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osta ka 
e-poest!

Kampaania tingimused: 
www.ehituseabc.ee

6.-7. aprill

KÕIK
KAUBAD PARIM HIND TOOTJA ESINDAJALT!

Tapa, Ülesõidu 8, / avatud 8:00-17:00 / Tel. 55 560 167
info@proplekitood.ee / www.proplekitood.ee
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Möödunud nädalavahetusel 
kogunes Nelijärvel esimest 
korda Keskkonnaministee-
riumi kokku kutsutud met-
sakogu, kus arutati metsan-
duses lahendamist vajavaid 
probleeme ning võimalikke 
lahendusi. Metsakogu koh-
tumised leiavad aset kokku 
kahel nädalavahetusel – järg-
mised arutelud toimuvad 6.–
7. aprillil Sagadis.

Keskkonnaministeerium 
on alustanud järgmise küm-
nendi, aastateks 2021–2030 
metsanduse arengukava 
(MAK2030) koostamist, 
kuhu kaasatakse metsan-
duse eksperdid, teadlased ja 
huvirühmad. Lisaks neile 
on arengukava koostamises 
võimalus kaasa rääkida ka 
soovi avaldanud eraisikutel, 
osaledes rahvakogu-laadse 
metsakogu töös. Metsakogu 
arutelud lähtuvad möödu-
nud aastal arengukava ette-
valmistuse käigus sõnasta-

tud probleemidest, mis on 
jagatud kolmeteistkümneks 
probleemirühmaks.

„Nelijärvel toimunud met-
sakogu arutelud jäid üldi-
selt rahulikuks, ehkki oli ka 
emotsionaalsemaid hetki. 
Andsime korraldajatena en-
dast parima, et huvide väl-
jendamiseks oleks kõigil 
võrdsed võimalused ning ül-
diselt see õnnestus,“ kirjeldas 
kohtumise meeleolusid sot-
sioloog Peeter Vihma, kes on 
MAK2030 kaasamismudeli 
autor.

„Oli ka näha, et kahe päeva 
jooksul arenes osalejate vilu-
mus nii arutelusid pidada kui 
ka ettepanekuid sõnastada,“ 
tõi Vihma välja metsakogu 
rolli arutelukultuuri edenda-
misel. „Seepärast olen kindel, 
et teisel kogunemisel sõnas-
tatud ettepanekud tulevad 
veelgi detailsemad ja suure-
ma ühisosaga.“

Esimesel metsakogu päeval 

tutvustati liikmetele metsan-
duse taustamaterjali ja päeva 
lõpus toimus hääletus, mille-
ga selgitati välja kuus kõige 
enam huviäratavat problee-
mirühma. Esimesel nädala-
vahetusel jõuti arutada neist 
kahte — metsanduse insti-
tutsionaalset korraldust ning 
raiete ja ökoloogiliste väär-
tuste tasakaalustamist puu-
dutavat. Esialgu arutati prob-
leeme väiksemates gruppides 
ning seejärel juba terve met-
sakoguga ühiselt.

Teiseks nädalavahetuseks 
on metsakogu valinud väga 
mitmekesise valiku prob-
leemirühmi, mis käsitlevad 
kõigi nii kultuuri, sotsiaal-, 
majanduse kui ka ökoloogia 
valdkonna probleeme. Vii-
masel päeval jäetakse aega ka 
ülejäänud, seni põhjalikuma 
tähelepanuta jäänud prob-
leemirühmade valikuliseks 
aruteluks.

Metsakogu teisel päeval, 

31. märtsil nimetati kan-
didaadid, kelle seast kogu 
liikmed valivad kohtumis-
te viimasel päeval, 7. aprillil 
enda kaks esindajat ning kaks 
asendusesindajat MAK2030 
koostamise huvirühmade 
aruteludesse.

Metsakogusse loositi osale-
mishuvi üles näidanute seast 
50 inimest. Valikust jäid väl-
ja juba juhtkogus osalevad 
inimesed ja sidusorganisat-
sioonide liikmed. Loosimisel 
püüeldi territoriaalse, soo-
lise, vanuselise ja sotsiaalse 
tasakaalu poole.

Lisainfo MAK2030 al-
gatamise ettevalmistava 
protsessi, metsanduse kaar-
distatud probleemide, alus- 
uuringu, MAK2030 algata-
mise töörühma kohtumiste 
ja metsakogu kohta on leitav 
Keskkonnaministeeriumi 
kodulehelt www.envir.ee.

Kuulutaja

Kogunes vabatahtlikest koosnev metsakogu



188*85*90 (120*188) 
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699€

553€

DIPLOMAT  diivanvoodi DIPLOMAT  diivanvoodi NEVADA   diivanvoodi NEVADA   diivanvoodi 

RAKVERE   • NIINE 4A
• tel:  +372 53 031 718
• E-R: 10.00-19.00   • L-P: 10.00-16.00

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! 
KASUTA VÕIMALUST!

KAFIJA  köök KAFIJA  köök 200*

GLORIJA   sektsioonGLORIJA   sektsioon

H-16 sektsioonH-16 sektsioon

409€

363€
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MARGO kappMARGO kapp
153€

339€

200*
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komplekt
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MADZESTA 4   diivanilaudMADZESTA 4   diivanilaud

629€

159€339€

568€

DELFIN voodiDELFIN voodi

45€

535€179€

SPRIDITIS diivanvoodi SPRIDITIS diivanvoodi 
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MUST KROONIKA MÕNE REAGA

Tapa ja Haljala vallas ol-
lakse korraldamas arhi-
tektuurikonkursse, et 
leida ideelahendused Ta-
pa kesklinnale ja Võsu 
Mere tänavale uue ilme 
andmiseks.

Liisi Kanna

Kuna Eesti Arhitektide Liidu 
ja „Eesti Vabariik 100“ korral-
dustoimkonna ühiselt käima 
lükatud projekt „Hea avalik 
ruum“ osutus väga edukaks 
ning esilagu kaasatud 15 osa-
lejale lisandus veel huvilisi, 
siis otsustati ettevõtmisega 
edasi minna.

Jätkuprogrammi raames 
viivad omavalitsused koos 
Eesti Arhitektide Liiduga läbi 
ideekonkursid, mille võidu-
tööd saavad olema aluseks 
asulakeskuste uuendamisel.

„2019. aastal teeme koha-
like omavalitsuste ning Ra-
handusministeeriumi ja Kul-
tuuriministeeriumi ühisra-
hastuse abil neli „Hea avaliku 
ruumi“ programmi võistlust 
- esimene neist on Tapa kesk-
osa peale, järgnevad Võsu 
aleviku Mere tänav, Paide 
keskväljak ja Lihula keskosa,“ 
loetles Eesti Arhitektide Liidu 
direktor Ingrid Mald.

„Loodame võistluste jät-

Jätkatakse asulakeskuste 
korrastamise programmiga

Gümnasistid said realistliku 
linnavolikogu istungi kogemuse
Eile avanes Rakvere Gümnaasiumi gümnasistidel võimalus 
osaleda linnavolikogu simulatsioonimängus „Noor koda-
nik“. Ligi 30 noort said Rakvere linnapea Marko Tormi ju-
hendamisel linnavalitsuse valges saalis läbida kogu linnavo-
likogu tavapärase tööprotsessi.

Rakvere linnapea Marko Tormi sõnul selgitas ta simulat-
sioonimängu raames noortele volikogu tööpõhimõtteid ja 
tutvustas hääletussüsteemi. „Noored said teada, mis toimub 
ühel volikogu istungil, kuidas sünnivad otsused ja miks just 
sellised. Volikogu istungi päevakorras on kohapeal aktuaal-
sed ja laiemat mõju omavad teemad, sealhulgas Arvo Pärdi 
nimelise kontserdimaja rajamist ja Rakvere Vallimäe komp-
leksi arendust puudutavad küsimused,“ märkis Torm.

Abistavateks meeskonnajuhtideks olid kogenud volikogu 
liikmed Velvo Väli ja Liivika Ivanov.

Simulatsioonimäng toimus teistkordse maakondliku õpi-
ürituse „Õpime koos 2019“ raames, mille peakorraldaja on 
Lääne-Viru Arenduskeskus. Ettevõtmine on suunatud pea-
miselt 5.–9. klassi õpilastele, Rakvere linnavalitsuses korral-
dati erandina töötuba just gümnasistidele.

„Õpime koos 2019“ kohta saate pikemalt lugeda järgmise 
nädala Kuulutajast.

Kuulutaja

Praegune vaade Tapa keskväljakule viivale Pikale tänavale.
Foto: Tapa vallavalitsus

kumist ka 2020. aastal, kuna 
huvi omavalitsuste poolt 
programmiga liituda on väga 
suur,“ lisas Mald.

Tapal korraldatakse seoses 
sellega järgmisel kolmapäeval 
kaasamisüritus – huvilised 
saavad võtta osa raudteejaa-
ma juurest algavast ringkäi-
gust ja mõtteid avaldada. Kes 
üritusest osa võtta ei saa, võib 
arvamust avaldada läbi kaar-
dirakenduse.

„Hetkel on käimas arhitek-
tuurivõistluse lähteülesande 
koostamine arhitektuuribü-
roo OÜ Tajuruum eestvõt-
tel. Elanike kaasamine ongi 
lähteülesande koostamise üks 
osa. Plaanide kohaselt kuulu-
tatakse arhitektuurikonkurss 
välja aprilli lõpus-mai algu-
ses,“ selgitas Tapa vallavanem 
Riho Tell.

Kokkuleppe kohaselt ra-
hastavad riik ja vald Tapa 
linna keskuse ja selle mõjuala 
ideekonkurssi võrdsetes osa-
des, kumbki 20 000 euroga.

Koostööleping arhitektide 
liiduga on sõlmitud ka Haljala 
vallal. Seal on lähteülesande 
püstitamisesse kaasatud ka 
Eesti Kunstiakadeemia tu-
dengid, kes veebruari alguses 
Võsu alevit külastasid. Kaar-
distati probleemkohti ning 
koguti vallaelanike ja amet-
nikega suheldes infot ja ideid. 
Mere tänava arhitektuuri-
konkursi tingimusi plaanitak-
se esitleda mai alguses.

Lääne-Virumaalt osaleb 
„Hea avaliku ruumi“ algses 
projektis Rakvere linn Pika 
tänava rekonstrueerimisega, 
mille ehitustööd algavad sel 
kuul.

Foto: Rakvere linnavalitsus

AVALIKU KORRA 
RIKKUMINE
3. aprillil teatati, et Rakvere 
linnas Laada tänaval tungis 
28aastane mees kallale 46aas-
tasele taksojuhile. Politseinikud 
pidasid kahtlustatava kinni.

LEITI GRANAAT
1. aprillil tehti kahjutuks 
Lääne-Viru maakonnast Vinni 
vallast Miila külast kaevetööde 
käigus leitud käsigranaat.

KEHALINE 
VÄÄRKOHTLEMINE
29. märtsil teatati, et Kunda 
linnas Mäe tänaval asuvas kor-
teris tungis 79aastane mees kal-
lale oma 78aastasele abikaasale.

VARGUSKATSE
29. märtsil murti lahti Rak-
vere vallas Taaravainu külas 
asuva nutipesula elektroonika-
kapp ning üritati lahti murda 
ka rahakapp. Vargus jäi lõpule 
viimata. Lõhkumisega tekitati 
3376 eurot kahju.

VÄLISTÖÖJÕUGA 
SEOTUD RIKKUMISED
3. aprillil kontrollisid Ida pre-
fektuuri piiri- ja migratsiooni- 
järelevalve ametnikud koos 
Rakvere politseinikega Hulja ja 
Vinni alevikus töötavaid välis-
maalasi. Ühes ettevõttes avas-
tati kokku kolm rikkumist.
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Oktoobris 2018 omandas Baltic Maritime Logistics Group kontserni kuuluv Kunda Sadam AS Kunda sadama kui eraldiseisva

majandusüksuse. Alates veebruarist 2019 teostab Kunda Sadam AS ise kaupade laadimisoperatsioone sadamas ja

puiduterminalides ning tegutseb kinniste ladude pidajana. Baltic Maritime Logistics Group AS (BMLG) on asutatud 2000. a.

ning põhineb 100 % erakapitalil. BMLG on strateegilise planeerimise ja finantsjuhtimisega tegelev holding-firma, kes on

investeerinud firmade asutamise ja ülevõtmise kaudu kuue Euroopa Liidu liikmesriigi ning Vene Föderatsiooni, Kasahstani ja

Valgevene logistikaettevõtetesse. BMLG tütar- ja sidusettevõtted on tegevad kaupade ekspedeerimises, laeva- ja liiniagendi

teenuste osutamises, ookeani konteinerlaevaliinide esindamises, prahtimises, mere-, raudtee- ja maanteevedude

korraldamises ning sadama- ja stividoriteenuste osutamises. BMLG 2018 aasta müügikäive ulatus üle 160 miljoni euro.

Rataslaadurijuhi ülesanneteks on:

Terminali kraanajuhi ülesanneteks on:

Sadama kraanajuhi ülesanneteks on:

Ettevõte pakub:

• rataslaaduritega abitööd laevade laadimisel/lossimisel

erinevate masinatega kaupade laadimine autodele

tehnika igapäevane hooldus ja tehniline kontroll

•

•

• terminalides ümarpuidu autodelt maha- ja pealelaadimine

• tehnika igapäevane hooldus ja tehniline kontroll

• sadamas kaupade lastimine- ja lossimine

• tehnika igapäevane hooldus ja tehniline kontroll

• töötamist tänapäevase tehnikaga

• ajakohast töökeskkonda ja meeldivaid töökaaslasi

• vaheldusrikast tööd

• väljaõpet ja enesetäiendusvõimalusi

• tööle vastavaid palgatingimusi

OTSIME KUNDA SADAMASSE RATASLAADURI,

TERMINALI JA SADAMA KRAANAJUHTE

Nõudmised kandidaatidele:

Kontakt:

• varasem tehnikaalane töökogemus,

kasuks tuleb hüdraulilise masina

töökogemus

• eesti keel suhtlustasandil, kasuks

tuleb inglise või vene keele oskus

suhtlustasandil

• organiseerimisvõime ja tehniline taip

• täpsus ja kohusetundlikkus

• valmisolek töötada vahetustes

• T-kategooria juhiloa olemasolu

Tel 5620 5708

jaanus.saame@kundasadam.ee

www.kundasadam.ee

Lisainfo: Dzintra Kalm, 5334 0040

Töösoov saada aadressile personal@ogelktra.ee
või CV Keskuse kaudu www.cvkeskus.ee

Pagaritsehh võtab tööle

Pealattu ja logistikaosakonda võetakse tööle

• PAKKIJAID ABITÖÖLISI
LATTU TRANSPORTTÖÖLISI

AUTOJUHT-EKSPEDIITOR
LAOTÖÖSPETSIALIST

(kauba
ladustamine, ladude korrashoid)

•

•
•

•

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
info@ogelektra.ee

www.grossitoidukaubad.ee

Kui oled aus ja kohusetundlik, siis tule
meie sõbralikku töökollektiivi!

PUHASTUSTEENINDAJAT
Töö kella 20.00-23.00

Info tel 516 7777

vajab

Dicro Eesti OÜ asub ja on Soome
ettevõtte tütarfirma, kelle põhitegevuseks

on elektroonikatoodete valmistamine.

Rakveres

Töö sobib sulle, kui:

Meie poolt:

Kandideerimiseks saada CV e-posti
aadressile: dicro.eesti@dicro.ee

• sul on hea silmanägemine
• oled täpne ja kohusetundlik

• väljaõpe kohapeal
• tööpäev  8.00-16.30
• soodustusi

Dicro Eesti OÜ kutsub tööle

Tööülesandeks on kaablitoodete ja
juhtmesarjade valmistamine

ELEKTROONIKATÖÖTAJAID

Haljala Vallavalitsus
võtab tööle 2 töötajat

Töökoht Võsu alevik.
Soovitav tööle asumise aeg 02. mai 2019.

Info telef. 5182641

TRAKTORIST-
MAJANDUSTÖÖTAJA

Ja MAJANDUSTÖÖTAJA

Haljala Kool ootab oma meeskonda alates 2019/2020.
õppeaastast järgmisi õpetajaid:

Nõutav vastavus kvalifikatsioonile. Kandideerimisavaldus ja CV
palume saata hiljemalt 17. aprill 2019 e-aadressile

kool@haljala.edu.ee. Täiendav info telefonil 325 0900.

KLASSIÕPETAJA
MUUSIKAÕPETAJA

POISTE KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA

KUNSTIÕPETAJA
KEEMIAÕPETAJA

ERIPEDAGOOG

1,0 ametikohta

1,0 ametikohta

1,0 ametikohta (I-III kooliaste)

0,35 ametikohta (II-III kooliaste)

0,3 ametikohta (III kooliaste)

1,0 ametikohta
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• Pakkuda tööd CE-kategooria autoju-
hile, enamus töö toimub Viru-Nigula 
vallas, Kunda linna ümbruses. Sobib 
ka pensionärile või eelpensionil olijale. 
Tel 523 7945

• Võtame tööle veoautojuhi poolhaa-
gis-kallurile. Tel 501 0433

• CarStyle autopesula võtab tööle au-
topesija. Tel 5827 1622 

• Art Cafe pakub tööd klienditee-
nindajale. Lisa info tel 32 32060, 
hotell@artcafe.ee 

• Motopood Rakveres pakub tööd 
müüjale-remondimehele. Töö sobib 
ka pensionärile. Tel 5648 6638

• Otsin ehitusmeest (korter pesemis-
võimaluse välja ehitamine) Roodeväl-
jal. Täpne info tel 5624 4605

• Otsin ettevõtet kanalisatsiooni ja 
veetrassi liitumiseks. Objekt Aseris. 
Tel 5624 4605

• Otsin ehitajat kahe välistrepi vii-
mistlemiseks ja plaatimiseks + kahe 
välisukse paigaldamiseks. Objekt 
Aseris. Tel 5624 4605 

• Rumner Grupp OÜ vajab üldehi-
tajaid. Tel 514 4940

• Põllumajandusettevõte Rakveres 
otsib oma väikesesse kollektiivi trak-
toristi, vajalik T ja soovituslik CE 
kategooria juhiluba, ning keevitusos-
kustega rasketehnika lukkseppa. CV 
saata kinguagro@kinguagro.ee või 
helistada telefonile 5656 8282

• Pakun tööd CE kategooria autoju-
hile vabariigi piires, võib ka osalise 
tööajaga olla. Tel 505 4575

• Otsime kogemustega bilansivõimelist 
RAAMATUPIDAJAT. Eesti ja inglise 
keele oskus vajalik, samuti juhilubade 
olemasolu. Sobib ka osaline tööaeg. CV 
ja motivatsioonikiri saata hiljemalt 06. 
aprilliks: info@kreedit.ee. Tel 501 1044

• Eakate kodu Kundas pakub tööd 
hooldajale. Info tel 5343 4528

• Pakume kohe tööd Rakveres ko-
dukoristajale-hooldajale mõned 
päevad nädalas, soovitav üksik 
naine, mitte suitsetaja, terve (ma-
jutus võimalus). Tel 554 6490, kiire!

• Pakun osalise tööajaga tööd puhas-
tusteenindajale. Info tel 5342 3966

• Vajatakse voodihaigele hooldajat 
(naine), sobib noorpensionärile. 
Töötasu kokkuleppel teile vastu-
võetav. Tel 5852 8509

• Vajatakse ketassaeraami juhti (ööbi-
mise võimalus). Tel 504 6111

• Tööd saab kogemustega metsamees 
(valgustusraie, kultuurihooldus jne). 
Töö aastaringne. Tel 5360 0003

• Tööd saab kogemustega metsais-
tutaja. Töö algab aprilli lõpus. Tel 
5360 0003

PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

• Naisterahvas otsib kergemat või 
osalise tööajaga tööd, võib ka õhtuti. 
Tel 5838 2480

• Kogemusega majahoidja otsib tööd 
linnas. Tel 5858 1371

VAJAME LILLEMÜÜJAT 
Rakvere Vaala keskusesse.
Nõudmised kandidaadile:

Eelnev kogemus Floristina, 
lillemüüjana.

Loominguline mõtteviis.
Teeninduskogemus.

Lisainfo tel 5666 6332

AUTOPESULA 
RAKVERES 

võtab tööle 

kohusetundliku, 
õpivõimelise, eesti keelt 
rääkiva sõidukite sise-

  ja välis puhastaja-
rehvitehniku. Vajadusel 

väljaõpe kohapeal.

Tel 322 3744

(Volvo Jenz Hem 583, 2019)

Vajatakse 
haljastustöölist. 

Tel 5333 7410 www.kuulutaja.ee

Lääne-Viru Rakenduskõrg-
kool osaleb partnerina aas-
tatel 2017–2020 läbi viidavas 
rahvusvahelises projektis 
Healing Greenery (Terven-
dav haljastus). Projekti on 
kaasatud lisaks Eesti Maaüli-
koolile Kaunase Kolledž Lee-
dust ning Savonia Rakendus-
kõrgkool Soomest.

Projekti eesmärk on tõhus-
tada koostööd sotsiaaltöö, 
õenduse ja põllumajandus-
tehnoloogia valdkondade va-
hel, et arendada meeskonna-
tööoskusi, loovat mõtlemist, 
ettevõtlusalaseid pädevusi ja 
pakkuda paremaid võimalusi 
tööturul, soodustades inter-
distsiplinaarset lähenemist 
ja rahvusvahelist koostööd. 
Projekti üldeesmärgiks on 
luua sotsiaal- ja tervishoiu-

sektoris tegutsevate organi-
satsioonide ning kõrgkoolide 
võrgustik, mis aitaks kaasa 
laia spektriga sotsiaal- ja hoo-
lekandespetsialistide etteval-
mistusele.

Projektis raames töötavad 
erinevate erialade üliõpilased 
multikultuursetes ja -dist-
siplinaarsetes töörühmades, 
pakkudes lõppväljundina 
sihtgruppidele uudseid lahen-
dusi green care (tervendav 
rohelus) põhimõtete raken-
damiseks lähimas elukesk-
konnas. Projekt on kavanda-
tud kolme aastase tsüklina. 
Igal projekti tegevusaastal on 
fookuses erinev sihtrühm.

Esimesel aastal rakenda-
sid üliõpilased oma teadmisi 
ja oskusi Leedu pagulaskes-
kuses. Teisel tegevusaastal 

on fookuses eakate inimeste 
elukeskkond Eestis ning kol-
mandal aastal erivajadustega 
lapsed Soomes.

Järgmisel nädalal Mõdrikul 
toimuval intensiivkursusel 
arendavad üliõpilased enda 
teadmisi ja oskusi sotsiaalse 
ettevõtluse ning green care 
metoodika põhimõtete ra-
kendamises eakate elukesk-
konna kujundamisel ja sot-
siaalteenuste pakkumisel. Tu-
ginedes omandatud teadmis-
tele disainivad tudengimees-
konnad praktilise ülesandena 
virtuaalses modelleerimis-
programmis Väike-Maarja 
Hooldekodu klientidele sobi-
va elukeskkonna.

Eestis on aiandusteraapiast 
ja green care metoodikast 
veel suhteliselt vähe räägitud 

ning neid põhimõtteid on 
seni rakendatud vaid üksiku-
tes erivajadustega inimeste 
hoolekandeasutustes. Seevas-
tu Põhjala riikide mitmekülg-
ne positiivne kogemus nii 
tervendavate aedade loomisel 
kui loomateraapia rakenda-
misel klientide tegevusvõi-
me parandamiseks innustab 
ka Eesti sotsiaalasutusi green 
care põhimõtteid julgemalt 
igapäevatöös rakendama.

Intensiivkursuse raames 
toimuvaid avatud loenguid 
on oodatud kuulama kõik 
huvilised. Rohkem infot 
LVRKK veebi- ja Facebooki 
lehel.

Kaie Kranich,
Healing Greenery 

projekti Eesti koordinaator

Mõdrikul räägitakse 
rohemajandusest
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Sagadi mõis 
550

Peaesineja ansambel

Pilet eelmüügist 35 €
Kohapeal 40 €

Piletid ja info: 
+372 676 7888 
www.sagadi.ee

Pileti hinnas
tervitusjook,
pokaal Sagadi veini, 
rikkalik suupistelaud.
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See, kui laps juba enne 
kooli muusika vastu hu-
vi tunneb, pole vast teab 
mis ime. Aga kui ta kir-
jutab kaheksaaastaselt 
oma esimese loo, on veel 
enne täisealiseks saa-
mist loonud ligi 150 
muusikapala ning käsit-
seb seejuures ise kõik-
võimalikke pille flöö-
dist harfini, on juba mi-
dagi erilist.

Liisi Kanna

Ülal toodud kirjeldus käib 
17aastase Lääne-Virumaal 
Rakvere vallas Lasila külas 
Väänjärve talus elava Jaan Ee-
rik Priksi kohta, keda võib õi-
gustatult nimetada talendiks. 
Ühe USA keskkooli nimekir-
jas koduõppel olev noormees 
pühendab suure osa oma ajast 
muusikale – ta harjutab ja sal-
vestab lugusid oma lemmik-
pillil harfil, loob uusi palasid 
orkestrile ning astub üles nii 
sooloartistina kui erinevates 
kollektiivides.

Tee muusika juurde
Muusikaga puutus Jaan Eerik 
kokku juba väga väikesena, 
kui ema võttis teda aegajalt 
kaasa laulukoori proovi-
desse. Neljaaastasena osales 
Jaan Eerik Rakvere Rajaotsa 
Muusikakooli kõlaansamblis, 
kus mängis erinevaid pille: 
plokkflööti, ksülofoni, djem-
bet ja klaverit, millele aasta-
te jooksul lisandusid kitarr, 
basskitarr ja trummikomp-
lekt. Löökpilli erialal jätkas ta 
hiljem ka Rakvere Muusika-
koolis.

Kuueaastaselt jõudis poiss 

tromboonimängu imetledes 
trompeti juurde. Seda mäle-
tab Jaan Eerik ise väga selgelt, 
kui üht mõjukat hetke.

„Käisin emaga kaasas Kad-
rina kirikukoori reisil ja 
nägin, kuidas Kadrina pa-
sunakoori dirigent mängis 
trombooni. Oli lahe vaadata, 
kuidas see pill töötab. Küsisin 
mängida proovida ja ta kohe 
andiski. Sealt tekkis tõsine 
tahtmine pilli mängida,“ rää-
kis noormees. Umbes samal 
ajal alustas ta ka Suzuki mee-
todil viiuliõpinguid.

Juba kaheksaaastaselt lõi ta 
aga esmakordselt ise viisiju-
pi. „Võtsin paberi, tõmbasin 
pliiatsiga sinna viis joont. 
Toksisin klaverit ja panin 
mingisugused noodid kirja. 
Nii palju, kui ma teadsin seda 
noodikirja. Sealt see pihta 
hakkas,“ meenutas Jaan Eerik 
oma esimest loometööd.

Noormehe ema Liis Priks 
rääkis, et pojaga oligi nii – 
kui sai tähed selgeks, hakkas 
lugusid kirjutama, sai noodid 
selgeks, hakkas muusikat loo-
ma.

„Hästi oluline on minu 
meelest, et Jaan Eerik alustas 
ka viiuliõpingutega kuueaas-
taselt. See andis kuulmisele 
hästi palju juurde ja seal puu-
tus ta noodikirjaga kokku,“ 
sõnas Liis Priks. „See on üks 
suur kingitus, et selline muu-
sika tuleb ühele noorele ini-
mesele. Ta püüab selle kinni 
ja paneb paberile. Ja siis saab 
seda jagada,“ lisas ta.

Jaan Eerik rääkis, et ta ei 
mõtle kunagi – nii, nüüd hak-
kan muusikat looma. „See 
lihtsalt tuleb, osad lood pa-
nen näiteks kümne minutiga 
kirja. Ja mida kiiremini tuleb, 
seda parem lugu isegi jääb,“ 
on noormehe enda hinnang. 

Saage tuttavaks noore talendiga – Jaan Eerik Priks

„Kui nokitsen loo kallal tun-
de, siis hakkab asi venima 
ja lugu muutub vahel imeli-
kuks.“

Jaan Eerik ütles ka, et eel-
misel aastal oli tal võimalus 
mitmelt heliloojalt uurida, 
kas see, mida ta teeb, on üldse 
õige. „Öeldi, et jätkaksin sa-
mas vaimus. Muidugi soovi-
tasid nad kooli minna,“ sõnas 
noormees muiates, „aga ma 
õpin ise koguaeg juurde.“

Iseõppimise võlu
Ka ema Liis on poja iseõppi-
misega igati rahul – sundida 

ega motiveerida pole sugugi 
vaja, sest see, mida Jaan Eerik 
teeb, huvitab teda väga. „Ma 
näen, kuidas ta õpib igapäe-
vaselt lindistamiste käigus. 
Ta õpib neid asju ju tegema 
esimest korda oma elus. Ja 
iseseisvalt, täiesti ilma sun-
dimata, see tuleb tema seest. 
Mul ei ole stressi, et äkki laps 
ei õpi, et äkki ta jääb ruma-
laks,“ rääkis Liis.

Jaan Eerik selgitas, et enese 
arendamisega muusikavald-
konnas käib justkui iseenesest 
käsikäes ka muudes valdkon-
dades uute teadmiste oman-

damine, näiteks ajaloos, ing-
lise keeles jne. Nii ei valmista 
ka koduõpe noormehe jaoks 
mingit probleemi. „Olen kuni 
9. klassini koduõppel olnud ja 
see läheb nüüd lihtsalt edasi,“ 
sõnas Jaan Eerik.

Esimesest üheksanda klas-
sini õppis ta erinevate wal-
dorfkoolide koosseisus ko-
duõppel ja lõpetas põhikooli 
Rakvere Vanalinna Koolis 
(praeguses Rakvere Waldorf- 
koolis). Kümnendas klassis 
jätkas Jaan Eerik õpinguid 
pool aastat USAs, Florida 
Tarpon Springs High Schoo-
lis ja teine poolaasta Viljandis 
asuvas Vabas Waldorfkoolis. 
11. klassist on Jaan Eerik taas 
koduõppel USAs California 
osariigis asuva kooli nimekir-
jas.

Loomingu esitamine
Just USAs tuli esmakordselt 
ettekandele ka Jaan Eeriku 
loodud muusika orkestri esi-
tuses ja seda Tarpon Springs 
High Schooli kammeror-
kestri poolt. Eestis mängis 
esmakordselt Jaan Eeriku or-
kestrile seatud lugu Virumaa 
Kammerorkester möödunud 
aasta lõpus. Noormehe sõ-
nul olid need meeldejäävad 
hetked. „Siis oli küll võimas 
tunne sees, kui terve orkester 
mängis minu lugu ja kõik kõ-
laski täpselt nii, nagu olin ette 
kujutanud,“ jagas ta toonast 
emotsiooni.

Esialgu sünnivad Jaan Ee-
riku lood harfil ning hiljem 
kirjutab ta need ümber kas 
orkestrile või väiksemale kol-
lektiivile. Näiteks mängitakse 
Jaan Eeriku omaloomingut 
nii vendadega loodud an-
samblis Vennad Priksid kui 
muusikalises ühenduses Cú – 
Harp and Hang, millele pan-

di alus 2018. aasta suvel koos 
iirlasest bändikaaslase Brian F 
Devaney’ga.

Harf on Jaan Eeriku lem-
mikpill. „Sellel kõlavad kõik 
noodid kokku ja on ilus kõla 
– saab hästi luua muusikat. 
Harf sulab ka minuga kõige 
rohkem kokku,“ rääkis noor-
mees.

Liis Priksi hämmastabki 
just see, et poeg oskab seadis-
tada oma lugusid ka teistele 
pillidele. „Mina ei tea, kes tal-
le seda õpetas,“ sõnas ema.

„Pean teadma, mis pilli ula-
tus on. Ja kuna olen nii palju-
sid pille ise mänginud, siis ma 
enam-vähem tean. Kuna olen 
mänginud viiulit, siis tean 
üldjoontes, kuidas mängitak-
se ka tšelloga. Sama on puhk-
pillidega, olen mänginud 
trompetit ja flööti, siis oskan 
ka teiste puhkpillide jaoks ko-
handada,“ selgitas Jaan Eerik.

Kokku on noor talent loo-
nud umbes 150 muusikapala. 
Päris täpset numbrit ta öelda 
ei osanud, sest uued loomin-
gud on salvestatud telefoni ja 
arvutisse ning kokku pole ta 
otseselt viimasel ajal neid lu-
genud.

Tulevikuplaane ei ole noor-
mees paika pannud. „Plaanid 
muutuvad koguaeg – lendlen 
läbi elu ja vaatan, kuhu tuul 
viib,“ väljendus Jaan Eerik 
loomeinimesele kohaselt.

Siiski kinnitas ta, et näeb 
oma elu muusikaga seotuna 
ning talle pakub huvi näiteks 
filmimuusika. Noormees li-
sas, et kui midagi muud ei 
lähe, siis harfiõpetajaks ikka 
saab. Seda pilli õpetab ta aga 
tegelikult juba praegu, andes 
tunde Rakvere Waldorfkooli 
õpetajatele. Lisaks juhendab 
ta kandlehuvilisi.

Jaan Eerik Priks lemmikpilli harfiga esinemas.
Foto: erakogu
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KUHU MINNA

MÕNE REAGAARVUSTUS

Rakvere kultuurisündmused
5. märts–6. aprill Kertu Sillaste ja Gerda Märtensi illust-
ratsioonikursuste õpilaste näitus „Pildid jutustavad“ Lääne- 
Virumaa Keskraamatukogus
25. märts–7. aprill Virumaa trofeenäitus 2019 Rohuaia 
Lasteaias
25. märts–13. aprill Benita Vommi mälestusnäitus Rakve-
re Galeriis
5.–7. aprill V Noorte vanamuusikafestival „Fiori Musicali“ 
Rakveres:
• 5. aprill kell 19 festivali avamine ja kontsert Rehbinderi 

majas
• 6. aprill kell 19 „Meistrid, sellid, õpipoisid“ Rehbinderi 

majas, Rakvere Muusikakooli uue klavessiini esitlus
• 7. aprill kell 12 kontsert-etendus „Don Quijotte“ Rohuaia 

Lasteaias
6. aprill kell 16 „Rakvere Renessanss“ Rakvere Kultuuri-
keskuses, esinevad ajaloolise tantsu ansamblid Vento del 
tempo (Peterburi), Saltatriculi (Tartu), Fioretto (Rakvere)
11. aprill kell 18 kontsert „Kevad südames“ Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogus, esineb tenor Lembit Tolga
12. aprill kell 18 kontsert „Sinu kaitse alla“ Rakvere Kolm- 
ainu kirikus, esineb duett „Klassika“
 
Lääne-Virumaa Reumaühing
27. aprillil toimub põletikuliste luu- ja liigesehaiguste info-
päev Rakveres Tallinna tn 12, Sushi Tiger III korrusel.
Lektorid: Ida-Tallinna Keskhaigla reumatoloog Karin Laas 
ja õendusjuht Katti Kõrve, EPsol juhatuse esimees Georg 
Jurkanov ja ERL juhatuse liige Ingrid Põldemaa.
Info ja registreerimine: Lääne-Viru Reumaühing, laanevi-
ru@reumaliit.ee või 5569 5179, Elle.

Euroopa väärtfi lmiõhtu tuleb taas
10. aprillil kell 19.35 toimub Rakvere Teatrikinos järjekord-
ne väärtfilmiõhtu „Valss vahekäikudes“, millest saab osa 
võtta tasuta.

Linateos on kui imeliselt õrn ülistuslaul kiituseta jäänud 
kangelastele, film täis maagilist realismi. Peategelasteks on 
tavalised inimesed, tulvil keerulisi, kuid allasurutud emot-
sioone. Nad töötavad suures supermarketis kusagil Ida- 
Saksamaa provintsis.

Christian (Franz Rogowski, mängib ka filmis „Transiit“) 
on kaupluses uus töötaja. Ta sukeldub vaikselt uude ja tund-
matusse universumisse – lõputud vahekäigud, ladude igipõ-
lised reeglid ja tõstukliftide kentsakad mehhanismid, mida 
jookide osakonnas töötav vanem kolleeg Bruno talle tut-
vustab.

Marionile („Toni Erdmanni“ peaosatäitja Sandra Hüller) 
magusaosakonnast meeldib Christianiga koos naerda. Kui 
Christian Marioni armub, toetab meest kogu kaupluse per-
sonal ning mõlemad tajuvad värske õhu hingust.

„Valss vahekäikudes“ on režissöör Thomas Stuberi käe 
all valminud ainulaadne koreograafia inimestest ja asjadest, 
ihadest ja unistustest.

Filmiõhtu toimub Europe Directi Lääne-Virumaa teabe-
keskuse, Rakvere Teatrikino ja Rakvere Kultuurikeskuse 
koostöös.

Kuulutaja

Tänasest jõuab kinodes-
se komöödia „Ranna-
parm“, mis kujutab mäs-
sumeelse poeedi lõ-
bus-rahutut rändu päi-
keselises kuurortpiir-
konnas.

Tõnu Lilleorg

Esmalt filmi pealkirjast. Kõik 
me teame isikutüüpi, keda 
võib parmuks kutsuda – tun-
demärkideks siis kompromis-
situ pühendumus joovastava-
te ainete tarbimisele, vähene 
töine tegevus ja tagasihoidlik 
hool oma välimuse eest.

See kõik kehtib filmi pea-
tegelase Moondogi kohta 
(mängib Matthew McCo-
naughey), ainult selle vahega, 
et tal on raha jalaga segada. 
Nii saab poeet üsna muretult 
seilata n-ö ohtlikes vetes, mil-
lega muidu kaasneks muutu-
mine koledaks paadialuseks. 
Moondogi sõnul saab ta ühis-
konna põhjakihis söönuks.

Samas kisub poeeti ka kõr-
gustesse, mida loeb välja tema 
nimest, mida võiks tõlkida 
kui Kuukoer. Alati, kui ta 
rahvale luulet loeb, kostitab 
ta publikut koeraliku hauga-
tuse või ulumisega. „Ta on 
teisest dimensioonist,“ ütleb 
Moondogi abikaasa Minnie 
(Isla Fisher).

Minnie on püstirikas ja 
tänu naise rahale saabki 
Moondog niiviisi elada ning 

1. aprillil toimus Eesti fil-
mi- ja teleauhindade gala, 
kus mõlemas kategoorias ja-
gati 15 tunnustust. Parima 
mängufilmi auhinna pälvis 
Lääne-Virumaaga seotud li-
nateos „Seltsimees laps“, mil-

le peaosas mängib Kadrina 
vallavolikogu liikme Jaanus 
Reisneri tütar Helena Maria 
Reisner. Filmi võtted toimu-
sid muuhulgas ka Porkuni ja 
Rägavere mõisas ning Muuga 
mõisakoolis.

Lisaks tunnistati parimaks 
filmirežissööriks „Seltsimees 
lapse“ režissöör Moonika 
Siimets ja parimaks heliloo-
jaks linateosele muusika kir-
jutanud Tõnu Kõrvits.

NÄDALA PILT
„Seltsimees laps“ pärjati 
parima mängufi lmi tiitliga

Foto: Erlend Štaub

Lillepidu elumere lainetel

oma kunagise tippluuletaja 
aupaistes peesitada. Ekraanil 
näeb tema toimetamisi vi-
suaalselt ülirikkalikus maa-
ilmas koos poolpaljaste ini-
meste, juhuseksi, muusika, 
luksusautode, veesõidukite, 
lokaalide, pidude ja rohkete 
õllepurkidega.

Siis veeretab elu kangela-
se ette väljakutse: oma seni-
se elustandardi säilitamiseks 
peab ta kirjutama eduka raa-
matu. Kas tema lõbusa näo 
taga on veel mõtteid, mis 
võiks paljusid inimesi kõneta-
da? Inspiratsiooni saamiseks 
ei põlga Moondog ära tõhusat 
abi teatavate taimede poolt. 
„Maailm vibreerib, leiab õige 
sageduse ja sõnad hakkavad 
tulema,“ kirjeldab ta olukor-
da, kui ta on loomingulises 
tuhinas.

Filmi võib vaadata vähe-

malt kahel viisil: esiteks elada 
kaasa Moondogi erakordsele 
elustiilile, mis kohati äratab 
kadedust ja kohati haletsust. 
Ning teisalt, otsida kogu selle 
pillerkaari seest mingit süga-
vamat mõtet. Selle viimase 
osas mõningast lootust on, 
kuna linateose lõpuosas rää-
gib Moondog natuke tõsist 
juttu ka. Ning terasel jälgimi-
sel võib filmist leida momen-
te, kus näeb tegelaste hoiakut 
elu välise klantsi suhtes.

Kõrvaltegelaste seast vää-
rivad mainimist kolm üsna 
kaalukat näitlejat, kes män-
givad Moondogi lõbusaid 
semusid: Snoop Dogg, Zac 
Efron ja Martin Lawrence. Ja 
kokku kestab see kõik üsna 
sobivalt vaid 95 minutit ning 
pikemat kestvust ühelt vähe-
se tegevuse ja pingega filmilt 
ei ootakski.

Moondog lõbutsemas oma rikka naise õuel.
Foto: kaader fi lmist
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• Müüa 1toaline keskküttega korter 
Sõmerul, I korrusel. Hind 15 000 €. Tel 
5887 1954 

• Müüa 1toaline keskküttega korter, 
4/5, Tamsalus, Ääsi 11. Tel 5333 0653

• Müüa Väike-Maarjas 1toaline kõigi 
mugavustega korter, I korrus, sood-
salt. Tel 523 0428

• Müüa 1toaline korter Vao külas. 
Vajab kapitaalremonti (27,8 m2), II kor-
rus, uus uks. Hind 500€. Tel 5381 0931

• Müüa Tapa linnas 1toaline korter, 
I korrus, osaliselt möbleeritud. Sobib 
hästi pensionärile. Hind 15 500 €. Tel 
511 0478

• Müüa Rakveres remonti vajav 2toali-
ne ahjuküttega korter, II korrus + ve-
randa. Tel 5550 0233, 5663 6045, õhtuti

• Müüa 3toaline korter, Kungla tn, 
Rakvere. Tel 5625 6916

• Müüa Rakveres 3toaline puu- ja 
elektrikütte võimalusega korter II 
korrus, WC ja vann koos, oma boiler, 
koridoris lukustatav panipaik ja rõdu, 
kuuriboks, toidupood ja bussipeatus 
300 m kaugusel, võimalik kohe sisse 
kolida. Hind 26 900€, info tel 5330 4937

• Müüa 3toaline korter Kundas, Koidu 
tänav, II korrus. Tasuta parkimine. 
Hind 16 400 €. Tel 5627 7034

• Soovite kodu looduslikult kau-
nis kohas, siis ootab Viitnal suur 
3toaline rõduga (75,6 m2) korter 
(II korrus). Tule alusta sisetöödega 
oma maitse ja soovide järgi. Hind 
5500 €. Info tel 5558 3716

• Kadrinas müüa 3toaline osaliselt 
möbleeritud ja kodutehnikaga korter, 
üldpinnaga 59,3 m2, 3/3. Korteril hea 
planeering, toad eraldi. Lasteaed 50 
m kaugusel ja kool 300 m kaugusel. 
Tel 5552 7644

• Müüa hea planeeringuga 4toaline 
korter Huljal, täismöbleeritud ja ko-
dutehnikaga, toad eraldatud, köögil 
juures 2 sahvrit/panipaika. Korter asub 
uues elamus, maja soojustatud, III 
korrus. Korteriga kaasas 2 keldriboksi, 
võimalus aiamaa kasutamiseks. Korte-
ri müügihind 35 000 €. Korteril olemas 
hindamisakt. Tel 5624 4767

• Müüa kõigi mugavustega 4toaline 
korter Kundas, III korrus, toad eraldi, 
2 rõdu, osaliselt möbleeritud, Koidu 
85. Tel 522 3115

• Müüa 2-kordne heas korras maja, 
250 m2, Rakvere linnas, krunt 1198 m2, 
kesklinna lähedal, vaikses piirkonnas. 
Tel 5347 7882

• Müüa maamaja Koiduküla külas, 
vaikne kohakene, Rakverest 17 km. 
Tel 5335 9804

• Müüa maja Rakveres, 4 tuba, köök, 
2 kuuri, hooldatud aed. Krunt 1855 
m2. Helistada õhtuti peale 20.00. Tel 
5349 4802

• Müüa renoveeritud maja Rakvere 
linnas, otse omanikult. Tel 5694 6444

• Müüa väike maja Järvamaal, Koerus. 
Tel 504 5560

• Müüa elamumaad Rakverest 3 km. 
Krundid 7000 m2-1,2 ha. Tel 5694 6444

• Müüa Pakri poolsaarel Paldiskis 
elamumaa (1200 m2). Olemas väike 
suvila, treilerelamu (võimalik osta ka 
eraldi), kasvuhooned, korralik Bio WC. 
Krundil olemas vesi (suvine), elekter. 
Tel 507 8049

• Müüa detailplaneeringuga korte-
relamumaa 1440 m2, Terase tn 13. 
Tel 516 8691

• Ostan elumaja rajamise eesmärgil 
elamukrundi Rakveres. Võime teha ka 
nii, et mõõdame Teie suuremast krun-
dist välja eraldi osa, mille ostaksin. 
Ajan asjad Teie eest korda ja maksan 
õiglase hinna. Müügiks võib pakkuda 
ka suure krundiga lammutusväärset 
maja või heas korras elamiskõlblikku 
maja valmimisajaga enne 1950 või 
alates 2005. Helistage 5153 162 või 
kirjutage koduruum@gmail.com. He-
listage julgelt - kasutuseta seisva maa 
müük on tark otsus, kui saate seeläbi 
oma elujärge parandada!

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

• Ostetakse Tapa linnas 1-3toaline 
korter. Kõik pakkumised on oodatud. 
Tel 511 0478

• Ostan garaaži Rakvere linnas. Tel 
5687 6617

• Ostan garaaži Rakvere, Mulla täna-
vale. Tel 5648 6638

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

• Ostan 1toalise kõigi mugavustega 
korteri Rakveres otse omanikult. 
Tel 508 1311

• Soovin üürida Rakveres 1toalist ahju-
küttega korterit. Tel 5459 4079

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

• Anda üürile 1toaline kõigi muga-
vustega korter Rakvere linnas. Tel 
502 9052

• Üürile anda 1toaline (38,5 m2) ahi-
küttega korter Rakveres, Pikk 37, I 
korrus. Hind 200 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Üürile anda 1toaline keskküttega 
korter I korrusel Sõmerul. Tel 5887 
1954

• Anda üürile Sõmerul 1toaline kesk-
küttega korter. Tel 513 7604

• Anda üürile Tapa linnas 1toaline 
pliidiküttega korter, vannituba puu-
dub. Üür 100 € kuus. Info tel 511 0478

• Anda üürile 2toaline kõigi muga-
vustega möbleeritud korter Rakvere 
kesklinnas. Üür 250 €+ KÜ arve. Info 
tel 501 1478

• Anda üürile 2toaline mugavustega 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5358 
6829

• Üürida 2toaline kõigi mugavustega 
korter (mööblita) Rakveres. Tel 5848 
2025

• Üürile anda Rakveres Tuleviku tn 10 
remonditud 2toaline kõigi mugavus-
tega korter (48,6 m2, V korrus). Üüri 
hind 220 € + kommunaal kulud. Fo-
tod - City24 ID: 6525374. Tel 508 1311, 
Marek 5081311

• Üürile anda 2toaline (61,3 m2) ahi-
küttega korter Rakveres, Pikk 37, II 
korrus. Hind 220 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Anda üürile 2toaline ilma mugavus-
teta korter Rakveres. Tel 5558 7544

• www.toonklaas.ee

• Müüa 2 autot 1 hinnaga (1400 €): 
Nissan Primera, universaal (remonti 
vajav) ja Honda Civic Aerostar (korra-
lik). Tel 5565 4047

• Müüa Fiat Stilo Actual 1,9JTD 
03/2005. a, 85kW, turbodiisel, 3 ust, 
hall metallik, täiuslik hooldusraamat, 
läbisõit kõigest 128 000 km, uueväär-
ne, konditsioneer, püsikiirusehoidja, 
el.aknad, valuveljed, konks, ülevaatus 
tehtud 11/2019, superökonoomne, 
haruldus, soodsalt kõigest-1990 €! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Ford Focus C-Max  1,8i 
01/2005. a, 92kW, mahtuniversaal, 
bensiin, hõbedane metallik, hooldus-
raamat, ketiga mootor, konditsioneer, 
2 x el.aknad, veokonks, roosteta, mõl-
kideta, korralik, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Ford Focus Trend 1,6i 08/2007. 
a, 74kW, universaal, bensiin, hõbedane 
metallik, konditsioneer, kesklukk, 2 x 
el.aknad, originaal valuveljed, korra-
lik, äsja läbinud tehnilise ülevaatuse 
08/2019, ökonoomne! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Land Rover Freel 1,8, bensiin, 
manuaal, 1998. a, 4x4, ÜV tehtud, õli ei 
võta, normaalne auto maal ja metsas. 
Tel 511 3414

• Müüa Mitsubishi Outlander 2,4, 
bensiin, 2005. a, 118kW, automaat, 
4x4, ÜV 2020. Tule ja tingi. Tel 511 3414 

• Müüa Opel Astra, 1,4, 2010. a, 66kW. 
Hästi hoitud. Küsi lisa tel 514 5474

• Müüa Opel Astra 1,4 66 kW - 98 se-
daan, tumesinine, odomeetri näit 240 
000, bensiin, esivedu, manuaal, heas 
korras. Hind 650 €. Tel5787 5704

• Müüa Opel Astra Elegance 1,6i 
12/2001. a, 74kW, bensiin punane, 
luukpära, 5 ust, täiuslik hooldusraa-
mat, konditsioneer, 4 x el.aknad, roos-
teta, mõlkideta, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra Station Wagon 1,8i 
06/2006. a, 92kW, bensiin, universaal, 
kirsipunane metallik, uuem mudel, 
täiuslik hooldusraamat, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, el.aknad, mõlki-
deta, korralik, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Toyota Avensis  2,0D4D 
08/2003. a, 85kW, uuem mudel, se-
daan, tumebeež metallik, turbodiisel, 
konditsioneer, el.aknad, veokonks jne, 
kehtiv ülevaatus 09/2019, roosteta, 
mõlkideta, korralik, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
Basis 1,9TDI 04/2004. a, 74kW, kuld-
ne metallik, turbodiisel, universaal, 
hooldusraamat, 4 x el.aknad, püsikii-
rusehoidja, kehtiv ülevaatus 04/2019, 
korralik, ökonoomne! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Volkswagen Passat VR5, 
03/1999, 110kW, universaal, bensiin, 
automaat. Hind 699 €, Rakvere. Tel 
5348 4711

• Müüa mootori  remonti  vajav 
Volkswagen Polo. Hind 300 €. Tel 
5656 4904

• Müüa Volvo V70, 2004. a, 2,4, 96kW, 
turbo diisel, mahtuniversaal, tumesi-
nine metallik. Palju lisasid. Äsja tehtud 
täielik hooldus. Tehniline ülevaatus 
04/2020. Eestis üks omanik. Läbisõit 
290 000 km. Hind 2700 €. Tel 506 8999

• Müüa mootorsaan Buraan koos 
saaniga. Tel 518 9518

• Müüa motoplokk MP1, paigaldatud 
OHV 4 takti bensiini mootor, uus. 
Samas müüa auto järelhaagis Zubrjo-
nok, töökorras ja dokumendid olemas. 
Tel 5890 2050

• Müüa R17 BMW veljed koos korralike 
Pirelli suverehvidega. Olid BMW X3 
all. Defekte ei ole. Tel 5805 6822

• Müüa kasutatud suverehvid Good 
Year Ultragrip Opel Astra/Vectra 04-08 
orig. plekkvelgedel 205/55R16, Volvo 
S40/V40 00-04 valuveljed suvrehvidel 
195/65R15, Opel Astra/Vectra 05-08 
205/55R16 valuveljed suverehvidel, 
Astra/Vectra 00-04 originaal valuvel-
jed suverehvidel 185/65R15 5x100, 
Mitsubishi Lancer 04-07 plekkvelgedel 
suverehvid 195/60R15, VW Golf 4/
Bora, Octavia 00-04, Fabia 02-06 5x100 
kasutatud plekkveljed-mitu komplekti 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa haagis MAZ 8114, 265 EVR. 
Tel 5646 8055

• Ostan auto kuni 1500 €, võib va-
jada remonti. Tel 504 0457

• Ostan igas seisukorras autosid. Va-
nast seisvast romust kuni heas korras 
masinani. Sobivusel tulen kohe järgi. 
Tel 5357 7108

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 
5956

• Ostan erinevaid sõidukeid nii töö-
korras kui ka seisvaid või avariilisi. 
Oma pakkumise tegemiseks helista 
tel 5364 7252

• Ostan VAZi, Moskvichi, Volga uusi 
plekke, tulesid, stangesid jne, uusi 
veneaegseid rehve. Tel 515 7395

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika
• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont
• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine
• esiklaasi müük ja paigaldus

Info tel 51920899

Cormet OÜ
METALLITÖÖD

Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka 
vastavalt Kliendi joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi 
keevitus  (vajadusel välja-
sõidud kliendi juurde)

RASKETEHNIKA REMONT, 
HOOLDUS, VARUOSAD

FRONTAALLAADURITE, KAHVEL-
TÕSTUKITE HOOLDUS REMONT, 
DIAGNOSTIKA JA VARUOSAD
(väljasõidud klientide juurde)

SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD

Tel 5698 0253, 5631 3965
Info.cormet@gmail.com
Vinni vald, Pajusti alevik, 

Tööstuse tn 15

SUVEREHVE
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VEO- JA KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

EHITUSTEENUSED

TEENUSED

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* 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

• Tule vaheta rehvid meil! Rehvi-
vahetuse hinnakiri: plekkvelg 25 €, 
valuvelg 30 €, maastur/kaubik 35 
€. Uute rehvide ja velgede müük- 
parimad hinnad! Lisaks tegeleme: 
autode remont ja hooldus, auto-
varuosade ja lisaseadmete müük, 
tulede poleerimine, veakoodide 
lugemine, konditsioneeri täitmine. 
Broneeri aeg tel 5332 2938 või tba-
utoremont@gmail.com. Aadress: 
Kalda 62, Järva-Jaani, Järva vald

• Autode ja traktorite starterite 
ning generaatorite remont. Müü-
gil ka uued ning vahetusfondi star-
terid ja generaatorid.Tel.5260545

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Sõiduautode remont ja hooldus, 
summuti remont, Rakvere. Tel 5620 
2164

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Minilaaduri rent koos juhiga ja ilma. 
Tel 5834 4024

• Traktoriteenus kallurhaagis 
tõstukiga: turvas, saepuru, liiv, 
muld, kruus, ehituspraht, mets jne. 
Tel 503 2269

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
madel (2,45x9,0 m), kraana. Tel 
5682 7009

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

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

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teostab 
puksiirteenust 1,30 €/km ja tunni-
töö 30 €/h. Rendime puksiirhaagist 
(konn) ööpäev 25 € ja oksapurustajat 
BOSCH 25 € - 24/h. 10 meetrine redel 
6 € - 24/h. Kivipurustaja 50 € - 24/h, 
tekstiilipesur Puzzi Kärcher 18 € - 
24/h, elektriline nurklihvija Metabo 
(230) 6 € - 24/h. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• 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 lahendu-
se. OÜ Kolimised. Tel 5649 3289 
või kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

• Kolimis-  ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 1547

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• Teostame fekaaliveoteenust ja 
kanalisatsioonikaevude tühjenda-
mist. Külmunud trasside sulatus. 
Feka-Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 
5381 9930

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi
     NB! Hinnad sõbralikud

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

Veo-  ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

ARMITEC OÜ
 ● Kaevetööd ja planeerimine
 ● Välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd

 ● Elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus

 ● Üldehitustööd
 ● Vundamendi 
renoveerimistööd

 ● Septikute ja 
mahutite paigaldus

 ● Kallurveod
 ● Multilift konteinerite rent 
(10 m3, 15 m3, 20 m3)

 ● Täitepinnase müük

Tel 5191 2784, 
arved.armitec@gmail.com

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

• Täitematerjalide müük
• Kaevetööd
• Vee-, kanali- ja 

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus 
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220

Initex@hotmail.com

Nool 30 m
Tõstevõime kuni 40 t

www.peritex.ee
Tel 5348 3288

• Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehi-
tus, kaevetööd, santehnilised tööd. 
Tel 514 3783

• KCK Teemant OÜ teostab teemant 
puurimistöid (ventilatsiooniavad, 
toruavad, kaabliavad jne). Tellimiseks 
võta ühendust info@kckteemant.eu  
või helista tel 517 4192

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid Lääne-Vi-
rumaal. Tel 56938220. E-mail: Initex@
hotmail.com

• Firma teostab katuse-, fassaadi- 
ja üldehitustöid. Tel 5553 0770

• Tänava-  äärekivide paigaldus; 
piirdeaedade, terrasside ehitus; 
väravate valmistamine, paigaldus 
ja automaatika, haljastustööd. 
Tehtud töödele garantii.  www.
kiviaed.ee. Tel 5394 6666

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

Vinni vallas ja Rakveres 
Tel 5137633

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

• Pae- ja põllukivist aiad, müürid, vä-
likaminad, suveköögid. Tel 512 9689

• Valmistan uksi, aknaid, söögilaudu. 
Tel 5349 6065

• Metallitööd (treimine, keevitus). Tel 
503 2269

• Ehitus, remont, siseviimistlus (sau-
nad, pesuruumid, majad). Tel 504 5560

• Põrandatööd. Parkett-ja laudpõ-
randate paigaldamine, lihvimine, 
lakkimine ja õlitamine. Tel 5829 2584

• Õppinud mees, heade riistadega ja 
pikaaegse kogemusega teeb ehitus- ja 
remonditöid nii eramutes kui korteri-
tes. Kui vaja vahetab ukselukke ja teeb 
ka santehnilisi töid. Helistage, tulen 
appi tel 5664 4827

• Teostame ehitustöid: sisetööd, 
saunad, puitkonstruktsioonid, 
puitfassaadid, majakarbid, vunda-
mendid. Tel 5646 0674

• Teostan vannitubade ja saunade 
ehitus-ja remonditöid, terasside ja 
kõrvalhoonete ehitust. Tel 505 7584

• Teen aknapalede siseviimistlust 
ja korterite siseviimistlust. Tel 5874 
6389

• Teostame kõiki lammutustöid. Tel 
5330 5970

• Teostame lammutus- ja koris-
tustöid, samas ka prahivedu. Tel 
5553 0770

• Pleki kantimine: valmistame plekke 
vastavalt kliendi soovile. Automaat-
pink - kõik detailid õige kraadi ja 
mõõduga. Vajadusel mõõdame ja 
paigaldame. Tel 5340 8041

• Pleki kantimis teenus: akna-
plekid, sokliplekk, parapetid, kõik 
erikujulised ja standardplekid. Tel 
553 9330

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. Tel 
5565 3842, www.pursoojustus.ee

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

• Hauaplatside ehitamine. Tel 5834 
4024

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

• Võrk- ja puitaedade ehitus. Soodsa 
hinnaga immutatud puidust piirded. 
Tehtud töödele arve ja garantii. www.
kodupuit.ee Tel 5888 9999

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad, müürid. Tel 5552 8487

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, küttekollete remont. 
Tel 5647 2716

• Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Viru Kütte-
süsteemid OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija ja pottsepa teenu-
sed. Tel 522 1165

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Teen erinevaid elektritöid, nii suuri 
kui väikseid. Hind sõltub tööst. Helis-
tage tel 529 3571

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult, boilerite puhastus ja remont. 
Tel 5890 2983

FASSAADITÖÖD
Seinte soojustamine

Krohvimine
Fassaadiplaatide müük 

ja paigaldus
Akende ja uste paigaldus

reiskapaoy@gmail.com. Tel 511 0286

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, 
tel 322 3103, 505 2065

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika remont 
ja elektritöödja elektritööd

• • DiagnostikaDiagnostika
• • AutovalveseadmedAutovalveseadmed
• • Webasto ning Eber- späsher Webasto ning Eber- späsher 

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude müük ja Haakekonksude müük ja 

paigalduspaigaldus

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

tel 326 1463, 558 3666, 504 3022
www.ebavere.ee, rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

• Punun afropatse Rakveres, 
lisainfot vaata Facebookis „Kadi 
iluteenused“. Tel 5695 6781

• Autoga vee vedu ja kastmisteenus 
(12 500 l), ka tolmuste teede ja platside 
kastmine . Tel 503 2269

• Kümblustünni rent. 24 h/55 €, 
tagatis 150 €, transport 0.40 €/km. 
Alates 48 tunnist 45 €/ ööpäev. 
Puud 3 €/40 l. Tel 5854 5348

• Teritan automaatpingil kreissaage, 
höövliterasid 0-800 mm, kirveid, kiime, 
kääre, peitleid. Tel 5391 1667

• Soodsalt müüa erinevaid kodu- ja 
tööstusõmblusmasinaid ja nende 
tagavara osasid. Kääride teritus. 
Rohuaia 20-2. helista 24/7 8.00-20.00. 
Tel 558 8429, Priit

Ehitusettevõte 
Rastoni OÜ teostab 

erinevaid 
sise- ja välisehitustöid.

Küsi hinnapakkumist 
ja jõuame koostööni!

rastoniou@gmail.com
Rasmus +372 5543148

Argo +372 56875602

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

Sise-, välis-, vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehitus. 

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

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

Tel 5662 1147, 324 4103
enki.erel@gmail.com

TORUTÖÖD
Küte, vesi, kanalisatsioon,
ehitus, remont, hooldus,

torude sulatus

Pakume laias valikus üldehitustöid 
nii eramute, paarismajade, rida- 
ja korterelamute kui viilhallide 
ehituseks ja renoveerimiseks:

• müüritööd
• katusetööd
• ehituspuusepatööd
• vundamendi rajamine
• akende ja uste 

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357
E-mail: info@rolux.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid ning 
piirdeid. Valmistame detaile 
paatidele, autodele mootorra-
tastele jne vastavalt tellimu-

sele.

Ehituse 3, Rakvere
rakmettrans@outlook.com
Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

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

Epopõrandad
Suurköögipõrandad

Garaažipõrandad
Töökojapõrandad  

Paigaldus ja remont

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

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Maja Elekter OÜ

• Välielektritööd
• Siseelektritööd
• Käiduteenuse 

osutamine
• Lülimine kuni 20 kV 

elektripaigaldistes

Tel 5646 8092
koduelekter@gmail.com

VENTILATSIOON
Materjali ja seadmete müük. 

Valikus metall- ja plastiktooted. 
Transport.

Teostame ventilatsioonitöid 
eramajades, tööstushoonetes, 

korrusmajades. 
Plastikventilatsioon on just 
ideaalne renoveeritavasse 

hoonesse.

Kontakt tel 507 1194 
fleienvent@gmail.com

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

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

• MAALRITÖÖD
• KROHVITÖÖD
• REMONTTÖÖD
• TREPIKODADE 

RENOVEERIMINE

Teostame töid eraisikutele, 
kui ka KÜ-dele kogu 

Lääne-Virumaal.

Ehmes OÜ
Tel 5897 9293, Janek
ehmesoy@gmail.com

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

ROOLINE OÜ 
Teostame kvaliteetseid 

ehitus- ja viimistlustöid.

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com
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OST

KODU

KÜTTEPUUD

• Pehme mööbli riide vahetus ja 
remont, veo võimalus. Tel 506 1547

• Keldrite-, pööningute-, kuu-
ride-, puhastamine ja prahi ära 
vedu. Tel 5553 0770 

• Pakume halumasina teenust. Tel 
525 5981

• Professionaalne viljapuude ja hek-
kide lõikus. Tel 507 3463, Hallan

• Viljapuude kevadine noorendus ja 
hoolduslõikus. Tel 514 3787, Heino

• Müün, paigaldan ja remondin õhk-
soojuspumpasid ja konditsioneere. 
Tel 502 4944

• Felix Bänd. Tel 5559 3419

• Ansambel, õhtujuhtimine. Sisustame 
teie õhtu. Üle Eesti. Tel 5190 1697

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

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885 

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

• Parima hinnaga hüperkiire piirama-
tu Internet + KordusTV-ga. DigiTV 
Virumaal. Paigaldus, Wifi  ruuter ning 
Digiboks tasuta. Levib nii linnas kui 
maal. Uuri lähemalt: http://telestar.
ee. Tel  5552 5432

• SAT-süsteemid alates 95 €. TV-an-
tennid – paigaldus, remont. OÜ RTS 
ANTENN. Tel 5340 7808

• 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 551 2053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. Aas-
taaruanded soodsalt. Tel 5568 6385

• Kevadine tasuta vanametalli koris-
tus: garaažid, majad, kuurid, keldrid… 
jne. Pakkuda võib kõike, välja arvatud 
külmikud. Küsi lisa, meeldiv teenin-
dus. Tel 5616 5761

• Müüa soodsalt garaaži tööriistu ja 
tarvikuid ning 3 vanaaegset katelt, 
erinevad suurused. Tel 5787 5371

• Müüa riiulitega riidekapp kirsivärvi 
L 600 K 1700 S 500, hind 25 €, TV alus 
kahe sahtliga L 600 K 350 P 1600, hind 
25 €, must riiul astmetega kahe ukse-
ga P 2330 K 1730 S 300, hind 20 €. Tel 
5385 8485

• Müüa klaver RIGA, heas seisukorras, 
soodsalt, hea valik noorele klaveriõpi-
lasele. Tel 511 0478

• Müüa pakendis uus „Družba“ saag. 
Tel 516 8691

• Müüa toimiv Viasat (komplekt), 
võib ka koos televiisoriga LG 32 tolli. 
Tel 5787 5731

• Müüa karmoška. Tel 5302 0065

• Müüa õmblusmasin Veritas Textima. 
Tel 5848 2025

• Ära anda kaasaegne riidekapp. Tel 
5656 9826

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

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

V

RAAMATU- 
PIDAMISTEENUS

Rohkem infot:
wwww.ingliteteraapia.weebly.
com/raamatupidamine.html

tel. 5455 1595

• igakuine 
raamatupidamine

• palgaarvestus, 
maksuarvestus,

• töötajate maksete 
deklareerimine

• majandusaasta 
aruande
koostamine

• konsultatsioon
• töö-/praktika 

võimalus

• Ostame tuhandeid vanaaegseid ese-
meid, ka mööblit ja väärismetalle. 
Tühjendusostud majapidamiste lik-
videerimisel. Raha kohe, koju kutsed 
tasuta, üle Eesti. Antiigiäri, Pikk 7, 
Rakvere. Tel 324 0542, 528 2330, info@
hansaantiik.ee

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seisma jäänud asju: mööbel, 
nõud, mänguasjad, jalgrattad, garaaži-
tööriistu ja -tarvikuid. Paku julgesti! 
Tel 5616 5761

• Ostan kristall ja varajast tarbeklaasi 
tooteid. Tel 5672 7175

•Ostan vana tehnika kirjandust, võib 
ka pakkuda tehnikat (mootorrattad, 
võrrid, autod jne). Tel 5672 7175

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
507 9984

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

• Vanavara huviline ostab majapi-
damises olevat vanavara: mööbel, 
tööriistad, jalgrattad, võrrid, mootor-
rattad, kristallnõud, garaaži tarvikud, 
hobutarvikud, märgid jpm. Aus ja 
meeldiv teenindus! Tel 507 9984

• Ostan võrri, ka mittetöötava, nende 
osi (rattad, mootorid jne) ja õlleankru. 
Tel 503 1849

• Ostan maja likvideerimisel või koli-
misel seisma jäänud esemeid, pakku-
da võib kõike, ka kallimaid esemeid. 
Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. vanaaeg-
sedasjad@gmail.com. Tel 555 55527

• Ostan Norma/Salvo ja teisi NSVL 
aegseid  mänguautosid  ning vanu 
1970–1990. a valmistatud  Vene 1/43 
mudelautosid. Tel 529 1288

• Ostan küttepuu ülejäägid (maja 
müügi või majapidamise likvideerimi-
sel), ka väiksema koguse. Tel 5801 9086

• Ostan veneaegseid vanu mal-
mradiaatoreid. Tel 5553 0770

• Ostan mesilas inventari, meevurr 
ja mesilasvaha 6-8 €/kg. Tel 503 1849

• Ostan silikaattellist. Tel 5646 9294

• Ostan nõukogudeaegsed fotoapa-
raadid ja objektiivid. Tel 5853 2215

  • Tühjendus ostud ja prügivedu 
vanavarast nõukaaegse kraamini. 
Tel 5396 0504

• Maksujõuline kollektsionäär ostab 
kallilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, 
fotosid, albumeid, koos fotodega, 
markidega ümbrikke. Ka kollektsiooni-
dena. Teemad – linnavaated, pulmad, 
matused, inimesed, pühadekaardid, 
sõjaväelased jm. Täiskirjutused hinda 
maha ei võta. AITA TALLETADA AJA-
LUGU! Tel 5857 3749

• Müüme Haljalas küttepuid. Leht-
puu, kuivad ja toored, transport, 
koorem 5-10 m3. Tel 5051 528

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.80 €/kott 
ja kasel 3.20 €/kott. Tel 505 1528

• Müüme 3m küttepuud. Tel 5012 
905

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5045 632

• Müüa küttepuid (kuivi ja märgi, lah-
tiselt ja võrgus). Tel 504 6111

• Müüa küttepuid aastaringselt koos 
kohaletoomisega, veokile laotult 5-15 
m3. Pikkused: kuivad 38 cm, toored 
halupuud 30-50 cm. Tel 503 0311

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

• Müüa saetud lõhutuid kuivi kütte-
puid, pikkus 30 cm. Minimaalne kogus 
2 m3. Tel 522 3152

• Müüa toores sanglepp 50 cm, 42 €/
rm. Rakvere. Tel 5877 2173

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

OSTAN KAUBAALUSEID: 
EUR, FIN ja märgistamata.

Tel 5552 2789

*LASTE ATV=FERRARI 
(punane, kõige rohkem 
ostetud), KROSSIKAD, KIIV
RID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga

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

Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

MOPEEDID 795 €, 
ROLLERID, ATVD
suure 8-tollise rattaga, 
KROSSIKAD, 
JALGRATTAD, 
VARUOSAD, REMONT

Hiina rollerite, mopeedide, atv-
de remont ja hooldus.
Tel 5648 6638

Motopood

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

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

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

KVALITEETNE 
KÜTTEPUU

al 39 €/rm
toores lepp

al 55 €/rm
kuiv lepp

Rohkem infot: tel 5556 0240 
www.viruhalud.ee

Kaubale saate ka 
meie lattu ise järgi tulla. 
Asume Rakvere vallas, 

Paatna külas.

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
KOOS 

TRANSPORDIGA
TEL 5665 4087

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 508 3841

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID
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TUTVUS

MUU

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

VANAVARA

TEATED

• Müüa ehituslikku saematerjali 
(lauad, prussid) ja puitmaterjali tisle-
ritöödeks. Tel 504 6111

• Katuseplekk, otse tootjalt, hind 
alates 6 €, vastavalt tellija mõõdule. 
Tel 553 9330

EHITUS

METS

•  M ü ü a  m e t s a m a a ,  A a v i k u 
77001:001:0160. Tel 5695 5572

Ettevõte müüb 
ehituslikku saematerjali 

(prussid ka 6m, 
kuivad lauad).

Puidust kaubaaluste 
müük ja tootmine, 

transpordi võimalus.
Info tel 515 0258 

või 520 6369

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

• Müüa Kungla talu kartulit „Laura“ ja 
„Gala“, seemne suurune kartul „Gala“ 
Rakvere vallas. Transport. Tel 514 1338  

• Müüa kuuseistikud. Tel 5398 1891

• Müüa kvaliteetset musta mulda 
(sõelutud). Pakitud ja lahtine. 
Transpordiga. Tel 554 9113

• Müüa männikoore multši. Paki-
tud ja lahtine. Tel 554 9113

• Müüa Ab lehmikuid, pullikuid ja 
tiineid ammesid. Tel 507 9115

• Müüa HOBUSESÕNNIKUT. Pee-
nestatud ja pakendatud (60 l). Kohale 
toomisega. Tel 520 1570

• Ära anda tasuta hobusesõnnikut. 
Ise järele tulemisega ja peale laadimi-
sega, Kadrina vald. Tel 5886 2421

• Müüa kartulipanemis masina ko-
pad transportöörlindile. Tel 5848 2025

• Müüa T25 A, 1991. a, heas korras. 
Tel 5330 1620

• Ostan traktori T-25, T-40, T-40AM. 
Tel 5687 5845

• Taastan T40AM esisilla käändtelje. 
Tel 5648 6882

• Ostan T16 raamile kinnitatud kopa 
või vahetan KUN kopa vastu. Tel 
5648 6882

Müüa korras traktor T-25A 
koos põllutööhaakeriistadega

Rakvere lähedal. Info tel 521 0534

• Ära anda kaks valget kassipoega. 
Tel 508 4763

• Müüa Lääne-Siberi laika ja 
lambakoera kutsikad. Sündisid 
12. veebruaril 2019. Rohkem infor-
matsiooni telefoni teel 5591 2656

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Alessandra Moetäika/Kirbu-
turg. Oleme kesklinnas asuv mõ-
nus Kirbuturg. Too oma kodus 
seisvad riided/jalanõud/kosmee-
tika jne meie juurde müüki ja 
teeni lisaraha. Asume Tsentrumi 
ostukeskuse 2. korrusel, rendinädal 
on 12 €. Lisainfo telefonil 5618 4223

• 50aastane mees tutvub sümpaatse 
naisega kooselu eesmärgil. Tel 5907 
3196

• Olen 57aastane vallaline mees. 
Soovin tutvuda ausa üksiku naisega 
vanuses 53-59 aastat Lääne-Viru-
maalt, Rakverest või selle ligidalt. Tel 
5617 1721

• 57aastane sale, pikem mees tutvub 
noorema saleda naisega. Tel 5348 9906

• www.toonklaas.ee

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

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

ANONÜÜMSED ALKOHOOLIKUD 
Kui tahad juua, on see sinu asi, 
kui soovid elada kainelt, on see 

meie ühine asi. 
Pikk 19, Rakvere 

(sissepääs hoovi poolt) 
igal laupäeval 18.00

Ed. Vilde 6a,
Rakvere

                     T-R   9-18
                     L      10-15
                    E,P   Suletud

 * Juuksuri teenused
 * Keratiinihooldus
 * Silmade, kulmude
     värvimine, korrigeerimine
 * Kõrva- ja ninaaugustamine
 * Afropatsid

Kati Kontkar
55 47 151

Tuleviku 6
T-R 10-17 • L 10-14

MÜÜA HULGI RIIDEID 
0,90 €/tk. Peab vähemalt 

10 asja korraga ostma.

Lasteriided kilekotitäis 5 €.

Kauplus SELENA 

JUUKSUR 
Sirje tel 506 8485

NAISTEJUUKSUR
Keiu tel 554  7332

NAISTEJUUKSUR 
Tatjana tel 5550 5089

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR/PEDIKÜÜR/
SILMAD/KULMUD

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a (piibeleht)

Konkrit-Agro OÜ 
müüb kvaliteetset 
GMO vaba sööta 
kodulindudele ja- 
loomadele.

Müügipunktid:
Järvamaa, tel 5647 9519 
Lääne-Virumaa, tel 5595 5649
Harjumaa, tel 524 9546
Ladu Tartumaa, tel 512 8444
Kuusalus Majamarket, 
tel 600 8112

MÜÜA RAKVERES 
KASEMAHLA MIS 

TURGUTAB TERVIST! 

Ühe liitri hind 0,80 €. 
5-liitrine pudel 4 €!

Tel 5300 3606 

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee
Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

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

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

Disain
Renee Koit
Gert Koovits

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Ella, südamlik kaastunne kalli

ÕE
kaotuse puhul.

Sadama naised
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TÄNA MAAILMAS
TASUB TEADA

HINNAD RAKVERE TURUL

NIMETUS ÜHIK
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60
Till kg 10,00
Roheline sibul kg 6,00 7,00
Petersell kg 8,00
Mugulsibul kg 2,00
Porgand kg 1,50
Kaalikas kg 1,00
Peet kg 1,00
Kapsas kg 0,50
Salatikurk (imp.) kg 3,00 3,50
Vaarikatomat (imp.) kg 4,00 5,00
Redis punt 1,00
Maasikad 500g karp 5,00
Õunad kg 1,50
Sarapuupähklid (import) kg 5,00
Kreekapähklid (import) kg 5,00
Mesi 700g purk 5,50 6,00
Seemned lindudele 5kg kott 5,00
Värsked räimed kg 1,30
Värsked kilud kg 1,30

5. aprill 2019. Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Turul müügil:
tööstuskaup – riided ja jalanõud
kasutatud riided
saunavihad ja luuad (igal laupäeval)
Laupäeval, 6. aprillil turul Peipsi kala müük!

Kuigi Tšiilile kuuluv Li-
havõttesaar on eksistee-
rinud palju sajandeid, 
avastas selle saare maail-
ma jaoks Hollandi 
maadeuurija Jakob 
Roggeveen 5. aprillil 1722 
ehk 297 aastat tagasi.

Allan Espenberg

Lihavõttesaar ehk kohali-
ku nimega Rapa Nui (tõlkes 
„Suur Maa“ või lihtsalt „saar“) 
asub 3600 kilomeetri kaugu-
sel Tšiili rannikust, 4200 ki-
lomeetrit Tahitist ja 2600 km 
lähimast asustatud saarest. 
Suure kauguse tõttu teistest 
asustatud kohtadest on kolm-
nurkne vulkaaniline saar üks 
enim isoleeritud paiku maail-
mas.

Teadlaste arvates tekkis Li-
havõttesaar umbes 50 tuhat 
aastat tagasi. Ammustel aega-
del oli saarel üle 70 vulkaani, 
kuid nüüd pole need enam 
aktiivsed ega kujuta sealsetele 
elanikele mingit ohtu. Saarel 
on ainult üks linn – Hanga 
Roa, mille lähedal asuva Rano 
Kau vulkaani kraatrijärvest 
saavad elanikud oma joogi-
vee.

Kui 1999. aasta rahvaloen-
duse järgi elas eksootilisel 
saarel 3600 inimest, siis prae-

guseks on rahvastik enam kui 
kahekordistunud: 2017. aasta 
andmetel on saarel umbes 
7750 elanikku.

Kogu Polüneesias on saar 
turistide poolt enim külasta-
tav koht, seda muidugi võr-
reldes elanike arvuga. Iga 
aastaga hakkas turiste üha 
enam Lihavõttesaarele voo-
rima: kui näiteks paariküm-
ne aasta eest käis Lihavõt-
tesaarel 21 000 inimest, siis 
nüüd külastab saart aastas 
umbes 100 000 turisti. Kõike 
seda arvesse võttes kehtestas 
Tšiili valitsus eelmisel aastal 
väikese piirangu, et säilitada 
paremini saare keskkonda, 
kultuuri ja ajalugu: nüüdsest 
tohivad turistid viibida saarel 
senise 90 päeva asemel korra-
ga 30 päeva.

Pole võimatu, et mingil 
ajal vähendatakse ka turisti-
de arvu, kel lubatakse saarele 
tulla, kuid täielikult ei tahe-
ta turismi siiski ära keelata. 
Põhjus on väga lihtne: turis-
mile on üles ehitatud saare 
kogu majandus ja kui turistid 
ära kaovad, siis variseb kokku 
ka Lihavõttesaare kogu elu-
olu. Samas tekitavad turistid 
näiteks väga palju prügi – iga 
kuu saadetakse Lihavõtte-
saarelt mandrile umbes kaks 
tonni plastikut, umbes sama 
palju alumiiniumi, aga näi-
teks paberprügi tekib koguni 

kümme tonni.
Turiste huvitab 163 km² 

suuruse saare vaatamisväär-
sustest ja mälestistest kõige 
enam loomulikult imelikud, 
ülisuurte peade, pikaksveni-
tatud kõrvade ja kitsaste suu-
dega kivikujud, mida nimeta-
takse moaideks.

Lihavõttesaarel on umbes 
tuhat suurt, võimsat ja ma-
jesteetlikku kivikuju, mille 
kõrgus on 1,5 kuni 21 meet-
rit. Need on püstitatud aas-
tatel 1250 kuni 1500. Moaid 
pole arvatavasti küll kindlate 
isikute portreelised koopiad, 
kuid nende näojoontes võib 
siiski ära tunda mõningaid 
hõimujuhte.

Rapa Nuist on polüglott 
Uku Masing kirjutanud filo-
soofilise romaani „Rapanui 
vabastamine ehk kajakad ju-
malate kalmistul“. Ta on kir-
jeldanud Lihavõttesaare kivi-
kujusid nõnda: „...kujud seisid 
õõnsate silmade ja ülespidi 
pöördunud ninadega, sõnas-
tamatu naer ümber huulte ja 
punasest tuhkkivist mütsid 
peas. Kõik need vaatasid maa 
poole. Nende tohutuid sõõr-
meid pidi puudutama igavene 
tuul.“

Valitsevat klassi esinda-
nud moaid, nn pikk-kõrvad, 
lükati tõenäoliselt juba enne 
eurooplaste saarele jõudmist 
vihase alamklassi, nn pisikõr-

vade poolt ümber. Seejuures 
kaotasid paljud kujud pead, 
nende silmad valgete korallist 
silmamunadega ja punasest 
pimsist või sätendavast obsi-
diaanist pupillidega purune-
sid.

Alates eelmise sajandi kesk-
paigast hakkasid arheoloogid 
paljudest maailma riikidest 
ümberaetud kivikujusid taas 
esialgsesse püstiasendisse ta-
gasi panema. Nüüd on ena-
mik neist turistidele vaadata, 
kuid samas on moaid ühed 
mõistatuslikumad mineviku 
mälestusmärgid.

Siiamaani pole täpselt tea-
da, miks ja kuidas neid suu-
ri kivikujusid püstitati. Ühe 
versiooni järgi valmistati neid 
pehmest vulkaanilisest tuffist, 
mis raiuti välja kaljust. Paljud 
kujud lasti töötlemiskäigus 
pikali, et neid oleks võima-
lik paremini viimistleda. Kui 
kuju oli valmis, libistati see 
nõlvakust alla, kasutades sel-
leks palmitüvede külge seo-
tud köisi. Tüved olid asetatud 
spetsiaalsetesse aukudesse, et 
need moai allatoomisel liiku-
ma ei hakkaks. Kraatri põhjas 
tõsteti kuju püsti ning selle 
kehale ja seljale tehti viima-
sed nikerdused. Seejärel asuti 
tööle uue kivikuju kallal.

1722: esmakordselt maailmas kuuldi Lihavõttesaarest
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Ostes Oma Põrsast vähemalt veerand siga,

saad TASUTA 2 kg SEAHAKKLIHA!

Pildil

tükeldatud

esimene

veerand

*2,45 €/kg

2,40 €/kg

Avatud: E - R 9-18, L 9-15

Rakvere, Turu plats 5

Tel 5647 3004

* RIEKER

* JANA

* TAMARIS

* CAPRICE

PALJU HÄID
KINGI!

TALLINNA 15, RAKVERE
(Parkla maja taga)

E-R 10-18, L 10-15

VAATA KA
WWW.LINNAKING.EE

KEVAD-
JALATSID alates15€

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 33 €
40 €

JUHTUS SÕIDUKIGA ÕNNETUS!
Osutame otsekäsitluse teenust kõikidele

kindlustusseltsidele.

Vormistame liiklus- ja kaskokahjud.

Suhtleme kindlustusega.

Anname nõu kereremondi kohta.

A. K. Autoteenindus – hoolime sinu autost!

Rakvere, Narva 29, tel 327 0401

www.akauto.ee
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