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Huggies Jumbo
4 mähkmed
7-18kg

Eestimaine
mesi
1,4kg

Frozen nukk

FEG ripsmeseerum

Reisikohver
57 x 37 x 22 cm

Laste sokid
12 paari

RefectoCil
ripsme- ja
kulmuvärv
pruun 15ml

Finish nõudepesumasina
tabletid Lemon
65tk

Placent Activ komplekt,
juuksevedelik,
sampoon,
palsam

Fliistekk Öökull
127x152 cm

Gillette venus tald
+ 2 varutera

Fiore
sukkpüksid

Scholl
Velvet soft
elektrooniline
jalaviil

Elizabeth Arden Green Tea
Honey Drops
Body Cream
500ml

Comodo
suusapõlvikud
meestele või
naistele

LED
valgus-
riba
5m RGB

AMETLIK FORDI JA MAZDA

ESINDUS RAKVERES

rakvere@stik.ee
www.stik.ee

   Stik Autoremont

STIK Rakvere

Vabaduse tn 12, Rakvere
   322 3855
   520 5245

VARUOSAD
HOOLDUS JA REMONT
KLAASIDE KAHJUKÄSITLUS
AVARIIJÄRGNE KAHJUKÄSITLUS
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15. veebruaril Rakveres Art 
Hotelli konverentsisaalis toi-
muv Korteriühistute Liidu 
Virumaa Foorum keskendub 
uudsele Eesti eluasemevald-
konnas. Räägime uuest sea-
dusest ja KredExi toetus-
meetme kasutamise praktika-
test.

Uus aasta tõi endaga kaasa 
uuenenud seadusandluse ja 
mitmeid muudatusi korteri-
ühistute igapäevaelu korral-
damisel. Tõusetunud on mit-
med praktilised küsimused, 
näiteks kuidas leida registrist 
riigi loodud korteriühistu 
ning samuti milline on korte-
riühistu kehtiv nimi, kuna 
seaduse rakendamisel on tek-
kinud segadus korteriühistute 
nimedega.

Seadusekohaselt on igal 
korteriühistul n-ö seadus-
järgne nimi, mis koosneb 

aadressist ja täiendist „korte-
riühistu“. Lisaks võib korteri-
ühistul olla täiendav nimi. 
Kõigi enne uue seaduse jõus-
tumist asutatud korteriühis-
tute varasem nimi loeti sea-
duse jõustumisel täiendavaks 
nimeks.

Virumaa foorumil astub 
üles üks uue korteriomandi- 
ja korteriühistuseaduse auto-
reid Vaike Murumets, kes an-
nab ülevaate uue seaduse ja 
selle rakendamise kohta. Sel-
lest, mida uut on aga tulemas 
riigi elamuvaldkonnas laie-
malt, räägib Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministee-
riumi elamuosakonna juhata-
ja Regina Michaelis.

Finantsteenustest korteri-
ühistutele kõnelevad uue tuli-
jana Coop panga esindajana 
Helo Koskinien ja turul vana 
olijana Swedbanki esindaja 

Janis Pugri. Virumaa ühistud 
on olnud ühed Eestimaa ak-
tiivsemad renoveerijad ja 
KredExi toetuse kasutajad. 
Kredexi eluasemevaldkonna 
juht Triin Reinsalu annab 
ülevaate, milline on olnud 
KredExi praktika toetuste ka-
sutamisel.

Milline on omavalitsuse 
vaatenurk eluaseme küsimus-
tes, sellest räägivad foorumil 
Kadrina vallavanem Marko 
Teiva ja Tapa abivallavanem 
Riho Tell.

Selle kohta, kuidas Rakvere 
linna korteriühistud on korda 
saatnud Eestimaal eeskuju 
vääriva renoveerimisime, ja-
gavad kogemusi eksperdid, 
ehitusettevõtjad ja ühistuju-
hid.

Lisaks annan mina Eesti 
Korteriühistute Liidu juhatu-
se esimehena ülevaate, milli-

sed on liidu tegevused EV 
100 juubeliaastal. Just Viru-
maa foorumil esmatutvustab 
Eesti Korteriühistute Liit 
ühistute hulgas läbi viidud 
küsitluse tulemusi hetke ja 
tuleviku renoveerimisvaja-
duste osas.

Registreerimine foorumile 
telefonil 6275740 või e-postil 
ekyl@ekyl.ee. Täiendav info 
kodulehel www.ekyl.ee.

Andres Jaadla,
Eesti Korteriühistute Liidu 

juhatuse esimees

Tulekul on korteriühistute aasta suursündmus Virumaal

Kõige suurem muudatus on 
see, et füüsiline isik saab esi-
tada üksikdeklaratsiooni ning 
abikaasade ühist tuludekla-
ratsiooni enam ei ole. Samas 
maksusoodustused ei pruugi 
kasutamata jääda, kuigi ühis-
deklaratsiooni enam esitada 
ei saa.

Maksusoodustusi saab tea-
tud tingimustel abikaasale üle 
kanda.

Füüsiline isik saab esitada 
üksikdeklaratsiooni ning al-
la 2160-eurost maksustatavat 
tulu saanud isiku eest võib te-
ma abikaasa täiendava mak-
suvaba tulu maha arvata, kuid 
abikaasade maksustatav tulu 
kokku ei tohi sel juhul ületada 
50 400 eurot kalendriaastas.

Maksustatavat tulu ületava 
eluasemelaenu intressi, kooli-
tuskulu ja laste maksuvaba 

• Maksuvaba tulu suurus on 2017. aastal 2160 
eurot.

• Täiendav maksuvaba tulu suurus pensionilt 
2832 eurot.

• Täiendav maksuvaba tulu suurus kutsehai-
gushüvitiselt 768 eurot.

7.-9. veebruar e-maksuametis/e-tollis on võimalik 
tutvuda eeltäidetud andmetega

15. veebruar algab tulude deklareerimine
2. aprill tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev
2. juuli juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu 

tasumise ja enammakstud tulumaksu 
tagastamise tähtpäev

1. oktoober juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu 
tasumise ja enammakstud tulumaksu 
tagastamise tähtpäev

 r e s i d e n t i d e l e ,  k e s 
deklareerisid ettevõtlustulu, 
kasu vara võõrandamisest 
või välisriigis saadud tulu

 mit teresident idele ,  kes 
deklareerisid mahaarvamisi 
Eestis

Täpsemat informatsiooni leiate Maksu- ja Tolliameti kodule-
helt www.emta.ee/et, infotelefonilt 880 0811 või e-posti teel 

eraklient@emta.ee.

Füüsilise isiku tulude deklareerimine – mis on uut sellel aastal?
OLULISED NUMBRID JA KUUPÄEVADOLULISED NUMBRID JA KUUPÄEVAD Peagi on käes 2017. aasta tulude deklareerimise 

aeg. Nagu ka eelnevatel aastatel, algab tulude 
deklareerimine 15. veebruarist. Alates 7. veeb-
ruarist kuni 9. veebruarini on igal inimesel või-
malik tutvuda e-maksuametis/e-tollis oma eeltäi-
detud andmetega, mis Maksu- ja Tolliametile 
teada on.

Agne Aaslav,
Maksu- ja Tolliameti 
Rakvere büroo juht

tulu summa või selle osa võib 
abikaasale üle kanda, kui abi-
kaasade varasuhteks on vara-
ühisus.

Sisuliselt on varaühisusega 
tegemist, kui abikaasad ei ole 
notari juures sõlminud abi-
eluvaralepingut.

Maksusoodustusi saab üle 
kanda vaid sel juhul, kui abi-
elu kehtis 31.12.2017. aasta 
seisuga.

Maksusoodustuste üle and-
miseks tuleb kindlasti tulu-
deklaratsioon esitada ja sinna 
märkida abikaasa isikukood, 
kellele soovitakse kasutamata 
jäänud maksusoodustused üle 
anda. Maksu- ja Tolliamet 
kannab kasutamata osa auto-
maatselt abikaasa tuludekla-
ratsioonile. Abikaasal tuleb 
soovi korral aktsepteerida 
talle üle antud kasutamata 
maksusoodustused.

Maksuhaldur soovitab 
elektroonilise esitamise kor-
ral esimesena esitada oma 
deklaratsiooni sellel abikaa-
sal, kelle tulud on väiksemad 
ja kõiki mahaarvamisi ei ole 
tema deklaratsioonis võima-
lik arvesse võtta. Teisena kin-
nitab oma deklaratsiooni 
kõrgemat tulu teeniv abikaa-
sa.

Eluasemelaenu 
intressid ja 
koolituskulud

Laenu intresse ja koolitus-
kulusid saab jätkuvalt tulu-
dest maha arvata kuni 1200 
eurot ühe deklaratsiooni koh-
ta, kuid muutunud on see, et 
eluasemelaenu intresse saab 
sealhulgas maha arvata kuni 
300 eurot.

Näiteks kui füüsiline isik on 
tasunud aasta jooksul kooli-
tuskulusid 600 eurot ning 
eluasemelaenu intresse 430 
eurot, siis sel juhul võetakse 
deklaratsioonis arvesse vaid 
900 eurot (koolituskulud 600 
+ intressid 300).

Laste maksuvaba 
tulu summa

Sellest aastast on õigus dek-
lareerida ka abikaasa laste 
andmed, kui abikaasa ise või 
lapse teine vanem lapse and-
meid ei deklareeri. See tähen-
dab, et üks lapsevanem võib 
oma deklaratsioonile kanda 
nii oma lapsed, ühised lapsed 
kui ka abikaasa lapsed.

Laste maksuvaba tulu sum-
ma alates teisest lapsest on 
endiselt 1848 eurot.
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EAS rahastab 6,7 
miljoni euroga nelja 
Lääne-Virumaa pro-
jekti, millest kaks 
kuuluvad turismi 
valdkonda: Rakvere 
Vallimäe laululava 
väljaehitamine ja 
Arkna mõisa teema-
pargi rajamine. Li-
saks toetatakse Pika 
tänava arendamist 
ning Sõmeru-Näpi 
kergliiklustee raja-
mist.

Liisi Kanna

Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutus (EAS) otsustas 
toetada 29 piirkondade kon-
kurentsivõime tugevdamise 
(PKT) projekti Hiiu, Lää-
ne-Viru, Pärnu, Rapla, Saare 
ja Võru maakonnas 19,5 mil-
joni euroga. Lääne-Virumaal 
rahastatakse nelja projekti 
kogusummas 6,7 miljoni eu-
roga.

„Toetame investeeringute-

ga projekte, mis eelkõige aita-
vad piirkondades luua uusi 
töökohti ja suurendavad ette-
võtlusaktiivsust. Samuti aita-
vad investeeringud paranda-
da teenuste kättesaadavust ja 
elukeskkonda väljaspool Tal-
linna ning Tartu linnapiir-
kondi,“ selgitas riigihalduse 
minister Jaak Aab meetme 
eesmärki.

EASi juhatuse liikme Sigrid 
Harjo sõnul loovad PKT pro-
jektid prognoosi kohaselt aas-
taks 2023 kokku ligi 650 uut 
töökohta, enim uutel tööstus- 
ja ettevõtlusaladel, mille 
arendamiseks ka väga aktiiv-
selt toetust küsitakse.

Usinasti taotletakse rahas-
tust ka turismivaldkonnas, 
mis seekord saigi EASilt enim 
toetust – rahastatakse 13 pro-
jekti. „Turismiinvesteeringu-
te eesmärk on piirkondade 
eripära rõhutavate turis-
miobjektide arendamine, et 
tuua külastajad Tallinnast 
kaugemale. Soovime piken-
dada turistide piirkonnas vii-
bimise aega, et nende külas-
tuse mõju ulatuks võimalikult 
paljude piirkonna ettevõtete-
ni,“ lausus Harjo.

EASi juhatuse liige rõhutas, 

et toetuse abil saavad mitmed 
olemasolevad turismiobjektid 
olulise edasiarenduse, et püsi-
da jätkuvalt Eesti turismi-
magnetite hulgas, teiste seas 
muudetakse näiteks Rakvere 
Vallimäe laululava kaasaeg-
seks kontserdipaigaks.

Vallimägi saab uueks
Vallimäe projekt sai Lää-

ne-Virumaal suurima toetuse 
– 2 455 650 eurot. Selle abil 
on kavas rajada Rakvere Val-
limäele kaasaegne unikaalne 
esinemis-
paik ning 
vabaõhu 
meelela-
hutuskes-
kus erine-
vate sünd-
muste lä-
biviimi-
seks.

Eelmine Rakvere linnapea 
ja praegune linnavolikogu 
esimees Mihkel Juhkami rää-
kis, et selle projekti põhi-
kontseptsioon sündis kümne-
konna aasta eest. „Esimest 
korda üritas Rakvere linnava-
litsus sarnast projekti esitada 
rahastamise saamiseks aastal 
2008, kuid ei jõudnud kõigi 

vajalike eeltöödega valmis. 
2010 anti rahastustaotlus 
„Piirkondade konkurentsi-
võime tõstmise“ meetmesse 
sisse, koos Arvo Pärdi muusi-
kamaja projektiga, kuid hin-
damisel ei kogutud piisavalt 
punkte ning jäädi kindlalt 
joone alla,“ meenutas Juhka-
mi.

„Uue katse tegime 2016. 
aastal, praeguse meetme esi-
messe vooru. Jäime ka siis na-
pilt joone alla. Seekord õn-
nestus lõpuks otsustajaid-eks-

perte 
veenda ja 
saame töö-
dega peale 
hakata,“ 
jätkas ta.

Voliko-
gu esimees 
tõdes, et 
kui ise ei 

usuks õige asja ajamisse, siis 
oleks raske nii kaua aastaid 
vaielda ja aina uusi argumen-
te esitada. „Me ju kõik näeme, 
kuidas näiteks suurem osa 
Eestimaa kontserdituuridest 
Rakveresse enam ei tule. Ajad 
muutuvad ja inimesed soovi-
vad lihtsalt tänapäevaseid tin-
gimusi. Nüüd loome me eel-
datavasti midagi sellist, mis 
sobilik aastakümneteks ja 
toob Rakveresse täiesti uusi 
ning teistsuguseid ettevõtmi-
si.“

Juhkami märkis, et ühe 
koostööpartnerina on pro-
jektitaotlusele käe alla pan-
nud ka Eesti Kontsert. „Kui 
klassikaline muusika, süm-
fooniaorkestrid ja ooper sobi-
vad Savonlinna või Saare-
maal vabaõhulavadele, siis 
miks ei peaks see kõik sama-
võrd hästi kõlama Rakvere 
Vallimäel?“ püstitas ta opti-
mistliku küsimuse.

Vallimäele rajatava amfi-
teatrilaadse kontserdipaiga 
kohale plaaniti tegelikult ehi-
tada ka purikatus, selle jaoks 
aga praegu rahastust pole.

„Katust nii lavale kui pealt-
vaatajate tarbeks on soovinud 
kõik meie partnerid, kes on 
ka kirjalikult kinnitanud oma 
huvi seal ürituste korraldami-
sega tegeleda. Koos tribüüni-
de ehitamisega tehakse ära ka 
selle katuse paigaldamiseks 
vajalikud maa-alused tööd. 
Katuse maapealse osa maksu-
mus kahjuks taotlemiseks lu-
batud piiridesse ei mahtu-
nud,“ rääkis Juhkami. „Aga 
usun, et see siiski lähitulevi-
kus valmis saab.“

Rakvere linnapea Marko 
Torm praegu veel projekti 
valmimise aja osas veksleid 
välja ei käinud ning nentis, et 
väga palju sõltub just sellest, 
kas purikatuse ehitamise 
plaaniga soovitakse jätkata.

„Mina omaltpoolt algatan 
igal juhul diskussiooni nii lin-

navalitsuses, majanduskomis-
jonis kui volikogus selles 
osas, et mõistlik on ehitada 
purikatus esinemispaigale 
peale. Muul juhul ei saavuta 
me suuremat konkurentsi-
eelist teiste korralduspaikade 
ees,“ rõhutas linnapea.

„Ilmastikukindlus on argu-
ment nii korraldajale kui kü-
lastajale ja see toob omakorda 
rohkem raha piirkonda ning 
loob töökohti. Samuti toimib 
imagoloogiliselt linna jaoks 
kasulikult,“ jätkas ta. „Aga 
need on suured vaidlused ja 
seotud investeeringutega, 
millega hetkel veel arvestatud 
ei ole.“

Arkna teemapark
Suure toetuse sai teinegi tu-

rismiprojekt – Arkna Tervise 
ja Agroturismi Teemapargi 
rajamine –, mida rahastatakse 
1 640 500 euroga.

Arkna Terviseküla MTÜ 
tegevjuht Nele Rogenbaum 
nentis, et projekti raames 
tehtav aitab Arkna mõisa-
kompleksile väärilist tähele-
panu tõmmata – säilitada 
mõisa ajaloolis-kultuurilist 
pärandit, rekonstrueerida 
mõisakompleksi kuuluvad 
hooned ning töötada välja 
omavahel seotud tooted ja 
teenused, mis toetavad ela-
mus-, kogemus- ja teadmis-
põhise turismi arendamist.

„Arkna tervise- ja agrotu-
rismi teemapark hakkab pak-
kuma terviklikku külastus-
keskkonda valdkonnas, mis 
inimestele üha rohkem huvi 
pakub: tervis, loodusravi ja 
agroturism, ning seda ühe 
mõisa kui toimiva majandus-
üksuse teenusena,“ selgitas 
Rogenbaum.

„Külastajatele pakutav 
väärtus peitub võimalustes 
viibida tervislikus ja põlluma-
janduslikus keskkonnas, 
maaeluga seotud tegevustes 
kaasalöömises ning uute ko-
gemuste ja positiivsete ela-
muste saamises,“ lisas ta.

Nüüd viimistletakse veel 
ehitus- ja renoveerimispro-
jekte ning hoonete uuenda-
misega tehakse algust juba 
suvel. „Kahe aasta jooksul re-
noveeritakse kaheksa hoonet 
– ravimtaimede maja, mee-
maja, heinaküün, puidutöö-
koda, sepikoda, galeriimaja, 
meistrite keskus ja agroturis-
mikeskus. Lisaks luuakse 20 
töökohta ning käivitatakse 
palju teenuseid ning tegevusi 
– töötoad, kontserdid, näitu-
sed, interaktiivsed eksposit-
sioonid, festivalid,“ loetles te-
gevjuht.

Rogenbaum nentis, et mõi-
sakompleks on avalikkusele 
avatud ka praegu, teemapark 
peaks aga täielikult valmima 
2020. aasta suveks.

EV100 – linnasüdamed 
korda

Maakonna keskuse teine 
projekt – Pika tänava kui at-
raktiivse linnaruumi arenda-
mine – sai toetust 1 986 911 
eurot. Projekt teostatakse 
Eesti Arhitektide Liidu ja 
EV100 programmi „Hea ava-
lik ruum“ raames, millega 
kaasajastatakse 15 Eesti linna 
ja asula keskust, lisaks Rakve-
rele sai seekord toetust ka 
Kärdla.

EASi juhatuse liikme Sigrid 
Harjo sõnul on linnakeskuste 
avaliku ruumi kaasajastamise 
eesmärk muuta linnasüda-
med atraktiivsemaks nii ini-
mestele kui ettevõtetele ning 
ennekõike peaks nendest 
projektidest kasu saama tee-
nindus- ja turismivalkdonna 
ettevõtted. „Kõikide linna-
keskuste toetamise puhul eel-
datakse, et hiljemalt kolm 
aastat pärast projekti lõppu 
lisandub piirkonda ka täien-
davaid erainvesteeringuid – 
Rakvere linnasüdame puhul 
on ootus vähemalt 1,5 miljo-
ni ning Kärdla linnasüdame 
puhul vähemalt 0,6 miljoni 
euro lisandumisele,“ ütles 
Harjo.

Rakveres on toetuse abil 
kavas rekonstrueerida ajaloo-
line vanalinna peatänav – 
Pikk tänav kaasaegseks jala-
käijasõbralikuks promenaa-
diks, mis ühendab moodsat 
linnakeskust Rakvere peami-
se vaatamisväärsuse Valli-
mäega. Projekti abil tekib 
Rakverre aktiivne meelelahu-
tus- ja kaubatänav.

Rahastuse sai ka üks kesku-
se ja tagamaa vahelise ühen-
duse arendamise projekt – 
Sõmeru-Näpi kergliiklustee 
rajamine, mida toetatakse 
392 773 euroga. Selle abil 
ühendatakse Näpi ja Sõmeru 
alevike vaheline ala ning raja-
takse 2,4 km valgustatud 
kergliiklusteed ühendamaks 
olemaolevad kergliiklusteed 
ühtseks võrgustikuks.  Pro-
jekti tulemusena paraneb Sõ-
meru, Näpi, Roodevälja ja 
Ussimäe külade elanike juur-
depääs töökohtadele ning 
avalikele teenustele.

Lisaks kirjeldatud neljale on 
osalise rahastusettepaneku 
saanud veel üks turismi-
valkdonna projekt, kuid het-
kel ei ole kinnitust, kas osali-
se rahastusega on võimalik 
seda ellu viia. EASi pressi-
esindaja Mariann Sudakov 
ütles, et selle toetuse taotleja 
avalikustatakse vaid juhul, 
kui nad otsustavad osalise ra-
hastuse vastu võtta ning lõp-
liku selguse selles osas peaks 
saama lähipäevil.

Vallimäe laululava tribüüni-
del hakkab jaguma kohti 

4200 inimesele ning lisaks on 
võimalus panna 1500 kohta 

juurde. 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
panustab turismiarendusse

Sõbrapäeva erimenüü restoranis Fiore
14. veebruaril

Kolmekäiguline menüü 32 €
Broneeri laud kl 12-00

tel 326 0020

www.aqvahotels.ee

Sõbrapäev koos 
Kristjan Kasearuga 
AQVA veekeskuses

14. veebruaril
20:00 - 00:00

Pilet: 15 €,
sõber TASUTA kaasa!

Hotelli külalistele tasuta.
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MÕNE REAGA

Noortelt oodatakse 
üha enam digiosku-
seid, mis aitaksid 
kaasa nii õppetöös 
kui ka tulevases ame-
tikohas. Nii näiteks 
soovivad paljud töö-
andjad, et noored 
teaksid ja oskaksid 
digitehnoloogiaid 
oma töös parimal 
moel ära kasutada.

Pirje Jürgens,
Tallinna Ülikooli 

digitehnoloogiate instituudi 
administratiivjuht

Täna on digioskuste aren-
damine ja uute teadmiste 
omandamine üsna lihtne – 
vaja on vaid pealehakkamist 
ja tahtmist, sest kasulikke ma-
terjale programmeerimise, 
tehnoloogiavaldkonna uuen-
duste kui ka edukate eeskuju-
de kohta leiab nii veebist kui 
ka põnevatest noorteprog-
rammidest. Jagan mõned soo-
vitused, kuidas end digimaail-
maga veelgi paremini kurssi 
viia ja sealt endale kasulikke 
oskusi noppida.

Progetiiger
Progetiigri veebis progetii-

ger.ee leidub õppimiseks pal-
ju kasulikke programmeeri-
misäppe igas vanuses noorte-
le, nii erinevate ainevaldkon-
dade kui ka tegevuste raames, 
alates algajatele mõeldud 
programmeerimisest kuni 3D 
disainiõpetusteni.

Häkatonid
Erinevates noortele mõel-

dud ärikiirendites saab järgi 
proovida põnevaid digitee-
malisi äri-ideesid. Samuti 

Turvalise interneti päev 
keskendus hoolivama 
suhtluskultuuri loomisele

6. veebruaril tähistatakse156 riigis rahvusvahelist turvali-
se interneti päeva. Tänavuse turvalise interneti päeva tee-
maks oli „Loo, suhtle ja jaga lugupidavalt: parem internet 
saab alguse sinust“. Teemapüstitus julgustab kõiki kasutama 
tehnoloogiaid vastutustundlikumalt, suhtuma veebimaail-
ma näilisse anonüümsusesse kriitiliselt ning suhtlema üks-
teisega lugupidavamalt.

„Internetil on tänapäeval väga suur võim, kuid parem in-
ternet saab alguse igaühest meist,“ ütles Lastekaitse Liidu 
juhataja Tõnu Poopuu, kelle sõnul on interneti suhtluskul-
tuuris mitmeid valukohti. „Kui kõik internetikasutajad tun-
neksid enda tegemiste ees isiklikku vastutust, võiks internet 
olla eelkõige koht üksteise toetamiseks ning küberavarustes 
oleks vähem kurjust ja kiusamist.”

„Veebikiusamisega võitlemiseks peame arendama noorte 
sotsiaalseid oskusi, et nad mõistaksid veebis käituda, aga ka 
ohtusid ära tunda ja neist hoiduda. Endiselt leidub liiga palju 
noori, kes pahaaimamatult veebisõpru usaldavad, enda koh-
ta delikaatset infot jagavad ning nii kiusamise või suisa väl-
japressimise ohvriks langevad,“ ütles Politsei- ja Piirivalvea-
meti veebikonstaabel Maarja Punak.

Tema sõnul on neljandik õpilastest näinud nende jaoks 
sobimatu sisuga materjale. Samuti on iga neljas kooliõpilane 
veebis küberkiusamist kogenud. „Üha enam langetakse in-
ternetis kiusamise või seksuaalkuriteo ohvriks endast alasti 
piltide või videote jagamise tõttu,“ lisas veebikonstaabel.

Turvalise interneti päeva tähistamiseks toimus teisipäeval 
konverents „Parem internet algab sinust”, mis sai teoks Las-
tekaitse Liidu, Telia ja Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi 
koostöös. Konverentsi fookuses oli internetis käitumise 
kultuur, vastutus ja hoolimine.

Lisaks konverentsile toimusid turvalise interneti päeva 
üritused erinevates koolides, lasteaedades ja noortekeskus-
tes üle Eesti.

Kuulutaja

Viited ettevõtlikule noorele digiteadmiste täiendamiseks

Pirje Jürgens koolitamas kutsekoolinoori programmis Sam-
sung Digi Pass. 

Foto: Samsung Digi Pass

saab kaasa vahvad mentorid, 
kes lahendusi arendada ja 
äriplaane luua aitavad. Huvi 
korral tasub jälgida näiteks 
Garage48 tegemisi nende 
veebilehelt või Facebookist, 
samuti korraldab iga-aasta-
seid digioskuste arendamise 
koolitusi ka Samsungi Digi 
Passi programm.

Tehnouudiste portaalid
Digitark.ee ja Geenius.ee 

on vahvad kodumaised uu-
disvood nii veebis kui Face-
bookis, kus jagatakse põne-
vaid lugusid ning kasulikke 
nippe uue tehnoloogia kohta. 
Nii näiteks võid leida portaa-
lidest õpetusi, kuidas veebi-
nari korraldada või Instagra-
mis atraktiivset sisu luua. Vä-
lismaistest portaalidest võiks 
siin välja tuua CNET’i, millel 
on ka asjalik Youtube-kanal.

Ülikoolide IT-kursused
Nii Tallinna Ülikool, Tal-

linna Tehnikaülikool kui ka 
Tartu Ülikool on töötanud 
välja kasulikke kursuseid, 
millel saab osaleda ka ilma 
ülikoolis õppimata. Nii näi-
teks saab Tallinna Ülikooli 
Avatud Akadeemia koolitus-

veebist tlu.ee/koolitus valida 
kursuseid kasvõi mobiilira-
kenduse disaini õppimiseks. 
Samuti kutsub Tallinna Üli-
kooli Õpilasakadeemia güm-
naasiumi- ja kutseõpilasi osa-
lema erinevatel kursustel rek-
laamist 3D-mudeldamiseni. 
Lugematul hulgal kursuseid 
leidub ka välismaistel veebi-
lehtedel, mille seast on üheks 
tunnustatuimaks näiteks 
Coursera.

Õpilasportaalid
Näiteks nii veebilehel noor-

tegija.ee kui ka Facebookis 
sama nime all asuv noorte-
portaal jagab kasulikku infot 
ettevõtlikele noortele mõel-
dud sündmuste, kogemuslu-
gude ja koolituste kohta, mil-
lest mitmed on seotud just di-
gioskuste arendamisega. Sa-
muti leidub Archimedese le-
hel noored.ee või Noortea-
gentuuri Facebookis kasulik-
ke noortele mõeldud koolitu-
si, noorteprogramme ja õpi-
lasvahetusi, mille käigus on 
samuti võimalik oma digios-
kusi täiendada.

Noorteorganisatsioonid
Kindlasti tasub pilk peal 

hoida noorteorganisatsiooni-
de tegemistel, sest lisaks enda 
korraldatud koolitustele ja 
üritustele jagavad noorteor-
ganisatsioonid häid viiteid ka 
teistele sündmustele, kus osa-
ledes on võimalik ka oma di-
gioskused uuele tasemele viia.

Nii näiteks korraldab Eesti 
Noorteühenduste Liit tänavu 
uute meediatehnoloogiate 
tundmaõppimiseks koostöös 
Briti Nõukoguga noortele 
mõeldud „Projekt X” koolitu-
se ja kutsub noori kaasa kut-
sekooliõppurite digioskuste 
arendamise programmis 
Samsung Digi Pass. Ülevaate 
Eestis tegutsevate noorteor-
ganisatsioonide kohta leiab 
Eesti Noorteühenduste Liidu 
veebilehelt enl.ee.

Kooli infokanalid
Tihti jagatakse just kooliga 

seotud infokanalites – näiteks 
eKoolis, Stuudiumis, kooli 
Facebooki-lehel või stendil 
infot põnevate projektide 
kohta, kus ettevõtlikud noo-
red ennast proovile saavad 
panna. Üheks selliseks pro-
jektiks on tänavu näiteks 
spetsiaalne kutsekoolinoorte-
le mõeldud programm Sam-
sung Digi Pass, mis ongi loo-
dud spetsiaalselt just noorte 
digioskuste arendamiseks ja 
kus mitukümmend noort 
koos mentoritega erinevaid 
digilahendusi arendada proo-
vivad.

Iidolid
Kindlasti tasub pilk peal 

hoida ja õppida ka oma ees-
kujude loomingust – olgu 
nendeks sotsiaalmeediakana-
lite staarid, kes oskavad digi-
kanalid enda kasuks väga häs-
ti toimima panna, või hoopis 
inspireerivad kõnelejad TED 
konverentsikõnede videod 
Youtubes. 
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Kolmapäeval, 7. veeb-
ruaril väisas Rakvere 
linnavolikogu Jõhvi 
Kontserdimaja, et 
saada selgust, kas või 
kuidas Arvo Pärdi ni-
melise kultuurikesku-
se projektiga edasi 
minna. Järgmisel nä-
dalal aga on plaanis 
sarnane väljasõit Vil-
jandisse tutvuma Pä-
rimusmuusika aida ja 
Ugalaga.

Seidi Lamus-Tšistotin

Kuna Rakverel on käsil ja 
paanis mitmed projektiaren-
dused korraga, tuleb hakata 
tegema valikuid ning priori-
teedid paika panna. „Rakvere 
linnal on tohutu potentsiaal 
murda end taaskord pikka-
deks aastateks, aastakümne-
teks, välja unise maakonna-
keskuse rollist,“ selgitas lin-
napea Marko Torm.

„Tervisekeskuse ehitus, 
Töö- ja Tehnoloogiakeskuse 
rahastuse taotlemine, Riigi-
gümnaasiumi loomine, Arvo 
Pärdi nimelise kultuurikesku-
se projekt, Vallimäe arendus, 

Pika tänava rekonstrueerimi-
ne. Lisaks veel Karmeli Ko-
guduse eestveetav kirikla ehi-
tus, dis-
golfi ra-
da lin-
naruu-
mi, vir-
gestus-
alade 
ehitus, 
Vaala- ja 
Põhja-
keskuse 
suunalis-
te kerg-
liiklus-
teede ra-
jamine 
ning 
kõik jooksvad asjad lisaks. Se-
da kõike ainult taristu inves-
teeringute poolelt,“ loetles 
Torm.

Jõhvi kontserdimajas tegi 
kahetunnise ekskursiooni 
Piia Tamm, kes oli esimesest 
päevast hoone sünni juures. 
Kohapeal sai selgeks, et kaas-
aegse 
kont-
sertsaali 
tööle 
saamine 
on nii 
rahali-
selt kui 
ka töömahult väga tõsine väl-
jakutse. Rajamis- ja kasvuras-

kusi on Tamm kogenud pal-
ju: „Projekti ennast tuli ka-
heksa korda muuta ja täna-

seks 
päevaks 
on välja 
vaheta-
tud kogu 
tehnika-
park.“

Nüüd-
seks on 
kaardis-
tatud 
enamuse 
Rakvere 
kultuu-
rikollek-
tiivide 
ootused, 

vajadused ja kõrvutatud neid 
olemasolevate lähteandmete-
ga. Hinnatud on nii kohtade 
arvu majas kui parklavõime-
kust. Tehtud suur töö trassi-
de ja kommunikatsioonide 
osas, kaardistatud võimalusi 
galerii funktsioonide avarda-
miseks ja uuritud võimalusi 

saali ta-
sapinna 
muutmi-
seks. Li-
saks vaa-
gitud 
veel kü-
simusi 

lava sügavusest teenindus-
ruumide rohkuseni välja.

Rakvere linnavolikogu käis väljasõidul Jõhvi

Piia Tamm selgitamas rakverelastele kontsertsaali tehnilisi lahendusi. 
Foto: Seidi Lamus-Tšistotin

Marko Torm: „Väljasõitude 
mõte ongi ikka selles, et võima-
likult suur inimeste ring saaks 

lisaks „meeldib-ei meeldi“ ja 
„usun-ei usu“ seisukohtadele ka 
silmaringi laiendada – kuulata 

teiste kogemustest, kuidas 
taoliste majade ehitamine ja 
elus hoidmine toimub. Siis 

tulevad ka läbikaalutud otsused 
Rakvere heaks.“

Piia Tamm: „Ise näeksin pigem 
seda, et teatris käivad virukad 
Rakveres ja kontserdil Jõhvis.“

„Kui kogu tehniline pool 
kõrvale jätta, siis jääb ikka 
küsimus laenu mahust ja vä-
hemalt kaudsest tasuvusest. 
Kui palju suudame maja välja 
rentida, kui palju ise korral-
dada eripalgelisi sündmusi? 
Milline personalikoosseis on 
vajalik maja normaalseks toi-
mimiseks ja heaks müügi-
tööks? Millised projektid või-
vad sellel puhul linnas järg-

mise kuni kümnekonna aasta 
jooksul jääda tegemata ja kui 
palju suudame oma inimesi 
peale kasvatada kultuuri veel-
gi enam tarbima ja taasloo-
ma?“ loetles Torm õhkus rip-
puvaid küsimusi, milledele 
väljasõitudega selgust püü-
takse saada.

Esimese külaskäigu lõpuks 
oli osalejate nägudel küll roh-
kem nõutust kui selgust – kas 

keskenduda juba rahastuse 
saanud projektide edendami-
sele või püüda leida võimali-
kult häid lahendusi ka Arvo 
Pärdi nimelise kultuurikesku-
se rajamiseks. „Küsimus on 
alati valikutes ja piisava info 
olemasolus, antud hetkel, pa-
rimate otsuste langetami-
seks,“ sedastas meer.

RAKVERE • NIINE 4A
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00
tel.:  53 031 718

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! 
KASUTA VÕIMALUST!

NURGADIIVANVOODI 255*188*92

469€

DIIVANVOODI 

529€

NURGADIIVANVOODI 

139€

115*185
NURGADIIVANVOODI 252*182*102

499€

KAMPAANIAHINNAD KEHTIVAD KUU LÕPUNI
VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB!

NURGADIIVANVOODI 315*265*85

649€79€

160*200
VOODI

78*78*73
LAUAD

35€39€

LASTETOA KOMPLEKT 
294*210*110

90*60*77

UUS KUU -
UUED HINNAD!

269€
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Kandideerimiseks saada meile oma 
CV koos sooviavaldusega e-posti aadressile 
info@r-takso.ee või helista tel. 53417533

TAKSOJUHTI
Rakverre ja Tapale

Ootame oma meeskonda sõbralikke 
ja esinduslikke taksojuhte, 

kes annavad endast alati parima. 

Kandideeri meile tööle, kui

- Sul on tahe töötada taksojuhina
- Sa omad kehtivat B-kat. juhiluba ja 

kutsetunnistust
- Sul on hea tervis
- Sa oled aus, kohusetundlik ja täpne oma töös
- Sa räägid eesti keelt (vähemalt B1 tase)

R-Takso OÜ otsib oma meeskonda

TÖÖ/KOOLITUS

PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

KOOLITUS

JURIST ANNAB NÕU

Võtame tööle 
CE- kategooria 

autojuhid, tööd saavad 
tsisternautojuht ja 

kallurautojuht, töö on 
Eesti sisene. 

Lisainfo telefonil 
5305 3109

• Tööd saab kogemustega au-
toremondilukksepp. Tel 5360 
0003 

• Tööd saab kogemustega met-
satööline. Tel 5360 0003

• Pakkuda tööd koristajale 
Kundas. Tööstushoonete ning 
kontorikoristus. Lisainfo tele-
fonil 506 2604

• Restoran BabyBack asukohaga 
Rakvere Põhjakeskus otsib nõude-
pesijat. Töö kirjeldus: nõude pe-
semine, abiruumide korrashoid. 
Tööpäeva kestvus 10.00–20.00. 
Info telefonil 5650 6115

• Agnemi Rakennus Oy pakub 
pikaajalist ja hästi tasustatud 
tööd kogemustega üldehitajatele 
(maalritele, puuseppadele, plaati-
jatele, krohvijatele, teemantpuuri-
jale). Vajalik on soome keele oskus 
ja Soomes töötamiseks vajalikud 
paberid (henk.tunnus, veronume-
ro, roheline kaart), lisaks eelnev 
töökogemus.  Palk on ametlik ja 
vastab TES-i nõuetele. Huvi korral 
kirjutage e- maili aadressile: ehi-
tasoomes@hotmail.com

• Pakkuda hea ja kindel töö-
koht võsalõikajale. Tööpiirkond 
on: Harjumaa, Lääne-Virumaa, 
Ida-Virumaa. Ettevõte pakub: pü-
sivat töösuhet ja konkurentsivõi-
melist palka, transporti/varustust. 
Nõudmised kandidaadile: ausus 
ja lojaalsus, hea pingetaluvus ja 
füüsiline vastupidavus, kasuks tu-
leb eelnev töökogemus (võimalik 
on ka väljaõpe kohapeal) ning ka 
B-kategooria juhiloa olemasolu. 
NB! Viinalembestel palun mitte 
tülitada!!! Tel 5694 1250

• Tehnoref Grupp OÜ võtab tööle 
tööstusseadmete lukksepa, ka-
suks tuleb inglise keele oskus. Tel 
5694 0076

• Peristein OÜ võtab Rakveres 
tööle C-, E-kategooria autojuhi 
poolhaagisele Eesti sisetöödele. 
Tel 5356 8224

Lugeja küsib: Lugesin, et tööandja peaks kuvariga tööta-
misel võimaldama igas tunnis 10 minutit silmade puhkami-
seks. Mida aga teha, kui seda ei võimaldata? Meil on ette 
nähtud vaid 30-minutiline lõunapaus. Kui 10-minutilisi 
pause ei võimaldata, kas siis peaks saamata aeg lisanduma 
minu lõunale või peaksin saama varem koju minna?

Vastab Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna 
konsultant.

Kuvariga töötamiseks ettenähtud pauside kohta on mää-
rusega kehtestatud, et tööandja peab korraldama töö selli-
selt, et töötaja saab silmade ülepinge ja sundasendis tööta-
misega tekkivate vaevuste ennetamiseks vaheldada kuvariga 
töötamist teistlaadsete tööülesannete täitmisega. Kui see 
pole võimalik, peab töötaja saama perioodiliselt pidada puh-
kepause. Puhkepauside kestus peab moodustama vähemalt 
10 protsenti kuvariga töötamise ajast. St kui töötaja töötab 
üks tund kuvariga, siis ta peab saama 6 minutit puhkeaega, 
mis arvestatakse tööaja sisse. Kui töötaja järgmises tunnis 
töötab pool tundi kuvariga ning ülejäänud aja täidab muid 
tööülesandeid, siis ei pruugi selles tunnis puhkepausi kuva-
riga töötamisest vaja olla.

Puhkepauside mõte on leevendada silmade- ja lihaspin-
geid ning need pausid on ette nähtud selleks, et töötaja saaks 
ennast sirutada ja silmi puhata. Füüsilise ülekoormuse välti-
miseks on kasulikum teha tihedamini lühikesi puhkepause 
kui vähem ja pikemaid. Pause tuleb teha regulaarselt, mitte 
liita need tööpäeva jooksul kokku ja selle arvelt lühendada 
tööaega või pikendada lõunavaheaega.

Pöörduge esmalt ettevõtte töökeskkonnaspetsialisti või 
tema kohustusi täitva töötaja poole ning selgitage, et teil on 
õigus igas tunnis, mis te kuvariga töötate, saada 6 minutit 
puhkepausi, mis arvestatakse tööaja sisse. Kui teil on ette-
võttes valitud töökeskkonnavolinik, siis andke ka talle tea-
da, et tööandja ei võimalda teil kasutada ettenähtud puhke-
pause.

• Restaureerin vanu palkmaju, 
teostan töö tellija soovil ja annan 
ka ise ideid. Aamtalade ja laagide 
vahetus, uued siseseinad, põran-
dad, vanast ja uuest tellisest vahe-
seinad sauna, saunad servamata 
lauast. Tel 505 6949

• Kojamees otsib tööd. Tel 5891 
4010

• Inglise keele vestluse kiirkur-
sus 20 tundi algajatele ja taasa-
lustajatele Tsentrumis Koidula 1. 
Alates T 20.02 kell 18.00-19.30. 
Hind 50 €, sisaldab õppematerjale. 
Tel 5566 1419
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Toodame Skandinaavia disainiga
pehmemööblit ja sisustame igal aastal üle

saja tuhande kodu Skandinaavias, Venemaal
ja mujal tõelise kodutundega.

Meie oleme

Ootame oma meeskonda kohusetundlikku ja töötahtelist

TOOTMISTÖÖTAJAT

Lisainfo ja kandideerimine:

Liliana Suvorova
personalispetsialist,

personal@bellus.com
5305 8544

Tööülesanded:

• Pehmemööbli valmistamine kvaliteetselt 
ja tööohutusnõudeid järgides

• Tööga seotud väljaõppes ja täiendõppes 
osalemine

Töö toimub kahes vahetuses
(1. vahetus 06.00-14.30 ja 2. vahetus 14.30-23.00).

Nõuded kandidaadile:

• Tahtmine töötada tootmises ning teha 
oma tööd hästi

• Hea tervis ja füüsiline vorm
• Kohusetundlikkus ja korrektsus

Sobivale kandidaadile pakume:

• Hea töö eest head tasu ning töötajatele mõeldud soodustusi
• Väljaõpet kogenud töötaja juhendamisel
• Kindlat ja pikaajalist töökohta
• Tasuta transporti tööle ja koju suundadel

> Kiviõli (Püssi, Rannu) - Kunda - Haljala
> Kiviõli - Erra - Sonda - Ulvi - Rakvere - Haljala
> Tamsalu - Kiltsi - Väike-Maarja - Veltsi - Haljala
> Tapa - Kadrina - Aaspere - Haljala
> Vergi - Kavastu - Haljala

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Töö asukoht: Rakvere mnt 23A, Haljala alevik, 
Lääne-Virumaa



Kuulutaja reede, 9. veebruar 20188 TASUB TEADA

Eri riikide ja piirkondade 
ettevõtlust analüüsivast GEM 
(Global Entrepreneurship 
Monitor) uuringust selgub, et 
aktiivsus ettevõtluses kasvab 
nii Euroopas kui kogu maail-
mas. Ligi pooled Eesti elani-
kest näevad ettevõtlust atrak-
tiivse karjäärivalikuna.

„Olulisim motivatsioonite-
gur ettevõtlusega alustami-
seks on isiklik eeskuju, näi-
teks mõni tuttav ettevõtja. 
Tähtsad on ka usk oma tead-
mistesse ja oskustesse ette-
võtjana toime tulla ning lei-
tud ärivõimalus või -idee. 
Vähemtähtsad on aga staatu-
se kasv ettevõtjana ja avalik-
kuses ettevõtlusele pööratav 
tähelepanu,“ kommenteeris 
vastvalminud uuringu järel-
dusi Arenguseire Keskuse ju-
hataja Tea Danilov.

Viimase viie aastaga on va-
rase faasi ettevõtlusaktiivsust 
peegeldav TEA indeks (ette-
võtluse alustamiseks samme 
astunud või ettevõtjana kuni 
3,5 aastat tegutsenud inimes-
te osakaal) kasvanud Eestis 
kolmandiku võrra 14 %lt 19 
%le. Innovatsioonipõhise ma-
jandusega riikide seas, kuhu 
Eesti antud uuringus liigitub, 
on see väga kõrge näitaja.

Euroopas oli möödunud 
aastal TEA indeks 8,1% ning 
on püsinud lähedasel tasemel 
viimasel viiel aastal. Lätis oli 
TEA indeks 14,2%, Rootsis 
7,3% ja Saksamaal 5,3%. Va-
rase faasi ettevõtlus on mees-
te ja naiste seas kasvanud üs-

na võrdses tempos, mistõttu 
naiste osakaal varase faasi et-
tevõtjate seas ei ole viimasel 
kolmel aastal muutunud.

Eesti tüüpiline varase faasi 
ettevõtja on alla 45aastane 
mees, kes tunnetab ärivõima-
lust ning hindab oma teadmi-
si ja oskusi ettevõtlusega alus-
tamiseks piisavaks. „On küsi-
tav, kas meestel ongi rohkem 
ettevõtlusalaseid teadmisi või 
on nad lihtsalt enesekindla-
mad. Hea on tõdeda, et ette-
võtteid luuakse Eestis peami-
selt ärivõimalustest ajendatu-
na (76%), vaid ligi neljandik 
(24%) alustab ettevõtlusega 
toimetulekuvajadusest. Selli-
ne muster soosib innovatiiv-
sust ja kasvuambitsioone,“ tõi 
Danilov välja.

Uuringus rõhutatakse, et 
ettevõtlusaktiivsuse kasvata-
miseks tuleb Eestis julgustada 
ettevõtlusega tegelema ini-
mesi vanuses 45+, julgustades 
inimesi jagama isikliku ette-
võtluskogemuse näiteid, sa-
muti tuleb õpetada ettevõt-
lusoskusi noortele ja rõhuta-
da ettevõtlust positiivse kar-
jäärivalikuna.

Kõik ettevõtlusega alusta-
jad pelgavad võimalikku läbi-
kukkumist, kuid viimase viie 
aasta jooksul on Eestis näha 
hoiakute muutumist. „Ette-
võtluskultuuri hoiakute muu-
tust iseloomustavad sellised 
indikaatorid nagu ettevõtluse 
kui eduka karjäärivaliku taju-
mine, ettevõtjate kõrge staa-
tus ühiskonnas ja kõrge mee-

diatähelepanu ettevõtlusele,“ 
selgitas Arenguseire Keskuse 
juhataja. 

Peamise murekohana too-
vad uuringu koostajad välja 
töökohtade loomise plaanide 
vähenemise alustavate ette-
võtjate seas. Kuigi globaalses 
raportis on see probleemina 
välja toodud, ei ole Eestis olu-
kord seni halvenenud, kuid 
tööturu trende arvestades 
võib langustrend edaspidi tul-
la, sest kasvamas on ise enda-
le tööandjateks olevate ini-
meste arv.

Uuringu andmetel on Ees-
tis järjest enam neid, kelle 
tutvusringkonnas on ettevõt-
lusega alustanud inimesi – 
näitaja on kasvanud viimasel 
viiel aastal 31 %-lt 39 %-ni. 
Vähenenud on inimeste arv, 
kes arvavad, et neil ei ole et-
tevõtluseks vajalikke osku-
seid ja teadmisi, kuid siiski on 
selliseid endas kahtlejaid veel 
50% elanikkonnast.

Eestis on viimase viie aasta-
ga kasvanud ka inimeste posi-
tiivne suhtumine ettevõtluse-
ga alustamisse kui võimalikku 
soodsasse karjäärivalikusse – 
nii arvasid 2017. aastal pooled 
18-64 aastastest elanikest. 
Inimeste osakaal, kes leiavad, 
et ettevõtjate staatus on kõr-
ge, on Eestis püsinud viimasel 
viiel aastal 60-65% vahemi-
kus.

Kuulutaja

Uuring: ettevõtluse 
populaarsus Eestis kasvab

Eestis kasvab paindliku 
tööaja ja kaugtöö trend

Järjest enam Eesti tööandjaid võimaldab töötajatele 
paindlikku tööaega ja kaugtöö tegemise võimalusi. Paindli-
kule tööle ligipääs on aga eeskätt suurettevõtetes ning kõr-
gema haridustaseme ja kvalifikatsiooniga töötajatel, selgub 
Arenguseire Keskuse tellitud töötajasõbraliku paindlikkuse 
uuringust.

Arenguseire Keskuse ekspert Johanna Vallistu tõi analüü-
si tulemuste põhjal välja, et töösuhte paindlikkus on Eestis 
viimastel aastatel kiiresti kasvanud. „Pärast majanduskriisi 
on tööaja paindlikkus Eestis suurenenud ning jõudnud järgi 
Euroopa keskmisele näitajale – tervelt 65% Eesti ettevõte-
test pakub paindlikku tööaega. Kasvab ka kaugtöö võimalu-
si pakkuvate tööandjate hulk ning kaugtööd saab teha ligi 
viiendik Eesti töötajatest, seegi näitaja sarnaneb Euroopa 
keskmisega,“ selgitas Vallistu. 

Tööaja ja -vormide paindlikkuse kasvu põhjus võib Val-
listu sõnul olla selles, et majanduskriisi ajal toimus paindlik-
kuse võimaldamises langus, kuid nüüdseks on Eesti ületa-
nud kriisi-eelse taseme ning näitajad on kasvanud Euroopa 
Liidu keskmisest kiiremini. 

Arenguseire Keskuse tööturu tuleviku uurimisprojekti 
raames uuris Kenti Ülikooli sotsioloogia õppetooli profes-
sor dr Heejung Chung paindliku töö arengut nii tööaja 
paindlikkuse, kaugtöö kui ka autonoomse tööaja lõikes. 
„Analüüsi tulemused räägivad selget keelt – juhi või eksper-
dina töötaval inimesel võib olla kaheksa korda suurem ligi-
pääs kaugtööle ning neli korda suurem ligipääs ajapaindli-
kule tööle kui näiteks müügitööd tegeval inimesel,“ sõnas 
Vallistu. Analüüs tugines Euroopa töötingimuste uuringu ja 
Euroopa ettevõtete uuringu andmetele.

Kõige sagedamini võimaldavad töötajatele paindlikkust 
Eestis suured ettevõtted, kuid paindlikkust võimaldatakse 
sageli vaid osale töötajatest. Väikesed ettevõtted võimalda-
vad paindlikku tööd harvem, kuid sel juhul on see tihti või-
maldatud kõikidele töötajatele. 

Teistes Euroopa Liidu riikides on võrreldes Eestiga 
paindlikule tööle suurem ligipääs väikeste laste vanematel. 
„Eesti tulemused sellist trendi veel ei näita,“ kinnitas Vallis-
tu.

Arenguseire Keskuse eksperdi sõnul on küsimus ka selles, 
kas paindliku töö puhul on tegemist privileegiga või peaks 
hoopis rohkem tähelepanu pöörama selle ohtudele töötaja 
jaoks. „Uuringu tulemused näitavad, et kaugtöö tegijad mu-
retsevad vabal ajal tööasjade pärast neli korda sagedamini 
ning teevad vabal ajal tööd viis korda sagedamini,” tõi Val-
listu välja. 

Samas näitavad rahvusvaheliste uuringute tulemused, et 
üldjuhul on paindliku töökorraldusega töötajad oma töö- ja 
pereelu tasakaaluga rohkem rahul ning töötavad produk-
tiivsemalt ja teistest rohkem, samas puuduvad nad töölt vä-
hem ja on harvem haiged.
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Algas ettevõtlikkus-
konkurss Edu ja Tegu

Haridus- ja Teadusmi-
nisteerium kuulutas ette-
võtlusõppe programmi 
raames välja õppurite ette-
võtlikkuskonkursi Edu ja 
Tegu. Konkursile on ooda-
tud 7-26aastaste noorte al-
gatatud ettevõtlike tegude 
kirjeldused koos foto- ja 
videomaterjaliga.

Ettevõtlusõppe prog-
rammi Edu ja Tegu juht 
Kristi Ploom märkis, et 
õppurite ettevõtlikkuse 
arendamine ja ettevõtluse 
õpetamine on Eesti veel 
paremaks muutmisel võt-
meküsimus. „Konkursiga 
soodustame õpilaste init-
siatiivi ja õhutame rohkem 
koostööd tegema,“ ütles 
Ploom. 

Ettevõtlikke tegusid saab 
esitada konkursile kahes 
kategoorias: äriline tegu, 
mille tulemusena valmib 
toode või teenus, ning sot-
siaalne tegu, mis aitab la-
hendada näiteks mõnda 
kogukondlikku probleemi. 
Mõlema kategooria puhul 
on oluline, et tegu oleks 
uudne, oluline ja eluline 
ning pakuks leidlikke ja 
nutikaid lahendusi. Võist-
lustulle ei astu ideed, vaid 
teod, see tähendab, et ideed 
peavad olema esitamise 
ajaks osaliselt või täielikult 
ellu viidud.

Hindamine toimub kol-
mes vanuserühmas: 
7-10aastased, 11-15aasta-
sed ja 16-26aastased. Osa-
leda võib ka üksi, ent 
meeskonnatöö eest saab li-
sapunkte, sest suuremate 
tegude korda saatmiseks 
on üldjuhul vaja rohkem 
abikäsi ning tiimitöös tek-
kiv sünergia aitab lastel ja 
noortel plaanitut paremini 
ellu viia. Konkursitööde 
esitamise tähtaeg on 14. 
september. Tööde esitami-
seks tuleb täita veebivorm, 
lisada kuni 10 pilti või kõi-
ge rohkem 5 minuti pikku-
ne videopilt töö käigu koh-
ta.

Kuulutaja
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Tänane päev, 9. veeb-
ruar 2018 läheb kind-
lasti maailma ajaluk-
ku olulise daatumina. 
Kõigepealt sellepä-
rast, et täna algavad 
Lõuna-Koreas järje-
kordsed taliolümpia-
mängud. Teiseks aga 
seetõttu, et mängud 
toimuvad piirkonnas, 
kus võib iga hetk val-
landuda sõda või aset 
leida mingit laadi 
provokatsioonid.

Allan Espenberg

Nende olümpiamängude 
eripära on veel selles, et Lõu-
na-Korea suhtes vaenuliku 
Põhja-Korea sportlastest ei 
osata midagi arvata ja Vene-
maa paljude dopingupatuste 
sportlaste ees pandi olümpia-
väravad hoopis lukku.

Põhja-Korea võib 
käituda ettearvamatult

Seekordsed olümpiamän-
gud muutusid skandaalseks 
juba ammu enne nende algust 
ja skandaalide eest hoolitsesid 
peaasjalikult kaks riiki, kellele 
pühendati täna algavate tali-
mängude eel enim tähelepa-
nu. Nendeks olid Venemaa ja 
Põhja-Korea. Kui Venemaa 
puhul on ülemaailmseks tee-
maks kujunenud dopingu 
massiline kasutamine ja riikli-
ku dopingupoliitika olemas-
olu, siis Põhja-Korea juhtu-
mil tõusevad esile jonn, vimm 
ja suur surmaviha mängude 
korraldaja Lõuna-Korea vas-
tu.

Alles paarkümmend päeva 
enne mängude algust selgus 
pärast pingelisi läbirääkimisi, 
et Põhja-Korea sportlased võ-
tavad mängudest siiski osa. 
Selleks oli vaja loomulikult 
Rahvusvahelise Olümpiako-

Rakvere 
bridžitiim võidutses

Rakveres Aqva konve-
rentsikeskuses algasid 
möödunud laupäeval Eesti 
2018. aasta võistkondlikud 
meistrivõistlused bridžis. 
Tugeva stardi tegi Rakvere 
meeskond, kes suutis esi-
mese ringi seitsmest 
matšist võita kuus ning 
asus 93,76 punktiga liidri-
kohale. Neljaliikmelist jäli-
tajate gruppi juhib 82,44 
punktiga Eesti bridžiajaloo 
edukaim võistkond Tallin-
na Ekspromt.

Rakvere edu aluseks oli 
kahe liiderpaari Maksim 
Karpov-Hannes Linnamä-
gi ja Ants Olev-Jaak 
Strandberg suurepärane 
mäng. Avaturniiri statisti-
ka kohaselt kogusid just 
nemad A-liigas osalevate 
paaride seas enim pluss- 
punkte jaotuse kohta.

Rakvere võistkonnal on 
51. korda toimuvatelt tiit-
livõistlustelt ette näidata 6 
pronksmedalit (viimati 
mullu) ning kolm hõbedast 
autasu. Eesti Vabariigi juu-
beliaasta meistrimedalid 
oleks seega väga oodatud 
saavutuseks.

Kuulutaja

2018: dopingust mõjutatud olümpiamängud

Põhja-Korea ja Lõuna-Korea sportlased marsivad taliolüm-
piamängudel staadionile ühise võistkonnana. 

Allikas: et.maps-seoul.com

mitee (ROK) eriluba, sest 
Põhja-Korea sportlased pol-
nud osalenud ühelgi sellisel 
võistlusel, kus selekteeriti 
välja olümpiavõistlejaid. Sa-
mas tegi ROK veel ühe järele-
andmise, lubades Põhja-Ko-
rea ja Lõuna-Korea sportlas-
tel marssida staadionile ühise 
võistkonnana. Isegi Lõu-
na-Korea naiste jäähokikoon-
disesse lubati võtta mõned 
Põhja-Korea mängijad.

Teisalt on üsna kummaline, 
et ROK tegeles nõnda palju 
Põhja-Korea teemaga ja seal-
sete poliitikute meelitamise-
ga. Jääb lausa mulje, et mõni 
nädal enne suursündmuse al-
gust polnudki olümpiafunkt-
sionäridel targemat teha. Sa-
mas on arusaadav, et ROK sai 
kirjutada oma kontosse või-
du, kui suutis põhjakoreala-
sed saada Lõuna-Koreasse 

võistlema, sest eelnevalt oli 
Põhja-Korea valitsus andnud 
mõista, et nende olümpia-
võistkonda mängudel näha ei 
saa.

Samas ei ole Põhja-Korea 
sportlased üldsegi huvitatud 
suurtel võistlustel osalemi-
sest, sest riigi juhtkond nõuab 
neilt ainult võitu ehk kuld-
medalit. Kes peaksid jääma 
tahapoole või koguni viimas-
te hulka, neil sportlastel enam 
Põhja-Koreas elu ei ole. Seda 
selle sõna otseses tähenduses. 
Diktatuuririik aktsepteerib 
ainult esikohti, aga kui sport-
lane kulda ei võida, siis riskib 
ta sattuda riigipea Kim Jong-
uni viha alla ja ta võidakse 
saata riigi maine kahjustami-
se eest koonduslaagrisse või 
koguni hukata. Isegi hõbeme-
dal ei pruugi nuhtlemisest 
päästa, sest sedagi peetakse 

kaotuseks.
Vaatamata Põhja-Koreas 

eksisteerivatele ränkadele ka-
ristustele, leidus siiski paar-
kümmend sportlast, kes pea-
vad Lõuna-Koreas kastanid 
tulest välja tooma. Huvitav 
oleks teada, milliseks kujuneb 
nende olümpiajärgne saatus 
pärast Põhja-Koreasse naas-
mist. Samas pole võimatu, et 
nii mõnigi Lõuna-Koreasse 
jõudnud Põhja-Korea sport-
lane või spordiametnik võib 
keelduda kodumaale tagasi 
minemast ja palub naaberrii-
gilt hoopis poliitilist varjupai-
ka.

Alandatud Venemaast 
(RUS) tehti OAR

Kui eelmistel talimängudel, 
mis leidsid aset Venemaal 
Sotšis, kuulus Venemaa 
koondisesse 225 sportlast, siis 
täna algavatel mängudel on 
vene sportlasi Lõuna-Koreas 
kohal vaid 169. ROK näitas 
suurele hulgale vene sportlas-
tele ust, sest nad olid patusta-
nud dopinguga või püüdnud 
oma dopinguproove võltsida. 
Kuna paljudel vene tippsport-
lastel on keelatud võistlustel 
osaleda – kümned venelased 
said koguni eluaegse olüm-
piakeelu, siis kuuluvad Vene-
maa delegatsiooni koosseisu 
Lõuna-Koreas enamasti tei-
sejärgulised sportlased.

Kuigi Venemaa võimud ja 
ka vene rahvas on hingepõh-
jani solvunud ja tulivihased, 
pole venelastel millegi ega 
kellegi peale pahased olla, sest 
nad tegid ise kõik selleks, et 
nendesse niimoodi suhtutaks. 
Venelased panid juba aastate 
eest tööle võimsa dopingu-
petmise süsteemi ja program-
mi, mis oli tellitud ja kinnita-
tud kõige kõrgemal tasemel, 
väidetavalt isegi president 
Vladimir Putini poolt. Eriti 
laialdaselt peteti dopinguküt-
te eelmistel, Sotši olümpia-
mängudel. Seetõttu praakis 
ROK paljud kuulsad vene 
sportlased Venemaa koondi-
sest välja ja käskis neil oma 

pattude üle tõsiselt järele 
mõelda.

Mõni vene sportlane tundis 
tekkinud olukorras ennast 
koguni nii piinlikult ja eba-
mugavalt, et loobus vabataht-
likult olümpial võistlemast. 
Näiteks ROKi poolt dopin-
gust puhtaks tunnistatud ja 
olümpiapääsme saanud kiir- 
uisutaja Olga Graf teatas, et 
solidaarsusest mängudelt 
kõrvaldatud vene sportlaste 
vastu ei lähe ka tema Lõu-
na-Koreas starti. Seega võib 
vene sportlaste üldarv nendel 
olümpiamängudel väheneda 
veelgi.

Kõige hullem ja häbistavam 
on venelaste jaoks aga see, et 
nad ei tohi Lõuna-Koreas esi-
neda oma riigi nime all ega 
kasutada Venemaa sümbo-
leid: lippu, vappi ega hümni. 
Riietusel ei tohi olla ka Vene-
maa Olümpiakomitee emb-
leemi. Lisaks peavad vene 
sportlased hoiduma igasugus-
test avalikest seostest Vene-
maa riikliku sümboolikaga 
kõigil olümpiaobjektidel ja 
ajakirjanduses. Oma riigi lip-
pu võivad venelased lehvitada 
üksnes oma magamistoas. 
Venelaste võistkonna nimeks 
pole mitte Venemaa (Russia, 
RUS), vaid „Olümpiasportla-
sed Venemaalt” (Olympic 
Athletes from Russia, OAR).

Kõigest sellest tulenevalt 
tuli vene sportlastele valmis-
tada uus võistlusriietus, mis 
pidi olema võimalikult neut-
raalne, ilma riigi tunnusteta. 
Kuna puhast punast värvi 
polnud soovitatav kasutada, 
siis tehti uued spordidressid 
bordoopunased, millele on 
suurte tähtedega kirjutatud 
OAR. Vene koondise poole-
hoidjad on väga tigedad ja ni-
metasid ilma Venemaa süm-
boliteta neutraalset vormi-
riietust „sajandi häbiteoks” 
ning „venelaste alandami-
seks”.
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metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee
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VAHETUS

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23

51,7 m2, 33,8 m2 

I korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2,  I korrus

RAKVERE KESKLINN, 
LAADA 16

87 m2, II korrus

VÄIKEMAARJA 

48 m2, II korrus

PAASIKU 2A, 
TALLINN
28,9 m2

tel: 5554 5501

JÄRVAKANDI, TURU 1

14,9 m2 ja 80,9 m2 
I korrus
NB! Pindade suurus 
on muudetav!

Laada 14, Rakvere

Andrus Peiel, 527 1011

Müüa 1-toaline korter 
Kaevu tn, Rakvere
Renoveeritud, uus torustik, 

uus elektrijuhtmestik, 

köögimööbel.

32.3 m², II k 29 900 €

Müüa 4-toaline korter 
Ülesõidu tn, Tapa
Hea asukoht ja planeering. 

Toad eraldi, kaks rõdu.

Soodne hind!

78.6 m², III k 24 900 €

Müüa 2-toaline korter 
Heina 12, Rakvere
Kivimaja, toad eraldi, heas 

seisukorras. WC ja dušš, 

õhksoojuspump, ahikütte. 

 
45 m², II k 35 000 €

Müüa elamumaa
Pagusoo, Ussimäe küla
Rakvere linna piiril. Arenev ja 

hinnatud elamupiirkond. 

Elamu projekt. 

1670  m²

Müüa maja 
Tartu tn, Rakvere
Püstpalkmaja, abihoone, 

garaaž, saun, terass ja 

grillinurk. Krunt 1265m².

178 m² 89 000 €

28 000 €

Müüa elamu või ärihoone
 Seminari tn, Rakvere
Hea asukoht, hea planeering, 

madalad kulud. 

Kinnistu 901m², garaaž 39m². 

262 m² 225 000 €

• Müüa Rakveres otse omani-
kult linna uuemas majas Võidu 
53, 2toaline (IV korrusel) soe 
korter, vajab sanitaarremonti. 
Hind 38 000 €. Tel 5340 9346

• Müüa 2toaline korter Rak-
veres Lennuki 6, 1/4 (39,5 m2). 
Hind 30 000 €. Tel 5805 0729

• Müüa 3toaline puuküttega 
renoveerimist vajav korter 
Roelas. Korter asub maja kes-
kel I korrusel. Maja on värskelt 
KredExi abiga renoveeritud, 
paigaldatud uus katus, soojus-
tatud fassaad, vahetatud vee -ja 
kanalisatsiooni torud, katusel 
päikesepaneelid ja kevadel 
tehakse maja ümber haljastus. 
Paigaldatud uued trepikoja 
uksed. Korteriga saab kaasa 
keldriboksi ja puukuuri. Hind 
6500 €, hinda saab tingida. Tel 
5697 4690

• Müüa remonti vajav 3toali-
ne korter Jänedal, aknad on 
vahetatud. Hind 13 900 €. Tel 
526 2267

• Müüa Lehtses 3toaline kor-
ter Keskuse 2 majas. Suured 
plast-pakettaknad, päiksepool-
ne rõdu. Vannituba-wc koos, 
sahver, keldriboks, garaaž. 
Kamina + korstna projekt poo-
leli, vajab remonti. Koolimaja 
ja lastead 50 m. Hind 14 000 €, 
hind tingitav. Vahetusvõima-
lus väiksema 2toalise korteri 
vastu. Tel 510 0824

• Müüa vanem maja Haljala 
alevikus, vajab remonti, krunt 
3100 m2. Kiire! Tel 5664 3580

• Müüa tuhaplokkidest ehita-
tud majakarp ja kõrvalhoone 
Amblas. Krunt 1200 m2, maja 
157 m2. Hind 19 000 €. Tel 526 
2267

• Müüa elamumaa Paatnal, 
krunt 1,5 ha. Lisainfo: lokaal-
ne vesi, Rakvere lähedal, vaid 
ca 2 km kaugusel ootab uut 
omaniku elamumaa. Kommu-
nikatsioonidest olemas puur-
kaev, elektri alajaam kõrval 
kinnistul. Asukoht on hea oma 
unistuste kodu rajamiseks! 
Kinnistul kasvamas suured 
kased, mis teevad asukoha 
mõnusalt hubaseks. Kinnistuni 
pinnatud tee! Helista ja läheme 
vaatama. Tel 5627 7089 

• Ostan 1toalise mugavustega 
korteri Rakveres (I-III korrus). 
Tel 5800 3648

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

• Sooviksin osta 1 või 2toalise 
remonti vajava korteri Rakve-
res või Haljalas, oodatud kõik 
pakkumised. Tel 518 8770

• Ostan I korrusel asuva 2toali-
se korteri Rakvere kesklinnas. 
Võimalik ka vahetus. Tel 526 
8753

• Ostan Rakveres 2- või 3toalise 
korteri (I-III korrus). Tel 5381 
6556

• Soovin osta Rakvere linna 
piires maja või krundi otse 
omanikult. Maaklerite pakku-
misi ei soovi. Pakkumisi ootan 
telefonil 5348 7973

• Ostan maja Haljala lähedu-
ses. Tel 5552 7229

• Soovin osta maja Rakke ale-
vis. Tel 5332 3806

• Ostan garaaži Pagusoole 
või Ussimäele. Tel 5823 3780

• Ostan garaaži Ussimäele. Tel 
5823 3780

• Ostan garaaži Haljalas. Tel 
510 8747

• Maagia kv ostab või võtab 
müüki kinnisvara. Tel 5855 
0720, www.maagiakv.ee

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

• Vahetada või müüa 2toali-
ne kõigi mugavustega korter 
Kundas muu kinnisvara vastu. 
www.kv.ee/2890337. Tel 5550 
0588

• Vahetada ilus 3toaline avar 
ja soe korter Essu külas maja/
talu vastu L-Virumaal. Lisainfo 
tel 510 2390 või merli.kivi-
mae@hotmail.com

• Pakun tasuta elamispinda 
Rakvere kesklinnas vastusoovi 
eest! Üksik nais/meespensio-
när saab korteri Rakvere kesk-
linnas, kui on nõus jalutama 
armsaid taksikoeri. Lisainfo 
saamiseks helistada tel 528 
5416

• Soovin üürida korteri, maja-
osa või maja Rakveres või lähi-
ümbruses, miinimum 3 tuba. 
Tel 5757 0287 või 501 1047

• Soovin üürida Rakveres 
1-2toalist korterit pikemaks 
ajaks. Tel 5669 1427

• Üürin Kunda 1toalise korteri 
või 2toalise korteri kommu-
naalkulude eest vanemale 
naisele. Tel 5645 1242

• Võtan üürile puuküttega 
korteri Rakveres. Tel 5192 9040

• Võtan üürile elamispinna 
Lääne-Virumaal, üür kuni 50 
€. Tel 5801 5321

• Pere soovib üürida maja Rak-
veres, hilisema ostusooviga. Tel 
5308 1705

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

• Üürile anda 1toaline korter 
Rakvere kesklinnas, osaliselt 
möbleeritud. Tel 5839 7125

• Anda üürile Vinnis 1toaline 
elektri küttega möbleeritud 
korter. Tel 5624 4605

• Üürile anda 1toaline (32 m2) 
korter Rakvere kesklinnas V 
korrusel Võidu 86. Korter on 
päikesepoolne ja soe, korteris 
on olemas külmik, pesuma-

sin, ühe keedualaga lauapliit, 
diivan ja riidekapp. Äsja on 
värskendatud vannituba ja ko-
ridor. Maja on renoveerimisel, 
töödega lõpetatakse ca kuu 
jooksul. Korteri üür on 180 €, 
millele lisanduvad kommu-
naalmaksed (talvel ca 65 €, 
suvel ca 35 €) ning elekter. Ot-
sime pikaajalist üürnikku! Tel 
5341 4793

• Anda üürile 2toalised kõigi 
mugavustega möbleeritud 
korterid Rakveres (pesumasin, 
külmik, elektripliit). Hinnad: 
220 € ja 250 € kuu + kommu-
naalmaksud. Tel 501 1478

• Üürile anda 2toaline remon-
ditud, möbleeritud korter Sõ-
merul, korter ootab korralikke 
üürnike. Üür 250 € +kommu-
naalkulud (suvel 60 €, talvel 
120 € + elekter). Tel 5560 2030. 
Kui soovid pilte, kirjuta valen-
tina.baturova77@gmail.com

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

• Anda üürile 2toaline korter 
Tapa linnas. Tel 511 0478

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 Variant 1,8T 
12/1998. a, bensiin, tume-
sinine metallik, universaal, 
kliimaautomaatik, kesklukk, 
4 x el.aknad, talverehvidel, 
korralik, äsja läbinud tehnilise 
ülevaatuse 12/2018, ökonoom-
ne, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 
7780

• Müüa Ford Focus 1.6 bensiin 
2000. a, TÜ ja kindlustus ole-
mas. Hind 700 €. Tel 502 5069

• Müüa Land Rover Frel. 1,8B, 
1998. a, bensiin, sõidukorras. 
Tel 511 3414

• Müüa Mercedes Benz A140, 
1998. a, 1.4 bensiin, TÜ ja kind-
lustus olemas. Hind 700 €. Tel 
502 5069

• Müüa Nissan Almera 1,5 
bensiin, 66kW, sedaan, tu-
meroheline metallik, Eestist 
uuena ostetud, läbisõit 75 000 
km. Tel 502 8156

• Müüa Opel Astra 1,8 2003. 
a, sedaan, tumepunane, heas 
korras. Tel 517 4193

• Müüa Opel Astra Caravan 
1.6 bensiin 2000. a, TÜ ja kind-
lustus olemas. Hind 700 €. Tel 
502 5069

• Müüa Opel Corsa 1.0 2001. a, 
TÜ ja kindlustus olemas, 700 €. 
Tel 502 5069

• Müüa Opel Vectra CD 1,8i 
05/2000. a, 85kW, punane, 
laugpära, konditsioneer, kesk-
lukk puldist, 2 x el.aknad, veo-
konks, korralik, läbinud tehni-
lise ülevaatuse 05/2018, sood-
salt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Toyota Yaris 2002. 
a, 64kW, automaat, bensiin, 
heas sõidukorras, ökonoomne. 
Kaasa suverehvid valuvelgedel, 
asukoht Rakvere. Tel 5804 1451

• Müüa Volkswagen Bora 1,6i 
05/2004. a, 77kW, bensiin, hõ-
bedane, sedaan, konditsioneer,
4 x el.aknad, kesklukk puldist, 
tume salong, roosteta, mõl-
kideta, korralik, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 
7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 
Variant 1,6i 05/2004. a, 77kW 
bensiin, tumesinine metallik, 
universaal, konditsioneer, 4 
x el.aknad, kesklukk puldist, 
talverehvidel, veokonks, roos-
teta, mõlkideta, korralik, kehtiv 
ülevaatus 05/2018, ökonoom-
ne, soodsalt! Rakvere. Tel 5850 
5151

• Müüa Volkswagen Golf 4 
Variant 1,9TDI 02/2006. a, 
74kW, turbodiisel, helehall 
metallik, universaal, kliima, 4 
x el.aknad, kesklukk puldist, 
uuem salong, veokonks, roos-
teta, mõlkideta, äsja läbinud 
tehnilise ülevaatuse 02/2019, 
superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5850 5151

• Müüa Volkswagen Passat 
1,8 2000. a, tumeroheline, heas 
korras. Tel 517 4193

• Müüa Volvo V70 2,4D, 2005. 
a, must metallik, otse Saksa-
maalt, rikkalik lisavarustus, 
soodushind! Tel 502 8156

• Müüa Škoda Fabia Ambi-
ente 1,4TDI 01/2005. a, 55kW, 
turbodiisel, hõbedane, uni-
versaalkere, hooldusraamat, 
konditsioneer, kesklukk, tume 
salong, pl.soojendus, korralik, 
superökonoomne, kõigest 
4l/100km kohta! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Autode keretööd. Tel 504 
0457

• Ostan VAZide, Moskvitši, 
Volga uusi plekk, tulesid, stan-
gesid jne, uusi veneaegseid 
rehve. Tel 515 7395

• Ostan auto kuni 1500 €, 
võib vajada remonti. Tel 
5354 4794

• Ostame igas seisukorras sõi-
dukeid, hea pakkumise korral 
kiire tehing. Helista 5612 3431 
ja saate teada, palju me teie 
auto eest pakume! Lääne-Viru-
maal tuleme kohale 1h jooksul!

• Ostan alljärgnevad autod! 
Volvo 740, Ford Sierra, BMW 
3/5/7 seeria. Otsin ka maastu-
rit, autod võivad olla ükskõik 
mis seisukorras. Tel 5463 2953

• Võib pakkuda igas seisukor-
ras autosid. Tel 5463 2953

• Vahetada kaubikud Ford 
Transit 2002. a, vajab kere 
remonti, muidu sõidukorras 
ning Peugeot Expert 2000. 
a, 2.0HDI, täiesti korras vana 
MB Vito sõidukorras ning 
ülevaatusega ja käru vastu. 
Tel 528 5416 
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Auto eelsoojendi müük, 
paigaldus, remont

Autoelektroonika remont , 
e lektr i tööd

Diagnost ika

Autovalveseadmed

Haakekonksude müük 
ja paigaldus

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 11, Rakvere

Tel 505 2065

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

TEENUSED

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

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

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

www.wiruauto.ee 

Renault Twingo, 10/2008a. 1.1 (56kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 114 158km. 
Hind: 2990.-
Peugeot 208, 02/2013a. 1.2 (60kw), ben-
siin, manuaal, punane met. Sn: 88 587km. 
Hind: 6490.-
Renault Koleos, 10/2008a. 2.5 (126kw), 
bensiin, manuaal, nelikvedu, hall met. Sn: 
159 470km. 
Hind: 6490.-
Mercedes-Benz B 180, 05/2008a. 2.0 
(80Kw), diisel, automaat, must met. Sn: 
144 555km. 
Hind: 6990.-
Hyundai i20 1.4, 06/2013a. 1.4 (74 kW), 
bensiin, automaat, helehall met. Sn: 90 
333km. 
Hind: 7990.-
Volkswagen Jetta, 04/2012a. 1.6 (77kw), 
diisel, automaat, valge. Sn: 230 600km. 
Hind: 8490.-
Nissan Pathfinder ,  03/2007a. 2.5 
(126kw), diisel, automaat, hõbedane met. 
Sn: 120 929km. 
Hind: 8790.- 
Peugeot Partner, 10/2014a. 1.6 (55kw), 
diisel, manuaal, hõbedane met. Sn: 121 
450 km. 
Hind: 8790.-
Peugeot 308 Access, 12/2014a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
33000km. 
Hind: 8990.-
Nissan Qashqai Visia, 08/2012a. 1.6 
(86kw), bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 
48 700km. 
Hind: 9890.-
Peugeot 2008, 03/2014a. 1.2 (60kw), 
bensiin, manuaal, must met. Sn: 63 795km. 
Hind: 9990.-
Nissan Qashqai Visia, 01/2013a. 1.6 
(86kw), bensiin, automaat, hõbedane met. 
Sn: 100 057km. 
Hind: 10 490.-
Peugeot Boxer, 05/2011a. 2.2 (88kw), 
kaubik, diisel, manual, valge. Sn: 96 
427km. 
Hind: 10 490.-
Nissan Qashqai Acenta Connect , 
05/2012a. 1.6(96kw), diisel, manuaal, 
lilla met. Sn: 76 000km. 
Hind: 11 490.-
Nissan Qashqai Acenta, 02/2014a. 1.6 
(86kw), bensiin, automaat, hall met. Sn: 
73 380km. 
Hind: 11 790.-
Honda Accord, 06/2013a. 2.0 (115kw) 
bensiin, automaat, hõbedane met. Sn: 
104 500km. 
Hind: 11 990.-
Peugeot 2008 Active Plus, 10/2016a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
28 330km. 
Hind: 12 990.-
Nissan Qashqai+2 Acenta Connect, 
09/2012a. 2.0 (104kw), bensiin, automaat, 
must met. Sn: 84 750km. 
Hind: 12 990.-
Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 1.2 
(85kw), valge met. bensiin, manuaal. Sn: 
17 780km. 
Hind: 12 990.-
Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 (96kw), 
bensiin, automaat, hall met. Sn: 9100km. 
Hind: 14 990.-
Nissan Pulsar Acenta Connect, 06/2016a. 
1.2 (85kw), bensiin, automaat, hall met. 
Sn: 6830km. 
Hind: 15 990.-
Nissan Navara, 11/2015a. 2.5 (106kw), 
diisel, manuaal, hõbedane met. Sn: 111 
828km. 
Hind: 17 490.-
Peugeot 508 Allure, 06/2015a. 1.6 
(121kw), bensiin, automaat, tumepruun 
met. Sn: 41 820km. 
Hind: 17 990.-
Nissan X-Trail Acenta, 10/2014a. 1.6 
(96kw), diisel, automaat, hall met. Sn: 
118 650km. 
Hind: 18 490.-
Peugeot 508, 2017a. 1.6 (121kw), bensiin, 
automaat, must met. Sn: 4km. 
Hind: 20 990.-
Nissan Leaf, 02/2016a. 80kw, elekter, 
automaat, must met. Sn: 22 630km. 
Hind: 23 990.-
Nissan NV300 Comfort  Combi, 
06/2017a. 1.6 (92kw), 9-kohta, diisel, 
manuaal, Sn: 9000km. 
Hind: 28 900.-

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja 
paigaldus. Tel 325 5505

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
tühjendamist. Veo- ja tõs-
te-teenus. Külmunud trasside 
sulatus. Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298, 5381 9930

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

• Veoteenus: sõiduauto + 
haagis 3m, koos kaanega, 
veame kõike, 35 €/km. Tel 
5330 6550

• Veoteenus kaubabussiga. 
Tel 506 1547

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

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

• Trantsporteenus, hooviko-
ristus. Tel 5685 6320

• Transport Ford Transiti kau-
bikuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 
1552

• Transport Ford Transiti kau-
bikuga. Tel 521 5849

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

• Santehnilised tööd, külmu-
nud torustiku sulatus, veotee-
nus multilift kallurautoga. Tel 
514 3783

• Santehnilised tööd, kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

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

• KOLIMISTEENUS  fir-
madele ja eraisikutele üle 
vabariigi. Teostame kõike, 
mis on kolimisega seotud, 
ja seejuures soodsate hin-
dadega. Alates pakkimisest 
kuni klaverite jm. raske-
te esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame 
koos teie probleemile pa-
rima lahenduse. OÜ Koli-
mised. TEL. 5649 3289 või 
k a i d o @ k o l i m i s e d . e e , 
www.kolimised.ee

• Kolime mööblit ja veame 
kaupa iga ilmaga igale poole. 
Kohe! Tel 502 3789

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

Kandevõime 15 t, kraana,
kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m, 

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

• 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

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

• Teostame lamekatuste ja 
viilkatuste ehitustöid ning 
ka katuste remonttöid. www.
melsen.ee

Tel 5845 5717

• Teostame kõiki lammutus-
töid. Tel 5330 5970

• Lammutustöö. Transport-
teenus. Tel 56856320

• Teeme kõiki lammutus-
töid. Tel 5450 5198

• Teostame lammutustöid 
ja korterite remonti. Tel 
5345 3901

• Sooda-, klaasi –ja liiva- 
pritsiteenus. Tel 5373 3408 

• Soodapritsi teenus Saara 
töötoas. Tel 5836 5064 

• Õppinud mees heade 
riistade ja pikaaegse ko-
gemusega teeb ehitus- ja 
remonditöid nii eramutes 
kui korterites. Kui vaja, va-
hetab ukselukke ja teeb ka 
santehnilisi töid. Helistage, 
tulen appi. Tel 5664 4827

• Ehitus- ja remonditööd, 
toru- ja san.tehnilised tööd, 
siseviimistlustööd, plaatimine, 
tapeetimine, värvimine, parke-
tipaigaldus. Tel 518 7979

• Plaatimine ja ehitus-remon-
ditööd. Tel 5606 9271

• Plaatimistööd, vannitu-
bade- ja saunade remont ja 
ehitus. Tel 5670 9080

• Teostame ehitus, remont ja 
siseviimistlustöid. Majad, kor-
terid, saunad, kuurid (pahtel-
dus, tapeetimine, plaatimine, 
parketi paigaldus). Tel 504 5560

• Kogemustega ehitaja teostab 
kõiki üldehitus- ja remondi-
töid. Sealhulgas ka plaatimine 
ja torutööd. Tel 5845 1111

• Teostame erinevaid ehi-
tustöid! Lisaks korstnad ja 
teised kivitööd. Tel 5907 
4912 

• Üldehitustööd: puukuurid, 
garaažid, saunad. Tel 5685 6320

• Teeme ehitus- ja remondi-
töid ning vannitubade remon-
ti. Aitame teid sisekujundusel. 
www.kenriko.ee Tel 508 3305

• Teostame ehitus -ja remon-
ditöid ja renoveerime vanni-
tubasid. Tel 5656 4031

• EHITUSTÖÖD: Fassaadide 
ehitus, katusetööd, sisetööd, 
plaatimine, korterite remont, 
müüritööd, krohvimine. Tel 
5662 6483

• Vanade majade renoveeri-
mine ja uute ehitus. Tel 5685 
6320

• Teostan siseviimistlustöid, 
sh krohvimine, pahteldami-
ne, värvimine, tapeetimine 
jms. Võib pakkuda nii pika-
ajalisemaid kui ka väiksemaid 
töid nt. korterite, eramute, jne 
värskendus, viimistlus. Helista 
ja leiame mõlemale sobiliku la-
henduse! Tel 5840 9546 Gardo

• Automaatika tiib- ja liug-
väravatele. Tõstuksed, tõk-
kepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

sül

V

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

Kuulutused
 veebis: 

kuulutused.kuulutaja.ee

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

OHTLIKE 
PUUDE 

LANGETAMINE
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 58228154

KODU

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

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

TORUTÖÖD
Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

ENKI RL OÜ

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

M E T A L L I T Ö Ö D

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus (sise ja välis). 
Septikute ja biosüsteemsete 

mahutite paigaldus San.tehni-
lised tööd. Hinnad soodsad. 

Info 5373 4876

Ehitus- ja remonditööd 
nii eramutes, kui korterites. 
Siseviimistlus, vannitoad, 

voodrivahetus, soojustami-
ne, terrasside ehitus, san.

tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5373 4876

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

Teostan LIIVAPRITSITÖID
Tulen kohale, puhastan 

palk- ja kiviseinu. 
Tel 5614 1352

• Pehme mööbli remont, riide 
valik ja veovõimalus. Tel 322 
7822 või 506 1547

• Müün, paigaldan ja re-
mondin õhksoojuspum-
pasid ja konditsioneere. Tel 
502 4944

• Teostame elektritöid nii 
korterites kui eramajades. 
Tel 5616 9810

• Elektritööd  pädevusega 
elektrikult, boilerite puhastus 
ja remont. Tel 5890 2983

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Lumelükkamise teenus. Tel 
501 2306

• Pakun lumetõrje teenust 
Lääne-Virumaal. Tel 557 
4024

• Rakvere Küttesalong 
pakub küttesüsteemide 
paigaldust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, 
keskküttespetsialist, soo-
juspumbaspetsialist). kyt-
tesalong@gmail.com, 558 
6786, Jaama pst. 5 Rakvere, 
www.küttesalong.ee

• Teen kindakrohvi (korst-
nad, soojamüürid, seinad jne). 
www.kenriko.ee Tel 508 3305

• Pottsepatööd. Tel 5646 6958

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

• Tantsumuusika üheme-
hebändilt. Õhtu juhtimine. 
Tel 514 9885

• FELIX bänd, parim. Tel 5559 
3419

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

• Ansambel, õhtujuht alates 
200 €. Tel 5190 1697

• Linna parim pakkumi-
ne!!! Interneti püsiühen-
dus + telepilt täiesti hullu-
meelse hinnaga al. 5 eurost. 
Levib linnas ja maal. Sobib 
kokku Elioni digiboksidega. 
Ära muretse, kui Sul apa-
ratuuri ei ole, me anname 
Sulle need tasuta!!! Uuri 
lähemalt: www.telestar.ee 
või helista tel 5552 5432

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

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

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

• Klassikaline massaaž, hind 
alates 7 €. Tel 5567 7800

• Pikaajalise kogemusega raa-
matupidaja-finantsist pakub 
raamatupidamis- ja nõus-
tamisteenust. Igakuine ar-
vepidamine, jooksev suhtlus 
kliendiga, hinnad kokkuleppel 
ja sisaldavad ka majandusaasta 
aruande koostamist. Hinnad 
raamatupidamisteenusele 
kuupõhised, nõustamisele 
tunnipõhised. Teenust või-
malik osutada ka e-maili ja 
telefoni teel. Kokkusaamised 
Sõmerul või Tallinnas või tellija 
ruumides. HRLD Finants OÜ, 
Kati Nõuakas, tel 525 8477, kati.
nouakas@tktk.ee

• Koostan ja korrastan tööo-
hutusalaseid dokumente. Tel 
5560 2804

• Ootan pakkumisi majapida-
mises seisma jäänud mööb-
litest aastast 1900–1970. Tel 
5616 5761

• Seoses Eestist lahkumisega 
on müüa komplekt: kasukas, 
naaritsa talvemüts ja saapad. 
Hind kokku 90 €. Mitu kee-
du-ja sööginõud ning raama-
tuid, samuti ka riided naistele 
kaupluse likvideerimisest. Tel 
507 0316

• Müüa keraamiline plii-
diplaat (4 keedukohta) koos 
praeahjuga ja pesumasin. Tel 
5590 5679

• Müüa elektri massaaživoo-
di. Tel 5569 2165

• Müüa soodsalt vähekasuta-
tud suusakomplekt, suusad 
130 cm ja saapad number 35. 
Tel 5801 9086

• Uued kaarkasvuhooned 
parimate hindadega  3x4; 
3x6; 3x8m. Transpordi või-
malus, kiire tarne. Info ja 
tellimine tel 5673 0411

• Müüa suur LCD TV   LG 55 
LB630V Smart TV  “55”. Ga-
rantii, pult, alus. Hind 500 €. 
Tel 5196 1234

OST

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

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud 
asju: mööbel, nõud, mänguas-
jad, jalgrattad, garaažitööriistu 
ja -tarvikuid. Paku julgesti! Tel 
5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984

• Ostan nõukaaegse vahvli-
küpsetaja, Vana Toomase 
lambi, vanu tasku-ja käekelli. 
Esemed võivad vajada paran-
damist ja muud kila-kola. 
Paku julgesti! Tel 503 1849

• Ostan töölaua, kruustangid, 
alasi, puurpingi, saunaahju, 
pliidiplaadi ja -ukse. Tel 503 
1849

• Ostan vana või vanaaegse 
ümmarguse laua, lahtikäiv, 6 
tooli, väiksema puhveti või 
kummuti ja muud mööblit. 
Tel 503 1849

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud 
asju: mööbel, nõud, mänguas-
jad, jalgrattad, garaažitööriistu 
ja tarvikuid. Paku julgesti! Tel 
5616 5761

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

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

• Ostan vanu 1970 – 1990. a, 
valmistatud Vene 1/43 mude-
lautosid ja Norma mänguau-
tosid. Tel 529 1288

• Ostan tsaariaegseid ja eelmi-
se Eesti Vabariigi aegseid vanu 
postkaarte ja fotosid. Pakkuda 
võib ka muud vanavara. Tel 
5812 8287

• Ostan nõukaaegse Soome 
tõukekelgu. Tel 5616 5761
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TALVINE 
TÜHJENDUSMÜÜK

*LASTE ATV, KROSSIKAD, 
kiiver (55 €) detsembris ostjale 
tasuta kaasa  
*MOPEED 795 € 
(järelmaksuga 26,30€/kuus)

MOPEEDI MOOTORID
50CC, 72CC, 110CC, 125CC. 
Hinnaga 245€.
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

VINTSID - 12 000 HD - 355 €, 
RAUAD, TÕSTESARJAD 

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

Rakvere, Vilde 14 (bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240 • Vaata ka Kuldne 
Börs - mopeedid; rollerid; ATV-d

MOPEEDID, ROLLERID, ATVD,
KROSSIKAD, JALGRATTAD, 
ENDUURO  VARUOSAD

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLIKAUPLUSSE 
SAABUS MÜÜGILE 
PALJU ISKU, ASKU, 

MASKU UUT 
ja kasutatud mööblit, 
diivaneid, nurgadii-

vaneid, puit-ja metall-
voodid, söögilauad, 

kušetid, puit 
riidekapid. 

Lai valik kummuteid 
ja palju huvitavat. 

Olemas transport.

Oleme avatud 

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

Tel 506 9814

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 35 €/rm 

+ transport. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Kuivad lepahalud 
konteineris ja 40l võrkkotis

PIKKUSED: 
30cm, 40cm, 50cm.

Täpne kogus
kindel kvaliteet!

Info: 555 60 240
www.viruhalud.ee

E  evõte müüb ehitus-
likku saematerjali ja 

puidust kaubaaluseid, 
asume Väike-Maarjas. 
Transport kokkuleppel. 

Tel 515 0268

KÜTTEPUUD

EHITUS

• Müüme Haljalas kütte-
puid. Lehtpuu, kuivad ja 
toored, transport, koorem 
5-10 m3. Tel 5051 528

• Müüme Haljalas kuivi 
kase- ja lepapuid (40liitri-
lises kotis). Halgude pikkus 
30 cm. Hind lepal 2.20 €/
kott ja kasel 2.50 €/kott. Tel 
505 1528

• Müüme 3m leppa, hind 
alates 20 €/m3. Tel 5012 905

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

• Müüa soodsalt saetud ja lõ-
hutud kuivi küttepuid. Miini-
mumkogus 2 rm. Tel 504 5632

• Aastaringselt halupuud 30 – 
55 cm. Halupuud autol laotult, 
koos kohale toomisega. Hind 
sisaldab transporti, helistage 
ja küsige, milline kogus ja halu-
puu teid huvitab. Tel 503 0311

• Müüa saetud lõhutud kütte-
puud. Metsakuiv kuusk, lepp, 
sanglepp ja kask. Tel 5192 4320

• Müüa soodsalt 3m kütte-
puud. Tel 5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid + veovõima-
lus. Tel 5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. 
Hind al. 35 €/rm, transpordi 
võimalus. Pikkused al 25–60 
cm. Tel 5045 632

• Soovin osta mõned koormad 
toorest küttepuud (halud, 
notid jne). Tel 5891 2694

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, pal-
gi saagimise ja nelikanthöövel-
duse teenus. Info telefonil 5089 
215 tööpäevadel 8.30-17.00, 
www.saeveski.toomonu.ee

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

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

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

METS

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

VANAVARA

TEATED

• Metsa väljavedu MTZ-82-ga 
(vedav käru). Info 514 6788

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

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

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

• MÜÜA MESI: 7 €/kg, 4 
€/0,5 kg, taruvaik 2 €/10 g, 
taruvaigu tinktuur 6 €/100 
ml. Mesinik on alustanud 
oma tööd 1984. aastast ning 
lõpetanud Olustvere kooli 
mesinduse erialal. Mesi 
on läbinud laboratoorsed 
testid. Meie mesi on pärit 
Jõgevamaalt, vanadest met-
savahi kohtadest. Jõgevale 
ja Tartusse toome kohale, 
mujale postiga! (Suuremate 
koguste korral kokkuleppel) 
Margareth, tel 5845 2963 
margareth.pilv@gmail.com

• Müüa soodsa hinnaga sea-
liha, vajadusel tükeldamine. 
Info tel 5354 3002 või 505 9151

• Müüa suitsuvorsti ja maasin-
ki väikehulgi, kohale toomise-
ga. Info tel 5196 2628 või 5351 
7414

• Tapamaja müüb emise liha-
kehasid, kohale toomisega. 
Info tel 5351 7414

• Müüa traktor T 40 AM, ees 
keeratav buldooser, heas kor-
ras. Tel 520 9960

• Võtan hoida teie lemmikloo-
mi. Tel 5394 2814

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984

• Ostan seisma jäänud ese-
meid. Vanast naelast kuni 
mööblini. Tel 5079 984

• Ostan Norma mänguautosid 
ja vanu 1970 – 1990. a valmista-
tud Vene 1/43 mudelautosid. 
Tel 529 1288

• LAO TÜHJENDUSMÜÜK! 
II sordi materjal al. 140 
€/tm + km (terrassilaud, 
voodrilaud, tuulekasti laud 
jne.). Küttegraanul Pre-
mium 6mm 150 €/tonn + 
km. Kütteklotsid 30L kott/ 
1 € km-ga. Saematerjal (22 
x 100) 140 €/tm +km. Saada-
val teisi ristlõikeid erinevate 
hindadega. Ida-Virumaa, 
Sonda, Sepa 18 a. Tel 5306 
7722

• A.P. Vene keele kursused 
alustavad taas. Võimalus vali-
da algõpe, õpe taasalustajale 
või edasijõudnule. Kursused 
toimuvad 2x nädalas. Täpsem 
info www.apkeelekursus.eu 
Kui sa oled huvitatud heast 
keeleoskusest, siis mine vee-
bilehele ja registreeru. Samuti 
õpilastele vene keele järeleai-
tamistunnid.

• Anderi Äris Rakveres Pikk 
tn. 6 müüme vana mööblit, 
valgusteid, kupleid vanadele 
lampidele, portselani, maale, 
vinüülplaate ja palju muud. 
www.facebook.com/anderi-
pood. Tel 5664 4436



Kuulutaja reede, 9. veebraur 201816 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Loe kuulutusi ka

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

Laupäeval, 17. veebruaril turul 
Saaremaa lambavillast lõnga müük!

Hinnad turul 8. veebruar 2018
Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

NIMETUS KOGUS HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,40 0,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 1,50

Petersell kg 10,00

Värske kapsas kg 0,40

Hapukapsas kg 1,50

Porgand kg 0,80 1,00

Kaalikas kg 0,80 1,00

Punapeet kg 0,80 1,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Õunad kg 1,50

Jõhvikad liiter 5,00

Kuivatatud õunad kg 8,00

Metspähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00 10,00

Maapähklid kg 4,50

Seemned 
lindudele 5kg

kott 5,00

Mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Toorpiim T, L 
kella 10st

liiter 0,67

Turul veel müügil:
* tööstuskaup - riided ja jalanõud

* igal laupäeval saunavihad ja luuad

HINNAD RAKVERE TURUL

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Ära mine 
tuisuga välja!
Telli Kuulutaja 
endale hoopis 
KOJU!

Telli internetist 
tellimine.ee
või telefonil
617 7717

Avaldame kaastunnet 
Ülle Kikasele armsa 

EMA 
kaotuse puhul. 

Töökaaslased HKScani 
vorstitoodete pakkimisest

Sügav kaastunne 
Olev Tänavotsale 

kalli abikaasa 
LINDA 

surma puhul. 

Endised kinotöötajad

 Südamlik kaastunne 
Üllele kalli ema ja 

Ristole kalli vanaema 
kaotuse puhul. 

Marika, Katrin ja Kristiina

www.kuulutaja.ee

Sügav kaastunne 
kallile Lindale perega 

REINO 
surma puhul. 

Perekond Pulatovid

Kõik elu on valge valgus, 
võib olla veel valgem on surm. 
On olemas lõpp ja algus, 
on olemas sünd ja surm. 

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

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

• OLETE OODATUD! Rakve-
res, Laada 14 juuksurid: Alli 
5620 3174, Liis 5681 6206, 
küünetehnik Siiri 5633 9634, 
püsimeik Maris 5394 4558, 
massöör Tiina 5567 3125

TUTVUS

MUU

• Soovin tutvuda naisterahva-
ga vanuses 40-50 aastat. Tel 
5566 5011

• Meeldiv nooruslik 60-aastane 
igati asjalik ja särtsakas härra 
Lääne-Virumaa maakodust 
soovib tutvuda sama asjaliku 
saleda naisega vanuses 50-60 
aastat. Kellega ühiseid hetki 
jagada ja edasist elu nautida 
(hea kui omaksite juhiluba), 
siis palun helistada 5359 5490. 
Kevad ja õitsemise aeg ei ole 
kaugel!

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. www.en-
nustus.ee

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

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

Reakuulutuste vastuvõtt 
Grossi Toidukaupade kaupluses 
“Joogid”  iga päev  10-22 
Vilde 6a, Rakvere
Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 3225093 
või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee

Peatoimetaja
Seidi Lamus-Tšistotin, 322 5090
seidi.lamus@kuulutaja.ee

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
silja.part@kuulutaja.ee

Kujundus/küljendus
Renee Koit
Marimai Kesküla

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Äkki katkes Sul elulõng,
hella mälestust me sinust hoiame...

Lahkus meie armas 
isa, vanaisa ja vanavanaisa

EDUARD KÕRB
 

Hüvastijätt 
reedel 16.02 

kell 14:00 
Rakvere Tavandimajas, 

J. Kunderi 6a
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glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

rakvere@glasaken.ee
tel: 601 4195
mob: 5373 1614

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17

MAAMAJANDUS

Möödunud aastaga 
lõppes ka Eesti Eu-
roopa Liidu Nõukogu 
eesistumine. Ühise 
põllumajanduspolii-
tika tuleviku seisu-
kohast oli see väga si-
sutihe ning toimekas 
periood.

Marko Gorban
Maaeluministeeriumi

Maablogi

Selle perioodi jooksul võt-
tis Euroopa Komisjon kokku 
ühise põllumajanduspoliiti-
ka tuleviku teemalise avaliku 
konsultatsiooni tulemused, 
Tallinnas toimus Euroo-
pa põllumajandusministrite 
mitteametlik kohtumine, kus 
arutati riskijuhtimise rolli üle 
tuleviku ühises põllumajan-
duspoliitika. Lisaks esitas Eu-
roopa Komisjon oma näge-
muse, milline võiks välja näha 
ÜPP tulevik, ja ministrid said 
sel teemal oma esimesi mõt-
teid vahetada.

Arutelud ÜPP tuleviku tee-
madel jätkuvad ka nüüd, kui 
uus eesistujamaa on Bulgaa-
ria, kes on sarnaselt Eestile 
valinud selle üheks oma eesis-
tumise prioriteediks. Järgmi-
se kuue kuu jooksul arutavad 
EL-i põllumajandusministrid 
ühise põllumajanduspoliitika 
erinevate aspektide üle. Kord 
kuus võetakse luubi alla mõni 
konkreetsem teema: jaanua-
ris olid selleks ÜPP lisand-
väärtus, eesmärgid ja subsi-
diaarsus, veebruaris jätkuvad 
arutelud otsetoetuste ja kesk-
konnaaspektide teemal. Juba 
mais/juunis tuleb Euroopa 
Komisjon välja uute ÜPP 
määruste eelnõudega; neile 
eelneb ÜPP tulevikustsenaa-
riumide mõjuhinnang.

Miks on ühine põlluma-
janduspoliitika oluline

Ühine põllumajanduspolii-
tika puudutab lisaks põllume-
hele ka mitut muud sektorit 
ning tegelikult kogu ühiskon-
da laiemalt. Euroopa Liidus 

Milline on ühise põllumajanduspoliitika tulevik?

Põllumajanduse ja põllumajanduspoliitika roll. 
Allikas: „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik“

on põllumajandussektoris 
hõivatud 22 miljonit inimest 
ja kui lisada ka toidutarne- 
ahela järgmine lüli, toiduai-
netööstus, annab toidutoot-
mine kokku tööd 44 miljonile 
inimesele. Põllumajanduse 
hallata on ligikaudu pool Eu-
roopa Liidu pindalast ning 
lisaks varustab see pea 500 
miljonit EL-i tarbijat ohutu ja 
kvaliteetse toiduga.

See pole veel kõik – lisaks 
suudab ELi põllumajandus 
toiduga varustada ka ülejää-
nud maailma mahus, mis teeb 
EL-ist maailma suurima toi-
duainete eksportööri.

Põllumajanduspoliitika on 
üks Euroopa Liidu aluspolii-
tikatest ja üks vähestest tõe-
liselt ühistest poliitikatest, 
mille puhul on suur osa ra-
hastamisest ja reeglitest kok-
ku lepitud ELi tasandil.

Enam kui pool sajandit 
tagasi, kui ÜPP loodi, seati 
sellele järgmised eesmärgid: 

tõsta põllumajanduse toot-
likkust, kindlustada põlluma-
jandusega tegeleva rahvas-
tikuosa rahuldav elatustase, 
stabiliseerida turud, tagada 
varude kättesaadavus, tagada 
mõistlikud tarbijahinnad.

Kuigi ÜPP on oma ajaloo 
jooksul läbinud mitu suurt 
reformi, ei ole need eesmär-
gid oma asjakohasust kaota-
nud. Tootlikkuse kõrvale on 
erinevate reformide ja ÜPP 
etappide kaudu lisandunud 
konkurentsivõime, jätku-
suutlikkuse ja avaliku hüve 
mõõde. Nende eesmärkide 
universaalsus ja asjakohasus 
on säilinud tänu teguritele, 
mis olid olulised ka ühist po-
liitikat välja töötades: põllu-
majandusliku tegevuse eripä-
ra ja põllumajanduse läbipõi-
mumine muu majandusega.

Ühise põllumajandus- 
poliitika eesmärgid

Euroopa Komisjon on tea-

tises sõnastanud tuleviku 
ÜPP-le järgmised eesmärgid: 
aruka ja vastupanuvõimelise 
põllumajandussektori toe-
tamine, keskkonnahoiu- ja 
kliimameetmete edendami-
ne ning EL-i keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidesse panus-
tamine, maapiirkondade sot-
siaalmajandusliku olukorra 
edendamine.

Paljuski peegelduvad need 
muudatused nii põllumajan-
duses endas kui ka laiemalt 
võttes ootustes, mida ühis-
kond põllumajandusele on 
seadnud. Järjest tähtsamaks 
muutub turule orienteeritud 
põllumajandus, põllumajan-
duspoliitikas väärtustatakse 
teadmiste ja riskijuhtimise 
rolli, üha rohkem saab sel-
geks, kui oluline on põllu-
majanduse roll keskkonnaga 
seotud avalike hüvede pakku-
misel ning kui palju peaksid 
muud valdkonnad maapiir-
kondade elujõulisuse taga-

misse panustama.

Ühine põllumajanduspo-
liitika ministrite arute-
ludes

Eelnevat kinnitas ka põllu-
majandusministrite 29. jaa-
nuaril toimunud arutelu. ELi 
põllumajandusministrid näe-
vad ÜPPd jätkuvalt ELi ühe 
aluspoliitikana. Samas leiti, 
et see peab kaasas käima üle-
jäänud maailma puudutavate 
arengutega ning kohanema 
uute väljakutsete ja tarbijate 
ootustega.

Ühise põllumajanduspolii-
tika aluseesmärke kahtluse 

alla ei seata, küll aga on liik-
mesriikidel eesmärkidest rää-
kides mõnevõrra erinevad 
rõhuasetused. Lisaks peeti 
sõnavõttudes tähtsaks võrd-
seid konkurentsitingimusi, 
keskkonda ja kliimat, avalik-
ke hüvesid, loomade heaolu, 
töökohtade loomist, bio- ja 
ringmajandust kui ka ohutut 
toitu.

Järgmiseks perioodiks on 
Euroopa Komisjon välja 
pakkunud uue, tulemustele 
orienteeritud rakendusmeh-
hanismi, mis hõlmab mõlema 
ÜPP samba ühist program-
meerimist ja liikmesriikidele 
senisest suurema otsustus- 
õiguse andmist. Liikmesriiki-
de arvates saab põllumajan-
duspoliitika eesmärke selle 
ulatuse ja toime tõttu pare-
mini saavutada ühispoliitika 
abil.

ÜPP rahastamine EL-i eel-
arvest on õigustatud, kuivõrd 
see on kõige tõhusam viis 
eesmärkide saavutamiseks 
ning väljakutsetele vastami-
seks. Uue rakendusmehha-
nismi suhtes on liikmesrii-
gid ettevaatlikult positiivselt 
meelestatud – selles nähakse 
võimalust tänasest enam liik-
mesriikide eripäradega arves-
tada, samas soovitakse vältida 
ühispoliitika aluspõhimõte-
test eemaldumist.

6. veebruaril toimunud põl-
lumajanduse ja maaelu aren-
gu nõukogu istungi raames 
arutasid sektori esindusorga-
nisatsioonid selle üle, milli-
sed on Eesti seisukohad ÜPP 
tuleviku teatise kohta. Aru-
teludest saadud sisendi põhjal 
esitab Maaeluministeerium 
lähema kuu jooksul Eesti sei-
sukohad kinnitamiseks Vaba-
riigi Valitsusele.
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KUHU MINNA MÕNE REAGA

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
Lääne-Virumaa Südamehaigete ja Sclerosis-Multiplex-i 
ühingute „Terviseseminar“ toimub 12. veebruaril kell 13 
Targa Maja seminariruumis nr 114, lektor tervisekoolitaja 
Riinu Rätsep.

Rakvere kultuurisündmused
23. detsember - 10. veebruar näitus „Herman Talvik“ 
Rakvere Teatrigaleriis
15. jaanuar – 23. veebruar Anu Kotli kiriloomade näitus 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
17. jaanuar - 13. veebruar lasteraamatute illustratsioonide 
näitus Rakvere Teatri väikses majas
23. jaanuar - 17. veebruar Urmas Uustali näitus „Aju vaba-
dus“ Rakvere Galeriis
9. veebruar kell 18 kontsert „Saja aasta lood, laulud ja jutud“ 
Margeri Majas, esinevad Indrek ja Paul Kristjan Kalda
9. veebruar kell 21 Tina Bednoff & Jameson Slim – Blues & 
Boogie Buena Vista Sofa Clubis
10. veebruar kell 18 etendus vene keeles „Abielumehi ei ole 
palju“ / «Мужей много не бывает» Rakvere Teatris
5. - 10. veebruar Rakvere Gümnaasiumi filmifestival: 10. 
veebruar kell 18 finaal Rakvere Gümnaasiumis
11. veebruar kell 20 etendus „Meri ja Orav“ Buena Vista So-
fa Clubis
12. veebruar kell 14 Virumaa kirjandusauhinna arutelukoh-
vik Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
12. veebruar kell 18 Anniina Ljokkoi raamatuesitlus „Väi-
kesed veganid: laste kasvatamisest ja toitumisest“ Lääne-Vi-
rumaa Keskraamatukogus
13. veebruar kell 14 vastlatrall ja isetehtud kelkude võistlus 
Vallimäel
13. veebruar kell 20 Comedy Estonia etendus „See kõlas mi-
nu peas paremini“ Rakvere Teatris
14. veebruar kell 18 kammerkontsert „Muusikatund Otsa 
kooliga“ Kaurikoolis, esinevad klassikalise laulu eriala õpila-
sed
15. veebruar kell 18 kontsert helisevas eesti keeles Lää-
ne-Virumaa Keskraamatukogus, ansamblilaulud Rakvere 
Muusikakooli laulustuudio esitluses
16. veebruar kell 20 Karakteri etendus „Mida talle öelda ehk 
tigu“ Rakvere Rahvamajas, lavastus on pühendatud Leedu 
Vabariigi 100. aastapäevale
19. veebruar kell 19 Rakvere Teatri luuleõhtute sari „Kuu 
Kutse“: vaba mikrofon ja (oma)looming Teatrikohvikus

Rakvere Teater
09.02. kl 19 Lendas üle käopesa  s. maja (lav. Eili Neuhaus)
09.02. kl 19 Ükssarvikute farm v. maja (lav. Urmas Lennuk)
15.02. kl 19 Hullemast hullem s. maja (lav. Elina Purde)
15.02. kl 19 See kõik on tema v. maja (lav. Helen Rekkor) 
venekeelse tõlke võimalus

Biore Tervisestuudios
Rakveres Laada 5 
9. veebruar kaaniravi, V. Kudrjavtsevi vastuvõtt
13. veebruar ortopeedi vastuvõtt, jalalaba uuring ja sisetal-
dade määramine, dr Lehte Pärn
15. veebruar tervisliku seisundi testimine, Eve Heinmetsa 
vastuvõtt
22. veebruar sõltuvuste vastased nõelad, dr Mihkel Veski-
mägi , reg www.nikostopp.ee
27. veebruar Biore 10 aastat, kell 12 lõikame lahti tordi ja 
kostitame sõpru! Olete oodatud!
17. märts suur tervisekonverents Aqva Spa konverentsikes-
kuses kell11-16.30

Hõbeakadeemia
16. veebruaril kell 12 toimub Hõbeakadeemia loeng. Esineb 
Lagle Parek teemal „Palverännu tee diagonaalis läbi Eesti“. 
Loeng toimub TLÜ Rakvere kolledžis Pikk 40. Osalustasu 2 
eurot.

 Gustavi maja
20. veebruar kell 18 Liis Orava loeng „Patogeensed bakte-
rid, parasiidid, seenhaigused ja organismi toetamine loo-
dusravi abil“
2. märts kell 18 Metsamoori loeng „Sünnikoodi taimed, ele-
mendid ja värvid“
6. märts kell 18 õhtu Lille Lindmäega
Vajalik eelnevalt registreeruda tel 553 5871, 
www.gustavimaja.eu

Olümpiamängude 
avamisel kannab 
lippu Saskia Alusalu

Eesti lippu kannab 9. 
veebruaril toimuval XXIII 
taliolümpiamängude avat-
seremoonial PyeongChan-
gis kiiruisutaja Saskia Alus-
alu.

Alusalu sõnul on olüm-
piamängude avatseremoo-
nial Eesti lipu kandmine 
väga suur au ja eriline tun-
nustus. „Eesti kiiruisutami-
ne on olümpiamängudel 
esindatud enam kui 
50-aastase vaheaja järel ja 
see on tõeliselt ilus viis se-
da tähistada,” ütles Alusalu 
ning lisas: „Loomulikult on 
see vastutusrikas ülesanne 
ja ühtlasi ka minu senise 
sportlaskarjääri üks piduli-
kumaid hetki.”

Eesti olümpiadelegat-
siooni juhi Martti Raju sõ-
nul ei olnud lipukandja va-
limine keeruline. „Viima-
sest korrast, kui eestlane 
kiiruisutamises olümpia-
mängudel võistles, on 
möödas enam kui 50 aas-
tat. Selle Eesti jaoks olulise 
spordiala taaskord olüm-
piale jõudmine on väärt tä-
histamist ja esiletõstmist,” 
ütles Raju.

„Saskia Alusalu on oma 
seniste saavutuste poolest 
ka selle olümpiakoondise 
üks edukaim sportlane, mis 
oli lisaargumendiks tema 
valimisel,” lisas ta.

23aastane Saskia Alusalu 
osaleb olümpiamängudel 
esimest korda. Saskia Alus-
alu on Euroopa meistri-
võistlustel jõudnud kahel 
korral kümne parema hul-
ka. Maailmamaistrivõist-
lustel saavutatud parimad 
kohad on 10. (2015) ja 21. 
(2016). 

Alusalu on teine Eesti 
kiiruisutaja, kes olümpia-
mängude avamisel on lip-
pu kandnud – 1992. aastal 
Albertville’i taliolümpia-
mängudel avatseremoonial 
oli lipukandjaks kiiruisuta-
mise olümpiavõitja Ants 
Antson.

Kuulutaja

Täna kell 18 toimub Väi-
ke-Maarjas Georgi söögitoas 
järjekordne põllumeeste seltsi 
õhtukool, kus sedapuhku kü-
laliseks Kaido Höövelson 
alias Baruto. Õhtu teemaks 
on „Jaapanis Eestile mõeldes“.

Ürituse korraldaja Sven 
Kesler tõi esile õhtukooli tä-
navuse hooaja eripalgelisuse. 
„Novembris kohtusime kul-
tuurihoidja Harry Veldiga ja 
kuulsime humoorikat ülevaa-
det nõukaaesest eluolust Väi-
ke-Maarjas ja kuidas kõige 
kiuste kultuuri hoiti ning 

tehti. Detsembris oli külas 
Raul Rebane ja rääkisime 
paikkonna maine kujundami-
sest ning pilgust maale linna 
poolt vaadatuna. Jaanuaris 
saime põnevat infot eestlaste 
käekäigust sõjaeelsel ja –aeg-
sel Venemaal, aga ka atmos- 
fääri kohta Tartu ülikooli 
füüsikateadlaselt Eduard 
Tammelt,“ meenutas Kesler.

„Kevadel kohtume, kas 
märtsis või aprillis, Eesti Va-
bariigi suursaadikuga Prant-
susmaal Alar Streimanniga, 
kes oli Eesti ELga liitumist et-

tevalmistava delegatsiooni 
juht ning temaga vestleme 
nendest aegadest, meie või-
malustest ja ka arengutest 
praeguses Euroopas,“ rääkis 
korraldaja.

Kesler nentis, et osalejate 
arv on ürituseti erinev, ent 
välja on kujunenud ka kindel 
sõpruskond, kes alati kohal 
käib. „Pärast valdade ühine-
mist on ka Rakke poolt rah-
vast käinud,“ rõõmustas õh-
tukooli eestvedaja.

Liisi Kanna

Eesti sünnipäevakuul saab 
Lääne-Virumaa keskraama-
tukogu 1. korrusel vaadata 
Fred Jüssi fotonäitust „Raja-
mustrid“.

Keskraamatukogu kodule-
helt leitavas tutvustuses sei-
sab, et kui otsida seletust Fred 
Jüssi ainulaadsele fenomenile, 
siis ilmselt tulebki selleks pi-
dada naasmist lihtsuse, ini-
mesele kõige loomulikumate 
ja lähedasemate põhiväärtus-
te juurde, mis on esitatud läbi 
kristallselge isikliku elukoge-
muse, läbitunnetatuse, veen-
vuse ja imelise emakeele ka-
sutuse. Mees, keda on nime-
tatud eestlaste südametunnis-

tuseks ja hinge peegliks, süga-
va elutarkuse kandjaks, ütleb 
enda kohta küll tagasihoidli-
kult, et on vaid aken, mis va-
hendab seda valgust, mis on 
niigi olemas kõikjal meie üm-
ber.

„Rajamustrid“ on üks särav 
valguskiir läbi selle akna. Näi-
tuse aluseks on Fred Jüssi 
loodusfotod. Väljapanek 
koosneb 31 pildist tema loo-
mingu paremikust. Fotodel 
on kujutatud Eestimaa loodus 
läbi aastaaegade, looduskau-
nite kohtade, inimeste, loo-
made jne. Fred Jüssi loodus-
fotod on sugestiivsed ja sü-
damlikud ning annavad edasi 

meie maa põhjamaist kargust, 
on kaunis ja õpetlik jutustus 
läbi looduspiltide tulevastele 
põlvedele. 

„Teeliste rajad ühendavad, 
lahutavad, tekitavad must-
reid. Lõpuks rohtuvad, jättes 
nähtamatu jälje,“ on Fred Jüs-
si öelnud.

Rändnäitus on kingitus 
100-aastaseks saavale Eesti 
riigile. Tiireldes mööda Ees-
tit, aitab see panna meid mõt-
lema elu põhiväärtuste ja loo-
duse hoidmise üle. Näituse 
kujundas Kersti Tormis.

Kuulutaja

Väike-Maarjas saab kohtuda Barutoga

Fred Jüssi fotonäitus 
„Rajamustrid“ ootab huvilisi

Näitus „Rajamustrid“. 
Allikas: www.lvkrk.ee
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Eesti Muusikaauhindadel 
2018 korjas Liis topeltvõidu, 
Aasta Naisartisti ja Aasta 
Popalbumi kategoorias. Te-
gelikult väärinuks enamatki...

Ja tuleb tunnistada, et tema 
esimene põhimõtteliselt puh-
talt eestikeelne album suudab 
tõepoolest üllatada. Selles, et 
tegemist on niikuinii andeka 
ja ennast lavalgi maksma pan-
na oskava artistiga, sai juba 
ammu veendutud, kuid mille-
gipärast Liisi pelgalt inglise-
keelne looming ei kõnetanud 
kuigi palju. Ei tekitanud posi-
tiivseid emotsioone, pani pi-
gem lihtsalt õlgu kehitama.

Nüüdne kannapööre see-
vastu lööb täiega ja kujutab 
endast lausa hittide sadu – 
mõnusad meloodiad, kaasa-
kiskuvad rütmid. Noortepä-
rane, kuid mitte ainult.

Juba varasemast teada „Sinu 
ees“, väidetavalt aastal 2016 
koguni enim mängitatud Ees-
ti lugu, paelub ainuüksi nuti-
kas-laheda teksti poolest – 
pole senini kuigivõrd oma 
algsest värskusest kaotanud.

Tõdemusrikas „Aeg on 
käes“ on siinses vilgaste viisi-
de seltskonnas ainuke n-ö 
dubleeruv lugu – sellest on 
peetud vajalikuks albumi 
boonusena teha täiendavalt 
inglisekeelne variant. Kus-
juures „Keep Running’uks“ 
mutafeerununa on vahest na-
tuke hoogsam ja kiirematem-
polisem ning vaieldamatult 
ööklubidesse (miks mitte väl-
jamaistessegi) tantsukaks pa-
remini sobiv.

Kuigi Liis on ka ise arvesta-
tav laulukirjutaja, on siin talle 
autoritena abikäe ulatanud 

ARVUSTUS
Liis Lemsalu, „+1“
Sargentas

mitmed hästi teada-tuntud 
nimed: Ewert Sundja, Ott 
Lepland, Aapo Ilves ja Daniel 
Levi Viinalass.

Albumi ainus duett, pala 
„Süda taob“, ongi Liisil „ette 
kantud“ just koos Ott Leplan-
diga. Head lauljad küll mõle-
mad, kuid koostöö eriti mõ-
jule ei pääse.

Üheks olemuselt kauni-
maks ja südamlikumaks ning 
hingestatumaks looks, mis 
praegu tundub olevat isegi 
plaadi esinduslugu, kuna Liis 
seda kõikjal ülesastumistel 
esitab, on ballaadiks liigituv 
imeline-romantiline „Püüab 

meid“.
Kahtlemata on plaadiümb-

riski, vähemalt Eesti mõistes, 
erakordselt atraktiivne ja igal 
juhul ostma meelitav – ühe-
sõnaga, klass omaette.

Ainsaks miinuseks, kui nii 
üldse öelda võib, on „+1“ suh-
teline lühidus, keerleb mängi-
jal vaid 37 minutit.

Kokkuvõttes tõepoolest 
üks parimaid eelmisel aastal 
väljaantud kodumaiseid albu-
meid ja kümnepallisüsteemis 
saab igati teenitult kaheksa 
punkti.

Ülo Külm
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SÕBRAKUU
KAMBRILAAT

9.-10. veebruaril
12.-13. veebruaril

ja

kaupluse A&E Kangad
Rakveres Koidula 2

TAGARUUMIS
(sissepääs läbi kaupluse)

soodsate hindadega VOODIPESU ja

VOODIPESUKANGAD

KARDINA- ja RÕIVAKANGAD 1-4 €/m

MÖÖBLIRIIDED 5 €/m

(ka väga head kummiga voodilinad)

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

12.-28. veebruar kollase

koera aasta allahindlus

KOGU KAUP -30%

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a

Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L P

- 9-16

, suletud

Müügil rikkalik valik heas korras kasutatud mootorsaage, võsalõikureid, ja

murutraktoreid Husqvarna, Jonsered j.t.

Soodsate hindadega müügil uued STIGA saed, lumepuhurid, lumesahad ja

lumeketid (STIGA ja ALPINA murutraktoritele) ning talviselt soodsate

hindadega murutraktorid, muruniidukid, trimmerid, hekilõikurid ja

akutooted.

Vaata ka lisa www.saed.ee

Asume Rakvere vald Sireli tee 3 (Tapa teeristis)

Tel 503 7729, 322 4174

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Kampaania sealiha 2,89 €/kg

Oma Põrsa Vaala Keskuse lihapoest
leiad laias valikus kiiresti valmivaid

snitsleid, kotlete ja lihalõike.
Lisaks pakume maitsvaid Ühistu

Eesti Lihatööstuse sinke ja vorste.

Vaala Keskuse lihapood avatud ka pühapäeviti

TÄHISTAME

EESTI VABARIIGI JUUBELIT

VÄÄRIKALT JA VÄRVILISELT!

KÕIK ILUTULESTIKUTOOTED

AINULT 1.-23. veebruarini 2018

AINULT TULEKESKUSES

Pikk 24B Rakveres

Tel 5777 9999
OÜ PARIISI TULED

35%-
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