka Jaapani 
ning Korea turgudel. Ta mär-
kis, et vajame tulevikus roh-
kem piimarasva, mistõttu 
peaksid kokkuostjad põllu-
meestele andma ka selge hin-
nasignaali rasvasema piima 
tootmiseks.

Lafougere hinnangul on 
Eesti jaoks suur võimalus 
meelitada praegu suures ko-
guses eksporditav toorpiim 
Leedu tööstustest tagasi ning 
anda sellele piimale lisand-
väärtus Eestis. Kuigi piima-
toodete nõudlus kasvab ka 
ELi siseturul, on Euroopa 
ekspordipotentsiaali ärakasu-
tamiseks oluline jätkata vaba-
kaubanduslepingute sõlmimi-
sega kolmandate riikidega.

Piimafoorumi 
esimeses plokis 
osalesid vasakult 
Sophie Helaine 
Euroopa Komis-
jonist, Maaelu-
ministeeriumi 
kantsler Illar Le-
metti ja EPKK 
põllumajan-
dusgrupi esi-
mees ning Kõlja-
la põllumajan-
dusliku OÜ ju-
hatuse liige Tõ-
nu Post.

Foto: Liisi Kanna

Mahesektori ekspordivõimaluste 
suurendamisel on oluline koostöö

töötlemiseks vajalike sortide 
kokku leppimisest kuni kogu 
väärtusahela toimimiseni, 
sealhulgas keskendudes 
hoiustamistingimustele ja es-
masele töötlemisele,“ lisas 
Maaeluministeeriumi taime-
tervise osakonna juhataja Sig-
mar Suu.

Ühiselt tõdeti, et väga oluli-
ne on osaleda mitmesugustel 
messidel nii kodu- kui ka vä-
lismaal, samuti on selleks olu-

line riigi toetus. Tähtsaks 
peeti ka valdkonnapõhiste 
foorumite või seminaride 
korraldamist, riigipoolse tea-
vitustegevuse suurendamist 
ja arendusküsimustes nõusta-
jate palkamist. Lisaks tõsteti 
esile bürokraatlike takistuste 
kõrvaldamise vajadust eelkõi-
ge rahastamisprogrammides.
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Eesmärk arendada mahetoodete ja 
-teenuste eksporti on sõnastatud ka 

valitsusliidu aluspõhimõtetes aastateks 
2016–2019, Vabariigi Valitsuse 100 
päeva plaanis ning samuti Vabarii-
gi Valitsuse tegevuskavas aastateks 

2016–2019 järgmiselt: kasutades Eesti 
puhtast keskkonnast tulenevat konku-
rentsieelist, arendame mahetoodete 
ja -teenuste eksporti, mis loob Eesti 

eri paigus uusi töökohti. See näitab, et 
riiklikult on otsustatud mahevaldkonda-
de ekspordi edendamisse senisest enam 

panustada.

Lääne-Virumaal kütiti enim karusid
Aimar Rakko.

Enim kahjustavad karud 
mesitarusid ja silopalle, vähe-
mal määral teevad liiga kodu-
loomadele. Mullusega võrrel-
des on kahjustuste arv mõne-
võrra kasvanud.

Riik kompenseerib karu te-
kitatud kiskjakahjud kuni 100 
protsendi ulatuses. Ühele 
kahjusaajale ühe kalendriaas-
ta kestel tekitatud kahjud lii-
detakse kokku ja summast la-

hutatakse omaniku omavas-
tutuse osa 64–128 eurot aasta 
kohta. Omavastutuse osa 
määramisel arvestatakse vara 
kaitseks kasutatud kahjustuse 
vältimise abinõude efektiiv-
sust. Kahjude vältimiseks ra-
kendatavad ennetusmeetmed 
hüvitatakse 50 protsendi ula-
tuses.

Kuulutaja

2017. JAHIAASTAL KÜTITI 
PRUUNKARUSID MAAKONNITI 
JÄRGMISELT:
Harju maakond – 7;
Hiiu maakond – 0;
Ida-Viru maakond – 10;
Jõgeva maakond – 6;
Järva maakond – 4;
Lääne maakond – 0;
Lääne-Viru maakond – 13;
Põlva maakond – 2;
Pärnu maakond – 3;
Rapla maakond – 3;
Saare maakond – 0;
Tartu maakond – 4;
Viljandi maakond – 1;
Valga maakond – 1;
Võru maakond – 0.
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4. novembril toimus Mõe-
daku spordibaasis jooksu tea-
tevõistlus „Viru Väle 2017“, 
millest võttis osa enam kui 50 
jooksjat.

Spordisõpru oli Viru ja Jär-
va malevast, naiskodukait-
sest, kaitseväest, liitlasväge-
dest ja ka vanglateenistusest.

„Viru Väle“ on Viru maleva 
aastapäevale pühendatud 
maastikujooks, kus selgita-
takse välja Kirde maakaitse-
ringkonna kiireim paar maas-
tiku krossijooksus Viru male-
va auhindadele. Mõedaku 
spordibaasi rajad pakkusid 
väljakutset igas vanuses 
jooksjatele ja nagu kommen-

taaridest selgus, olid järsud 
tõusud vaid kirsiks tordil.

Väledad jooksupaarid selgi-
tati välja järgmistes kategoo-
riates: noored, naised, Kaitse-
liidu- ja üldarvestuses. Noor-
tejooksust võtsid osa: Sten 
Kongi, Johanna Bergström 
ning Karl Selder. Naiskodu-
kaitse arvestuses võitsid Järva 
ringkonnast Keidy ja Kaidy 
Kaasiku, teise auväärse koha 
saavutasid Viru ringkonnast 
Margit Merilo ning Leie 
Nõmmiste.

Kaitseliidu arvestuses jagati 
kohad järgmiselt: I koha saa-
vutasid Jarmo Kaasiku ja Kas-
per Keerberg Järva malevast, 

II koha said Kristjan Laub-
holts ja Ragnar Piirjõe Viru 
malevast, III auväärse koha 
saavutasid Mario Kang ja 
Rain Remmelgas samuti Viru 
malevast.

Üldarvestuse tulemused 
olid järgmised: I kohale jõud-
sid ka selles arvestuses Jarmo 
Kaasiku ja Kasper Keerberg 
Järva malevast, II koha saavu-
tasid Karl Soosalu ja Rainer 
Bõkov Suurtükiväe pataljo-
nist, III koha said Risto Põl-
luste ja Jan Müür Viru ük-
sik-jalaväe pataljonist.
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Virumaal leiti 
46 avatud puurauku

Lääne- ja Ida-Virumaal leiti 46 avatud geoloogilist puur- 
auku, millest 24 soovitab uuringu läbi viinud Eesti Geoloo-
giakeskus likvideerida ning 16 konserveerida ja kasutada 
edaspidi põhjavee seireks. 6 puurauku säilitatakse maaoma-
niku soovil.

„Tellisime uuringu, et saada selgust, kui palju sulgemata 
puurauke Virumaal siis tegelikult on. Esialgu oli meil ees-
märk uurida üksnes fosforiidiuuringuteks rajatud puurauke, 
valdadest tuli aga teateid igasuguste avatud puuraukude 
kohta − inimesed ei tea ju, mille jaoks need omal ajal puuri-
ti. Lõppkokkuvõttes õnnestus meil valdade abiga leida 46 
avatud puurauku,“ selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler.

Uuringu käigus leitud avatud puuraukude arv ei ole kind-
lasti lõplik. Tõenäoliselt leidub looduses avatult neid roh-
kem.

Möödunud sajandil rajatud ja seni avatud geoloogilised 
puuraugud võivad mõjutada piirkonna põhjaveerežiimi ja 
-kvaliteeti, avaldades kahjulikku mõju kaevudele ning alli-
katele. Avatud puuraugud muudavad piirkonna põhjavee 
eriti haavatavaks reostusallikatele. Valdav osa rajatud puur- 
aukudest likvideeriti aastatel 1985-1988.

18 puuraugus teostati ka geofüüsikalised uuringud. Kõigis 
leitud puuraukudes ei olnud võimalik uuringuid teha, sest 
neis olid takistused – kas prahti täis topitud, manteltorud 
deformeeritud vms.

24 puuraugu likvideerimise ja 16 puuraugu konserveeri-
mise kogumaksumus on hinnanguliselt ligikaudu 128 000 
eurot. Maksumus ei ole lõplik, kuna võib selguda, et osad 
põhjavee seireks jätta plaanitud puuraugud on otstarbekam 
hoopis likvideerida.

Avatud puuraugud on plaanis likvideerida järgmise aasta 
teises pooles. Uuringut rahastas SA Keskkonnainvesteerin-
gute Keskus.
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TULEKAHJU
6. novembril kell 10.03 
teatati Häirekeskusele tule-
kahjust Rakvere vallas 
Andja külas Aru-Põhja 
paekarjääri territooriumil, 
kus põles kuur, tule levik 
lähedal asuvatele hoonetele 
hoiti ära. Põletushaavu 
saanud 67aastase mehe toi-
metas kiirabi tervisekont-
rolliks haiglasse. Kustutus-
tööd lõpetati kell 11.09.

KEHALINE 
VÄÄRKOHTLEMINE
5. novembril lõi 37aastane 
mees Kadrinas Jaama täna-
val asuvas korteris kordu-
valt 37aastast meest.

VARGUS
4. novembril teatati polit-
seile, et Tapal Üleviste tä-
naval varastati kortermaja 
koridorist mobiiltelefon, 
sularaha ning dokumen-
did. Kahju on 469 eurot.

Pilt on illustratiivne

Selgusid „Viru väledad“

Foto: Seidi Lamus-Tšistotin

KADRI LOODAB 
SAADA ENDALE.
MILLE? VAATA EDASI!
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Eesti Asenduskodu Tööta-
jate Liit korraldas neljandat 
aastat järjest Kuldse Kartuli 
gala, et tunnustada asendus-
hoolduse valdkonna pari-
maid.

Miks Kuldne Kartul? Kar-
tul on miski, mis on läbi aega-
de olnud tähtis kõhutäide 
Eesti inimesele. Samas ei ole 
ta aga väga hinnatud ega ka 
prestiižikas toiduaine. Sarna-
selt on asenduskodude (ehk 
lastekodude) ja lastekaitse-
töötajad või valdkonda pa-
nustajad, kes on väga olulised 
inimesed meie lastele ja noor-
tele, nende amet ja/või panus 
on väga nõudlik ning keeruli-
ne ning ühiskonnas mitte vä-
ga kõrgelt hinnatud ja tun-
nustatud.

Samas kasvatajad ja teised 
töötajad annavad igapäevaselt 
hooleta jäänud Eesti riigi las-
tele ning noortele tagasi tur-
valisuse ja emotsionaalse sta-
biilsuse, õpetades neid jälle 
endast lugu pidama, uskuma 
oma võimetesse ja elus toime 
tulema. See protsess on väga 
vaevarikas ning sageli ei ole 
tulemused kohe kiiresti mär-
gatavad. Seetõttu on vaja, et 
meie laste ja noortega tööta-
vad inimesed oleksid märga-
tud ja tunnustatud.

Kokku anti konkursil välja 
kuus Kuldset Kartulit, elu-
tööpreemia pälvis Keila SOS 
Noortekodu juhataja Marika 
Aus (pildil), kes muuhulgas 
on aastaid elanud Rakkes. 
Praeguseks omab ta seal maa-
kodu ja peab hobikorras me-
sinikuametit.

Marika Ausi iseloomustu-
ses seisab, et ta on Keila noor-
tekodu juhina tegutsenud ala-
tes selle loomisest 1999. aas-
tal. Ta on üks noortekodu 
kontseptsiooni loojatest ja el-
luviijatest. Noortekodu on 
oma olemuselt oluline vahe- 
etapp noore inimese astumi-
seks iseseisvasse ellu – just 
siin õpitakse võtma vastutust 
oma tulevase elu eest.

Marika on pikka aega olnud 
noortekodu tähtsuse ja vaja-
likkuse eest kõneleja nii orga-
nisatsioonisiseselt kui ka riik-

Keskkonnaministeerium 
ja Tallinna Tehnikaülikool 
koolitavad energia-ja 
ressursijuhtimise eksperte

Novembri lõpus on taas võimalik liituda energia- ja ressursi-
juhtimise eksperdi koolitusprogrammiga, kokku koolitab riik 
välja veerandsada vastavat eksperti. Registreerumine toimub 
17. novembrini.

Tegemist on järjekorras teise ettevõtete ressursitõhususe 
meetme raames toimuva koolitusega, mille eesmärk on suu-
rendada Eestis energia- ja ressursianalüüsiga tegelevate eks-
pertide pädevust ja ühtlustada nende taset. Järgneval neljal aas-
tal investeerib riik ettevõtete ressursitõhususe parandamisse 
üle 100 miljonit euro. Toetuse saamise üheks eelduseks on süs-
teemselt tehtud ressursi- ja energiakasutuse analüüs.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus ütles, et 
Eesti ettevõtjad on toetusest küll huvitatud, kuid ei tea, kuidas 
oma senist energia- ja ressursikasutust hinnata. Selliste ana-
lüüside tarbeks koolitataksegi välja ressursi- ja energiakasutu-
sele spetsialiseerunud eksperte.

Esimene koolitustsükkel algab 28. novembril ning kestab 
veebruari lõpuni. Lisaks loengutele külastatakse koolituse käi-
gus ka vähemalt seitset ettevõtet, kus eriala spetsialistid anna-
vad tootmisprotsessist ülevaate ja märgivad, mida tasub res-
sursikasutuse analüüsis tähele panna.

Kokku on koolitusele 25 kohta ja sellest osavõtmine on tasu-
ta. Koolituse edukalt läbinutele väljastab TTÜ tunnistuse ja 
nende nimed avalikustatakse ressursiauditist huvitatud ettevõ-
tete jaoks Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainvesteerin-
gute Keskuse koduleheküljel.

Lisaks lihtsustab koolituse läbimine tulevikus ressursikasu-
tuse analüüside tegemist tööstusettevõtetes ja aitab koostada 
ressursikasutuse analüüse, mis vastavad Keskkonnaministee-
riumi seatud nõuetele.

Ettevõtete ressursitõhususe meetme nelja tegevusega tõste-
takse ettevõtete teadmisi, koolitatakse spetsialiste, toetatakse 
ettevõtetes ressursikasutuse analüüside tegemist ja investee-
ringuid ressursitõhusasse tootmisesse.

Meetme tegevusi rahastatakse läbi Keskkonnainvesteerin-
gute Keskuse Euroopa Liidu Regionaalarengu fondist kokku 
110 miljoni euroga. Suurim osa eelarvest, ligi 108 miljonit eu-
rot, on ette nähtud investeeringute tegemiseks ettevõtetele.

Toetatakse näiteks tootmisprotsessi ümberkujundamisega 
seotud tegevusi, mis vähendavad tootmises kasutatava ressursi 
kogust. Sealjuures on oluline osa innovaatilistel lahendustel, 
kuna tootmisel ressursi vähendamiseks on tarvis leida uuen-
duslikke lahendusi. Suurim potentsiaal ressursi kokkuhoiuks 
Eestis on mäe-, toiduaine-, puidu-, paberi- ja tselluloositööstu-
ses ning mineraalsete materjalide töötlemisel.

Lisainfo meetme ja koolituse kohta leiad Keskkonnaminis-
teeriumi koduleheküljelt.
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Marika Aus sai elutööpreemia

KULDSE KARTULI LAUREAADID
Noore kategoorias: Jaanika Rusi (Mäekodu asenduskodu) 
Aasta tegu: Tervise Arengu Instituudi Koolituskeskus 
Panus valdkonda: Signe Riisalo (Sotsiaalministeerium) 
Aasta töötaja: Triin Lepik (Pärnu Lasteküla) 
Aasta töötaja: Ilja Polozov (Tallinna Lastekodu) 
Elutööpreemia: Marika Aus (Keila SOS Noortekodu)

likus asendushoolduse poliiti-
kas. Ta on osalenud rahvus-
vahelistes töögruppides. Li-
saks tööle noortekodu juhata-
jana on Marika ka superviisor 
ja nõustaja teiste asendusko-

dude kasvatajatele ning noor-
tele. Ta on hinnatud kolleeg.

Marika on pannud oma 
töösse hinge ja armastuse. Ta 
elab väga kaasa kõikide oma 
noorte käekäigule – nad on 

kui tema enese lapsed. Tema 
panust ei saa nimetada lihtsalt 
tööks, see on elustiil ja elutöö.

Kuulutaja

Foto: Eesti Asenduskodu Töötajate Liit
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PAKUME TÖÖD 
HAKKEVEOKI 
JUHTIDELE. 

Info tel 506 7437

• Vajatakse kogemustega oskus-
likku ehitusmeest. Tel 56801956

• Ettevõte otsib üldehitustöölisi. 
Palk tükitöö alusel. Tel 5670 2280

• Seoses töömahu suurenemi-
sega võtame tööle ehituspuu-
seppasid Soome. Tel 5278191

• Vaja abimeest Haljalas (kaeva-
mine, puude lõhkumine, saagimi-
ne jne). Tasu 3€/h kätte, lõuna ajal 
toitlustamine tasuta. Alustamine 
esimesel võimalusel. Tel 51961234 
või tulla laupäeval 10.00 Haljala 
poe juurde

• Farm Lääne-Virumaal otsib oma 
kollektiivi tublit karjakut ja lüps-
jat. Korteri võimalus. Tel 5113486

• Kaukaasia Šašlõkk otsib enda 
meeskonda klienditeenindajat, 
kasuks tuleb vene keele oskus. CV 
saata kaukaasiagrill@hot.ee

• Vajatakse klienditeenindajat 
Tapale, rõivakauplusesse Evitra. 
CV saata: evixer@hot.ee

• OÜ Arkna Karjatalu pakub tööd 
traktoristile ja vasikatalitajale. 
karjatalu@arkna.ee. Tel 5082846

 • Otsime oma meeskonda puhas-
tusteenindajat. Objekt asub Tapal 
Eesti Kaitsevägi. Kiire. Kontakt 
Antonina Ištšik, tel 51925898 või 
Inge Kääpa, tel 5160952

• Artur Šašlõkibaari vajatakse 
kokka ja koristajat (Rõmeda küla, 
Kadrina vald, Lääne-Virumaa). Tel 
56298277

• Pensionär Rakverest vajab üksi-
kut mitte suitsetajat naisterahvast 
üks kord nädalas kodukoristaja-
na väikese tasu eest. KIIRE! Tel 
5546490

KAS SUL ON CV 
SAADETUD?

Lugeja küsib: Mind määrati meie ettevõtte töökeskkonnaspet-
sialistiks. Muuhulgas on mu ülesanne võtta tarvitusele abinõud 
vähendamaks töökeskkonna ohutegurite mõju. Tervisekontrollil 
on mitmel töötajal tuvastatud nägemise halvenemine ning oleme 
hankinud töötajatele kuvariga tööks ettenähtud prillid. See on aga 
tegelemine tagajärgedega. Mida tuleks teha, et ennetada silmanä-
gemise halvenemist?

Vastab Indrek Avi, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsul-
tant.

Silmi mõjutavad negatiivselt mitmed töökeskkonna ohutegu-
rid, nagu näiteks kuvariga töötamise koha kujundus, puudulik 
valgustus, töötaja vaateväljas olevad valgusallikad või nende pee-
geldumine kuvariekraanilt.

Nägemisteravuse langusele võib eelneda mitmeid sümptome, 
nagu silmade valulikkus, sügelus, ärritus, samuti nägemise hägus-
tumine ja topeltnägemine. Kuna nägemistaju tekib ajus, siis sil-
made koormamisega võivad kaasneda peavalud, pearinglus, väsi-
mus ja seeläbi langeda tööviljakus.

Mida rohkem töötaja tööpäeva jooksul ohuteguritega kokku 
puutub, seda suurema tõenäosusega silmad ja nägemine kahjustu-
vad. Puhkuse korral silmade väsimuse sümptomid taanduvad. Pi-
dev silmadele mõjuv koormus ja vähene väsimusest taastumise 
aeg tekitavad tervisekahjustuse.

Töökeskkonna riskianalüüsist peaks selguma, millele suunata 
ennetustöö põhitähelepanu. Riskianalüüsi koostamise käigus hin-
natakse iga töötaja töötamiskohta ka nägemist ohustavate tegurite 
osas. Riskianalüüsi tulemuste alusel saate vajadusel rakendada abi-
nõusid töötingimuste ja töökorralduse parendamiseks. Kuna sil-
madele puhkuse andmine on väga tähtis, tuleks töö korraldada 
selliselt, et töötaja saab silmade ülepinge ennetamiseks vaheldada 
kuvariga töötamist teistlaadsete tööülesannete täitmisega või pi-
dada perioodiliselt puhkepause. Vältige ületundide tegemist.

Samuti on tööandjale abiks töötajate nägemist kontrollinud 
töötervishoiuarsti soovitused töökeskkonna või töökorralduse 
muutmiseks.
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savöö on tavaliselt lai, talje 
kogukas, õlad kitsad ja laug-
jad, reied tugevad.

Sheldoni uuringud näitasid, 
et nende loomuses on loidus 
ja neile meeldib istuv eluviis. 
Rasvad ladestuvad peamiselt 
alakehas: naistel taljele ja 
puusadele, meestel kõhule ja 
ülaseljale. Endomorfil on vä-
ga aeglane ainevahetus. See 
tähendab, et organism talle-
tab toiduga saadud energiat 
rasvana rohkem kui teistel 
kehatüüpidel.

Jõutreening
Endomorfist sportija peaks 

analüüsitud toitumise kõrval 
panema rõhku aeroobsele 
ehk rasva põletavale treenin-
gule, kombineerides seda li-
hastreeninguga. Lihased ku-

lutavad 
väga 
palju 
ener-
giat, 
soodus-
tades nii 
rasvade 
kiiremat 
„põle-
mist“. 
Kui 
treenida 
regu-

laarselt ja järjepidevalt, siis 
kiireneb ka ainevahetus. Ke-
ha muutub vähehaaval sale-
damaks ja lihaselisemaks.

Jõusaalis tehtava treeningu 
eesmärgiks võiks olla talje ja 
õlavöö esiletoomine, et õlad 
oleks puu-
sadega 
proport-
sioonis. 
Selleks tu-
leks roh-
kem tree-
nida 
endomor-
file oma-
selt nõr-
galt arene-
nud 
õlavöötme ja teisi ülakeha li-
haseid. Loomulikult peaksid 
koormatud saama ka teised li-

hasgrupid.
Seeriad peaksid olema pike-

mad (15-20 kordust seerias), 
seeriatevaheline puhkepaus 
aga suhteliselt lühike (30-50 
sekundit). Harjutuste soorita-
misel tuleks valida selline ras-
kus, et suudaksid teha 15-20 
kordust seerias, viimastel 
kordustel peaksid siiski tund-
ma, et rakendad natuke jõu-
du. Kui aga mingil hetkel on 
tunne, et suudaksid teha veel 
viis ja rohkem kordust, siis 
peaks raskusi lisama.

Aeroobne treening
Endomorfile sobivad 

aeroobseks trenniks väga häs-
ti vastupidavusalad nagu tem-
pokas käimine, kepikõnd, 
jalgrattasõit, ujumine või jõu-
saalis kasutatavatest vahendi-
test veloergomeeter, jooksu-
lint, stepper jms. Aeroobset 
treeningut peaks tegema suh-
teliselt sageli ja korrapäraselt, 
näiteks jõusaali treeningpäe-
vade vahelisel ajal, ning see 
peaks toimuma rasvapõle-
tustsoonis ehk intensiivsuse-
ga, mil organism kasutab li-
hastööks peamiselt rasvu. Pa-
ras koormus on siis, kui saad 
kaaslasega treeningu ajal rää-
kida, pulsisagedus on siis 60-
75 protsenti maksimumist.

Treeningu pikkust tuleb re-
guleerida vastavalt tasemele, 
algajale treenijale võib piisata 
veerandtunnisest trennist. 
Taseme tõustes on soovitav 
aeroobset treeningut teha ku-
ni 60 minutit korraga. Meeles 

peaks pi-
dama se-
da, et 
treening 
poleks vä-
ga pikk. 
Hea oleks 
teha lü-
hem, aga 
natuke in-
tensiiv-
sem tree-
ning, kus-

juures peaks hoiduma väga 
intensiivsetest treeningutest, 
sest need võivad kutsuda esile 
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KEHATÜÜBIDKEHATÜÜBID
--Sven HõbemägiSven Hõbemägi I OSAI OSA

M e kõik oleme erine-
vad ainevahetuse, 
füüsiliste eelduste 

jms poolest. Osad inimesed 
lähevad kiiremini koguka-
maks, teised jälle võivad süüa, 
mida soovivad, kuid nende 
kehakaal ja -kuju jäävad endi-
seks. Kolmandad on kogu aeg 
heas vormis ja lihaselised. 
Seekord alustan juttu erine-
vatest kehatüüpidest, tuues 
igaühe puhul välja ka tree-
ning- ja toitumissoovitused. 
Täna peatun pikemalt endo-
morfil ehk paksukesel.

Kehakuju sõltub 
kehatüübist

Kehatüüp ja selle „suhtumi-
ne“ treeningusse ning toitu-
misse oleneb kaasasündinud 
geneetikast. Kuulus morfo-
loogia 
uurija, 
amee-
riklane 
William 
Sheldon 
jagas 
keha-
tüübid 
laias 
laastus 
kolme 
rühma: 
endomorf (ümarusele kalduv, 
laiad puusad), ektomorf (sale 
ja kiitsakas) ning mesomorf 
(lihaseline, laiaõlgne). Iga ke-
hatüübi puhul tuleb pöörata 
tähelepanu erinevatele 
nüanssidele nii treeningu kui 
ka toitumise osas. Eriti sellisel 
juhul, kui on seatud eesmärk 
midagi muuta ja soovitakse 
sihipärase treeninguga oma 
välimust pisut kohendada.

Olgu kohe öeldud, et puh-
talt ühe või teise tüübi alla 
kuuluvaid inimesi on vähe, 
enamasti on inimese keha se-
gu mitmest tüübist. Seguneda 
ei saa ektomorf ja endomorf, 
kuna samal ajal ei saa olla ju 
sale ning kogukas. Ideaalne 
vorm on aga näiteks meso-
morfi ja ektomorfi segul, kel-
lel on muuhulgas head eeldu-
sed tegeleda fitnessi või kul-
turismiga, kuna ta võib süüa 
praktiliselt kõike, kuid juurde 
ei võta.

Siinkohal aga ei tähenda 
„kõike süüa“ seda, et ei peaks 
jälgima toidu kvaliteeti. Vas-
tupidi – mida kvaliteetsem on 
tooraine ja vähem töödeldud 
toit, seda paremad on tule-
mused. Samuti ei pruugi üle-
tarbitud rasvad ja süsivesikud 
kehakuju muuta, aga need 
mõjutavad siseorganite tööd.

Endomorf ehk paksuke
Esimesena võtame luubi al-

la endomorfi ehk paksukese. 
Endomorfi tüüpi inimesed on 
sageli lühikest kuni keskmist 
kasvu ja kalduvad ülekaaluli-
susele. Nende kehakuju mee-
nutab pirni või õuna, puu-

Ära piirdu vaid ühe kindla 
lihasrühma treenimisega, sest 
organism on tervik ning rasva 
lokaalselt põletada ei saa. 

Rasv kaob kahjuks viimasena 
just kõige probleemsematelt 
kohtadelt. Ole järjepidev!

Pea meeles, et kaalukao-
tuseks on oluline piisav 
energiadefi tsiit, millele 

aitab väga oluliselt kaasa 
toiduga saadud energia 
ja treeningkulutuste ana-

lüüsimine.

MÕISTLIK OLEKS TOITUMISEL MEELES 
PIDADA NELJA REEGLIT:
• söö regulaarselt, kolme toidukorra vahel 

olgu üks-kaks vahepala;
• peamised kalorid tuleks saada hommikul 

ja lõunal, õhtueine peaks olema süsivesiku-
tevaene ja sisaldama valku ning õli;

• püüa vältida lihtsüsivesikuterikast toitu 
(valge riis, pasta, kartulid, jäätis, pitsa), 
vali nende asemel komplekssüsivesikud, mis 
annavad vähem kaloreid, kuid muudavad 
toidu mahult suuremaks (kliid, kaerahel-
bed, tatar, pruun riis, oad, teraleib, juur- ja 
puuviljad, salatid ja hautised);

• leia söömiseks alati aega.

tugeva söögiisu.
Treenida tuleks suhteliselt 

sageli (neli-viis korda näda-
las), tehes vahelduvalt nii jõu- 
kui aeroobseid treeninguid. 
Järgida tasuks reeglit: pigem 
tihemini ja vähem kui harva 
ja palju. Samuti leia aega puh-

kamiseks ja taastumiseks.

Nälgimine teeb halba
Endomorf kas mõtleb ala-

lõpmata söögile või siis ei 
mõtle sellele üldse. Tema ke-
ha on väga tundlik toitumis-
stiili ja rämpstoidu suhtes. 

Väga paljud selle kehatüübiga 
inimesed üritavad oma keha-
kuju parandada nälgimisega, 
mis on aga piits väsinud ho-
busele: nälgimise tagajärjel 
aeglustub ainevahetus veelgi 
ja rasvade salvestamine hoo-
gustub.

NÄDALAHARJUTUS

LENDAMINE 
PLOKKIDE 
VAHEL

Mõju: eelkõige rinnalihased.
Sooritamine: seisa plokkide 
vahel ja haara mõlema käega 
trossidest. Kalluta keha kergelt 
ette (kaldenurka võid edaspidi 
muuta) ja too küünarliigesest 
veidi kõverdatud käed rinna 
ette kokku ning lase algasendis-
se, ilma, et nurk küünarliigesest 
muutuks.

Algasend

Lõppasend

11.11

Vaata täpsemalt: 

TASUTA 

diabeet2.ee

Sul on vanust 

üle 40 aasta 

Sinu suguvõsas on 

esinenud diabeeti

Oled ülekaalus ja 

sinu füüsiline 

aktiivsus on väike

Kindlasti tule 
kontrolli, kui:

Kas ka sinul 
võib olla 
2. tüübi 
diabeet?

11. novembril kutsub Eesti Diabeediliit 

kõiki üle 40-aastaseid tegema tasuta 

veresuhkru testi, et avastada varakult 

võimalik 2. tüübi diabeet ehk 

suhkruhaigus, mis areneb sageli 

märkamatult.

Tasuta testi saab teha 18’s 

Apotheka apteegis üle Eesti: 

Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, 

Rakveres ning Kohtla-Järvel. 

VERESUHKRU
TASEME
KONTROLL
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ninga tigedat repliiki tähele. 
Alles hiljem ütles ta selle va-
hejuhtumi kohta: „Ma ei 
kuulnud seda. Kuningas Juan 
Carlos võib õnnelik olla, sest 
ma ei kujuta ette, mida ma 
talle vastu oleks öelnud.” Veel 
tunnistas Venezuela presi-
dent, et kuningas oli „tige na-
gu pull”.

Kui kuningal ei sobinud sõ-
nasõda edasi pidada, siis Chá-
vez käratses edasi, ähvardades 
lausa kaubandussuhted His-
paaniaga peatada. Ka kinnitas 
Chávez, et kuninga ees ta va-

bandama ei hakka ja 
hoopis kuningas peaks 
oma sõnade eest te-
malt andestust paluma: 
„Olgu ta pealegi ku-
ningas, kuid ta ei saa 
sundida meid vaiki-
ma.” Chávez teatas, et 
kuningas oli agressiiv-
ne ja eksis rängalt, kui 
käskis tal vait jääda. 

„Meid tahetakse veenda, et 
mina olin ründavam pool, 
kuid ma ei öelnud ju kuninga-
le mitte ühtki sõna,” selgitas 
Venezuela president. „Hoopis 
tema rääkis minuga agressiiv-
sel toonil.” Hiljem tõmbus 
Chávez tagasi ja avaldas loo-
tust, et kahe riigi suhted selle 
skandaali tõttu ei kannata.

Tollal märgiti ajakirjandu-
ses, et Hispaania kuninga 
reaktsioon oli väga harulda-
ne, sest monarhid tavaliselt 

sõna: „¡Tú!” (tõlkes: Sina!).
Kui aga Venezuela presi-

dent jätkas vaatamata mikro-
foni väljalülitamisele räuska-
mist ja solvangute pildumist 
ning ei mõelnudki vakka jää-
da, nõjatus kuningas taas et-
tepoole ja ütles paljude ini-
meste ees tigedalt ajaloolised 
sõnad: „¿Por qué no te cal-
las?”, mis tähendab tõlkes 
„Miks sa vait ei jää?” või „Kas 
sa ei võiks lõuad pidada?”. Sa-
mal ajal osutas kuningas veel 
ka käega Chávezi suunas, et 

kõik aru saaksid, kellele ta sõ-
nad olid määratud. Kuigi seda 
lauset ei öeldud mikrofoni, 
kuulsid seda ometi kõik. Mõ-
ni aeg hiljem, kui Nicaragua 
president Daniel Ortega asus 
oma kõnes õigustama Chá-
vezit ja kritiseerima Hispaa-
nia ärimeeste tegevust Nica-
raguas, lahkus kuningas de-
monstratiivselt istungisaalist.

Chávez oli Hispaania pea-
ministrile vahelerääkimisega 
nii hõivatud, et ei pannud ku-

TASUB TEADA

Novembris 2007 toimus 
Tšiilis hispaaniakeelsete riiki-
de juhtide nõupidamine, nn 
Iberoameerika tippkohtumi-
ne, millest võtsid osa 22 riigi 
presidendid või peaministrid. 
Hispaania poolt olid kohal nii 
peaminister José Luis Rodrí-
guez Zapatero kui kuningas 
Juan Carlos I, Venezuelat 
esindas president Hugo Chá-
vez (pildil). Nende vahel tek-
kis omapärane tüli, kui Ve-
nezuela president suutis His-
paania kuninga endast välja 
viia. See intsident pälvis suurt 
tähelepanu kogu maailmas ja 
lahenes alles palju kuid hil-
jem.

Intsident juhtus 10. no-
vembril 2007. aastal Hispaa-
nia peaministri Rodríguez 
Zapatero esinemise ajal, kui 
Venezuela president Chávez 
hakkas talle vahele hõikama 
ja ei lasknud kõnet jätkata. 
Näiteks nimetas Chávez ühe 
vahelehõike ajal Hispaania 
endist peaministrit José 
María Aznari mitu korda 
fašistiks, kuna too olevat lu-
gupidamatult suhtunud Ve-
nezuelasse. „Fašistid pole ini-
mesed. Madu on rohkem ini-
mene, kui seda on 
fašist,” lõugas Chá-
vez.

Hispaania peami-
nister kutsus Ve-
nezuela presidenti 
kasutama diplo-
maatilisemaid väl-
jendeid ja austama 
vaatamata poliitilis-
tele eriarvamustele 
teisi riigijuhte. Za-
patero märkis, et Aznar valiti 
Hispaania juhiks demokraat-
likult ja ta oli Hispaania rahva 
täieõiguslik esindaja. Saalis 
viibinud riigijuhid võtsid 
need laused vastu aplausiga.

Chávez sekkus veel mitmel 
korral Hispaania peaministri 
esinemisse ja ei lasknud tal 
rääkida. Zapatero kõrval istu-
nud kuningas Juan Carlos I 
heitis ühel hetkel kurja pilgu 
Chávezi suunas, näitas tema 
poole näpuga ja ütles vaid ühe 

TÄNA MAAILMAS

2007: „Miks sa vait ei jää?”

Hispaania keeles kasutatakse 
hüüu- ja küsimärki nii lause 
alguses kui lõpus, kusjuures 

hüüd- või küsilause alguses on 
märk ümberpööratud kujul.

sarnaseid repliike ei loobi. 
Hoopiski ebaviisakas oli aga 
see, et kuningas sinatas Ve-
nezuela presidenti. Ajalehte-
des kirjutati, et kuningas näi-
tas ennast mitte kõige pare-
mast küljest. Samal ajal tun-
nistasid paljud hispaanlased 
kuninga käitumise õigeks ja 
kiitsid tema ninanipsu ülbele 
Venezuela presidendile 
heaks.

2013. aastal surnud Hugo 
Chávez oli ka enne ja pärast 
seda intsidenti maailma liid-
reid solvanud ja sõimanud. 
Näiteks nimetas ta USA en-
dist presidenti George Bushi 
„saatanaks” ja „petiste kunin-
gaks”, Tegucigalpa peapiis-
koppi Óscar Rodríguez Ma-
radiagat aga „pärdikuks” ja 
„imperialistlikuks klouniks”.

„¿Por qué no te callas?” osu-
tus nii populaarseks, et see 
väljend võeti üleöö helilooja-
te, koomikute, teletöötajate ja 
videokunstnike poolt kasutu-
sele. Näiteks kirjutati sellele 
lausele laule erinevates stiili-
des (hip-hop, trance, techno, 
latino). Sellest tehti ka telefo-
nihelin mobiilide jaoks. Hu-
moristid kasutasid väljendit 
oma esinemistes. Müügile il-
musid selle tekstiga T-särgid, 
plakatid, postkaardid. Tehti 
hulgaliselt naljakaid videosid 
ja reklaamplakateid. Argenti-
nas aga tuli teleekraanidele 
koguni selle pealkirjaga saade. 
Mõnda aega oli olemas isegi 
sellenimeline domeen, mis 
praegu küll enam ei tegutse.

Diplomaatiline konflikt ka-
he riigi vahel õnnestus lahen-
dada alles 2008. aasta juulis, 
kui Chávez külastas Hispaa-
niat ja kohtus ka kuningaga 
viimase suveresidentsis Mal-
lorca saarel. Seejuures ütles 
Chávez kuningale naljatledes 
veidi korrigeeritud variandi 
hittlausest: „¿Por qué no va-
mos a la playa?” (Miks me ei 
lähe randa?).

Allan Espenberg

Politsei teenistuskoer 
Nacho päästis inimelu

Teisipäeva õhtul kella 21.30 paiku sai politsei äreva teate, 
et Ida-Virumaal on kodunt lahkunud neiu, kelle elu võib te-
ma tervisliku seisundi tõttu ohus olla. Politsei asus koheselt 
tüdrukut ümbruskonnast otsima.

Otsingutesse kaasati Ida prefektuuri vanemkoerajuht 
Raul Bamberg ja teenistuskoer Nacho. „Ehkki selles piir-
konnas oli palju erinevaid jälgi, mis koera segadusse võivad 
ajada, võttis Nacho sellegipoolest õige jälje üles ja umbes 15 
minutit hiljem leidsime metsatukast ka alajahtunud neiu,“ 
kirjeldas Bamberg.

Jõhvi politseijaoskonna juht Kalle Kuusik sõnas, et olu-
korras, kus inimelu on ohus, loeb iga sekund. „Igapäevaselt 
tühisena tunduvad minutid ja sekundid on sellistel hetkedel 
meie jaoks hindamatu väärtusega. Kui saame teate abivaja-
jast, algab võidujooks ajaga, sest meie eesmärk on leida ka-
dunud inimene elusana. Tunnustan ja tänan südamest Rauli 
ja Nachot, kes neiu loetud minutitega leidsid. Nad on elu-
päästjad!“ rääkis Jõhvi politseijaoskonna juht.

Rakvere politseijaoskonna teenistuskoer Nacho on belgia 
lambakoer, kes liitus politsei ridadega 2012. aasta kevadel. 
Nacho on patrullkoer ning oskab ka otsida narkootilisi ai-
neid. Nacho on näidanud ka silmapaistvaid tulemusi koerte 
kutsemeisterlikkuse võistlustel, eriti kuulekusharjutustel. 
Nacho ja Raul on tuttavad paljudele lastele, olles sagedased 
külalised koolides ja lasteüritustel, kus Nacho oma oskusi 
näitab.

Kuulutaja

Jõhvi kontserdimajas 
avati näitus „Päästeamet 25“

Jõhvi kontserdimaja kolmanda korruse vestibüülis avati 
näitus „Päästeamet 25“. Eesti Vabariigi Riikliku Päästeameti 
loomisest on möödas veerandsada aastat – esimene suurem 
juubel, mida väärikalt tähistada. Selle sündmuse jäädvusta-
miseks kujundas Tuletõrjemuuseum näituse, mis võtab 
kokku olulised etapid Päästeameti arengus – etapid, mis on 
läbi 25 aasta kasvatanud Päästeameti võimekust selliseks, 
nagu see täna on.

Näitus on mõeldud kõigile, kes tunnevad huvi Päästeame-
ti vastu ning koondab endas kronoloogilises järjestuses olu-
lisemat informatsiooni Päästeameti 25 aastase tegevuse 
kohta. Stendidel on kujutatud märgilised sündmused ja suu-
remad päästeoperatsioonid ning spetsiaalselt näituse jaoks 
on välja otsitud haruldane pildimaterjal ja tänaseks juba aja-
looks saanud tuletõrjet sümboliseerivad esemed.

„Päästeamet 25“ näitus on Jõhvi kontserdimajas avatud 
kuni novembri lõpuni.

Jevgenia Parv
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht

Foto: PPA
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

KINNISVARA

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

VAHETUS

MÜÜA 2-TOALINE AHJUKÜTTEGA 

KORTER RAKVERES

• Toad eraldi, heas seisukorras

• WC ja dušš, õhksoojuspump

• Madalad kulud

19 900 €

527 101151 m², II k

35 000 €

  45 m², II k

54 900 €

• 3 tuba, köök

• Vesi, kanalisatsioon kinnistu piiril

• Kinnistu suurus 853 m² 

MÜÜA MAJA VOORE, 
NÄPI KÜLA

527 1011

527 1011

55,1 m², II k

43 000 €

527 1011 74,3 m²

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
LASTEAIA, LEPNA

• Klaasitud rõdu, toad eraldi

• Õhksoojusp, madalad kulud

• WC ja vannituba eraldi

156 000 €

527 1011  262 m²

• Kinnistu 33,3 ha, abihoone 184 m²

• Elekriliitumine 3x32A

• Mustsõstra istandus, salvkaev

MÜÜA MAHE TALU 
KÄLU, VIRU-NIGULA VALD

29 000 €

527 1011 149 m²

MÜÜA MAAMAJA LILLEMÄE, 
VIRU-NIGULA VALD

• Kinnistu 1,4 ha

• 2 tuba, köök, saun, kelder

• Puukuur, kaev, elekter

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
PIKK TN, RAKVERE

• Renoveeritud korter 

• Korter kahel tasapinnal

• Maitsekas siseviimistlus

PAKKUMISED KEHTIVAD KUNI NOVEMBRI KUU LÕPUNI  
Lisainfo tel 5624 4605 

MÜÜA

3-toaline korter
 Aseri alevikus, 65 m2

Lisainfo www.kv.ee/2984034  

3 korterit ühes majas Aseri, 
Pargi 2, 47,8 m2, 

lähedal tiik ja meri. 
Lisainfo www.kv.ee/2983693   

Korter Kolga-Aablas, 
75 m2, meri 500m, 2-toaline 

I korrusel rõduga. 
Lisainfo www.kv.ee/2983717

Maja Tootsi alevikus, 
krunt 3117 m2, maja pind 

228 m2, 5 tuba. 
Lisainfo www.kv.ee/2984570

Vana talu koht Unukse 
külas, Viru-Nigula vald. 

Krunt 5464 m2
Lisainfo www.kv.ee/2984564

Maja Aseris, Rahva 4. 
3 korrust, krunt 4664 m2, maja 

773 m2, lähedal tiik ja meri. 
Lisainfo www.kv.ee/2984733

Maja Aseri alevikus. 
Krunt 1606 m2, 

lähedal meri ja tiik.  
Lisainfo www.kv.ee/2984561

Suvila Kalvi külas. 
Krunt 2 ha, maja 75 m2, 

kõrvalhooned.
Lisainfo www.kv.ee/2984618

Talukoht Türi vallas. 
Krunt 7000 m2, hooned, 

kaev, kelder.
Lisainfo www.kv.ee/2984742

Maja Aseri vallas. 
Lähedal meri. Krunt 

5544 m2, kõrvalhooned. 
Lisainfo www.kv.ee/2984762

Elamumaa Mahu külas. 
Krunt 1 ha. Mereni 2 km.

Lisainfo www.kv.ee/2984626

Elamumaa Tõrmas. 
Krunt 1,1 ha.

Lisainfo www.kv.ee/2984791

Hind 2500 €

Hind 20 000 €

Hind 4500 €

Hind 5000 €

Hind 5900 €

Hind 15 000 € Hind 24 500 €

Hind 16 000 €

Hind 17 000 €

Hind 13 500 €

Hind 40 000 €

Hind 4000 €

iinfo@marbergkinnisvara.eu

MarkoTeiva
 5344 0585
marko@marbergkinnisvara.eu

KORTERID

MAJAD

MAATÜKID

TOOTMISHOONED

Kadrina, Rakvere tee 1, 3-toal. 
I k, 62,0 m2,  heas seisukorras, 
mööbel, kodutehnika, toimiv 
haldus.

Hind 28 000 €

Tel 53440585 Marko Teiva

Kadrina, Rakvere tee 3, 4-toal. 
V k, 73,5 m2, keskküte, keskmi-
ses seisukorras, saun, muude-
tud planeeringuga.

Hind 26 500 €

Tel 53440585 Marko Teiva

Kadrina, Nooruse 6, 3-toal. 
III k, 70,6 m2, keskküte, vajav 
remonti trepikoda lukus.

Hind 17 500 €

Tel 53440585 Marko Teiva

Kadrina, Nooruse 2, 3-toal. II 
k, 50,6 m2, keskküte, keskmises 
seisukorras, trepikoda lukus.

Hind 22 900 €

Tel 53440585 Marko Teiva

Kadrina, Kalevipoja, 8-toal. III 
k, 66,6 m2, keskküte, keskmises 
seisukorras, trepikoda lukus.

Hind 25 500 €

Tel 53440585 Marko Teiva

Kadrina, Kalevipoja 10, 1-toal. 
I k, 33,2 m2, keskküte, uuenda-
mist vajav, trepikoda lukus, KÜ.

Hind 14 000 €

Tel 53440585 Marko Teiva

Kadrina, Viru tn 4a, 3-toal. I 
k, 52,5 m2, ahiküte, keskmises 
seisukorras, WC ja duširuum.

Hind 17 000 €

Tel 53440585 Marko Teiva

Kadrina, Tapa tee 9, 2-toal. I k, 
43,5 m2, ahiküte, remonti vajav, 
pesemisvõimalus puudub.

Hind 2990 €

Tel 53440585 Marko Teiva

Väike-Maarja, Tamsalu mnt.4, 
2-toal. I k, 42m2, ahiküte, heas 
korras, saab kohe sisse kolida. 
Majas toimiv ühistu.

Hind 15 900 €

Tel 5153621 Aimar Türbsal

Väike-Maarja, Jaama 19 , 
1-toal. II k, 32m2, ahiküte, heas 
korras. Kelder ja puukuur.

Hind 9900 €

Tel 5153621 Aimar Türbsal

Väike-Maarja, Lõuna 21 , 
3-toal. I k, 66m2, elektriküte, 
õhksoojuspump, saun, kaks 
rõdu, korter heas korras, saab 
kohe sisse kolida.

Hind 29 700 €

Tel 5153621 Aimar Türbsal

Aimar Türbsal
 515 3621

aimar@marbergkinnisvara.eu

Rakvere v.  Karivärava, kinnis-
tu 7349 m2, 3-toal, elamu 100 
m2, ahiküte, palkmaja, vajab 
renoveerimist.

Hind 32 500 €

Tel 53440585 Marko Teiva

Väike-Maarja, Rahu tn. 1, 
2-tuba, üp 50 m2, krunt 1500m2, 
vesi-kanal krundi piiril.

Hind 20 000 €

Tel 5153621 Aimar Türbsal

Väike-Maarja, Jaama 6, 5-tuba, 
üp 250 m2, krunt 2300m2, hool-
datud aed, suur maja.

Hind 69 000 €

Tel 5153621 Aimar Türbsal

Kadrina, Luige 10  elamumaa 
kinnistu 1084 m2, tsentraalne 
vee- ja kanalisatsioonivarustus, 
elekter 3x16A.

Hind 12 500 €

Tel 53440585 Marko Teiva

Kadrina, Õie 5  elamumaa 
kinnistu 1205 m2, liitumisvõi-
malus tsentraalne vee- ja kana-
lisatsiooni-varustusega, elekter 
ampritasu põhine.

Hind 10 500 €

Tel 53440585 Marko Teiva

Kadrina v. Tirbiku küla, ela-
mumaa, kinnistu 2 527 m2.

Hind 4999 €

Tel 53440585 Marko Teiva

Rakvere v. Karivärava küla, 
e l a m u m a a d ,  k i n n i s t u 
5-12 000 m2.

Hind 8-13 000 €

Tel 53440585 Marko Teiva

Kadrina alevik, Viru tn 3b  
tootmismaa, kinnistu 5 180 m2, 
elekter 3x80A, kaarhall 458 m2, 
asfaltplats 1000 m2.

Hind 34 990 €

Tel 53440585 Marko Teiva

Kadrina alevik, Viru tn 3  toot-
mismaa, kinnistu 3 080 m2, 
elekter 3x80A,  lokaalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus, 2kor-
ruseline tootmishoone 1347,0 
m2, asfaltplats 500 m2.

Hind 44 990 €

Tel 53440585 Marko Teiva

Kadrina v, Kihlevere küla  
tootmismaa, kinnistu 3 440 m2, 
elekter 3x80A,  lokaalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus, hoone 
342,0 m2, asfaltplats 500 m2.

Hind 59 990 €

Tel 53440585 Marko Teiva

Kadrina v, Kadapiku küla  
sigalakompleks, kinnistu 14 600 
m2, elekter 3x200A,  lokaalne 
vee- ja kanalisatsioonivarustus, 
hoone 2442 m2.

Hind 140 000 €

Tel 53440585 Marko Teiva

Rakvere linn, Tuleviku tn, 
kinnistu 524 m2, 3-toal, elamu 
115 m2, lokaalne keskküte, kivi-
maja, kap. remont 2017.

Hind 148 000 €

Tel 53440585 Marko Teiva

• Müüa 2toaline väga heas seisu-
korras soodsa asukohaga võlgade-
ta korter Kiviõlis Kooli tn 4 (54 m2, 
3/3 korrus, toad eraldatud, suur 
köök). Valmis kohe sissekolimi-
seks. Tel 51984922

• Müüa 2toaline belletküttega 
korter Haljalas, Grossi poe vahe-
tus läheduses. Hind kokkuleppel. 
Tasumisel võimalikud erinevad 
variandid. KIIRE. Tel 5138016

• Müüa Kiviõlis Keskpuiesteel 
2toaline päikesepoolne rõduga 
korter. Tel 5243668

• Müüa 3toaline korter kesklinnas. 
Tel 55687187

• Müüa 4toaline renoveeritud 
korter Haljalas. Tel 5568 6385

• Müüa hoonestatud kinnistu 
Harjumaal. 1264 m2 elamumaa. 
Seni elatud aastaringselt 10 aastat. 
Korras aed ja viljapuud, marja-
põõsad, hekk, palju erinevaid 
püsililli, sobiks maakoduks kul-
tuuriinimestele. Pliit, soemüür, 
õhksoojuspump. Otse omanikult. 
Vahendajatel mitte tülitada. Tel 
5192 5428. Hind 39 000 €. Müü-
giga kiire!

• Müüa Rakveres ½ elamust. Tel 
53586829

• Soovime müüa umbes 40 ha 
põllumajanduslikku maad. Tel 
5108818

• Müüa saunaboks, 1600 € . Tel 
56856320

• Ostan 1toalise k.m. korteri Rak-
veres otse omanikult. Tel 5081 311

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

• Ostan Tapa linnas 1-3toalise 
korteri. Tel 5697 5317

• Ostan 1-2toalise korteri Rakkes, 
hind kuni 2800 €. Tel 56693339

• Ostan san.remonti vajava korteri 
Rakveres või lähiümbruses. Tel 
5550 0588

• Ostan maja Lääne-Virumaale. 
Tel 5069683

• Noor pere ostab 1-2toalise korteri 
Rakvere linnas. Tel 53586061

• Ostan Rakveres või Haljalas 
remonti vajava 2- või 3toalise kor-
teri. Oodatud kõik pakkumised. 
Tel 5188770

• Ostan garaaži Rakveres. Hind 
vähem kui 1000 €. Tel 5550 0588

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

• Maagia kv ostab või võtab müü-
ki kinnisvara. Tel 5855 0720, 
www.maagiakv.ee

• Vahetada või müüa 2toaline 
kõigi mugavustega korter Kun-
das muu kinnisvara vastu. www.
kv.ee/2890337. Tel 5550 0588

• Anda 2toaline puuküttega 
möbleeritud korter Rakvere 
kesklinnas inimesele, kes hoo-
litseb koera ning kodu eest! Tel 
58975526

• Soovin üürida 1 või 2toalise 
korteri pikemaks ajaks (soodsalt). 
Tel 5225337
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• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Autoplekitööd parima kvaliteedi 
ja hinnasuhtega. Tel 508 6455

• Remondime Vene traktoreid 
ja põllumajandustehnikat Väi-
ke-Maarjas. Täpsem info 503 9497
• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude tüh-
jendamist. Veo- ja tõste-teenus. 
Külmunud trasside sulatus. 
Feka-Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 
5381 9930
• Puksiir-ja veoteenus. Tel 
55585956

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

• Veo-ja kolimisteenus .  Tel 
5061547

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

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

• Veoteenus kandevõime 13,8 
t, madel (2,45x9,0 m), kraa-
na, 0,85 eur/km, tõstetööd 25 
eur/h. Tel 5682 7009

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

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• www.toonklaas.ee

• Akud murutraktorile, rolleri-
le, mootorratastele, ATV-le ja 
igale poole mujale. Rägavere 
tee 38, Agroparts OÜ. Tel 32 58 
970, 5260 545

• Müüa Audi A4 Variant 1,8T 
12/1998. a. Bensiin, tumesinine 
metallik, universaal, kliimaau-
tomaatik, kesklukk, 4 x el.aknad, 
talverehvidel, korralik, äsja läbi-
nud tehnilise ülevaatuse 12/2018, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 59037780

• Müüa Audi A6 1999. a, nahksisu, 
palju lisasid. Tel 5204322

• Müüa BMW 523i 2,3 (125kW), 
1999. a, LS 107000, ÜV 09/18, rohe-
line, kliima, beež nahksisu, uued 
talverehvid, valuveljed, korras 
hoitud auto. Tel 56648385

• Müüa Cadillac BLS-08 TD, 
manuaal,  pal ju uusi  osi , 
sõidukorras. Tel 53 952637

ANNAN ÜÜRILE

SÕIDUKID
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Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

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

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

www.wiruauto.ee 
Nissan Qashqai Visia, 01/2008a. 2.0 
(104kw), bensiin, manuaal, punane met. 
Sn: 103 985km. 
Hind: 5990.-

Mercedes-Benz B 180, 05/2008A. 2.0 
(80Kw), diisel, automaat, must met. Sn: 
144 555km. 
Hind: 7490.-

Volkswagen Jetta, 04/2012a. 1.6 (77kw), 
diisel, automaat, valge. Sn: 230 600km. 
Hind: 8490.-

Peugeot Partner, 10/2014a. 1.6 (55kw), 
diisel, manuaal, hõbedane met. Sn: 121 
450 km. 
Hind: 8790.-

Nissan Juke Visia, 03/2013a. 1.6 
(86kw), bensiin, manuaal, pruun met. Sn: 
71 627km. 
Hind: 8990.-

Nissan Qashqai Visia, 08/2013a. 1.6 
(86kw), bensiin, manuaal, hõbedane met. 
Sn: 112 470km. 
Hind: 8990.-

Hyundai i40, 07/2013a. 1.6 (99kw), ben-
siin, manuaal, valge, Sn: 143 685km. 
Hind: 9490.-

Peugeot 308 Access, 12/2014a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
27000km. 
Hind: 9490.-

Peugeot 2008, 03/2014a. 1.2 (60kw), 
bensiin, manuaal, must met. Sn: 63 
795km. 
Hind: 9990.-

Nissan Qashqai Visia, 08/2012a. 1.6 
(86kw), bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 
48 700km. 
Hind: 10 190.-

Nissan Qashqai Visia, 01/2013a. 1.6 
(86kw), bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 
80 210km. 
Hind: 10 490.- 

Peugeot Boxer, 05/2011a. 2.2 (88kw), 
kaubik, diisel, manual, valge. Sn: 96 
427km. 
Hind: 10 490.-

Nissan Qashqai Acenta 4x4, 06/2012a. 
1.6 (96kw), diisel, manuaal, punane met. 
Sn: 75 655km. 
Hind: 10 990.-

Nissan Qashqai Acenta, 02/2014a. 1.6 
(86kw), bensiin, automaat, hall met. Sn: 
73 380km. 
Hind: 12 490.-

Nissan Qashqai+2 Acenta Connect, 
09/2012a. 2.0 (104kw), bensiin, auto-
maat, must met. Sn: 84 750km. 
Hind: 12 990.-

Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 1.2 
(85kw), valge met. bensiin, manuaal. Sn: 
17 270km. 
Hind: 13 490.-

Nissan Qashqai N-Tec, 04/2015a. 1.2 
(85kw), manuaal, bensiin, valge met. Sn: 
73 585km. 
Hind: 14 990.-

Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 (96kw), 
bensiin, automaat, hall met. Sn: 9100km. 
Hind: 14 990.-

Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, manuaal, pruun met. Sn: 
18 600km. 
Hind: 16 990.- 

Nissan Pulsar Acenta Connect, 
06/2016a. 1.2 (85kw), bensiin, automaat, 
hall met. Sn: 4900km. 
Hind 17 490.-

Peugeot 508, 2017a. 1.6 (121kw), ben-
siin, automaat, must met. Sn: 4km. 
Hind: 20 990.-

Nissan Navara Tekna Double Cab, 
03/2016a. 2.3 (140kw), diisel, automaat, 
pruun met. Sn: 8675km. 
Hind: 38 600.-

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

mine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car    1,8i            98
AUDI S4/A4      4,2 i             06
AUDI A3         1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                       84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro               94
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 qua  ro    3,6i/4,2i/aut      89
ALFA ROMEO 33/164 3,0i      83-94
BMW E30                83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i         94
BMW E24       628I           86
BMW E36 sed/compact/coupe         92-95
BMW E38        4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD      96-98
BMW E46  car/coupe 1,9i/2,0T        -05

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

AUTO KLIIMASEADME-AUTO KLIIMASEADME-
TE TE REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika remont * Auto elektroonika remont 
ja elektritöödja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Autostereote ja multimee-* Autostereote ja multimee-
dia paigaldusdia paigaldus
* Haakekonksude müük ja * Haakekonksude müük ja 
paigalduspaigaldus

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

• Soovin üürida 1toalise ahjuküt-
tega korteri, nõus ka abistama ma-
japidamistöödega. Tel 58777923, 
58780820

•  P e re k o n d  s o o v i b  ü ü r i d a 
4toalise  või suurema korteri 
v õ i  m a j a  p i k e m a k s  a j a k s , 
soovitavalt  Rakveres või  15 
km raadiuses. Võib vabaneda 
k a  k e v a d e l  m a k s i m a a l s e l t 
a p r i l l i s .  T e l  5 8 3 7 0 7 1 6  
silver.saar80@gmail.com

• Pere soovib üürida maja Rak-
veres, hilisema ostusooviga. Tel 
53081705

• Firma võtab üürile äripinna: 
suur garaaž 200–300 m3 , et ma-
hutaks sadulveoki, koos suure 
platsiga. Tel 58090936

• Alates 1-20 töömeest saavad 
öömaja Rakvere kesklinnas. Kor-
ralik elamine. Tel 516 4685

• Anda üürile kõigi mugavustega 
korter kesklinnas (36,1m2), üür 
190 €. Tel 5029052

•  Ü ü r i l e  a n d a  1 t o a l i n e 
p u u kü t t e ga  k o r t e r  ( 3 8  m 2) 
Rakveres,  I  korrus Pikk 37.
Üür 190 € kuus. Tel 5034972, info@
ko.ee

• Üürile anda 1toaline  kõigi 
mugavustega korter Lembitu tn, 
170 €+ kommunaalmaksed. Tel 
5219328

• Üürile anda 2toaline korter Rak-
veres. Tel 55957242

• Anda üürile 2toaline korter 
(49,1m2) Rakvere kesklinnas. Tel 
53586829

• Anda üürile 2toaline korter Rak-
veres, L.Koidula tänav, II korrus. 

Üür 175 € + kommunaalid. Tel 
5539871

• Anda üürile 2toaline kõigi muga-
vustega möbleeritud korter (47m2) 
Rakvere kesklinnas renoveeritud 
majas. Üür 220 € + kulud. Tel 
5100269

• Üürile anda või müüa 2toa-
line korter Sõmerul Astri 3. Tel 
56227861

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
korter Laekveres. Üür 70 € + elek-
ter. Tel 5270058

• Anda üürile Tapa linnas erinevad 
1-3toalised korterid. Tel 511 0478

• Üürile anda 1toaline korter Tapa 
kesklinnas, II korrus. Üür 200 € 
kuus. Tel 503 4972,  info@ko.ee

• Müüa Ford Mondeo varuosad 
2000-2007. a. Tel 56466933

• Müüa Honda Accord 2.0 Li, 
automaat, sedaan, 2000. a, tu-
mepunane, auto on igapäevases 
kasutuses, kehtiva ülevaatuse ja 
kindlustusega. Hind 800 €. Tel 
5040123

• Müüa Hyundai Getz 1.4, 71kW, 
2008. a, bensiin, sinine metall. 
Auto on heas korras, rooste puu-
dub. Tel 5174193

• Müüa Mazda 626 1.8, 66kw, ben-
siin, manuaal, tumesinine luukpä-
ra, TÜ kehtib 04/2018, kindlustus 
olemas, stereo ja el. lisad, auto sõi-
dab iga päev ca 100-150 km, seega 
on korras, olemas ka kärukonks. 
Olemas mõned iluvead. Hind 600 
€. Tel 5025069

• Müüa Opel Astra Twinport 
1,6i 11/2003. a, 76kW, bensiin, 
kuldne metallik, hooldusraamat,
kliima, el.aknad, stereo, veokonks, 
läbinud tehn.ülevaatuse kehtib 
11/2017, soodsalt! Rakvere. Tel 
59037780

• Müüa Opel Vectra Elegance 
Station Wagon 1,9 CDTi 01/2005. 
a, turbodiisel, automaatkast, tu-
mesinine metallik, universaal, klii-
ma, kesklukk puldist, 4 x el.aknad, 
veokonks, originaal valuveljed ja 
palju muid lisasid, sõiduk on heas 
korras, kehtiv ülevaatus 2018, öko-
noomne, soodsalt! Tel 59037780

• Müüa Renault Dacia logan, 1.6, 
64kW, sedaan, bensiin, 2 x el.ak-
nad, järgmine ülevaatus 08/2018, 
2005. a, manuaal. Hind soodne, 
kokkuleppel. Tel 56648311

• Müüa Volkswagen Bora 1,6i 
05/2004. a, 77kW, bensiin, hõ-
bedane, sedaan, konditsioneer,
4 x el.aknad, kesklukk puldist, 
tume salong, roosteta, mõlkide-
ta, korralik, ökonoomne, talve-
rehvidel, soodsalt! Rakvere. Tel 
59037780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 04/2005. a, 74kW, turbodii-
sel, kuldne metallik, universaal, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 
4 x el.aknad, veokonks, talvereh-
videl, roosteta, mõlkideta, äsja 
läbinud tehn.ülevaatuse 04/2018, 
superökonoomne, soodsalt! Rak-
vere. Tel 59037780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Va-
riant Basis 1,6i 04/2003. a, 77kW, 
bensiin, tumeroheline metallik, 
universaal, hooldusraamat, kon-
ditsioneer, 4 x el.aknad, veokonks, 
roosteta, korralik, läbinud tehn.
ülevaatuse 04/2018, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 59037780

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 
1,4TDI 01/2005. a, 55kW, turbo-
diisel, hõbedane, universaalkere, 
hooldusraamat, konditsioneer, 
kesklukk, tume salong, pl.soo-
jendus, kehtiv ülevaatus 01/2018, 
korralik nii seest, kui väljast, su-
perökonoomne, kõigest 4l/100km 
kohta! Rakvere. Tel 59037780

• HAAGISSUVILA Lunar Club-
man 275 – 2 CKW Esmane reg 
2003/03. Lisad: el küte, gaasiküte, 
dušš, kraanikauss, wc, stereo, tv 
antenn, antenni võimendi, külmik, 
soe vesi, sääsevõrgud, lae ventilaa-
tor, gaasiballoon, väga heas korras. 
Pikkus: 6200, laius: 2140, kõrgus: 
2510, tühimass: 1040, täismass: 
1260. Hind: 7500 € . Tel 5069814

• Müüa Volvo plekkveljed 15 tolli, 
5x108 ja diameeter 65, koos talve-
rehvidega 195/65/15. Tel 5087885

• Müüa odavalt uusi ja kasu-
tatud rehve 13, 14, 15 tolli. Tel 
5291004

• Müüa kasutatud talverehvid 
plekkvelgedel 175/70 R 14. Tel 
56569826

• Müüa talverehvid 205/55/16, 
kasutatud mustri sügavus 6-7 mm. 
Tel 5136690

• Starterite ja generaatorite 
remont. Uued ja vahetusfondi 
generaatorid ja starterid. Kiire 
tarne. Tel 526 0545

• Müüa Volkswagen Caravel-
lei  valuvelgedel  MS rehvid 
15ET59/205/65-15. Tel 53467873

• Müüa neli 175/70 R13 naastrehvi 
kilpidega 4x100. Tel 56678638

• Ostan autoromusid. Tel 55585956

• Ostame igas seisukorras sõidu-
keid, hea pakkumise korral kiire 
tehing. Helistage ja saate teada, 
palju me teie auto eest pakume! 
Lääne-Virumaal tuleme kohale 1h 
jooksul! Tel 56123431

• Ostan VAZ-i, Moskvitši, UAZ-i,-
GAZ 21, 24. Uusi plekke, stan-
gesid, tulesid, uusi veneaegseid 
rehve. Tel 515 7395

• OSTAN ALL VÄLJA TOODUD 
AUTOSI , PEAASI ET SÕIDAKS ! 
AUDI A6 C4 2.3/2.6/2.8 , TOYO-
TA CARINA, TOYOTA CAMRY, 
MERCEDES 190 , MERCEDES 
BENZ 230, MITSUBISHI SPACE 
WAGON 1991-1998. a, MITSUBIS-
HI GALANT 1988-1995. a, NISSAN 
MAXIMA 1995-2000. a, TOYOTA 
PICNIC 1996-2000. a, MAZDA 
626 1988-1991. a, MAZDA 626 
COMBI 1997. a, OPEL VECTRA 
1993-1995. a, MERCEDES BENZ 
E270, VW GOLF 3 1.8 AUTOMAAT, 
MERCEDES 124 2.3, BMW 525 E34 
2.5, 141kw. Tel 53092650
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KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

Rennlux OÜ
www.rennlux.eu
info@rennlux.eu

5344 8787

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd
• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

• vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 

ehitus (sise- ja välis)

• septikute ja 
biosüsteemsete mahutite 

paigaldus

• san.tehnilised tööd. 

Hinnad soodsad. 

Info 5373 4876

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

• Osutan teenust kaubaveo- 
bussiga. Tel 554 6353

• KOLIMISTEENUS fi rmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Teostame kõike, mis on koli-
misega 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@kolimi-
sed.ee, www.kolimised.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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

KAUBA JA TREILERVEOD
Kandevõime 15 t, kraana,

kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitus (sise- ja 
välistrassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤  Reoveepaak ide  ja 
septikute müük ning 
paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

• Lammutustöö. Transporttee-
nus. Tel 56856320

• Teostame lammutustöid. Tel 
53305970

• Üldehitustööd: puukuurid, ga-
raažid, saunad. Tel 56856320

• Teostan ehitus- ja remondi-
töid nii eramutes, kui korteri-
tes. Kui vaja vahetan ukseluk-
ke ja teen ka santehnilisi töid. 
Tel 56644827

• Teostame erinevaid sise-ja välis-
töid (nt. kips, katused, korstnate 
ladumine). Huvi korral võtke 
ühendust ja räägime lähemalt. Tel 
56056038

• Ehitus- ja remonditööd, toru- ja 
san.tehnilised tööd, siseviimist-
lustööd, plaatimine, tapeetimine, 
värvimine, parketipaigaldus. Tel 
518 7979

• Teeme ehitus- ja remonditöid 
ning vannitubade remonti. Aitame 
teid sisekujundusel. www.kenriko.
ee Tel 508 3305

• Ehitus- ja remonditööd nii 
eramutes kui korterites. Vanni-
toad, siseviimistlus, soojustamine, 
voodrivahetus, terrasside ehi-
tus, san.tehnilised tööd. Hinnad 
mõistlikud. Tel 5373 4876

• Plaatimine ja muud ehitus-re-
monditööd. Tel 56069271

• Plaatimised, pahteldus, tapee-
timine, soojustus ja parketi pai-
galdus. Korterid, saunad, majad. 
Tel 5045560

• Sooda-, klaasi –ja liivapritsi 
teenus. Tel 53733408

• Vanade majade renoveerimine 
ja uute ehitus. Tel 56856320

• Soojustan ja polsterdan uksi. 
Tel 56468055

• Põrandatööd: laud-ja parkettpõ-
randate paigaldamine, lihvimine, 
lakkimine ja õlitamine.

Tel 58292584, email einart63@
hot.ee

• Kodumasinate remont ja 
paigaldus (külmkappide, pesu-
masinate, nõudepesumasinate, 
mikrolaineahjude jne.) Teenus 
võimalik ka kodukutsel. Tel 
5648 7258

• Kõik elektritööd. Tel 58216625

• Elektritööd. Tel 53495632

•  E l e kt r i t ö ö d  p ä d e v u s e g a 
elektrikult, boilerite puhastus ja 
remont. Tel 58902983

• Pehme mööbli remont, rii-
de valik, veovõimalus. Tel 32 
27822, 5061547

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Automaatika tiib- ja liug-
väravatele. Tõstuksed, tõkke-
puud, remont. Tel 5555 8293, 
tenentte@gmail.com

• Müün, paigaldan ja remon-
din õhksoojuspumpasid ja 
konditsioneere. Tel 502 4944

• Kaevetööd laadur-ekskavaa-
toriga. Hind kokkuleppel. Tel 
5224429

• Rakkekaevude kaevamine, pu-
hastamine ja remont. Rõngaste 
vahetamine. Tel 557 4792

• Settekaevude tühjendamine 
7-kuupmeetrise mahutiga Vinni 
vallas ja lähiümbruses. Võimalik 
sõlmida perioodilisi teenuse osu-
tamise lepinguid. Hind kokkulep-
pel. Tel 513 7633

• Toru-ja san.tehnilised tööd. Tel 
53324749

• San.tehnilised tööd. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsialist, 
soojuspumbaspetsialist). kytte-
salong@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee
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• Teen kindakrohvi (korst-
nad, soojamüürid, seinad jne). 
www.kenriko.ee Tel 508 3305

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ummistuste lik-
videerimine. Tel 5552 8487 Vaiko

• Korstnapühkija- ja pottsepa-
teenused. Tel 522 1165

• Teeme lumerookimise töid, 
hinnad soodsad! Tel 54505198

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, küttesüsteemid. 
Tel 55528487 Vaiko

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepp. 25 a kogemust. Ehitab 
ja remondib küttekoldeid. Tel 506 
9683

• Hekkide hoolduslõikus. Tel 514 
3787

• Puulehtede koristus ja äravedu. 
Tel 56603585

• MAHE tõmbab teie peo käima 
igal pool, igal ajal ja iga ilmaga. 
Tel 5097850

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KVALITEETNE 

TOONERIKASSETTIDE 

TÄITMINE

Pikk 51, Rakvere
Kontoritarvik OÜ, tel 5648 6766

Epopõrandad,
polüuretaan- 
ja akrüülmass 
pinnakatted. 

Paigaldus ja hooldus. 

Tel. 529 2781
info@epoporand.ee
www.epoporand.ee

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

Tel 900 1727. 24H. 
www.ennustus.ee 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

sül

OHTLIKE 
PUUDE 

LANGETAMINE
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 58228154

KODU

OST

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

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

Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

TORUTÖÖD
Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame detaile 
paatidele, autodele 

mootorratastele, trepi 
käsipuid ning piirdeid jne 

vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5341 3351, 5306 0060

Rakmettrans

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

E,K,R 9-17

Tel 523 3869
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

 

 Katusetööd (plekk, eterniit ja kivi) 
 Lamekatuste ehitus ja remont SBS ja PVC 
materjalidega 
 Vihmaveesüsteemid 
 Turvatooted katustele (käigu sillad, 
lumetõkked, redelid jne) 
 Terviklahendused 

Omame kogemust antud valdkonnas üle 10 aasta. 

Kontaktid: 513 4182 ja 5354 4606 

                    Tekoflex1@gmail.com 

Leia meid ka Facebookist: 
www.facebook.com/tekoflex 

 

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

• Ansambel alates 200 €, õhtujuht. 
Tel 51901697

• Felix Bänd, parim ja soodne. Tel 
55593419

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

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

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

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

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

• Kodumasinate remont ja pai-
galdus (külmkappide, pesumasi-
nate, nõudepesumasinate, mikro-
laineahjude jne.) Teenus võimalik 
ka kodukutsel. Tel 5648 7258

• Pakun raamatupidamistee-
nust väiksematele firmadele ja 
korteriühistutele. Korteriühistu 
esimehe töökogemust 15 aas-
tat ja raamatupidaja tööko-
gemust 20 aastat. Hinnapak-
ku m i s e  s a a m i s e k s  k i r j u t a : 
arbutusoy@gmail.com

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

• Torni  juuksurid :  Li is,  tel 
56816206 ja Alli, tel 56203174 
ootavad teid Rakveres Laada 14. 
Küünetehnik (pediküür) Siiri, 
tel 56339634. Uudis! Meiega liitus 
massöör Tiina, tel 55673125

• Anderi Äris Rakveres Pikk tänav 
6 müüme vana mööblit, valgus-
teid, kupleid vanadele lampidele, 
portselani, maale, vinüülplaate ja 
palju muud. www.facebook.com/
anderipood. Tel 56644436

• Jõuluvana unustas vitsakimbu 
maha, kingikoti aga peitis tulles 
selja taha. Kui sinagi tahad, et 
jõuludel tuleks jõulutaat sinu 
koju ja muudaks teie pere jõu-
lud meeldivaks, siis see on just 
sinule. Pakume jõuluvanateenust 
Rakveres ja selle lähiümbruses 
(10km). Broneeri juba varakult! 
Tel 56270848

• Klassikaline massaaž, 20 min/ 
5 eurot, 30 min/ 7 eurot, kupud 3 
eurot. Tel 55677800

• Helista, kui on kuuri vedelema 
jäänud mittevajalikke ja aegunud 
(kuid töökorras) puutöömasi-
naid, mida võiks tasuta ära anda 
algajale huvilisele. Tel 5558 0656

• Soodsalt müüa uusi ja kasutatud 
kodu- ja tööstus õmblusmasinaid, 
samuti tsaariaegseid ja nende 
osasid tarvikuid, kääride teritus 
jne. Tel 5588429

• Müüa kasutatud kaevu- 
tsinktorusid läbimõõduga 40 
mm 6 tk, kokku 24 m ja vardad 
läbimõõduga 10 mm 6 tk. Hind 
kaubeldav. Tel 58528509

• Müüa soodsalt puidust piirde-
liistu ja töökorras koorelahutaja. 
Tel 56631557

•  M ü ü a  p a n e e l i d  3 0  € 
t ü k k .  1 , 4 0 x 7 0 x 1 2  k a s u t a -
tud silikaatkivi 15 senti tükk.
Tel 5835 2454 

• Müüa tumba-välivoodi 75x75. 
Hind 50 €. Tel 53446914

• Müüa diivanvoodi ja tugitool-
voodi, pehme, ilus ja korralik. 
Hind kokkuleppel. Tel 58174022

• Müüa ühe inimese täispuidust 
valgeks peitsitud voodi koos pak-
su madratsiga. Väga heas korras. 
Hind 100 €. Tel 58378903

• Müüa 2 puidust riiulit kahe 
vaheriiuliga. 80x70x37cm. Tel 
5699 6594

• Müüa platesaag koos höövliga. 
Tel 56856320

• Müüa kaseluud kohale toomi-
sega. 0,75 senti tükk. Tel 53576378

• Müüa keraamiline elektripliit, 
elektripliit, pesumasin ja täisau-
tomaatne (espresso) kohvimasin. 
Tel 55905679

• Müüa: kasukas 20 €, talvemantel 
20 €, mikrolaineahi 20 €. Kätte 
saab aadressil Rakvere, Pikk 13, 3. 
korrus, tuba nr 3, kell 17.00

• Tasuta ära anda täitemuld ca 
80 tonni. Sobib ideaalselt pinnase 
tõstmiseks ja muru aluspinnaseks. 
Kooritud koduhoovist tänavakivi-
de paigalduse ajal. Asub Rakveres. 
Tel 5141111

• Ostan vanu 1970 – 1990. a, val-
mistatud Vene 1/43 mudelauto-
sid ja Norma mänguautosid. Tel 
5291288

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel raamatust mööblini. Paku 
julgesti! Tel 58257222

Avatud T-R 10-17,  L 10-14
Laada 20

SUUR SOODUSMÜÜK ALANUD!
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Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

PÕLLUMAJANDUS

METS

LOOMAD

TEATED

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

•  O s t a n  n õ u k a a e g s e 
vahvliküpsetaja, Vana Toomase 
lambi, vanu tasku-ja käekelli. Ese-
med võivad vajada parandamist 
ja muud kila-kola. Paku julgesti! 
Tel 5031849

• Ostan töölaua, kruustangid, 
alasi, puurpingi, saunaahju, plii-
diplaadi ja -ukse. Tel 5031849

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

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

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

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

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLIKAUPLUSSE 
SAABUS MÜÜGILE 
PALJU ISKU, ASKU, 

MASKU UUT 
ja kasutatud mööblit, 
diivaneid, nurgadii-

vaneid, puit-ja metall-
voodid, söögilauad, 

kušetid, puit 
riidekapid. 

Lai valik kummuteid 
ja palju huvitavat. 

Olemas transport.

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15, 
P  suletud 

Tel 506 9814

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

KÜTTEPUUD

EHITUS

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

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

• Müüa pellet Premium 8 mm, 
alus 170 eurot. Puitbrikett: hele 
150 eurot, tume 165 eurot. Trans-
pordivõimalus. Tel 56600177, 
56937935

• Müüme 3m leppa. Tel 5012 
905

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

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

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

• Müüa küttepuid (lepapuud) 
võrkkottides . Tel 54505198

• Küttepuude müük (lepp). Halu-
masina teenus. Tel 58530124

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. 
Hind al. 30 €/rm. Koos kohale-
toomisega. Pikkused al 25–60 
cm. Tel 5045 632

• Kuivad pliidipuud. Segapuit, 30 
cm. Pakitud 40 l võrk-kottidesse. 1 
kott/1,80 ja saarepuu 1 kott/2,10, 
piiratud kogus. Transport. Tel 
501 2326

• Oü Puider müüb sanglepa 
küttepindasid. Samas müüa 
kuivi lepa kütteklotse 40-l 
võrkkottides. Hind 1,5 eurot. 
Alates 30 kotist Rakvere piires 
transport tasuta. Info 10.00 - 
12.00 esmasp, kolmap, reedeti 
tel 32 24929

• Aastaringselt halupuud 30-55 
cm. Halupuud autol laotult koos 
kohale toomisega. Hind sisaldab 
transporti. Helistage ja küsige mil-
line kogus ja halupuu teid huvitab. 
Tel 5030311

•  Küti  Saeveskis  saemater-
jal, voodri- ning põrandalaud, 
palgi saagimise ja nelikanthöö-
velduse teenus. Info telefonil 
5089 215 tööpäevadel 8.30-17, 
www.saeveski.toomonu.ee

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

SAUNALAUDA 
(must lepp, haab), 
TERRASSILAUDA 
(mänd, kuusk). 

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

• Müüa toidukartulit “Agria”, 
“Laura”, “Leyla”.  Asukoht Aas-
peres. Transpordi võimalus. Tel 
5565 1553

• Müüa Kungla talu kartulit „Lau-
ra“ ja „Gala“ Sõmeru vallas. Suu-
rema kogusega kojuvedu. Tel 
5141338

• Müüa toidukartulit “Laura”, 
“Arielle”, “Vinetta”. 0,30 €/kg, vedu. 
Vahemetsa talu. Tel 520 2036

• Müüa toidukartulit „Lau-
ra“. Asume 3 km Rakverest. Tel 
53345348

• Kartuli müük, erinevad sordid, 
transport. Hind kokkuleppel sõltu-
valt koguselt ja transpordist. Kartul 
asub Viru-Nigula lähedal. Urmas. 
Tel 527 1369

• Meemeister OÜ, Vana-Vinni. 
Toiduplastämber 1kg – 7 €, 
klaaspurk 900 g - 6,50 €. Kodu-
leht: www.Meemeistrimesi.ee. 
Rakvere piires kohale toimeta-
mine tasuta. Tel 53967664

• Müüa koerakutsikas. Ema sak-
salambakoer. Tel 5116133

• Müüa 12.10 sündinud kääbus-
puudli kutsikad, vanemad leebe 
iseloomuga. Sobivad allergikutele, 
ei aja karva. Tel 5068953

• Müüa eri vanuses ja värvitoonis 
kitsed ja sikud. Tel 5543596

• Võtan hoida Teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Ära anda keskmist kasvu koera 
kutsikad. Tel 56386269

• Raietööd, metsa väljavedu trak-
toriga. Tel 520 9687

• Müüa soodsa hinnaga seali-
ha.  Vajadusel tükeldamine. Tel 
53543002 või 5059151

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohale toomisega. Tel 
51962628 või 53517414 

• Tapamaja müüb emise liha-
kehasid kohale toomisega. Tel 
53517414

• Müüa lambaid, lambaliha. Tel 
514 3787

• Müüa söödajahu, söödateravilja. 
Transpordivõimalus. Tel 5177561

• Müüa traktor T-16, kabiinikasti ja 
roolivõimuga. Tel 55585956

• Oktoobrist toimuvad erineva-
tele keeletasemetele ja gruppi-
dele vene keele suhtluskursu-
sed täiskasvanutele. Kui sa oled 
huvitatud heast keeleoskusest, 
siis  mine veebilehele www.
apkeelekursus.eu ja registreeru, 
sest julge suhtlemine viib eesmär-
kide täitumiseni. Tel 53444542

• Elektritarvete kaupluses  
Rakveres Lai tn 3A “Piibele 
Kohvik” ruumides pakkumisel 
sügiseselt soodsa hinnaga LED 
Prožektorid. Olete oodatud 
kaubaga tutvuma! www.elekt-
ritarbed.ee

 •Kallid sõbrad! Olete oodatud 
uude kauplusesse Rakveres Jaama 
pst 11 esimesel korrusel. Avatud 
E-R 10-17 ja L 9-15. Riiete jae- ja 
hulgimüük, alates 10 asjast tavarii-
ded 1,80€/tk ning joped, kombed, 
parkad jne 3€/tk. Üksikult ostes 
hinnad veidi kõrgemad. TULE 
SORTEERIMA! Riided nii lastele, 
naistele ja meestele! Ja meie uus 
kauplus vajaks ka töötajat, work-
net@hot.ee. Kohtumiseni Jaama  
pst 11
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Kas kuuled, kuis nutab su kodu, 
su puudust leinates sääl. 
Talle kaaslaseks vihmade sadu, 
kus piiskadel pisara hääl. 

Kallis abikaasat 

HEINO LOODI 
12.XI.1955 – 8.XI.2016 

1. surma aastapäeval mälestab 
abikaasa Liia laste ja lastelastega.

TASUB TEADA
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s!Sisesta       kuulutuse tekst 

kuulutused.kuulutaja.ee

Saada       kuulutuse tekst 
kuulutus@kuulutaja.ee

Helista       32 25 093

Tule        toimetusse Tobia küla, 
Rakvere vald E - R 9-17 

Eraisikute reakuulutusi võetakse vastu ka 

Rakveres Vilde tänav 6a asuvas 

Grossi Toidukaubad kaupluses “Joogid”. 

Kauplus avatud 

iga päev 10-22

 Avaldame kaastunnet omastele 
Illarile kalli kaksikvenna  

RAIVO
kaotuse puhul. 

Riina ja Ago

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!
Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Hinnad turul 9. nov 2017
Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

NIMETUS KOGUS HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,40 0,50

Petersell kg 10,00

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 5,00 6,00

Porrulauk kg 3,00

Mugulsibul kg 1,50

Tomat kg 2,00 3,50

Roheline tomat kg 1,50

Värske kapsas kg 0,40

Hapukapsas kg 1,50

Porgand kg 0,80 1,00

Kaalikas kg 0,80 1,00

Punapeet kg 0,80 1,00

Mustrõigas kg 1,50

Küüslauk kg 10,00

Kõrvits kg 1,00

Kibepipar kg 10,00

Jõhvikad liiter 4,00

Pohlad liiter 3,00

Õunad kg 1,50 2,00

Kuivatatud õunad kg 8,00

Metspähklid kg 4,50

Kreeka pähklid kg 4,50 5,00

Maapähklid kg 4,50

Seemned lindudele 5kg kott 5,00

Mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

Toorpiim T, L kella 10st liiter 0,67

Turul veel müügil:
* käsitöö - soojad kududmid, kalmuseaded

* tööstuskaup - riided ja jalanõud
* kasutatud riided

* igal laupäeval saunavihad

AVATUD KÖÖGIVILJA KIOSKID!

Reedel ja laupäeval s.o. 10. ja 11. novembril 
turul PEIPSI KALA müük

HINNAD RAKVERE TURUL

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

nende omas kodus. 
Täpsem info telefonil 5371 2433 
                või e-postiga: 
seeniortugi@gmail.com

TUTVUS

MUU

MÄLESTAMINE

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres Laada 14. Müügil palju 
huvitavat ja vajalikku, nt pesuma-
sin Riga 17. 

• Vanaduspensionil olev mees 
tuleks kaaslaseks toredale naisele, 
kellel peenra-ja aiamaa, et toeks 
olla teineteisele ja elus edasi 
minna. Adofi  tn 11, pk 246, 44310, 
Rakvere

• 45 aastane mees tutvub Rakvere 
naisega püsisuhte eesmärgil. Tel 
58786730

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Družba, kreissaag, keevi-
tustrafo, trafo 380/220. Tel 5322 
6176

•  N Õ U A N D E L I I N 
tel 900 5020. Kui elumure vae-
vab ja vajad hingeabi, anna-
me soovitusi. Vastame eraelu, 
tööd ja tervist puudutavatele 
küsimustele. Kõne hind 0,97 
eurot/min. 

Kõik liiklusõnnetused ei pää-
di alati kiire, mõlemaid osa-
pooli rahuldava kokkuleppe-
ga, vaid kujunevad pahatihti 
hoopis pikaks protsessiks, 
mille käigus tuleb põgene-
nud juhti otsida kaamerate ja 
pealtnägijate abil.
Riivamised ja peeglikaotused 
parklates, mõlkimised liiklu-
ses ning süüd eitavad auto-
juhid on Seesam kindlustuse 
vanemkahjukäsitleja Anti 
Otsla sõnul kindlustuse jaoks 
pigem tavalised olukorrad kui 
uskumatuna näivad juhtu-
mid.
„Kuigi enam kui pooltel juh-
tudel jääb õnnetuse põhjus-
taja tuvastamata, siis kanna-
tanu kiire ja teadliku tegut-
semise korral on võimalik 
süüdlane tagantjärele kind-
laks teha,“ rääkis Otsla ning 
jagas soovitusi vastavas olu-
korras tegutsemiseks.

Esimesena 
teavita politseid
Kui inimene avastab poest 
või kodust välja tulles, et 
keegi on parklas tema auto-
le kahju tekitanud ja seejä-
rel põgenenud, siis helistada 
politseisse ning käituda sealt 
saadud juhiste kohaselt. Kui 
põhjustaja aga eitab osalust 
õnnetuses, siis saab politsei 
teostada ekspertiisi ja auto 
kahjude võrdlemisel on juba 
suhteliselt lihtne öelda, kas 
antud sõidukid on kokku põr-
ganud või mitte.
Otsla teab rääkida ka juhtu-
mist, kus Lasnamäe korter-
maja parklas avastas inime-
ne oma sõidukilt kahjustuse 
ning teavitas sellest koheselt 

politseid. Tänu kiirele tegut-
semisele ja politsei võima-
lustele õnnestus välismaise 
numbrimärgiga süüdlane ka 
selgeks teha.

Püüa meelde jätta 
võimalikult palju detaile
Ka liikluses esineb paha-
tahtlikke inimesi, kes pärast 
õnnetust kärmelt sündmus-
kohalt lahkuvad. Püüa ala-
ti keskenduda ja süüdlase 
autonumber meelde jätta. 
Arusaadavalt võib see suures 
ehmatuses ununeda. Sel pu-
hul on suureks abiks, kui suu-
detakse politseile koheselt 
võimalikult täpselt kirjeldada 
lahkunud sõidukit, marki, 
mudelit, värvi ja isegi sõidu-
suunda. See võimaldab täpse 
info edastamist patrullidele, 
kes võivad seeläbi üsna käh-
ku süüdlasele jälile saada.

Unusta omakohus!
Paljudel juhtudel tekib kan-
natanus soov iseseisvalt õig-
lus jalule seada ja sündmus-
kohalt lahkunud sõidukile jä-
rele sõita. Seda aga kindlusta-
ja kindlasti ei soovita. Sellisel 
juhul on kahjustunud sõiduk 
sündmuskohalt lahkunud ja 
hilisema vaidluse korral võib 
juhtuda, et tegelik liiklussi-
tuatsioon ning ka kahju põh-
justaja jäävad tuvastamata. 
Seda isegi siis, kui õnnestus 
põgeneja kätte saada.

Ära alahinda 
pealtnägijaid
Läheduses olnud potent-
siaalsetele tunnistajatele võis 
midagi olulist meelde jääda. 
Lisaks ütlustele tuleks kirja 

panna ka tunnistajate kon-
taktandmed.
Otsla teab ka olukordi, kus 
aus pealtnägija jõudis kanna-
tada saanud autoomanikust 
ette ja teavitas juhtunust po-
litseid. Viimane sai tänu selle-
le kiiresti tegutsema asuda.

Kaamerasalvestis 
paneb süüd eitava 
juhi õnnetuskohale
Harvad ei ole kahjukäsitlejate 
jaoks ka olukorrad, kus kan-
natanu on edukalt süüdlase 
sõiduki registreerimisnumbri 
üles kirjutanud, kuid põge-
nenud autojuht üritab hiljem 
kangekaelselt väita, et ei ol-
nud õnnetuse hetkel isegi toi-
mumiskoha lähedal.
Siin tulevad süü tõestamisel 
appi tänapäevaste kaamerate 
pakutavad võimalused. Polit-
sei saab kontrollida valvekaa-
merate salvestisi, mille vaate-
välja õnnetus võis sattuda. 
Samuti jagavad heatahtlikud 
kaassõitjad enda autosse pai-
galdatud videoregistraatorite 
salvestisi, mis aitavad süüd 
eitava juhi õnnetuskohale 
panna.

Hooli ja märka!
Kuigi paljud liiklusõnnetuse 
põhjustajad jäävad leidmata, 
siis üha tempokamas liiklu-
ses ongi kõige tähtsam olla 
tähelepanelik, pidada kinni 
liiklusreeglitest, hoolida ja 
märgata rohkem ning õnne-
tuse korral õigesti ja kiiresti 
tegutseda.

Kuulutaja

Soovitused, mis aitavad põgenenud 
liiklusõnnetuse põhjustajat leida

HEI, MÖÖDA PANID!
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RAHVAMAJA
HALJALA

27. NOVEMBER

VABA AEG

Peatselt 60. juubelisünni-
päeva tähistav Rakvere 
Galerii kuraator, klaa-
sikunstnik Riho Hütt kõ-
neles oma elust ja kuns-
tist ning tõdes, et 7. no-
vembril avatud perso-
naalnäituse „Sa näed, aga 
ei mürista” tarvis ammu-
tas ta inspiratsiooni Rak-
vere linnavolikogusse 
kandideerides.

Ülle Kask

Kuidas te elate, Riho?
Tänan küsimast. Ikka töö 

tähe all. Praegu tegelen oma 
näituse „Sa näed, aga ei mü-
rista” avamisega. Suur töö on 
ees Rakvere Kolmainu kiriku 
vitraažakendega, mis tulevad 
kahele poole altari kõrvale. 
See kavand oli tükk aega te-
gemisel ja hiljuti kinnitati.

Näitused, kus saab enda 
töid eksponeerida, on nii 
tähtsad. Sellest saan justkui 
impulsi, mida klaasi peale 
panna.

Rakvere linnavolikogusse 
kandideerides sain näidata, et 
galerii tõesti eksisteerib, et 
kaks korda aastas toimuvad 
kohalike kunstnike kevad- ja 
sügisnäitused. Kui kusagil on 
võimalik meie kunstnikele ja 
galeriile toetust avaldada, siis 
mina lähen alati, kuna galerii 
on justkui oma laps.

õnnestus.
Mäletan, et mulle meeldis 

ülikoolis kõik masinatega 
seonduv. Klaasiga pole ju nii, 
et lihtsalt puhud tuliseks ae-
tult sellele – kõik on tehniline 
värk ja mulle meeldis väga see 
surin ja vurin. Ükskord eri-
alatunnis tõstsin kapist ühe 
teise inimese tehtud töö välja, 
et selle teostust lähemalt uu-
rida ja vaadata, võtsin selle 
kätte ja klaas oli soe. Siis oli 
kõik lõplikult otsustatud.

Kuidas iseloomustate juu-
belinäitust „ Sa näed, aga ei 
mürista”?

Praegusel näitusel olevad 
tööd on vormilt ümarad ja lä-

bipaistvad. Kui keraamika on 
umbne vorm, siis nendest 
vaasidest näeb läbi. Graveeri-
tud näod pole inimeste omad, 
sest inimnägu ei sobigi selli-
sele klaasist vaasile.

Seekord on mu töödes roh-
kem teravust, need ei ole vaid 
lilled, liblikad ja linnukesed. 
Näiteks elevandike ja selle 
kõrval käsi kannavad mõtet, 
et kui sul on miski juba käes, 
siis sa ei teagi, et oled võibolla 
loodud hoopis millekski 
muuks. Sa püüad või ajad taga 
siin elus midagi, mis sulle ei 
sobigi. Või piruka jagamine, 
kus kaks olendit istuvad üks 
ühel pool ja teine teisel pool 
ning jagavad riigipirukat.

Klaasikunstnik Riho Hütt graveeris „poliitilise kogemuse” vaasidele

Reformierakonna valimis-
lubadusega kultuurikeskus ja 
galerii kesklinna rajada läks 
nagu läks, aga kogemus, mis 
ma kandideerides sain, oli su-
per. Olen tänulik kõige eest, 
mis pärast tuli ja minu loo-
mingule positiivses mõttes 
põntsu pani.

Näituse pealkiri „Sa näed, 
aga ei mürista” tuleneb ka sel-
lest. Kui ühiskond on muidu 
väga uinutatud situatsioonis 
või stagnatsioonis, siis tegeli-
kult looma ei kipugi. Nüüd 
aga tuli töödesse sisse pikant-
sust, poliitilist hetkeolukorda, 
mis aitas loominguliselt tohu-
tult kaasa.

Enne seda olid mul kuidagi 

igavikulised ja rahulikud 
tööd, aga poliitikas osalemine 
tõi teravust juurde ja andis 
julgust ennast rohkem näida-
ta. Pole nii, et töid on lihtsalt 
ilus vaadata, vaid neil on ka 
väike kiiks sees, et mis see 
ühiskond on, kes me oleme ja 
kes mina olen.

Kas lähenev juubel ja sün-
niaasta passis hirmutab ka 
veidi?

Mul ei ole aega niisugustele 
asjadele mõelda ja ausalt öel-
des ma ei mõtlegi. Issand, see 
ei hirmuta mind üldse (nae-
rab).

Mulle on oluline, et saan 
oma asja teha ja mind ei sega 

mitte miski. Olen selline, na-
gu olen ja samas tunnen ka, et 
ma olen väga nõutud. Siin on 
mitu asja koos. Ma võiks ka 
mitte midagi teha, aga tegut-
semine on huvitav ja kui ma 
suudan Rakvere-taolises lin-
nas oma loominguga inimes-
tele midagi öelda, siis on see 
super hea. Kui seda ei oleks, 
siis ma ei tea, mida teeksin.

Kunstnik ammutab inspi-
ratsiooni ümbritsevast 
keskkonnas. Kuidas klaas ja 
killud teiega kõnelevad?

Kui klaasile graveerida, siis 
see jälg jääb sinna igaveseks ja 
igavikuliselt peale. Iga kriip-
suke ja kraapsuke ning gra-
veering on enne põhjalikult 
läbi joonistatud. Ja neid kil-
dusid ei tulegi. Ma ei mäleta, 
et oleks tulnud.

Tegelikult kooli ajal juhtus 
küll kord selline apsakas, et 
käe randme juurde soone sis-
se sattus suur kild, nii et verd 
purskas. Ei mäleta enam, kas 
toona neist kildudest ka taies 
sündis, aga armike on käele 
jäänud.

Kunstiinstituuti läksingi 
klaasieriala õppima. Muide, 
ma olen Tartu kunstikooli ka 
lõpetanud ja mitu aastat töö-
tasin koguni õpetajana. Siis 
olin sõjaväes ja peale seda läk-
sin kunstiülikooli katsetele. 
Proovisin mitu korda sisse 
saada, sest kutse sinna pääse-
da oli nii suur, ja lõpuks see 

Klaasikunstnik Riho 
Hütt „soojendab” oma 
klaasist vaasile graveeri-
tud tegelasi enne näitu-
sele panemist. 

Foto: Ülle Kask

OTSI ÜLES!
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sügissimmanViruFolgi

17. novembril Rakvere Kultuurikeskuses
kell 19-02 (uksed avanevad kell 18)

Esimesele 100-le saabujale tasuta tervitusjook!
Piletiostjate vahel loositakse välja hulgaliselt auhindu, sh 2 Viru Folk 2018 passi!

Kaugemalt tulnutele pakuvad soodushindadega öömaja Katariina Külalistemaja ja Villa Theresa!

Piletid hinnaga 12/15 € eelmüügis Piletilevis, kohapeal hind kõigile 15€.
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Väliharf

kutsub:

KUHU MINNA
VABA AEG

RAKVERE KULTUURISÜNDMUSED
Novembris näitus „Minu näoga on midagi 
teisiti“ Art Cafés, näomaalinguteemaliste 
väljaprintide autoriks Merlin Kont Kivi-
õlist
6. november – 10. november disaininädal: 
loengud, töötoad
10. november kell 21 Boogie Company 
Buena Vista Sofa Clubis
11. november kell 18 Jabloko etendus „Di-
vertisment“ Rakvere Teatri väikses majas
12. novembril kell 12 eakate klubi „Häma-
rik“ pidu Rakvere Rahvamajas, piletid ko-
hapeal
15. november kell 18 Otsakooli kontserdid 
Kaurikoolis: puhkpillid, ka puhkpillian-
samblid
16. november kell 21 Raivo E. Tamme mo-
noetendus „Mida see E. tähendab?“ Buena 
Vista Sofa Clubis
17. november kell 19 Viru Folgi Sügissim-
man Rakvere Rahvamajas. Esinejad: Ku-

kerpillid, Rüüt, Väliharf, Pööriöö
18. november kell 22 Jazzukohvik: Sid Hil-
le Trio F# feat Ivi Rausi, Teatrikohvikus

BIORE
6., 8., 13., 15., 20. ja 22. november seljaa-
bi-kiropraktiku A. Grigorjani vastuvõtt
17. november tervendaja Volli vastuvõtt
21. november jalalaba vaatlus, sisetaldade 
määramine, dr Lehte Pärna vastuvõtt
9., 16. ja 23. november tervisliku seisundi 
testimine, loodusterapeut E. Heinmetsa 
vastuvõtt
20. november homöopaadi M. Heinloo 
vastuvõtt
30. november sõltuvuse vastased nõelad, 
M. Veskimägi vastuvõtt, reg www.nikos-
topp.ee
Info ja reg 5017960 Laada5, Rakveres

RAKVERE TEATER
10.11. kl 19 Lendas üle käopesa s. maja 

(lav. Eili Neuhaus)
10.11. kl 19 See kõik on tema v. maja (lav. 
Helen Rekkor)
16.11. kl 19 Gravitatsioon v. maja (lav. 
Raivo Trass)

O KÕRTS
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot (v.a 11. november)
Kella 23ni sissepääs tasuta! (v.a 11. novem-
ber)
11. november esineb lembelaulik Sulo, 
tantsuplatsi kütab kuumaks DJ Ailan Kytt, 
pilet 5 eurot
18. november „Retro Jämm“ unustamatud 
retrohitid, DJ Martineero
25. november ülimenukad hitid toob teieni 
DJ Alvar Orula

TAMSALU KULTUURIMAJA
10. detsembril algusega kell 13 toimub 

Tamsalu Kultuurimajas maakondlik pidu-
päev „Aeg algab…”. Esinevad Tamsalu ise-
tegevuslased.
Käsitöö ja keraamika müük, õnneloos, 
Oriflame toodete müük, näitus
Tantsumuusika – ansambel Dolores
Osalusest teatada teisipäeviti telefonil 
3245013
Osalustasu 3 eurot
Vajadusel info telefonil 5278162

GUSTAVI MAJA
16. november  kell 18 toiduklubi täiskasva-
nutele
21. november kell 18 Liis Orava loeng „Im-
muunsüsteem ja autoimmuunhaiguste toi-
tumis- ja loodusravi“
Vajalik eelnevalt registreeruda tel 553 
5871, www.gustavimaja.eu
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Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

seahakkliha 2,35 €/kg
Pakume laias valikus kiiresti valmivaid

snitsleid, kotlete ja lihalõikeid
Vaala Keskuse lihapood avatud ka pühapäeviti

Vaala Keskuse ja Pika tn lihapoes
Oma Põrsa sünnipäeva puhul

Väga hea valik
KUMMIGA
VOODILINU

10.11 ja 11.11 Rakvere Kroonikeskuses

VOODIPESU JA LAIADE
VOODIPESUKANGASTE
SOODUSMÜÜK

Maagilise Reiki energiaseanss
• vabastab stressist ja väsimusest

leevendab ja vähendab valu

vabastab vaimsetest pingetest

suurendab organismi energiataset

•

•

•

Info www.paikeseroosid.ee

Kontakt +372 5117991. Rägavere 35 (2. korrus) Rakvere.

EGESTEN OÜ

Seoses teeninduspinna lisandumisega OTSIME oma meeskonda:

• TÖÖKOJA MEISTER
• AUTOREMONDI-LUKKSEPP
• AUTOELEKTRIK
• KEEVITAJA-LUKKSEPP
• REHVIMEISTER-LUKKSEPP

Saada CV hiljemalt 15.11.2017 aadressile personal@egesten.ee

või helista telefonil 5165094.

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L P

- 9-16

, suletud

Ideest teostuseni!

Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786,

e-mail: kyttesalong@gmail.com | Koduleht: www.küttesalong.ee

|

NOVEMBRIS
plekist ahjukestad

ja emailitud
pliidikestad

SOODUSHINDADEGA
Lisaks on

võimalik tellida
emailitud silte

www.aknakoda.ee

RAKVERE MÜÜGIESINDUS:

Laada 41 (Rakvere bussijaama vastas)

E-R 9.00-17.30

tel. 324 2352

rakvere@aknakoda.ee

Alates 1958

Täpsem info:

PVC-akende kampaania

Mina valin

parimad!

6.-17. november

-60%

Talv tuleb külm ja praegu on tagumine aeg
aknad ära vahetada!


	kul1011001
	kul1011002
	kul1011003
	kul1011004
	kul1011005
	kul1011006
	kul1011007
	kul1011008
	kul1011009
	kul1011010
	kul1011011
	kul1011012
	kul1011013
	kul1011014
	kul1011015
	kul1011016
	kul1011017
	kul1011018
	kul1011019
	kul1011020

