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Arvamus

JUHTKIRI

Keskerakonna sisepoliitiline 
missioon on olnud tasakaa-
lustada rahvussuhteid ja väl-
tida ühiskonnas ekstremismi. 
Järjest raevukama terrorismi 
tingimustes peab muutuma 
selgemaks ka Keskerakonna 
poliitiline suund.
Kandideerin, kuna Kadri Sim-
son pole suutnud tuua vali-
misdebatti positiivset muu-
tuste programmi. Pean süga-
valt ebaeetiliseks keskenduda 
Keskerakonna esimehe vali-
misel kellegi vanusele ja ter-
visele. Sel juhul peaksid kõik 
kandideerijad oma tervise-
kaardi lauale panema, aga se-
da ju ei tehta. Tuletan meel-
de, et kunagi likvideeriti ter-
vise argumendiga poliitikast 
Arnold Rüütel. Kas keegi on 
täna vabandanud? Esimehe 
pretendendid peavad suutma 
rääkida veenvalt Eesti ühis-
konna tulevikust ja sellest, 
kuidas kasutada paremal 
moel selleks mittetulundus-
ühingut Eesti Keskerakond. 
Selleks peab aga Keskerakond 
muutuma, sest muutunud on 
kõik meie ümber. Keskera-
kond peab muutuma, aga se-
da koostöös ja tasakaalus. 
Keskerakonna muutuste 
programm saab tekkida ai-
nult ühises arusaamises ja 
ühises töös õlg-õla kõrval. 
Täna on aga Keskerakonna 
liikmetel pakiline vajadus 
pöörata rohkem tähelepanu 
esiteks ideoloogiale ja teiseks 
organisatsioonile.

Ideoloogia
Rahvastikukriis ootab kiiret 
lahendust. Keskerakond peab 
suutma sõnastada ettepane-
kud, kuidas muuta negatiivne 
iive positiivseks. Peab lõppe-
ma senine rahva väljavaheta-
mise poliitika: saadame 
omad inimesed siit parema-
tele palgamaadele ja võtame 
väljast uued. Adekvaatne pe-
repoliitika peab andma rah-
vale tunde, et Eestis on turva-
line igal loodaval perel. Iga 
laps peab algusest peale 

tundma, et ta on oodatud, et 
riik ja kogu rahvas tunneb te-
ma ilmaletulekust rõõmu. 
Keskerakond peab tõstma 
selle probleemiks nr 1 koos 
oma lahendusettepanekute-
ga.
Keskerakond peab konkreet-
semalt sõnastama oma polii-
tilise positsiooni julgeoleku-
poliitikas. Riigikogu frakt-
sioon peab tegema selgeid et-
tepanekuid, kuidas tõsta ise-
seisvat kaitsevõimet ja kaitsta 
rahvast ohuolukorras. Täna 
on tegeliku ohu korral kaitse 
tagatud üksnes poliitikutele 
ja sõjaväelastele, aga kaitseta 
on tsiviilelanikkond, naised ja 
lapsed. Mitte keegi ei tea, 
mismoodi hakkab riik toimi-
ma, kui häda tegelikult käes. 
Sõjaohtu võimendamata 
peab Keskerakond esitama 
Eesti rahva kaitse kava ja selle 
elluviimise teed.
Eesti tuleb välja tuua majan-
duskotist. Selle tagab vaid 
füüsiline ja vaimne püsi-
ühendus muu maailmaga. 
Riigilaen tuleb suunata Eesti 
ühendusteedesse ja haridus-
se. Ühendusteid on siiani 
vaid suletud, hariduse vallas 
on kehtinud põhimõte “suu-
ga teeb suure linna, käega ei 
kärbsepesagi”. Keskerakond 
peab haarama initsiatiivi 
kommunikatsioonide ja hari-
duse küsimustes.  Eesti edu 
aluseks olgu väikesed ja kesk-
mise suurusega Eesti oma et-
tevõtted. Me peame erakon-
nana kindlalt seisma selle 
eest, et välismaised suurette-
võtted ei viiks oma siin teeni-
tud kasumit maksuvabalt väl-
ja. Senine skeemitamine tu-
leb lõpetada ja kiiremas kor-
ras tuleb maksustada tulu-
maksuvabalt väljaveetav ka-
sum. Kindlasti on vaja luua 
riiklik eriprogramm väikeet-
tevõtluse edendamiseks, mis 
hõlmaks nii bürokraatliku 
halduskoormuse olulist vä-
hendamist kui ka maksusoo-
dustusi väikeettevõtjatele väl-
jaspool Harjumaad, kes loo-

vad töökohti ja sellega tõsta-
vad eestimaalaste elatustaset.

Organisatsioon
Tuleb kehtestada põhimõte, 
et kõigi keskerakondlaste 
hääl on võrdselt kaalukas. Iga 
keskerakondlane peab saama 
välja öelda oma seisukoha 
kooseluseaduse, pagulaskriisi 
ja erakonna välislepingute 
küsimuses. Oma otsustes 
peab erakonna juhatus arves-
tama kõikide liikmete arva-
must, mis on välja selgitatud 
sisereferendumi teel. 
Riiklikult rahastatakse kogu 
erakonda, mitte kitsalt era-
konna juhatust. Nii nagu 
Keskerakond taotleb riigieel-
arveliste vahendite õiglase-
mat jaotust omavalitsustele, 
peab Keskerakond suunama 
oma riigieelarvelist toetust 
maakonnaorganisatsioonide-
le. 
Keskerakond peab muutuma 
poliitilise tarkuse liidriks Ees-
tis. Selleks on tarvis kulutada 
osa vahendeid, rajamaks au-
toriteetne poliitilise mõtte 
keskus - teadmuskeskus. See 
ei tohiks jääda mängumaaks, 
kus töötatakse välja “erine-
vaid tulevikustsenaariume”, 
millest mitte ükski tõeks ei 
osutu. Selle teadmuskeskuse 
ülesandeks oleks hinnata 
Keskerakonna jõudu ellu vii-
maks üht või teist kava ja lei-
da parimad teed Keskerakon-
na poliitilise jõu rakenduseks 
Eesti huvides. 
Keskerakonna fraktsiooni 
juhtkond riigikogus tuleb an-
da erakonna volikogu määra-
ta kord aastas. See tihendab 
Toompeal aetava poliitika si-
det Keskerakonna tervikorga-
nisatsiooniga ja suurendab 
arusaadavust lihtliikmetele. 
Tekib aruandluse põhimõte, 
mis seni puudub.
Eesti võidab!

Jaanus Karilaid, 
Keskerakonna esimehe 

kandidaat

Keskerakonna 
uued sammud

Räägi minuga, olen hädas!
Tänane Kuulutaja kirjutab probleemist, millele on lahenduse 
leidmine väga raske. Nimelt: kui meie riigis suureneb inimes-
te hulk, kes ei oska ühtki siinkandis kasutatavat keelt – ja kül-
lap see juba suureneb, meeldigu meile või mitte -, siis kuidas 
sellised inimesed saavad endale häda korral abi kutsuda?
Lihtne on käratada, et õppigu keel selgeks! Muidugi peavad 
õppima kui siin tahavad elada, aga isegi kõige andekam ei 
suuda niigi raskeks peetavat eesti keelt nädala-paariga suhu 
saada. Aga maja võib põleda või liiklusõnnetus juhtuda juba 
homme ning päris nii ikka ei saa, et kui on pagulane, siis vaa-
daku ise, kuidas hakkama saab.
Vähemalt üks selleteemaline sündmus on juba toimunud ja 
sel korral aitas häirekorraldaja tublidus: hädaabikõne järel-
kuulamisel suutis ta kiirest, ilmselt araabiakeelsest tekstist 
eristada kaks märksõna: Vao ja politsei. Järgnevatel kordadel 
ei pruugi see võimalik olla – kui õnnetus toimub kusagil a la 
Härjanurme või Kolodavitsa kandis, siis ei suuda hädaline 
isegi kohanime arusaadavalt välja öelda.
Aga lahenduse leidmine on tõesti ülimalt raske. Ei saa iga pa-
gulase kõrvale panna tugiisikut, kes aitaks tõlkida. Samuti ei 
saa Häirekeskus palgata lõpmatut hulka tõlke, liiati olukor-
ras, kus ühtset pagulaskeelt pole, on araabia keele väga pal-
jud dialektid, on vietnami, laose, farsi, kurdi jne keel.
Küsite, et kuidas siis seni hakkama saadi? Kuidas turistid, ja 
meie välismaal olles, abi kutsuvad? Vastus on lihtne: keskmi-
ne turist valdab vähemalt mingilgi määral kas inglist või sak-
sat ja kui on vähegi intelligentne, siis suudab ka käte-jalgade-
ga asja selgeks teha, isegi telefoni teel (seda muidugi kaudses 
mõttes). Keskmise pagulase võimed paraku nii head vist po-
le.
Isiklikult olen sarnase olukorraga kokku puutunud – ühele 
mu ajakirjanduslikule juhututvusele norralasega järgnes 
paari päeva pärast viimase hädasse sattumine. Tema „reper-
tuaar“ piirdus norra ja väga viletsa inglise keelega, minul on 
piiritagustest keeltest enam-vähem kriitikat kannatavana 
suus saksa keel. Vestlus käis läbi telefoni, aga lõpuks sain ma 
sellele vaatamata aru, kus ta on ja mis tal juhtus. Kõik lõppes 
hästi.
Kas kõik lõpeks hästi ka näiteks vaid pustu keelt valdaval abi-
vajajal?

Aivar Ojaperv
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Miks ma kandideerin Kesk-
erakonna esimeheks? Selleks, 
et Eesti läheks taas liikvele ja 
teeks seda, mida oleme alati 
soovinud – läheneks Lää-
ne-Euroopa elatustasemele.
Mida iganes peaminister teile 
Eesti edust on rääkinud, täna 
me selles suunas ei liigu. Vas-
tupidi, tänavuseks ennusta-
takse kidurat 1,6protsendist 
majanduskasvu ja SEB tea-
tab, et majandus on tardu-
mas. Nii on juba mõnda aega. 
Eesti Panga president Ardo 
Hansson ennustab, et pare-
mal juhul jääb ka tulevatel 
aastatel kasv kiduraks. 
Kuid nendel kehvadel üldistel 
numbritel on konkreetsed ta-
gajärjed. Haridusminister 
üritab õpetajate palku gram-
mikese tõsta erakoolide läm-
matamise hinnaga. Rahvus-
ringhääling ei suuda enam 
Moskvas korrespondenti hoi-
da. Ettevõtjate bürokraatlik 
aruandlus kasvab.
Olukord polekski nii hull, kui 
neile ei lisanduks kohatine 
kaos riigifirmade juhtimisel. 
Tallinna Sadama juhid on 
kinnipeetavad, Estonian Air 
lõpetas pärast 130 miljoni eu-

rost abistamist lennuvõime-
tuna. Arutu raiskamise eest ei 
soovi vastutust keegi. “Riigi 
rahanduse Euroopa meister”, 
nagu peaminister Taavi Rõi-
vas armastab Eestit tituleeri-
da, rabeleb suurte kulupro-
jektide ning äkiliste säästu-
puhangute vahel.
Tänane valitsus ei saagi mi-
dagi oluliselt muuta. Teha mi-
dagi teisiti tähendaks vigade 
tunnistamist. See on liiga 
keeruline. Teiseks, liiga palju 
suid on toita. Pole ju võimalik 
maavalitsusi kaotada või koo-
male tõmmata, kui enamik 
maavanematest on su partei-
kaaslased. Ainus, mis saaks 
midagi muuta, oleks teise 
koosseisuga valitsus, kes pole 
eelnevate otsuste vang. Olgu 
see valitsus koostatud kas 
praeguse või tulevase Riigiko-
gu põhjal. Uut valitsust kam-
mitseks vähesemad piiran-
gud.
Eesti valitsemise juurde on 
vaja Keskerakonda, sest Kesk-
erakond on võimeline inno-
vatsiooniks nii majandus- kui 
ka sotsiaalvaldkonnas. Me ei 
ole tardunud dogmade van-
gis ega pea korrutama: “mak-

sudega ei mängita” ja “peame 
jääma truuks Eestile edu too-
nud maksusüsteemile”.
Kuid Keskerakond on riigi ta-
semel valitsusvõimust eemal 
juba kaheksa pikka aastat. Me 
näeme oma saavutusi haihtu-
mas. Meie valitsusperioodid 
aastatel 2001-2002 ning 2005-
2007 olid viljakad.
Koolitoit oli Keskerakonna te-
gevuse tulemusel tasuta, kuid 
kuna järgnevatele valitsustele 
on see võõras idee, siis on sel-
le rahastamine lahjenenud ja 
mitmel pool see enam päris 
tasuta pole. Lõime Edgar Sa-
visaare ideena Arengufondi 
Eesti majanduse edendami-
seks, kuid nüüd üritatakse se-
da laiali saata. Peame võtma 
kursi valitsusvõimule, seda 
enam, et praegune valitsus 
on suhteliselt habras.
Jah, meil on mitmel pool 
võim omavalitsustes, kuid 
sellest ei piisa. Isegi omavalit-
suste murede paremaks la-
hendamiseks oleks vaja pää-
seda valitsusse. Koalitsiooni 
liige saab omavalitsustele 
eraldada kordades rohkem 
investeeringuraha kui oposit-
sioonipartei.

Keskerakond kui tõsisel tvõe-
tav jõud peab välja pakkuma 
liidri, kes suudab hakkama 
saada ka Euroopas töötamise 
pingega. Sinna ei saa saata 
kedagi teist ennast asenda-
ma. Olukorras, kus arutatakse 
maratonistungitel öö läbi 
kõrvuti Angela Merkeli ja 
Francois Hollande`iga pagu-
laste vastuvõttu, Kreeka võ-
lakriisi või terrorirünnakutele 
reageerimist, peab kohal ole-
ma Eesti peaminister ja mitte 
keegi teine. Edgar Savisaar on 
ka Maalehe intervjuus öel-
nud, et peaministri koht pole 
enam see, mis ta oli, ning ta ei 
kujuta end sellel ametipostil 
praegu ette. Kuid me ei saa 
lubada riikliku tasandi poliiti-
kale seljapööramist. Eesti üks 
enim toetatud erakondi peab 
kinnitama oma valijaile: jah, 
me oleme valmis seisma kogu 
Eesti eest, me oleme valmis 
Eesti riiki juhtima.
Mõned mu head erakonna-
kaaslased on aga valitsustase-
mel mõtlemisest nii võõrdu-
nud, et peavad võimalikku 
valitsusse minekut juba idee-
na ette põhimõtete maha-
müümiseks. Vabandust, kuid 

oma põhimõtete kaitsmine 
opositsioonis on igal juhul 
keerukam kui valitsuses. 
Opositsioonis hääletatakse su 
ettepanekud maha iga päev. 
Kui valitsuses tuleb vahel 
minna kompromissile, siis 
opositsioonis ei pakuta ena-
masti isegi mitte kompromis-
si. Kuid meie toetajad on 
meid valinud valitsusvõimu 
ellu viima, oma lubadusi 
teostama. Ja see kohustab 
meid pingutama. Eesti riik 
vajab just praegu keskera-
kondlastest vastutajaid, kes 
seisaks selle eest, mille eest 
ikka olema seisnud – selleks 
on majanduse arendamisel 
aktiivselt kaasa lööv riik ning 
senisest suurem arvestamine 
ühiskonna nõrgemate ning 
madalamapalgaliste liikme-
tega. Samuti on oluline vene-
keelsete inimeste parem kaa-
samine Eesti ühiskonnaellu 
ja jõulisem regionaalpoliitika, 
et häid töökohti leiduks ka 
väljaspool Tallinna.
Kuid muutumist vajab ka era-
kond ise. Vaja on erakonna 
rahaasjade paremat juhti-
mist, et vältida uudiseid tasu-
mata arvetest ja kuhjuvatest 

võlgadest. Meie eelarve on 
piisavalt suur, et kõigi ülesan-
netega edukalt toime tulla. 
Vajame suhtlemist piirkonda-
dega. Side pealinna ja ülejää-
nud Eesti vahel on nõrgene-
mas. Peame tegema lõpu 
tsüklitele, kus iga viie-kuue 
aasta tagant toimub erakon-
nas pereheitmine. Suudame 
olla sõbralikumad ka eriarva-
muste suhtes oma erakonna 
sees. Saame olla sõbralikum, 
enesekindlam ja naeratavam 
Keskerakond, jõudes ikkagi 
oma eesmärkideni. Sest nagu 
me näeme, viimase kaheksa 
aasta retseptid ei toimi. Tehes 
sedasama, saame jällegi se-
dasama. Järelikult tuleb teha 
teisiti.

Kadri Simson,
Keskerakonna esimehe 

kandidaat

Miks ma soovin 
saada Keskerakonna esimeheks?

TAHAN PARIMAT!
Vähemaga ei lepi!

A.I.S fliis 

8012/0400 60 €

Power Winter 
talvepüksid
3619/0404

SOODUSHIND

101.70 €
TAVAHIND 113 € Hi-Vis talvepüksid, 

EN 471 klass 2

3639/6658

124 €

Hi-Vis talvejope, 
EN 471 klass 3

1133/6658 143 €

–10%

pikad XTR 
aluspüksid 

9431/0418 58 €

Pesu  
komplektiga  
kaasa  TASUTA  
kindad.

Power Winter 
talvejope 
1119/5804

124 €

Jopega  
kaasa 
TASUTA  
müts.

Hinnad sisaldavad 
käibemaksu 20% 

ja kehtivad 
kuni 31.12.2015

või kuni kaupa jätkub!

pikkade 
varrukatega 
XTR alussärk 

9430/0418 64 €

SNICKERS
Workwear 

WINDSTOPPER®
talvemüts

art 9093/0418 või 
9093/1804

TAVAHIND 43 € TA
SU

TA
*

*SNICKERS Workwear TALVEJOPEGA
(art 1198/5804, 1198/0404, 1128/0418 või 1119/5804) saad KINGITUSEKS

WINDSTOPPER® TALVEMÜTSI!

–40%

SNICKERS Workwear
A.P.S veekindel 

talvejope töödejuhatajale
art 1198/5804 

SOODUSHIND 195 €
TAVAHIND 325 €

SNICKERS
Workwear
Rip-Stop
talvejope
art 1128/0418 

HIND 95 €

Tel 654 9900   Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 

TÜRI
Türi-Alliku

PAIDE
Pikk 2

UUS KAUPLUS!
JÕGEVA

 Tallinna mnt 7
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Teisipäeval algas kohtu-
protsess 52aastane Helyse 
Karu üle, kes aitas aasta 
alguses alaealistel poistel 
röövida Lääne-Virumaal 
Väike-Maarja ja Vinni val-
las elavaid eakaid naisi. 
Röövimistes ja varguses 
süüdistatakse ka kolme 
noormeest.

Kaius Mölder

Aasta alguses olid üksikud 
Lääne-Virumaal maakohta-
des elavad eakad naised hir-
mul, sest liikvel oli jõuk, kes 
tungis elamutesse ja nõudsid 
ähvarduste saatel vägivallaga 
raha. Politsei tegi tublisti tööd 
ja peagi selgus, et üks võtme-
tegelane röövimistes võib olla 
52aastane Helyse Karu.
Prokuratuur pani süüdistus-
materjali kokku ja kohtuprot-
sess naise üle algas nädala al-
guses. Helyse Karu on polit-
seile varasemast erinevate õi-
gusrikkumiste poolest tuttav 
ja teda on korduvalt ka krimi-
naalkorras karistatud.
Süüdistuse kohaselt tegi 
Helyse Karu jaanuaris kahele 
16aastasele noormehele ette-
paneku minna röövima Väi-
ke-Maarja vallas elavat 77aas-
tast naist. Noormehed nõus-
tusid ning kaasa kutsuti veel 
üks 16aastane noormees. 
Plaani hakati täide viima 23. 
jaanuari õhtul. Helyse Karu 
viis noormehed oma autoga 
kannatanu elukoha lähedale 
teeotsa, jagas juhtnööre ning 
jäi neid ootama. Noormehed 
sisenesid kannatanu majja 
ning vägivallaga ähvardades 
nõudsid eakalt naiselt 400 eu-

Kohtu alla läksid vanainimeste röövijad
HELYSE KARU VÄRVIKAD SEKELDUSED

Helyse Karu ei satu leheveergudele esmakordselt.
Näiteks 2012. aasta oktoobris kirjutasid tema sekel-
dustest Virumaa Teataja ja Postimees, sest Karu kinni-
tusel osutus Rakverest Vilde tänava motopoest oste-
tud roller praagiks. Vaidlus motorolleri remondi hinna 
üle päädis motopoe hoovis vihase rüselusega, mille 
täpsemaks uurimiseks käivitas politsei kriminaalme-
netluse. Kaupluse omanik Toivo Ruusmaa tegi polit-
seile avalduse, kus kinnitas, et kõva ninaga tanksaa-
paid kandnud naine lõi nii teda kui ka kaupluse müü-
jat korduvalt põlve piirkonda. Müüja vajas lausa ars-
tiabi.
Umbes samal ajal käis Helyse Karu nimi läbi ühest 
traagilisest loost: Kohtla-Järvel mõrvati jõhkralt tema 
poja sõber, Tapalt pärit maadleja Edgar Peepmaa.
2013. aasta jaanuaris oli toona Püssis elanud Karu 
Ida-Viru maakonnalehe Põhjarannik ja Postimehe 
veergudel: naine esitas prokuratuurile avalduse, kus 
ta palus, et tema korteri ukse lõhkunud politseinike 
suhtes alustataks kriminaalmenetlust ning neid sun-
nitaks hüvitama lõhutud metallukse maksumus. Osa-
poolte versioonid toimunust olid erinevad, kuid ilm-
selt sai lugu alguse Helyse Karu lastest, kes pidutsesid 
korteris liiga valjult, kellele naabrid kutsusid politsei 
ja kes politseinike nõudmisele vaatamata ust ei ava-
nud.
2014. aasta lõpus sattus Karu sekeldustesse oma poja 
tõttu, keda ta politsei eest teadlikult varjas. Tema poe-
ga süüdistati kehalises väärkohtlemises, kuid ema lei-
dis, et kuna politsei oli poja suhtes väidetavalt kordu-
valt vägivalda kasutanud, siis tuligi teda varjata. Vägi-
vald seisnenud selles, et politsei avas ühes eelnenud 
intsidendis põgeneva sõiduauto pihta tule ja selles 
olevat viibinud ka tema poeg (ka sellest sündmusest 
kirjutas ajakirjandus pikemalt).
Ülaltoodu on vaid osa värvika proua „seiklustest“. Te-
ma elulukku mahub muuhulgas ka kinniistumine 
Harku vanglas ja sealt põgenemine.

Ülevaate koostas
Aivar Ojaperv

Helyse Karu on sekeldustesse sattunud varemgi. Näiteks 2012. 
aastal läks tüli rollerimüüjaga nii kaugele, et sekkuma pidi 
politsei.

Foto: Virumaa Teataja, Meelis Meilbaum

rot, mille nad ka said. Hiljem 
jaotati röövitud raha omava-
hel neljaks. 
Viru ringkonnaprokuratuuri 

pressinõunik Jelena Filippova 
ütles, et eakas naine ei saa-
nud röövi käigus vigastada 
ning ta ise helistas politseis-

se, et kuriteost teatada. 
Kahtlusalused said tol korral 
jooksu.
Mõned päevad hiljem tegi 
Helyse Karu samale kahele 
noormehele, kelle ta „värbas“ 
eelmisel korral, uuesti ettepa-
neku minna röövima. See-
kord võeti ette Vinni vallas 
elav vanainimene. 
Poisid jäid ettepanekuga 
nõusse. Samal päeval sõideti 
kannatanu maja lähedusse. 
Karu tegi autos sukkpükstest 
kummalegi poisile maski näo 
varjamiseks. 
Sisenenud korterisse, nõudis 
üks noormeestest noaga äh-
vardades 84aastaselt naiselt 
raha. Kannatanul õnnestus 
röövli haardest vabaneda ja 
uks sulgeda. Tühjade kätega 
jäänud noormehed jooksid 
autosse, kus neid ootas Hely-
se Karu. 
Prokuratuur esitas Helyse Ka-
rule süüdistuse karistussea-
dustiku röövimise paragrahvi 
erinevate punktide alusel, 
mis käsitleb korduvalt isikute 
grupis vägivallaga ja sissetun-
gimisega ning seejuures relva 
kasutades võõraste vallasas-
jade äravõtmist ja nende eba-
seaduslikku omastamist.
Alaealisi poisse süüdistatakse 
samuti röövimises. Lisaks 
süüdistatakse neid varguse 
toimepanemises: 25. veeb-
ruaril tungisid nad Vinni val-
las maja hoovis lukustamata 
sõidukisse Ford Transit, kust 
võtsid kaasa ülafreesi koos 
freesterade komplektiga, 
höövli, lintlihvija ja haake-
seadme turvaluku, tekitades 
sellega omanikule 632eurose 
kahju. 
Kohtuprotsess jätkub.
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ÜLEMAAILMNE
LOJAALSUSPROGRAMM!

KUIDAS SAADA LIIKMEKS? LAE ALLA LYONESS MOBILE RAKENDUS, 
LEIA LÄHIM PARTNERETTEVÕTE JA 
HAKKA SHOPPAMA!

ROHKEM PAKKUMISI WWW.LYONESS.COM 

VALIK HETKEL LÄÄNE-VIRUMAAL KEHTIVATEST PAKKUMISTEST

Lyoness‘i liikmeks saamiseks on erinevaid viise: 
• Kasutage partnerettevõtte (VKE) juures liitumise võimalust enda esimese
 ostu sooritamisel ning saage enda Lyoness Cashback kaart kohe kätte.

• Laske juba registreerunud Lyoness‘i liikmel kas veebis või 

• Liituge veebis tasuta. www.lyoness.com

CASHBACK
igalt Lyoness`i partnerettevõtte juures sooritatud ostudelt
kantakse kuni 5% raha tagasi Sinu isiklikule pangakontole.

SHOPPING POINT PUNKTID
kogu iga ostuga punkte eriliste diilide jaoks!

SÖÖK , JOOKELEKTROONIKAKODU, MUUTERVIS, ILU, MOOD

10€ SOODUSTUS OSTES VÄHEMALT 
49€ EEST KULDEHTEID

LUUTAR
Laada 41, Rakvere, 44310 
3% CB, 4 SP / 100 EUR

kehtiv kuni 31.12.2015

2 S
P

Rakvere uue kaupluse avamisega 
kõik kaubad Lyonessi kaardiga -10%

*-10% ei kehti soodushindade 
ja kampaaniatoodete puhul.

PUUMARKET RAKVERE
Ringtee 3, Rakvere, 44314 
3% CB, 4 SP / 100 EUR

kehtiv kuni 20.12.2015

KÕIK Makita tööriistad -25% !

LUUTAR
Laada 41, Rakvere, 44310 
3% CB, 4 SP / 100 EUR

kehtiv kuni 31.12.2015

1 SP

Tapa kaupluses KÕIK päikeseprillid 
-50% !

TALLINNA OPTIKA
Pikk 7, Tapa, 45106 
2% CB, 2,5 SP / 100 EUR

kehtiv kuni 31.12.2015

Body Make-up Shine punane 
- 50% : 

*Rinnahoidja 18,95 € 
(normhind 37,90 €) 

ja püksid 9,95 € 
(normhind 19,90 €)

TRIUMPH
Haljala tee 4, Rakvere, 44415 
3% CB, 2,5 SP / 100 EUR

kehtib kuni kaupa jätkub

Lyonessi kliendikaardi 

omanikele bowlingu 

mängimine

20%
odavam.

RAKVERE BOWLING
Võidu 19, Rakvere, 44311 
2% CB, 2,5 SP / 100 EUR

kehtiv kuni 31.12.2015

Acrylic Sealant 310ml, white

NURGA POOD
Paide mnt 77, 45106, Tapa  
4% CB, 4 SP / 100 EUR

17,16 EUR22,8 EUR

kehtiv kuni 31.12.2015

1 SP

Puhastus- ja koristustarvikud -20%

KULUKAUBANDUS OÜ
Jaama pst 6a, Rakvere, 44301.  
2% CB, 2,5 SP / 100 EUR

kehtiv kuni 31.12.2015

Mobil Super 2000 10w - 40

RAKTOOM TÕRREMÄE
Haljala tee 17, Tõrremäe, 44415 
1% CB, 1 SP / 100 EUR

18,5 EUR24,9 EUR

kehtiv kuni 03.12.2015

1 SP

Tahvelarvuti ostu puhul HINNAST 
ALLA 20€

LUUTAR
Laada 41, Rakvere, 44310 
3% CB, 4 SP / 100 EUR

kehtiv kuni 31.12.2015

3 SP

Biora sisevärvid -10%

kehtiv kuni 31.12.2015

1 SPNURGA POOD
Paide mnt 77, 45106, Tapa  
4% CB, 4 SP / 100 EUR

Kõik mobiiltelefonide ja 
tahvelarvutite ümbrised -15%

MOBIIL24
Haljala tee 4, Tõrremäe, 44415 
2% CB, 1,5 SP / 100 EUR

kehtiv kuni 20.12.2015

Mobiiltelefonid -25%

LUUTAR
Laada 41, Rakvere, 44310 
3% CB, 4 SP / 100 EUR

kehtiv kuni 31.12.2015

1 SP

TASUTA KOHV

RAKVERE BOWLING
Võidu 19, Rakvere, 44311 
2% CB, 2,5 SP / 100 EUR

2 EUR

kehtiv kuni 31.12.2015

0,2
5 SP

Brita kook + kohv! 

ROHUAIA KOHVIK
Rohuaia 13, Rakvere, 44308 
4% CB, 4 SP / 100 EUR

1 EUR3 EUR

kehtiv kuni 4.12.15

e
HHAKH

ONESS MOBILE RAKENDUS,
PARTNERETTEVÕTE JA
PPAMA!
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Ühisrahastus on meetod, 
kus investeeringut vajav 
projekt laetakse koos ük-
sikasjadega vastavasse in-
ternetikeskkonda, otsi-
maks üksikisikute või or-
ganisatsioonide investee-
ringut, kes omakorda saa-
vad nii teenida intressitu-
lu. Mida peaks sellest mee-
todist teadma?

Katrin Kivi

Crowfunding, mida eesti kee-
les nimetatakse ühisrahasta-
miseks või kogukondlikuks 
laenamiseks, sai alguse Ing-
lismaalt kümmekond aastat 
tagasi. 
Selline raha otsimise ja leid-
mise mudel levis kulutulena 
üle maailma. Ühisrahastus 
on muide suurepärane töö-
riist investeerimise õppimi-
seks ja kapitali kogumiseks.
Finantsblogija Taavi Pertman 
kutsus investeerimishuvilisi 
koolituspäevale, kus prakti-
kud valgustasid üksikasjali-

kult ühisrahastuse telgitagu-
seid. Teemadeks olid ühisra-
hastuse trendid, maksundus 
ja nõuanded investeerimi-
seks, samuti ühisrahastuse 
varjuküljed.

Millised on trendid?
Foorumil meenutas Taavi 
Pertman viie aasta tagust ae-
ga ja leidis, et olukord on 
muutunud drastiliselt. „Kui 
ma ühisrahastusega tutvust 
tegin, siis peale Bondora meil 
Eestis teisi võimalusi pol-
nud,“ lausus ta. (Bondora on 
Eesti esimene ühisrahastus-
platvorm. – K. K.)
„Investoreid oli toona sada-
kond,“ jätkas Pertman. 
„Nüüd on platvorme, kuhu 
raha paigutada, üle 20 ja in-
vestoreidki on mitmeid tu-
handeid.“
Kuhu suunda ühisrahastus 
liigub? „Päris kindlalt ei saa 
keegi öelda, mis olukorras me 
viie aasta pärast olema,“ nen-
tis Pertman. „Kogu turg on 
väga kiires muutumises. Selge 
on see, et investeerimistoo-
ted muutuvad järjest kätte-

saadavamaks ja lihtsamaks 
ning investorite arv muudkui 
kasvab. Ühisrahastuse ringi 
on astunud ka suured organi-
satsioonid, mujal maailmas 
ka pangad. Sellest lähtuvalt 
laenutootlus väheneb. Kui va-
rasemalt võis teenida ka kuni 
20 protsenti aastatootlust, siis 
peagi langeb see pigem 8-12 
protsendini.“
Positiivsena tõi Pertman välja 
asjaolu, et krediidiskooring 
muutub tõhusamaks. Inves-
torite vaba raha lisandumisel 
otsitakse uusi nišše ja trende. 
Samuti tuntakse vajadust riik-
like regulatsioonide järele. 
„Alates järgmise aasta märt-
sist kuuluvad Eesti ühisrahas-
tusplatvormid finantsins-
pektsiooni kontrolli alla,“ rää-
kis Pertman. „Regulatsioonid 
muudavad ühisrahastuse 
kahtlemata turvalisemaks, 
aga ka kallimaks. Sellest tule-
nevalt saame ka näha olukor-
da, kus nii mõnigi platvorm 
lõpetab tegutsemise.“

Ei maksa olla „taksojuht“
Foorumil jagasid oma isiklik-
ke investeerimiskogemusi 
väikeinvestorid: „Rikkaks saa-
mise õpiku“ autor ja blogija 
Jaak Roosaare; Naisinvestori-
te Klubi üks asutajatest, In-
vesteerimisraadio saatejuht 
Kristi Saare; blogija ning In-
vesteerimisraadio saatejuht 
Tauri Alas ja RahaFoorumi 
eestvedaja Taavi Perman. 
Kõik praktikud panid süda-
mele, et huvilistel tuleb teha 
selgeks investeerimise põhi-
tõed. 
„Ei maksa olla „taksojuht“,“ 
kommenteeris Pertman. 
„Taksojuhtideks“ nimetakse 
neid investeerijaid, kes ilma 
algteadmisteta paiskavad ra-
ha laenuturule huupi.
Oluline on alustada investee-
rimist väikeste summadega ja 
investeeringuid hajutada. 
„Pannes kõik oma või vana-
ema säästud ühele kaardile, 
ei pruugi olla tulemus see, 
mida oodatakse,“ kinnitas 
Pertman. 
Kristi Saare omakorda rõhu-
tas, et oluline on mängu pan-
na reaalne raha. Saar ise alus-
taski väikestest summadest, 
mille ta investeerimise ees-
märgil paigutas Bondora 
keskkonda. „Investeerisin ja 
siis jälgisin, mis minu rahaga 
toimub,“ rääkis ta. „Bondoras 
saab investeerida alates 5 eu-
rost, seega ei kartnud ma raha 
kaotada. Nägin, kuidas osa 
investeeringute protsendid 
kasvasid, osa aga muutus 
aruandes punaseks ehk läks 
hapuks. Kogemuse ja analüü-
si tulemusena kasvasid tead-
mised ja tekkisid oskused in-

Ühisrahastus viib 
investeerimise massidesse

Fotol Taavi Pertman Kristi Saarele stipendiumi üle andmas. 
Foto: RahaFoorum

vesteeringuid paremini suu-
nata.“
Investorid tunnistasid, et ne-
mad investeerivad mitmesse 
platvormi korraga, kuid õpe-
tasid algajaid, et paari tehin-
gu kaupa pole mõtet kõiki-
desse olemasolevatesse plat-
vormidesse raha panna. Tauri 
Alas pakkus välja, et ühel 
platvormil võiks olla ligi 200 
laenujuppi, alles siis võiks 
uut võimalust õppima haka-
ta. 
„Siin sõltub ka sellest, kui 
suured on investeeritavad 
miinimumsummad. Kinnis-
varaplatvormid, kus investee-
ringud algavad 50-100 eurost, 
saavutavad hajutatuse kiire-
mini,“ selgitas Alas.

Millised on ohud?
Kui koolituspäeval osalenud 
publik mõnules roosaman-
nas ja ehitas õhulosse, siis ju-
ba paari esimese lausega tõi 
kuulajad maa peale tagasi 
kinnisvaraekspert Peeter Pär-
tel. „Esiteks ei meeldi mulle 
eriti enda raha välja laenata,“ 
ütles Pärtel. „Ühisrahastus ei 
meeldi mulle aga sellepärast, 
et ma kaotan hoobilt kontrolli 
oma raha üle. Seega tehke 
omale selgeks, kes platvormi 
juhib, milline on meeskond. 
Kas nad on pädevad ja usal-
dusväärsed? Eriti valvas tasub 
olla kinnisvarasse investeeri-

misel.“
„See, et laen on tagatud kin-
nisvaraga, ei anna veel garan-
tiid,“ jätkas ta. „Kas mäletate, 
mis juhtus 2009 aastal? Olen 
üsna kindel, et seesama asi 
juhtub ka aastal 2016. Te ei 
pea mind uskuma, te ise vas-
tutate oma investeeringute 
eest. Minul on oma tõde ja 
mina usun numbreid. Mina 
isiklikult eelistan pikaaegset 
üüritulu ja tahan, et minu in-
vesteering toodaks ennast ta-
gasi 2-5 aasta jooksul. Kui ar-
vutused seda ei tõesta, siis 
ma lihtsalt ei investeeri.“
Ka teised esinejad olid nõus, 
et ühisrahastusel on omad 
riskid. Seda võib järeldada 
kasvõi asjaolust, et praktikud 
pidasid optimaalseks hoida 
kuni 20 protsenti kogu oma 
varast ühisrahastuses. 

Stipendiumi 
sai rakverlane
Eesti seaduste kohaselt peab 
füüsiline isik maksma teeni-
tud intressidelt teatavasti 20 
protsenti tulumaksu. Ka siis, 
kui hiljem selgub, et finant-
seering pankrotistus. Seetõt-
tu on ühisrahastusse lihtsam 
ja efektiivsem investeerida 
osaühingute kaudu.
RahaFoorumil anti välja ka 
Eesti keskmise palga suurune 
stipendium inimesele, kes on 
aidanud Eesti rahva finantsi-

list haridust parandada. Sti-
pendiumi pälvis Rakvere pä-
ritolu väikeinvestor ja finat-
sblogija Kristi Saare.
Mille eest Saarele stipendium 
anti? “Kristi kirjutab blogis 
oma kogemustest passiivse 
tulu tekitamisel,“ kirjutab te-
ma kandidatuuri esitaja Ra-
haFoorumi kodulehel. „Alga-
jale investeerijale on ta huvi-
tav, sest ta alustas blogimist 
mõned aastad tagasi ja ka in-
vesteerinud ei ole ta väga 
kaua. Mängus on väiksemad 
summad ja algajal on lihtne 
samastuda. Temalt saab roh-
kem julgustust kui mõnelt vä-
ga kogenud investorilt, kelle 
portfell on juba väga suur. 
2014. aastal  moodustas Kristi 
Naisinvestorite Klubi, mille 
kaudu on korraldanud häid 
seminare, mis on kaasa aida-
nud paljude naiste mõtte-
maailma muutumisele.“ 
Kristi Saare blogi võib leida 
aadressilt http://mo-
neyisyourfriend.eu/, blogi on 
inglise keeles. Eestikeelset in-
fot investeerimise ja rahan-
duse kohta leiab näiteks 
www.rahafoorum, https://
isepankur.wordpress.com/, 
http://roosaare.com/, või 
kuulata raharaadiot aadres-
silt rahafoorum.ee/raharaa-
dio 
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PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

• Pakkuda osalise tööajaga tööd 
Haljalas, kohusetundlikule ja ausale 
puhastusteenindajale. Info tel: 50 
71 974

• Hotell Wesenbergh võtab tööle köögi 
abitöölise. Info 5145202

•  E r i m ö ö b e l  p a k u b  t ö ö d 
kohusetundlikule mööblitislerile. 
Asukoht Haljala. Tel. 5563 9622

• Mööblidetailide tootmisega tegelev 
ettevõte Vinnis  otsib oma kollektiivi 
hakkajaid töötajaid (lihvijaid ja 
värvijaid). Kasuks tuleb eelnev 
töökogemus antud valdkonnas. Töö 
mitmes vahetuses. Palk kokkuleppel. 
Info telefonil +372 672 7766 või e-posti 
teel airi@mainerplus.ee 

• Soovin leida ehitusmeest nii väli- kui 
sisetöödele. jpehitusgrupp@gmail.
com, 5633 6291

• Aiandusfi rma võttab tööle töötajaid. 
Täiskohaga. Kuulutus mõeldud 
eelkõige naisterahvale. Töö asukoht 
Levala küla. Tel.  +372 5358 8404

• Rakvere Takso OÜ võtab tööle 
taksojuhi. Vajalik kutsetunnistus. Tel 
5154 639

• Ettevõtte otsib autojuhti tõstukiga 
metsaveoauto peale. Tel 5554 7177

• Võtame tööle rahvusvaheliste 
vedude autojuhi C-, E-kat. (Euroopa 
suunal ja Skandinaavia suunal). Tel 
5646 6885

• Talu Kadrina vallas Lääne-Virumaal 
otsib öökarjakut. Tel 5242 139

• AS Rakvere Farmid Ulvi farm pakub 
alalist tööd tehnikule-operaatorile. 
Info 5620 355

•  R a k v e r e  J K  Ta r v a s  k u t s u b 
treeningutele 2008-2009 aastal 
sündinud poisse ja tüdrukuid jalgpalli 
trenni. Info jktarvas@jktarvas.ee, tel 
5344 9925

OTSIN TÖÖD
•  Kõ r g h a r i d u s e g a  n a i n e  o t s i b 
kontoritööd. Tel 5743 4508

• Otsin osalise tööaja ja sotsiaalsete 
garantiidega koristaja kohta Rakveres 
või selle lähiümbruses. Tel 535 41442
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JURIST ANNAB NÕU

Uudised

Häirekeskus on silmitsi tõ-
sise probleemiga, sest Ees-
tisse elama asuvate pagu-
laste võõrkeeleoskus on 
minimaalne ja häda korral 
kulub palju aega problee-
mi edastamiseks. Suvine 
juhtum Vao pagulaskesku-
ses pani sisserändajatega 
seotud asutusi arutama, 
kuidas teenust paremini 
pakkuda.

Kaius Mölder

Ida päästekeskuse päästekor-
raldaja Hedwika Kell oli see 
inimene, kes võttis suvel vas-
tu kõne hädas olevalt araabia 
keelt rääkivalt naisterahvalt. 
„Ta rääkis väga kiiresti ja aru-
saamatult ning katkestas kõ-
ne. Ma ei mõistnud, mis 
probleemiga on tegemist, 
sest jutt oli segane ja inimene 
ise paanikas,“ rääkis Kell. 
Päästekorraldaja sõnul kuu-
las ta kõne uuesti läbi ja sai 
aru vaid kahest sõnast „po-
lice“ ja „Vao“. „Selle põhjal 
panime kokku hädaabikutse 
ja edastasime info politseile. 
Politseipatrull sõitis Vao külla 
ning kohapeal selgus, et tege-
mist oli lähisuhtevägivallaga, 
kus ühes araabia perekonnas 
oli aset leidnud peretüli. Nai-
se kallal oli tema mees tarvi-
tanud väga palju vägivalda ja 
ta oli tõsine abivajaja,“ selgi-

tas Kell. 
Päästekorraldajad tunnevad 
puudust tõlkidest, kes häda 
korral aitaks abi vajava ini-
mese jutu arusaadavaks teha. 
Probleemiks on just kiiret 
reageerimist vajavad välja-
kutsed, kus helistaja vajab 
vältimatut abi. 
„Sellisel juhul peab pääste-
korraldaja mõistma, milles 
on mure ja millist abi helista-
ja täpselt vajab. Me ei saa saa-
ta sündmuskohale vale abi, 
sest sellest võib sõltuda ini-

mese elu,“ ütles Kell.
Teema arutamiseks kutsuti 
häirekeskuse initsiatiivil kok-
ku ümarlaud, kus osalesid 
erinevad ministeeriumid ja 
mittetulundusühingute esin-
dajad, kes teenusena paku-
vad tugiisikuid sisserändaja-
tele. Ühe punktina oli jutuks 
ka keeleoskamatud pagula-
sed. 
„See on teema, mille peale 
peame mõtlema,“ rääkis Häi-
rekeskuse peadirektor Janek 
Laev. „Kui probleem tulevikus 

tõsisena esile kerkib, siis peab 
meil mingi lahendus juba 
olemas olema. Täna alles töö-
tame selle kallal ja me ei kii-
rusta lahenduste otsimisega, 
sest siin on võimalik vint üle 
keerata.“
Küsimuse tõstatas päevakor-
da ka Johannes Mihkelsoni 
Keskus, kes tegeleb pagulas-
tele suunatud tugiisikuteenu-
se pakkumisega. Nende sõnul 
on välismaalastele kvaliteetse 
abiteenuse osutamine sama 
tähtis kui Eesti inimestele. 
Tugiteenuse juhi Juhan Saha-
rovi sõnul on kiire reageering 
väga oluline, seetõttu on va-
jadus tõlketeenuse järele ole-
mas. „Arusaadavalt ei pruugi 
Eestis mõned kuud pagulase-
na olnud isik aru saada eesti-
keelsest juhendamisest, sa-
muti ka inglise keelest,“ selgi-
tas ta ning nentis, et tugiisi-
kuid ei ole kogu aeg saadaval, 
et pagulaste muresid hädaa-
binumbrile vahendada.
Nii politsei, pääste kui ka kiir-
abi alluvad Siseministeeriu-
mile, mistõttu ootavad nad 
arvamust, mis oleksid need 
võimalikud lahendused, kui 
mõne välismaalase või pagu-
lasega õnnetus juhtub ning 
kõne hädaabinumbrile te-
hakse. Siseministeerium tea-
tas, et nende jaoks on antud 
temaatika vähe tähtis ja pa-
gulastega seotud hädaohud 
pole hetkel nii suured, et nen-
dega tegelema peaks.

Pagulaste keeleoskamatus takistab kiiret abi

Lõppev nädal oli Lääne-Vi-
rumaal üllatavalt rahulik, 
neljapäeva lõuna seisuga 
polnud politsei saanud näi-
teks mitte ühtegi avaldust 
varguste kohta. Alates möö-
dunud reedest fikseeriti vaid 
kolm sündmust, mis kõik 
seotud väiksema vägivalla-
ga.
16. novembril teatati polit-
seile, et Rakveres Laada tä-
naval löödi 26aastast meest.
13. novembril teatati polit-
seile, et Rakveres Laada tä-
naval asuvas kaupluses tun-
giti kallale 63aastasele nai-
sele.
15. novembril teatati polit-
seile, et Rakvere vallas Tõr-
remäe külas Sireli teel rün-
nati 19aastast naist. Politsei-
le on võimalik ründaja tea-
da.

Kuulutaja

Alkoholi tarvitanud autojuht maandus 
sõnnikuhunnikus
18. novembri öösel andis politseipatrull Lääne-Virumaal Pa-
justi alevikus sõiduautole Renault peatumismärguande, mi-
da autojuht eiras. Järgnes tagaajamine, mille lõppedes sõitis 
alkoholi tarvitanud noor juht Vinnis teelt välja sõnnikuhun-
nikusse. Keegi õnnetuses vigastada ei saanud. 
Kolmapäeva, 18. novembri öösel kella 0.20 paiku sai politsei 
teate, et Vinni vallas liigub autoga kamp noorukeid ja sõidu-
auto juht võib olla alkoholijoobes. Sõidukit kontrollima 
läinud patrulli peatumismärguandele sõiduauto Renault juht 
ei reageerinud. Ligi pool tundi kestnud sõit lõppes Vinnis, 
kus Renault sõitis aiamaal olevasse sõnnikuhunnikusse.
Tagaajamise käigus riivas Renault kahte politseisõidukit.
Sõiduauto roolis oli 22aastane alkoholijoobes mees, kellel ei 
olnud juhtimisõigust. Lisaks oli autos kaks alaealist poissi, 
kes olid samuti alkoholi tarvitanud, ja 18aastane naine, kes 
oli kaine. 
„Kuigi seekord ei põhjustanud noore autojuhi mõtlematu 
käitumine traagilisi tagajärgi, oli tema tegu kaasliiklejatele si-
iski ohtlik. Rooli istumine alkoholijoobes on lubamatu. Selle-
ga seab inimene ohtu nii iseenda kui ka kaasliiklejate elu. 
Politsei eest ärasõitmine muudab olukorra veelgi tõsisemaks 
– lisaks õnnetuse riskile on ka teo õiguslik tagajärg raskem,“ 
sõnas Ida prefektuuri operatiivjuht Kalle Kuusik.

Kuulutaja

MÕNE REAGA

Lugeja küsib: Tööandjal ei ole tööd pakkuda ja ta soovib töö-
tajad saata teise ettevõttesse tellimust täitma. Tööandja kin-
nitusel renditakse töötajad ajutiselt välja. Kas tööandjal on 
õigus seda teha, kui töölepingus kokkulepet renditöö tegemi-
seks sõlmitud ei ole? Kelle korraldusi teises ettevõttes töötaja 
täitma peab, kas oma tööandja või sealse ettevõtte esindaja 
korraldusi?

Vastab Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töösuhete 
järelevalve ja õiguse alal Meeli Miidla-Vanatalu.
Renditööjõu vahendajana tegutsemiseks peab ettevõtja esi-
tama majandustegevusteate majandustegevuse registrile. 
Töötaja saab registrist ka kontrollida, kas tööandja on vasta-
vasisulise teate esitanud. Kui teade on esitatud, on tööjõu 
rentimine seaduslik, kuid lisaks peab renditöö tegemine ka-
jastuma töötaja töölepingus.
Töölepingu seaduse § 6 lõike 5 kohaselt peab tööandja tööta-
jaga kirjalikult kokku leppima, et tööülesandeid täidetakse 
renditööna kasutajaettevõttes. Töötaja peab teadma, millises 
ettevõttes ja kui kaua ta renditöötajana töötab ning kelle kor-
raldustele alluma peab.
Kui töötaja on seni töötanud selle ettevõtja alluvuses, kes on 
ühtlasi temaga töölepingu sõlminud, ja töölepingus renditöö 
tegemise kokkulepet ei ole, peab tööandja pidama muuda-
tuste tegemiseks läbirääkimisi ja kokkuleppe saavutamisel 
vormistama selle kirjalikult. Kui töötaja renditööna teise ette-
võttesse nõus minema ei ole, on tal õigus keelduda ning nõu-
da oma senise töölepingu tingimuste täitmist.
Praktikas on välja kujunenud, et kasutajaettevõtja juures an-
nab töökorraldusi kasutajaettevõtja esindaja, kuid teatud 
juhtudel on võimalik tööd korraldada ka nii, et ülesandeid 
annab ja nende täitmist kontrollib siiski rendiettevõtja ehk 
töötaja tegelik tööandja. Kui kasutajaettevõtja ja tegeliku töö-
andja korralduse vahel tekib vastuolu, peab töötaja seadusest 
tulenevalt lähtuma rendiettevõtja korraldustest. Samas kui 
töötajal tekib ohtlik olukord töökeskkonnas, peab ta järgima 
igal juhul kogu töökeskkonna eest vastutava kasutajaettevõt-
ja korraldusi.
Märkimist väärib, et töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ko-
haselt tuleb kasutajaettevõtjal tagada, et renditöötaja täidaks 
tema juures töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid. Tema ko-
hustuseks on renditöötajat juhendada ja välja õpetada ning 
vajadusel muretseda näiteks isikukaitsevahendid.

MUST KROONIKA
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SISEVÄRVIDTeknos Biora
Lõhnatud ja allergiavabad värvid sisetöödeks
Sobivad suurepäraselt laste- ja magamistubadesse

Biora värvide toonimine
Kampaania kestab kuni 31.12.2015

EDASIMÜÜJAD:
TALLINN: OÜ Teknokolor, 

Laki 3a, tel 656 3472 

TARTU: VOH! värvi- ja krohvikeskus, 

Ringtee 35, tel 525 7874 

Heaks kiidetud Soome Allergia- ja Astmaliidu poolt.

PÄRNU: Teknostore OÜ, 

Pae 4, tel 5898 4800

RAKVERE: Smalt OÜ, 

Niine 4a, tel 5306 6277

TAPA: Stellana OÜ, Paide mnt 77, tel 322 0047

KÄRDLA: Faasion OÜ, 

Põllu 32, tel 462 2502

KURESSAARE:
OÜ Prikem Color, 

Tallinna mnt 30, tel 453 3331 
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SAUEL
Pärnasalu 34

E-R 10-19

L    10-16

PÄRNUS
Sillakeskus
Papiniidu 5

E-R 10-19, L 10-16

TARTUS
Vahi 5
E-R 10-19
L 10-16

NARVAS
KeskusTEMPO

Tallinna mnt 52
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Väga suur valik

www.moobliait.ee
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20.-

%
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%
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%
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15.63
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410.-
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16.-

320.-
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2-ne diivan
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135.-

11.25 /kuu€
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490.-
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Järelmaks:

1260.-

105.- /kuu€

Järelmaks:

Sekretär

Laud + 4 tooli

(täispuidust-tamm)

Elutoa komplekt15.-
Järi

Kapp
Nurgalaud Soodne

järelmaks

12 kuuks!

RAKVERES
Põhjakeskus

Tõrremäe

E-P 10-20

Kingiide
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Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Mõdrikul korraldas oma üliõ-
pilastele ja teistele huvilistele kaubanduse eriala päeva, kus 
ettekannetega esinesid mitme suure kaubandusettevõtte 
esindajad.
Nixor EE ASi müügijuht Nils Vijard rääkis kaubanduse info-
tehnoloogiast ja selle tulevikust, OG Elektra esindajad et-
tevõtte arenguloost ja eduvõtmetest, Selver ASi ostudirektor 
Katrin Riisalu juhtimisest täna ja homme, OÜ Targetta esin-
daja Märt Parker müügiprognooside koostamisest veebipõ-
hise tarkvara abil ja Hansab AS müügijuht Anti Kõrve kau-
bandustehnoloogia arengusuundadest.
OG Elektra juhatuse liige Gea Gross tõi esile ja pidas väga 
oluliseks, et OG Elektra on viimase kahe-kolme aasta jooksul 
tööle värvanud palju noori spetsialiste. „Vanemate inimeste 
kogemustest ja noorte entusiasmist on tekkinud tulemuslik 
sümbioos,“ kinnitas ta.
Samuti rääkis Gea Gross töötajate motiveerimisest. „Raha 
motiveerib, aga kui ainult sellele panustada, siis on tulemus 
lühiajaline,“ lausus ta. „Seepärast peab ettevõtja panustama 
järjest rohkem töökeskkonda ja vabale ajale. Meil näiteks on 
kavas rajada väike spordisaal, saun jms.“
OG Elektra personalijuht tundis muret ametikooli lõpetanud 
noorte motivatsiooni pärast. „Mul on näiteks juhtum, kus 
ametikooli kokana lõpetanud inimene tuli tööd küsima raa-
matupidajana,“ illustreeris ta. „Küsisin, miks ta siis kokaks 
õppis, kui tegelikult huvitab raamatupidamine. Vastuseks oli 
õlakehitus või midagi sellist. Kuidagi peab seda olukorda mu-
utma, et noor valib ametikoolis eriala lihtsalt selleks, et mida-
gi valida. Sellise inimese koolitamine on ainult aja ja ressursi 
raiskamine.“
Nii Gross kui ka Murakas rääkisid, et ettevõtjate jaoks on ras-
ke ülesanne murda vanemate töötajate dogmasid ja kinnis-
tunud arusaamu. 
„Meil on kavas muuta tööajaarvestus veebipõhiseks,“ lausus 
Murakas, „ning töötaja hakkab oma kohaloleku fikseerima 
elektrooniliselt näpujälje abil. Pool aastat oleme süsteeme 
katsetanud ja kohanud tugevat vastuseisu: töötajad kahtlus-
tavad, et asi pole just kui õige, tööandja plaanivat nendega 
midagi halba. 
Tegelikult muudab süsteem nii administreerimise kui ka töö-
taja tegevuse lihtsamaks; kõik töötunnid lähevad minuti täp-
susega kirja, töötaja saab neid ise veebist jälgida. Samuti ka-
ob ära töögraafikute käsitsi vormistamine ja nendega vaid 
ühes kindlas kohas tutvumine: uue süsteemi rakendumisel 
võtad oma nutiseadme lahti ja saad igal ajal üle vaadata, mil-
lal on puhke-, millal tööpäev.“

Aivar Ojaperv

Ettevõtjad jagasid 
üliõpilastega kogemusi

MTÜ Tudu Haridus- ja Spor-
diselts algatas heategevusli-
ku korjanduse eesmärgiga 
toetada Tudust pärit maadle-
ja Epp Mäe (pildil koos isa Ri-
ho Mäega; foto Kuulutaja ar-
hiivist) teekonda olümpiale 
ja loodetavasti ka olümpia-
medali võitmist. 
„Selle aasta sügisel, kui Epp 
sai MMil pronksmedali ja täi-
tis sellega olümpianormi, 
leidsime, et see on meie Tudu 
rahva jaoks ajalooline sünd-
mus, sest meie külast pärit 
sportlane on nii kaugele 
jõudnud,“ ütles Tudu Hari-
dus- ja Spordiseltsi juhatuse 
liige Uno Muruvee. Ta lisas, 
et kodukandi rahvas usub 
Epu tulekusse olümpiame-
dalile. 
„Nii sündis mõte ka omalt 
poolt Eppu toetada. Küsimus 
ei olegi niivõrd Epu tiimi ra-
hanappuses, kuivõrd meie 
soovis teda igati toetada,“ 
märkis Muruvee. 
Tuleval suvel Brasiilias toi-
muvale olümpiale minek on 
juba iseenesest kulukas ette-
võtmine, kuid selle kõrval on 
ülioluline olümpiaks valmis-
tumine, kus iga nüanss män-
gib suurt rolli. „Meie, Tudu 
inimesed, tahame Epule te-
ma unistuse täitumisel igati 
toeks olla.“ 
Uno Muruvee rääkis, et ta 
pöördus selle mõttega ka Epp 
Mäe isa Riho poole, kel oli al-
gatuse üle hea meel ning kes 
oli ettepanekuga nõus, sest 
iga euro kulub olümpiaks 
valmistusel marjaks ära. 

Tudu rahvas algatas toetuse 
Epp Mäele tema teel 
olümpiamedalile

Korjanduskastid tekstiga 
„Toetame Epp Mäed, et võita 
olümpiamedal!“ on väljas Tu-
du kaupluses ja raamatuko-
gus, samuti saab raha anneta-
da Tudu Haridus- ja Spordi-
seltsi arveldusarvele 
EE911010220086418017 mär-
gusõnaga „Toetan Epp 
Mäed“.
Tudu Haridus- ja Spordiselts 
on varemgi heategevuslikke 
korjandusi ja oksjone korral-
danud. Saadud raha on selts 
annetanud vanuritele kütte-
puude ostmiseks. Samuti on 

selts toetanud Tudu kodu-
hooldustöötajat Tõnu Muld-
maad, keda teiste mured kül-
maks ei jäta, kuid kes vajab ka 

ise toetust, et jaksaks oma tä-
nuväärset tööd teha.

Hilje Pakkanen
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„Tundsime, et meil on vaja 
teist väljundit, senisest atrak-
tiivsemat asukohta,“ põhjen-
das Puumarketi juhatuse esi-
mees ja tegevjuht Marti Rehe-
maa. „Rägavere teel jäi ruumi 
väheks ja, kuidas nüüd viisa-
kalt öeldagi, ligipääs sellele 
koosnes rohkem asfaldiauku-
dest. Aga meie juures käivad 
nii tarnijad kui ka kliendid 
suurte autodega.“

Naaber panustab süner-
giasse
Ringtee lääneservas võttis 
Puumarket rendile krundi, 
kus asus üks vana garaazh või 
töökoda. Hoone ehitati luba-
tu piires suuremaks ja sellest 
sai kauplus, samasse rajati 
täiesti uus ladu. Ligipääs toi-
mub n-ö Bauhofi ringteelt.

meil kui ka neil. Me pigem 
täiendame teineteist.“
Puidu ja ehitusmaterjali 
müümine on selline äri, kus 
klienti saab petta vaid korra. 

Müüd kuiva puidu pähe min-
git muud jama ja rohkem si-
nuga tegemist ei tehta. Siin-
kirjutajale näiteks meenub, 
kuidas ostis ühest väikefir-

mast „täiesti kuiva“ toestu-
seks mõeldud prussi – poole 
aastaga väändus see toatem-
peratuuril täiesti propelleris-
se, rääkimata pragudest, ku-

Puumarket kolis Rägavere teelt ringtee äärde

Puumarketi Rakvere osakonna juhataja Liivo Uueni (vasakul), Juhatuse esimees Marti Rehemaa 
ja turundusspetsialist Gerli Tedrema. 

Foto: Aivar Ojaperv

„Krundi arendajal oli väike 
kemplus Maanteeametiga – 
vana pisikest juurdesõidu-
teed ei lubatud enam kasuta-
da ja nii tuli ehitada täiesti 
uus teejupp kuni ringini. Aga 
kokkuvõttes on see vist isegi 
hea,“ leidis Rehemaa.
Puumarket on rakverlaste 
jaoks tuttav firma – siin ollak-
se esindatud juba alates 
2007. aastast. Aga ettevõte ise 
saab järgmisel suvel juba 
25aastaseks. Neil on kaks 
kauplust Tallinnas ning üks 
Pärnus, Tartus ja Rakveres. 
Lisaks keskladu Tallinna lä-
histel Jüris.
Rakvere esindusel läheb vii-
masel ajal hästi, kui uskuda 
Rehemaa sõnu. „Eelmisel 
aastal kasvas käive Rakvere 
osakonnas kõige rohkem,“ 
kinnitas ta.

Müüvad kvaliteeti ja 
usaldust
Puumarket, nagu mainitud, 
tegeleb ehitusmaterjalide 
müügiga. Panustatakse 
suurklientidele, aga loomuli-
kult ei saadeta tagasi ka üksi-
kostjat. Kas Rehemaa ei kar-
da, et kuna Bauhof on nüüd 
naaber ja müügiartiklid osali-
selt kattuvad, siis läheb kon-
kurents teravaks? „Vastupidi! 
Olen veendunud, et tekib sü-
nergia. Kui juba ühelt ringilt 
maha keerata, siis käiakse nii 

Puidu ja ehitusmaterjalide 
jae- ja hulgimüügiga tege-
lev Puumarket avas selle 
nädala alguses uksed uues 
asupaigas. Rakvere Räga-
vere teel asunud poekesest, 
kuhu ligipääs raske ja kus 
tegutsemisruumi vähe, ko-
liti linna ringtee lääneser-
va, Bauhofi ületeenaab-
riks. Ametlik aadress on 
neil nüüd Ringtee 3.

Aivar Ojaperv

hu hiir saanuks pesa teha. Mi-
da Puumarketi mehed selli-
sest asjast arvavad?
„Puit on tõesti keeruline ma-
terjal,“ nentis Marti Rehemaa. 
„Sa pead müüma usaldust, 
keegi ei taha konstruktsioone 
ümber teha või välja vaheta-
da. Püüame olla oma vald-
konna parimad pakkujad. 
Hind võib esmapilgul kõrge 
tunduda, aga me müüme kva-
liteetset kaupa. Kusjuures me 
ei häbene oma hinnapoliiti-
kat – kõik on kodulehel avali-
kult üleval. See on tekitanud 
olukorra, kus teised puidu-
müüjad korrigeerivad meie 
järgi hindu.“
Puumarketis müüdav puit tu-
leb nii Skandinaaviast, Vene-
maalt, Lätist kui ka Eesti töös-
tustest. Sealhulgas Lääne-Vi-
ru omadest, näiteks Stora En-
so Näpil asuvast tööstusest ja 
Tapa Millist. Ka kohapealseid 
kliente jagub: Antaares, Oto 
Ehitus jne.
Jaeostja pilku püüavad müü-
gisaalis eksponeeritud liim-
puidust kilbid. Mitmes pikku-
ses, laiuses ja paksuses. Mil-
leks need võiksid head olla?
„Kasutusvaldkond on väga 
lai,“ vastas Marti Rehemaa. 
„Moosiriiulitest laste voodite-
ni, viimase valmis tegemiseks 
peab mõni tööriist ka muidu-
gi käepärast olema.
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•  Mü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
Tapa ja Tamsalu linnas ning 
vallas erinevas seisukorras 
n i n g  e r i n e v a  s u u r u s e g a 
1-4toalised korterid ning 
majad. Täpsem info: mob 5110 
478 või 322 0106, e-post: urmas.
saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara 
AS. Aitan teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, võtan 
müüki teie korteri või maja, 
kinnisvaraalane konsultatsioon 
tasuta.

• Parendame teie kinnisvara. 
Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel 
5187 979

• Müüa otse omanikult 1toaline 
k.m. korter Rakveres (V korrus) 
koos mööbli ja muu sisustusega 
(külmik, boiler). Talvine küte 
võimalik endal reguleerida. Hind 
16 500 €. Tel 5664 8311

• Müüa 1toaline keskküttega 
korter Rakvere linnas. Tel 5069 814

• Soodsalt müüa 1toaline k.m. 
korter Väike-Maarjas. Tel 5230 428

• Müüa ahiküttega 2toaline korter 
Tapal. Info 5110 478

• Müüa Kundas Pargi 10 2toaline 
korter. Köögimööbel, el. pliit, 
külmkapp, pesumasin, aknad 
vahetatud. Hind 4000 €. Tel 5107 
541

• Müüa 2toaline korter Väike-
Maarjas Lõuna 17, korrus 3/3, 
50 m2. Hind 4000 €. Tel 5282 155, 
5569 4943

• Müüa 2toaline remonti vajav 
korter Rakkes. Tel 5597 6048

• Müüa 3toaline ahiküttega korter 
Rakvere kesklinnas. Hind 17 000 €. 
Tel 5187 979

• Müüa 3toaline korter Rakveres 
Rahu 13 majas. Hind 35 000 €. Tel 
5818 3981

• Müüa 3toaline korter Tapa 
kesklinnas renoveeritud majas. 
Hind 6000 €. Tel 5110 478

• Müüa 3- ja 1toaline korter 
Väike-Maarjas. Tel 5648 0612

• Müüa soodsalt Roelas Järve 
tn 3toaline kõigi mugavustega 
korter. Tel 5295 808

• Müüa maja Rakveres Vahtra 
pst 11. Hind 27 900 €. Võimalik 
vahetada korteri vastu Rakveres. 
Tel 5656 4857

• Müüa maja Väike-Maarja vallas 
Eipri külas. 4 tuba ja köök + 
abihooned. Krunt 1,04 ha. Hind 26 
000 €. Lisainfo tel. 5812 7303 Elve

• Müüa maja Tapal. Krunt 624 
m2, elamu 64,5 m2, 2 tuba, köök, 
duššikabiin, WC, väike saun, 
puukuur, kasvuhooned. Hind 25 
000 €, tingimisvõimalus. Tel 5551 
8067, Roza

• Müüa palkmaja Vaekülas pargi 
kõrval. Hind 9990 €. Tel 5542 180

• Müüa maja Harjumaal Kernu 
vallas Kaasikul, üldpind 60 m2, 
pliit, kamin, soojuspump, vesi 
sees, WC, kelder, elamumaa 
1264 m2, telliskivist garaaž, kuur, 
saun, korralik aed, marjapõõsad, 
viljapuud, hekk. Kontakt 51 925 
428

• Müüa Kadrinas elamumaa 
( 1 3 1 7  m 2 ) .  O l e m a s  k õ i k 
kommunikatsioonid: elekter, 
vesi, kanalisatsioon. Tel 5052 
060

• Müüa garaaž  Rakveres või 
vahetada sõiduauto vastu (Audi, 
Volvo, Volkswagen, Toyota, kubat. 
kuni 2 liitrit). Tel 5386 6881

KINNISVARA

Turu plats 5, II korrus, Rakvere
322 3601

rakvere@uusmaa.ee

UUS MAA RAKVERE BÜROO

Margus Punane
Tegevjuht
Kutseline maakler
504 9998

Triinu Heinluht
Hindaja, Maakler
5391 0678

Taivi Kask
Kutseline maakler
5567 1233

Tõnu Kuhi
Kutseline hindaja
502 2114

Nele Lauk
Maakler
5697 5217

AVARA PLANEERINGUGA KORTER 
USSIMÄEL PAGUSOO 3

Korrus 3/5, 3 tuba, 63 m², kamin, saun

45 000 €

Nele Lauk, 5697 5217

KODU RAKVERE LINNA ÄÄRES 
F.R KREUTZWALDI 17A

Korrus 1/3, 1 tuba, 43 m², rõdu, aiamaa võimalus

22 000 € UUS!

KENA VAIKNE ELAMINE 
RAKVERES KÜTI 10  

2 tuba, 38,1 m², uued aknad, vaade sisehoovile

14 990 € UUS HIND!

Margus Punane, 504 9998

MÕNUS KORTER, SUPER VAADE 
RAKVERES TULEVIKU 6  

2 tuba, 47,8 m², 5/5, uued aknad, toad eraldi

HUBANE KORTER KAUPLUSE LÄHEDUSES 
KUNDAS KALDA 16

49,1 m², korrus 2/2, uued aknad, san.remonti vajav

4300 € UUS HIND!

Taivi Kask, 5567 1233

RIDAELAMUBOKS RAKVERE LÄHISTEL 
LEPNAL ENERGIA PST 8

2 korrust, 3 tuba, 66,9 m², renoveeritud, täiskelder

UUS! 18 900 €

AVAR JA VALGUSKÜLLANE KODU 
SÕMERUL PUIESTEE 12

Korrus 3/3, 2 tuba, 43 m², renoveeritud
Nele Lauk, 5697 5217

SOODNE KODU AHIKÜTTEGA 
SÕMERUL JÕE 8

Korrus 2/2, 2 tuba, 37,2 m²
UUS! 15 000 €

SOODNE JA HEA RIDAELAMU 
NÄPIL IIRISE 2

5 tuba, 93,8 m², seisukord hea, köögimööbel  
UUS HIND! 69 990 €

Margus Punane, 504 9998

HUBANE KODU RAKVEREST 12 KM 
KAUGUSEL VAEKÜLAS JAAMA TEE 

Kinnistu 1208 m², 50,5 m², tsentraalne vesi

UUS HIND! 8500 €

Triin Heinluht, 5391 0678

RÕDUGA 2-TOALINE KORTER 
RAKVERES LAI 14  

Korrus 2/5, 2 tuba, 43 m², uued aknad, keldriboks

Taivi Kask, 5567 1233

EHITA ENDALE VÄIKE PRIVAATNE 
KORTER RAKVERESSE EDELA 3  

Korrus 2/2, 2 tuba, 33,1 m², mõtteline osa majast

Nele Lauk, 5697 5217

Nele Lauk, 5697 5217

28 990 € UUS!

Margus Punane, 504 9998

UUS HIND! 25 900 €

Taivi Kask, 5567 1233

39 000 € UUS!

Taivi Kask, 5567 1233

UUS! 10 900 €

ÜÜR

ÜHETOALISED KORTERID

KAHETOALISED KORTERID

KOLMETOALISED KORTERID

NELJATOALISED KORTERID

MAJAOSAD

ELAMUD

ÄRIPIND

Rakvere, Saue 13, II k, 33 m2, H: 16 
900 € tel: 51 10 478 Urmas

Kunda,  Pargi 4, I k, üp 25,2 m2  H: 
2500 € tel.: 50 13 658 Anu

Tapa, Hiie tn 2, 25 m2, II k, pliidiküte, 
H: 2900 € tel: 51 10 478 Urmas

Tamsalu, Kesk 12 , üp 42,5 m2, I k, 
rõdu H: 30 000 € tel: 51 16 466 Helve

Vinni al, Kiige 3, III k, üp 34,2 m2 H: 
11 400 €  tel. 52 88 670 Mare

Rakvere, Laada 8, IV k. H: 27 000 € 
tel: 52 88 670 Mare

Rakvere, Kungla 9,  I k, üp 48,7 m2 H: 
26900 € tel. 52 88 670 Mare

Rakvere, Tuleviku 5, I k, 38,9 m2, 
renov H: 29 700 € tel: 51 10 478 Urmas

Kunda,  Mäe 16, V k, üp 49,5 m2, rõdu  
H: 9 200 € tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Mäe 7, I k, üp 39,3 m2  H: 
115 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Pargi 2, I k, üp 39,6 m2  H: 
900 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Pargi 4, I k, üp 38,1 m2  H: 
430 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Loode 4, II k, üp 40,8 m2  H: 
6500 €  tel.: 50 13 658 Anu

Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. H: 
8500 € tel 52 88 670 Mare

Tapa, Kabala 1, 49 m2 H: 7900 €  tel: 
51 10 478 Urmas

Tapa, Põllu 1, V k, 39 m2, H: 9900 € 
tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Jaama, II k, 40,2 m2, ahiküte H: 
8500 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Paide mnt 65, II k, 46,4 m2, H: 
6500 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Turu, Vk, 43,8m2 H: 9000 € tel: 
51 10 478 Urmas

Tapa, Ülesõidu 6a, Ik, 38,9 m2 H: 
6500 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Hommiku 2, IIk, 35,5 m2 H: 
4500 € tel: 51 10 478 Urmas

Kadrina v, Kadrina, Viitna tee 3, 58,8 
m2, remonditud  H:17 000 € tel: 51 
10 478 Urmas

Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5 m2, 
I k H: 7300 € tel: 51 16 466 Helve

Väike-Maarja,  Tamme 5, II k, üp 
43,4 m2  H: 8 700 € tel.: 50 13 658 Anu

Väike-Maarja,  Tamme 5, III k, üp 
43,8 m2  H: 8 900 € tel.: 50 13 658 Anu

Sõmeru v, Sõmeru, Puiestee 12, III k, 
46,1 m2, uued aknad. H: 18 000 € tel: 
51 10 478 Urmas

Rakvere,  Roosi 1, üp 56,9 m2, I k, 
rõdu  H: 43 000 €  tel.: 50 13 658 Anu

Rakvere, Kunderi 2, üp 53 m2, II k., 
H: 8900 €. tel: 51 10 478 Urmas   

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

Kunda,  Koidu 85, V k, üp 75 m2, 2 
rõdu  H: 5500 € tel.: 50 13 658 Anu

Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, üp 
153,5 m2, krunt 1284 m2, H: 17 500 
€ tel: 51 16 466 Helve

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

Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2, 
krunt 1033 m2, H: 28 500 € tel: 52 
88 670, Mare 

Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, 
üp 93,4 m2, H: 19 000 € tel: 58 00 
36 48 Merle 

Rägavere v, Mõedaka, krunt 2,83 
ha H: 33 000 € tel: 51 10 478 Urmas

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

Vinni al, Metsa, krunt 3147m2, üp 
151,6 m2 H: 97 000 € tel 52 88 670 
Mare 

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

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

Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe tee 4, 
MÕIS, krunt 14 134 m2, üp 1682m2  
H: 75 000 € tel.: 50 13 658 Anu

Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2, 
üp 61,6 m2, saun, garaaž H 10 000 € 
tel: 51 16 466 Helve
Vihula v, Eisma k, suvila, krunt 2834 
m2, üp 157,5 m2 , 5 tuba,saun, garaaž 
H: 86 000 € tel: 58 00 36 48 Merle

Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 
m2, H: 19 900 € tel: 51 10 478 Urmas

Vihula v, Annikvere k, üp 130 m2, 
krunt 2966 m2! H: 68 900 € tel: 51 
16 466 Helve 

Tapa v, Rägavere k, krunt 1 ha, H: 
18 000 € tel: 51 10 478 Urmas    

Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 ha, 
üp 117m2, H: 18 000 € tel: 51 10 
478 Urmas

Tapa, Koidu, krunt 911 m2, H: 46 
000 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Õhtu pst, krunt 2750 m2, H: 
29 000 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Pikk 58, krunt 3193 m2, H: 20 
000 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa v, Näo küla, kinnistu 1,42 ha, 
sobib suvekoduks, H: 16 000  € tel: 
51 10 478 Urmas

Rakvere v, Päide k, suvila, krunt 
800 m2, üp 77,5 m2, 3 tuba, saun, 
garaaž H: 35 000 € tel 58 00 36 48 
Merle

Tapa linn, Pikk 12, renov, eraldi 
sissepääs, 39m2, H: 19 700 € tel: 
51 10 478 Urmas 

Rakvere, Seminari 34, II k, üp 60,7 m2, 
rõdu, H: 45 000 € tel: 51 16 466 Helve

Rakvere,  Lennuki 8, üp 48 m2  H: 18 
000 €  tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Pargi 18, üp 61,5 m2  H: 2900 
€ + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Loode 4, IV k, üp 48,3 m2 H: 4 
500 € tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Koidu 87, V k, üp 61,9 m2, 
2300 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu

Kunda, Koidu 81, üp 63 m2, I k, rõdu 
H: 9000 €  tel: 50 13 658 Anu

Kunda,  Koidu 81, V k, üp 62,2 m2, rõdu 
10 000 €  tel.: 50 13 658 Anu

Tapa v, Moe küla, Moe 4, I k, 60,1 m2, 
ahiküte H: 3900 € tel: 51 10 478 Urmas

Väike-Maarja,  Tamme 5, III k, üp 50,5 
m2  H: 11 000 € tel.: 50 13 658 Anu

1toal Kundas Koidu 71, I k, 32 m2  
H: 60 € + komm maksud  tel.: 50 
13 658 Anu

3toal Näpil Näpi tee 2, I k, 49 m2  
H: 160 € + komm maksud  tel.: 50 
13 658 Anu
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• Ostan hea hinnaga metsa ja 
põllumaad. Tel 5187 979

• Ostan 1toalise k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 5081 
311 Marek

• Ostan Rakveres 1-2toalise 
korteri. Tel 5515 789

•  O s t a n  k o r t e r i  R a k v e r e 
kesklinnas (kuni 20 000 €). 
Võib olla kommunaalvõlaga. 
A i t a n  u u e  e l a m i s p i n n a 
l e i d m i s e l  n i n g  k o l i m i s e l . 
Võimalikud vahetusvariandid ja 
kompensatsioon. Tel 5550 0588

• Ostetakse kiiresti 1- või 2toaline 
korter Tapa linnas, võib olla 
remonti vajav. Tel 511478

•  O s t a n  k o r ra l i ku  2 t o a l i s e 
ahiküttega korteri Kundas. Võib 
pakkuda ka väiksemat keskküttega 
korterit normaalse hinnaga. Tel 
5398 1649, 5356 4816

• Kui soovite müüa Tallinnas 
2toalist korterit, helistage tel 
5836 4842

• Ostan Kundasse korteri ja 
garaaži. Tel 5685 6320

•  O s t a n  K a d r i n a  v a l l a s 
Mõndavere piirkonnas perele 
suvisteks toimetusteks elamu 
või maatüki. Tel 5334 0686

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan remonti vajava garaaži 
Rakveres (kuni 1000 €). Tel. 5550 
0588

• Ostan garaaži Tapa linnas. Tel 
5110 478

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Kuulutused

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Pere soovib üürida pikaajaliselt 
3-4toalist korterit või maja 
Rakvere linnas. Tel 58075310

• Korralik  üksikisa lapsega 
soovib üürida korterit Rakvere 
lähiümbruses. Tel 5860 1454

• Soovin üürida garaaži Rakveres 
või selle lähiümbruses. Garaažis 
peab olema kanal ja elekter. Tel 
5740 7733

VÕTAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile 1toaline k.m. möb-
leeritud korter Rakveres (alates 
01.dets., külmik, pesumasin). Üür 
140 € + kom.maksud. Tagatisraha 
nõue. Tel 5391 8997

• Anda üürile 2toaline k.m. möb-
leeritud korter Rakvere kesklinnas 
(II korrus, külmik). Üür 180 € + 
kom.maksud. Tagatisraha nõue. 
Hel. peale 16 tel 5884 1567

• Üürile anda 2toaline k.m. täieli-
kult möbleeritud korter Rakveres 
Vabaduse tn lõpus. Hind 160 € + 
kom.maksud, ettemaks. Tel 5548 
000

• Üürile anda 2toaline mugavus-
tega möbleeritud korter Rakvere 
kesklinnas. Tel 5065 721

• Anda üürile 2toaline osaliselt 
möbleeritud korralik korter Lep-
nal (III korrus). Tel 5566 1274

• Anda üürile 2toaline korter Tapa 
linnas, tasuda ainult KÜ kulud. Tel 
5110 478

• Üürile anda või müüa 3toaline 
k.m. möbl. korter (50 m2) Rakve-
re südalinnas. Üür 230 € + kom. 
kulud. Tagatisraha. Tel 525 7566

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

• Üürile anda garaaž Rakveres Ly 
poe taga. Tel 5332 8728

• www.toonklaas.ee

•  Au t o - ,  m o t o - ,  t ra kt o r i - , 
murutraktori- ja kõik muud 
akud .  Palju soodsa hinnaga 
kaupa kohapeal. Rägavere tee 
38, Agroparts OÜ. Tel 32 58 970, 
5260545

• Müüa Ford Focus 1,6 b 2007. a, 
hõbedane, luukpära, ülevaatus 
järgmine 12.2016. Hind 2800 €. 
Tel 5264 108

• Müüa Ford Focus Touring 
1.6 TDCI 80kW, -05. a, hall, 
5l/100km, hooldusar ved, 
kehtiv kindl ja üv, 2999 €. Tel 
5740 7733

• Müüa Ford Mondeo 1995. a. 
Hind 300 €. Tel 5343 2135

• Müüa Nissan Almera 2001. a 
2,2D sedaan. Auto heas korras. 
Hind 1100 €. Tel 5024 288

• Müüa Opel Astra 1,6 2001. a 
universaal tumesinine met. Auto 
väga heas korras, Saksamaalt. 
Üv 12.2016, rooste puudub. Tel 
5174 193

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

• Ostan hea hinnaga sõidukeid, 
pakkuda võib igas seisukorras. 
Kõ i k  a u t o m a r g i d  o o d a t u d ! 
Helistage 5859 9931 ja saate teada 
palju teile auto eest pakume

• Ostan korraliku hinna eest 
külgkorviga mootorratta, võib ka 
uunikume pakkuda. Tel 5665 5551

SÕIDUKID

Andrus Peiel 
tel 527 1011

MÄNNIMETSA, RAKVERE V.
Hind 25 900 €

MÜÜA ELAMUMAA

• üp 9972 m²
• looduslik kõrghaljastus
• projekt olemas
• liitumine EE 16A

Andrus Peiel 
tel 527 1011

LAI TN, RAKVERE
Hind 11 500 €

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

• üp 23 m², II korrus
• ahjuküte, soodne hind
• madalad kulud
• uus katus

Andrus Peiel 
tel 527 1011

SEMINARI TN, RAKVERE
Hind 42 000 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

• üp 57 m², I korrus
• renoveeritud maja, kelder
• avatud köök-elutuba
• klaasidega rõdu

Andrus Peiel 
tel 527 1011

KÜTI TN, RAKVERE 
Hind 22 900 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

• üp 48 m², III korrus
• avatud köök-elutuba
• WC ja vannituba koos
• eraldi magamistoad

TULEVIKU TN, RAKVERE
Hind 170 €

ÜÜRILE ANDA 1-TOALINE KORTER

• üp 31,8 m²
• madalad küttekulud
• hea asukoht
• parkimine hoovis

RÄGAVERE TEE, RAKVERE

Hind 32 000 €

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

• üp 108 m²
• kinnistu 600 m²
• 4 tuba, 2 kööki
• abihoone, puurkaev

MÜÜA MAJA JÕE ÄÄRES

MURU, VETIKU
• üp 123,3 m², 2 korrust
• uus pliit ja soojamüür
• vesi ja kanal., saun
• kinnistu 4400 m²

Hind 47 700 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

L.KOIDULA TN, RAKVERE
• üp 40,4 m², I korrus
• laminaatparkett, kelder
• pakettaknad, uus
torustik ja el. torustik

Hind 28 900 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA VILLA

ANGUSE, VINNI VALD
• üp 346,8 m²
• maakividest suur kõrvalhoone
• välikelder, saun
• kinnistu 1,6 ha

Hind  250 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

LINNU TN, PAJUSTI
• üp 80,6 m², II korrus
• 2 rõdu, sahver, panipaik
• parkettpõrandad 
• uued aknad

Hind 30 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA MAJA

LAI TN, RAKVERE
• üp 44,8 m², III korrus
• renoveeritud
• parkimine hoovis
• toimekas ühistu

Hind 43 000 €
KULINA, VINNI VALD

Hind 9 000 €

MÜÜA MAJA

• üp 86,8 m
• vesi ja elekter
• sobib kaupluseks, 
kohvikuks, elumajaks

OTSIN KLIENDILE        2-toalist korterit Rakvere kesklinnas, I k.
Tiia Leis, 5342 4091, tiia.leis@arcovara.ee

Andrus Peiel 
tel 527 1011

Tiia Leis 
tel 5342 4091

Tiia Leis 
tel 5342 4091

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

• Müüa Opel Astra 1,6 bens., 
universaal, sinine metallik, 1998. 
a, ülevaatus 2016. a lõpp. Rikkalik 
lisavarustus, auto väga heas korras. 
Hind kokkuleppel. Tel 5028 156

• Müüa Opel Astra Elegance 
1,6i 08/2002. A 74 kW hõbedane 
m e t a l l i k ,  s e d a a n ,  b e n s i i n , 
hooldusraamat, konditsioneer, 
kesklukk, 4xel.aknad, sametsalong, 
talverehvidel,  roosteta ning 
mõlkideta, v.heas tehnilises 
korras, läbinud tehn.ülevaatuse, 
kehtib 08/2016, ökonoomne ja 
ilus auto, soodsalt! Rakvere.  Tel 
5903 7780

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2,2DTI 04/2003 92 kW hõbedane, 
turbodiisel, 7 kohta, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, 4xel.aknad, 
el.peeglid, kesklukk puldist, 
tume salong,  talverehvidel, 
pl.soojendus, veokonks, roosteta, 
mõlkideta,  kor ral ik ,  kehtiv 
ülevaatus 04/2016, ökonoomne, 
soodsalt! Tel 5903 7780

• Müüa Renault Clio 1,2i 55 kW 
2006. a, 5 ust, luukpära, sinakas 
metallik. Uus mudel. Sõiduk heas 
korras. Omab ülevaatust 04.2016. 
Hind soodne. Tel 5616 5761

• Müüa Suzuki Swift 1,3B 2001. 
a, kahe uksega, ökonoomne, ls 
105 000 km, üv ja kindlustus, 
talverehvid. Tel 5558 5956

• Müüa VW Golf 4 1,6 74 kW 2000. 
a. Ls 208 000 km, üv 4/16, must, 
kliima, talverehvid, valuveljed, 
hästi hoitud korralik auto, paku 
oma hind. Tel 5646 4244

• Müüa Volkswagen G olf  4 
Variant 1,6i 07/2002. a 77 kW 
punane, bensiin, universaal, 
k o n d i t s i o n e e r,  4 x e l . a k n a d , 
el.peeglid, kesklukk puldist, 
ilus tume salong, naastrehvidel, 
heas tehnilises korras, kehtiv ül. 
07/2016, ökonoomne, soodsalt! 
Tel 5903 7780

• Müüa Volvo V40 1,9TDi 2004. a 
universaal. Hõbemetallik, 5 ust, 
uuem mudel, rikkalik lisavarustus. 
Sõiduk väga heas korras. Ülevaatus 
04.2016. Hind soodne. Tel 5079 984

• Müüa Ford Mondeote 2001-
2007. a (bens. ja diisel) varuosasid 
ja detaile soodsalt. Tel 5646 6933

• Müüa Ford Mondeo 03 univ. 
varuosad 2.0 96 kW TDCi. Tel 
5646 6933

• Odavalt müüa Ford Transiti ja 
VW Sharani istmed. Tel 5110 478

• Müüa odavalt 13-15 tolliseid 
kasutatud ja uusi rehve. Tel 5291 
004

• Müüa uued Nokia naastrehvid 
(205/55R16). 85 €/tk. Tel 5218 231

• Müüa soodsalt kasutatud 13-, 
14-, 15tolliseid talverehve, plekk- 
ja valuvelgi. Tel 5012 306

• Müüa 4 kasutatud naastrehvi 
Vredestein (185/65R15 5-6 mm). 
Tel 5341 1404

• Müüa naastrehvid velgedel 
(175/70R14), 4 tk, ühe talve 
sõitnud. Hind kokkuleppel. Tel 
5190 5515 

•  M ü ü a  v ä h e  k a s u t a t u d 
naastrehvid Nokia plekkvelgedel 
( 1 9 5 / 6 5 R 1 5 ) ,  v e l j e m õ õ d u d 
tsentriauk 65, auguvahe 108 ja ET 
27. Rakveres. Tel 5399 9012

• Ostan VAZide uusi plekke, 
ilukilpe, tulesid, stangesid, Vene-
aegseid uusi rehve. Tel 5157 395

• Ostan valikuliselt erinevaid 
plekkvelgi R15 ja R16. Hind 20-60 
€ komplekt. Tel 5568 4683

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 
tel 508 9216

UUED, 
TAASTATUD JA 

KASUTATUD 
TALVEREHVID

E-R 9-16.00
Väljaspool tööaega

eelneval kokkuleppel. 
Tallinn-Narva mnt 

95.km
Tel 5568 4683

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja
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• Prügiveoteenus. Tel 502 6761, 
553 6188, 324 0707

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

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

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

• Pakume talveks lumelükka-
misteenust. Rakvere ja lähiüm-
brus. Vajadusel koos lume 
äraveoga. Tel 5659 702

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

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja  kanalisatsio onikaevude 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus 
(kasti mõõdud 6,2x2,5, tõstejõud 
2,5 tonni). Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298

•  K o r i s t a m e  t e i e  m e t s a 
tuulemurrust ja teostame ka 
teisi raietöid! Aitame materjali 
turustada. Vajadusel saab 
tasuda ka materjalis! Tel 5694 
5254

•  V õ s a l õ i k u s  j a 
metsanoorendike hooldus. 
Info tel 53 842 325

• Aitan ära viia teie vanaraua. 
Raha kohe! Tel 5069 548

• Pehme mööbli remont. Veo 
võimalus. Rakvere Vee 21A. Tel 32 
27 822, 5061 547

• Lepnal juuksur töötab kolma-
päeval ja laupäeval. Teen meeste 
ja naiste lõikuseid, värvin ja trii-
butan juukseid, värvin kulmud 
ja ripsmed. Hinnad on sood-
sad! Broneerige aeg ette telefonil 
5500866, Ksenia

• Teostame sõidukite ja mööbli 
keemilist puhastust. Tuleme 
ka ise kohale. MKV AUTO OÜ. 
Tel 5336 3598

• Tekstiilipesuri rent! Pese ise 
oma autoiste, diivan või vaip puh-
taks! Hind 20  €/ööpäev. Tel 5800 
4824. Asukoht Vinni alevik

• Soodsalt müüa kodu- ja tööstus 
overlokid ja teisi masinaid. Tel 
5588 429, 32 45 085

• Soovin liikuva saekaatri tee-
nust. Helistada telefonil 5101 
494, Hillar

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

Kuulutused

Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

TEENUSED

• Teeme ehitus-, remondi- ja 
siseviimistlustöid (värvimine, 
tapeetimine,  plaatimine, 
elektri- ja torutööd). Tel 5187 
979

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

•  F I E   M a r t  N e s t o r  
e h i t a b  v u n d a m e n t e  j a 
m a j a k a r p e ,  m ü ü r i t ö ö d 
j a  p u i t k o n s t r u k t s i o o n i d , 
puitfassaadid, ehituse sisetööd, 
vanade hoonete renoveerimine, 
ehitusalane nõustamine. Tel 
5646 0674

• Üldehitus, siseviimistlus, 
torutööd. Tel 5069 683

•  K o r t e r i t e ,  e r a m u t e  j a 
äriruumide siseviimistlus ja 
ehitustööd. Tel 5838 0255

•  Te o s t a m e  s a n t e h n i l i s i 
remonttöid, sanitaartehnika 
paigaldust. Küttesüsteemide 
remont, läbipesu, hooldus. Tel 
5305 3053

• Ehitus, remont ja siseviimistlus 
( p l a a t i m i n e ,  v ä r v i m i n e , 
tapeetimine, parketipaigaldus). 
Saunad, pesuruumid, korterid, 
majad. Tel 5045 560

• Teostame trepikodade remonti. 
Tel 5187 979

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

•  Te o s t a m e  k o r t e r i t e s 
j a  e r a m u t e s  e h i t u s -  j a 
remonttöid.  Samuti  san.
tehilisi töid. Hinnad soodsad. 
Tel 5373 3385

• Väiksem ehitus fi rma teeb kõiki 
ehitustöid. Korterite, eramute, 
äriruumide remont- ja ehitustööd. 
Katuste ja fassaadide ehitus, 
vundamendi soojustamine. Tel 
5349 1627

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa 5695 
4670

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

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

• Paigaldame tänavakive. Tel 
5382 6917

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511

viru@toonklaas.ee

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

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

UUS! DACIA LOGAN         1,4i                       06
DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ     0,8i            99

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

FORD TRANSIT     2,0TD           02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO             93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      -03
FORD ESCORT /ORION   91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                  87-98
FORD FIESTA              84-95
FORD FOCUS                                               -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i       90
FORD COURIER     1,3i                -99

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i   95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                 01

UUS! NISSAN KING-CAB  2,5TD                      99
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i    86-95

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car              2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY    2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                    06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95
UUS! SEAT LEON               1,6i                      02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00

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

VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO Classic    1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                  92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6          98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi   -02

VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD            06
VOLVO S80/V80            2,5TDi          99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD               06
 LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS • Aiavärava automaatikad, 

garaaži tõstuksed, remont. 
Tel 5555 8293, tenentte@gmail.
com

• Võrk- ja puitaedade ning vära-
vate ehitus. Hind soodne. Tehtud 
töödele arve ja garantii. www.
kodupuit.ee Tel: 58 889 999

• Metallisaagimise, -puurimise, 
-keevituse (k.a alumiinium) tee-
nustööd. Tel 5814 9350

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Autoklaaside paigaldus Tamsa-
lus. Tel 522 2511

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

•  K l i i m a s e a d m e d .  Mü ü n , 
paigaldan, hooldan, remondin 
kodu- ja autokliimaseadmeid. Tel 
5305 3053

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 
7593

• Plaatimine + torutööd. Tel 
5695 4670

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, ahjud, pliidid, 
kaminad. Tel 5552 8487, Vaiko

• Pottsepp (25 a kogemust), ehi-
tab ja remondib küttekoldeid. Tel 
5069 683

• Pottsepa- ja müüritööd. Tel 
5398 2904

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

• Plaatimistööd. Tel 5606 9271

• Ahjud, kaminad, korstnad, plii-
did, müürid. Tel 5047 459

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

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

• Veoteenus kaubabussiga. aitan 
laadimisel. Tel 5061 547, 32 27 822

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

• 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

• Kolimisteenus. Kiire ja mugav! 
Tel 5646 7038

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

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

• Kaubavedu MB Sprinter kau-
bikuga,  kaubaruumi pikkus 3300 
mm, kõrgus 1800 mm. Tel 5373 
6931, 5109 092

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Transport kaubikuga. Tel 5535 
938

• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

• Korteriühistute  juhtimine, 
asutamine, raamatupidamine. 
Tel 5223 058

• Kogemustega bilansivõimeline 
raamatupidaja otsib tööd. Eda 
tel 5855 8812

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Asume Koidula 1, Rakvere Tsent-
rumi II korrus. Helista juba täna tel 
+372 5512053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

• 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 aparaaturi ei ole, me 
anname Sulle need tasuta!!! 
Uuri lähemalt: www.telestar.ee 
või helista tel 5552 5432

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

• Õhtujuht koos ansambliga teie 
üritusele.  Al. 200 €. Tel 5190 1697

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

• Tantsumuusika ühemehebän-
dilt igale eale. Õhtu juhtimine. 
Tel 514 9885

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

• Õhtujuht sisustab teie peo. Tel 
5535 885
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* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Interno Ehitus OÜ

• Üldehitustööd
• Fassaaditööd
• Korteri remonditööd

5026012
internoehitus@gmail.com

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

www.prtgrupp.ee

VESI (süsteemid, kaevud, pumbad)
KÜTE (ehitus, remont, pesu)

KANAL (ka ummistuste avamine) 

Enki RL OÜ
3244103, 56621147,
enki.erel@gmail.com

Teostame 
üldehitustöid.
Vundamendid

Müürid
Puitkarkassid

Fassaadid
Katused

Uksed, aknad
Materjalid otse tootjatelt.

Nõustamine ja 
hinnapakkumine 

meie poolt.

Tel 5685 6320

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

Ehitustööd

Tel 5860 0196

* SOOJUSPUMBAD
Firma paigaldab, remondib, 

hooldab ja müüb

soojuspumpasid. 

Hinnad soodsad.

Tel. 56 243 687

Kuulutused

AVATUD UUS KOMISJONI kpl ROHUAIA 15A
Ostame ja müüme uusi ja kasutatud KODUMASI-NAID, ELEKTROONIKAT ja TÖÖRIISTU jne. 

Tel 555 67508
ROHIAIA 15A, RAKVERET. 555 67508 
AVATUD E - R 9-18 L 10-15

VÕIDU LAENUKONTOR 

NÜÜD UUEL AADRESSIL 

ROHIAIA 15A

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

laenud kinnisvara ja 

sõidukite tagatisel

e-sigaretid javedeli-

kud (erinevad tooted)

kodutehnika

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

* KVALITEETNE MATERJAL

* PROFESSIONAALNE PAIGAL-
DUS
* ERIKUJULISED LIISTPROFIILID
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com
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•Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise teenus al. 16 €/tm ja 
nelikanthööveldus. Tel 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
servamata lauda, lepalauda, 
t e r r a s s i - ,   v o o d r i -  j a 
põrandalauda.  Erinevad profi ilid, 
pikkused ja laiused.  Vedu tasuta.  
Tel: 5282268

• Müüa tammine aknaga välisuks 
avale 1x2 m. Tel 5168 383

•  M ü ü a  s o o j u s t a t u d 
garaaživäravad (puit metall) 
koos sulustega avale 230 (laius) x 
220 (kõrgus). Tel 5168 383

EHITUS

• Omaniku surma tõttu ära anda 
õuekoer ja noored kassid. Tel 
5110 478

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Müüa hiidküülikuid. Tel 5685 
8009

LOOMAD

• Müüa kütteklotse ja kamina-
puid. Vedu tasuta. Tel 523 8503

• Müüa briketti ja sütt kohaletoo-
misega. Tel 503 2269

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

• Kuivad pliidipuud. Pikkus 30 
cm ± 3 cm. Segapuit (lehtpuu – 
lepp, kask, vaher jne). Pakitud 
40L võrkudesse. Hind 2 €/võrk. 
Transport. Tel 5012 326

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

• Müüa küttepuid ja kami-
napuid (erinevad puuliigid, 
pikkused). Kohaletoomisega. 
Tel 514 3328

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

• Müüa küttepuid laotult 2m3 
ja 5 m3 puidust konteinerites, 
30-60 cm kuivad ja toored. 
Samuti võrkkottides jäägid. 
hind kokkuleppel. Tel 501 3862

•  Müüa Rakveres  kuivad 
küttepuud 40L võrgus (lepp 
30 cm) 2€/kott. Tel 5567 5755

• Müüa saetud-lõhutud kuivi 
küttepuid. Min. kogus 2 m3. Tel 
5223 152

KÜTTEPUUD

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

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

• Ostan majapidamises olevaid 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, 
jalgrattad, garaaži tööriistu ja 
tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616 
5761

• Ostan majapidamise likvi-
deerimisel jäänud esemeid ki-
la-kolani. Vajadusel kolimis- ja 
jäätmeteenus. Tel 5031 849

• Ostan töölaua, kruustangid, 
alasi, saunaahju, pliidiplaadi, 
nõukogudeaegse vahvliküp-
setaja (juhtmeta), revers lüliti, 
jalgratta ning võrri juppe ja osi 
jne kila-kola. Tel 5031 849

• Ostan nõukogudeaegseid port-
selankujusid, mudelautosid. Tel 
5853 4656
• Ostan nõukogudeaegse mere-
vaigust kaelakee, suurema kee 
eest maksan kuni 500 €. Tel 5871 
0351

• Ostame hõbedat ja kulda iga-
sugusel kujul. Kuld alates 17 €/gr. 
Hansa Antiik Pikk tn 7 Rakveres. 
Tel 32 405 42

• Ostame lauahõbedat ja hõ-
beehteid prooviga 84; 800; 916; 
925. Laada 14 Antiigiäri. Tel 5067 
819, 3230 702

• Kui Teil on kasutuna seismas 
tsaari- või eestiaegseid märke, 
münte, paberraha ja raamatuid, 
siis palun müüge need mulle. 
Samuti võib pakkuda ka veneaeg-
seid kopikaid, märke, medaleid. 
Aus kaup ja raha kohe kätte! Tel 
5590 6683
• Ostan parima hinna eest märgi-, 
postkaardi- ja mündikogusid. Tel 
502 9782

• Antiigiäri Rakvere kesklinnas 
ostab kulda igasugusel kujul. Hind 
alates 17 €/gr. Laada tn 14. Tel 5067 
819, 3230 702

• Ostan koju seisma jäänud 
ehitusmaterjale. Tel 5685 6320

•  O s t a n  t r a a t k e e v i t u s e 
gaasiballooni. Tel 5150 497

• Ostan soodsalt põrandalauda 
või parketti. Tel 5685 6320

• Ostan korraliku akutrelli ja teisi 
tööriistu. Tel 5685 6320

• Müüa kasutatud seadmeid, 
osa vajavad remonti. Sobivad 
väikeettevõtjale, iseehitajale, 
talusse,  töökotta,  veskisse, 
masinatele, seadmetele. Näiteks: 
p e e d i ko m b a i n ,  kä r u  Z I D -
mootoriga,   ristikus eemne 
h õ õ r u j a ;  v i l j a k o m b a i n i 
r a d i a a t o r,  e tt e a n d e p u m p , 
h ü d r o p u m p  j a  j a g a j a , 
lamellsõelad, rehvid/kilbid; 
silopurusti, heina/põhu pakkide 
p u r u s t i ,  k õ r g s u r v e p e s u r, 
toidujahuveski ja sõelamasin, 
segisti biodiisli/kalja tegemiseks, 
keraamika-muhvelahi 1350 
* C ,  rä m p s õ l i a h i  t ö ö ko tt a , 
t õ m b e k a p p ,  r o o s t e v a b a d 
v a n n i d ,  s t e r i l i s a a t o r , 
veesoojendid, telgventilaatorid, 
e l e k t r i m o o t o r i d , 
kirjutusmasinad, õmblusmasin, 
elektrikilpide lülitusarmatuur 
ja mõõteriistad jpm. Täpsem 
nimekiri 4 lk. e-mailiga. Tel. 5664 
4156, mart.lepik@mail.ee

KODU

• 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 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

* Koduelektroonika remont
Kontoritehnika  Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Järvamaal, 
Lääne- ja Ida Virumaal. 

Levib maal ja linnas. 
Kuumakse alates 

7 eurost
Info ja tellimine 519 616 06

info@igorexa.ee
www.igorexa.ee

 MÜÜK

PAIGALDUS 

PROJEKTEERIMINE

 MÜÜK

PAIGALDUS 

PROJEKTEERIMINE
 +372 53 817 903

info@turvakaamerad.ee

• Müügil kasutatud kodumasinad.
Järelmaksuvõimalus. Asume Lai 1. 
Kontakt 5604 9687 Viru Pant OÜ

• Müüa mehaaniline pesurull, 
terastoode. Tel 5168 383

• Müüa klaver Smolensk. Hind 
kokkuleppel. Tel 53412426

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

RAKVERES VÕIDU 52 
(kroonikeskuse taga, 

sissepääs Saue tn-lt ja 
Võidu 52 hoovist)

Müügil kasutatud 
terve ja puhas 

kodusisustuskaup.

Tere tulemast kõik 
endised ja uued 

kliendid
E-R 10-18 L 10-15 

Tel 5646 3518

Facebook.com lehelt 
leiate meid nime alt: 
kasutatud mööbel ja 
kodusisustuskaup.

Hinnad on meil alati 
odavad!

TASUTA VANAMETALLI 
KORISTUS 

(vannid, ahjud, radiaatorid, torud, 
plekk, akud, tööriistad jne)

Harjumaal, Lääne- ja Ida-Virumaal.
Tel 5079 984

• Müüa kütteklotse (5-25 cm 
pikad, 3m küttepuude järkamise 
jäägid, lõhkumata). 20 eurot/m3. 
Klotsid on koormas loobitult. 
K o h a l e t o o m i s e l  v õ i m a l i k 
kontrollida kogust. Tel 5568 4683

• Müüa soodsalt kütteklotse 40L 
võrkkottides, hind 1.50 €, transport 
Rakvere piires tasuta. Tel 5845 
1111

• OÜ Puider müüb sanglepa 
küttepindasid  ja kuivi  lepa 
kütteklotse (40L võrkkottides). 
Ühe koti hind 1,50 €. Alates 30 
kotist Rakvere piires transport 
tasuta. Info 10 - 12 esmasp, 
kolmap, reedeti tel 32 24 929

• Müüa kuivi kase küttepuid 
(pikkus 50cm). Tel 5285 809

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE

Vinnis
5783 8999

Hinnad alates 3540 €.

Kauplus NAELAREMONT, 
Rakvere Jaama pst. 11

Tel. 5453 80 53

www.mets24.ee - laias valikus 
muud aia ja metsatehnikat.

NB! Kauba toome Eesti piires 
tasuta kohale!!!

MÜÜA UUED HALUMASINAD 
Taanist, Saksamaalt ja Itaaliast.

MÜÜME:
* PUITBRIKETT

* TURBABRIKETT

* KÜTTEGRAANULEID

* KIVISÜSI

* KAMINAPUID JA 

KLOTSE

Rakvere Kütteladu, 
Narva 17, tel. 32 51 101

www.algaveod.ee

• Ostan väikese koera kutsikaid. 
Tel 5122 502
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OTSID UUT KODU?
PAKUD TEENUST?

MÜÜD AUTOT?
Parim võimalus selleks on aval-

dada kuulutus Kuulutajas.

SAADA 
kuulutuse tekst

kuulutus@kuulutaja.ee

TULE
toimetusse

E-R 9-17
Vilde 6a Rakvere

HELISTA
32 25 091

•  S K P  I n v e s t  O Ü  o s t a b 
metsakinnistuid üle kogu Eesti 
ka koos hoonetega, hüpoteegiga, 
kaasomandis või kaitsealal. 
Hinnapakkumine paari päeva 
jooksul, sobivusel kiire tehing. Tel 
5080 065 info@skpinvest.ee

Kuulutused

• Müüa sõnnikut. Tel 5845 5248

• Müüa toidukartulit „Laura“. 
Asume 3 km Rakverest. Tel 5334 
5348

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

PÕLLUMAJANDUS

METS

SAEMATERJALI 
MÜÜK

Väike-Maarjas. Transpordi 
võimalus.

OSTAME OKASPUU 
PALKI

Tel 5150 268

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

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

Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

• põrandalaud 6,90 eur/m²
• välisvoodrilaud 4,99 eur/m²
• sisevoodrilaud 4,10 eur/m²
• terrassilaud 6,90 eur/m²

Tel 53 953 953,  
     53 060 604

vooder.wix.com/puukuur
        Puukuur

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

• Müüa  toidukartulit  „Gala“, 
„Laura“. Hind 0,30 €/kg. Vedu. Tel 
5141 338

• Müüa mahedalt kasvatatud 
toidukartulit „Laura“, „Maret“, 
„Reet“, „Ando“. Tel 5046 887. vedu

• Müüa otra (0,15 €), nisu (0,20 €), 
jahu (0,23 €) kg ja kartul „Laura“ 
(väetisevaba, 0,30 € kg). Tel 5200 
783 

• Müüa mett otse mesinikult. 
R a kv e re  p i i re s  k o j u  k ä t t e . 
Pakendatud 1,6kg ämbrisse (10 
€) tk ja 900gr klaaspurk (7 €). Tel 
5551 6456

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohale toomisega.  Info 
tel. 51 962 628 või 53 517 414

•  M ü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
t a l u s e a l i h a .   V a j a d u s e l 
tükeldamine.  Info tel. 53 54 3002 
või 50 59 151 

• Müüa lambaid, lambaliha, kitsi. 
Tel 5143 787

• Müüa sõelutud mulda. Tel 
+372 5270 059

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

j
ogu Eestis.

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

Info: Mob 555 60 240

viruhalud@gmail.com

Lehtmetsade Ekspert
Viru Halud OÜ ostab -

* kasvava metsa 
raieõigust
* metsamaad

Küsi pakkumist!

Kroonipuu OÜ OSTAB 

MADALAKVALITEEDILIST 
KASEPALKI

Nõuded palgile:

Värske lõikus

Pikkus 3m+10 sm, teis e d 
pikkused kokkuleppel

Läbimõõt 24....34 sm

K e e l a t u d :  m e h a a n i l i s e d 
v i g a s t u s e d ,  p u i d u r i k ke d , 
mädanik, lõhed

Lubatud: terve punasüdamik, 
oksad, kõverus

Hind kokkuleppel

Tel 5051 528, raivo@kroonipuu.ee

www.reinpaul.ee
tiit@reinpaul.ee

tel 5600 3450

OSTAME metsakinnistuid; kasvavat metsa;
metsamaterjali ka virnastatud võsa. PAKUME 

metsaraie teenust, PUHASTAME kraavid võsast.

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Meie kaastunne Tiiule ja omastele 

JÜRI INNOSE 

kaotuse puhul. 

Naabrid Silvi, Maris, 
Ilmar ja Eduard

Südamlik kaastunne abikaasale ja pojale 
perega 

JÜRI INNOSE 

kaotuse puhul. 
Merike, Üllar, 
Ott ja Kätlin

Südamlik kaastunne Tiiule ja Hannesele 
abikaasa ja isa 

JÜRI INNOSE 

kaotuse puhul. 

Virve

Südamlik kaastunne Tiiule ja Hannesele 
perega kalli abikaasa, isa ning vanaisa

 
JÜRI INNOSE 

kaotuse puhul. 

Tõnu perega

www.kuulutaja.ee

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

• Ostan vanu postkaarte, fotosid, 
münte ja ehteid. Tel +372 5802 
8879

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

• Ostan vanu märke, silte, 
embleeme. Pakkuda võib kõike! 
Tel 5079 984

VANAVARA
ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 

SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

kunst (maalid, graafi ka), 
fotod, postkaardid, kuld- ja 

hõbeesemeid, mündid, märgid, 
paberraha, sõjatemaatika (kiivrid, 
mõõgad, pandlad, vormid) jpm. 

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud majapidamise 
likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 (vana 

turuhoone), RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

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

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

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

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

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

pildiraamid, 
mänguasjad, mündid, märgid, 

paberraha jpm. 
Valikuliselt ostame ka 
nõuk.aegset kraami. 

RAHA KOHE. 
Tühjendusostud majapidamiste 

likvideerimisel. 
KOJUKUTSED on kõikides 

GROSSI kaupluste 
asupiirkondades üle Eesti 

TASUTA. 
Antiigiäri Hansa Antiik 
PIKK 7 RAKVERES. 
Tel 324 0542, 528 2330 
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Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 19. november 2015
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Turul veel müügil:
* käsitöö (soojad kudumid, kalmuseaded)
* tööstuskaup (riided ja jalanõud) 
* kasutatud riided
* igal laupäeval müügil saunavihad ja luuad

Kartul kg 0,40

Mugulsibul kg 1,20 1,50

Petersell kg 8,00

Till kg 8,00 10,00

Hapukapsas kg 1,50

Kõrvits kg 1,00

Kapsas kg 0,35 0,40

Porgand kg 0,80 1,00

Kaalikas kg 0,80 1,00

Peet kg 0,80 1,00

Küüslauk kg 8,00

Õunad kg 1,00 2,00

Jõhvikad liiter 3,50

Metspähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 10,00

Mesi kg 6,50 7,00

Toorpiim T, N, 
L 9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,20

LAUPÄEVAL, 21. NOVEMBRIL TURUL PEIPSI 
KALA MÜÜK!

TEATED

• Õigusabi. Tel 517 9278. E-post 
mh.konsult@hot.ee

• Pidutse NELJA TAMME TALUS. 
Tel 5816 2229

• Aitan ära viia seisma jäänud 
sõidukeid, teostan ka garaažide 
ja talumajade koristust. Tel +372 
5802 8879

• JUUKSURID Ingrid tel 5183 
110 tööl T ja K ning Alli tel 5620 
3174, tööl E, N, R, L ootavad 
teid Rakveres Laada 14. Iga kuu 
viimasel nädalal pensionäride 
ja väikelaste lõikus 6 € ja lokk 
16 €.

TUTVUS
• Soovin tutvuda 65+ saleda 
naisega (kellel on auto) kooselu 
eesmärgil. Tel 5685 270

• 66/170/75 sportliku eluviisiga 
leskmees tutvub Virumaalt pärit 
leskprouaga, kellega koos käia 
kultuuriüritustel. Tel 5599 1098

• 42a mees (maj. kindl.) tutvub 
daamiga ,  sobivusel kooselu 
võimalus. SMS 5807 5347

• 50a mees tutvub naisterahvaga 
Rakverest  v.  sel le  lähedalt. 
Sobivusel kõik võimalik. Tel 5279 
443

MUUD
• www.toonklaas.ee

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

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

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

• ALUMIINIUMIST KATUSERE-
DELID. Õhtuti tel 5289 418

• Müüa kvaliteetsed KUUL
DEAPARAADID. Hind 20 €. Tel 
5013393  

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

• Soovin osta lihakaste. Info tel. 
50 59 151

Pimedatel, vaegnägijatel või 
mõne teise sarnase puudega 
inimestel on võimalik kirjan-
dusega kursis olla Eesti Pime-
date Raamatukogu abil, kust 
saab laenutada heliraama-
tuid, -ajalehti ja -ajakirju, 
punktkirjas ning puuteraa-
matuid, e-raamatuid jne.
Eesti Pimedate Raamatukogu 
(Suur-Sõjamäe 44a, 11415 
Tallinn) teenindab nägemis-
puudega või mõne muu trü-
kitud teksti lugemist takistava 
puude, häire või haigusega 
inimesi. Kõik selle raamatu-
kogu teenused on lugejatele 
tasuta.
Laenutamine toimub raama-
tukogus kas kohapeal, posti-
ga või raamatukogudevaheli-
se laenutuse teel. Lugeja võib 
korraga laenata kuni viis heli-
raamatut 30 päevaks. Ena-
mikku CDdel heliraamatuid 
laenutatakse mittetagastata-
vatena. Need saadetakse lu-
gejatele vastavalt tellimustele 
posti teel koju iga kahe näda-
la tagant ning neid raamatu-
kogule tagastama ei pea.
Pimedate raamatukogu luge-

jatel on ligipääs Veebiraama-
tukogule www.veebiraamatu-
kogu.ee, millest on võimalik 
heliraamatuid alla laadida või 
voogedastusena kuulata. Vee-
biraamatukogus saab praegu 
kuulata üle 2600 audioraa-
matu. Kättesaadavad on ka 
e-raamatud, -ajalehed ning 
-ajakirjad.
Pimedate raamatukogu kasu-
tab autoriõiguse seaduses sä-
testatud teose vaba kasuta-
mise reegleid ega maksa au-
toritele tasu. Autoritasu 
maksmiseta on lubatud teose 
reprodutseerimine, levitami-
ne ja üldsusele suunamine 
puuetega inimeste huvides 
viisil, mis on otseselt seotud 
nende puudega, tingimusel, 
et selline kasutamine ei taotle 
ärilisi eesmärke. Seetõttu on 
lugejaks registreerimiseks va-
jalik esitada koos isikut tõen-
dava dokumendiga tõend 
trükitud teksti lugemist takis-
tava puude, häire või haiguse 
kohta. Alla 16aastase lapse 
puhul on nõutav ka lapseva-
nema või hooldaja kirjalik 
nõusolek.

Lugejaks registreeritakse 
avalduse alusel. Registreeri-
misavalduse ja lapsevanema 
või hooldaja nõusoleku vormi 
leiab raamatukogu kodule-
helt.
Neil, kes soovivad, et regist-
reerimisavaldus saadetakse 
postiga koju, tuleks helistada 
telefonile 674 8212, kirjutada 
e-posti aadressile laenutus@
epr.ee või täita kodulehe 
e-teenuste osas olev vorm.
Täidetud ja allkirjastatud re-
gistreerimisavalduse ning 
koopiad nõutud dokumenti-
dest võib saata raamatukogu-
le postiga, digiallkirjaga aval-
duse ja dokumentide skanee-
ritud koopiad aga e-postiga.
Veebiraamatukogu kasuta-
jaks saab registreeruda pärast 
lugejaks vormistamist.
Kogus olevatest heliraamatu-
test enamik on valmistatud 
vastavalt DAISY (Digital 
Accessible Information Sys-
tem) standardile, kuid leidub 
ka mp3-vormingus raama-
tuid. DAISY standardi järgi 
valmistatud heliraamatud 
pakuvad kasutajatele mit-

meid võimalusi, mida teistel 
audioraamatutel ei ole. Lisaks 
teksti kuulamisele on selles 
liikumiseks võimalik kasuta-
da peatükke ja fraase ning li-
sada järjehoidjaid. Neid au-
dioraamatuid saab kuulata 
DAISY-pleieri või arvutiga. 
DAISY-pleieri suur eelis tava-
lise CD-pleieriga võrreldes on 
tema mälu, mis jätab meelde, 
kus heliraamatu kuulamine 
pooleli jäi, ja võimaldab hil-
jem samast kohast edasi kuu-
lamist. Hõlpsalt kasutatavad 
aparaadid on loodud pime-
date inimeste vajadusi arves-
tades – nupud on reljeefsed ja 
hästi eristatavad. 
DAISY-pleiereid müüb soo-
dushinnaga tehnilise abiva-
hendina neile, kellel on isikli-
ku abivahendi kaart, MTÜ Ju-
malalaegas abivahendikeskus 
Silmalaegas (www.silmalae-
gas.ee, telefon 5383 8129 ja 
e-post silmalaegas@laegas.
ee).

Priit Kasepalu,
Eesti Pimedate Raamatukogu 

teabejuht

Pimedad saavad kirjandusega tutvuda 
Eesti Pimedate Raamatukogu abil

Reedel, 20. novembril korral-
dab MTÜ Neeruti Mõisa Park 
tänuürituse Loobu jõe kala-
pääsu projekti lõpetamise 
puhul.

Projekti käigus taastati Loobu 
jõe lõik Neeruti mõisa juures. 
Keskkonnainvesteeringute 
Keskus rahastas projekti 
enam kui 310 000 euroga. 

Projekti raames rekonstruee-
riti olemas olnud binok-
keltruup ning likvideeriti 
Neeruti paisu varemed, mille 
asemele rajati tehiskärestik. 

Samuti puhastati jõelõik sete-
test ning lamapuidust.

Aivar Ojaperv

Loobu jõel läheb kalade elu kergemaks

Adven Eesti AS tegi Rakvere 
linnale ettepaneku asuda lä-
birääkimistesse nende kahe 
ühisomandis oleva ettevõtte 
AS Rakvere Soojus linnale 
kuuluva osa võõrandamiseks. 
Hetkel kuulub soojafirmast 
Rakvere linnale 51,01 prot-
senti ja ülejäänu Adven Eesti-
le.
Rakvere linnavolikogu hak-
kab seda teemat arutama 
järgmisel kolmapäeval toi-
muval istungil. 
Linnavalitsus pole võimaliku 
võõrandamise osas avalikku 
seisukohta võtnud. Volikogu-
le on edastatud küll info kõ-
nealuse teema kohta, kuid 
see, kas läbirääkimisi üldse 
soovitakse alustada ja kuhu 
nendega jõuda võiks, jääb vo-
likogu otsustada.
„Valdav osa (vajalikest) inves-
teeringutest on (Rakvere) lin-
na ja Adveni juhtimisel täna-
seks ellu viidud ja ASi Rakvere 
Soojus järgnevate aastate põ-
hiülesandeks on soojuse jao-
tamise kulude optimeerimi-
ne,“ seisab Adven Eesti ette-
panekus Rakvere linnale ja 
volikogule. „Konkursside tu-
lemusena toodab valdava osa 

soojusenergiast ASi Rakvere 
Soojus kaugküttevõrku Ad-
ven, omades paralleelselt 
ASiga Rakvere Soojus vasta-
vat personali ja muid vajalik-
ke ressursse. Samas opereerib 
Adven ka mitmeid lähipiir-
konna katlamaju ja kaugküt-
tevõrke (Sõmeru, Kunda, Väi-
ke-Maarja jne.).“
Sellest tulenevalt on Adven 
Eesti AS seisukohal, et Adveni 
ja Rakvere Soojuse ühildami-
ne soojuse tootmisel ja jaota-
misel tooks kaasa tegevusku-
lude optimiseerimise ning ta-
gab parima kompetentsi ja 
ressursikasutuse.
Ühtlasi rõhutas Adven Eesti, 
et kaugkütte hinna kehtestab 
Eestis Konkurentsiamet, tugi-
nedes tegelikele kuludele, ja 
seega ei sõltu sooja hind 
omanikest.
Adven Eesti pakub Rakvere 
linnale ka konkreetse hinna: 
51,01 protsenti Rakvere Soo-
juse aktsiaid ollakse valmis 
võõrandama 1,7 miljoni euro 
eest.

Aivar Ojaperv

Adven Eesti tahab saada 
Rakvere Soojuse ainuomanikuks

Rakvere Soojuse Lembitu tänava katlamaja.
Foto: Aivar Ojaperv
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Paljudel inimestel on tul-
nud oma elus kokku puu-
tuda antibiootikumidega. 
Antibiootikumid on töös-
tuslikult sünteesitud ai-
ned, mis surmavad erine-
vaid mikroorganisme või 
raskendavad nende elut-
süklit. Ehk siis antibiooti-
kum on ravim bakteriaalse 
haiguse korral.

Kristian Sander

Sünteesitud antibiootikumi-
de võidukäik algas peale se-
da, kui šoti farmakoloog 
Alexander Fleming 1928. aas-
tal avastas penitsilliini. 1943 
töötati USAs välja ka penitsil-
liini tootmise tehnoloogia 
ning antibiootikumid said 
seeläbi kättesaadavaks palju-
dele inimestele. Inimestes 
tekkis isegi usk, et antibiooti-
kumid on imevahendid, mis 
aitavad jagu saada kõigist 
haigustest.

Antibiootikumi tarvita-
mine pole alati ohutu
Oli teadmata, et antibiootiku-
mide liigne või vale kasuta-
mine võib tervisele väga hal-
vasti mõjuda ning selle taga-
järjel võivad välja areneda an-
tibiootikumidele resistentsed 
bakteritüved. Nii muidugi ka 

juhtus. 
Üha enam tuleb teateid uute, 
resistentsete bakteritüvede 
kohta, mis ei allu ravile. Ja 
üha enam tuleb teateid ka 
uute, veelgi tõhusamate ja tu-
gevatoimelisemate antibioo-
tikumide väljatöötamisest.
Lisaks on selgunud, et anti-
biootikume tarvitamine, isegi 
kui seda teha harva ja õigesti, 
pole inimese tervisele sugugi 
mitte nii ohutu ja hea. Nimelt 
on antibiootikume tarbides 
oht, et need hävitavad orga-

nismis olevad kasulikud ning 
vajalikud bakterid – näiteks 
piimhappebakterid. 
Inimese seedekulglas elab 
laias laastus umbes 2 kg bak-
tereid – üle 400 erineva tüübi 
häid, kehale toimimiseks va-
jalikke baktereid. Et inimene 
püsiks terve, peaksid nad seal 
kenasti olema ja toimetama. 
Aga kui organismi on rünna-
nud mõni mittevajalik või ag-
ressiivne bakter (inimene on 
haigestunud) ja ravimiseks 
kasutatakse antibiootikume, 

Tervis

Looduslikud antibiootikumid
siis hävivad ka head ehk ka-
sulikud bakterid. Tasakaal 
nihkub paigast. 
Antibiootikum on küll jagu 
saanud kahjulikust bakterist, 
aga soolestiku kasulik mikrof-
loora on hävinenud ning selle 
tagajärjel hakkavad vohama 
nii halvad bakterid kui ka pa-
rasiidid, hallitus- ja pärmsee-
ned. Lisaks väheneb keha 
võime ise ennast ravida. 
Tagajärjeks on seedimishäi-
red, seenpõletikud, tugev vä-
simus, tööjõu langus, kesken-
dumisprobleemid, mälu nõr-
kus jne. Et terveneda, peaks 
inimene taastama oma soo-
lestiku õige mikrofloora. Kuid 
kuna seal vohab juba ees 
hoopis midagi muud, on see 
üsna keerukas ülesanne. Tei-
nekord võib täielikuks terve-
nemiseks kuluda pikki kuid. 
Soolestiku mikrofloorat saab 
taastada probiootikumidega 
ehk piimhappebakteritega. 
Sedasorti baktereid leiab ha-
pendatud toitudest. 
Aga kõike seda võib ka välti-
da, ravides end mitte süntee-
situd antibiootikumidega, 
vaid looduslike antibiootiku-
midega. Need on samaväärse 
toimega ja kehale äratunta-
vad taimed, mis ei põhjusta 
soolestiku mikrofloora tasa-
kaalu hävimist. Looduslikud 
antibiootikumid ei hävita or-
ganismis olevad kasulikke 

ning vajalikke baktereid. Ei ri-
ku tasakaalu.
Tegelikult on looduses väga 
palju erinevaid taimi, millel 
on antibakteriaalne toime. 
Paljud neist on inimkond 
unustanud, need avastatakse 
üha uuesti ja ikka ollakse 
hämmeldunud, kuidas küll 
võib nii lihtne asi olla sama 
hea kui keemiline preparaat. 
Mis on ühed tugevamad loo-
duslikud antibiootikumid? 
Allpool on järjestatud suvali-
ses järjekorras 8 tõhusat loo-
duslikku antibiootikumi. 

Tõhusad looduslikud anti-
biootikumid
Hundihammas ehk Astra-
galus on organismi vastupa-
nuvõime tugevdaja, antiviiru-
seline, antibakteriaalne, urii-
ni väljutav, aktiveerib kopsu-
de, mao ja maksa tegevust, 
kaitseb südant. Hundiham-
mast kasutatakse B-hepatiidi, 
borrelioosi ning maksahai-
guste ravimisel.
Sarsaparilla ravib psoriaasi, 
herpest, taastab maksakudet, 
puhastab verd.
Tsistus on ülitugev antioksü-
dant, allergiavastane, tuge-
valt antibakteriaalne. Eksee-
me, aknet ja nahka raviv.
Kassiküüs on üks suurem im-
muniteeti mõjutava toimega 
taimseid vahendeid. Trom-
boosivastane.

Sipelgapuu ehk lapatšo koor 
on tugevalt antibakteriaalne, 
viiruste, põletike, hallitus- ja 
pärmiseentevastase toimega.
Siilkübar ehk punane päeva-
kübar. Sisaldab terve komp-
leksi põletikuvastaste, viirus-
tevastaste, seentevastaste ja 
immuunsust tugevdava toi-
mega raviaineid.
Musta pähkli lehel on tugev 
soolenugilistevastane toime, 
olles põletikuvastane, efek-
tiivne seente ja bakterite vas-
tu.
Ashwangandha ehk Withania 
somnifera aitab liigesepõleti-
ke, unehäirete, kasvajate, tu-
berkuloosi, astma, nahahä-
dade, osalise halvatuse, 
bronhiidi, seljavalu, lihasreu-
ma ja kroonilise maksahaigu-
se korral.
Lisaks nendele on mõistagi 
ka palju muid häid looduslik-
ke antibiootikume. Näiteks 
küüslauk, greibiseemned, sal-
vei, sibul jne. Kokkuvõtvalt 
võib öelda, et kasutage pigem 
looduslikke antibiootikume 
kui sünteetilisi. Need on pii-
savalt võimsad, et tugevdada 
organismi, hoida ära haigusi 
või siis asendada sünteetilisi 
antibiootikume. Enne tasub 
mõistagi veenduda, et poleks 
vastunäidustusi, näiteks rase-
dus, siirdatud organ jne. 

Sarsaparilla juur  – asteekide maagiline taim.
Foto: http://www.kubja.ee/

Vabatahtlikke ühendav siht-
asutus Kadunud, mis tegeleb 
kaduma läinud inimeste otsi-
misega, kavandab virtuaalse 
staabi loomist, milles saaks 
kaasa lüüa liikumispuudega 
inimesed.
Sihtasutuse juhi Aare Rüütli 
sõnul on maastiku läbi kam-
mimine küll kõige nähtavam, 
aga ainult üks osa otsingu-
protsessist. “Võtmetähtsuse-
ga on tegelikult tagala ja staa-
bitöö, mis peab käivituma ju-
ba enne maasikule minemist. 
Kui füüsilisele otsingule ko-
guneb sageli sadu inimesi, 
siis staabitöö osas on meie 
vabatahtlike võrgustik kaunis 
hõre,” ütles Rüütel.
Aastaid kadunud inimeste ot-
singute organiseerimisega te-
gelenud Rüütli sõnul ei takis-
ta liikumispuue staabitööd 
arvuti või telefoniga. Vaja on 
otsingusse kaasatud inimesi 
läbi helistada, teha operatiiv-
selt kokkuleppeid otsingu-
piirkonna kohaliku omavalit-
susega, leida otsingumees-
konnale toitlustus- ja ööbi-
misvõimalus, pidada arves-
tust otsingupiirkondade üle, 
toimetada videoklippe kadu-
nud inimese fotodega või ka 
vaadata läbi turvakaamerate 
salvestusi ja droonivideosid. 
Plaan on kokku panna ratas-

toolirahva võrgustik, mille 
liikmed saaksid abistada eri 
aegadel. Üks kriitilisim vaja-
dus on hetkel vene keele os-
kajate nappus, et kadumis-
kuulutusi kiirelt internetis le-
vitamiseks ära tõlkida. Mui-
dugi on appi oodatud ka lii-
kumisvõimelised inimesed.
Tallinna Puuetega Inimeste 
Ühingu juhatuse esimehe Vil-
lu Urbani sõnul on liikumis-
puudega inimeste võimekus 
sageli palju suurem kui või-
malus end teostada ja tõesta-
da. “Hoolimata paljudest 
puuetega inimeste liitudest ja 
ühingutest ei ole tegelikult 
liikumispuuetega inimeste 
üles leidmine sugugi lihtne. 
Andmekaitse tõttu pole või-
malik välja filtreerida näiteks 
liikumispuudega inimeste 

kontakte, kes samal ajal ei 
kannatakse näiteks mõne 
vaimse puude all, mis vastu-
tusrikast vabatahtlikutööd ei 
laseks täita,” selgitas ta. See-
tõttu saab asjast huvitatud 
inimesi Urbani sõnul üles lei-
da ainult meedia kaudu.
Aare Rüütli sõnul on omaette 
väärtus leida ühes militaarse 
kogemusega ja missioonil lii-
kumispuudega lõppenud vi-
gastuse saanud veteranid. 
“Need mehed teavad väga 
hästi seda, kuidas maastikul 
otsingute organiseerimine 
käib ning neist oleks suur abi 
välistaabis, kuhu saaks nad 
kohale viia ka hoolimata lii-
kumispuudest,” lisas ta.

Kuulutaja

Kadunud inimeste otsijad ootavad 
liikumispuudega vabatahtlikke abilisi
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12. novembril toimus Väi-
ke-Maarja seltsimajas päri-
muspäev „Virumaa on vi-
rulaste hoida. Pandivere 
lood“. Viru Instituudi ja Väi-
ke-Maarja valla ühine ette-
võtmine pühendus Pandivere 
piirkonna - Väike-Maarja ja 
Simuna kihelkonna - rikkali-
kule kultuuriloole ja päri-
mustele.
Päeva avas Viru Instituudi ju-
hatuse liige Aivar Surva. 2008. 
aastal loodud Viru Instituudi 
põhieesmärk on väärtustada 
ühtse Virumaa kultuuri ning 
aidata kaasa Virumaa vaimse 
ja ainelise pärimuskultuuri 
kogumisele ja säilitamisele. 
Väike-Maarja poolt tervitas 
pärimuspäevalisi vallavanem 
Indrek Kesküla. Et osalejate 
seas oli ka Viru Instituudi 
asutajaliige folklorist Ingrid 
Rüütel, meenutas Indrek Kes-
küla kolme olulist mälupilti: 
2006. aasta 22. aprillil, Georg 
Lurichi 130. sünniaastapäe-
val, osales Ingrid Rüütel koos 
president Arnold Rüütliga 
Väike-Maarjas toimunud Lu-
richi sünniaastapäeva pidus-
tustel ja nurgakivi panekul 
Väike-Maarja uuele spordi-
hoonele; 2005. aasta sep-
tembris Euroopa keelte päe-
val, kui president Arnold 
Rüütel istutas Väike-Maarja 
keeletammikusse keeletead-
lase Ferdinand Johann Wie-
demanni auks tammepuu, oli 
ka Ingrid Rüütel Väike-Maar-
jas; 1998. aasta märtsis esitles 
ta aga Väike-Maarja rahva-
majas enda koostatud folk-
loorikogumikku ”Ühte käi-
vad meie hääled. Väi-
ke-Maarja”.
Ingrid Rüütel (pildil) tutvus-

Maakonna Kossuliigas on käsil 
karikavõistluste poolfinaalid
Lääne-Virumaa Kossuliiga karikavõistlustel jõudsid poolfi-
naali Simuna Spordiklubi ja Väike-Maarja Päästekool ning 1. 
jalaväebrigaad (1JVBR) ja RLV Massive.
Finalistid selguvad kahe mängu kokkuvõttes. Toimunud on 
juba ka esimesed mängud, kus Väike-Maarja kaotas kodus Si-
munale 67:76 ja RLV Massive alistas sõjamehed 62:60. Kor-
duskohtumised peetakse ära hiljemalt novembri lõpuks.
Mõlemat tulemust võib pidada väikeseks üllatuseks. Tõsi, ei 
päästekool ega Simuna pole maakonna Kossuliiga meist-
risarjas tänavu veel kaotusekibedust tundnud, mõlemal on 
kirjas kolm võitu, aga samas on päästjad kahe viimase hooaja 
maakonna meistrid.
RLV Massive pidanuks, vähemalt paberil, jalaväebrigaadist 
suuremalt üle olema. Sõdurpoiste liidriks on Kevin Täpp, kes 
istunud ka Eesti meistriliiga mängudel Tarva pingiotsal ja te-
da toetavad kõige jõudsamalt Soku korvpallikooli kasvandi-
kud Menhart Mardo ning Mats Meimer; võistkonda kuuluvad 
ka Taavi Veevo ning Marko Kostap.
RLV Massive nimekirjast leiab aga tuntumaid mängumehi 
märksa rohkem: Roman Konontšuk, Cristo Kens, Mattias 
Hunt, Martin Murumägi, Sander Karro, Aron Kuusik.
Meistrisarjas on RLV Massive saanud kahe võidu kõrvale ühe 
kaotuse, 1JVBR on aga neljast mängust võitnud vaid ühe.

Tamsalu esiliigas võidulisa ei saanud
Tamsalu Los Toros/C-Tower kaotas Eesti korvpalli esiliigas 
võõrsil Tartu Kalev/Estikole 71:78. Nimetatud Tartu mees-
kond on läänevirulaste jaoks kui halb unenägu: alates hoo-
ajast 2013/2014, mil ühel tasandil mängitakse, pole neid ku-
nagi veel võidetud. Meele tegi mõrumaks veel asjaolu, et vas-
tastel puudus nende liider, suure meistriliigakogemusega Ti-
mo Oja.
Enne viimase mänguperioodi algust olid tablool viiginumb-
rid 56:56, kuid siis viskasid vastased pooleteise minutiga 7 
punkti ja seda vahet Tamsalul paraku enam tagasi mängida ei 
õnnestunudki.
Los Torose poolel kogus viis mängijat kahekohalise arvu 
punkte. 12ga olid resultatiivseimad Leho Kraav (lisaks 12 
lauapalli), Ainar Villers ja Kristjan Keres, 11 punkti lisas Alo 
Põldmaa ning 10 punkti + 10 lauapalli Tõnis Uueküla.
Tamsalu Los Toros/C-Tower jagab esiliiga A-alagrupis 3.-6. 
kohta.
Meeste teises liigas on B-alagrupis osalevad Virumaa PK ja 
BC Tarvas/Rakvere SK saanud paraku rohkem kaotusi kui 
võite: mõlemal on neid kaheksast vaid kaks.

Tapa poisid karikavõistlustel 
kolmandad, neiud esimesed
SK Tapa poisid tulid D-vanuseklassi Eesti karikavõistlustel 
käsipallis kolmandaks. Kaks esimest olid traditsiooniliselt 
Põlva ja Viljandi.
Noormeeste B-vanuseklassis pidid Tapa poisid leppima 
viienda kohaga, küll aga esinesid tublilt sama vanuseklassi 
neiud, kes võitsid turniiri ära ja teenisid karikavõidu. Selles 
vanuseklassis pole erinevalt mõnest teisest ka neidude kon-
kurents sugugi hõre. Teise koha saanud Põlva SK alistati 
16:10, kolmanda-neljandaga oli rohkem pusimist. Tallinna 
Spordikoolist saadi jagu vaid 16:14 ja Reval-Sport/Lasna-
mäest 16:14.
SK Tapa neiud (pildil) mängisid järgmises koosseisus: Keili 
Kadak (võistkonna parim mängija), Betty Abel, Gerda Staal, 
Camilla Ševtsova, Jete Lisett Neerot, Mia-Marii Tedrekull, Airi 
Võsuri, Brigitta-Maria Vakaljuk, Lisabeth Torm, Kertu Allik, 
Kea Põder; treener Mare Neps.

Aivar Ojaperv

Lääne-Viru maavanem Mar-
ko Torm kutsub üles omasid 
toetama ja hääletama Haljala 
korvpalliprojekti aasta sünd-
museks noorsootöös.
Haljala Gümnaasiumi poiste 
võistkonna osalemine Kooli-
de Maailmameistrivõistlustel 
Prantsusmaal Limogesis tõi 
väiksele maakoolile võimalu-
se näidata, et väiksus ei loe 
tegelikult midagi, kui tahtmi-
ne on suur. 
„Mul on siiralt heameel, et 
koguni kaks suurepärast 
sündmust meie maakonnast 
on sedakorda noorsootöö 
valdkonnas välja toodud. Eri-
list heameelt teeb aga just 
Haljala kooli ponnistus, sest 
üheskoos ja kibeda eelarve 
kiuste on korda saadetud mi-
dagi erilist. Meie oma maa-
konna noored tegid ilma 
Prantsusmaal. Tänan siinko-
hal kõiki lapsevanemaid, 
treenereid ja kooli eestveda-

jaid, et selline ambitsioonikas 
projekt vabatahtlikkuse alu-
sel aset leidis. Kõik on võima-
lik koos tehes,“ kommentee-
ris maavanem Marko Torm. 
Võistkond tegi MMile pääse-
miseks palju tööd – summad 
kõlasid ulmeliselt. Tänu koo-
li, vallavalitsuse ning kohalike 
ettevõtjate toetusele jõuti 
maakoolina 32 meeskonna 
seas 22. kohale, kuid alistati 
siiski näiteks esikümnesse 
mahtunud Serbia tiim.
Treener Raivo Tribuntsovi ju-
hendamisel oli võistlustel 
osalemine 11liikmelisele 
meeskonnale hea võimalus 
õppida tundma teisi kultuure 
ja noori teistest riikidest, 
avardas noorte maailmavaa-
det, võimaldas luua koostöö- 
ja sõprussuhteid teistest rah-
vustest noortega ning andis 
hea võimaluse keeleprakti-
kaks. 
Haridus- ja Teadusministee-

riumi noorsootöötajate tun-
nustuskonkursi uue kategoo-
ria “Aasta sündmus noorsoo-
töös“ üheteistkümne sünd-
muse seas on hääletamisel ka 
maavalitsuse algatus Ideede 
laat, mis on maakonnas kõige 
enam koostööpartnereid kaa-
sav noorteüritus, mis on ku-
junenud ettevõtlikkuse aren-
damisel, tehnika- ja tehno-
loogiahariduse propageeri-
misel eestvedajaks.
“Aasta sündmus noorsoo-
töös” võitja selgitatakse välja 
rahva avaliku hääletuse tule-
musena. Hääletada kuni 7. 
detsembrini, saates oma ee-
listuse e-maili teel tunnusta-
mine@entk.ee. Kategooria 
avaliku hääletuse tulemused 
kinnitab noorsootöötajate 
tunnustuskomisjon.

Kuulutaja

Tapa vallas tulevad 
muusikapäevad
IX Tapa valla muusikapäe-
vad toimuvad 26.-28. no-
vembrini.
Traditsioonilised Tapa valla 
muusikapäevad kannavad 
sel korral nime „Muusika on 
rõõmu jaoks” ning need on 
pühendatud muusika-aas-
tale ning Eesti heliloomingu 
suurkujude juubelitähtpäe-
vadele. Teiste seas kõlab Ar-
vo Pärdi, Veljo Tormise, Ar-
tur Rinne ja Georg Otsa loo-
ming.
Muusikapäevad algavad 26. 
novembril kell 18, mil Tapa 
kultuurikojas toimub pilli-
päev. Esinevad Tapa valla 
pillikollektiivid.
27. novembril kell 18 toimub 
samas laste muusikapäeva 
kontsert. Esinevad Tapa val-
la lastekollektiivid ja külali-
sesinejad Pirita Kitarriorkes-
ter, Pirita viiuliansambel, 
saksofoniansambel (solist 
Ivo Lille, dirigent Priit 
Rusalepp).
28. novembril kell 17 toimub 
muusikapäev Lehtse kultuu-
rimajas. Esinevad Tapa valla 
isetegevuskollektiivid ning 
kodukandi laulumehed Ind-
rek Jurtšenko ja Mart Kroon 
Georg Otsa ning Artur Rinne 
lauludega.
Peale kontserti on piduõhtu 
nii esinejatele kui ka kont-
serdi külalistele. Toimub pi-
duõhtu pilli, tantsu ja ülla-
tustega. Laudadele palutak-
se võtta meelepärane ise 
kaasa. Tantsuks mängib an-
sambel Akord. Tasuta buss 
Tapa keskväljakult Lehtsesse 
väljub kell 16.30, tagasi pä-
rast kontserdi lõppu ja pä-
rast peo lõppu öösel.

Kairi Kroon,
Tapa valla muusikapäevade 

korraldustoimkonna 
esindaja

Maaturismi 
edulugudest valmis 
näitus
Alates 19. novembrist on 
Maaeluministeeriumi suu-
res saalis avatud näitus 
„Maaturismi edulood“. Näi-
tus hakkab liikuma mööda 
üritusi ja paiku üle Eesti.
Esitletakse 32 edulugu toe-
tuse abil välja arendatud 
teenustest või toodetest.
„Maapiirkondade elujõuli-
suse tagamisel on väga olu-
lised seal tegutsevad ette-
võtted ja organisatsioonid, 
kus pakutakse põnevaid 
tooteid ja tegemisi. Läbi 
maaturismi jõuab maale ar-
vestatav hulk inimesi, kes 
toovad siia ka raha,“ ütles 
põllumajandus-ja maaelu-
poliitika asekantsler Illar Le-
metti. 
Rändnäituse koostasid Maa-
majanduse Infokeskuse ma-
aeluvõrgustiku büroo ja 
MTÜ Eesti Maaturism. Pro-
jektinäidete saamiseks kor-
raldati tänavu kevadel  kon-
kurss, mille käigus valiti 58 
kandidaadi hulgast välja 32 
projekti. 

Maavanem kutsub hääletama 
Haljala korvpalliprojekti poolt

Pärimuspäev pajatas 
Pandivere lugudest

tas-meenutas seda raamatut 
sellelgi korral. Teoses on aval-
datud kõik Väike-Maarja ki-
helkonnast kogutud viisidega 
regilaulud, laulud on kogutud 
30 Väike-Maarja kihelkonna 
inimeselt eelmisest sajandi-
vahetusest kuni 1979. aastani. 
Õpetaja Eve Põldmaa rääkis 
kodukohaloo õpetamisest Si-
muna koolis, Karin Kiik Väi-
ke-Maarja gümnaasiumi raa-
matukogust lugude pajatami-
sest. Ella Viki koostatud ette-
kande „Pandivere paeriik pa-
jatab“ esitas Porkuni 
paemuuseumi töötaja Triin 

Yerlikaya. 
Mall Hiiemäe Eesti Rahvaluu-
le Arhiivist rääkis Virumaa 
rahvapärimusest ja rahvajut-
tude kogujaist, Annika 
Michelson (MTÜ Maadjas) 
vestles teemal „Vanad sordid 
ja koduloomad Väike-Maar-
jas“. 
Pandivere kohapärimusest, 
kombestikust ja tavadest 
Eduard Leppiku kohapärimu-
se põhjal rääkis Väike-Maarja 
muuseumi juhataja Marju 
Metsman.

Ilve Tobreluts

SPORT
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22. november kell 20
23. november kell 20:15

Märul
(Alla 14-aastastele keelatud!)

VARGUS

22. november kell 17
Draama. TASUTA

(Alla 14-aastastele keelatud!)

Euroopa väärtfilmi õhtu
DHEEPAN

23. november kell 18
Draama. TASUTA

(Alla 12-aastastele mittesoovitatav)

Euroopa väärtfilmi õhtu
MINU EMA

KUHU MINNA

Vaba aeg

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta!
21. novembril retrodisko DJ Margus Teetsov
28. novembril videodisko DJ Margus Roots

10Trummi
Reedel, 20. novembril Nightclub Revisited, DJ Marek Annimäe, 
DJ Andres Kukk, DJ Hando Lööper
Laupäeval, 21. novembril Räppvere Special Vol.2 Live - Hanf 
Kung, ROM& R.V., DJ Shromik

Rakvere Teater
20.11. kl 19 Armastus tööpostil s.maja (lav. Peeter Tammearu)
20.11. kl 19 Algused v. maja (lav. Nils Reiss)
21.11. kl 15 Sina maga, mina pesen nõud v.maja (lav. Tarmo Ta-
gamets), vestlus ca´17.45
21.11. kl 19 Must prints s. maja (lav. Geda Kordemets) 
25.11. kl 19 Põhjas v.maja (lav. Jussi Sorjanen)
26.11. kl 19 Kaasavaratu v.maja (lav. Eili Neuhaus)
26.11. kl 19 Uno Bossa ehk Uno Loobi seitse elu s.maja (lav. Hardi 
Volmer)

Biore Tervisestuudio
Loodusravi ja rohupood Rakveres
26. novembril kell 18.15-20.30 Jüri Perearstikeskuse juhataja Dr. 
Riina Raudsiku seminar energiakriisist priiks. Toimumiskoht: 
Rakvere, Lai 18, Art Hotelli konverentsiruum. Hind 12 eurot.
27. novembril angioscan`i test - kuidas töötab sinu süda ja toi-
mib soonkond? Hind 25 eurot/1 tund.
27. novembril kell 17.15-18.30 õpituba „Keemiavaba elu!“ Kodu 
ja pesu säravaks ja puhtaks looduslike vahenditega. Tasuta.
27. novembril ja 4. detsembril kaaniteraapia. V. Kudrjavtsevi vas-
tuvõtt.
3. ja 17. detsembril nõelravi. Dr. Tiia Liivalaidi vastuvõtt.
3. ja 10. detsembril tervisliku seisundi testimine. Loodusravi 
spetsialist Eve Heinmets.
Seljaabi – kiropraktik. Tehnik-kiropraktiku Artur Grigorjani vas-
tuvõtt iga E, T, K.
Laada 3a. Info ja reg. tel 5017 960, info@biore.ee, www.biore.ee.
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Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428. www.omaporsas.ee

2,05
1,85

1,95

/kg

/kg

/kg

€

€

€

Kampaania erinevad tükid

Veerand siga
Hakkliha

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

PARIMAD HINNAD!

TEHNOÜLEVAATUS
• sõidu ja veoautod

haagised
-

• • traktorid
• sõidumeerikute

taatlemine

Lepna tee 1, Rakvere, Egesten OÜ
Tel 5559 5857, 5348 8919, 325 8924

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Asume Rakveres, Tsentrumi II korrusel (Koidula 1)
Võta ühendust telefonil +372 55 12 053

või e-posti teel info@hss.ee

Millega tegeleme?
* Müüme kasutatud süle- ja lauaarvuteid
* Müüme arvuti varuosasid
* Remondime süle-, tahvel- ja lauaarvuteid
* Hooldame süle-, tahvel- ja lauaarvuteid
* Rendime esitlustehnikat,
* Utiliseerime elektroonikat
* Teostame arvuti remonti ka Teie juures kodus

arvutitehnikat, GPSe

Pikk 28, Rakvere

Kaupluses

Rikkalik valik mööbliriideidrõivakangaid ja

Kaunid kardinakangad
(ka jõulumustriga)

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

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

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

Rakveres mob: 53 053 053, rakvere@kvaliteetkliima.ee
Tallinnas mob: 51 00 568, tallinn@kvaliteetkliima.ee

Tartus mob: 53 476 476, tartu@kvaliteetkliima.ee

KÜTE, JAHUTUS,
VENTILATSIOON,
SAN-TEHNILISED TÖÖD

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

Tel 5900 0140,
5599 4444

CarDrive sügiskampaania on auto talveks korda!

Tellides hoolduse meilt, tulede ja

jahutusvedeliku külmakontroll TASUTA.

Ostes talverehvid meilt, paigaldus TASUTA.
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