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Kuulutuse eest on võimalik 
tasuda pangaülekandega. 
Kuulutus ilmub reedeses le-
hes, kui ülekanne on jõudnud 
Kuulutaja pangaarvele hilje-
malt neljapäeval kella 11ks.

Kuulutaja toimetus ei vastuta 
kuulutuse sisu eest.
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Tunnen heameelt, et sotsiaal-
demokraatide survel eelmises 
valitsuses alustatud ning 
nüüd lõpule viidav laste ja 
perede toetamise reform on 
õnnestunud. Tegu on viimase 
25 aasta jooksul suurima Ees-
ti perede toimetulekut paran-
dava reformiga, mille ees-
märk on tagada võrdsemad 
võimalused tuhandetele las-
tele ning aidata kaasa sellele, 
et meie iga järgmine põlv-
kond oleks eelmisest edu-
kam.
Viis aastat tagasi läksime Rii-
gikogu valimistele lubaduse-
ga kolmekordistada lapsetoe-
tus. Summa, mida riik maksis 
igale lapsele kuni tema 19aas-
taseks saamiseni oli püsinud 
kaua aastaid 300 krooni ehk 
19 euro juures. See number 
oli seda naeruväärsem, et 
näiteks riigieelarve oli jõud-
nud kümmekonna aastaga 
kolmekordistuda. Samal ajal 
maksti kõrgepalgalistele lap-
sevanematele vanemahüvi-
tist ülemmääraga üle 2000 
euro.
Ütlesime selge häälega juba 
toona, et selline proportsioon 
on Eesti valitsusele tõeliseks 
häbiplekiks. Absoluutne vae-
suse määr oli kõrgeim just 
laste puhul, küündides 10 
protsendini. Suhtelises vae-
suses elas ligi viiendik lastest. 
See tähendas, et vaesuses või 
vaesusriskis elas ligi 63 000 
last.
Lisaks sellele, et laste vaesuse 
nii kõrge näitaja on ühe Eu-
roopa riigi jaoks lihtsalt eba-
väärikas, mõjutab vaesus tu-
levase põlvkonna edasisi väl-
javaateid. Uuringud näita-
vad, et positiivsetele erandi-
tele vaatamata on vaesuses 
kasvanud lastel keskmiselt 
kehvem tervis, madalam ha-

ridustase, enam sõltuvushäi-
reid ja muud riskikäitumist, 
mille tulemusena ka suurem 
risk täiskasvanuna vaesuslõk-
su sattuda. Sellesse vaesusse 
sünnib omakorda uus põlv-
kond ning see suletud ring al-
gab otsast peale. 
Opositsioonis olles pidasime 
pikki poliitilisi vaidlusi ja Rii-
gikogu ööistungeid, et juhti-
da tähelepanu karjuvale vaja-
dusele vähendada laste vae-
sust. Reformierakond pidas 
laste päästmist vaesusmül-
kast raha raiskamiseks. Mäle-
tate ju, et peaministri meelest 
oli see võrreldav lennukilt ra-
ha külvamisega. Ja „üleliigset 
raha“ 80 protsendi Eesti laste 
abistamiseks ei pidavat ole-
ma.
Aastal 2014 asusime valitsus-
vastutust kandma. Loomuli-
kult tingimusel, et asutakse 
otsustavalt laste vaesust vä-
hendama. Esiteks tõstame 
järk-järgult igakuist lapsetoe-
tust esimesele ja teisele lap-
sele: 2015. aastal 45 euroni, 
tänavu 1. jaanuarist 50 euro-
ni. Aastaks 2019 täidame oma 
valimislubaduse, mil lapse-
toetus tõuseb 60 euroni. Tei-
seks loome kolme- ja enama-
lapselistele peredele uue las-
terikka pere toetuse. See tä-
hendab, et alates 2017. aasta 
1. juulist saab pere kolmanda 
lapse eest 300 euro suurust 
lapsetoetust ning aastaks 
2019 saab kolmelapseline pe-
re toetust 420 eurot. Selle 
meetme tõhusust on teise 
seas kiitnud ka professor Raul 
Eamets ja MTÜ Eesti Sündi-
musuuringute juht Tanel 
Paas, kes hiljuti Postimehes 
möönsid, et see on samm õi-
ges suunas, kuna muudab ka 
päriselt meie inimeste sündi-
muskäitumist. Meie nõudmi-

sel tõsteti ka toimetulekutoe-
tuse määramisel lastele ette-
nähtud osa ja suurendati toi-
metulekupiiri 90 eurolt 130 
eurole, mis on tõhusaim 
meede laste süvavaesuse vä-
hendamisel. Lisaks on 2015. 
aastast tagatud riiklikult toe-
tatud koolitoit ka gümnaasiu-
mis.
Uued muutused ei lase end 
kaua oodata. Juba 2017. aas-
tast luuakse üksikvanemate 
toetamiseks elatisabifond, 
mille kaudu toetatakse 100 
euroga kuus igat last, kelle 
ees jätab vanem elatise maks-
mise kohustuse täitmata. Nii-
samuti alustame uuest aas-
tast riikliku huvitegevuse toe-
tuse programmiga, millega 
suunatakse laste huvitege-
vusse 15 miljonit eurot lisara-
ha, ning investeerime Euroo-
pa Liidu abiga 6,5 miljonit 
eurot 1200 lapsehoiu koha 
loomisesse ning 14 miljonit 
eurot kvoodiraha kohalike 
omavalitsuste lasteaedade re-
konstrueerimise toetamiseks.
Selle aasta teises pooles saa-
me 2015. aasta laste vaesuse 
statistika, ent juba täna tea-
me, et materiaalse ilmajäetu-
se määr on laste seas lange-
nud seitsmelt protsendilt 
aastal 2013 (enne sotsiaalde-
mokraatide valitsusse saa-
mist) 3,9 protsendile aastal 
2015. Sel aastal langeb laste 
süvavaesus prognooside ko-
haselt tervelt kaks korda – 
üheksalt protsendilt neljalele. 
Tänu sotsiaaldemokraatidele 
on teostumas suurim laste ja 
perede toetamise reform 
taasiseseisvunud Eestis.

Jevgeni Ossinovski,
SDE esimees, tervise- ja 

tööminister

Lapsed on tuleviku võti
Kas vanaduses ootab meid kerjakott?
Kuulutaja toimetuse keskmine vanus on meie praeguse koossei-
su juures 32 eluaastat. Kuna tänases lehes kajastame üsna põh-
jalikult vast loodud pensionühistu Tuleva ideed ja tegemisi, siis 
arutlesime antud teemadel loomulikult ka omakeskis. 
Jõudsime järeldusele, et tõenäoliselt oleme meiegi „keskmised 
eestlased“, kes riiklikule pensionile väga loota ei julge. Pea kõigil 
meil on olemas II pensionisammas, ent kui palju seal täpselt ra-
ha on, või kui tootlik on fond, seda ei tea meist keegi. Ja mis selle 
teadmisega olekski peale hakata, kui pole teada, milline on selle 
raha väärtus siis, kui ükskord ise pensionile jääme?
Tuleb tunnistada, oh seda noorte inimeste mõtlematust!, et kõ-
lama jäi arvamus: kuna vanaduspõlv on veel kaugel, siis ei ole 
pension meie jaoks veel ei aktuaalne ega atraktiivne teema. 
Ometi leidsime üksmeelselt, et ka meie peame igaüks ise vastu-
tama ning koguma pensionipõlveks piisavalt rahalisi vahen-
deid.
Meie põlvkonnal on siiski üks eelis – me juba oskame mõelda 
end kapitalistliku turumajanduse tingimustesse. Me täiesti 
mõistame neid 55-60 aastaseid inimesi, kes on endale täiesti 
võõras olukorras – kuidas siis nii, tegin kaua ja kohusetundlikult 
tööd, kuid nüüd ähvardab kerjakott? Kas siis riik ei peagi mind 
vanaduspõlves üleval?
Ei pea jah, paraku. Kui, siis tagab minimaalsest minimaalsema 
hädavajaliku, ei rohkemat. Olgem ausad, tõhus riiklik pension 
on vaid üksikute heaoluühiskondade pärusmaa, valdavas osas 
maailma riikides ei piisa aga vanaduspõlve rahulikuks tagami-
seks ainult töötegemisest, vaid peab veel ka sammastele, fondi-
dele, ühistutele ja muule sellisele mõtlema.
Kuna paljudel on II pensionisambasse kogumine riiklikult ko-
hustuslikuks tehtud, siis ilmselgelt tasuks kas või korraks selles-
se teemasse süveneda ja üle kontrollida, millised seisud isiklikul 
pensionikontol valitsevad. Ehk saab teha paremaid valikuid?
Niisiis: võtke omale hetk ja mõtisklege, mida saate oma tuleviku 
heaks ära teha. Valiku peate loomulikult ise tegema ja tegelikult 
polegi neid nii vähe: koguge sääste, ostke maad, uurige aktsiate-
ga kauplemise võimalust. Arvestage, et skeem „lähen viis aastat 
enne pensionit Soome kärumeheks“ ei pruugi enam toimida, 
kuigi praegu see tõepoolest on ahvatlev ja paiguti ka töötab.
Ja investeerige lastesse – võimalik, et see on kõigist nimetatud 
valikutest pea jagu üle. Aidake neil kasvada headeks ja tublideks 
inimesteks. Küll siis soovivad ka nemad teid hiljem aidata – nõu 
ja jõuga.

Kuulutaja 
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Tapa vallavalitsus planee-
rib suuri rekonstrueeri-
mistöid Tapa südalinnas. 
Remonditöödeks on esita-
tud kaks suuremat raha-
taotlust, millest üks on ju-
ba saanud positiivse rahas-
tusotsuse.

Liisi Kanna

Keskkonnainvesteeringute 
Keskus on rahastamas raud-
teepeatuste muu transpordi-
ga ühendamise parandamist. 
Tapa sai selleks otstarbeks 
503331 euro suuruse toetuse. 
Tööde projekti kogusumma 
on aga 599000 eurot. Tapa 
vallavanem Alari Kirt nentis, 
et ülejäänud summa on valla 
omaosalus.
Tööde käigus rekonstrueeri-
takse Tapa bussijaama ümb-
rus, rajatakse suur pikaajaline 
parkla Valve tänavale ning 
parkla Vaksali Trahteri kõrva-
le. Kokku luuakse 55 parki-
miskohta.
Vallavanem märkis, et ka au-
tost jaama juurde saamise 
loogika peab olema läbi 
mõeldud. Tema sõnul on 
uuenduste eesmärgiks muuta 
inimeste liikumine sellel alal 
paremini korraldatuks. „Jaa-
ma poole suunduvad kõnni-
teed on vaja korda teha. Üle 

Tapa kesklinn saab uue ilme

Projektirahastuse toel  loodetakse uuendada Tapa Kiriku- ja 
Kultuurikoja park. 

Foto: Liisi Kanna

tuleb vaadata ka busside ja 
taksode seisukohad,“ sõnas 
Alari Kirt.
Näiteks ehitatakse projekti 
raames Eha tänava serva kat-
kematu kergliiklustee ja la-
henduse saab bussijaama 
juures olev Sauna tänava üle-
käik. 
Lisaks paigaldatakse kolm 

reaalajatablood, üks kumma-
gi perrooni peale ja üks bussi-
jaama- platsile.
Teine rahataotlus, koguma-
hus 1,6 miljonit eurot, esitati 
Ettevõtluse Arendamise Siht-
asutuse (EAS) piirkondade 
konkurentsivõime tugevda-
mise toetuse saamiseks. Taot-
lusvooru tähtaeg oli 29. april-

lil ning rahastamine otsusta-
takse suvekuude jooksul.
See projekt hõlmab vaksa-
liesise ringtee, Sauna ja Jaa-
ma tänava rekonstrueerimist. 
Lisaks teetöödele plaanitakse 
projekti raames rekonstruee-
rida Tapa Kiriku- ja Kultuuri-
koja park ning Grossi toidu-
poe kõrval olevad park ja 
parkla.
„Kirikupargis tulevad väga 
põhjalikud uuendused. Mõ-
ned puud on tarvis maha 
raiuda, teised juurde istuta-
da. Kindlasti tulevad sinna 
uued teerajad. Parki rajame 
ka laste mänguala,“ tutvustas 
vallavanem plaane.
Jalakäijate ohutuse tagami-
seks rajatakse uued ülekäigu-
rajad. Uuendada loodetakse 
ka südalinna tänavavalgus-
tust.
Kirdi sõnul ei ole nende töö-
de teostamine kuigi keeruli-
ne. Nii ühe kui teise projekti 
raames plaanitav peaks val-
mis saama aastaga. Bussijaa-
ma ümbruse korrastamise 
töödeks kuulutatakse hange 
välja sügisel ning rekonst-
rueerimistööd loodetakse 
valmis saada 2017. aasta lõ-
puks. Kui Tapa vald saab posi-
tiivse vastuse ka EASilt, või-
dakse needki uuendused 
järgmise aasta lõpuks ellu 
viia.

Uus nitraaditundliku ala tegevuskava 
ootab arvamusi
Maikuu jooksul saab igaüks arvamust avaldada Pandivere ja 
Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala uue tegevuskava 
kohta, milles sisalduvad tegevused põllumajandusreostuse 
mõju vähendamiseks pinna- ja põhjaveele aastateks 2016-
2020.
2003. aastal kehtestas valitsus Pandivere ja Adavere-Põltsa-
maa nitraaditundliku ala kaitse-eeskirjaga Lääne-Virumaa, 
Järvamaa ja Jõgevamaa piires nitraaditundliku ala, selle välis-
piiri ja piirangud põllumajandustootmisele.
Piirangute põhjuseks on Pandivere kõrgustiku ja Kesk-Eesti 
tasandiku looduslik eripära - õhuke pinnakate ning karsti-
lehtrite ja allikate rohkus, mille tõttu on see ala erakordselt 
tundlik pinna- ja põhjaveereostusele.
Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala tege-
vuskava aastani 2020 on järjekorras kolmas. Kava koostami-
sel tugineti eelmise perioodi tegevuskava elluviimise koge-
musele ja uurimistööde ning seirete tulemustele. Vajadusel 
korrigeeritakse nitraaditundliku ala tegevuskava nelja aasta 
tagant vastavalt pinna- ja põhjavee seireandmetele.
Tegevuskava kiidab heaks Vabariigi Valitsus, kuid enne seda 
on see avalikul väljapanekul, mille ajal on kõigil võimalik esi-
tada tegevuskava eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. 
Esitatud ettepanekutele ja vastuväidetele vastab tegevuskava 
koostamise korraldaja kirjalikult kahe kuu jooksul.
Ettepanekuid saab esitada kuni 27. maini. Tegevuskava koos-
tamist korraldab Keskkonnaministeerium.

Alates 30. maist saab taotleda 
metsameetme toetust
Sihtasutus Erametsakeskus võtab 30. maist kuni 15. juunini 
vastu metsameetme toetuse taotlusi. Toetuse abil saab taas-
tada kahjustatud metsa ja teha vajalikke hooldusraieid.
Toetusraha jagatakse esimeses järjekorras neile, kes peavad 
toime tulema ulatuslike metsakahjustustega. Järgmised prio-
riteetsed tegevused on hooldusraie, metsapuude taimehai-
guste ja –kahjustuste ning ulukikahjustuste ennetamine.
Töödega võib alustada päev pärast toetustaotluse esitamist. 
Loodusõnnetuse või tulekahju korral võivad kahjustused olla 
kõrvaldatud ja mets taastatud taotluse esitamisele eelneval 
aastal.
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Absurdne olukord
Eestlased on pensionisüstee-
mi tasunud alates 2003. aas-
tast  enam kui 2,3 miljardit 
eurot. Fondi väärtus täna on 
üle 2,6 miljardi euro, mis teeb 
aasta tootluseks 2,9 protsenti. 
Pole teab mis kiita protsent, 
ent veelgi jahmatavam on 
see, et fondide haldustasu-
deks on kulunud kokku enam 
kui 208 miljonit eurot, samal 
ajal kui investorite teenistus 
on 347 miljonit eurot.
Mitmed uuringud, nagu näi-
teks OECD riikide raport, kin-
nitavad, et Eesti II pensioni-
samba tootlus on võrreldes 
teistega madalaim, samal ajal 
haldustasud aga kõrgeimad. 
Riigikontroll tegi juba mitu 
aastat tagasi pensionifondi-
dele ettepaneku teenustasu-
de langetamiseks, ent olu-
kord püsis muutumatu.

Tuleva tuli appi
„Kuna riik oma 600 000 elani-
kule appi ei tulnud, siis tuli 
kodanikuaktiivsuse korras te-

ha oma start-up,“ põhjendas 
Tuleva üks asutajatest Indrek 
Kasela veebis antud interv-
juus ühistu loomist.
Pensioniühistu Tuleva kodu-
lehelt võib lugeda, et liikme-
tele lubatakse läbipaistvust ja 
madalaid kulusid. „Meie filo-
soofia on selline, et me ei spe-
kuleeri kaugema tuleviku üle 
ning seetõttu ei loobi ka luba-
dusi selles osas, milliseks kel-
legi pensionipõlv kujuneb. 
Lähtume ideest, et madalam 
teenustasu jätab iga stsenaa-
riumi korral rohkem raha 
pensionikogujale kui kõrge 
teenustasu,“ annavad ühistu 
asutajad Tuleva kodulehekül-
je kaudu teada.
Kõige rohkem maksavad tee-
nustasu „Danske Pension 50“ 
kliendid, seal on haldustasu 
1,72 protsenti.
Rakveres Tuleva ideed tutvus-
tamas käinud Tõnu Pekk rää-
kis, et pensionifondidele on 
Rahandusministeeriumi 
määrusega ette nähtud ko-
hustus väikeste sammudega 

langetada teenustasud 0,5 
protsendini, see pidavat juh-
tuma aga alles paarikümne 
aasta pärast. Tuleva alustab 
aga 0,55 protsendiga. „Meie 
teenustasude suuruse üle 
hakkavad põhikirja kohaselt 
otsustama ühistuliikmed ja 
pole kuigi tõenäoline, et liik-
med otsustaksid tasusid tõs-
ta.“
Indrek Neivelt, kes oli pensio-
nireformi aegu Hansapanga 
juht ja nüüd samuti üks Tule-
va eestvedajatest, on avalikult 
öelnud, et fondi haldustasu 
määramisel peaks eesmärk 
olema Rootsi tase ehk 0,24 
protsenti aastas. 
„Kui meie fondid ei suuda 
sellise tasemega opereerida, 
siis võiksime kogu pensioni-
raha anda otse ilma vahenda-
jateta mõnele maailmatase-
mel fondile juhtida. 100 prot-
senti Eestisse investeerivatel 
fondidel oleks õigustatud 
kõrgem haldustasu,“ kirjutas 
Neivelt isiklikul kodulehekül-
jel.

Kuulutaja palus antud teemal kom-
mentaari endiselt tervise- ja töömi-
nistrilt, SDE volikogu liikmelt Rannar 
Vassiljevilt: “See, et pensionifonditu-
rule siseneb uus teenusepakkuja, on 
igati positiivne. Tihedam konkurents 
peaks parandama pakutava teenuse 
kvaliteeti ja langetama hindasid. Nii 
võiks juhtuda ka Tuleva turule tuleku-
ga, ehk siis ettevõtmine tõotab kasu 
ka neile, kes oma senist pensionifondi 
vahetama ei kipu. Kuna uus pensioni-
fond veel turul ei tegutse ning prae-
gu käib alles ühistu moodustamine, 
saab hinnangute andmisel lähtuda 
sellest, mida plaanitakse ja avalikku-
sega jagatakse.
Tuleva kritiseerib seniseid pensioni-
fondide kõrgete teenustasude ja keh-
va tootluse pärast. Kui Tuleva poolt 
lubatud 0,55protsendine teenustasu 
saab teoks, siis on see kahtlemata 
soodsaim. Ka tootluse osas ei hiilga 
meie pensionifondide keskmine võrd-
luses näiteks teiste OECD liikmesriiki-
dega. See annab loodavale ühistule 
julgust astuda konkurentsi lihtsa stra-
teegiaga - investeerida kogu maail-

ma aktsiatesse ja Euroopa võlakirja-
desse vastavalt nende osakaalule tu-
rul, teisisõnu indeksfondidesse.
 Millised saavad olema pakutavates 
fondides aktsiate ja võlakirjade osa-
kaalud, on veel ebaselge. Julgen 
prognoosida, et pikas perspektiivis 
on Eestis fonde, mis ületavad Tuleva 
poolt pakutava lihtsa lähenemisega 
saavutatavat tootlust ja ka neid, kes 
sellele alla jäävad. Millised osutuvad 
üheks ja millised teiseks, sõltub fondi-
haldurite nutikusest ning seda näitab 
aeg.
Usun, et ei eksi väga palju, kui väi-
dan, et keskmine pensionikoguja ei 
ole maailma finantsturgudel toimu-
vaga kursis. Seetõttu võib fondide 
pakutavale hinnangu andmine prob-
leeme tekkida. Üldiselt on mõistlik 
võrrelda teenustasusid (ehk hinda) 
ning tootlust (ehk kvaliteeti), samas 
arvestada, et agressiivsem strateegi 
tähendab üldjuhul suuremat riski ja 
pensioniks kogutu väärtuse kõikumist 
ajas. Ja nagu elus ikka - tulevikku ei 
saa ennustada pelgalt minevikus toi-
munu põhjal.”

Tuleva toob tulest eestlaste pensionid?

Ühistu on loodud, ent enne 
kui esimesi reaalseid samme 
saab tegema hakata, on vaja 
koguda vähemalt 3000 liiget. 
Liikmeks saab iga eestlane, 
kellel on pensionikonto. Li-
saks on vaja teha registreeru-
mine ühistu kodulehe vormi 
kasutades ja tasuda ühekord-
ne liitumistasu 100 eurot.
Tõnu Peki sõnul saavad nad 
sellise liikmeskonnaga hakata 
juba ettevalmistusi tegema. 
„Oleme välja arvutanud, et 
kui 3000 tüüpilise II samba 
pensionikontoga inimest 
ühendaks oma pensioniva-
rad, siis selline pensionifond 
saavutaks paari aastaga 50 
miljoni euro suuruse mahu. 
Sellise mahu juures saamegi 
juba algusest peale hoida tee-
nustasud piisavalt madalad.“
3000 esimesele ühistuliikme-
le pakutakse võimalust pa-
nustada ka Tuleva pensioni-
kapitali ja saada nii õigus di-
videndimaksetele. Pensioni-
kapitali mitte panustanud 
liikmele lubatakse pensio-
niboonust.
Mis saab siis, kui ei leita ühis-
tule piisavalt liikmeid? „Mus-
ta stsenaariumi korral saame 

ühistu liikmetega otsustada 
näiteks, et liikmetasud kan-
takse tagasi. Algselt arvasime, 
et kui liitujaid on nädalas sa-
dakond, siis on väga hästi, 
kolme nädalaga on aga regist-
reerunuid juba 1000. Seetõttu 
oleme endiselt optimistli-
kud,“ sõnas Pekk.

Swedbank
langetab hindu
Swedbank Investeerimisfon-
did ASl juhatuse esimees 
Kristjan Tamla kinnitas Kuu-
lutajale, et pensionifondide ja 
ka teiste investeerimisfondi-
de tasud on ka neile oluline 
teema. „Kuna pensioni kogu-
mine on pikaajaline protsess, 
siis võib isegi väike erinevus 
haldustasu määras aasta-
kümnete lõikes suurt kulude 
erinevust tähendada,“ ütles 
Tamla. 
„Sel põhjusel on Swedbanki 
pensionifondide haldustasud 
viimasel ajal oluliselt lange-
nud ning meie pensionifon-
did on Eestis kõige madala-
mate tasudega,“ jätkas Tamla. 
„Kui veel eelmise aasta suvel 
jäid Swedbanki teise samba 
pensionifondide tasud vahe-

mikku 0,9 - 1,6 protsenti, siis 
tänaseks on need langenud 
vahemikku 0,6 – 1 protsenti. 
Näeme, et lähima aasta jook-
sul langevad need tasud veel-
gi. Seega on juba mõne Swed-
banki pensionifondi haldus-
tasu jõudnud väga lähedale 
Tuleva reklaamitavale tasu-
le.“
Äsja Rakveres toimunud in-
vesteerimisseminaril LHV 
Panka esindanud maaklerite-
gevuse juht Alo Vallikivi tun-
nistas, et on Tuleva osas veidi 
skeptiline. „Nende retoorika 
on agressiivne ja negatiivne 
praeguse süsteemi osas, sa-
mas võtavad sõna inimesed, 
kes on selles süsteemis osale-
nud,“ kommenteeris Vallikivi. 
„Teades, kui keeruline on jõu-
da pensionifondi kliendini, 
peavadki nad niimoodi tu-
rundama, kuid kahtlen, kas 
indeksitesse investeerimine 
on just igaühele sobiv ja tee-
nustasude argument ülim. 
Kindlasti soovin neile jõudu 
ja toetan mõtet, et iga pensio-
nikoguja peaks kõiki argu-
mente kaaluma ja iseseisvalt 
otsustama.“

RANNAR VASSILJEV: TULEVIKKU EI SAA 
ENNUSTADA MINEVIKUS TOIMUNU PÕHJAL

Veel mõni nädal tagasi polnud tõenäoliselt kuigi palju neid, kes oleks uskunud, et II 
pensionisammas neid vanaduspõlves majanduslikult vee peal hoiab, sest Eesti II 

pensionisamba tootlus on võrreldes teistega madalaim, aga haldustasud kõrgeimad. 
Seetõttu arutletakse tõsiselt vast loodud pensioniühistu Tuleva missiooni ja lubadus-

te üle.

Katrin Kivi
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Lääne-Viru maavalitsuses 
toimunud maavanema, seo-
tud ametkondade ning ko-
halike toidukäitlemisette-
võtete esindajate kohtumi-
sel otsustati, et alates juu-
nist jätkab Veterinaar- ja 
Toidulaboratooriumi Rak-
vere labor tegevust opti-
meeritud kujul. Laboris 
jätkatakse toidu, sööda ja 
vee mikrobioloogiliste ana-
lüüside ning bakter- ja pa-
rasiithaiguste tekitajate 
proovide uurimist.

Katrin Kivi

„Jõudsime kohalike ettevõtja-
tega toimunud arutelude tu-
lemusel kõiki osalisi rahulda-
nud lahendini s.t Rakvere la-
bor jätkab tööd senisest tõhu-
samalt,“ ütles Maaeluminis-
teeriumi toiduohutuse ning 
teaduse ja arenduse ase-
kantsler Toomas Kevvai. „Ku-
na töö maht laboris on vii-
mastel aastatel oluliselt vähe-
nenud, siis korraldame labori 
töö ümber nii, et kohalike et-
tevõtjate jaoks olulised tee-
nused jääksid Rakverre alles, 
kuid samas oleks tagatud ole-
masolevate ressursside või-
malikult efektiivne kasutami-
ne.“
„Tabelarvutus võib näidata 

ühesugust tulemust, kuid 
valdkonda ei saa juhtida pel-
galt majandusliku kasu pin-
nalt,“ leidis kohtumisel Lää-
ne-Viru Maavanem Marko 
Torm. „Riik peab hea seisma 
selle eest, et ettevõtlus saaks 
areneda ja tootjad nende 
jaoks vajalikku teenust kõige 
mõistlikumal moel. Avalik 
sektor kipub olema suundade 
muutmisel pigem aeglane, 
kuid sel korral saime piirkon-
na jaoks olulise töövõidu vä-
ga kiiresti.“
Ka suurettevõtja Oleg Grossi 
arvates on hea uudis, et riik 
leidis võimaluse labori kulu-
sid optimeerida ja edaspidi 
saab proove Rakveres anda. 
„OG Elektra annab üle 2000 
proovi aastas ja oleks mõel-
damatu olnud neid näiteks 
cargobussiga laborisse saa-
ta,“ kommenteeris ta. „On kii-
duväärt, et riik oma ametkon-
dade tegevuskulusid korri-
geerib. Eraettevõtja peab alati 
oma kulusid hoolega jälgima, 
nii peab seda ka riik. Siinko-
hal on riigil veel palju tööd te-
ha.“

Kohtumise tulemus
Veterinaar- ja Toidulabora-
tooriumi Rakvere osakond 
jätkab juunist toidu, sööda ja 
vee mikrobioloogiliste ana-
lüüside tegemist, bakter- ja 
parasitaarhaiguste tekitajate 
uurimist tootmise esmata-

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi Rakvere labor jätkab tegevust

Lääne-Viru maavanem Marko Torm (vasakul) arutlemas Maaeluministeeriumi esindajatega Rak-
vere labori tuleviku üle. 

Fofo: Kristel Kitsing

sandi proovides ning joogivee 
tavapaketi analüüside tege-
mist. 
Toidu-, sööda- ja alkoho-
liproove aga hakatakse va-
hendama Tartu ja Tallinna la-
boritesse. Samal ajal lõpeta-
takse toidu ning reo- ja heit-
vee keemiliste analüüside te-
gemine. 
Piirkonna ettevõtjate jaoks 
vajalikke veeuuringuid teos-
tab Veterinaar- ja Toidulabo-
ratooriumiga sõlmitud koos-
tööleppe alusel edaspidi OÜ 
Eesti Keskkonnauuringute 
Keskuse Jõhvis asuv labor. Sa-

muti lõpetatakse Rakvere la-
boratooriumis riikliku järele-
valve käigus võetavate toidu-
proovide mikrobioloogiliste 
analüüside tegemine.

Optimeeriti kulusid
„Rahalisi ressursse kompro-
misslahenduse käigus ei va-
bane,“ ütles kohtumisel Heli 
Reinet, kes on Veterinaar- ja 
Toidulaboratooriumi direkto-
ri asetäitja toiduohutuse alal. 
„Lihtsalt optimeerime tege-
vuskulusid ja hoiame kokku 
suuremate investeeringute 
arvelt,“ selgitas Reinet.

Reinet kinnitas, et klientide 
jaoks hinnakiri ei muutu. Küll 
aga muutuvad proovide vas-
tuvõtmise ajad. Alates juunist 
on labor avatud esmaspäe-
vast neljapäevani kell 8 -14 ja 
reede kell 8 -12.
Ametkond on avalikult välja 
öeldud, et majandus- ja hal-
duskulude optimeerimiseks 
jääb senise üheksa inimese 
asemel tööle 4 ning labori te-
gevus koondatakse esimesele 
korrusele. Kasutatav pind on 
sisuliselt viis korda väiksem 
kui enne.

Tulekul on Haljala 
kihelkonna 775 
aastapäev
Haljala vald valmistub tä-
histamaks kihelkonna 775 
aastapäeva. Haljala valla-
vanema Leo Aadeli sõnul 
on olulisemad üritused su-
velavastuse „Megavald“ 
esietendus, ETV saate „Su-
venaabrid“ salvestus Võsu 
sadamas, kus mõõtu võta-
vad Vihula ja Haljala valla 
laulukoorid ning konve-
rents „Kihelkond keskuse 
ja ääremaa pingeväljas“, 
mis toimub 1.juulil Käsmu 
kirikus.
„Tegelikult kestavad juube-
liaasta üritused läbi aasta,“ 
ütles Aadel. „Kuna juubeli-
üritused toovad kodukanti 
ja vanematekoju palju sõp-
ru ja sugulasi, siis kutsume 
külaseltse üles avatud uste 
kaudu näitama ja korralda-
ma ühistegevusi meie kü-
lakeskustes Aasperes, Es-
sus ja Varangul.“
Sügisel valmib esmakord-
selt kihelkonna ajaloost 
kogumik, mis koondab 
kokku Haljala kihelkonna 
pärimuse ja pärandi, tema 
kuulsamad inimesed ja 
ehitised, ajaloopaigad ja 
mälestised. Kogumik väär-
tustab ja talletab kihelkon-
na rahvakultuuri ja ajaloo.

Kuulutaja

ASTU LÄBI,
OLEME AVATUD
Ringtee 3, Rakvere
E–R 8–17, L 9–15

PUIT ja EHITUSMATERJALID

Ootame Sind perega

kevadisele avamispeole

19. mail 2016. a

• Pakume torti

• Iga ostuga kaasa kingitus

• Meisterdamisnurk Priit Valgega nii

suurtele kui väikestele

• Lastele mängumaja ja mänguväljak

Ainult sellel päeval

KOGU PUITMATERJAL

–20%

MÕNE REAGA
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Lapse Kingades nädala 
raames said paljud Rakve-
re koolilapsed teoks teha 
oma unistuste tööpäeva 
ning laupäeval ootab lin-
narahvast Vanaema POP 
kohvik.

Maris Marko

”Unistuste tööpäev” on juba 
viiendat korda toimuv Rakve-
re Karmeli koguduse projekt, 
mida koolilapsed alati pikisil-
mi ootavad. Ettevõtmise si-
suks on, et kõigi Rakvere koo-
lide 6. klasside õpilased saa-
vad külastada mõnda huvita-
vat asutust ja tutvuda sealse 
tööga ning ühtlasi ise käed 
külge panna. Iga klass loosib 
viis last, kes saavad projektis 
osaleda. Ka külastatavad töö-
kohad valitakse loosiga.
Eelmistel kordadel on projekt 
toimunud 5. klassi lastega. 
“Sel aastal läksime 6. klassi, 
sest eelmisel aastal oli meil 
Erilise Lapse Kingades sünd-
mus, mis keskendus puuete-
ga lastele ja taolist unistuste 
tööpäeva ei toimunud. Et üks 
aasta vahele ei jääks, osale-
vad tänavu 6. klassid,” selgi-
tas Karmeli koguduse pastor 
Gunnar Kotiesen.
Kui varasematel aastatel on 
kõige suuremat põnevust 
pakkunud Estonian Air, siis 
tänavu lapsed lendama ei 
pääse. Gunnar Kotiesen ütles, 
et Nordica oli koostööst väga 

huvitatud ja lubas järgmisel 
aastal kindlasti kaasa lüüa.
Küll aga pakkusid vahvaid 
elamusi teised töökohad. 
“Tallinki laevas käinud tüdru-
kud olid eriti rõõmsad, et 
madrused ei ole ainult me-
hed, vaid ka naised,” meenu-
tas projektijuht Merle Ko-
tiesen toredat tagasisidet.
“Lennufirmaga võrreldavat 
elevust tekitas lastes tänavu-
ne uus projektipartner Daniel 
Levi band,” märkis Merle Ko-
tiesen. Tema sõnul oli väga 
põnev ka loomaaias. “Nad te-
gid seal täitsa tööd, koristasid 
kitsede järelt ja tõid neile 
süüa. Nad said loomi katsu-
da, näha vast sündinud kaa-
meleid ja palju muud huvita-
vat.”
Igavaid töökohti unistuste 
tööpäeval ei olnudki. Isegi 
pealtnäha argised asutused, 
nagu näiteks linnavalitsus või 
sillutisekivide valmistaja Viru 
Kivi, osutusid väga laheda-
teks kohtadeks, kus sai näha 
ja teha ootamatult palju.
Lapse Kingades nädal ei seis-
ne siiski ainult tööl käimises, 
nädalavahetusel pakutakse 
ka meelelahutust. Laupäeval 
ootab Karmeli kiriku õues ja 
lähiümbruses palju meelela-
hutust - toimub perepäev. 
“Üritus on paisunud nii suu-
reks, et tegevust jätkub ka 
Pauluse kiriku ja Kauri laste-
aia õuele,” täpsustas Gunnar 
Kotiesen.
“Eriti hea meel on selle üle, et 

tänavu on kavas palju mehi-
seid tegevusi, näiteks paint-
ball´iga märki laskmine ja 
meeste käsitöö tegemine.” 
Põnevaid katseid teeb reaal-
gümnaasiumi teadusteater.
Perepäeval on batuudid ja 
poni ning loomulikult esine-
vad muusikud. Elo Üleoja ju-
hendamisel astub üles Rakve-
re Reaalgümnaasiumi mudi-
laskoor, laulavad Alex ja 
Emily ning rahvamuusikaline 
bänd Johhaidii.
Traditsiooniliselt on avatud 
Vanaema POP kohvik. “Kui sa 
vanaema juurde lähed, siis 
mida vanaema teeb – ikka 
pannkooke,” vihjas Merle Ko-
tiesen. Kohal on ka suur jääti-
selett.
Nädal lõppeb pühapäeval kell 
11 algava tänujumalateenis-
tusega, kuhu tuleb külla Han-
nes Hermaküla ning muusi-
kat teeb koguduse ansambel 
Püha Müristus.
Tänavuse unistuste tööpäeva 
partnerid olid Rakvere linna-
valitsus, Päts OÜ, AS Tallink 
Grupp, Arma Ratsatalu, SA 
Teaduskeskus AHHAA, Tallin-
na Loomaaed, Tartu Loodus- 
ja Teadusmaja, Rakvere tea-
ter, Elron, Viru Kivi OÜ, Põ-
levkivi kompetentsikeskus 
Kohtla-Järvel & TTÜ Virumaa 
Kolled�, Daniel Levi bänd, 
Apollo kino Mustamäel, Villa 
Theresa ja Kunda Nordic Tse-
ment AS.

Unistuste töö võib 
olla ka sillutise ladumine

Tallinna Loomaaias töötasid Rakvere Põhikooli 6. klassi õpilased. 
Foto: Marin Toming

PAKUN TÖÖD

• Rakweld OÜ otsib alumii-
niumkeevitajat. Kohapeal on 
võimalus oskusi lihvida. Tel 
5666 9401

• Vajan abilist metsa puhasta-
misel Virumaal laup. ja pühap. 
Tasu 3 €/h. Tel 5040 123

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

• Pakkuda tööd meesterahvale 
maja- ja aiapidamistöödel. 
Eramu asub Haljalas Veskijärve 
tänaval. Kontakt 5044 344

• Vajatakse töölist, kes niidaks 
haljasalasid. Asukoht Mõdriku 
küla Vinni vallas. Murutraktor 
on olemas. Tel 5025 390

• Katela saekaater otsib 
tööjõudu. Info tel 5048 960 
või katelapuit@gmail.com

•  O t s i t a k s e  a b i t ö ö l i s i 
eramutööde juures. Töö 
asukoht Rakvere l inna 
servas. Lisa info 5176 420

•  O t s i m e  t o r e d a t 
j a  r õ õ m s a m e e l s e t 
k l i e n d i t e e n i n d a ja t  ja 
koristajat uude söögikohta 
R a k v e r e s  T s e n t r u m i 
hoones. Asjaga on kiire. 
Kaukaasia šašlõkk. CV saata 
kaukaasiagrill@hot.ee või 
tulla kohapeale Aluvere. Tel 
5896 4101

• Pakume tööd puhastustee-
nindajatele Rakveres (osalise 
tööajaga ja graafi ku alusel). 
Kontakttel. 5259 495

• Kauplus Meta Rakvere Põhja-
keskuses pakub tööd suvepe-
rioodiks klienditeenindajale 
- puhkuste asendamine. Töö 
sobib ka kooliõpilasele.  Huvi 
korral palume ühendust võtta 
tel. +372 5626 0435 või anu-
sepp@msn.com

• Vajatakse E-kategooria 
autojuhti (Eesti-Rootsi-
Taani-Soome-Eesti). Vajalik 
eelnev töökogemus ja eesti 
keele oskus. Tel 564 1277

KOOLITUS

• Rakvere JK Tarvas ootab 
trenni 2007. – 2010. a sündi-
nud poisse ja tüdrukuid. Tel 
5343 4875 jktarvas@jktarvas.
ee

• Vene keele individuaal- ja 
grupitunnid. Tel 5273 884

47 a keskeriharid. energiline 
tehnikaga tuttav mees otsib 
sügisest või ka varem norm. 
tööajaga tööd Rakveres või 
selle lähedal (koos norm 
töötasuga)  C V-ga saab 
tutvuda CV-keskuse lehel nr. 
487348. Tööle asumise aeg 
kokkuleppel. Tel 5663 7200

OTSIN TÖÖD
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KAS SINA OLED MEIE 
UUS MÜÜGIKONSULTANT?
Rakvere K-rauta kauplus otsib oma meeskonda müügikonsultante.

Kelle peamised tööülesanded on:
• klientide professionaalne ja efektiivne teenindamine;
• kauba vastuvõtmine, ladustamine ja väljastamine;
• kauba korrashoiu jälgimine;
• kaupade paigutamine müügisaali;
• kaupade komplekteerimine.

Edukas kandidaat on hea suhtlemisoskusega ning tahtega klienti kuulata ja aidata, aktiivse ja 
positiivse ellusuhtumisega, korrektne ja aus ning hea eesti, soovitavalt ka vene keele oskusega.

Omalt poolt pakume kaasaegset töökeskkonda, head sissetulekut, väljaõpet ja koolitusi, 
sõbralikku ja toetavat meeskonda, töökohta rahvusvaheliselt tuntud ja kiiresti arenevas ettevõttes.

Töö asukoht: Rakvere kauplus, Tõrremäe küla, Põhjakeskus

Tööle asumise aeg: kokkuleppel, esimesel võimalusel.

Kontakt: Arne Võidula, Rakvere kaupluse juht, arne.voidula@rautakesko.ee

Kui soovid meie meeskonnaga liituda, siis palun saada oma CV aadressil arne.voidula@rautakesko.ee

Rautakesko on Põhjamaade ja Baltikumi juhtiv ehitus- ja sisutuskaubamaja, tegutsedes Soome, Rootsi, 
Eesti, Läti, Leedu, Venemaa ja Valgevene turgudel. Eestis ja Lätis opereerime K-rauta kauplusteketti.  
Meie sooviks on aidata inimestel oma koduunistusi lihtsamalt ellu viia.  www.k-rauta.ee

TÖÖ/KOOLITUS

Lugeja küsib: Töötaja esi-
tas meile tõendi, kus on 
märgitud, et meie lapseoo-
tel töötajale on vastunäi-
dustatud töötamine sun-
dasendis ja pingeline töö 
mürarikkas keskkonnas. 
Mida teha, kui tööandjal ei 
ole anda kergemat tööd? 
Vastab Tööinspektsiooni 
peadirektori asetäitja 
töösuhete järelevalve ja 
õiguse alal Meeli Miid-
la-Vanatalu.
Kui tööandja saab tööd 
kergendada, aga ta ikkagi 
arvab, et töökeskkonna 
ohutegurid, mille mõju 
enam vähendada ei saa, 
võivad kahjustada lap-
seootel naist ja arenevat 
loodet, tuleks nõu pidada 
töötervishoiuarstiga.
Töölepingu seaduse koha-
selt võib töötaja, kes on 
lapseootel või tal on õigus 
rasedus- ja sünnituspuh-
kusele, nõuda tööandjalt 
ajutiselt terviseseisundile 
vastavat tööd, kui tema 
tervis ei võimalda tööüles-
andeid täita senistel kokku 
lepitud tingimustel. Sel ju-
hul peab töötaja esitama 
tööandjale arsti- või äm-
maemanda tõendi, kus on 
kirjas terviseseisundi tõttu 
esinevad töötamise piiran-
gud. Neist lähtuvalt tuleb 
tööandjal otsustada, kui-
das on võimalik edasi te-
gutseda.

JURIST ANNAB NÕU
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Kasutatud autot ostes võib 
kergesti petta saada. See-
pärast tuleks uurida masi-
na ajalugu ja teostada teh-
niline kontroll. Üks võima-
lus on kasutatud auto soe-
tada müügisalongist, kus 
need toimingud juba teh-
tud on.

Liisi Kanna

Suve lähenedes suureneb au-
tode ostmise aktiivsus, selle-
ga käsikäes ka probleemide ja 
küsimuste hulk. „Kevadine 
aeg tuleb ja autoostuga seo-
tud küsimusi tekib rohkem, 
talvel on vähem. See käib 
hooti,“ rääkis Tarbijakaitse 
kommunikatsiooniekspert 
Pille Kalda. „Peamiste prob-
leemidena on tarbijatel esi-
nenud olukordi, mil toode on 
osutunud defektseks või 
kaupleja ei ole rahuldanud 
tarbija esitatud pretensioo-
ni.“
Tarbijakaitsesse esitatud kae-
buste ja selgitustaotluste arv 
kasutatud autode teemal on 
viimastel aastatel tõusnud. 
2014. aastal esitati kokku 61 
kaebust, mullu 70. Selgitus-
taotlusi, kus tarbija küsib 
oma õigusi, esitati 2014. aas-
tal 139, eelmisel aastal aga 
196.

Tänavu on Tarbijakaitseame-
tisse laekunud juba 63 selgi-
tustaotlust ja 24 kaebust.
Tarbijakaitseamet, Maantee-
amet, Maksu- ja Tolliamet 
ning Politsei- ja Piirivalvea-
met juhivad tähelepanu, et 
kasutatud autot tasub valida 
hoolikalt, sest kiirustamine 
võib põhjustada pettumuse. 
Mõistlik on võtta kasutatud 
auto ostmisel aega nii tu-
ru-uuringuks kui ka huvipak-
kuva auto ülevaatamiseks. 

Registreerimis-
number ja VIN-kood
Ametkonnad soovitavad 
kindlasti enne ostu võrrelda 
saadud pakkumist teiste sar-
nastega: kui pakutava auto 
hind on teistest oluliselt 
soodsam, peaks see tarbijale 
olema esimene ohumärk, et 
sõiduki seisukord ei ole võrd-
väärne teiste sarnastega või 
on tehingu taga muu pettus.
Ohumärk on ka see, kui auto-
müüja survestab tarbijat au-
toostuga kiirustama, ilma et 
tarbijale antaks aega ja või-
malust autoga tutvumiseks 
ning kaalutletud otsuse tege-
miseks. Samuti ei ole lubatud 
tarbijale eksitava info andmi-
ne – kaupleja peab andma 
adekvaatset teavet. 
Ka ilma pettusele viitavate as-
jaoludeta tuleks riskide 
maandamiseks automüüja 

Kasutatud auto ostmisel tuleks varuda 

esitatav info üle kontrollida.
Eesti Liikluskindlustuse Fon-
di kodulehelt saab auto re-
gistreerimisnumbri ja 
VIN-koodi järgi kontrollida, 
kas auto on varem osalenud 
avariis. Maanteeameti e-tee-
ninduses saab kontrollida au-
to läbisõitu ja näha auto Ees-
tis registreerimise aega. Kui 

müügikuulutuses on need 
andmed varjatud või müüja 
jutt erineb sellest, mis tuleb 
välja otsinguga andmebaa-
sidest, on põhjust kahelda 
müüja usaldusväärsuses.

Dokumentatsioon
Kontrollida tasub ka, kes te-
gelikult autot müüb - ettevõte 

või eraisik, sest sellest sõltu-
vad ostja võimalused tegutse-
miseks pretensioonide korral. 
Paljud automüügiplatsid on 
maaklerid, mis tähendab, et 
tegelikuks müüjaks on erai-
sik, kelle vastutus on oluliselt 
piiratum, ja hilisemate prob-
leemide korral on ainus la-
hendus pikk kohtutee.

Dokumentide vormistamisel 
tasub üle kontrollida, et le-
pingul kajastuks ka see isik, 
kelle kätte ostusumma antak-
se, ning õige tasutud hind. 
Äriühingu puhul peab lisaks 
nimele olema kajastatud re-
gistrikood ning eraisikust 
müüja puhul toodud ka vähe-
malt isikut tõendava doku-

Silberauto teeninduses viiakse läbi ka autode ostueelset tehnilist kontrolli. 
Foto: Liisi Kanna
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USALDA OMA CITROËN EKSPERTIDELE!
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silberauto.ee

TASUB TEADA

piisavalt aega

Plaanides osta auto müü-
giesindusest, tuleks kontrolli-
da, kas esindus kuulub 
Autode Müügi- ja Teenindu-
settevõtete Eesti Liitu.

Fotod: Liisi Kanna

mendi number või selle koo-
pia. Kui dokumentatsiooniga 
on probleeme, siis on tõenäo-
line, et selle sõiduki Eestis re-
gistrisse kandmine kestab ta-
vapärasest palju kauem või 
mõnel juhul osutub isegi või-
matuks.
Välismaalt toodud ja Eestis 
arvele võtmata auto puhul 
pole soovitatav ostu-müügi-
tehingut  viia lõpule enne, kui 
auto on ostja nimel arvele 
saadud. On üsna tavapärane, 
et lepingule märgitakse vale 
või tuvastamatu isik.

Autosalongid 
ja tehniline kontroll
Kasutatud auto ei ole võrrel-
dav uuega ja sel võib esineda 
tehnilisi vajakajäämisi. See-
pärast tuleks kindlasti teha 
proovisõit ning hea oleks hu-
vipakkuv auto koos spetsialis-
tiga üle vaadata. Sellist tee-
nust pakub osa remonditöö-
kodasid ja autoesindusi.
Silberauto Eesti AS Ida re-
giooni juht Randel Lipp nen-
tis, et neil on ostueelse tehni-
lise kontrolli võimalus ning 
inimesed kasutavad seda pal-
ju. „Meil teostatakse ka n-ö 
tänavalt müüja käest osta 
soovija jaoks müügieelset au-
tokontrolli. Selle kohta antak-
se välja spetsiaalne doku-
ment,“ rääkis Lipp.
Ta tõi välja, et tegelikult osta-

vad inimesed üha rohkem ka-
sutatud autosid ka salongist, 
sest siis on nende jaoks taga-
tud suurem turvalisus. Sil-
berauto müüb peamiselt uue 
auto sissemakseks toodud ka-
sutatud autosid, kuid pakub 
mõningal määral ka komisjo-
nimüügi võimalust. „Reeglina 
me ei võta komisjonimüüki, 
aga on erandeid. Silberauto 
ostab müüjalt auto ära siis, 
kui on kindel ostja olemas.“

Läbiviidavad toimingud on 
aga mõlemal juhul samad. 
„Teeme selgeks, millised vead 
autol on, ja likvideerime 
need, et auto oleks korras.“
Korda tehtud autode müümi-
sel annab Silberauto oma-
poolse garantii. Komisjoni-
müügi puhul on autod müü-
giplatsil olemas, kuid need ei 
ole ettevõtte nimele vormis-
tatud. Kui tekib kindel klient, 
ostab ettevõte masina ära 
hinnaga, millest vigade kõr-
valdamine juba maha arvuta-
tud.
Esindusse toodud autodel se-
ni nii suuri vigu esinenud ei 
ole, et müüki panek võima-
tuks ostutuks. „Pigem on pisi-
vead. On ka varjatud pisivigu, 
aga väga harva varjatakse 
meelega. Põhilised problee-
mid on veermikuga,“ rääkis 
regiooni juht. 
Autosalongis müüdavatele 
masinatele on juba teostatud 
ka taustauuring. „Saadakse 
ajalooga auto. Inimese eest 
on taustauuringud ära teh-
tud.“
Randel Lipp rõhutas, et au-
tosalongis tehtud ost on usal-
dusväärne juhul, kui müü-
giesindus ise on usaldusväär-
ne. „Peab toonitama, et oluli-
ne on kontrollida, kas autoe-
sindus kuulub Autode Müügi- 
ja Teenindusettevõtete Eesti 
Liitu.“

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad 
VARUOSAD 

Euroopa ja Jaapani 
autodele

  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja
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Aasta mesiniku tiitlit kan-
dev Maire Valtin peab koos 
abikaasa Igori ja poja 
Martiniga Vinni vallas pe-
refirmat Artocarpus, mis 
tegeleb meesegude valmis-
tamise ja mesilasemade 
kasvatamisega.

Liisi Kanna

Maire Valtin kolis koos perega 
maale elama 40 aastat tagasi. 
Enne mesindusega tegelema 
hakkamist jõudis agronoomi 
haridusega naine pidada hul-
ganisti muid ameteid ning te-
ha suuri kannapöördeid.
1996. aastal jõudis aga kätte 
pöördepunkt, kust alates on 
mesiniku teed sammutud. 
„Ühel ilusal hommikul vaata-
sime, et mesilassülem ripub 
õues puu küljes. Ja üle päeva 
tuli muudkui uusi sülemeid.“ 

Igas asjas esirinnas
Esimese hooga ei osanud Val-
tinid mesilastega miskit peale 
hakata, kuid küsiti nõu ja säti-
ti mesilinnud tarudesse. „Oli 
soe aasta, mesilased muudkui 
ehitasid kärjepõhjasid. Nen-
de- samade sülemite pealt 
saime esimesel aastal 30 kilo 
mett sülemi kohta. Ja siis 
mõtlesimegi, et see on ju ka 
elukutse.“
Maire Valtin uskus, et kuna 
tema ei osanud seda ametit 
endale leida, siis tulid mesila-
sed ise ja näitasid teed. „Ma 
olen ikka kasutanud väljen-
dit, et kui Muhamed ei tule 
mäe juurde, siis tuleb mägi 
Muhamedi juurde,“ sõnas 
mesinik.
Esimese kolme aastaga kas-

„Tulime 40 aastat tagasi Tallinnast ära siia Vil-
de kolhoosi. Alguses olime Rägavere mõisas, te-
gime igasuguseid töid: restaureerisime hoonet, 
võtsime külalisi vastu, korrastasime haljastust. 
Hiljem läksin tööle kolhoosi aiandisse,“ kirjeldas 
Maire Valtin. „Samaaegselt renoveerisime vana 
talumaja, milles praegu elame.“
Pärast kolhoosi tegevuse lõpetamist hakati üle 
Eesti propageerima talude loomist. „Meil oli 
Lääne-Virumaal esimene talu,“ sõnas mesinik. 
„Võtsime vallast maad, seda oli 29 hektarit. 
Ostsime ruttu-ruttu neli vana traktorit ja külva-
sime vilja. Soetasime põrsad ja vasikad, kellest 
kasvatasime suured loomad.“
Valtinite perel oli mõte luua koguni suur karja-
laut, kuid sellest plaanist loobuti. „Olin seitse 
kuud Soomes ja praktiseerisin põllumajandust, 
töötasin lautades ja sigalates. Jube raske oli. 
Kui tagasi tulin, siis ütlesin teistele, et selle asja 
lõpetame igatahes ära,“ meenutas perenaine.
Talundusest loobumise järel hakati hoopistükkis 
poodi pidama. „Meil oli kaks kauplust ja üks 
baar. See oli aeg, kui rahvas sai EVPsid, elu oli 
pidu ja pillerkaar. Aga pärast tulid suured kau-
bandusketid, kellega oli mõtetu konkureerida,“ 
kirjeldas Valtin toonaseid olusid.
Uueks ametiks õppis ta nahkehistööde tegemise 
ning aasta jooksul valmistas käe- ja rahakotte.
1990ndate keskel jõudis naine punkti, kus päris 
täpselt polnud selge, millega edasi tegeleda, 
siis aga saabusid Kuuse tallu mesilased.

MAIRE VALTINI SEITSE AMETIT

Maire Valtin: iga kolmas suutäis on meie 
Mesilased valisid ise Valtinite taluhoovi endale koduks. 
Foto: Liisi Kanna

www.aknakoda.ee

RAKVERE MÜÜGIESINDUS:

Laada 41 (Rakvere bussijaama vastas)
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tel. 324 2352

rakvere@aknakoda.ee

Alates 1958

Täpsem info:
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Tellimisel ka järelmaksu võimalus!
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Ega midagi odavamaks ei lähe!
Suvel on kaup kallim - TELLI PRAEGU!
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toidulaual tänu mesilastele
vatati perede arv sajani, hil-
jem üle kahesaja. Mesilastega 
tegelesid Valtinid ikka ise ja 
abilisi neil esialgu ei olnud. 
“Noorem poeg Martin, kes 
praegu seda asja veab, oli 
koolipoiss. Ta oli nii pahane, 
et teised lapsed lähevad suvel 
puhkama, aga tema läheb 
mesilasse. Vanemad lapsed 
olid selleks ajaks juba kõik 
kodust ära läinud,” rääkis 
mesinik.
Praeguseks keskendutakse 
iga pere pealt maksimaalse 
tootlikkuse saavutamisele, 
mitte perede arvu tõstmisele.
Oma tegemistes on naine 
püüdnud alati olla edumeel-
ne ja igas asjas esirinnas. 
„Hakkasime kohe alguses ise 
mesilasemasid kasvatama, 
see on mesinikule väga oluli-
ne oskus. Uuenduslik oli ka 
see, et võtsime kasutusele 
korpustarud – kümneraamili-
sed  karbikesed, mida on ker-
ge tassida.“
Valtinite ettevõtte Artocarpu-
se firmamärgiks olevad mee-
segud olid samuti esimesed 
omalaadsed Eestis. „Alguses 
rahvas vaatas nagu imeasja, 
et nüüd on mee ära solkinud. 
Teised mesinikud ka mõtle-
sid, et tohoh tonti, kuidas 
meega nii võib teha,“ kirjel-
das perenaine toonaseid 
reaktsioone.
Nüüdseks valmistavad meest 
segusid teisedki, kuid Valtinid 
on taas kord sammu võrra et-
te läinud. 
„Me panime oma mee tuubi-
desse. Eestis ei tee keegi teine 
tuubimett.“
Tänaseks on ettevõttel mee-
majas olemas nii purkidesse 
kui tuubidesse pakendamise 
seadmed. „Saame pakendus-

töid teha ka teistele. Kui tuleb 
väga halb meeaasta, siis saa-
me midagi muud pakenda-
da.“

Mesi on kasulik
Mesilasi peab Maire Valtin vä-
ga erilisteks  ning nendega 
toimetamist vahvaks. „Ma 
võin kasvõi kogu päevaks 
unustada ennast neid vaata-
ma. Kui muid tegemisi ei 
oleks, siis istuksin päev läbi 
mesilas,“ mõtiskles ta. „Teed 
taru lahti ja vaatad, neil on 
seal sees oma kord. Kevadel 
ma juba ootan, millal mesila-
sed oma nina välja pistavad. 
Vaatan, kuidas nad arenevad 
ja kuidas neil lapsukesed il-
male tulevad,“ rääkis mesinik 
õhinaga.
Nii elus kui ka mesilaste pida-
misel lähtub Maire Valtin põ-
himõttest - ära tee teisele se-
da, mida sa ei taha, et sulle 
tehakse. 
“See aluse kehtib ka mesilin-
nukese puhul. Tuleb püüda 
lasta tal areneda ja vabalt toi-
metada. Ei tohi väga piirata 
tema tegemisi. Tuleb anda 
lihtsalt võimalusi, suurenda-
da taru, kui vaja. Anda talle 
rohkem ruumi. Siis ei lähe 
mesilane ka inimese juurest 
minema,” seletas mesinik 
oma seisukohti.
Mee tootmise teeb naudita-
vaks ka see, et mesi ise on nii-
võrd kasulik. „Mesilased kü-
lastavad tohutult paljusid õisi 
ja Eestimaal on hulganisti ra-
vimtaimi. Taimede tervendav 
toime sisaldub nektaris ning 
sedakaudu jõuavad kasulikud 
ained mee sisse. Lisaks val-
mistavad mesilinnud suira, 
mis on eriti tervislik. Maini-
mata ei saa jätta ka taruvaiku 

- looduslikku antibiootiku-
mi.“

Mesilased on 
hädavajalikud
Mesilased ei ole tema sõnul 
mitte üksnes kasulikud, vaid 
lausa hädavajalikud. „Kui 
neid pisikesi linnukesi enam 
ei oleks, siis sureks kõik pu-
tuktolmlejad taimed välja. Iga 
kolmas suutäis meie toidu-
laual on tänu mesilastele. Ne-
mad tolmeldavad meie õuna-
puid, marjapõõsaid ja põllu-
kultuure,“ rõhutas Valtin.
Agressiivses põllumajandus-
piirkonnas ei saa tema sõnul 
aga pestitsiidide tõttu mesila-
si pidada. „Palju on selliseid 
mürke, millel on küll peal, et 
need on putuktolmeldajatele 
kahjutud, aga tegelikult palju  
mesilasi sureb ikkagi ära. Ma 
ei tea, kas need on halvasti 
kontrollitud või kuidas mürke 
tootvad ettevõtted need toot-
misesse on surunud.“
Mesinik leiab, et raha mängib 
maailmas liiga suurt rolli. Toi-
duaineid tuleks rohkem kont-
rollida ja uurida, kui palju lei-
dub neis pestitsiidide lagu-
produkte. „Üks vana indiaa-
ni- pealik ütles kunagi, et kui 
on mürgitatud viimane jõgi, 
raiutud viimane puu ja söö-
dud viimane kala, siis saab al-
les inimene aru, et raha ei 
kõlba süüa.“
Võrreldes muu maailmaga on 
aga Eesti veel puhas ning see-
tõttu oleks Valtini meelest 
suurepärane mõte hakata 
mahemaaks. „Meil oleks selli-
sed šansid. Terve Euroopa tu-
leks kohale ja naudiks meie 
loodust ja toodangut.“
Mesinik leidis, et inimesed 
oleksid nõus sellise toodangu 

eest ka rohkem maksma. 
“Mahepoodides käiakse ju ka 
sellepärast, et loodetakse saa-
da head ja puhast toitu. Aga 
vaat, kui meil oleks terve riik 
selline, meie loodus hakkaks 
ennast ise puhastama. Prae-
gu meil on veel metsasid ja 
soid, mida ei ole hävitatud. 
Seda kõike tuleks hoida,” 
arutles Valtin.

Avatud talude päev
Maire Valtin korraldab oma 
koduhoovis mesindusalaseid 
õppepäevi. “Kui kuivalt peab 
midagi õppima, siis see ei jää 
meelde. Aga kui ma lähen ja 
katsun käega seda asja, teen 
taru lahti, vaatan milline on 
mesilasema ja ja kuidas mesi-
lased töötavad, siis on asi pal-
ju selgem,” seletas ta õppe-
päevade korraldamise vaja-
likkust.
Möödunud aastal osalesid 
Valtinid ka üle-eestilisel ava-
tud talude päeval, et inimes-
tele mesindust ja mesilasi 
tutvustada. Mesiniku sõnul 
saabus huvilisi üle ootuste 
palju, seda nii maalt kui lin-
nast. Kohale oli tulnud ka 
neid, kes ise mesitarude soe-
tamise plaani pidasid. Ka tä-
navu on ettevõte osalema re-
gistreeritud.
Perenaine leidis, et see on to-
re võimalus mesindust pro-
pageerida ja inimesi harida. 
„Mida rohkem inimesed en-
dale teadvustavad, kui oluli-
ne see pisike linnuke on, seda 
parem. Kui mesilasi enam ei 
oleks, siis see tähendaks, et 
tasakaal keskkonnas oleks ri-
kutud. See tooks kaasa suu-
red muutused tervel planee-
dil,“ arutles Maire Valtin.

Kalapääsude omanikud peavad 
tagama rajatiste toimimise 
Alanud on mitmete kalaliikide kudeaeg, mistõttu paisuoma-
nikud peavad jälgima, et nende kalapääsud tagaksid kalade 
liikumise kudealadele.
Mitmetele paisudele on rajatud kalapääsud, et kalad saaksid 
veekogus vabalt liikuda ja paisu ületada. Lisaks rände taga-
misele pakuvad kalapääsud ka täiendavaid elu- ja kudepaiku, 
mistõttu on pääsude korrapärane hooldus väga oluline.
Kevadisel kalade kudeajal on eriti vajalik, et paisuomanikud 
tagaksid nende rajatiste toimimise ning kalapääs oleks puhas 
veega kaasakanduvast risust. Mitmete paisude puhul sõltub 
kalapääsu veehulk paisu normaalpaisutustasemest. Seega 
tuleb jälgida, et oleks tagatud normaalveetase ja ühtlasi ka 
piisav veetäide pääsus.
Mitmed madalamad paisud on kaladele ületatavad ka ilma 
eraldiseisva kalapääsuta, ent selleks on vaja, et paisu all oleks 
piisavalt sügav veekiht, kust kalal oleks võimalik hoogu võtta, 
et üle paisu hüpata. 
Võrreldes sajandi või poole sajandi taguse ajaga on jõgedes 
elavate kalade rändevajadused suurenenud. Maaparanduse, 
jõgede süvendamise ja õgvendamise tagajärjel on viimase 
100 aasta jooksul kadunud kärestikke ja kiirevoolulisi kivi-
se-kruusase põhjaga lõike. Katkenud on ühendused kunagis-
te vanajõgedega, samuti on oluliselt vähenenud kevadeti üle-
ujutatavate luhtade pindala. Kalade jaoks tähendab see, et 
sobivate sigimis-, talvitus- ja turgutuspaikade leidmiseks tu-
leb sooritada pikemaid rändeid.
„Erinevalt inimesest, kes mõtleb, lähtub kala oma instinkti-
dest. Ta otsib sobivat kudeala, tihti oma sünnikoelmut. Kui 
paisud takistavad kalade rändeid nende traditsioonilistele 
kudealadele, jäävad väga paljud koelmud kasutamata. See-
tõttu on paisud kalade arvukusele ja liigirikkusele suurimaks 
ohuteguriks. Mitmetes veekogudes on looduslikud kalapo-
pulatsioonid hävimisohus, mõnes kahjuks juba ka hävinud,“ 
selgitas Keskkonnaameti veemajanduse koordinaator Elina 
Leiner.
Kui märkate, et kalapääsus pole vett või see on risuga ummis-
tunud, siis andke sellest teada Keskkonnainspektsiooni val-
venumbril 1313 või otse Keskkonnaameti veemajanduse 
koordinaatorile Elina Leinerile.

Foto: www.piiber.ee
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ÜLDEHITUSTÖÖD

FASSAADITÖÖD

KATUSETÖÖD

EHITUSE PEATÖÖVÕTT

Võtke ühendust 
ja leiame koos 
sobiva lahenduse!

www.ehitajamees.ee info@ehitajamees.ee

Tel 5372 4272

HOOLITSE PUIDU EEST!

KAITSE PUITPINDU TEKNOS WOODEX 
PUIDUVIIMISTLUSSARJAGA

TOOTESEERIA MAJADELE, TERRASSIDELE, 
PAADISILDADELE, AIAMÖÖBLILE JA TEISTELE 

PUITPINDADELE. KESKKONNASÕBRALIK, 
ILMASTIKUKINDEL JA TÕHUS.

Vana eterniidi uue vastu va-
hetamisel ehitusluba tarvis ei 
lähe ning riigilõivu maksta ei 
tule.
Üldiselt kaasneb igasuguste 
parendus- ning arendustöö-
dega tülikaid lisakohustusi. 
Näiteks on vaja taotleda oma-
valitsusest ehitusluba, mis 
omakorda tähendab, et ehi-
tusloa eest tuleb riigilõivu 
maksta jne. Enamasti kehtib 
see ka vana katuse uue vastu 
vahetamisel. Ühel juhul on 
võimalik sellest hoiduda.

Kui vana eterniit näiteks pleki 
või kivi vastu vahetada, siis 
tuleb seaduskuulekal inime-
sel ehitusluba hankida. Kui 
aga vana eterniit uue vastu 
vahetada, siis Ehitusseaduse 
lisa 1 alusel ehitusteatist ega 
ehitusluba vaja ei ole.
Eterniidi kasuks räägib ka 
paigalduse lihtsus. Leedus 
toodetud Eternit Balticu Balti 
Laine plaadid on tehases ära 
lõigatud nurkade ning ette-
puuritud aukudega. See liht-
sustab paigaldust oluliselt.

Klassik L omakorda on mõõ-
tudelt identne nõukogude-
aegse kaheksalainelise eter-
niitplaadiga, seega ei ole vaja 
maja katuse konstruktsiooni 
muutma hakata. Kui vana 
roovitus peab, siis võib vana 
plaadi maha võtta ning kohe 
uue peale panna. Enamik 
teistest materjalidest nõuab 
kaks korda tihedamat roovi-
tust ning tihti ka eriteadmisi 
ning spetsiaalseid tööriistu.

Vana eterniidi saab uue vastu 
vahetada lisakohustusteta
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Tõsiste tuleõnnetuste jada ei 
taha kuidagi lõppeda ega tu-
les hukkunute arv kahaneda. 
Sellel aastal on tulekahjude 
tagajärjel hukkunud juba 21 
inimest, nende hulgas kaks 
last. Kõik hukkunud viibisid 
oma kodus. Ühe nädalaga jät-
tis elu tulle lausa kuus ini-
mest. 13 hukkunul puudus 
kodus elupäästev suitsuan-
dur.
Eelmise aasta jooksul hukkus 
tules 50 inimest. Suitsuandur 
puudus 20 hukkunu majapi-
damises, 11 juhul oli suitsu-
andur küll olemas, kuid ei ol-
nud nõuetekohaselt paigal-
datud. 
Sellel aastal koputavad pääst-
jad ligi 16 000 kodu uksele üle 
Eesti. Loomulikult mitte nii-
sama, vaid eesmärgiga anda 
inimestele väärt nõu, kuidas 
oma elu tuleohutult elada.
Päästeameti peadirektori ase-
täitja Alo Tammsalu sõnul on 
kodukülastuste eesmärgiks 
aidata inimestel mõista, kui 
oluline on tuleohutus ning 
kuidas sellele tähelepanu 
pööramine võib tõsta inime-
se elukvaliteeti ning samas, 
kuidas selle eiramine võib elu 
jäädavalt muuta.
„Suurem osa traagiliselt lõp-
penud tulekahjusid leiab aset 
just kodudes, sest inimesed ei 
märkagi sageli enda tuleoht-

likke käitumisharjumusi ja ei 
oska õnnetusi ära hoida. 
Päästjad on aga omaala spet-
sialistid, kes oskavad kodu tu-
leohutusalaseid ohte märgata 
ja teie tähelepanu sellele pöö-
rata. Lubage ennast vaid ai-
data,“ julgustas Tammsalu 
päästjaid oma kodudesse oo-
tama ja kutsuma.
Tammsalu valgustas lühidalt, 
mis kodunõustamiste käigus 
toimub: „Kodunõustamisel 
vaadatakse näiteks üheskoos 
teiega üle küttekolded ja 
elektrisüsteemid, suitsuan-
duri õige asukoht ning testi-
takse suitsuanduri korrasole-
kut. Nõustatakse, kuidas on 
kõige ohutum ladustada näi-
teks küttematerjali. Need on 
põhilised ohukohad tuleohu-
tuse seisukohalt, millele koos 
koduomanikuga lahendusi 
püütakse leida.“
„Eraldi tahame rõhutada, et 
kodukülastuse käigus ei trah-
vita kedagi, pigem on selle 
eesmärk siiski vähendada 
üheskoos tulekahju tekkimise 
tõenäosust ja seeläbi muuta 
just teie kodu ohutuks,“ selgi-
tas Alo Tammsalu.
Kodust tuleohutust aitavad 
hinnata teie kodule lähima 
komando kutselised või va-
batahtlikud päästjad ning re-
giooni päästeteenistujad. 
Nõustamisi viiakse läbi kuni 

käesoleva aasta lõpuni. Ko-
dukülastuse läbiviijad tunneb 
ära Päästeameti eraldusmär-
kidega riietuse ning esitatava 
töötõendi järgi, mille õigsust 
on võimalik kontrollida helis-
tades päästeala infotelefonile 
1524.
„Kodukülastajad võivad sat-
tuda igaühe ukse taha, aga 
teeme tihedat koostööd ko-
halike omavalitsuste ja teiste 
partneritega, et jõuda kõige 
rohkem abi vajavate inimes-
teni. Paha ei tee seegi, kui teie 
ise annate päästeala infotele-
fonile või kohalikule omava-
litsusele teada abivajavast ko-
dust.
Kindlasti ei tohi ilmselgeid 
ohumärke – napsitamine ja 
toas suitsetamine, katkised 
küttekolded, elektri või suit-
suanduri puudumine- igno-
reerida. Ohust teatamisega 
näitate, et hoolite nii endast 
kui ka oma kogukonnast,“ 
selgitab Päästeameti peadi-
rektori asetäitja Tammsalu, 
kuidas omalt poolt kaasa ai-
data. 
„Kodu Tuleohutuks!“ on 
Päästeameti poolt 2007. aas-
tal ellu kutsutud tegevus, ees-
märgiga muuta Eestimaa ko-
dud tuleohutuks andes nõu, 
kuidas elada nii, et tuleõnne-
tusi ei juhtuks.

Päästjaid on lähiajal 
oodata 16 000 koduukse taha
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MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

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

TAPA, JAAMA 1

28 m2 0 korrus
9 m2 I korrus
58,1 m2 II korrus

TARTU, SOOLA 7

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

VINNI,  SÕPRUSE 5

36,3 m2 I korrus

JÄRVAKANDI,

TURU 1

14,9 m2 ja 80,9 m2 
I korrus

KADRINA, VIRU 9
8,1 m2, 17,8 m2 ja 
36,1 m2 II korrus

PALKMAJA MERE ÄÄRES
VIHULA VALLAS VERGI KÜLAS

Kinnistu 3114 m², elamu 95 m², 3 tuba, maj.hoone

87 000 € UUS HIND!

Margus Punane, 504 9998

MAAKIVIST KODU
RAKVERE VALLAS LASILA KÜLAS

Kinnistu 2,6 ha, elamu 191 m², vesipõrandaküte

49 000 € UUS HIND!

AVARA PLANEERINGUGA KORTER
SÕMERU VALLAS PUIESTEE 13

Korrus 3/3, 4 tuba, 73 m², avatud köök

28 000 € UUS HIND!

Nele Lauk, 5697 5217

AVARA PLANEERINGUGA KORTER 
RAKVERES KUNGLA 5

Korru 5/5, 2 tuba, 48 m², renoveeritud

37 990 € UUS HIND!

STIILNE PALKMAJA LAHEMAA VEEREL 
KADRINA VALLAS LOOBU KÜLAS

Kinnistu 4353m², elamu 78m², 3 tuba, saun, kuur
Margus Punane, 504 9998

KENA TALUKOMPLEKS 
VÄIKE-MAARJA VALLAS SIMUNAS

Kinnistu 3,1 ha, elamu 103 m², uus katus, saun

UUS HIND! 29 000 €

MAJA LOODUSE SÕBRALE
RAKVERES MAASIKA 37

Kinnistu 600 m², 4 tuba, 176 m², garaaž, saun

ELAMUMAA RAKVERE LÄHEDAL
PAATNA KÜLAS IIRISE

Kinnistu 14855 m², kaev

Margus Punane, 504 9998

Margus Punane, 504 9998

70 000 € UUS!

Nele Lauk, 5697 5217

31 000 € UUS HIND!

Nele Lauk, 5697 5217

19 900 €

Nele Lauk, 5697 5217

OMANÄOLISELT HUBANE KATUSEKORTER
RAKVERES KASTANI PST 18

3 tuba, 70,60 m², korrus 4/4, avatud köök-elutuba

49 900 € UUS!

SUVEMAJA VÕI VÄIKE ELUMAJA MAAL 
LAEKVERE VALLAS ARUKSE KÜLAS

Krunt 1781 m², elamu 59,8 m², 3 tuba, saun

UUS HIND! 12 900 €

Taivi Kask, 5567 1233

Taivi Kask, 5567 1233

JÕEÄÄRNE SUVEKODU VÕI ELAMU 
VINNI VALLAS VETIKU KÜLAS MURU VKT

Kinnistu 4300 m², maja 172 m², väljast soojustatud

53 000 € UUS HIND!

HUBANE PANIPAIKADEGA KORTER 
SÕMERU ALEVIKUS ASTRI 3

Korrus 1/3, 1 tuba, 42 m², rõdu

UUS! 13 900 €

Taivi Kask, 5567 1233

Nele Lauk, 5697 5217

Turu plats 5, II korrus, Rakvere
322 3601

rakvere@uusmaa.ee

UUS MAA RAKVERE BÜROO

Margus Punane
Tegevjuht
Kutseline maakler
504 9998

Triinu Heinluht
Hindaja, Maakler
5391 0678

Taivi Kask
Kutseline maakler
5567 1233

Tõnu Kuhi
Kutseline hindaja
502 2114

Nele Lauk
Kutseline maakler
5697 5217

34 000 €
MÜÜA 2-TOALINE KORTER 

VÕIDU TN, RAKVERES

Andrus, 527 1011

48 m², I k 33 000 €

Carmen, 5346 8877

48 m², I k

Andrus, 527 1011

1524 m²36 000 €

MÜÜA MAJA
VILLANDI KÜLA VIHULA v.

• Kinnistu 1,84 ha
• 4 tuba, kelder
• Saunamaja, kõrghaljastus

5600 m²

139 000 € 138 m²

15 800 €

41 000 €

Andrus, 527 1011

61,8 m², IV k

Carmen, 5346 8877

Carmen, 5346 8877

23 900 €
MÜÜA 2-TOALINE KORTER

 PÕLLU TN SÕMERUL

65 m², II k

• Heas seisukorras
• Keldriboks, panipaik
• Kesküte

MÜÜA ELAMUMAA
LOHUSUU VALLAS

• Kinnistu 780 m², saun, kaev
• Ehitusõigus 2 hoonele
• Hea juurdepääs, naabrivalve

• Küttekamin, soemüür + 
  elektriküte
• Oma hoov, aktiivne ühistu

44 000 €

Andrus, 527 1011

MÜÜA ELAMUMAA 
VAINUPEA VIHULA VALLAS

• Võimalus jagada kaheks 
  katastri üksuseks
• Juurdepääs avalikult teelt

9 900 €

Andrus, 527 1011

Andrus, 527 1011

233 000 €

Carmen, 5346 8877

346,8 m²

MÜÜA HÄÄRBER 
ANGUSE VINNI VALLAS

• Karl Friedrich Burmani projekt
• Maakividest suur kõrvalhoone

TEE PAKKUMINE!

35 000 €

Carmen, 5346 8877

103,5 m²

MÜÜA PAARISMAJA BOKS
RAUDTEE TN TAMSALU v

• Uus katus, aknad
• Uus kanal. ja veetorustik
• 4 tuba, suur kelder, terrass, bassein

Carmen, 5346 8877

120 000 €
MÜÜA 3-TOALINE KORTER

VENE TN RAKVERES

80,7 m², II k

• Kõrgtasemel siseviimistlus
• Naturaalsed materjalid, rõdu
• F. Adoffi   projekt

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
 KAEVU TN RAKVERES

• Renoveeritud korter, toad eraldi
• Läbi maja planeering
• Elektrikerisega saun

MÜÜA ELAMUMAA
AIA TN, SÕMERUL

• Hea asukoht, asfaltteed
• Elektriliitumine

TEE PAKKUMINE!

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
VÕIDU TN RAKVERES

• Heas seisukorras
• Läbi maja planeering
• Rõdu, parkimiskoht

MÜÜA MAAKODU
KIVA KÜLA, VIHULA v.

• Kinnistu 12,16 ha, 2 tuba
• Kinnistul kuuse- ja männimets
• Piirneb Vainupea jõega, mereni 7 km

122 m²

OTSID UUT KODU? OTSID UUT KODU? 

MÜÜD AUTOT? MÜÜD AUTOT? 

PAKUD TEENUST?PAKUD TEENUST?

Parim võimalus selleks on 
avaldada kuulutus 

Kuulutajas.
Tiraazh 15 500 ning kõik 

kuulutused nähtavad 
ka interne  s

www.kuulutaja.ee
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• Ostan 1toalise k.m. korteri Rakveres 
otse omanikult. Tel 5081 311

• Noor pere ostab 1-2toalise korteri 
Rakvere linnas. Tel +372 5358 6061

• Ostan remonti vajava korteri 
Rakveres või kuni 10 km kaugusel. 
Kiire pakkumine! Tel 5550 0588

• Soovin osta remonti vajava korteri 
Haljalas või Rakveres. Hea pakkumise 
korral raha kohe kätte. Tel 5188 770

• Ostan 1 -2toalise korteri Rakveres, 
võib vajada kap remonti. Hind kuni 20 
000 €. Tel 5062 896

• Ostan 1- või 2toalise korteri Tapa 
linnas. Tel 5110 478

• Soovin osta korras maja Kadrinas või 
lähiümbruses. Tel 5457 1446

• Soovin osta odava maja (hind kuni 
10 000 €) või väikese maatüki (nt 
metsamaa, kuni 3 000 m2, hind kuni 
1 000 €). Tel 5558 0656, ouandmik@
gmail.com

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan elamumaad Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5830 9864

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

ÄRIPINNAD

• Üürile anda 1toaline puuküttega 
korter (38 m2) Rakveres, I korrus 
Pikk 37. Üür 180 € kuus. Tel 5034 972, 
info@ko.ee

• Üürile anda Sõmerul väike, aga kor-
ralikult remonditud ja möbleeritud 
mug. 1toaline korter. Hind 145 € + 
kom.maksud. Tel 5664 4088

• Üürile anda 2toaline korter Rakvere 
kesklinnas. Tel 5177 469

• Anda üürile või müüa 2toaline kõigi 
mugavustega korter Rakvere kesklin-
nas. Tel 5558 7544

• Üürile anda Rakveres Pikk tn 66 
kõigi mugavustega 2toaline korter. 
Hind 270 € + kom.kulud. Info 
tööpäevadel tel 5852 9942

• www.toonklaas.ee

• Akud murutraktorile, rollerile, 
mootorratastele, ATV-le. Rägavere 
tee 38, Agroparts OÜ. Tel 32 58 970, 
5260 545

• Müüa uus plastpaat (245x125, 300 
€), el.mootor Tracer 4O N (125 €). 5 
käiku edasi ja 3 käiku tagasi. Rakvere 
Motopood. Tel 5648 6638

• Müüa Audi 80 1,8 1991. a, bens, 
keht. kindl. Tel 5101 032

• Müüa Audi 80 1991. a. Tel 5561 
4244

• Müüa BMW 1996. a tumepunane. 
Kindlustus ja ülevaatus okt. Heas 
korras. Tel 5667 0309

• Müüa kereremonti vajav Mazda 
323F. ben., aut., 2001. a läbis. 165 
000 km. Tel 5119 386

• Müüa Nissan Almera 2001. a 2,2D 
sedaan. Hind 1000 €. Tel 5024 288

• Müüa Nissan Micra 1,0 ben. 1999. 
a, väga ökonoomne, punane, teine 
auto kaasa. Tel 5558 5956

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

SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE
• Soovin üürida (hilisem ost) 1- või 
2toalise kõigi mugavustega korteri 
Väike-Maarjas. I või II korrus. Tel 
5605 9992

• Olen pensionär ja vajan 1toalist 
keskküttega korterit Rakveres (1-2 
korrusel). Tel 5604 5570. Kiire!

• Soovin üürida 3toalise korteri 
Kundas. Tel 5056 147

• Soovin üürida pikemaks ajaks 
soodsama väiksema elamispinna 
(ahiküttega) Rakveres. Tel 5277 340

• Korralik pere soovib üürida Kadrinas 
2-3toalise korteri pikemaks ajaks. 
Oodatud on kõik pakkumised! Telefon 
5679 2881

ANNAN ÜÜRILE

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VAHETUS

• Vahetada kap.remonditud korter 
Rakvere kesklinnas remonti vajava 
maja või suurema korteri vastu. Tel 
5550 0588

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

Kogenud maaklerid Lääne-Virumaal on

Sinu heaks loodud!

Helve Keskülla 
Maakler/hindaja

511 6466
helve.keskylla@pindi.ee

Mare Aros 
Maakler

528 8670
mare.aros@pindi.ee

Anu Veldre 
Maakler

501 3658
anu.veldre@pindi.ee

Merle Nagel 
Maakler/hindaja

5800 3648
merle.nagel@pindi.ee

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

Kunda,  Mageranna tee 6, krunt 2665 
m2, üp 110,8 m2  H: 37 000 € tel.: 50 
13 658 Anu

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

ÜHETOALISED KORTERID

KAHETOALISED KORTERID

KOLMETOALISED KORTERID

MAJAOSAD

ELAMUD

Tamsalu, Kesk 12 , üp 42,5 m2, I 
k, rõdu H: 30 000 € tel: 51 16 466 
Helve
Vinni al, Kiige 3, III k, üp 34,2 m2 
H: 11 400 €  
tel. 52 88 670 Mare

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

Kunda,  Mäe 16, IV k, üp 49,5 m2, 
rõdu, renoveeritud H: 13 000 € 
tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Mäe 22, I k, üp 47,8 m2, 
renoveeritud  H: 9000 tel.: 50 13 
658 Anu

Kunda,  Mäe 16, V k, üp 49,5 m2, 
rõdu  H: 7 200 € tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Mäe 7, I k, üp 39,3 m2  H: 
115 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Kasemäe 13, V k, üp 48 
m2 H: 3000 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Pargi 2, I k, üp 39,6 m2  H: 
900 € + KÜ võlg  tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. H: 
8500 € tel 52 88 670 Mare
Tapa, Eha tn, II k, üp 55,7 m2, 
pakettaknad, vajab remonti H: 
4200 € tel: 51 16 466 Helve

Väike-Maarja,  Tamme 5, II k, 
üp 43,4 m2  H: 7 800 € tel.: 50 13 
658 Anu

Rakvere, Karja 46, üp 61,5m2, II 
k, rõdu H: 69 000 € tel: 51 16 466 
Helve
Rakvere, Narva 21, üp 43 m2, I k, 
ahiküte, enampakkumine H: 8438 
€ tel.: 50 13 658 Anu
Rakvere,  Rahu 13, üp 58,6 m2, I k, 
rõdu  H:37 00€  tel.: 50 13 658 Anu
Rakvere,  Rahu 13, üp 59,8 m2, 
III k, 2 rõdu  H: 41 700 €  tel.: 50 
13 658 Anu

Rakvere,  Roosi 1, üp 56,9 m2, I k, 
rõdu  H: 41 000 €  tel.: 50 13 658 Anu
Rakvere, Võidu 53, üp 62 m2, IV 
k, H: 44 500 € tel.: 52 88 670 Mare
Kunda,  Pargi 18, üp 61,5 m2  H: 
1950 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 
Anu  
Kunda,  Koidu 87, V k, üp 61,9 
m2, 2300 € + KÜ võlg tel.: 50 13 
658 Anu

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

Rakvere, Vainu 7, üp. 66 m2, krunt 
766 m2, H: 31 100 €, tel. 52 88 670, 
Mare

Rakvere, Pae 11, üp 113,7 m2, krunt 
784 m2, müüakse ¼ kaasomandist 
koos hüpoteegiga H: 12 000 € tel.: 
50 13 658 Anu

ÄRIPIND

NELJATOALISED KORTERID
Väike-Maarja, Tamme, III, 77,1 m2, 
hea seisukord H: 29 000 € tel: 51 16 
466 Helve

Tapa v, Moe, Moe 6, I k, üp 71,3 m2 
H: 4 000 € tel: 50 13 658 Anu

Kunda, Koidu 81, üp 63 m2, I k, rõdu 
H: 7500 €  tel: 50 13 658 Anu

Kunda,  Koidu 81, V k, üp 62,2 m2, 
rõdu 9 500 €  tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Koidu 73, V k, üp 61,9 m2, 
renoveeritud  H: 13 000 € tel.: 50 13 
658 Anu
Kunda, Mäe 22, I k, üp 61,4 m2 H: 
8500 tel.: 50 13 658 Anu
Väike-Maarja,  Tamme 5, III k, üp 
50,5 m2  H: 10 000 € tel.: 50 13 658 
Anu
Rakke, Oru, II k, üp 67,6 m2,enam-
pakkumine H: 2 500 € tel: 51 16 466 
Helve

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

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

Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe tee 9, 
krunt 7784 m2, üp 532,9 m2  H: 5900 
€ tel.: 50 13 658 Anu

Sõmeru v, Vaeküla,  Viinavabriku 
tee 6, maakivihoone krunt 5536 m2, 
üp 1787,9 m2  H: 30 000 € tel.: 50 13 
658 Anu 

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

Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe tee 4, 
MÕIS, krunt 14 134 m2, üp 1682m2  
H: 60 000 € tel.: 50 13 658 Anu

Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2, 
üp 61,6 m2, saun, garaaž H 10 000 € 
tel: 51 16 466 Helve
Rägavere v, Põlula k, krunt 65068 
m2, üp 109,7 m2 H:45 000 € tel 58 
00 36 48 Merle

Vihula v, Eisma k, suvila, krunt 2834 
m2, üp 157,5 m2 , 5 tuba,saun, garaaž 
H: 86 000 € tel: 58 00 36 48 Merle

Tapa, Pikk 58, krunt 3193 m2, H: 18 
900 € tel: 51 16 466 Helve

Rakvere v, Päide k, suvila, krunt 800 
m2, üp 77,5 m2, 3 tuba, saun, garaaž 
H: 32 000 € tel 58 00 36 48 Merle

Rakvere,  L.Koidula 18a, krunt 410 
m2, üp 276,8 m2  H: 35 000 € tel.: 50 
13 658 Anu

KRUNDID
Rakvere, Piiri 8b, krunt 713 m2, H: 
16 600 €, tel 52 88 670 Mare

Rakvere, Räägu 23, krunt 880  m2, H: 
19 100 €, tel 52 88 670 Mare

• Müüa suur remonti vajav ahiküttega 
korter Rakveres. Vesi, kanal., aiaala. 
Hind 24 600 €. Tel 5614 2951

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn, üp. 39 m2. Tel 5306 4994 

• Müüa Rakveres Lennuki 6 2toaline 
korter. Uued aknad, turvauks, san.
remont tehtud, rahulik ilus koht. Hind 
17 600 €. Tel 5551 8067

• Müüa Rakvere l innas otse 
omanikult 2toaline renoveeritud 
ahiküttega korter. Tel 5373 3385

• Müüa 2toaline korter silikaatmajas 
Kundas Pargi tn 6-14. Renoveeritud, 
I korrus, 38,6 m2. Hind kokkuleppel. 
Otse omanikult. Vene keeles: 5609 
3246, eesti keeles: 5332 0991

• Müüa korralik 2toaline korter (54,6 
m2, II korrusel). Kool ja lasteaed 
lähedal. Rakverega hea bussiühendus. 
Täpsem info tel 5391 4469

• Müüa Tapa kesklinnas 2toaline 
korter (II korrus). Tel 5697 5317

• Müüa või üürile anda 2toaline 
korter Rakkes, vajab remonti. Info tel 
5597 6048

•  Mü ü a  R a kve re  k e s k l i n na s 
3toaline ahiküttega korter (46 
m2). Hind 750 €/m2. Tel 5590 0853

• Müüa 3toaline korter Rakvere 
äärelinnas. Tel 5023 792

• Müüa Laekvere alevikus 3toaline 
heas korras keskküttega korter. Samas 
ka 2toaline puuküttega korter. Tel 
5563 8122

•  Mü ü a  3 t o a l i n e  ko r t e r  U l v i s 
Rägavere vallas. 2 rõduga, heas korras. 
Lisainfo: 5157 386. Hind: 6000 €, 
tingimisvõimalus

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

• Müüa maja L-Virumaal Haljala 
alevikus. Krunt 3100 m2. Tel 5664 3580

• Müüa maja Rakvere lähedal 
Pajustis. Suletud netopind 133,1 
m2, kinnistu pindala 3325 m 2. Väga 
hea asukoht. Hind 62 400 €. Tiia 
Leis, 5342 4091

• Müüa Rakvere elamu II korrus. 
Ahiküte, tsentraalne vesi, aiamaa. Tel 
5358 6829

•  Mü ü a  m a j a  k o o s  a i a m a a  ja 
kõrvalhoonega 18 km Rakverest 
või vahetada 2toalise korteri vastu 
Rakveres (II korrusel). Tel 5562 2948

• Müüa talu Lääne-Virumaal, 22 ha 
põllumaad. Tel 5263 784

• Müüa vana talukoht looduskaunis 
kohas Rakvere vallas Paatna külas. 
K o m m u n i k a t s i o o n i d  o l e m a s . 
Tingimused kokkuleppel. Tel 5024 142

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

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

• Müüa korralik kanaliga garaaž Herne 
tänaval, uus katus. Tel 5561 9853

• Üürile anda 2toaline k.m. korter 
Vinnis otse omanikult. Tel 5039 175

• Anda soodsalt üürile 2toaline korter 
Tapa linnas. Tel 5110 478

• Anda üürile mugavustega 3- ja 4toa-
line korter Imastus, osaliselt möblee-
ritud. Tel 5196 4657

• Anda üürile 3toaline korter Kundas. 
Tel 5667 0309

• Anda üürile kõigi mug. korter Rak-
veres. Uus vannituba, kom.kulu odav. 
Majal laenu pole. Osaliselt möbl. Tel 
5363 7442, 32 43 400, õhtul

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

•  Üü r i l e  a n d a  suv i la  Võ s u l .  4 
tuba,  terrass,  rõdu,  dušš,  suur  
päikesepaisteline suletav õu. Tel 5660 
3408

• Anda rendile maamaja  30 km 
Rakverest Muugal Rajakülas. 3 tuba 
+ köök. Vesi ja kanalisatsioon koos 
saunaga sees. Rent 160 €/kuus. Info 
tel 527 0058

www.kuulutaja.ee



• Ostan VAZide uusi plekke, tulesid, 
stangesid, veneaegseid uusi rehve, 
uksi jne. Tel 5157 395
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• Müüa Opel Zafira Elegance 
2,2DTI 04/2003. a 92 kW hõbedane, 
turbodiisel, 7 kohta, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, 4xel.aknad, 
el.peeglid, kesklukk puldist, tume 
salong,  16 toll i  valuvelgedel, 
pl.soojendus, veokonks, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa tumesinine Suzuki Baleno 
1,6 73 kW 02.1996. a bensiin, 182 047 
km. Seisukord hea. Veermik korras. 
Igapäevaselt kasutuses. Hind 510 €. 
Info 5152 665

• Müüa Škoda Fabia 2010. a 1,2 51 
kW hõbedane, universaal, bensiin, 
manuaal. Hind 5400 €. Tel 5264 108

•  Mü ü a  Vo l k s w a g e n  G o l f  4 
Comfortline 1,6i 07/2001. a 77 kW 
kuldne metallik, bensiin, luukpära, 
5 , u s t ,  4 x e l . a k n a d ,  k e s k l u k k , 
el.peeglid, valuvelgedel, stereo, 
kehtiv ülevaatus, kehtib 07/2016, 
korralik, soodsalt! Rakvere, 5903 
7780

• Müüa Volvo V40 2001. a bensiin. 
Rikkalik lisavarustus. Hind 1800 €. 
Tel 5077 961

• Müüa Ford Mondeo 2000-2007. a 
varuosasid. Tel 5646 6933

• Müüa vanaaegne taastatud 
mootorratas 125 cc (ilma dok.). Tel 
5192 8284

• Müüa Audi 80 valuveljed koos 
suverehvidega, 15“ 4tk, hind 150 eurot 
ja 8 Audi plekkvelge a 10 eurot tükk. 
Tel 521 6337

•  Mü ü a  a l l a  5 0 0 0  k m  s õ i t nu d 
Bridgestone suverehvid 215/65R16. 
Hind 200 €.Tel 5683 8310

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 
Autodel Sünnipäeva hinnad 

Mai kuu lõpuni! 
Täpsem info: 5119 569 või 
tanel.raudla@wiruauto.ee

Ford Focus C-Max, 05/2004a. 
1.8(88kw), bensiin, manuaal, 
hõbedane met. Sn: 182 885km. 
Hind: 1990.-

Citroen C1, 12/2007a. 1.0 (50kw), 
bensiin, manuaal, punane. Sn: 
123321km. Hind: 2190.-

Peugeot 207, 08/2010a. 1.4 (50kw), 
diisel, manuaal, hõbedane met. Sn: 
60 300km. Hind: 5290.-

Jeep Grand Cherokee, 11/2006a. 
3.0(160kw), diisel, automaat, must 
met. Sn: 280 565km. Hind: 6990.-

P e u g e o t  4 0 7 ,  0 2 / 2 0 1 0 a . 
2.0(103kw), bensiin, manuaal, 
tumehall met. Sn: 58 460km. Hind: 
6990.-

Audi A4 Avant, 04.2007a. 3.0 
(171kw), diisel, automaat, sinine 
met. Sn: 120 450km. Hind: 7990.-

Peugeot 308, 05/2012a. 1.6(68kw), 
diisel, manuaal, pruun met. Sn: 145 
065km. Hind: 8900.-

Peugeot Partner, 03/2013a. 1.6 
(72kw), bensiin, manuaal, valge, 
kaubik. Sn: 75 725km. Hind: 
9690.-

Peugeot Partner Tepee, 06/2014a. 
1.6 (68kw), diisel, manuaal, 
hõbedane met. Sn:98 383km. Hind: 
10 990.-

Peugeot Partner Tepee, 08/2013a. 
1.6 (55kw), diisel, manuaal, 
hõbedane met. Sn: 52 176km. 
Hind: 10 990.-

Nissan Qashqai Visia, 05/2012a. 
1.6 (86kw), bensiin, automaat, 
punane met. Sn: 51 050km. Hind: 
12 290.-

Renault Trafi c 6-kohta, 05/2012a. 
2.0(66kw), diisel, manuaal, kaubik, 
valge. Sn: 120 970km. Hind: 13 
490.- 

Renault Trafi c 6-kohta, 09/2012a. 
2.0(66kw), diisel, manuaal, kaubik, 
valge. Sn: 114 400km. Hind: 13 
490.-

Renault Trafi c 6-kohta, 04/2012a. 
2.0 (66kw), diisel, manuaal, kaubik, 
valge. Sn: 103 000km. Hind: 13 
990.-

Nissan Qashqai+2  Acenta 
Connect, 02/2013a. 1.6 (86kw), 
bensiin, manuaal, must met. Sn: 24 
500km. Hind: 14 490.-

Nissan Qashqai Acenta Connect 
Safety Pack, 06/2014a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, Sn: 23000km. 
Hind: 16 490.-

Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, automaat, hall met. 
Sn: 5030km. Hind: 17 490.-

Nissan Murano Tekna, 01/2012a. 
2.5(140kw), diisel, automaat, must 
met. Sn: 176 540km. Hind: 18 
990.-

Nissan X-Trail Acenta, 08/2015a. 
1.6(96kw),  di isel ,  manuaal , 
nelikvedu, valge met. Sn: 2400km. 
Hind: 28 500.-

Autodel Sünnipäeva hinnad 
Mai kuu lõpuni! 

Täpsem info: 5119569 või 
tanel.raudla@wiruauto.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.hot.ee/rakett

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

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

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

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

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

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

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

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

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

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

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

UUED JA 
KASUTATUD 

SUVEREHVID
E-R 9-16

Väljaspool tööaega
eelneval kokkuleppel. 
Tallinn-Narva mnt 

95.km
Tel 5568 4683

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

TEENUSED
• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Veoautode varuosad ja remont
• Müüme erinevaid furgoone
• Rehvitööd sõidu- ja veoautodele

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid
Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

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

•  E h i t u s - r e m o n d i t ö ö d  n i i 
eramutes kui korterites. Vannitoad, 
siseviimistlus, voodrivahetus, 
terrasside ehitus ja san.tehnilised 
tööd. Hinnad mõistlikud. Tel 5373 
3385

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Ehitus- ja remonttööd. Majade, 
korterite, kuuride, terrasside, saunade 
ehitus, siseviimistlus. Tel 5045 560

• Teen plaatimistöid (vannitoad, 
köögid jne). Paigaldan kõnniteid 
ja muud õues ja aias (krohvin, laon 
müüre, lihtsamad aiad ja väravad jne). 
Tel 5606 9271

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

• Pottsepp, 25 aasat kogemust, ehitab 
ja remondib küttekoldeid. Tel 506 9683

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, müürid. Tel 5552 
8487, Vaiko

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

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

• Korstnapühkimise teenus ja um-
mistuste likvideerimine. Tel 5552 
8487, Vaiko

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Vundamentide ja majakarpide 
ehitus, puitkonstruktsioonid ja 
fassaadid, hoonete renoveerimine, 
ehitusalane nõustamine, hoonete 
mõõdistamine. Tel 5646 0674, FIE 
Mart Nestor

• Fassaaditööd. Tel 5695 4670

• Lammutustööd, müügiteenus, 
veoteenus. Tel 5646 7038

• Pakume niiskuse ja hall ituse 
vältimiseks teemantpuurimist koos 
värskeõhuklappide paigaldusega. 
Teenuseid on võimalik tellida ka eraldi. 
Kontakt: info@kckteemant.eu; telefon 
5174 192

• Sooda- ja klaasipurupritsiteenus 
(puidu, metalli,  alumiiniumi 
puhastamine). Tel 5373 3408

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

• Piirdeaiad ja väravad! Võrgust 
ja puidust piirdeaiad! Auto- ja 
jalgväravad!   Tuleme kohale, 
mõõdame, mõõdame, nõustame. 
Materjalidega varustame. 26 
aastat kogemusi - 230 000 jm. 
erinevaid piirdeaedu. Tel 5012326, 
meelespealt@gmail.com

• Võrk- ja puitaedade ehitus. 
Soodsa hinnaga loomavõrgust 
piirded. Tehtud töödele arve ja 
garantii. www.kodupuit.ee Tel 58 
889 999

•  Vä r v i n  ü l e  t e i e  a i a d  j a 
välisseinad. Tel 5809 9389

•  S a l v k a e v u d e  k a e v a m i n e , 
p u h a s t a m i n e ,  s ü v e n d a m i n e 
ja remont. Vajadusel rõngaste 
vahetamine ja kaevupealsete ehitus. 
Tel 5574 792

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196
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KERGETEHNIKA 

MÜÜK JA RENT

Info 5113328
Kergetehnika OÜ

 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

* KVALITEETNE MATERJAL
* PROFESSIONAALNE PAIGAL-
DUS
* ERIKUJULISED LIISTPROFIILID
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioonitras-
side ehitus (sise- ja välist-
rassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤ Reoveepaakide ja septikute 
müük ning paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

• San.tehnilised tööd, veemõõtjate 
vahetus, boilerid, WC potid jms. Tel 
5830 7593

•  Toru-,  keskkütte-,  ja san.
tehnilisedtööd.  Tel 5332 4749

• Vee- ja kanalisatsioonitrasside 
ehitus  (sise- ja välistrassid), 
septikute ja mahutite paigaldus, 
san.tehnilised tööd.  Hinnad 
mõistlikud. Tel 5373 4876

 Tänavakivi paigaldus, 

haljastusteenused 

projektist rajamiseni!
 Info 511 3328

Müügiplats on avatud 
28. aprillist 2016 

nüüd NIINE KESKUSES

 
Lah  olekuajad: 
E-R 10-18
L      9-16
P suletudP suletud

Info telefonil: 5066 294
www.modrikuiluaed.ee

Mõdriku Iluaed

MURUNIITMIS- JA 
TRIMMERDAMISTEENUS. 

5190 8253

•  Ha u a p l a a t i d e  j a  – k i v i d e 
puhastamine, haudade hooldus 
ja renoveerimine. Tel 5373 3408

• Otsin abivalmis inimest, kes mõistliku 
tasu eest hooldaks Tõrma kalmistul 
hauaplatsi. Tel 5660 9609

• Tänavakivi paigaldus ja teised 
haljastustööd. Hinnad kokkuleppel! 
Tel 5629 1114

• Tänava ja äärekivide paigaldus; 
piirdeaedade, terrasside ehitus; 
väravate valmistamine, paigaldus 
ja automaatika; haljastustööd; 
ehitustö ö d .  Tehtud töödele 
garantii. kiviaed.ee, 5394 6666

• Teostame soodsate hindadega 
t ä n a v a -  j a  ä ä r e k i v i d e 
p a i g a l d u s t ;  k i v i p l a t s i d 
e r a m a j a d e l e ;  t ä n a v a k i v i s t 
pandused; kõnniteede ehitust; 
mururajamist; üldehitustöid. Tel 
5673 4632

• Puude lõhkumine halumasinaga. 
Töötab ka elektrita. Hind kokkuleppel. 
Tel 5150 342

• Metsa väljavedu MTZ-82-ga. Info: 
51 46 788

• Muruniitmine. Küsi lisa tel 5695 4670

Pakun niitmisteenust Pakun niitmisteenust 
raiderigaraideriga

5667432656674326

MURUNIITMINEMURUNIITMINE

facebook.com/teks  ilipuhastus

Teostame 

pehme mööbli ja vaipade 

keemilist puhastust 

teie kodus!

Rakveres ja lähiümbruses!
 Info 5853 4560 või 5827 1622

•  Pehme mö öbli  remont.  Veo 
võimalus. Tel 3227 822, 5061 547

• Aknaraamide remont. Tel 32 27 013

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

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

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus
• Põrandate vahatamine
• Igapäevane koristus
• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

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

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaata aruande 

koostamiseni • 

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

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

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

• Arvutite hooldus ja remont väga 
soodsa hinnaga. Ekraanidvahetus, 
viiruste eemaldamine jne. Tel 56 
454 853
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• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

• Transporditeenus kaubikuga. Hin-
nad soodsad! Tel: 553 5938

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

• KOLIMISTEENUS fi rmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teostame 
kõike, mis on kolimisega seotud, 
ja seejuures soodsate hindadega. 
Alates pakkimisest kuni klaverite 
jm. raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame koos 
teie probleemile parima lahenduse. 
OÜ Kolimised. TEL. 5649 3289 
või kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

• Kolimisteenus. Tel 5646 7038

• Transportteenus Peugeot Boxer 
kaubikuga üle Eesti. Hind kokkuleppel. 
Info 5616 5761

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

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

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

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

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

• Muusik ja õhtujuht Teie peole 
mõistliku hinnaga. Tel 5683 7141

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

FEKAALIVEDU

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

www.prtgrupp.ee

VEOTEENUS KALLURIGA 

Tel 5684 9400

Killustiku, liiva, mulla ja 
erinevate täitepinnaste müük 

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

Pakume multilift kasti 
ja kalluri teenust. 

Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

k l l f k

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

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 5650 0368, 5699 7000
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

JUUKSURITEENUSED 
RAKVERES 

SUVEHINNAGA!!! 

Meeste lõikus al 6 eurost
Naiste lõikus al 8 eurost
Kulmude värvimine 2.50,
kitkumine 2 euri
Juuste värvimine al 15 eurost 
Broneeri aeg tel 5500866
Juuksur Ksenia

R a kv e re  k e s k l i n n a  s a l o n g 
pakub iluteenuseid: maniküür, 
p e diküür lakiga ,  püsilakk 
pediküüri puhul kui maniküür, 
d e p i l a t s i o o n ,  k u l m u d e 
värvimine ja korrigeerimine. 
K ä t e  ja  ja l g a d e  p a ra f i i n i 
hoolitsus. Ahvatlev pakkumine: 
võttes pediküüri või maniküüri, 
saad parafiini  ho olitsus e 
TASUTA!  Pakkumine kehtib 
kuni 23. juuni. 

Broneeri aeg tel 5456 5548

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

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

• Kliimaseadmed. Müün, paigaldan, 
h o o l d a n ,  r e m o n d i n  k o d u -  j a 
autokliimaseadmeid. Tel 5305 3053

* SOOJUSPUMBAD   
ja SOOJUSPUMBAD

Firma paigaldab, 
remondib, hooldab 
ja müüb erinevaid 

kliimaseadmeid 
soojuspumpasid. 

    Pakume: 

    Fujitsu, Mitsubishi, Midea, 

    Gree seadmeid.
    Garantii 2 aastat! 

    Hinnad väga soodsad! 

  NB! Teenused külmutussead-      
  metele!

   Tel. 56 243 687

    thermo.heart@hotmail.com

• Arvutite soodne hooldus, veebileh-
tede loomine. Tel 555 268 97

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

•  T V-  ja  s a t . s e a d m e t e  m ü ü k , 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 
7808, e-post: rts1@hot.ee

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

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

•  T e i e  p e o l e  õ h t u j u h t  j a 
tantsumuusika. Tel 5238 481

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. Tel 
5535 885

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

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

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

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

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 5061 
547

• Müüa odavalt tumba, diivanilaud 
(kirss) ,  s ektsio onmo o dulkapp 
(kirss), söögilaud ja 6 tooli (kirss), 
elektriradiaatorid, suusasaapad, 
rulluisud, 2 jalgratast (noorte ja 
täiskasvanute), puidust lamamistool, 
plastikust terrassitoolid.  Tel 5104 147

•  Müüa pal ju  kor ral ikke  süle- 
j a  l a u a a r v u t e i d .  G a r a n t i i  j a 
vahetusvõimalus. Tel 56 454 853

• Müüa vähe kasutatud kliimaseade 
Zibro-125. Hind kokkuleppel. Tel 
5838 3495

• Müüa uus gaseeritud vee aparaat. 
Hind 90 €. Tel 5838 3495

• Müüa vannitoa segisti Oras Optima 
ja köögi segisti Oras (uued). Hind 
kokkuleppel. Tel 5838 3495

• Müüa garaaži turvaväravad (puit 
metall koos sulustega). Tel 5168 383

• Müüa Vene jalgratas Turist. Tel 
5833 0153

• Müüa diivanilaud (must, 90x55, 
10 €), TV alus (must, 150x40, 30 €), 
männipuidust lastevoodi (80x200) 
+ vedrumadrats (100 €). Helistada 
5084 83

• Ära anda tume sektsioon, diivan, 2 
tugitooli, kušett, köögi nurgadiivan. 
Tel 5557 2856

• Müüa nahast diivanvoodi komplekt 
(3+2), sobib ka suvilasse, 3 poolega 
vanem riidekapp, 2 diivanilauda, 
dekoratiivne õllevaat. Tel 5699 6594

• Müüa kraanikauss (60x50) koos 
segisti ja dušivoolikutega (uus). Hind 
40 €. Tel 32 244 72

• Müüa tünnisaunaahi (roostevaba, 
uus), nõukogudeaegne aiakäru, 
lillevanker ja dekoratiivne ader. Tel 
5031 849

KODU
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• Müüa vähe kasutatud mootorsaag 
Skil. Tel 5566 9310

• Müüa hauapinke ja elupuuistikuid. 
Tel 5566 3501

• Müüa lasteratas TREK. Käike 21, 
head pidurid, seisutugi, tagumise 
käiguvahetaja kaitse. Sobib poistele 
ja tüdrukutele vanuses 6-9 aastat. 
Väga tugev ja lõhkumiskindel 
ratas. Hind 175 €. Asub Rakveres. 
Tel 5661 8765  

• Müüa taekwondo kostüüm (1.60m), 
meeste kingad (uued, nr 43), valge 
koridorikapp, põrandaliistud, 
korralik valge kraanikauss koos jalaga 
ja muid remonditarbeid. Tel 5234 887

• Müüa töökorras televiisor Beko. Tel 
5646 9956

• Soodsalt kaarkasvuhooned (3x4; 
3x6; 3x8m). Transpordi võimalus, 
kiire tarne. Info ja tellimine 5673 
0411

• Müüa autom. pesumasin, 200L 
plastikvaat ja õlleankur. Tel 5660 3463

• Sümboolse hinnaga ära anda 
gaasiballoonid, ümmargune laud, 
nõuk.aegne jalgratas, raamatuid, 
võrri mootoriosad. Tel 5649 1828

•  M ü ü a  k i l e p a i g a l d u s m a s i n 
maasikatele (1,2m kilele), samas 
müüa kangasteljed koos tarvikutega. 
Tel 5332 8780

• Müüa käsiader, kalmistupinke. 
Tel 5382 8432, 5590 7361

• Müüa mustast metallist survepaak 
(umbes 100L). Tel 5168 691

KUULUTUSED

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 5079 984

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

• Ostan majapidamis es olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
m ö ö b e l ,  n õ u d ,  m ä n g u a s j a d , 
jalgrattad, garaažitööriistu ja 
tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761

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

• Antiigiäri ostab kulda igasugusel 
kujul. Hind alates 18 €/gr. Tel 5067 819. 
Kokkuleppel ettehelistamisega

• Ostan väga heas säilivuses esimese 
Eesti Vabariigi aegseid münte. Tel 
5043 349

• Ostan süle- ja lauaarvuteid. Võivad 
vajada remonti. Tel 56 454 853

•  O s t a n  n õ u k o g u d e a e g s e 
ümmarguste või ovaalsete kividega 
merevaigust kee ja suuremaid 
merevaigu tükke, maksan kuni 600 € 
kohe kätte. Tel 5871 0351

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

MÖÖBLIKAUPLUSES
Rakveres Tallinna tänav 49 

on nüüd kasutatud 
diivanid hästi 

odavad ja uutel 
nurgadiivanitel saab 

valida oma värvi. 
Palju uusi puidust 
kummuteid, kappe 

ja voodeid, valik 
antiikset mööblit, 
kasut. külmikud ja 

pliidid.

Tule juba täna!

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15 

P suletud

Info 5069 814

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

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

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

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

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

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

• Lõhutud küttepuude müük. Hind 30 
€ ruumimeeter koos kohaletoomisega. 
Pikkused 35-50mm. Tel +372 503 0311

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid. Vedu tasuta. Tel 
5013862

• Müüa saetud-lõhutud küttepuid 
koos kohale toomisega. Tel 5615 2941

• Müüa soodsalt lõhutud küttepuid. 
Tel 5554 6093

• Vana tegija jälle turul! Müüa 
lõhutud-saetud küttepuud (lepp). 
30 €/ruum. Tel 516 0891

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud 
(sanglepp, kask jne). Tel 5192 4320

• Müüa saetud-lõhutud lepapuud. 
Hind 30 €/ruum. Tel 5077 961

KÜTTEPUUD

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa 
PUULÕHKUMISMASINAID 

jalgadel. 

Lõhkumisjõud Lõhkumisjõud 
6,5 TONNI!6,5 TONNI! 

UUS!UUS!

Küsi ka teisi masinaid!Küsi ka teisi masinaid!
Tel. 507 4407

reinar@rakaselg.ee

299 €
299 €

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SAETUD JA LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
(segapuu ja kask)

Puud on koormasse laotud
Tel 5332 7853

võimalik 10-12 ruumi

Müüa 

HALLI LEPPA 
(toores)

30-50cm pikkused. 

Kvaliteetne ja 

korralik kogus. 

Vedu hinnas. 

Asukoht Pajusti lähedal. 

Tel 5811 2030

PUULÕHKUMIS 
TEENUS

Hind kokkuleppel.
Vajab tööstusvoolu.

Tel 5604 4220

• Müüa lõhutud küttepuid (pikkusega 
al 30–60cm) koos kohale toomisega. 
Samuti pakume küttepuude saagimis- 
j a  l õ h k u m i s t e e n u s t  m o b i i l s e 
halumasinaga (töötab nii bensiini- 
kui elektrimootoriga). Täpsem info 
telefonil +372 5349 5103 või +372 
5308 8742

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. Tel 
4043 326

LOOMAD
• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

KADUNUD

•  Kadunud väiks emat 
ka s v u  ko e r  R a kv e re s, 
reageerib nimele Jack. Koer 
on 4aastane valge kraega, 
beeži seljaga ja koheva 
sabaga, leiust palun teada 
anda numbril 5815 0101, 
koera kodu asub Rakvere 
Vahtra pst. 8. Koera leidjale 
200 eurot vaevatasu

• Kü t i  S a e v e s k i s  s a e m a t e r j a l , 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise teenus  al. 16 €/tm ja 
nelikanthööveldus. Tel 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
s e r v a m a t a  l a u d a ,  l e p a l a u d a , 
terrassi-,  voodri- ja põrandalauda.  
Erinevad profi ilid, pikkused ja laiused.  
Vedu tasuta.  Tel 5282 268

• Põranda-, voodri- ja terrassilaua 
ning saematerjali müük, vedu tasuta. 
Tel 5593 6326. Info www.kpuit.ee

• Ära anda kasutatud suurt eterniiti. 
Tel 5116 367

• Ära anda  fassaadis kasutatud 
tellised. Tel 5116 367

• Müüa põrandalauda, kiire! Tel 5594 
7776

EHITUS

• Pakun merisigu. Tel 5833 0153

• Saadaval väga ilusad kassipojad. Tel 
5685 8009

SISEVOODER 
HIND al 0,24 eur/jm

VÄLISVOODER
HIND al 0,48 eur/jm

EHITUSLIK KARKASS 
HIND al 0,44 eur/jm

TERRASSILAUD 
HIND al 1,03  eur/jm

DISTANTSLIISTUD
HIND al 0,18 eur/jm

KÜTTEKLOTSID 
HIND 1 eur/20L ko  

Asume Sondas Sepa 18a
Info telefonil: 5306 7722 või 
sale@teamwood  mber.com

Müüa 
LOODUSLIKKU 

JA 
TÖÖDELDUD 

PAEKIVI 
OTSE TOOTJALT. 

Vajadusel koos 
paigaldusega. 

Tel: 5191 3156, Tõnis,
e-post: tonis36@hot.ee

Valmistame talu stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

VESKIMÄE 
LIIVAMAARDLA 

MÜÜB 
LIIVA
KRUUSA
TEEKATTE SEGU
PURUKRUUSA (0-32 mm)

KÜSI HINNAPAKKUMIST! 

www.liiv-virumaal.ee
Tel 5183 098

MÜÜA
Tumehall kiviprofi il 
katuseplekk (1,2x7,2m; 10tk ; 
87m2)

H a l l i d  p õ r a n d a p l a a d i d 
( 1 0 0 x 1 0 0 x 7 m m ) ,  e r i n e v a d 
värvitoonid, (9,36m2 ja 15,8m2 
ja 4,2m2)

Va l g e  m a t t  s e i n a p l a a t 
(400x200x9mm) 32m2

Valge läikiv seinaplaat 

(400x200x9mm) 4,5m2

Hele kirju linoleum (25,2x2m)

Asukoht: Rakvere kesklinn.

Tel 55 920 376

Müüa 
MAASOOJUSPUMP 

Buderus, 6 kW. 
Uuena 5500 €, 

2 aastat kasutatud, 
hind 2500 €. 

Info 5886 9698

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
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Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee

KUULUTUSED

Eraisikute kuulutuste vastuvõtt Rakveres Vilde 6a 
Grossi Toidukaupluste kaupluses Joogid 

iga päev 10-22

Kuulutust saab edastada ka telefonil 32 25 093 
või saata kuulutuse tekst e-postile 
kuulutus@kuulutaja.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

OSUTAB TEENUST:
• Metsateede ehitamine
• Metsa lõikus ja väljavedu
• Võsalõikus ja väljavedu

INFO:
Tel: 517 4176

metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

• Teeme mullafreesiga Teie 
aiamaa istutamiseks korda! Selg 
jääb terveks ja labidas sirgeks! Hind 
soodne. Tel 5567 5755

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

• Müüa seemnesuurust kartulit „Lau-
ra“, „Princess“, „Satina“ ja toidukartulit 
„Laura“. Vaekülas. Tel 5150 246

• Müüa seemnekartul „Maret“ 0,30 €/
kg Rakveres. Tel 5682 8664

• Müüa kuuse- ja kaseistikuid. Tel 
5398 1891

• Müüa hübriidlehise taimed (kiire-
kasvuline okaspuu). Hind 0,45 €/tk. 
Tel 5683 7959

• Määri Mõis OÜ müüb laost 
k v a l i t e e t s e t  u m b r o h u v a b a 
kompostmulda. Veovõimalus. 
Tel. 525 9239, 505 3340.

•  P a k u n  t a s u t a  v ä r s k e t 
loomasõnnikut (otse hoonest). 
Tapalt 20 km, Kadrinast 10 km. Tel  
5196 4657

• Müüa sõelutud mulda.  Tel 
5270059

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel. 53 
54 3002 või 50 59 151

• Odav kompost ja sõnnik. Tel 5845 
5248

• Müüa hobuniiduk ja looreha. Tel 
5566 2060

PÕLLUMAJANDUS

• Ostan T-25 töökorras kõrgsurve-
pumba. Tel 5236 447

METS

• Metsahake OÜ ostab kasvavat 
j a  v i r n a s t a t u d  v õ s a  n i n g 
raiejäätmeid. Tel: 517 3323, e-post: 
info@metsahake.ee

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

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

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

VANAVARA

TEATED

• Tulge kõik juuksurisse Rakveres 
Laada tn 14! Alli - E, N, R, L tel 5620 
3174 ja Ingrid - T, K tel 5183 110

MUUD
• www.toonklaas.ee

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

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

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

Ehitusliku saematerjali müük 
Väike-Maarjas. Pikkused 3-6m.

6m materja hea hinnaga
Kaubaaluste müük. 
Transpordi võimalus. 

Tel. 5150 268

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

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

• Müüa GAZ-52, 53, UAZ (kastikas), 
ZIL 130 (ka osadena) ning MTZ-52 
ja mesilasvaha. Tel 5031 849

• Müüa traktor Zetor 43 kW ja kallutav 
haagis (4 t). Tel 5598 0608

• Müüa halumasin ketassaega ja 
hüdrauliline puulõhkuja (mõlemad 
traktorikäitusega). Tel 5598 0608

• Müüa T40 ja Belarus. Tel 5358 6829

KES ON ANONÜÜMSED 
ALKOHOOLIKUD (AA)?

*AA ühendab mehi ja naisi, 
kes jagavad üksteisele oma 
kogemusi, jõudu ja lootust, 

et saada ise jagu oma 
probleemidest ja aidata ka 

teistel alkoholismist paraneda.
*Ainus nõue AA-sse 

kuulumiseks on soov 
joomine lõpetada.

*AA-l ei ole liikmemaksu. 
Me majandame end ise 
omaenda annetustest.
*AA ei ole seotud ühegi 

usuühingu ega usundiga, 
ei poliitika ega ühegi 

organisatsiooniga.
*AA ei sekku 

ühiskondlikku ellu.
Meie peamine eesmärk on 

püsida kaine ja aidata ka 
teistel alkohoolikutel 

joomine lõpetada.
Kui sul on alkoholiprobleem 

ja sa soovid lõpetada joomise, 
siis tule, võib-olla leiame 

koos lahenduse. 
AA rühmad käivad koos 

Rakveres Pikk tn 19 
(sissepääs hoovi poolt) 

laup. kell 18.00

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HAUAPLATSIDE EHITUS     

Hinnad kokkuleppel!  Tel 5629 1114

KRISTEL TIPP
 Avaldame kaastunnet Heldurile 

ja Ahtile kalli 
tütre ning õe 

kaotuse puhul. 
Lembit ja Janno

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA 
   LEILISAUN
* Grilliruum
* Võimalik rentida 
peoruum erineva-
teks tähtpäevadeks 
(kuni 20 inimest)

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

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

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

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

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud majapidamise 
likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
Kokkuleppel ettehelistamisega 

tel 506 7819

OSTAME tuhandeid erinevaid 
vanaaegseid esemeid! Mööbel 
(kummutid, puhvetid, kapid, 
lauad-toolid jm), toidunõud, 
kohviveskid, militaarkraam 
(täägid-mõõgad, kiivrid, au-
märgid, mürsukastid, varustus 
jm), kunst (maalid, graafika 
jm), ehted, fotod-postkaardid, 
märgid-medalid-ordenid, raa-
ma-tud, lambid-lühtrid, pu-
delid, väärismetallist esemed, 
jalg-, mootorrattad jm, tehnika, 
vanaraha (mündid ja paber), 
kellad (tasku-, seinakellad jm). 

Ja palju-palju muud. 

Raha kohe,  kojukutsed üle 
Eesti tasuta. Tühjendusostud, 
majapidamise likvideerimisel.  

Hansa Antiik, Pikk 7, Rakvere. 
Tel 3240542, 5282330. 

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

Mälestame head naabrimeest 
TOOMAS KUHI 

Avaldame kaastunnet lähedastele. 
Naabrid Kütuse tänavalt

Aeg seda kaotust ei kustuta eal, 
süda Sind ikka meeles peab.

Sügav kaastunne Saimale 
kalli abikaasa 

OLEV PÄHN’ 

kaotuse puhul. 
OG Elektra keskladu
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Seisuga 12. mai 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind
Kartul kg 0,36 0,40

Seemnekartul kg 0,20 0,30

Värske kartul kg 1,60

Roheline sibul kg 4,00 5,00

Till kg 10,00

Petersell kg 5,00 10,00

Salatikurk kg 2,00

K u r k ,  v ä i k e 
(Poola)

kg 2,50 Eesti 5,00

Tomat (Poola) kg 2,50 3,00

Redis 300g karp 1,00

Porgand kg 0,80

Värske küüslauk kg 1,00

Karulauk punt 1,50

Värske hapukurk kg 7,00

Aedherned kg 8,00

Maasikad 
(Kreeka)

kg 4,00

Kultuurmustikad kg 18,00

Tippsibul kg 2,40 Peipsi 3,90

Kreeka pähklid kg 3,90 10,00

Maapähklid kg 4,90

Sarapuu pähklid kg 4,50 4,90

Kanamunad 
(kodused)

10tk 1,50

Mesi 700g purk 5,00

Toorpiim T, N, L 
9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,10

OG Elektra Rakvere turul (Laada 39)

14. mail kella 8 – 16

RIKKALIK KEVADINE TAIMETURG
*kevadised lõikelilled

*suvelilled aeda, rõdule, kalmistule
*hea valik püsikuid eriti soodsa hinnaga

*tomati-, kurgi- ja maitsetaimed
*lilleamplid

*seemnekartulid (erinevad sordid)
*avatud maasika- ja köögiviljaletid

Tule müü, tule osta!

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Info tel 32 23 877 turg@ogelektra.ee

Turul veel müügil:

tööstuskaup (jalanõud, riided)

kasutatud riided

igal laupäeval müügil luuad ja saunavihad

R G

HINNAD RAKVERE TURUL

Rakverre jõudis rändnäitus 
„Lapsepõlve lood“
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus avati rändnäitus „Lap-
sepõlve lood“, mis jutustab Eesti näitlejate ja muusikute 
lapsepõlvemälestustest ja –unistustest koos beebifotodega 
muuseumi arhiivist, kirjutab Lääne-Virumaa Keskraamatu-
kogu kodulehekülg.
Kas juba õrnas kujunemiseas võib ära tunda särava ande 
kohalolu ning kui palju hoolt ja armastust väike talent oma 
perelt ja ümbritsevalt keskkonnalt vajab, et tõeliselt suureks 
sirguda? Neile küsimustele otsibki näitus vastuseid.
Muuhulgas saab teada, kellena nägi oma tulevikku armasta-
tud laulja Heli Lääts, milliseid lastelaule laulis Georg Ots, 
kui noorelt alustas lavateed tantsija Ülle Ulla, mis pilli män-
gis tulevane priimabaleriin Kaie Kõrb ning kes on Eesti 
kuulsaim klaverikolistaja.
Näituse tekstid on eesti ja inglise keeles. Kujundajaks on 
Virge Loo, tekstid tõlkis inglise keelde Madis Järv. Näitust 
täiendab näitlejate elulooraamatute väljapanek.
Raamatukogu 1. ja 2. korrusel üleval olev Eesti Teatri- ja 
Muusikamuuseumi koostatud rändnäitus jääb avatuks 31. 
maini.

MÕNE REAGA

Vinnis selgitati kaheksandat 
korda välja Eestimaa Spordi-
liidu Jõud meistrid sumos 
ning viiendat korda Eesti 
meistrid korea rahvusmaad-
luses ssireum.
Medalite arvul põhinevas 
maakondade paremusjärjes-
tuses saavutas esikoha Lää-
ne-Virumaa, noppides kokku 
18 medalit, nendest 9 kulda ja 
6 hõbedat.
Meistrivõistluste tulemuste 
põhjal komplekteeriti Eesti 
ssireumi koondis, kes osaleb 
1-5. septembril S�ulis toimu-
val ssireumi MM-il.
Jõu sumomeistrid.
Mehed: -70 kg Nikita Lopouh-
hov (Ida-Virumaa); -85 kg 
Kregor Rebane (Lääne-Viru-
maa);115 kg Joonas Viljak 
(Lääne-Virumaa); +115 kg 
Oliver Valdre (Lääne-Viru-

maa); absoluutkategooria 
Meelis Höövelson (Lääne-Vi-
rumaa).
Naised: -50 kg Heily Tiitus 
(Raplamaa); -60 kg Helina Är-
tis (Lääne-Virumaa); -80 kg 
Aivi-Õnne Annimäe (Lää-
ne-Virumaa); +80 kg Luisa 
Lausvee (Lääne-Virumaa); 
absoluutkategooria Luisa 
Lausvee (Lääne-Virumaa).
Nii meeskondlikult kui nais-
kondlikul (pildil) turniiril saa-
vutasid esikoha Lääne-Viru-
maa võistkonnad.
Ssireumi Eesti meistrid.
Mehed: -70 kg Nikita Lopouh-
hov (SK Buffen-do); -90 kg 
Urmis Veimann (MK Juhan).
Naised: -50 kg Heily Tiitus 
(MK Juhan); -60 kg Sirelin Igo 
(SK Sakura); -70 kg Darja Tok-
mantseva (SK Buffen-do).

Tänavu kevadel oleks Silvi 
Vrait saanud 65aastaseks, 
kuid saatus tahtis teisiti. 
Millised olid aga eredamad 
hetked lauljanna elus?

Marvi Taggo

„Oi, kui ma mõtlema hakkan, 
on häid hetki palju,“ on Silvi 
Vrait öelnud. „1972. aasta ke-
vadel, kui ma sarjas „Kaks 
takti ette“ esimest korda laul-
sin. Siis, kui mu ülikoolikaas-
lased tutvustasid mind ühe 
bändiga ja ma sain aru, et 
nüüd mul on võimalus end 
üles töötada.“
Aega, mil ansambliga Fix Va-

nemuises näitlejavõimeid 
proovida sai, on lauljanna 
lausa imeks nimetanud.
1994. aastal esindas Silvi Vrait 
Eestit Eurovisioonil lauluga 
„Nagu merelaine“. „Eurovi-
siooni lauluvõistluse päev oli 
soodne, aga aasta mitte. Kui 
oleks aastaid hiljem sama 
lauluga Eurovisiooni laulu-
võistlusele läinud, oleks tule-
mused olnud kindlasti pare-
mad,“ arvas laulja.
Märgilise tähtsusega oli kind-
lasti ka Vraidi kolmikplaat 
sarjast „Eesti kullafond“. 
Lauljanna elutöö kokkuvõt-
teks seda siiski nimetada ei 
saa, pigem vaheetapiks, sest 
ta lootis laulda veel kaua, et 

oleks põhjust järgmist kolme 
plaati kokku panna. „Tähtis 
oli see, et üldpilt sellest kogu-
mikust oleks hea. Kui endale 
meeldib, siis meeldib publi-
kule ka,“ kordas laulja tea-
da-tuntud lavatõde.
Silvi Vrait pidas ka inglise kee-
le õpetaja ametit Prantsuse 
Lütseumis ning tegeles ho-
biastroloogiaga. „Ma olen sel-
les elus õppinud, et igaühel 
on oma tee,“ on lauljanna 
oma tegemised kokku võt-
nud.
Silvi Vraidi ema oli eestlane, 
isa aga Ameerikast välja rän-
nanud soomlase poeg, kelle 
perekonnanimi oli Wrait. 
„Selline segapuder ma olengi, 

mõni peab rootslaseks, mõni 
leiab, et prantslanna tüüp,“ 
püüdis Vrait seda lahti rääki-
da.
„Kui isa Eestisse jõudis, viskas 
tal ära, et keegi Wrait kirjuta-
da ei osanud, ja mõtles mingi 
omamoodi variandi - mitte 
Rait, vaid Vrait, kuigi esivane-
mate nimi oli hoopis Raitila.“
Ühe tähtsaima momendina 
on Silvi Vrait nimetanud lapse 
sündi. „Aga üks olulisemaid 
hetki oli minu elus see, kui 
sündis poeg. Sünnitamine 
pole kerge, aga kui poleks ol-
nud julgust üksi otsustada, et 
sünnitan lapse, oleks minu 
elu olnud poole vaesem.“

Lääne-Virumaa võidutses maadluses

Silvi Vrait pidas nii laulja, 
õpetaja kui hobiastroloogi ametit

TASUB TEADA
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Kui läinud sügisel tekitas 
furoori näitus „Pagula-
sed”, siis mai algul sai 
klaasikunstniku ja galerii 
kuraatori Riho Hüti init-
siatiivil teoks „Korrupt-
sioon”.

Ülle Kask

Näituse avamisele saabunud 
külalisi ootas ees huvitav ülla-
tus. Rakvere Galerii kuraator 
Riho Hütt ulatas igaühele väi-
kese „nutsu”, jäljendades pis-
tiseandmist. Loodetava krabi-
seva asemel oli aga ümbrikus 
kaart, millel reproduktsioon 
Paul Kondase maalist „Suple-
vad naised” ja Horatiuse 
tekst: „Tõde ja vale läksid 
koos ujuma. Mõlemad jätsid 
riided rannale. Vale tõusis esi-
mesena veest välja ja võttis 
tõe riided endale. Kui tõde 
vargust märkas, otsustas ta, et 
ei saa riietuda vale riietesse. 
Sellest ajast peale on tõde ol-
nud alasti ja vale liikunud rin-
gi tõeks riietatuna.”
Avamisel kõnelenud MTÜ 
Rakvere Galerii juhatuse liige 
Raivo Riim nentis, et Eesti on 
korruptsiooniindeksi edeta-
belis 23.-25. kohal. Kõige kor-
rumpeerunum riik on Põh-
ja-Korea ning peaaegu kor-

Rakvere Galerii tegi taas ajalugu

3. mail avati Rakvere Galeriis näitus „Korruptsioon”, mida saab külastada 4. juunini. 
Foto: Ülle Kask

Korruptsioon on altkäemaksu võtmine, ametiisi-
kute äraostetavus, pistisepoliitika ja kõlbeline 
laostumus. Keeleteadlane Helju Vals on soovita-
nud aga võõrsõna „korruptsioon” asemel kasu-
tada Jaan Tõnissoni välja pakutud ja omaaeg-
ses Postimehes kasutatud sõna „kõlberüüste”. 
Vals on öelnud: „Kõlberüüste toob armutult päi-
kesevalgusse tõe, mis võõrsõnade ähmasuses 
jääb varjatuks. Kõnealusel juhtumil saab nähta-
vaks see koledus, milles me elame. Meid rüüsta-
takse. Mina, sina, meie langeme iga päev kor-
ruptsiooni, see tähendab rüüste ohvriks.”

ruptsioonivaba Taani. „See, 
mida peetakse ühes ühiskon-
nas korruptsiooniks, on teises 
ühiskonnas täiesti normaal-
ne,” märkis Riim.
Ta luges ette ka Ühingu Kor-
ruptsioonivaba Eesti juhatu-
se liikme Tarmu Tammerki 
saadetud läkituse: „Oleme 
elevil, sest teie teete praegu 
Rakveres ajalugu. Ühingu 
Korruptsioonivaba Eesti and-
metel ei ole Eestis seni korral-
datud temaatilist kunstinäi-
tust korruptsioonist. Teie ole-
te esimesed, teie olete teera-

jajad.”

Kunstnikud 
pesevad musta raha
Klaasikunstnik Riho Hüti sõ-
nul maalisid kunstnikud mit-
mel laupäeval akti, et saada 
korruptsiooni kujutamiseks 
inspiratsiooni, mida ilmes-
tabki akt galerii seinal „Alasti 
tõde” ehk „Lõputa pikkadest 
linadest vaibal”.
Nii nagu igal korruptandil on 
oma arusaam tõest ja valest, 
on ka 17 näitusel üles astuvat 
kuntnikku kujutanud kor-

ruptsiooni ehk kõlberüüstet 
omal viisil.
„Nutsukuller”, „Korruptsioo-
nivõrk”, „Niiditõmbaja” ja „(P)
residendi (P)all” viitavad 
meetoditele, kuidas täiesti 
süüdimatult ja JOKK – skee-
me kasutades on võimalik 
omakasupüüdlikel eesmärki-
del raisata maksumaksja ra-
ha.
Installatsiooni „Mesinädalad 
mammonataristus” seirates 
võib korruptant avastada, et 
„meepoti” manu kätt siruta-
des jäävad talle pihku vaid 

surnud mesilinnukesed.
„Magus koht” – „Istumine 
omal vastutusel” lilleline paks 
toolikate oleks proovikiviks 
nii mõnelegi tagumiktunde 
tegevatele rahvaasemikele, 
kes enestele kuluhüvitisi 
määravad.
Originaalne leid on „Rahape-
su pulber” - pesupulbripa-
kend, millel ingliskeelne kiri: 
Money Laundering – cleans 
dirty money. Tõlkes: raha pe-
su – peseb musta raha.

Pintsli ja kirvega 
pistisepoliitika vastu
Installatsiooni „Korruptandid 
ahju” kesksel kohal on pakku 
löödud kirves. Ümberringi 
vedelevad vanad ajalehed, 
muuhulgas ka Postimehes il-

munud lugu „Korruptsiooni-
kirves endise võrdõigusvoli-
niku kohal”. Teose sõnum on-
gi, et kirvega tuleb rääkida 
kirve keeles.
Maal „Midagi on mäda”, kus 
punapõsksete õunte keskel 
on üks ubin mädanema läi-
nud, näitab, et miski on mäda 
ka Eesti riigis kui parafrasee-
rida Taani prints Hamletit.
Näitusel „Korruptsioon” eks-
poneerivad oma loomingut 
Urmas Uustal, Maila Merilo, 
Ivo Ridalaan, Margit Kaare, 
Rein Veskus, Vello Lillemets, 
Mari Riina Rist, Jüri Jürna, Ri-
ho Hütt, Teet Suur, Hallan Ki-
visaar, Ülle Kask, Ain Seeb-
lum, Maimu Seeblum, Jüri 
Undusk ja Jüri Runnel, Suo-
kass.
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Maikuu on rahvusvaheline 
rinnavähi varase avasta-
mise kuu. Eesti Vähiliidu 
ja Haigekassa koostöös jät-
kub rinnavähikampaania 
„Kingi endale kindlustun-
ne“, mille eesmärk on tead-
vustada inimestele, et va-
rases staadiumis avastatud 
rinnavähk on ravitav ja 
kutsuda sihtgrupi naisi ak-
tiivselt osalema sõeluurin-
gus. 

Eest Vähiliit

Sel aastal saavad nimelise 
kutse uuringule aastatel 1956, 
1958, 1960, 1962, 1964, 1966 
sündinud ravikindlustust 
omavad naised. 
Oluline on, et ka ennast ter-
veks pidavad naised uuringul 
käiksid, sest rinnavähk ei an-

na endast varajases staadiu-
mis märku.
Rinnavähk on kõige sageda-
mini esinev pahaloomuline 
kasvaja naistel. 2013. aaastal 
diagnoositi vähiregistri and-
metel Eestis 727 uut rinnavä-
hijuhtu. Viimastel aastatel on 
uute juhtude arv tõusnud 
umbes 10 protsenti.
Rinnavähi sõeluuringu ees-
märgiks on avastada rinna-
vähk võimalikult varases 
staadiumis ning vähendada 
sel viisil haigusesse suremust 
ja tõsta haigete elukvaliteeti.
Kui naine kuulub antud aasta 
uuringule kutsutavate siht-
rühma, võib ta ka kutset oo-
tamata uuringule registreeru-
da. Sõeluuringule registreeri-
misel kontrollitakse eelkõige 
sünniaastat ja ravikindlustu-
se kehtivust. Uuringule tulles 
peab kaasas olema isikut 
tõendav dokument. Ravi-

kindlustust omavate naiste 
sõeluuringu eest tasub haige-
kassa. 
Väga oluline on, et naised 
hooliksid ka ise oma tervisest 
– külastaksid regulaarselt gü-
nekoloogi, perearsti ja kont-
rolliksid ise oma rindu. Rin-
dade enesevaatlust tuleks 
teostada üks kord kuus.
Eesti Vähiliit soovitab naistel 
salvestada iPhone´i ja And-
roidi nutitelefonidesse ka 
eestikeelse põhjalike juhen-
ditega enesevaatluse tasuta 
rakenduse. Rakendus on lei-
tav kasvaja.net/rinnavahk/.
Lisainformatsiooni sõeluu-
ringute ja maakondades sõit-
vate mammograafiabusside 
kohta saab aadressidelt www.
haigekassa.ee/ennetus ja 
www.cancer.ee ning telefonil 
669 6630.

Vähiliit ja Haigekassa 
kutsuvad sõeluuringule

Laste arv erakorralise 
meditsiini vastuvõtus 
vähenes
Möödunud aastal osutati 
haiglates erakorralist ars-
tiabi kokku 481 403 korral, 
mida on ligi 800 patsiendi 
võrra vähem kui 2014. aas-
tal. Kui piirkondlikes ja üld-
haiglates patsientide arv 
tõusis kuni ühe protsendi 
jagu, siis kesk- ja kohalikes 
haiglates langes, vastavalt 
ühe ja 18 protsendi võrra, 
näitab Tervise Arengu Insti-
tuudi avaldatud statistika.
„Patsientide arvu üldine vä-
henemine erakorralises me-
ditsiinis tuleneb kuni 14aas-
taste patsientide langusest – 
võrreldes aasta varasemaga 
oli neid erakorralises vastu-
võtus 2015. aastal ligi 3,5 
protsenti vähem. Seevastu 
üle 15aastaste patsientide 
arv on aastaga pisut tõus-
nud,” tõi välja instituudi 
analüütik Ingrid Valdmaa.
Saabumise viisi järgi tuli eel-
misel aastal ise erakorralisse 
vastuvõttu 70 protsenti pat-
sientidest, kiirabiga toodi 19 
protsenti. Teisest tervis-
hoiuasutusest suunati sinna 
9 protsenti patsientidest ja 
muul viisil, näiteks politsei 
saatel, 2 protsenti erakorra-
listest patsientidest.
Valdmaa täpsustas, et era-
korralist arstiabi vajavate 
laste ja täiskasvanute haig-
lasse saabumise viisides on 
oluline erinevus. „Lastega 
pöördutakse rohkem ise 
erakorralisse vastuvõttu. 85 
protsenti kõigist 2015. aastal 
abi saanud lastest toodi ise 
haiglasse, täiskasvanute pu-
hul oli see osatähtsus 67 
protsenti. Võrreldes lastega 
transporditakse täiskasva-
nuid enam haiglasse kiirabi-
ga või suunatakse teisest ra-
viasutusest.”
Vaadates laste ja täiskasva-
nute arve kokku ja võrreldes 
neid 2014. aastaga, on kas-
vanud ise erakorralisse vas-
tuvõttu pöördujate arv, üle-
jäänud saabumisviiside järgi 
on patsientide hulk aastaga 
vähenenud.
Esmaabi osutamise järel 
suunatakse patsient haigla-
ravile või kodusele ravile. 
Statsionaarsele ravile samas 
haiglas suunati 20 protsenti 
kõigist erakorralistest pat-
sientidest. Kui üld- ja kesk-
haiglates oli hospitaliseeri-
tud patsientide osatähtsus 
sarnane keskmisele, siis 
piirkondlikes haiglates oli 
see pisut madalam (moo-
dustades 17 protsenti) ja ko-
halikes haiglates oluliselt 
kõrgem (ligi 36 protsenti 
kõigist erakorralistest pat-
sientidest).



Kuulutaja reede, 13. mai 201626

rakvereteater.ee

15. ja 16. mai kell 19
Dokumentaal

(Lubatud kõigile!)

ROXETTE'I PÄEVIKUD

15. ja 16. mai kell 20:45
Komöödia

(Alla 14-aastastele keelatud!)

PÄEVAD, MIS AJASID
SEGADUSSE

15. ja 16. mai kell 17
Draama

(Alla 12-aastastele keelatud!)

POLAARPOISS

TASUB TEADA

Vinni-Paljusti gümnaasiu-
mis toimus taas kord teh-
nikapäev, kus tänavu ka 
droonide lennutamises 
mõõtu võeti.

Liisi Kanna

Vinni tehnikapäev toimub tä-
navu kolmandat korda, kuid 
ürituse eelkäija Vinni Punn 
sai alguse juba 2011. aastal. 
„Tegime üsna mitu aastat siin 
üle-eestilisi võrrivõistluseid. 
Nii nagu iga asi muutub, kas-
vas võistlusest välja tehnika-
päev,“ rääkis ettevõtmise 
eestvedaja Mart Pitsner. „Võr-
rivõistlus oli õpilaste jaoks lii-
ga kallis lõbu.“
Sel aastal toimus päeva raa-
mes  robootikavõistlus, droo-
ni- ja kopterivõistlus, auto-
mudelismi raames juhtraja-
mudelitega kihutamine ja va-
nade tehnikaajakirjade näi-

tus. 
Valdav osa tehnikapäeva te-
gevustest toimus kooli aulas, 
kuhu võistlusrajad ja vajali-
kud seadmed üles seati.
Õhusõidukite lennutamise 
oskuse hindamiseks oli kooli 
aulasse ehitatud hularõngas-
test takistusrada.
„Droonide võistlus on meil 
uus asi. Esialgu õpime õhus 
püsima pisikeste droonidega, 
siis loodame üha suuremate-
ga sõitma hakata. Nii saab 
nendega ka üha kvaliteetse-
maid pilte ja filme teha,“ sõ-
nas Pitsner.
Tehnikapäeva eestvedaja sõ-
nul püütakse ikka igal aastal 
midagi uut ja põnevat juurde 
tuua.
Esmakordselt peeti maha ka 
isevalmistatud kolmerattalis-
te sõidukite ehk „troikade“ 
võidusõit. „Meie usume, et 
see on maailmas esimene 
kolmerattaliste jalgrataste 

võidusõit,“ muheles Pitsner. 
Võidusõidule elas kogu kooli-
pere väga aktiivselt kaasa. 
Osalejad kihutasid 33 minuti 
jooksul ümber koolimaja. Nii 
mõnelgi sõitjal tuli ette äre-
vaid hetki, kus masina küljest 
mõni tükk pudenes.
Kolmerattaliste ehitamine 
toimub Vinni-Pajusti güm-
naasiumi tööõpetuse õpetaja 
Rein Leichteri käe all. Esialgu 
valmistas ta masinaid kahek-
sanda klassi poistega, kuid 
huvi kasvas ja nii jõuti võist-
luseni. „See arendab lastes 
tehnilist taipu,“ sõnas Leich-
ter. „Aga masinad lagunesid 
palju, tuleb veel rohkem vae-
va näha.“
Tehnikapäeva vajalikkus on 
ka Pitsneri sõnul selge. „Ees-
märk on lastes äratada tehni-
kahuvi. Kui tänapäeval ei os-
ka koolilaps enam lambile 
pirni sisse keerata, siis on mi-
dagi ikka väga valesti.“

“Polaarpoiss” on uus eesti 
noortefilm, mille temaati-
ka on küllaltki huvitav, 
kuid mille kunstiline väl-
jendusjõud jääb tagasi-
hoidlikuks. Mängufilmi 
näeb Rakvere kinos alates 
15. maist.

Tõnu Lilleorg

Film on üsna sarnane poole-
teise aasta eest kinodesse 
jõudnud “Nullpunktiga”, kus 
samuti peategelaseks pisut 
introvertne noormees, kes sa-
tub eliitkoolis õppides loo-
mingulise eneseteostuse ja 
halva reputatsiooni pärast 
muredesse. Teda aitab aga li-
nalakast neiu ning seda kõike 
raamib peatne keskkooli lõ-
petamine. Sarnane on isegi 
keskseks visuaalseks motii-
viks olev jooksmine ja drama-
turgiline pöördepunkt, kus 
peategelane alustab teist-
moodi tegutsemist. Kui “Null-
punktis” toimub pööre kõr-
gelt korrusmaja aknast öisele 
linnale pilgu heitmisest, siis 
“polaarpoiss” (Roland Laos) 
teeb endast palati peegli ees 
selfi.
Pildistamishuviline Mattias, 
filmi nimitegelane, loodab 
minna pärast keskkooli Ber-
liini fotograafiat õppima, kuid 
paraku ei läbi fotokooli vara-
kevadist eelvooru. Ta saab 
siiski võimaluse oma sisseas-
tumisfotosid parandada ja ta-
gasi kodumaale jõudnud, ot-
sustab veidi lahtisema pilgu-
ga ringi vaadata, et paremaid 
pilte teha. Nii tutvub ta Han-
naga (Jaanika Arum), kelle 
jaoks pole probleemiks tram-
mis järgmisesse peatusesse 

Külmad kaalutlused ehk 
pisar matemaatikaeksamil

Hetk mererannal, kui Jaanika Arumi mängitud Hanna püüab 
mõista Roland Laose kehastatud Mattiast. 

Foto: kaader filmist

jõudmiseni aja venitamiseks 
piletikontrolli suudelda, et 
siis jalgadele valu anda.
Omaette liini moodustavad 
filmis need sündmused, mida 
näeme, kui Mattias satub vai-
muhaiglasse. See on üles võe-
tud Porkuni mõisas ning asu-
tuse interjöör on visuaalselt 
väga atraktiivne, võib lausa 
võrrelda viie aasta taguse fil-
miga “Sucker Punch”, mille 
olustik oli samuti jaburalt na-
turalistlik. Selles tegevuspai-
gas teevad head rollid Jaan 
Rekkor ja Mirtel Pohla. Viima-
ne mängib peaõde nii õnnes-
tunult, et tuleb meelde Ivo 
Linna laul “Valges kitlis näit-
sik”, kus patsient saab küll abi 
radikuliidi osas, kuid kaotab 
leevendust toonud medõe 
võludega kohtudes hingera-
hu.
Film keskendub liigselt pea-
tegelase välisele vaatlusele ja 
ei anna suurt aimu sellest, 
mis toimub tema sees ja üm-
ber. Näha stseenist stseeni te-
da mõtliku ja äraseletatud 
näoga millegi kallal nokitse-
mas muutub kohati tüütuks. 
Jääb mulje, et kogu tegevus 
toimub külmas ja lohutus 
maailmas, milles Mattias 
paistab silma justkui veel sel-
lega, et tema suudab tunda ja 
mõelda rohkem kui teised.

Selles kontekstis jääb Hanna 
põnev tegelaskuju, keda an-
dekas näitlejatar Jaanika 
Arum talle omase pühendu-
misega mängib, ilma piisava 
suhtlemispeegelduseta. Mat-
tiasele on väga armas maail-
ma läbi fotoaparaadi objektii-
vi vaadata. Ta saab küll Han-
naga suheldes paremad fo-
tod, kuid tema osalus käivitu-
nud sündmustes jääb tehnit-
sistlikuks. Film ei heida piisa-
vat valgust Mattiase sisemise-
le heitlusele, mille olemas-
olule välised sündmused vii-
tavad. Kui pea ainus kindel 
tunnusmärk selle heitluse 
kohta on üks pisar matemaa-
tikaeksamil, siis tahaks ikka 
rohkem näha küll. Palju on 
Mattiases külma kaalutle-
mist?
Samas võib selline distant-
seeritus olla filmitegijate ees-
märk, et tuua esile tänasele 
kahekümneste põlvkonnale 
omistatud eelkõige isiklikule 
eesmärgile pühendumist. 
Sellele viitab ka filmi rek-
laamlause „Mis on unistuste 
hind?” Polaarpoiss” on siiski 
film, mis võib panna paljusid 
kaasa mõtlema - ja miks mit-
te just keskkoolinoori, kellele 
filmi tegelased võiksid oma 
pürgimustes lähedased olla.

Vinnis peeti tehnikapäeva

Koolilapsed kihutavad võidu isetehtud masinatel.
Foto: Liisi Kanna
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Naiskodukaitse Väike-Maarja 
jaoskond korraldab koos val-
lavalitsusega Ebavere tervise-
keskuses heategevusmatka. 
Agarate abiliste mõte on ko-
guda raha kolme koduvalla 
lapse muusikakooli aasta-
maksu tasumiseks. Lisaks ka-
hele Simuna muusikakoolis 
õppivale noorukile soovitakse 
abistada ka ühte Väike-Maar-
ja muusikakoolis õppivat õpi-
last.
“See oli minu jaoks üllatus,” 
ütles viie lapse ema Õie, kui 
sai teada, et heategevusmat-
kaga kogutakse raha nende 
pere kahele lapsele muusika-
kooli aastamaksu tasumiseks.

Õie suur pere elab Väi-
ke-Maarja vallas Simunas. 
Renita (10) ja Roland (12) õpi-
vad Simuna muusikakoolis, 
Renita viiulit ja Roland klave-
rit. 
Praegu peab suurpere ema 
oma kokapalgast iga kuu õp-
petasuks välja käima 44 eu-
rot. Kahe lapse igakuine välja-
minek huviharidusele on aga 
pere rahakotile paras löök, 
sest kulusid on suurperel roh-
kelt.
“Üritame oma jõududega 
hakkama saada. Ka Eesti Las-
terikaste Perede Liidult oleme 
tuge saanud,” rääkis peree-
ma.

Heategevusmatkaga aidatakse suurpere lastel muusikakooli aastamaksu tasuda

2014. aasta heategevusmatkaga aidati Kiltsis elavat üksikema-
ga suurperet: toetati nende majja uue ahju ehitamist. 

Foto: Kristel Kitsing

Tuba on elu täis, igaüks vajab 
individuaalset lähenemist,“ 
märkis Õie. Samas loodab ta, 
et ehk oskavad lapsed tulevi-
kus üksteisega rohkem arves-
tada.
Küsimusele, miks jäävad 
enam kui pooled õpilased 
huvitegevusest kõrvale, vas-
tas pereema: „Lastel pole init-
siatiivi, nad istuvad oma tele-
fonides. Ka õpetajad peavad 
märkama. Meie laste puhul 
see nii oli.“
Vallavalitsus ja naiskodu-
kaitsjad on ühendanud pere 
abistamiseks jõud, et kogu-
konnas head eeskuju näidata 
ja perele muusikakooli aasta-

maksu tasumiseks heatege-
vusmatkaga vajalikke vahen-
deid koguda.
Matka ühisstart Ebavere ter-
visekeskuse juurest antakse 
14. mail kell 12. 5,2 kilomeetri 
pikkusel matkarajal tuleb 
osalejatel lahendada teema-
kohaste küsimustega ristsõ-
na. Osalejate vahel loositakse 
välja toetajate auhindu.
Osalustasu on kaks kuni viis 
eurot. Toeka õla saab alla 
panna ka 13. maini Väi-
ke-Maarja Vallavalitsuse ar-
veldusarve numbril 
EE372200001120083456 
(SWEDBANK), märkides sel-
gituseks „heategu“.

Õie tunnistas, et viis last too-
vad küll rõõmu, kuid vahel 

teevad ka peavalu. „Mure ja 
rõõm käivad ikka käsikäes. 

KUHU MINNA

Loeng „Sinu ligi“
14. mail kell 18 on tasuta loeng diskussiooniga „SINU LIGI“ 
aadressil Pikk 26. Teemat juhivad Kaie ja Rain Siim. Info: 
www.facebook.com/yhel.lainel

Eakate klubi Hämarik
Pidu toimub 14. mail algusega kell 13 Rakvere Rahvamajas

O KÕRTS
Jõe 3a, Võsu
Algus kell 22
Pilet 2 � 
Kella 23.00-ni sissepääs TASUTA! 
13.05. Lõbusaid tantsuhitte ketrab DJ ANDRES KUKK
14.05. Retrodisco DJ MARGUS TEETSOV (Hit FM)
20.05. Videopopcorn DJ MARKO PILLE
21.05. Hitid 80ndatest ja 90 ndatest kuni tänaseni DJ AILAN 
KYTT

Rakvere Teater
13.05. kl 19 Ausammas s. maja (lav. Filipp Los)
13.05. kl 19 Üks pealuu Connemaras Tooma Talu, Uusküla 
Lääne-Virumaa (lav. Üllar Saaremäe)
14.05. kl 19 Maalermeister s. maja (lav. Gerda Kordemets)
14.05. kl 19 Sina maga, mina pesen nõud v. maja (lav. Tarmo 
Tagamets)
14.05. kl 19 Üks pealuu Connemaras Tooma Talu, Uusküla 
Lääne-Virumaa (lav. Üllar Saaremäe)
18.05. kl 19 Üks pealuu Connemaras Tooma Talu, Uusküla 
Lääne-Virumaa (lav. Üllar Saaremäe)
19.05. kl 19 Üks pealuu Connemaras Tooma Talu, Uusküla 
Lääne-Virumaa (lav. Üllar Saaremäe)
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Rakveres mob: 53 053 053, rakvere@kvaliteetkliima.ee
Tallinnas mob: 51 00 568, tallinn@kvaliteetkliima.ee

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

KÜTE, JAHUTUS,
VENTILATSIOON,
SAN-TEHNILISED TÖÖD

MÜÜA
3 MEETRIST
KÜTTEPUUD
koos transpordiga

Helistada 8-17

NB! Hinnad head
Kogused al 15tm

Tel 5900 0140

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a

Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L

- 9.00-17.00

9.00-12.00

Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428 www.omaporsas.ee

2,95alates /kg€

TASUTA

Grill-liha
Ostes pool siga, saad

1kg Oma Põrsa
grillvorste

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!
@

ESITLUSPÄEVAL LOOSIME VÄLJA
Husqvarna robotniiduki väärtuses 2699.-

Juveeliäris
Candra

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

• Hõbedast
kõrvarõngad

Hõbedast kaelaketid
Leiunurgas ehted

•
•

al 4.20
al 6.-

-50%

€

€

Voodipesu ja 220 cm laiade
voodipesukangaste

SOODUSMÜÜK

Palju uusi mustreid
ja väga hea valik
KUMMIGA
VOODILINU

Rakvere Kroonikeskuses laupäeval, 14.05

KKKKaasvvuhoone Suvillaa EEEccooo

PPPPuuidukaitsevahheennnddd
PPPPinnotex Ultra

11110 llll

€€€€ 00
///tttkkkk

EEEEERRRIPAKKUMIINNNNEEEE!!!!ERIPAKKUMINE!

3333xxx4 m / 12 mmm²

€€€€ 90000
EEEEERRRIPAKKUMIINNNNEEEE!!!!ERIPAKKUMINE!

444444.79/////ll-20%

Saigoni (Ho Chi Minh’i)!
Kampaania tingimused: www.ehituseabc.ee

Võida 
2000€ reis

Hinnaparaad
5.-22. mai


	kul1305001
	kul1305002
	kul1305003
	kul1305004
	kul1305005
	kul1305006
	kul1305007
	kul1305008
	kul1305009
	kul1305010
	kul1305011
	kul1305012
	kul1305013
	kul1305014
	kul1305015
	kul1305016
	kul1305017
	kul1305018
	kul1305019
	kul1305020
	kul1305021
	kul1305022
	kul1305023
	kul1305024
	kul1305025
	kul1305026
	kul1305027
	kul1305028

