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Uus korteriomandi- ja 
korteriühistu (KrtS) 
seadus näeb ette, et 

majades, kus on tegutsetud 
korteriühisuse vormis ja ni-
metatud ka valitseja, jätkab 
viimane pärast seaduse jõus-
tumist tegevust. Kui valitseja 
tegevus ei vasta korterioma-
nike ootustele või on vastu-
olus seadusandlusega, võib 
korteriomanike üldkoosoleku 
otsusega valitseja tagasi kut-
suda ja temaga sõlmitud le-
pingu üles öelda.

KrtS paragrahv 28 sätestab, 
et valitseja peab määrama iga 
esindatava ja juhitava korteri-
ühistu jaoks füüsilise isiku – 
majahalduri -, kes tegeleb va-
litseja ülesannete täitmisega 
selles korteriühistus.

Majahalduri 
kutsestandard

Majahaldur on seadusesse 
lisatud uus mõiste ning tema-
le sätestatud kutse nõue on 
tekitanud mitmeid küsimusi.

Kehtima hakkav seadus 
seab tingimuseks, et majahal-
duril peab olema kinnisvara-
halduri või korterelamuhal-
duri kutse kutseseaduse tä-
henduses. Siinkohal juhin tä-
helepanu, et seaduses nimeta-
tud kutsestandardite nimetu-
sed on muutunud ja ei vasta 

uues seaduses hetkel kehtiva-
le sõnastusele.

Seaduse vastuvõtmisest 
möödunud aja jooksul on 
korterelamuhalduri kutses-
tandard kaotanud kehtivuse 
ja sisuliselt samade nõuetega 
on kehtiv korteriühistujuhi 
kutsestandard.

Segaduse vältimiseks tegi 
Eesti Korteriühistute Liit Jus-
tiitsministeeriumile ettepa-
neku viia seaduse tekst koos-
kõlla kehtivate kutsete nime-
tustega.

Muudatuste kohaselt lisa-
takse majahalduri kutsenõue-
te nimekirja korteriühistuju-
hi kutse. Samas säilitatakse ka 
viide korterelamuhalduri 
kutsele, sest seaduse jõustu-
mise ajaks mõned selle kut-
sestandardi alusel antud kut-
sed veel kehtivad.

Nimetatud muudatused on 
hetkel menetluses.

Lisaks ütleb seadus, et valit-
seja nimetatud isik võib olla 
samal ajal mitme korteriühis-
tu majahaldur. Kui mitmes 
ühistus võib majahaldur te-
gutseda, seadus ei sätesta.

Eesti Korteriühistute Liidu 
praktika näitab, et liiga palju-
des majades tegutsedes kipub 
teenuse kvaliteet langema. 
Tagamaks majahalduri hool-
suse teie ühistus, soovitame 

korteriomanikel uurida, mit-
mes majas määratud haldur 
tegutseb. Majahalduri nime ja 
kontaktandmed peab korte-
riomanikele teatavaks tegema 
valitseja.

Ühistu juhatus
Rõhutan, et majahalduri 

määramise nõue kehtib vaid 
juhul, kui korteriühistu tekib 
seaduse alusel automaatselt ja 
majas on valitseja või kui 
ühistu on ise endale valitseja 
valinud. Enne seaduse jõustu-
mist moodustatud ja tegevust 
jätkavates korteriühistutes ei 
ole majahaldur nõutav.

Korteriühistu valitud juha-
tuse liikmetel ega juhatuse 
esimehel ei pea uue seaduse 
kohaselt olema ka majahaldu-
ri kvalifikatsiooni. Ühistu ju-
hatuse liikmeks ja esimeheks 
võib olla isik, kes on pälvinud 
oma ühistu liikmete usalduse.

Andres Jaadla,
Eesti Korteriühistute 

Liidu juhatuse esimees

Korteriühistud 
muutuste tuules III

RAKVERE TEATER
31.03. kl 19 Thijl Ulenspiegel s. maja (lav. Üllar Saaremäe)
31.03. kl 19 Sina maga, mina pesen nõud v. maja (lav. Tarmo Tagamets)
01.04. kl 19 Küllus s. maja (lav. Filipp Los)
01.04. kl 19 Gravitatsioon v. maja (lav. Raivo Trass)
04.04. kl 17.17 Näituse “SIIN MA OLÕ” avamine Teatrikohvikus
06.04. kl 19 Küllus s. maja (lav. Filipp Los)
06.04. kl 19 Gravitatsioon v. maja (lav. Raivo Trass)

O KÕRTS
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
8. aprillil 5MIINUST live DJ Ailan kytt (pilet 5 eurot)
14. aprillil suure reede möll DJ Alvar Orula (pilet 2 eurot)
15. aprillil Caater ja Mari-Liis live DJ Ailan Kytt (pilet 5 eurot)

LÄÄNE-VIRUMAA PUUETEGA INIMESTE KOJA APRILLIKUU ÜRITUSED
4. aprillil kell 14 Afaasia ühingu kõnetreening (Sotsiaalkeskus, Vilde tn 2)
5. aprillil kell 9 juristi tasuta nõustamine, vajalik etteregistreerimine
5 aprillil kell 13 mälutreening, juhendab Anu Jonuks (Lille tn 8, keldriruumis)
8. aprillil kell 12 Kurtide ühingu teabepäev (Lille tn 8 , keldriruumis)
10. aprillil kell 13 Südamehaigete Ühingu teabepäev (Tark Maja, ruum nr 114)
11. aprillil kell 18 Allergia ja Astmaühingu infopäev Villa Theresas. Külas Järvamaa Allergia ja Astmaühing, lek-
tor proviisor Aili Rammo, vajalik etteregistreerimine
12. aprillil kell 13 Rakvere LIÜ teabepäev (Tark Maja, ruum nr 114)
12. aprillil kell 14.45 loeng „Alzhaimeri tõvest tingitud dementsus“, lektor logopeed Helen Kukk (Sotsiaalkeskus, 
Vilde tn 2)
13. aprillil kell 15 Lääne-Viru Reumaühingu teabepäev „Söö oma liigesed terveks“, lektor reumaõde Kersti Ossar 
(Lille tn 8 keldriruumis)
17. aprillil kell 9 südamenädala mõõtmised ja toodete tutvustus, vajalik etteregistreerimine, omaosalus 1 euro 
(Lille tn 8 keldriruumis)
20. aprillil kell 12 südamenädala loeng „Hoia oma südant“, lektor Olga Boitsov (Lille tn 8 keldriruumis)
24. aprillil kell 13 Vaegkuuljate ühingu teabepäev (Tark Maja, Lai tn 20)
27. aprillil kell 9.15 PIK taidlejate väljasõit Loksa eakate kodusse
Info: 5342 9043

KUHU MINNA

VARA RIMMA
80

Tervist, jaksu ja 
tuhanded tänud 

hoole ja 
armastuse eest!

Tütred Leili ja 
Liilija peredega 
ja poeg Jaanus

Käimas on 
jalgpalli-
hooaeg. 
Lugege lähemalt
www.kuulutaja.ee
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Kolmapäeval jõudis Tapa linnakusse NATO lahingugrup-
pi panustava Prantsuse Kaitseväe tehnikapargi viimane osa, 
ligi kolmekümne militaarsõiduki hulgas olid ka neli tanki 
Leclerc. Kokku saabus Eestisse umbes sada Prantsuse lahin-
gumasinat. Lisaks tankidele on Prantsuse kaitseväelased va-
rustatud jalaväelahingumasinatega VBCI ja soomukitega 
VAB.

Prantsuse Kaitseväe teabeohvitser, leitnantkolonel Lionel 
Hunot nentis, et tehnika toomine läks igati plaanipäraselt. 
„Alustasime masinate vedu 23. märtsil. Tehnika saabus 
raudteel, Leedu piiril tuli teha ümberlaadimine, sest seal 
muutub rööbaste laius.“

Ka 1. jalaväebrigaadi ülem, kolonelleitnant Veiko-Vello 
Palm kinnitas, et liitlasvägede saabumine on sujunud prob-
leemideta. „Selle eest tuleb tänada Eesti poisse, täpsemalt 
Toetuse väejuhatuse liikumise- ja veoteenistust.“

Palm nentis, et tihe töö on tegelikult käinud juba pikka 
aega. „Tutvumismeeskonnad on kuude kaupa siin käinud, 
oleme oma väljaõppeplaane sünkroniseerinud. Tõsisem töö 
aga alles hakkab pihta. Liitlased on kohal ja nendega tuleb 
koostööd tegema hakata,“ rääkis brigaadiülem.

7. aprilliks peaks kogu lahingugrupp Tapale jõudma ning 
esimene õppus ootab ees juba ülejärgmisel nädalal. „Esime-
sed õppused on rahulikumad – sideõppused. Veendume, et 
kõik meie sidesüsteemid toimivad ühtemoodi ja saame üks-
teisest aru,“ selgitas Palm. „Esimene tõsiselt suur õppus, kus 
nad osalevad, on meie rahvusõppus „Kevadtorm“.“

Kogu lahingugrupp ja tehnika hakkab alaliselt paiknema 
Tapa sõjaväelinnakus ning põhiline väljaõppekoht on kesk-
polügon. Samas rõhutas brigaadiülem, et õppuseid tahetak-
se korraldada ka mujal Eestis ning mitte üksnes polügoni-
del, vaid ka tsiviilkeskkonnas. „Soovime, et Eesti inimesed 
näeksid meid ja liitlaseid ning liitlased Eestit,“ selgitas ta. 

Liitlasvägede kohalolek mõjutab palju nii kohalikku elu 
kui Eesti Kaitseväe üksuste tegemisi. „Saame väljaõppes 
tunduvalt rohkem liitlastele toetuda. Minul brigaadiülema-
na on üks nö mängukann juures, see on väga põnev,“ sõnas 
Palm. „Aga peamine põhjus, miks nad siin Eestis ikkagi vii-
bivad, on meie julgeoleku ja kindlustunde suurendamine,“ 
rõhutas ta.

Liisi Kanna

Tapale jõudsid Prantsuse tankid
Möödunud nädalavahe-
tusel toimusid Rakke ja 
Koeru vallas rahvahää-
letused kahe omavalit-
suse ühinemise teemal. 
Mõlemas vallas jäid üle-
kaalu poolthääled.

Liisi Kanna

Rakke valla 1359 hääleõi-
guslikust kodanikust kasutas 
võimalust arvamust avaldada 
441 ehk 32,45 protsenti. Kü-
simusele, kas ollakse nõus 
Rakke ja Koeru valla ühine-
misega üheks omavalitsuseks, 
vastas jaatavalt 312 ehk 70,75 
protsenti ning eitavalt 129 
ehk 29,25 protsenti osalenu-
test.

Rakke vallavanema Andrus 
Bloki sõnul oli suur osalemis-
aktiivsus Rakkes oodatav. 
„Nii kohalikel kui riigikogu 
valimistel on Rakke aktiivsus 
alati maakonnas kõige suu-
rem.“

Blok nentis, et see näitab 
inimeste soovi ja tahet otsus-
tada, mis vallas saab. „See on 
väga selge sõnum nii Vabarii-
gi Valitsusele, Koeru valla 
inimestele kui ka naabritele 
Väike-Maarjas. Kui küsisime 
rahva käest liitumise kohta 
Väike-Maarjaga, oli 80 prot-
senti vastu, nüüd hääletas aga 
70 protsenti ühinemise 
poolt.“

Rakke elanikud avaldasid arvamust

Koe-
ru valla 2176 
elanikust osales hää-
letusel 18,4 protsenti. 
Poolthääli anti 172 ehk 55 
protsenti ning vastuhääli 141 
ehk 45 protsenti.

„Spekuleerisin, et poolt ja 
vastu häälte protsendid jagu-
nevad 60-40, tuli 55-45,“ 
kommenteeris Koeru valla-
vanem Andres Teppan. „Osa-
lusprotsendi osas oli tulemus 
positiivne, aktiivsus oli suu-
rem kui eelmisel hääletusel.“

Nii Koerus kui Rakkes toi-
musid neljapäeval volikogu 
istungid, kus päevakorra-
punktideks rahvahääletuse 
tulemuste kinnitamine, ühi-
nemislepingu ja lisade kinni-
tamine ning haldusterrito-

riaalse korralduse muut-
mise taotlemine.

Kuulutaja trükkimine-
ku ajaks ei olnud istungid 

veel lõppenud, kuid mõlemad 
vallavanemad olid volinike 
otsuse suhtes optimistlikud.

„Eelmisel korral, kui toimus 
rahvahääletus, volikogu kuu-
las rahva häält. Volikogu esi-
mees on ka selgelt välja öel-
nud, et rahva otsust võetakse 
kuulda,“ sõnas Blok.

„Kõhutunne ütleb, et voli-
kogu annab nõusoleku. Voli-
kogu on öelnud, et arvestab 
rahva arvamust,“ kinnitas ka 
Teppan.

Kui mõlema valla voliko-
gud kiidavad ühinemislepin-
gu heaks, esitatakse leping 
koos lisadega ning taotlus 

maavanemale Marko 
Tormile ja Vabariigi 

Valitsusele.
„Valitsus peab 
kuu aja jooksul 
võtma seisuko-
ha,“ selgitas 
Koeru vallava-

nem.
Kuna Koeru ja 

Rakke ei leppinud 
ühinemises kokku haldusre-
formi seaduses ettenähtud 
tähtajaks, tegi Vabariigi Va-
litsus veebruari alguses oma-
poolsed ettepanekud ühenda-
da Rakke ja Väike-Maarja 
vald ning liita Koeru Järva 
vallaga. Omavalitsustel on 15. 
maini aega esitada oma arva-
mus.

Teppan rääkis, et vastus et-
tepanekule on eraldiseisev 
dokument, mille koostamist 
on juba alustatud, samas oo-
datakse aga ka valitsuse seisu-
kohta ühinemistaotluse osas. 
„Meie vastus peab sisaldama 
nii seda, miks me ei poolda 
Järva vallaga liitumist, kui se-
da, miks pooldame Rakke 
vallaga ühinemist. See tuleb 
sisukas ja analüütiline doku-
ment.“

Rakke ja Koeru ühinemisle-
pingu järgi saaks moodustu-
va omavalitsuse nimeks Piibe 
vald ning see hakkaks kuulu-
ma Lääne-Viru maakonda. 

Foto: www.rakke.ee
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Tapa vallavanema Alari 
Kirdi sõnul on Kaitsevägi ju-
ba praegu avaldanud kohali-
kule elule suurt mõju. „Meil 
on vedanud, et Kaitseminis-
teerium on meiega ühes paa-
dis,“ märkis ta. „Riigirahadega 
oleme korrastanud avalikku 
ruumi ja teid. Eriti suur võit 
on erasektori poolt ehitatud 
hakkepuidu katlamaja ja soo-
jatrass, mis võimaldab linna-
rahval arvestada varajasemast 
väiksemate küttekuludega. 
See on saanud võimalikuks 
hea koostöö tulemusena ja 
Kaitseväe huvist osta soojust 
linna soojavõrgust.“

Kui ehitussektori ettevõt-
ted on Tapal juba mõna aega 
tööd ja leiba saanud, siis tee-
nuste pakkujad on vallavane-
ma sõnul siiani olnud pigem 
tagasihoidlikud ja äraootaval 
seisukohal nägemaks, mis te-
gelikult toimuma hakkab. 

„Viimase poole aasta jook-
sul on märgata selget aktivi-
seerumist,“ täheldas Kirt. 
„Minu jutul on käinud ligi-
kaudu 30 ettevõtjat, kes on 
tõsiseltvõetavad tegijad. Kas 
ja millised projektid realisee-
ruvad, näitab tulevik.“

Kirt leidis, et tema peamine 
ülesanne ongi info jagamine. 
„Oleme korraldanud mitmeid 
infopäevasid ja ümarlaudasid 
– seda selleks, et kutsuda ette-
võtjaid ja Katiseväge arutle-
ma koostöövõimaluste üle.“

Kõige rohkem valutab val-
lavanem aga südant elamu-
fondi kehva olukorra pärast. 
„Kõik Kaitseväes töös olevad 
inimesed ei ela sõjaväeterri-
tooriumil,“ selgitas ta. „Näi-

teks ohvitserid ja teised alali-
sed töötajad vajavad elukoh-
tasid. See peaks meeldima 
kinnisvara investoritele.“

Paraku pole kinnisvara ole-
masolu üksi määrav, et mõni 
ametnik oma pere Tapale 
ümber koliks. „Peab mõtlema 
sellele, millist rakendust leia-
vad pereliikmed. Kas abikaa-
sale on tööd pakkuda, milli-
sed on lasteaiad, koolid, mil-
list huvitegevust nad saavad 
harrastada,“ märkis Kirt ja 
kinnitas, et tema jaoks on 
praegu üheks suurimaks prio-
riteediks luua kvaliteetne elu-
keskkond.

Kaitsevägi pole 
riik riigis

Esimese jalavägebrigaadi 
ülem kolonelleitnant Vei-
ko-Vello Palm kinnitas, et 
neil on tööaeg nagu tsivii-
leluski kuni viie kuueni, kui 
just pole õppuste aeg, ja nad 
vajavad võimalusi oma töö-
välist aega sisustada.

„Me pole siin riik riigis,“ üt-
les Palm. „Ka sõdurid söövad, 
tarbivad elektrit ja vajavad 
sooja vett. Me ise ei tooda 
midagi, meil pole ei sigalat 
ega kasvuhoonet – kõik see 
tuleb erasektorilt osta. Sama 
lugu on ka vaba aja veetmise 
ja sportimise võimalustega. 
Meil on küll väike spordisaal, 
mida võiksime ehk laiendada. 
Kuid miks peaksime, kui era-
sektor võiks teenust meile 
müüa.“

Palm rääkis, et kohalike hu-
vi koostööd teha on tegelikult 
suur. „Viimasel ettevõtjate 
ümarlaual, kus osalesin, oli li-

Kaitsevägi on turundaja unistus
Lisaks Tapa rahvastikuregistris kirjas olevale 5500 
inimesele, tegutseb seal pea 3000 sõdurit -  kol-
mandik neist on liitlasvägede esindajad. Nende 
inimeste peamine eesmärk on tagada Eesti julge-
olek, kuid samal ajal on nad ka kliendid ja tarbijad. 
Uurisimegi Kuulutaja toimetusega, kuidas sõjaväe-
linnak ja liitlaste saabumine mõjutab maakonna 
majandusmaastikku.

Katrin Kivi

gi 50 inimest, kes kõik olid 
valmis panustama ja kaasa ai-
tama.“

Brigaadiülem leidis, et 
koostöö tõhustamiseks võiks 
lisaks korraldada teenuste-
messe või turismiinfopäevi. 
„Oleme oma poistele korral-
danud karjääripäevi ja need 
on olnud väga menukad. 
Usun, et sama vajalikud olek-
sid ka teenuseid tutvustavad 
infopäevad, kuid see pole ai-
nult brigaadi küsimus. Koos-
tööd peavad tegema ettevõt-
jad ja kohalikud omavalitu-
sed, võib-olla isegi EAS.“

Burgeriputka on 
infopunktiks

Kust saavad sõdurid infot? 
Prantsuse teabeohvitseri leit-
nantkoloneli sõnul pärineb 
suurem osa infost Eesti elu-
olu kohta Prantsuse suursaat-
konnast, kuid kindlasti kasu-
tavad teenistujad Google abi.  

Vaevalt nädalapäevad siin 
veetnuna pole prantslased 
Tapa linna väga uudistanud, 
kuid teevad seda kindlasti. 

„Söögikohas võiks olla näi-
teks mõni prantsusekeelne 
telekanal,“ pakkus teabeoh-
vitser, kui uurisime, kuidas 
prantsuse klienti võita. 
„Prantsusmaa on Eestist väga 
kaugel ja kui me teaks, et mõ-

nes kohas on prantsuskeelset 
TV või ajalehte, ajakirja, me 
kindlasti tuleksime.“

Täpselt sellist turundusnip-
pi on kasutanud väliseestlane 
Eric Leif Vanderer, kelle 
ameerikaliku toidukoha võib 
leida värskelt avatud Coopi 
majast. Vanderer on Tapal 
laialt tuntud ja hinnatud jutu-
kaaslane. Nii teavad paljud 
rääkida, et tema juures käivad 
söömas USA sõdurid.

„Mul on heameel, et saan 
nende koduigatsust veidigi 
leevendada. Üks sõdur ütles 
mulle, et ta on seitsmendas 
taevas, kui saab minu burge-
rit – see on suurim tunnus-
tus,“ kinnitas talunikust bur-
gerimeister.

Liitlasi käib Vandereri juu-
res palju. „Mitte ainult amee-
riklased, britid näiteks armas-
tavad käia ragbi mängu vaa-
tamas. Olen nagu infopunkt 
neile, sest nad on infosulus. 
Jagan bussi- ja ronigraafikuid, 
räägin, kus mida teha saab, 
millised uudised on aktuaal-
sed.“

Vanderer rääkis, et on ka 
prantslaste vastuvõtmiseks 
valmis. „Õpin prantsuse keelt 
ja uurisin põhjalikult nende 
söömistavasid. Kas tead, et 
Prantsusmaal süüakse aastas 
1,2 miljardit burgerit?“

Õnneks planeeritakse info-
jagamist siiski ka laialdase-
malt. Infovoldikute vajalik-
kust rõhutasid kõik artiklis 
ütlusi andnud üksuste juhid. 
Maakondliku poole pealt an-
nab veel lisatuge maavalitsus.

„Olen maavanemana koh-
tunud nii sakslaste kui britti-
de ülematega, et selgitada väl-
ja, millised on liitlaste ootu-
sed teenustele, meelelahutu-
sele jms,“ märkis Marko 
Torm. „Oleme koostamas 
neile eesoleva suve ja sügise 
maakonna sündmuste koon-
dit. Lisame juurde maakonna 
kakskeelsed turistikaardid ja 
kokku on lepitud esinemine 
liitlastele Tapal, kus räägin 
nii maakonna kultuuritaris-
tust, sündmustest, turismiob-
jektidest kui ka sportimisvõi-
malustest.“

„Tean, et veelgi aktiivsem 
on Tapa valla juht Alari Kirt 
oma meeskonnaga,“ jätkas ta. 
„Tehakse kõike seda, mida 
antud juhul peab. Soovitan ka 
Rakvere linnajuhtidel näidata 
Tapaga samast hoiakut. On ju 
neil sellest ehk kõige enam 
võita. Õpetame saabuvaid 
mehi ja naisi kohe maakon-
nakeskuse võimalusi hinda-
ma.“

Eric Leif Vanderer leiab, et 
tema äri saladus peitub maits-
vas burgeris ja külalislahkuses. 
Ameerika lipu aitasid üles 
panna USA sõdurid.

Foto: Katrin Kivi

• Võtame oma meeskonda müü-
gikonsultandi, kes valdab eesti ja 
vene keelt. Sobib ka (üli)õpilasele. 
kristo@k-kummid.ee

• Ettevõte otsib oma meeskonda oskuste 
ja kogemustega tänavakivide paigalda-
jaid. Tööde teostamise piirkond on üle 
Eesti. Tel: +372 53 477 840

• ERN OÜ pakub tööd üldehitajatele. 
CV saata ern@online.ee. Tel 5382 3396

• Firma võtab tööle üldehitajaid. Tel 
5668 5343

• Vajame lillemüüjat Rakvere Vaal 
keskusesse ja Loksale. Nõudmised kan-
didaadile - eelnev kogemus fl oristina, 
lillemüüjana, loominguline mõtteviis, 
teeninduskogemus. Lisainfo telefonil 
5666 6332

• Võtame tööle juuksureid. Salong asub 
kesklinnas. Tel 508 3997

• Peristein OÜ võtab Rakveres tööle C-, 
E-kategooria autojuhi poolhaagisele 
Eesti sisetöödele. Brutopalk alates 850 
€, peristein@hot.ee, tel 517 0260

• C-, E-kat. veoautojuht. KUNDA-AUTO 
AS pakub tööd C-, E-kat. veoautojuhile 
Soome-Vene-Eesti ringile. Töö aas-
taringne. Auto MAN TGX,automaat. 
Vajalik vene keele oskus. Kontakt : 
arvo@kundaauto.ee, tel 514 4969 

• KÜ Lasila Mäe 1 otsib maalrit. Vaja 
värvida 3 trepikoda. Peaks olema suu-
teline krobeda pinna mustusest ära 
puhastama ja pihustiga üle värvima 
(on ka kõrgeid kohti). Meie poolt oleks 
ainult värv. Tel5305 2950

• Kuningakivi OÜ ootab oma meeskon-
da tänavakivipaigaldajat ja abitöölist. 
Firma on tegutsenud 10 aastat. Objek-
tid asuvad Tapal, Lehtses, Tallinnas, 
Tamsalus. Tel 5620 3150

• Soome fi rma pakub tööd kogenud 
katuseehitajatele. Töökoht on 
Soomes Uusimaa piirkonnas. Tegija 
mehe palk on korralik ja vastab Soo-
me ehitusala tingimustele. Lisainfo 
telefonil +372 5816 9972 või saada 
CV e-postile kattotiimi@kattotiimi.fi 

• KÜ Mäe 1 Lasila otsib tuulekasti 
ehitajat. Otsime oma tõstukiga ehita-
jat tuulekasti paranduseks (vana laud 
maha ja uus peale), materjal meie 
poolt. Kahe korrusega korterelamu. 
Tel 5305 2950

• Kogemustega ehituspuusepad ja 
katuste ehitajad saavad koheselt 
tööd. Sobib ka 2-3meheline bri-
gaad. Info 527 8191

• Mullamäe Farm (lihaveised) pakub 
tööd farmitraktorist-karjakule. Välja-
õppe võimalus kohapeal. Tel 5900 0140

• Vajatakse farmitöölisi Rakvere lähe-
dal. Soovitav perekond. Elamine 2toali-
ses k.m. korteris. Tel 509 8324, 5333 4774

• Rakvere Piimaühistu otsib veterinaa-
rarsti. Töökuulutuse leiab www.rpy.ee

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• Kogemustega kohusetundlik maja-
hoidja-kojamees soovib leida tööd. 
Tel 5565 4047

• Füüsilise erivajadusega inimene ootab 
tööpakkumisi. Tel 5801 5321

• Otsin ajutist tööd kuni juuli alguseni, 
sobivad ka juhutööd. Oman B-kate-
gooria juhiluba. Olen lõpetanud auto-
tehniku eriala. Arvutioskus keskmisel 
tasemel. Tel 5839 7188

P.Dussmann Eesti OÜ pakub tööd 
PUHASTUS-

TEENINDAJATELE

Kui Sulle meeldib puhtus, kord 
ja täpsus siis ootame Sind tööle 
toiduainete kauplusesse 
Rakvere Põhjakeskuses.
Sul on hea võimalus töötada suures 
ja edukas ettevõttes ning saada 
osa selle igapäevatööst. Ettevõte 
pakub omalt poolt huvitavat ja 
mitmekülgset tööd, kõiki vajalikke 
töövahendeid, häid töötingimusi, 
koolitusi, toredat meeskonda ning 
arenemisvõimalusi rahvusvaheli-
ses ettevõttes.
Lisainfo saamiseks palun helista 
julgelt 56826105 Pille Ross
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Aaspere Agro OÜ Lääne-Virumaal otsib oma meeskonda

Töötajalt eeldame algtasemel arvutioskust ja head
töötahet. Pakume konkurentsivõimelist palka, korteri

võimalust, tänapäevaseid töötingimusi.
Aaspere Agro OÜ on kiirelt arenev innovatiivne ettevõte.

uude robotiseeritud farmi OPERAATORIT

Info tel 5757 0088

Teravilja- ja lihaveise kasvatusega tegelev Nurmetu farm

pakub tööd

Vajadusel elamispind

Lisainfo info@hannora.ee; tel 5055240

TRAKTORISTILE ja

FARMITRAKTORIST-KARJAKULE

Seoses ümberkorraldustega otsib AS FERREL oma meeskonda

,

kelle tööülesanneteks on tootmisprotsessi organiseerimine

lähtuvalt ISO 9001 standarditest.

TOOTMISJUHTI

Nõudmised kandidaadile:

Ettevõte pakub:

• Eelnev töökogemus juhtiva töötajana metalliettevõttes

Kui Sina arvad, et Sinu oskused ja isikuomadused vastavad eeltoodule,

saada meile palun oma CV e-postile kaupo@ferrel.ee , helista telefonil

+372 51 32 419 või tule kohapeale Põllu 3 Sõmeru Lääne-Virumaa

hiljemalt 25.04.2017.

Kasuks tuleb ka CAD programmi tundmine/kasutamine

Tõsine töössesuhtumine ja korrektsus

Arenemis- ja õppimisvõime

C-kategooria juhiload

Hea inglise keele oskus suhtlustasandil

Vaheldusrikast ja huvitavat tööd

Täiendkoolitusi vastavalt personaalsele vajadusele

Konkurentsivõimelist palka

Püsivat töösuhet

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Seoses ümberkorraldustega otsib AS FERREL oma meeskonda

,

kelle tööülesanneteks on töötamine puurpingil, lintsael (Bronar)

ja vahel ka giljotiinil (Durma) ja kantpingil (Durma).

(viimased seadmed on CNC juhtimisega)

LUKKSEPPA

Nõudmised kandidaadile:

Ettevõte pakub:

• Hea tervisliku seisundiga keskealine meesterahvas

Kui Sina arvad, et Sinu oskused ja isikuomadused vastavad eeltoodule,

saada meile palun oma CV e-postile kaupo@ferrel.ee , helista telefonil

+372 51 32 419 või tule kohapeale Põllu 3 Sõmeru Lääne-Virumaa

hiljemalt 25.04.2017.

Varasem töökogemus analoogsete seadmetega

Tõsine töössesuhtumine ja korrektsus

Konkurentsivõimelist palka

Enesearendamise võimalust

Püsivat töösuhet

•

•

•

•

•

Pakume tööd

ABITÖÖLISTELE

(asfalteerimine ja torustiku paigaldamine).

Tel 502 5390
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glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

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

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17

daks veaks on, et keretõstete 
ajal nö surutakse ka kaela. 
Kui seejuures on käed aseta-
tud kuklale, suureneb oht 
kaela vigastada, sest soorituse 
raskenedes surub inimene 
alateadlikult kaelale veelgi tu-
gevamalt.

Vigastuste vältimiseks 
peaks püüdma harjutuse soo-
ritamisel tunnetada tööd 
kõhusirglihases ja hoidma 
kaela vabana. Käed võiks ase-
tada rinnale või oimukohta-
dele.

Lisaks on oluline meeles pi-
dada, et keretõstete ajal ei to-
hi hoida jalgu sirgelt maas, 
sest see suurendab vigastuse 
oht alaseljale. Nii kere kui jal-
gade tõstmisel peaks põlved 

olema väikese nurga all.

Treeningu ülesehitus
Kõhusirglihas on üks lihas, 

kuid erinevate harjutustega 
on võimalik suunata koor-
must kas lihas ala- või ülaosa-
le. Näiteks saab keretõstetega 
rohkem koormust ülaosa 
ning jalgade tõstetega alaosa.

Lisaks tuleks treenida 
kõhupõiklihaseid ja keret 
pööravaid lihaseid, mis ra-
kenduvad kerepöörete ja kül-
jepainutuste ajal.

Sageli on treenija eesmär-
giks kõhulihased nö nähtava-
le tuua ning kohati arvatakse, 
et kõhulihaste treenimisel 
põletataksegi rasva just 
kõhult. Tegelikkuses ei saa 

ühe lihasgrupi treenimisega 
konkreetsest piirkonnast ras-
va põletada – lokaalset rasva-
põletust pole olemas.

Rasv kaob kehast ühtlaselt 
ja nn strateegilistest piirkon-
dadest pigem viimasena. Ees-
märgini jõudmine oleneb ras-
vaprotsendist ja toidust saa-
dud energia ning üldise ener-
giakulutuse suhtest – kuluta-
da tuleb rohkem energiat, kui 
toidust saad. Seega peab ole-
ma järjekindel ja treenima re-
gulaarselt.

Kui sageli kõhulihaseid 
treenida? Kõhulihased on vä-
ga vastupidavad ja osalevad 
ka paljude teiste harjutuste 
sooritamisel. Siit põhitõde, et 
kõhulihaste (ka alaselja) har-

jutused tuleks jätta treeningu 
lõppu, et ei kannataks teiste 
harjutuste sooritamine. Kuna 
kõhulihased taastuvad suhte-
liselt kiiresti, siis on neid ker-
ge üle treenida. Enamasti 
taastuvad kõhulihased tree-
ningust 48 tunniga. Kui teed 
trenni 3-4 korda nädalas, siis 
2-3 treeningpäeval nädalas 
võiks ka kõhulihaseid treeni-
da. Jälgida tuleb aga, et kõhu-
lihaseid ei treenitaks järjestik-
kustel päevadel. Soovitusliku 
korduste arvu kohta leiate 
täpsemat infot eelmistest ar-
tiklitest, mis käsitlesid lihast-
reeningu ülesehitust. Laias 
laastus võiks aga kõhulihaste 
treenimisel korduste arv see-
rias jääda 15-20 vahele.

Kõhulihaste treenimise-
le pööravad paljud eri-
list rõhku, samas soo-

ritatakse harjutusi sageli teh-
niliselt valesti.

Õige tehnika
Üks sage viga on see, et 

kõhulihaste treenimiseks ka-
sutatakse istesse tõusu harju-
tust, mille sooritamisel liigu-
takse selili lamangust terve 
kerega põlvedeni (vaata fotot 
Näide valest tehnikast). 
Kõhusirglihas, mida üldjuhul 
selle harjutusega treenida 
soovitakse, saab seejuures 
koormust minimaalselt.

Miks nii? Kõhusirglihas 
kinnitub ühelt poolt alumis-

KÕHULIHASTE 
                  TREENING 

Sven Hõbemägi tervisenurk

tele roietele ja teiselt poolt 
vaagnaluule. Kinnitumisko-
had määravad lihase liigutuse 
ulatuse. See tähendab, et 
kõhusirglihase koormamiseks 
peaks kas rinnakorvi lähen-
dama vaagnale või vastupidi. 
Seega piisab just kõhusirgli-
hase koormamiseks näiteks 

keretõstest ehk selili laman-
gus vaid kere ülaosa tõstmi-
sest, ilma et alaselg maast tõu-
seks.

Alaselja tõstmiseks kasuta-
takse teisi lihaseid, mille üld-
nimetuseks on puusapainuta-
jad. Istesse tõusu võib küll te-
ha, kuid seejuures tuleks li-
saks kõhusirglihasele venita-
da ka puusapainutajaid, välti-
maks alaselja vaevuseid (vaata 
fotot Puusapainutajate veni-
tus).

Kuhu peaks asetama käed 
harjutuse sooritamisel? Sage-

HARJUTUSED 
KÕHULIHASTELE

Kõhusirglihase ülaosa harju-
tused raskusastme järgiNäide valest tehnikast

Istesse tõusu harjutuse 
sooritamisel saab kõhusirgli-
has minimaalselt koormust, 
mistõttu ei tasu neid kõhuli-
haste treenimiseks teha. Li-
saks ei tohiks keretõstete 
ajal asetada käsi kuklale, 
vaid rinnale või oimukohta-
dele.

Algasend

AlgasendAlgasend

Algasend

Algasend

Lõppasend
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Algasend

Algasend

Kõhusirglihase üla-
ja alaosa

Algasend

Lõppasend

Lõppasend

Lõppasend

Kõhupõikilihaste harjutused 
raskusastme järgi (harjutusi 
sooritada mõlemale poolele)

Algasend

Algasend

Lõppasend

Lõppasend

Puusapainutaja venitus
Istesse tõusude sooritami-

se järel on oluline venitada 
ka puusapainutajaid, mis 
saavad suure koormuse.

Lõppasend

Algasend
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Kadrina mees Juhan Vii-
se pälvis tänavu maa-
kondliku aumärgi panu-
se eest Lääne-Virumaa 
majanduse arengusse. 
Viise on taasiseseisvus-
aja alguses loodud 
saeveskist arendanud 
puidutööstusettevõtte, 
mis pakub tööd ligi 180 
inimesele.

Liisi Kanna

Aru Grupi juhatuse esimees 
Juhan Viise on valdava osa 
elust olnud seotud Kadrina 
kandiga. 1983. aastal lõpetas 
ta Kadrina Keskkooli ning 
suundus õppima Eesti Põllu-
majanduse Akadeemiasse 
(EPA) metsamajanduse eriala.

EPAs õppis Viise üheaeg-
selt praeguse äripartneri 
Andres Lindamiga ning kooli 
lõpetamise järel algas meeste 
koostöö. „Tegelesime talupi-
damisega 1989. aastal vastu-
võetud ENSV taluseaduse ja 
hiljem 1991. aastal kehtima 
hakanud Eesti Vabariigi maa-
reformi võimaldatud raami-
des,“ meenutas Viise. „Mõ-
ningane oma metsamaa ole-
masolu ning samuti saema-
terjalide ekspordivõimalused 
90ndate esimesel poolel and-
sid tõuke saetööstuse loomi-
seks.“

Aru Grupi algus
Nii asutati 1993. aastal AS 

Aru Grupi juht: konkurentsis püsimine 
on võrreldav tippsportlase eluga

Aru Grupi juhatuse esimees Juhan 
Viise ütles maavanema Marko 
Tormi vastuvõtul kuldse vapimärgi 
üleandmise järel, et see on tunnus-
tus kogule Aru Grupi meeskonnale 
ja Kadrina Keskkooli kollektiivile. 

Foto: Meelis Meilbaum

Aru Grupp. „See on klassika-
line Eesti kapitalil erastamis-
protsessi abita toimunud et-
tevõtluse tekkelugu,“ nentis 
Viise. „Kaks meest, tõsise 
tahtmisega tööd teha ja hea 
õnnega, lõid ettevõtte. Häid 
töökaaslasi ja kliente oma teel 

liites õnnestus kokkuvõttes 
neis tegemistes edukas olla.“

Ettevõtte arengu juures tõi 
ta olulise verstapostina välja 
selle, et juba paari aastase te-
gevuse järel alustati saetöös-
tusele ja viljakasvatusele li-
saks lõpptoodete – akende, 

uste ja treppide – tootmist.
„Väga oluliseks tähiseks 

võib pidada ka põllumajan-
dustegevuse jõulisemat aren-
damist ning puidutööstusest 
eraldiseisva firma Aru Põllu-
majanduse OÜ loomist,“ lisas 
ettevõtja. Osaühing sai alguse 
üle 15 aasta tagasi ning seda 
juhib Andres Lindam.

Aru Grupi senisele tegevu-
sele tagasi vaadates märkis 
Viise, et olulised olid ka nega-
tiivse mõjuga kriisiaastad. 
„2009. aastal kukkus tootmis-
maht 2006. aastaga võrreldes 
poole peale. Tellimusi ei ol-
nud, pangad nõudsid jõuliselt 
investeerimislaene tagasi. Sa-
mas need paar rasket aastat 
tegid meid tugevaks ja edas-
pidise suhtes targemaks,“ kin-
nitas ettevõtte juht.

„Oluline on ka möödunud 
2016. aasta, mil kinnitusime 
mitmele olulisele turule ning 
tegime ka hea majandustule-
muse.“

Ekspordi sihtturud
Nüüdseks koosneb ettevõte 

neljast tehasest: akna-uksete-
has, trepitehas, liimpuidust 
komponentide tehas ja maja-
tehas. Viimases toodetakse 
nii palk- kui elementmaju. 
„Aastad on erinevad, kord an-
nab üks tootmine parimat tu-
lemust, kord teine,“ selgitas 
Viise.

Suurem osa Aru Grupi too-
dangust eksporditakse. „Pea-
mised turud on Norra, Root-
si, Taani, Holland, Iirimaa, 
Island, Jaapan. Lisaks veel 
sihtriike, kuhu vähem tarneid 

teeme,“ loetles ettevõtte juht. 
Kaugemaks sihtriigiks on Jaa-
pani kõrval ka USA.

Kauba kohaletoimetamisel 
ette tulnud huvitava seiga tõi 
Viise aga hoopis kodumaalt. 
„Väga eriline oli akende tarne 
Naissaarele, kuhu meie pai-
galdajad tormivangi jäid.“

Pikk on ka loetelu paika-
dest, kust toorainet tuuakse. 
Puitu ostetakse sisse nii Balti-
kumist, Venemaalt, Skandi-
naaviast, Taanist, Saksamaalt 
kui ka Balkanimaadelt, Bra-
siiliast ning USA- st.

Tihe konkurents
Konkurents on Viise sõnul 

tihe nii kodu- kui välismaal. 
„Konkurentsis püsimine on 
võrreldav tippsportlase kon-
kurentsis püsimisega – iga 
päev tuleb sooritust järjest 
paremini teha.“

Teiste puidutööstusettevõ-
tete kõrval tuleb silmas pida-
da ka muid materjale kasuta-
vaid tööstuseid. „Materjalide 
alternatiividest tulenev kon-
kurents on nii avatäidete kui 
majade puhul kindlasti arves-
tatav, vähem on seda tunda 
puittreppide osas,“ sõnas Vii-
se.

Samas nentis ta, et materja-
lipõhised eelistused on aasta-
te lõikes üsna püsivad. „Oma 
koht on  turul jätkuvalt  nii 
plastikust, alumiiniumist kui 
ka puidust aknal.“

Panus kogukonda
Aru Grupis töötab ligi 180 

inimest. „Tööle käiakse kuni 
50 km raadiusest. Personal on 

meil väga püsiv,“ kiitis Viise.
Töökohtade loomine ei ole 

aga ainus panus, mida ettevõ-
te kogukonda annab.

Suurt tähelepanu on pälvi-
nud Juhan Viise algatatud ar-
vutijoonestamise võistlus 
CADrina, mis on aga vaid 
jäämäe tipp. Kadrina Kesk-
kooli ja Aru Grupi koostöös 
kutsuti juba 2005. aastal ellu 
valikaine „Ärijuhtimine ja 
tehnoloogia alused“, millest 
on nüüdseks välja arenenud 
reaal-tehniline õppesuund.

„Kadrina Keskkooli püüa-
me jõudumööda inseneriõp-
pe kaudu toetada. Praktiku-
mid ja seminarid toimuvad 
jätkuvalt meie juures,“ selgi-
tas Aru Grupi juht.

Kriisieelsel ajal korraldati 
ka välispraktikaid Hollandis-
se, Saksamaale, Suurbritan-
niasse ja mitmesse teise riiki. 
„Loodame, et ka meie ostjad 
välismaal kosuvad ning suu-
dame lähiaastatel välisprakti-
kumid nende juures uuesti 
käivitada.“

Viise sõnul leidub noori, 
kes on pärast õpinguid nii 
Aru Gruppi kui teistesse Vi-
rumaa ettevõtetesse tagasi 
tulnud. Samas ei lähtuta õp-
petöö toetamisel otseselt ette-
võtte huvist lahendada seelä-
bi personaliküsimusi.

„Osaleme selles töös, kuna 
leiame, et haridus on vald-
kond, kus Aru Grupi sotsiaal-
ne panus kogukonna hüvan-
guks on parima kasuteguri-
ga.“

Sissepääs tasuta!

K 5. aprill kell 18 Kaurikool

Otsa kooli 
vanamuusikaansamblid

   Juhendajad 
   Reet Sukk ja Reinut Tepp

L 8. aprill kell 16 
Rakvere Rahvamaja

Amor ja 
Mars
Väärikad, sõjakad ja lustakad 
tantsud renessansist ja varabarokist

Ajaloolise tantsu ansambel 

Saltatriculi (Tartu)
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• Kogenud maakler võtab müüki 
teie kinnisvara: majad, korterid, 
krundid. Tel 5664 2161

• Müüa Rakvere kesklinnas 1toaline 
korter, III korrus. Hind 24 000 €. Tel 
5894 2895

• Müüa 1toaline keskküttega korter 
Tamsalus. Tel 5680 1956

• Müüa soodsalt 1toaline korter 
alevis. Tel 523 0428

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Sõmeru vallas Vaekülas koos 
aiamaaga. Renoveeritud vannituba 
ja köök, vahetatud aknad, aktiivne 
korteriühistu. Hind 2 900 €. Tel 55 
685 956, esta.botvin@mail.ee

• Müüa Rakveres Lennuki  tn 
2toaline täiesti renoveeritud korter. 
Osaliselt sisustatud, köök koos 
tehnikaga, II korrus, soe korter ja 
väikesed maksud. Hind 25 000 €. 
Info tel 518 8770

• Müüa 2toaline remonti vajav 
korter Tapa linnas, paigaldatud 
uus turvauks. Võimalik aidata 
remonditöödel. Tihe rongiliiklus 
Tallinnaga. Hind 6 600 €. Tel 511 0478

•  M ü ü a  2 t o a l i n e  k o r t e r 
Tamsalus Ääsi tn 6. Toad eraldi, 
WC ja vannituba eraldi. Köök ja 
magamistuba rõduga. Parkimine 
maja ees. Korter on koheselt vaba 
ja elamiskõlbulik, lihtsalt koli sisse! 
Hind 5 999 €. Hinna osas võimalik 
läbi rääkida. Tel 5348 5128

• Müüa Väike-Maarjas Ehitajate tee 
3-10 2toaline ahiküttega korter 
(42,80 m2). Hind 11 000 €. Tel 5343 
1978

• Müüa Laekvere alevikus heas 
korras 2toaline ja 3toaline korter. 
Küsi lisa 5353 7711

• Müüa Paide kesklinnas 2toaline 
mugav. korter (II k., 41 m2). Hind 14 
300 €. Tel 5341 3861

• Müüa 3toaline keskküttega korter 
Kadrinas Nooruse tn otse omanikult. 
Koos garaaži ja aiamaa kasutus 
võimalusega. Tel 5556 9683

• Müüa võlgadeta 3toaline korter 
telliskivist majas Kohtla-Järvel 
Olevi tn 38 viiendal korrusel. Vajab 
remonti. Hind 3 000 €. Hel. peale kl. 
18 tel 526 3168

• Müüa 3toaline korter Tapa linnast 
5km kaugusel Vahakulmus. Korter 
77 m2, rõdu, 2 ruumi panipaik, 
suured toad, vannituba, WC ja köök, 
koos mööbliga, uus õhksoojuspump 
Mitsubishi -25c, elektriradiaatorid, 
külmkapp, elektripliit, televiisor, 
digiboks, keldriboks, parkimiskoht. 
Maja juures grillimiskoht maja 
elanikele, kõrvalmajas lasteaed, 
bussiühendus Tapa linnaga. Majas 
toimiv korteriühistu. Hind 12 900 €. 
Tel 5383 8315

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

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

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

• Ostan remontivajavat kinnisvara 
Rakveres (korter, maja, garaaž). Tel 
5550 0588

• Ostan kiiresti otse omanikult 
1-2toalise korteri Rakvere linnas. 
Korter võib vajada remonti. Tel 518 
7979

• Soovin osta Rakveres või Haljalas 
remontivajava korteri. Oodatud kõik 
pakkumised. Tel 5188 770

• Noor pere soovib osta Haljala valda 
min. 2 ha maad kodu rajamiseks. Tel 
5800 4824

•  S o o v i n  o s t a  2 - 3 t o a l i s e 
korteri Rakvere linnas või selle 
lähiümbruses.   Eelistatud on 
väiksemad kivi- ja puumajad ning 
puuküttega korterid. Pakkumised 
palun saata raunopr@gmail.com või 
telefonil 5309 8829

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Üürile anda tuba ühele eramajas. 
120 €. Tel 5662 1987

• Anda üürile Tapa linnas erinevad 
1-3toalised korterid. Info tel 5110 
478

• Anda üürile 1toaline k.m. korter 
Rakveres. Tel 5308 2275

• Anda üürile 1toaline korter Sõ-
merul, II korrusel, möbleeritud. Tel 
5624 4605

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

• Üürile anda 1toaline puuküttega 
korter (38 m2) Rakveres, Pikk 37, I 
korrus. Üür 190 €/kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Üürile anda ahiküttega korter 
Rakveres Pikk 24. 100 € + maksud. 
Info tel 5552 2789

• Anda üürile Rakveres Lennuki tn 
6 2toaline möbleeritud korter. III 
korrus, otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Sõmerul 2toaline kor-
ter. Tel 5557 1484, 5330 6254

• Anda üürile 2toaline möbleeritud 
ahiküttega korter Laekveres. Üüri 
hind 80 €/kuus + elekter. Info tel 
527 0058

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

Tel 5164 685
rendipinnad@hot.ee

MÜÜA VÕI ANDA 
RENDILE 

RAKVERES KUKE TN 3
CAROLA ÖÖKLUBI/

SAUN

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

• Anda rendile äripind Rakvere 
kesklinnas bussijaama vastas. I 
korrus,  40 + 20 m2.  Värskelt 
renoveeritud, konditsioneer. Tel 
5648 6638

OST

• Korralik noormees soovib alates 
maikuust üürida vähemalt kaheks 
aastaks 1-2toalist korterit Kadrina 
alevikus. Teada anda tel 5551 4348 
või 5566 3132

• Üürin era kivimajasse omaette 
tühja toa. Tel 523 0428

• Soovin üürida 1toalist korterit 
Rakveres. Tel 5363 6917

• Noor lastega pere üürib Rakvere 
äärde 1-2toalise korteri. 80 € + kom. 
Tel 5645 1242

• Soovin üürida korralikku 3toalist 
korterit või maja Väike-Maarjas. 
Kontakt +372 5566 6811, +372 5552 
2557

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23
51,7 m2 I korrusel
al. 30 m2 II korrusel

RAKVERE KESKLINN, 
VILDE 6A
25,7 m2, 24,4 m2 ja 
17,4 m2 II korrusel, 
võimalik rentida kõik 
koos

TAPA, JAAMA 1

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

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2  I korrus

RAKVERE KESKLINN, LAADA 16
87 m2, II korrus

TALLINN, PAASIKU 2a
88,1 m2 I korrus
29,9 m2, 23,6 m2, 80 m2, 20,9 m2, 85,8 m2

KADRINA, VIRU 9
8,1 m2, 13,5 m2, 17,8 
m2 ja 36,1 m2 II korrus

ERINEVATE KAUPLUSTE JUURES ON 
PAKKUDA VEEL

 MARJAMÜÜGI KOHTASID! 
KÜSI TÄPSEMALT kinnisvara@ogelektra.ee

• Vahetada 2017. a renoveeritud 
ja täielikult möbleeritud 2toaline 
korter Kundas kinnisvara vastu 
Rakveres või lähiümbruses. www.
kv.ee/2890337. Tel 5550 0588

• Vahetada 2toaline korter Vinnis 
Tiigi 7 1-2toalise korteri vastu 
Rakveres. Kompensatsioon minu 
poolt. Kõik variandid. Tel 508 3997

MÜÜA ELAMUMAA
PEIPSI ÄÄRES LOHUSUUS

• Ehitusõigus kahele hoonele

• Hea juurdepääs, naabrivalve

• Järveni 200m/liivarand

527 1011

527 1011

527 1011

14 800 €

17 600 €

• Hea asukoht, linna lähedal

• Kõrghaljastus

• Kinnistu Perenõmme

MÜÜA ELAMUMAA
PIIRA VINNI VALD

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
KALDA TN KUNDA

• Renoveeritud, hea maja

• Hea asukoht kesklinnas

• Merevaade aknast

49,9 m², I k

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
SEMINARI TN RAKVERE

• Renoveeritud maja

• Korter on maja keskel

• Klaasidega rõdu

15 500 €

36 000 €

 49,9 m², I k 527 1011

527 1011

527 1011

527 1011

 43,7 m², III k

780 m²

527 1011

2492 m²

190 000 €

• Elektriliitumine 400A

• Kommunikatsioonitrassid

   piirnevad kinnistuga

MÜÜA TOOTMIS- JA ÄRIMAA
NARVA TN RAKVERE

41 000 m²

• Müüa 4toaline (70 m2) täielikult 
renoveeritud korter Haljalas või 
vahetada korteri või maja vastu 
Võsul või Käsmus. Tel 5568 6385, 
benedicion2@gmail.com

• Müüa Uhtnas 4toaline korter (94 
m2). Hind 17 000 €. Tel 5562 8767

• Müüa ridaelamuboks L-Virumaal 
V-Maarja v. Kaarma k. Kaks korrust, 
3 tuba, kelder, vannituba, 2kohaline 
garaaž, aed, aiamaja, kasvuhoone. 
Tel 5661 2039

•  M ü ü a  h e a s  s e i s u k o r r a s 
möbleeritud maja Tapa linnas, 
3 tuba, kesklinna lähedal, lähim 
pood 100 m, soodushind 39 900 
€. Võimalik vahetada Tallinna 
korteriga. Tihe rongiliiklus, Tapalt 
saab 13 korda päevas alla tunnise 
rongisõiduga Tallinnasse. Täpsem 
info tel 511 0478

• Müüa renoveerimisjärgus maja 
Tamsalus. Uus katus, soojustatud, 
vesi, kanalisatsioon, uus pliit ja ahi, 
suur krunt. Tel 5676 8285

• Müüa maja Kunda linnas, 2 
korrust, eraldatud kohas, otse 
omanikult. Tel 5810 2416

• Müüa maja  koos aiamaa ja 
kõrvalhoonega 17 km Rakverest. 
Tel 5566 5275

• Müüa suvila Kalikülas. Krunt 1600 
m2, suvemaja 25 m2, elekter 10A. Tel 
5557 5312

• Müüa Männimäe sihtotstarbeline 
elamumaa 5166 m2 Kadrina vallas. 
Tel 5698 2788

• Müüa elamukrunt 7 km Rakverest. 
2000 m2, vesi ja elekter olemas. Tel 
5660 3585

• Müüa krunt Linnuriigis (1240 m2). 
Tel 557 0990

• Müüa soodsa hinnaga aiamaa 
Tõrmas. Territooriumile on ehitatud 
aiamaja (pooleli) ja on olemas vesi. 
Mõnus puhkepaik. Tel 511 5596

• Noor pere soovib osta krundi 
Rakvere lähiümbruses oma kodu 
ehitamiseks. Hea, kui oleks olemas 
elekter/ampripõhise liitumise 
võimalus ja juurdepääsutee, mida 
talvel lahti hoitakse. Pakkumised 
palun mailile, koos soovitud hinna 
ja katastri tunnusega. marek0808@
hot.ee
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• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Audi A4  2005. a. Heas 
korras automaat, tumesinine, uued 
17’’ valuveljed koos rehvidega, 
talverehvid,  tehtud just  suur 
hooldus. Hind 4 500 €, järelmaksu 
võimalus. Rohkem infot tel 5188 770

• Müüa Audi A4 universaal, bensiin, 
1998. a, sõidukorras. Hind 750 €. Tel 
5676 8285

• Müüa Ford Focus Turnier 1,6i 
03/2005.  a  uuem keremudel, 
74 kW bensiin, helehall met., 
konditsioneer, kesklukk puldist, 2xel.
aknad, väga korralik, ökonoomne, 
kehtiv ülevaatus, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Ford Mondeo 2006. a 2,0TD 
(2 600 €), Ford Focus 2005. a 1,6TD 
(2 400 €). Autod heas korras. Tel 
502 4288

• Müüa kaubik Ford Transit 1998. 
a. Sõidukorras, ülevaatus olemas, 
valget värvi, diisel. Hind 500 €. Tel 
5333 2105

•  Mü ü a  h e a s  k o r ra s  2 0 0 5 .  a 
n e l j a v e o l i n e  l i n n a m a a s t u r 
Honda HR-V 4x4. Autol on 1,6 
bensiinimootor, läbisõit 109 000 km. 
Kõik Honda originaal. Hind 4 200 €. 
Tel 5807 3378

• Müüa Lada-112. Tel 5395 8952

• Müüa Mazda Premacy, diisel, 
2000. a. Hind 500 €. Tel 5676 8285

• Müüa Mitsubishi L200 kastiga 
maastur. Nelivedu aeglustiga, diisel 
2,5, manuaal, 2007. a, kõrge kasti 
kate, sp näit 250 000 km, valuveljed, 
talverehvid,  suverehvid orig. 
valuvelgedel. Iga aasta hooldatud. 
Tel +372 5615 7301, Mait

• Müüa väga heas korras Opel Astra 
1,6 2001. a. Saksamaalt. Hind 1 490 
€. Tel 5377 1504

• Müüa Opel Astra Twinport 
1,6i 11/2003. a 76 kW bensiin, 
kuldne metallik, hooldusraamat, 
konditsioneer, el. aknad, stereo, 
veokonks, läbinud tehn. ülevaatuse 
kehtib 11/2017, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra 05/2008. a 1.9 
74 kW diisel, manuaal, univeraal, 
kliimaautomatik, püsikiirusehoidja, 
v e o k o n k s,  t o o n i t u d  k l a a s i d , 
vihmasensor, navigatsooniseade, 
multifunksionaalne rool, auto väga 
heas korras, rohkem infot telefoni 
teel. Rakvere. Hind 3 800 €. Tel 510 
6763

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2,2DTI 04/2003. a 92 kW hõbedane, 
turbodiisel, 7 kohta, konditsioneer, 
4xel.aknad, el.peeglid, kesklukk 
puldist, tume salong, pl.soojendus, 
veokonks, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Peugeot 206, bensiin 2001. 
a, kehtiv ülevaatus. Tel 5838 8787

• Müüa Renault Dacia Logan 2005. 
a 64 kW 1,6, üv 9.2017. a. Soodsalt, 
hind kokkuleppel. Tel 5664 8311

• Müüa Renault Th alia 1.4 bensiin, 
2003. a, ls 184 000 km, tumehall 
metallik, üv 3.2018. Väga heas korras 
pensionäri auto. Hind 1 500 €. Tel 
5556 1223

• Müüa Seat Leon 1,9TDI 09/2005. 
a 81 kW, turbodiisel, tumesinine 
m e t a l l i k ,  l u u k p ä r a ,  5  u s t , 
konditsioneer, püsikiirusehoidja, 
tume salong, ilusad orig. valuveljed, 
kehtiv ülevaatus 09/2017, parima 
n i n g  k e s t v a  V W  m o o t o r i g a , 
s u p e r ö k o n o o m n e ,  s o o d s a l t ! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Suzuki Grand Vitara 2004. 
a 2,0 bensiin, sinine, konditsioneer. 
Auto heas korras, istu ja sõida! Hind 
2 300 €, tingi! Tel 5807 8928 (vene 
keeles)

SÕIDUKID

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

OST

AUTODIAGNOSTIKA
AUTODE DIAGNOSTIKA
STARTERITE JA                    
GENERAATORITE REMONT
HAAKEKONKSUDE            
MÜÜK JA PAIGALDUS
SÕIDUKITE ELEKTRITÖÖD

Nortsu tee 2, Rakvere
INFO JA 
AEGADE BRONEERIMINE:   
tel 5561 1776 
info@autoelekter.ee   

www.autoelekter.ee

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• Ostan uusi VAZi, Moskvichi 
plekke, uksi, tulesid, stangesid, 
uusi Veneaegseid rehve. Tel 515 
7395

•  O s t a m e  i g a s  s e i s u k o r r a s 
sõidukeid, hea pakkumise korral 
kiire tehing. Helista 5612 3431 ja 
saate teada, palju me teie auto eest 
pakume! Lääne-Virumaal tuleme 
kohale 1H jooksul!

• Ostan auto. Hind 100 – 1500 €, 
pakkuge julgelt. Tel 5809 6086

• Ostan Audi Lääne-Virumaalt. 
Pakkuge igas seisukorras, võib ka 
remonti vajada. Tel 5612 3431

• Ostan vana remonti  vajava 
mootorratta või rolleri. Tel 5565 
8796

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

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

tel 508 9216

• Müüa Škoda Octavia 1,9TDi 2003. 
a luukpära. Tel 5851 7350

• Müüa VAZ 2101 1973. a. Heas 
korras. Tel 5330 1620

• Müüa Volkswagen Bora 1,9TDI 
11/2001. a 66 kW, turbodiisel, 
hõbedane, sedaan, 4xel.aknad, 
kesklukk puldist, püsikiirusehoidja, 
tume salong, roosteta, korralik, 
k e h t i v  ü l e v a a t u s  1 1 / 2 0 1 7 , 
s u p e r ö k o n o o m n e ,  s o o d s a l t ! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
Basis  1,6i  10/2004.  a  77  kW 
bensiin, kuldne metallik, täiuslik 
hooldusraamat, konditsioneer, 4xel.
aknad, püsikiirusehoidja, veokonks, 
roosteta, mõlkideta, kehtiv ülevaatus 
10/2017, väga korralik, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa kasutatud 14-16tollised 
suverehvid. Tel 5552 7229

• Müüa uued suverehvid 195/65R15 
ja 205/70R15. Tel 5330 1620

Müüa VW G olf  III  kasutatud 
plekkveljed. Tel 5383 9410

• Müüa odavalt uusi ja kasutatud 
rehve (13-, 14- ja 15tollised). Tel 
529 1004

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

• Müüa Moskvitš 412-2140 uued 
allesjäänud varuosad, väikese 
tasu eest (ruum vaja vabastada). 
Kiire! Rakvere. Info tel 529 6093

• Müüa  sõiduautohaagis Tiki-
Treiler 2000. a 1,3x3m. Tel 5558 3686

• 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

TEENUSED

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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

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

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

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

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

• Kolimisteenus. Mugav ja kiire. Tel 
5646 7038, Siim

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• KOLIMISTEENUS firmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Te o s t a m e  k õ i k e ,  m i s  o n 
kolimisega seotud, ja seejuures 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite jm. 
raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame 
koos teie probleemile parima 
lahenduse. OÜ Kolimised. TEL. 
5649 3289 või kaido@kolimised.
ee, www.kolimised.ee

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

• Teostan veoteenuseid (kaubik 
mõõtudega 4,5/2,1/2,0) üle Eesti. 
Tel 522 7916

• Scandic Houses OÜ annab 
väikemehhanismide ja kauba 
veoks koos juhiga rendile kaubiku 
Citroen Jumper. 16 €/h või hind 
kokkuleppeline. Tel 5628 3528

SINULE 
TAKSOTEENUS

Tel 53 03 04 15

JA MATKAAUTODE

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

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

•  Te o s t a m e  l a m e k a t u s t e  j a 
viilkatuste ehitustöid  ning ka 
katuste remonttöid. www.melsen.
ee. Tel 5845 5717

•  T e o s t a m e  r e m o n d i -  j a 
üldehitustöid. Lisaks korstnad ja 
muud müüritööd. Tel 5907 4912

•  Te o s t a n  l a m m u t u s t ö i d  j a 
ehitusprügi äravedu.  Samuti 
pakume korteriühistutele keldrite 
puhastustööd. Tel 518 7979

• Automaatika tiib- ja liugvära-
vatele. Tõstuksed, tõkkepuud, 
remont. Tel 5555 8293, tenentte@
gmail.com

• Kõrvalhoonete ehitus. Märtsi 
lõpuni soodushinnad! Tel 5685 
6320

• Ehitus-remonditö ö d  ni i 
e r a m u t e s  k u i  k o r t e r i t e s . 
Va n n i t o a d ,  s i s e v i i m i s t l u s, 
voodrivahetus, terrasside ehitus 
ja san.tehnilised tööd. Hinnad 
mõistlikud. Info 5373 4876

• Cold-Constructions OÜ tuleb ja 
aitab. Kui sul on vaja abi sise- või vä-
listöödel, soovid ilusat terrassi, kus 
oma soojad suvepäevad veeta, siis 
helista või kirjuta meile. Me tuleme 
ja aitame, teeme erinevaid plekitöid, 
puutööd, sisetööd, vahetame ka ka-
tuse ja valame põranda. Helistage ja 
kirjutage julgelt, 5681 2496

• Ehitustööd, remont ja renoveeri-
mine. Tel 5646 0674

• Elamusisesed ehitus- ja remondi-
tööd Rakveres. Tel 5604 1424

•  Ü l d e h i t u s ,  s i s e -  j a 
restaureerimistööd. Vajadusel 
aitame projekteerimisel  ja 
sisekujundamisel. Tel 5685 6320

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

• Ehitus- ja remonditööd. Maja-
de, kuuride, rõdude, terrasside, 
pesuruumide, saunade ehitus, si-
seviimistlus, plaatimine, parketi-
paigaldus, tapeetimine, värvimine. 
Tel 504 5560

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

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

T-N 9-17 • R 12-17

Tel 528 9665
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Vajate abi selle 
remontimisel või 

viimistlemisel, siis 
aitab meie sõbralik 

meeskond. 

Meie tegevusaladeks 
on põhiliselt 

viimistlus, 
plaatimistööd, 

vannitubade remont 
ja põrandad.

Teie trepikoda on 

Teie visiitkaart. 

Ehmes OÜ 

58 97 92 93 Janek

* 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

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeerimine
* välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaaditööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi renoveerimis-
tööd
* lumelükkamine, katuste pu-
hastamine
* septikute ja mahutite pai-
galdus
Tel 5191 2784, info@armitec.ee

kuulutused.kuulutaja.ee

       Teostab järgmisi töid:

• üldehituslikud tööd, 
sise- ja välisviimistlus, 
plaatimine, pottsepatööd 
jne.

• kivi- ja puitfassaadid

• viil- ja lamekatused

• akende ja uste müük ning 
paigaldus

• san.tehnilised tööd

• elektritööd

Paide mnt. 7c, Tapa

Tel 5598 3983
e-mail 

rambuilder.leht@gmail.com

Mootorsaag STIHL MS 170

Jaama pst 11, Rakvere 
32 55 332

Pikk 25, Väike-Maarja
www.forestplus.ee

• Töömaht 30,1 cm³
• Võimsus 1,2 kW
• Juhtplaat 30 cm
• Kaal 4,1 kg

179 €

Ideaalne mootorsaag 
koduseks kasutuseks nii 
küttepuude saagimisel 

kui ehitustöödel

Pakume Lääne-Virumaal 

järgmisi teenustöid:

   LIIVAPRITSITÖÖD

   METALLI VÄRVIMINE

   SARRUSTÖÖD

   Info telefonil 5346 7884

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).

FEKAALIVEDU

• Settekaevude tühjendamine/
purgimisteenus 7 kuupmeetrise 
m a h u t i g a  V i n n i  v a l l a s  ja 
lähiümbruses. Võimalik sõlmida 
perioodilisi teenuse osutamise 
lepinguid. Hind kokkuleppel. 
Tel 513 7633

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
t ü h j e n d a m i s t .  Ve o -  j a 
tõsteteenus. Külmunud trasside 
sulatus. Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298, 5381 9930

TAPA BUSS OÜ

• Reisijate vedu 
19- ja 48kohaliste bussidega.

• Ekskursioonide korralda-
mine atesteeritud giididega, 
koostöö paljude turismifi r-
madega

• Teatrite, kontserdite 
külastuste korraldamine

• Tellimussõidud

Info: tel 5650 9619
tapabuss@hot.ee
info@tapabuss.ee

Info ja pildid reisidest ka 
Tapa Bussi Facebooki lehel

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

• Plaatimistööd, vannitoa remont, 
saunade ehitus, siseviimistlus-
tööd, boiler puhastus. Tel 5670 9080

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

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsialist, 
soojuspumbaspetsialist). kytte-
salong@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.küt-
tesalong.ee

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

• Korstnapühkija, ummistuste lik-
videerimine. Tel 5552 8487

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd. Tel 5398 2904

• Teeme kõiki lammutustöid. 
Lääne-Virumaal, aastaringselt. 
Lisainfo telefonil 5608 0592

• Kõik lammutustööd  koos 
jäätme äraveoga. Eesti parimad 
hinnad. Tel 5685 6320

• Sooda-, liiva- ja klaaskuulpritsi 
teenus. Tel 5373 3408
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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

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

• Teen korda ja hoian korras teie 
ettevõtte raamatupidamise. Tel 
505 1176

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

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

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

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

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

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

Tel. 560 20 860   

 www.seesamava.ee 

Liug- ja tiibväravaid,  
Marantec’i  

Väravaautomaatikat 
Sulgureid, lukusüsteeme, 

käepidemeid 
Koostame ja paigaldame  

välis- ja siseuksi,  
 mööblit ja sisustust  

Müüme, paigaldame,  
hooldame:  

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaasta aruande 

koostamiseni • 

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

• Santehnilised tööd.

• Sise-, välis-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 

ehitus. 

• Septikute, imbsüstee-

mide, mahutite müük ja 

paigaldus.

• Teemantpuurimine.

Info: tel 508 9375

• 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

• Õhukonditsioneeride ja soo-
juspumpade siseosa keemiline 
pesu. Siseseadme soojusvaheti 
ja ventilaatori läbipesu, iga 4 
-5 aasta tagant, annab 15 - 20% 
kokkuhoidu. Hind 50 €. Tel 5343 
5668, www.rmati.ee

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

• San.tehnilised tööd. Tel 5332 4749

• Vee- ja kanalisatsioonito-
rustike (sise-ja välis) ehitus, 
septikute ja biosüsteemsete 
mahutite paigaldus, san.teh-
nilised tööd. Hinnad soodsad. 
Tel 5373 4876

TORUTÖÖD

- vesi
- keskkü  esüsteemide 
  ehitus ja remont, ka KÜ
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine
- teemantpuurimine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

• Kevadine viljapuude hooldus ja 
noorenduslõikus. Tel 514 3787, 
Heino

• Professionaalne viljapuude ja 
hekkide lõikus. Tel 507 3463, Hallan

• Kohusetundlik aednik lõikab 
v i l j a p u i d ,  m a r j a p õ õ s a i d 
j a  h o o l d a b  t e i e  a e d a . 
Pritsimisteenus puudele. Tel 
5695 5582

• Aednik teeb kevadist õunapuude 
lõikust. Tel 5559 1678

• Õunapuude lõikus. Hekkide 
lõikus. Aedade korrashoid. Tel 
5802 9561

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

KVALITEETNE 

TOONERIKASSETTIDE 

TÄITMINE

Pikk 51, Rakvere
Kontoritarvik OÜ, tel 5648 6766

MURUTRAKTORITE 

JA NIIDUKITE 

REMONT 
Jaama pst 11 Rakvere 

32 55 332 Forestplus OÜ

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

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

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

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

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 553 5885

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

KEVADINE 
ÕUNAPUUDE 
LÕIKUS, AIA-
KUJUNDUS 
ideest teostuseni. 
HAUAPLATSI-
DE kujundus ja 
hooldus.
MURUNIITMISTEENUS, 
VÕSALÕIKUS, HEKKIDE 
PÜGAMINE. 
Tel 5300 2883

•  Pa k u n  m õ i s t l i k u  h i n n a g a 
r a a m a t u p i d a m i s t e e n u s t 
väikefi rmadele. Kliendi nõustamine, 
raamatupidamise sisseseadmine 
ning aastaaruanded on tasuta. Küsi 
pakkumist: bas.raamatupidamine@
gmail.com

• Võsalõikamine. Tel 5670 9080

• Saen-lõhun küttepuid. Tel 5343 
6875

• Teen kodukoristust Rakveres ja 
selle lähiümbruses. Tel 5564 1837

• KÜ keldrite puhastustööd. Odav, 
kiire töö Lääne-Virumaal. Tunnitasu 
kokkuleppel. Tel 5450 5198

• Teritan kreissaage automaatpingil 
ja teisi terariiste. Tel 5391 1667

• Klassikaline massaaž 20 min./5 
€ (30 min./7 €), kupud 3 €. Tel 5567 
7800

• Kevadine tasuta vanametalli ko-
ristus. Pakkuda võib kõike, meeldiv 
teenindus! Info 5616 5761

• Müüa odavalt tumba, diivanilaud 
(kirss), sektsioonmoodulkapp 
(kirss), söögilaud ja 6 tooli (kirss),  
televiisorilaud (kirss), kirjutus-
laud (kirss), elektriradiaatorid, 
suusasaapad, rulluisud, jalgratas 
(noorte), puidust lamamistool.  Tel 
5104 147

• Müüa Nintento Wii konsool (hind 
70 €), reketikomplekt (hind 5 €) ja 
mängud; Ordi klaviatuur (hind 1 €); 
“Klassikalise massaaži õpik”, 2012. 
a (hind 15 €). Tel 5561 9793

• Müüa uus saunakeris (sügavus 
50cm, laius 40cm, kõrgus 70cm). 
Hind 210 €. Tel 5904 0151

•  S o o d s a l t  t u g e v a d 
kaarkasvuhooned  (3x4; 3x6; 
3x8m). Transpordi võimalus, kiire 
tarne. Info ja tellimine. Tel 5673 
0411

•  S u u r  v a l i k  k a s u t a t u d 
muruniidukeid, murutrimmereid. 
Jaama pst 11, Rakvere. Tel 32 55 332

KODU

• Ostan majapidamises olevat va-
navara ja seisma jäänud asju: möö-
bel, nõud, mänguasjad, jalgrattad, 
garaažitööriistu ja tarvikuid. Paku 
julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan kristall- ja portselannõu-
sid. Pakkuda võib kõike! Tel 5564 
0325

• Ostan õlleankru. Tel 5616 5761

• Ostan parima hinnaga ümmargus-
te või ovaalsete kividega merevai-
gust kaelakee ja suuri hõbesõlge-
sid. Tel 5871 0351

• Ostan mullafreesi, motoploki või 
väiksema aiatraktori. Tel 503 9650

• Ostan saunaboileri, ahju ja õlle-
ankru. Tel 5808 1220

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

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

• Ostan  töölaua, kruustangid, 
saunaahju, alasi, sauna veeboileri 
(nii roostevabast kui ka metallist), 
mootorratta/võrri osi ja muud 
kila-kola. Tel 503 1849

•  O s t a n  s o o d s a l t  k a s u t a t u d 
köögimööblit, pakkuda võib ka 
muud sisustust. Tel 511 0478

• Ostan sepaalasi, ääsi. Tel 5844 
7898

• Ostan kasutamata Pioneer pliidi. 
Tel 5374 1646

• Ostan raamatutest vanarauani, 
vanarauast kila-kolani. Samas ka 
kolimis- ja jäätmeveoteenus. Tel 
5808 1220

• Ostan kullast või hõbedast käe-
kella, uuri, uurikette, portsigari. 
Vanu postkaarte ja fotoalbumeid. 
Tel 5665 5551

• Ostan raamatuid (tehniline kirjan-
dus). Tel 503 9650

• Ostan vanavara majapidamise 
likvideerimisel - kummuti, ümmar-
guse laua, toole, garaažiesemeid, 
alasi ja muid esemeid kila-kolani. 
Meeldiv teenindus! Tel 5031 849

• Ostan vanu 1970.-1990. a valmis-
tatud Vene 1/43 mudelautosid ja 
Norma mänguautosid. Tel 529 1288

OST

Avatud E-R 10-17.30, L 10–14, 
P suletud. Laada 37, II korrus

Müügil uus kevad-suve kaup

OSTAME tuhandeid erinevaid va-

naaegseid esemeid! Mööbel (kum-

mutid, puhvetid, kapid, lauad-toolid 

jm), toidunõud, kohviveskid, mili-

taarkraam (täägid-mõõgad, kiivrid, 

aumärgid, mürsukastid, varustus jm), 

kunst (maalid, graafika jm), ehted, 

fotod-postkaardid, märgid-meda-

lid-ordenid, raamatud, lambid-lühtrid, 

pudelid, 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!
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Kuulutused veebis
kuulutused.kuulutaja.ee

TEATED
• Müüa toidukartulit  „Laura“, 
„Vineta“ ja „Arielle“, 0,30 €/kg, vedu. 
Vahemetsa talu. Tel 520 2036

• Müüa Kungla talu kartulit “Laura” 
ja “Gala”. Müüa seemnekartuli 
läbimõõduga kartulit. Tel 514 1338

•Müüa puhtatõuline nudi sokk, 
sõbralik, tõstab järglaste piimakust. 
Tel 339 8304

Müüa MTZ 80, kartulirootor, 
kallutaja haage, Zubrjonok. Tel 
5558 5956

• Müüa traktor T-25 1990. a. Heas 
korras. Tel 5330 1620

•  M ü ü a  G A Z - 5 3  k a l l a j a , 
piimatsistern, UAZ (komplektne), 
ZILi raam koos kasti ja ratastega 
(ka osadena) ja muid autoosi. Tel 
503 1849

•  M ü ü a  k u u s e t a i m e d  j a 
männiseemned. Tel 5398 1891

•  M ü ü a  p a l j a s j u u r s e i d 
v a a r i k a i s t i k u i d  P o l k a , 
Novokitaivska ja Tomo. Hind 1 €/ 
tükk. Helistada 510 8155

PÕLLUMAJANDUS

VANAVARA

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

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

• Ostan vanu 1970.-1990.  a  valmis-
tatud Vene 1/43 mudelautosid ja 
Norma mänguautosid. Tel 529 1288

• Ostan vanavarast kila-kolani. 
Kojukutsed, meeldiv teenindus! Tel 
5031 849

• Kollektsionäär ostab  ENSV 
koolilõpumedaleid. Hind sõltuvalt 
tüübist kuni 1 500 eurot. Tel 550 2073

• Ostan haakeriistad traktorile 
T-25, T-40, RS-09. Tel 5687 5845

LOOMAD

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Soovin osta väikese koera kutsikaid 
(taksi mitte pakkuda). Tel 5560 9715

• Müüa 2,5kuune taksitüdruk ning 
10kuune taksipoiss. Tel 528 5146

• Küti Saeveskis saematerjal, vood-
ri- ning põrandalaud, palgi saa-
gimise teenus al. 16 €/tm ja neli-
kanthööveldus. Info tööpäevadel 
kell 8.30 – 17.00 telefonil 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

EHITUS

OST

• Ostan saematerjali kiirmüügihin-
naga. Turuhinnaga mitte pakkuda ja 
ostan asbest torusid. Tel 526 4115

• Ostan veneaegset puidukaitse 
vahendit Ligno, roostevaba plekki, 
terasplaate. Tel 515 7395

• Spordisaal HC GYM Rakvere 
- Laada 20, kolmandal korrusel. 
Tasuta parkimine maja ees ja 
sisehoovis. Jõusaal on pindalaga 
400 m2. Lahtiolekuajad: E-R 
7 – 22, L-P 10 – 21. KUUKAART 
35 €. Hinnad: E-R 7 - 15 lastele 
7-13 aastat 2 €, täiskasvanutele 
3 €; E-R 15.01 - 22 lastele 7-13 
aastat 2 €, täiskasvanutele 3 €; E-R 
7 - 15 lastele 14-16 aastat 2,50 €, 
E-R 15.01 - 22 lastele 14-16 aastat 
2,50 €; 10 - 21 nädalavahetustel 
lastele 14-16 aastat 2.50 € ja 
täiskasvanutele 3 €. Tel 5661 2403

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

• Müüa küttepuid kuivi ja märgi, 
võrgus ja lahtiselt. Tel 504 6111

• 30cm kuivad küttepuud 40L võrku-
des koos transpordiga. Tel 517 1522

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

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

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

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

• Kuivad küttepuud: kask 40 eurot 
ruum, lepp 35 eurot.  Pakkuda ka 
kaminapuid 40L võrkudes: lepp 2 
eurot, kask 3 eurot. Tel 5087430

• Kuivad pliidipuud. OÜ Disain-
isahver pakub piiratud koguses 
võrkkottidesse pakitud kuivi pli-
idipuid. Segapuit, 30cm. 40L 1,80 €. 
Alates 10 kotist transport Rakvere ja 
lähiümbruses tasuta. Tel 501 2326, 
www.facebook.com/disainisahver. 
OÜ Disainisahver pakub piiratud 
koguses võrkkottidesse pakitud kuivi 
pliidipuid. Segapuit, 30cm. 40L 1,80 
€. Alates 10 kotist transport Rakvere 
ja lähiümbruses tasuta. Tel 501 2326, 
www.facebook.com/disainisahver

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

• Aastaringselt halupuud 30-55cm. 
Halupuud autol laotult koos kohale 
toomisega. Hind sisaldab transporti. 
Helistage ja küsige milline kogus ja 
halupuu teid huvitab. Tel 503 0311

• Müüa 3m küttepuud. Tel 504 3326

KÜTTEPUUD

JALGRATTAD 

Naistele laias värvi ja suuruse 
valikus - 1 käik (165 €), 3 käiku 
(225 €).
Lastele lai mudelivalik, hind 
alates 75 €.

Rollerid, mopeedid, ATV-d, 
krossikad, enduuro - 
varuosad, remont.

MOPEEDI MOOTORID
50CC, 72CC, 110CC, 4T, 4 
käiku. Hinnaga 245€.
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

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

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

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

MOPEEDID, ROLLERID 
mopeed 795 € (järelmaksuga 
26,30€/kuus)

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa

Rakveres Rägavere teel 
(endine Puumarket)

5783 8999

KÜTTEPUID JA 
KAUAPÕLEVAT 

PUITBRIKETTI (kask)

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OSTAME ALATI 
KULDA JA HÕBEDAT: 

EHETENA, MUUDE ESEMETE
NA, MÜNTIDENA, MURRUNA. 

Vajadusel proovi määramine, 
kemikaalidega. 

KULD 585, 1825 €/GR. 

HANSA ANTIIK, PIKK 7, 

RAKVERE. T. 5282330

MÜÜA 

SAETUD JA LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
(segapuu ja kask)

Puud on koormasse laotud
Tel 5332 7853

võimalik 10-12 ruumi

MÜÜA 
SÕELUTUD ja 

SÕELUMATA MULDA, 
LIIVA, KRUUSA, 

FREESASFALDIT ja 
KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

Meie sisustame sinu kontori!

Pakume nii uut kui vähekasutatud 

kontorimööblit

•ANTIIK
•KAPID
•KAUPLUSE SISUSTUS
•KONTORITARBED
•KUNSTTAIMED
•LAUAD
•MÖÖBLI LISATARVIKUD
•NAGID
•PEHME MÖÖBEL
•SAHTLIBOKS
•TAHVLID
•TOOLID
•TURVA- JA HOIUKAPID
•VAHESEINAD
•VAIBAD

www.ecofurni.com

ID

MÖÖBLIKAUPLUS 

Tallinna 49B 

saabus müügile 

uusi ja kasutatud 

nurgadiivaneid, 

uusi- ja kasutatud 

voodeid, kušette 
(soodsalt), 

igas mõõdus 

puit- ja nahkmööblit,

elektripliidid, 

külmikud ja igasugu 
huvitavaid asju 

koju ja kontorisse. 

Avatud:
E - R 10-18
L 10-15

Tel 506 9814

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

• Müüa männitaimi, asume Rakvere 
lähedal. Tel 529 7182, 5334 5348

•  M ü ü a  h o b u s e s õ n n i k u t . 
Peenestatud ja pakendatud (60L). 
Kohale toomisega. Tel 520 1570

• Müüa ader (3 hõlmaga), saputaja, 
kartuli mutt, 2teljega käru, äkked, 
viljakülvik, eterniit (110x175). Tel 
325 7415, 5563 8169

• Müüa broiler, muskusparte ja 
suuri kukkesid. Tel 5691 67471• 
Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega. Info 
tel 51 962 628 või 53 517 414

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kojutoomisega. Info tel 53 517 414

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

METS

TUTVUS

• www.toonklaas.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. 

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

• Müüa kreissaag. Tel 5333 9079

• Müüa uus omavalmistatud tugeva 
konstruktsiooniga grinder. Tel 5341 
3861

• Mehitamata õhusõidukite ehitus 
ja remont. Eriefektid õhus. Viru FPV. 
Tel 5550 0588

MUUD

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

Kui sul on alkoholiprobleem 
ja soovid lõpetada joomise, 
siis tule, võib-olla leiame 
koos lahenduse. 

AArühm käib koos 

Rakveres Pikk tn 19 

iga kuu esimesel laupäeval 
kell 18

• 55a sale mees (ei suitseta) tutvub 
noorema naisega. Elan eramajas. 
Tel 5348 9906

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

Töökas ja sõbralik oli Su hing, nüüd 
jäädavalt puhkama kutsuti Sind…
Siiras kaastunne Jaanile, Üllarile, 
Nadjale ja Viktoriale armsa ema, 

ämma ja vanaema 
KOIDULA PAPPI 

kaotuse puhul. 
Ene, Hans, Veiko, Janika ja Martti

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

• Juuksurid Alli 5620 3174 ja Ingrid 
518 3110 ootavad teid Rakveres 
Laada 14

kuulutused.kuulutaja.ee

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

* ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turul 30.03.2017. a:
Turg avatud: Laada 39 T-L 8 - 16

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind

Kartul kg 0,40 0,60

Petersell kg 10,00

Till kg 10,00

Tippsibul kg 2,50

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 1,50

Küüslauk kg 10,00

Redis punt 1,00

Värske kurk kg 3,50 5,00

Värske hapukurk kg 7,00

Tomat kg 3,00 4,00

Porgand kg 0,80

Õunad kg 1,00

Kuivatatud õunad kg 8,00

Hapukapsas kg 1,50

Sarapuupähklid kg 4,00 5,00

Kreeka pähklid kg 3,00 5,00

Seemned lindudele kg 1,00 1,20

Suir 200g 7,00

Mesi 700g 5,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Toorpiim T, N, L 
kella 10st

liiter 0,67

NÜÜD TURUL MÜÜGIL:

Kasvuturvas 50L (Eesti)
Külvi- ja pikeerimismuld 12L (Biolan)

Päikesemuld 12L (Eesti)

HINNAD RAKVERE TURUL

K
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Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere
Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

Hind 30 €

MÜÜA
3 MEETRIST
KÜTTEPUUD
koos transpordiga

Helistada 8-17

NB! Hinnad head
Kogused al 5tm

Tel 5900 0140

TEHNOÜLEVAATUS

KORDUSÜLEVAATUS TASUTA

Lepna tee 1, Rakvere, Egesten OÜ Tel 55595857 53488919 3258924

HIND ALATES

10€ Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

OÜ Heat Power pakub

metsaomanikele, talunikele,

ettevõtjatele soodsat võimalust

hoonete kütmist hakkepuiduga.

Pakume suure efektiivsusega

austria hakkepuidu katlaid

võimsusega 20-300 kW

koos vajalike lisaseadmetega.

Selle energia hind on 2-3 korda odavam kui

puidupelletil, 5 korda soodsam kui kergkütteõlidel ja

kordades mugavam kasutada kui halupuudega

kütmisel. Kui see puit on pärit oma metsa võsast

puhastamisel, siis on kasu veelgi suurem.

Lisainfo www.heatpower.ee

Küsimuste korral pöördu tel. 5096 234 või 5330 2785 või info@heatpwer.ee

Teraskatus OÜ
Jaama pst 6, Rakvere
Tel 5559 6270
     5565 3842

www.teraskatus.ee

rakvere@teraskatus.ee

Ruukki teraskatused
Vihmaveesüsteemid
Katuse turvatooted
Katuseaknad

3 sammu ideaalse katuseni:

mõõdame

müüme

paigaldame

Ruukki katus - lihtne osta, lihtne paigaldada, lihtne omada!

Plekksepatööd
Paigaldusteenus
PUR isolatsioonivahuga soojustamine

PUR isolatsioonivaht:

Ühenduskohtadeta
soojustus

Hermeetiline

Elastne

Külmasildu vähendav

Heli isoleeriv

Kiire paigaldus

UU
S

KA
UP
LU
S

SUURUSED 44 - 60
Rakvere Kroonikeskuses 1. korrusel

UU
S

KA
UP
LU
S

VOLÜÜMIKATELE

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala keskuses

100% Eesti sealihast
värske sealiha, kotletid, snitslid

uus lihapood

Sealiha al

Grill-tooted al

2,29
2,95

/kg
/kg

€

€

ja mööbliriideid

Uus suur valik kauneid
kardinakangaid

KAUPLUSES

Koidula tn 2, Rakvere

Oleme avatud

E-R 9.00-18.00

L 9.00-15.00

Tel 55515607

Rakvere Husqvarna,

Saed ja Rattad, Jõhvi Lille tn 3
www.kaubahoov.ee

Niine 4

Muruniiduk LB 146

285€

KEVADELE

VASTU!


	kul3103001
	kul3103002
	kul3103003
	kul3103004
	kul3103005
	kul3103006
	kul3103007
	kul3103008
	kul3103009
	kul3103010
	kul3103011
	kul3103012
	kul3103013
	kul3103014
	kul3103015
	kul3103016

