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  Diagnostika ja elektritööd
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Grossi Toidukaupade 
kett otsustas hakata 
pakkuma kassast sula-
raha väljamakse teenust, 
mis on heaks alternatii-
viks pangaautomaatide-
le, mille vähenemine en-
nekõike maapiirkonda-
des suurt muret tekitab.

Liisi Kanna

Alates aprillikuu lõpust pa-
kub AS OG Elektra koostöös 
Swedbankiga kõikide Grossi 
Toidukaubad kaupluste kas-
sadest sularaha väljamakse 
teenust. Seda saavad kasuta-
da kõik Swedbanki kliendid 
ja teiste Eesti ning välismaa 
pankade kliendid, kui nende 
kodupank pole sarnaseid te-
hinguid keelanud.

AS OG Elektra omanik 
Oleg Gross tõdes, et uue tee-
nuse käivitamine oli pikk 
protsess. „Ideest teostuseni 
kulus ligi kaks aastat,“ sõnas 
Gross.

Jaeketi omanik rääkis, et 
soov niisuguse teenuse järe-
le tuli esmalt klientide endi 
poolt, kuna väiksemates koh-
tades puudub sageli panga-
automaat. „Inimesed on seda 

Lääne-Virumaa 
sotsid toetavad 
Indrek Saart
Lääne-Virumaa sotsiaal-
demokraatide juhatus ot-
sustas oma kolmapäevasel 
koosolekul esitada erakon-
na esimehe kandidaadiks 
Indrek Saare.

Lääne-Virumaa piirkon-
na aseesimehe Kairit Pih-
laku sõnul toetab piirkond 
Indrek Saart kui sihikindlat 
meeskonna juhti, kes tun-
neb organisatsiooni ja suu-
dab süveneda ühiskonna 
valupunktidesse rohujuure 
tasandil.

„Saar on nii erakonna 
aseesimehe kui ka kultuu-
riministrina alati edenda-
nud regionaalpoliitikat, 
luues näiteks nii huvitege-
vuse toetussüsteemi kui ka 
tervisespordikeskuste toe-
tuse, kus on selgelt arvesta-
tud hajaasustuse eripärade-
ga,“ lisas Pihlak.

Lääne-Virumaa Sotsiaal-
demokraatliku Erakon-
na esimehe kandidaatide 
debatt toimub 14. mail 
kell 17 Rakveres Art Cafe 
hotelli hoovimajas (Lai tn 
18), kus debateerivad Riina 
Sikkut, Lauri Läänemets, 
Sven Mikser ja Indrek 
Saar.

Kuulutaja

MÕNE REAGA Grossi Toidukaupade 
kauplustest saab sularaha välja võtta

võimalust väga oodanud,“ 
lausus Gross.

Kui vaadata statistikat, siis 
Eesti Panga andmetel on vii-
mase kümne aasta jooksul 
sularaha väljastavate panga- 
automaatide arv vähenenud 
ligi 200 võrra. Kui 2008. aas-
tal, pangaautomaatide nö 
tippajal, oli neid Eestis kokku 
942, siis 2018. aasta seisuga 
751.

Rohkelt sulgetakse panga-
automaate vähese kasutussa-
geduse tõttu just maapiirkon-
dades, kus see aga ka kõige 
enam tunda annab, kuna sa-
geli ei jää seejärel lähedusse 
ühtegi automaati. Grossi Toi-
dukaupade jaeketi kauplustest 
asub 20 väljaspool linnasid – 

seega loob uus teenus alterna-
tiivi, mis parandab arvestata-
va osa n-ö äärealadel elavate 
inimeste elukvaliteeti.

Lisaks on kaupluse kassast 
raha välja võtmisel mitmed 
eelised ja võimalust tasub ka-
sutada ka neil, kelle koduasu-
las pangaautomaat jätkuvalt 
olemas on. Teenuse plussiks 
on mugavus ning aja kokku-
hoid, sest ühes kohas ja sama-
aegselt saab teha kaks toimin-
gut – sooritada ostu ja võtta 
välja sularaha.

Samuti võib teatud piir-
kondades olla kauplusest raha 
väljavõtmine turvalisem, kui 
teha seda tänaval. Küllalt on 
ju teada juhtumeid, kus kuri-
kaelad eakaid inimesi panga-

automaatide juures kimbuta-
vad.

Kindlasti on kaupluse kas-
sast raha võtmine moodsa 
tehnikaga vähe kokku puutu-
nud inimese jaoks ka kergem 
kui pangaautomaadist.

Sularaha väljavõtmiseks on 
vaja sooritada vähemalt ühe 
euro suurune ost, mis tasu-
takse pangakaardiga. Klient 
ütleb kassas enne ostude eest 
tasumist teenindajale sula-
rahana väljavõetava summa 
ning sisestab makseterminali 
oma pangakaardi PIN-koodi. 
Seejärel maksab teenindaja 
soovitud summa poekassast 
välja ja see võetakse maha 
kliendi pangakontolt. Kind-
lasti peab klient olema enne 
veendunud, et tema panga-
kaardil on piisavalt raha nii 
kauba eest tasumiseks kui ka 
soovitud summa välja võtmi-
seks.

Korraga saab välja võtta 

5–100 eurot ning seda 5 euro 
suuruse sammuga – klient 
saab võtta 5 eurot, 10 eurot, 
15 eurot jne. Sularaha väl-
javõtmisel rakendub kaardi 
omanikule teenustasu 0,36 
eurot (0,30 eurot + käibe-
maks) tehingu kohta.

Oleg Gross nentis, et ka 
ettevõtte jaoks on sularaha 
väljamaksete tegemine kasu-
lik: „Sularaha käitlemine on 
kallis – uus teenus annab hea 
võimaluse seda teisiti teha.“ 
Sularaha osakaal AS OG 
Elektras on kogumaksetest 
märkimisväärne 40 protsenti, 
mis näitab, et sularahas arvel-
damine on jätkuvalt suure osa 
inimeste jaoks igapäevane ja 
oluline.

„Praegu on sissetöötami-
se aeg. Loodame klientide 
mõistvale suhtumisele, kui 
esialgu peaks vigu esinema – 
töötajad ei ole veel vilunud,“ 
märkis ettevõtja lõpetuseks.

Kaupluste kassades on väljas ka teade uue teenuse kohta.
Foto: Liisi Kanna
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Tunnistan ausalt, et sündisin 
23. novembril 1958. aastal 
Elva linnas. Olen abielus ja 
mul on lapsed.

Oma elu jooksul olen õp-
pinud majandust, õigus- ning 
sotsiaalteadusi ja olnud palju 
aastaid ettevõtja. Olen Tal-
linnas juhtinud suurt riigi-
haiglat ja töötanud üle kümne 
aasta Nõmme Sotsiaalmaja 
direktorina.

Olin mitu aastat Keskera-
konna Nõmme piirkonna esi- 
mees, ent lahkusin vabataht-
likult erakonnast, sest minu 
maailmavaade ei sobinud 
kokku nimetatud erakonna 
poliitikaga.

Olen olnud mitme rahvus-
vahelise firma juhtorganites 
ja töötanud edukalt erinevate 
projektide elluviimisel.

Täna olen ettevõtja ja Tar-
tu Hoiu-laenuü histu nõukogu 
liige.

Eesti on meie, eestlaste, ko-
dumaa. Üks ja ainumas. See 
on lapike maakeral, kus peak-
sime tundma end kindlalt ja 
julgelt. Ei ole oluline, kes on 
meie sõbrad või vaenlased – 
täna vastutame rahvana oma 
laste ja lastelaste ees, et ka neil 
oleks päris oma kodumaa. Ja 
ka nende lastel.

Iga väikerahva esindaja 
peabki olema oma hingelt 
natsionalist, rahvuslane. 
Kaitsma oma sünnimaad, 

Kandideerin europarlamenti võitlemaks Eesti õiguste eest
keelt ja kultuuri. Mina, Harry 
Raudvere, olen oma kodumaa 
patrioot.

Ma ei saa leppida, et meie 
vabadusi üritatakse piirata 
ja meie riiklikku suverään-
sust ohustatakse nende poolt, 
kes nimetavad end meie 
sõpradeks. Ma ei saa anda 
oma elu ja oma laste saatust 
nende inimeste otsustada, 
keda ma ei usalda.

Iga Eesti Vabariigi kodani-
ku tähtsaim kohustus on teha 
kõik temast sõltuv, et tagada 

eesti rahvuse, keele ja kultuu-
ri püsima jäämine ning areng 
tema ajalooliselt määratletud 
maa-alal, et ka selle maa keel 
taevani tõustes üles võiks iga- 
vikku endale otsida. Ja seda 
igavikku ei tule endale kel-
leltki lunida, välja kaubelda, 
andes samas ära midagi olu-
list. See igavik tuleb endale 
kätte nõuda ja kui vaja, siis 
selle eest ka veriselt võidelda! 
Või kuidas me muidu, ilma 
vereta, oleksime saanud oma 
riigile saja-aastase mineviku?

Et seista kogu oma jõu ja 
mõistusega meie ideaalide 
eest, kõikide eestimaalaste 
eest, kandideerin ma Euroo-
pa parlamenti, et seal võidel-
da Eesti õiguse eest olla Eesti 
ja jääda Eestiks, mõelda ja 
otsustada oma olemist ise ja 
mitte kelleltki küsida, kuidas 
istuda või astuda.

Ma kandideerin ise ja üksi, 
rahva nimel, et ükski partei ei 
saaks mulle öelda, mida tohib 
ja mida ei tohi.

Ma lähen võitlema seda 

võitlust ise ja üksi, aga ma 
leian endale liitlasi omasu-
guste hulgast ja uskuge, neid 
ei olegi nii vähe!

Ma vastutan oma tegude 
eest ise ja üksi, oma naha 
ja karvadega ja ma ei ka-
vatsegi pugeda kellegi selja 
taha ega oma vastutust peita 
anonüümsesse otsustajate 
ringi!

Lõpetuseks meenutaksin Ru-
dolf Rimmelit: „Kui peab va-
lima poliitika ja rahva vahel, 

tuleb valida rahvas; kui peab 
valima enda ja rahva vahel, 
tuleb valida rahvas; kui peab 
valima mitme rahva vahel, 
tuleb valida oma rahvas.“

Need on kuldsed sõnad, 
rahva ja rahvuse tugevuse ja 
elujõu võti! Selle nimel ta-
sub võidelda isegi siis, kui see 
oleks viimane võitlus!

Teie üksikkandidaat nr 163 – 
Harry Raudvere



Kuulutaja reede, 10. mai 2019 5UUDISED

MUST KROONIKA

Esmaspäeva õhtul toimunud 
avalik infotund Moonaküla 
piirkonna elanikele tõi linna-
valitsusse rohkelt rahvast, kes 
soovisid saada ülevaate peagi 
algavast Moonaküla linnaosa 
tänavate remondiprojektist.

Rakvere linnapea Marko 
Tormi sõnul on Moonaküla 
tänavate remondiprojekti ette 
valmistatud juba mitu aastat 
ja nüüd saab töödega reaal-
selt alustada. „Tööde maht on 
suur, kuna Moonaküla linna-
osas on teid-tänavaid kokku 
üle nelja kilomeetri. Samas 
oleme linnajuhtidena võtnud 
vastu otsuse, et kui ühes lin-
naosas remonditakse täna-
vaid, siis tehakse need võima-
lusel tervikuna korda,“ rääkis 
Torm.

Infotunnis tulid arutusele 
piirkonna elanike murekohad 
nagu kõnniteede puhastus, 
parkimine, lumekoristus ja 
äravedu, sadevee kogunemi-
ne ja äravool ning haljastuse 
teema. „Kõik need teemad, 

mis meid igapäevaselt puudu-
tavad ja mis paraku muuda-
vad ka meie harjumuspärast 
toimimist. Eks läbivatel täna-
vatel, sh Koidu, Kesk, Põhja 
ja Lääne, parkimisvõimaluse 
kadumine on ebamugav. Saa-
me sellest täiesti aru ja vaban-
dame. Praktika on aga näida-
nud, et kõikide linnaarendus-
te puhul, kus sellega oleme 
kokku puutunud on esimese 
aasta jooksul toimunud har-
jumine ja siis ka omaksvõtt. 
Seda nii Võidu, Viru, Karja 
kui Rägavere tänaval,“ sedas-
tas linnapea.

„Eesmärk on muuta liikle-
mine linnaruumis turvalise-
maks, muuta meie igapäeva-
ne elukeskkond kaunimaks 
– teha korda,“ lisas Torm.

Linnavalitsuse teedeinsener 
Lennart Korbe andis ülevaate 
projekti etappidest ja ajaka-
vast: „Ehitustööd algavad 15. 
mail Koidu tänaval teekatte 
freesimisega, torustikutööde-
ga alustatakse juba sel nädalal. 

Projekti käigus rekonstruee-
ritakse sõidutee, paigaldatak-
se uus teekate ja uued ääre-
kivid. Samuti rajatakse kõn-
niteed Koidu, Kesk, Põhja ja 
Lääne tänavale.“

Infotunni käigus kerkis üles 
ka oluline teema seoses osa-
de kinnistuomanike sooviga 
liituda linna ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooniga millalgi tu-
levikus. Seoses sellega palub 
linnavalitsus kõigil Moona-
küla linnaosa kinnistuomani-
kel, kel on huvi liituda Rak-
vere linna ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooniga, võtta vii-
vitamatult ühendust aktsia-
seltsiga Rakvere Vesi, et enne 
tänavate remonti oma soovist 
teada anda.

Moonaküla linnaosa täna-
vate remondiprojekti mak-
sumus on suurusjärgus üks 
miljon eurot ja tööd lõppevad 
augusti lõpuks.

Kuulutaja

LIIKLUSÕNNETUS
8. mail kella 10.55 ajal toi-
mus liiklusõnnetus Hal-
jala vallas Haljala-Käsmu 
maantee 5. kilomeetril, kus 
kaubikut Citroën Jumper 
juhtinud 23aastane mees jäi 
roolis magama ja sõitis teelt 
välja vastu garaaži seina. 
Purunenud garaaži detaili-
de alla jäid hoovi sissesõi-
du teel viibinud jalakäijad, 
71aastane ja 47aastane nai-
ne. Citroëni juht ja 47aasta-
ne naine toimetati Rakvere 
Haiglasse, 71aastane naine 
toimetati Põhja-Eesti Re-
gionaalhaiglasse.

LEITI MÜRSK
8. mail toimetati ohutusse 
paika Vinni vallast Aasu-
välja külast leitud 152 mm 
mürsk.

KEHALINE 
VÄÄRKOHTLEMINE
6. mail teatati, et Viru- 
Jaagupi alevikus asuvas 
korteris lõi 57aastast naist 
tema abikaasa. Politseini-
kud pidasid 50aastase kaht-
lustatava kinni.

TULEKAHJU
4. mail kell 16.12 sai Häi-
rekeskus teate tulekahjust 
Tapa linnas Üleviste täna-
val. Päästjate saabudes põ-
les kortermaja ühe korteri 
rõdul praht. Tulekahju lik-
videeriti kell 16.30.

ARVUTIKELMUS
2. mail teatas politseile 
Kunda elanik, 61aastane 
naine, et aprillis paigaldati 
tema arvutisse programm 
Anydesk, mille abil võeti 
kontroll tema arvuti üle. 
Naise pangakontolt kanti 
üle 11 000 eurot, mis läks 
naise teada investeeringu-
teks.

Põlula kalakasvandusest 
asustati jõgedesse lõhe noorkalu
RMK Põlula kalakasvatustalitus asustas aprillis ja maikuu al-
guses Põhja-Eesti jõgedesse ning Pärnu jõkke kokku üle 149 
000 lõhe noorkala.

Lõheasurkondade taastamise eesmärgil asustati Põlulast tä-
navu kevadel Põhja-Eesti jõgedesse kokku 28 600 kaheaastast 
lõhe noorkala keskmise kaaluga 78,4 grammi, neist Selja jõk-
ke 5 200, Valgejõkke 7 000, Pirita jõkke 5 200, Jägala jõkke 
5 600 ja Loobu jõkke 5 400 isendit.

Aasta nooremaid, üheaastaseid lõhe noorkalu keskmise 
kaaluga 20,9 grammi asustati kokku 73 800, neist Kunda jõe 
päritolu kalu Valgejõkke 23 100 ja Purtse jõkke 21 400 ning 
Liivi lahe päritoluga kalu Pärnu jõkke 29 300 isendit.

Lisaks viidi sobivatesse elupaikadesse kokku 47 300 ke-
vadel koorunud päris väikesi, umbes 200 milligrammi kaa-
luvaid lõhevastseid, neist Purtse jõkke 24 100 ja Jägala jõkke 
23200 isendit.

Järgmiste aastate asustamiskava täitmiseks on kalakasvan-
duses edasikasvatamisel Kunda ja Pärnu päritolu vastsed ja 
üheaastased lõhed.

Põlula Kalakasvatuskeskus on tänaseks tegutsenud 25 aas-
tat ja seni ainus kalavarude taastamistöödega tegelev riiklik 
kalakasvandus Eestis. RMKga liideti Põlula Kalakasvatuskes-
kus 2014. aasta alguses. Alates 1997. aastast on Põlula kala-
kasvanduses kasvatatud ja veekogudesse asustatud kokku üle 
6 miljoni mitmesuguses vanuses lõhe, meriforelli ja teiste 
vääriskalaliikide noorkala.

Kuulutaja

MÕNE REAGA

Moonaküla linnaosas on teid-tänavaid kokku üle nelja kilomeetri.
Foto: Ain Liiva

Lähipäevil algab Moonaküla 
linnaosa tänavate suuremahuline remont
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OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• Ilutegija, vaata siia! Ilustuudio Mariell 
annab iluteenindajale rendile privaatse 
töötoa! Küsi lisa tel 5687 4264!

• Otsime 9. klassi poisile matemaatika 
eksamiks õpetajat. Tel 5809 9389

• Ararat Grill otsib oma lõbusasse mees-
konda kokka, väljaõpe kohapeal. Palk 
kokkuleppel. Tel 5331 0487

• Rakvere Eakate kodu Pikk 13 otsib oma 
kollektiivi hooldajat, kiire! Tel 5331 0626

• Uhtna Hooldekodu võtab tööle hoolda-
ja. Töö vahetustega, tunnitasu päev 4,25 
€ ja öö 5,25 €. Kontakt: juhataja tel 3257 
841 ja 5387 5004

• Uhtna Hooldekodu võtab tööle medõe 
0,5 kohaga. Nõutav erialane kõrg-või 
keskeriharidus. Kontakt: juhataja tel 3257 
841 ja 5387 5004

• Pakun tööd aia rohijale üksikule 
naisele, mitte suitsetaja. Tel 554 6490

• Andja talu pakub tööd talitajale lam-
bafarmis Ridakülas, Kadrina vallas. 
Lisainfo tel 501 6655

• Otsin koduabilist-hooldajat eaka 
vanainimese juurde Rakvere kesklinnas. 
Tel 5665 4571

• Rakvere Rohuaia lasteaed võtab konkur-
si korras tööle lasteaiaõpetaja (tähtajali-
ne leping). Info www.rla.edu.ee, rla@rla.
edu.ee või telefonil 5348 5855

• Pakun tööd aiahooldusel. Tammiku-
taguses piirkonnas oleks nooruslikule 
pensionärile pakkuda tööd aiahooldusel: 
puude - ja hekilõikus, muruhooldus jm 
väiksemad tööd. Sobivusel pikemaajaline 
koostöö. Teed sel ajal, kui see sulle sobib. 
Tasu kokkuleppel. Tel 502 9782

• OÜ Aaspere Agro pakub hooajalist 
(juuli-oktoober) tööd KOMBAINERI-
LE (Claas Lexion 670). Vajalik T-kat. 
juhiluba. Samuti pakume tööd KUIVA-
TIOPERAATORILE. Vajalik valmisolek 
pikkadeks tööpäevadeks, pingetaluvus, 
korrektsus ja täpsus. Pakume motivee-
rivat töötasu ja täpsustatud väljaõpet 
kohapeal. Info tel 5308 7181

• Otsime oma meeskonda asjatundlikku 
ehitajat. Korterite ehitus ja renoveeri-
mine. Asukoht Rakvere. Tel 5456 6677, 
http://www.mlcp.ee

• Pakun tööd maja värvijatele Rakvere 
kesklinnas (625 m2). Info tel 5648 6638

• Job Service OÜ otsib oma meeskon-
da kohusetundlike betoonelemendi 
viimistlejaid objektidele, kus tööde 
sisuks on erinevad lihtsad ehitusalast 
teadmist eeldavad tegevused. Objek-
tid nii Rootsis kui ka Eestis. Kasuks 
tuleb inglise keele oskus ning B-kate-
gooria juhiload. Lisainfoks helista või 
kirjuta. E-post info@jobservice.ee või 
telefonil +372 513 3744

• Katela saeveski vajab töötajaid. Tel 
504 8960

• Otsin ehitusvaldkonnas andekat töö-
meest, kes oskab ehitada lihtsat katusega 
lehtlat. Tel 514 1194

• Ehitusmees (kogemustega) otsib 
tööd. Tel 5376 4824
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Ago-Endrik Kerge on 
sündinud 8. aprillil 1939. 
aastal. 12. aprillil tähista-
ti Rahvusooperis Esto-
nia Ago-Endrik Kerge 
80. juubelit tema lavas-
tuse „Minu veetlev lee-
di” etendamisega. Teeme 
meiegi siinkohal tagasi-
vaate tema säravale kar-
jäärile.

Marvi Taggo

Ankeedi järgi on Ago-Endrik 
Kerge lõpetanud Tallinna 
Koreograafiakooli ja TRK 
lavakunstikateedri näitle-
ja ja lavastaja erialal. Olnud 
Estonia ja Leningradi Music 
Halli balletisolist, Vanemuise 
peanäitejuht, kunstiline juht, 
Vanalinnastuudio ja Teleteat-
ri lavastaja. Kerge on lavasta-
nud ka teistes Eesti teatrites, 
vabatruppides ja Soomes. 
Teinud filmi „Pisuhänd“, „Sa-
voy ball“... See rida jätkub.

Naised Kerge elus
Elutöö määrab paljuski see, 
kuhu parasjagu „kukud“. Kes 
kukub batuudile, kes haarab 
stangest. Mis ühe poisslapse 
balleti juurde tõi, võib arva-
ta – ema viis poisi näpu otsas 
balletikooli?

„Nii see oligi, aga siin on 

Ago-Endrik Kerge – 80!

veel üks väike nüanss. Ema 
ütles, et Kai ja Mai (Mai 
Murdmaa ja õde Kai – toim) 
juba käivad, kas ma ei taha ka 
minna? Ja nii ma sattusingi 
Mai Murdmaaga samale kur-
susele,“ rääkis Kerge.

Siililegi on selge, et midagi 
ei tehta üksinda. Mis päästab 
tantsija kõikumisest – balleti-
saalis stange, elus tahe ja teine 
inimene, laval partner. Balle-
tikoolis kandis Kerge maast 
madalast tütarlapsi kätel. „Kes 
jõuab neid naisi elu jooksul 
kokku lugeda, keda olen õhku 
loopinud ja maha pannud,“ 

muigas Kerge.
See pole aegadega rutiiniks 

muutunud? „Naised minu 
elus on asendamatud. Endi-
selt imetlen naise ilu, õrnust 
ja graatsiat. Ilma naisteta pole 
mõtet elus, ega siis mitte ka 
laval. Võib-olla ei tule naised 
mängu draamalaval või mõ-
nes monoetenduses, kuid ka 
seal tulevad jutuks naised.“

Kerge paariline elus ja part-
ner laval eksabikaasa Ülle 
Ulla sõnul on Ago-Endrik 
Kerge olnud meie lavade kõi-
ge kaunim prints ja Romeo. 
Kuigi Romeot ja Juliat pole 

nad küll kunagi tantsinud, oli 
Ülle tunnistajaks kaasa Ro-
meo rollile.

18. juunil 1965. aastal oli 
Estonia teatris „Romeo ja 
Julia“ esietendus, peaosades 
Tiiu Randviir ja Jüri Lass. 
Aga kuu aega hiljem 16. juu-
lil toimus kaua ettevalmis-
tatud ja oodatud Prokofjevi 
„Romeo ja Julia“ legendaarse 
Helmi Puuri ja Ago-Endrik 
Kergega.

Pidutuledes särav teatrima-
ja, filmikaamerad surisevad 
ja balletti jumaldav publik tä-
nab taevast, et said tagasi oma 
lemmiku, Helmi Puuri, kes 
mitme haigusaasta järel on la-
val tagasi.

„Endrik tõttas Helmile Le-
ningradi appi proove tegema. 
Väikese poisina vajas ta bal-
letikoolis Helmi abi ja nõu. 
Nüüd aga olid nad partnerid 
laval – armastajad Romeo ja 
Julia,“ seisavad  Ülle Ulla raa-
matu helged mälestused möö-
dunust. „Olin väga õnnelik 
ja rahul, sest minule olid nad 
mõlemad väga lähedased ini-
mesed ja ma teadsin, kui kau-
nilt saab kõlama nende ühine 
töö, koostöö.“

Jüri Kruusi koostatud al-
bumraamatus „Legend, mis 
väärib laulu –Helmi Puur“ 
räägib Ago-Endrik Kerge: 
„Mulle meenub 1965. aasta 
kevad. Helmi on pärast aas-
tatepikkust teatrist eemalole-
kust Leningradis, kus ta val-
mistab ette oma teistkordset 
tagasitulekut. Selleks sai Julia 
osa „Romeo ja Julias“. Veel 
praegu aastakümneid tagasi 
mäletan proovides valitsenud 
vaimsust. Olin Helmi partner 
ja mul oli siis võimalus mõis-
ta, mida tähendab proovide 
intensiivsus, tulemuslikkus. 
Helmi ei teinud kunagi tühja, 
sisutut proovi.“

Näitleja ja lavastaja
Balletitantsija lavaelu on ras-
ke, aga õilis. Tantsija elueaks 
laval loetakse tavaliselt paar-
kümmend aastat. Umbes 
neljakümneselt ollakse oma 
võimete tipul või pensionär. 
Tantsimise lõpetanud, ei jää-
nud Kerge villasokid jalas tu-
gitooli käed rüpes ootama, et 
mis edasi saab. See, et tantsi-
ja nime ees on näitleja End-
rik Kerge, pole praegu enam 
muidugi mingi uudis. Tema 
anded õigustasid enda ka sõ-
nalavastustes. Ent avanes veel 
üks „uks“ – lavastaja, ka stse-
narist. Ja seda kõike liidab ja 
kõnetab muusika.

Ago-Endrik Kerge lavas-
tatud operett „Savoy ball“ 
(1982) oli Estonia teatrielus 
märgilise tähtsusega nagu 
ka Mozarti koomiline ooper 
„Teatridirektor“. Need la-
vastused olid omaette sünd-
mused. Ükski andekas laul-
ja-estoonlane kasutamata ei 
jäänud. Igaüht oli vaja, lisaks 
ka draamateatri näitlejad Jüri 
Krjukov ja Urmas Kibuspuu, 
kelleta ei kujutanud „Savoy 
balli“ ettegi.

Lavastaja Ago-Endrik Kerge „Minu veetleva leedi“ proovis.
Foto: Harri Rospu



Lilleäris Daalia dekoreeritakse ka kingitusi

Kaupluse omaniku Kristina Spiegeli sõnul peab lillepoes pakkuma mit-
mekesiseid võimalusi ja kõrget kvaliteeti.

Foto: Liisi Kanna
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Iga aasta 10. mai on Aser-
baidžaanis suur püha, 
sest sel päeval tähista-
takse riigi endise ja kõi-
ge kuulsama presidendi 
sünniaastapäeva, mille-
ga seoses peetakse pea-
linnas Bakuus lillepidu.

Allan Espenberg

Bakuu linnavõimude algatu-
sel ja korraldusel organiseeri-
takse Aserbaidžaani pealinnas 
igal aastal hulgaliselt üritusi, 
mis on pühendatud riigi kol-
manda presidendi Heidar Ali-
jevi (Heydər Əliyev, 10. mai 
1923–12. detsember 2003) 
mälestusele ja sünniaastapäe-
vale. Muide, Heidar Alijevi 
järglasena on 2003. aastast 
kuni praeguseni Aserbaidžaa-
nis võimul tema poeg Ilham 
Alijev (İlham Əliyev).

Üheks peamiseks, kõige 
eredamaks ja ka populaarse-
maks ekspresidendi mälestus-
ürituseks on lillepidu (aseri 
keeles Gül bayramı), mida 
korraldati esimest korda juba 
2000. aastal ehk veel Heidar 
Alijevi eluajal. Algselt toimus 
lillefestival 11. mail ehk järg-
misel päeval pärast presiden-
di sünnipäeva. Alates 2004. 
aastast peetakse seda üritust 
aga alati presidendi sünniaas-
tapäeval 10. mail. Sel päeval 
muutub Bakuu tõeliseks lille-
linnaks.

Peoks valmistumist alusta-
takse varakult, sest juba veeb-
ruaris-märtsis istutatakse 
kõikjale linna roose ja muid 
lilli, aga samuti puid ja põõ-
said. Kunstnikud ja floristid 
aga mõtlevad välja kunstiteo-
seid, mida on võimalik lille-
dest valmistada.

Esimestel aastatel peeti ter-
ve päeva kestvat lillepidu me-
reäärsel puiesteel, mis on alati 
olnud Bakuu elanike ja linna 
külaliste meelispuhkepai-
gaks. Võimsa ja suurejoone-
lise lillepeo algus oli tavaliselt 
äärmiselt ametlik, sest kõi-
gepealt asetati lilled Heidar 
Alijevi mälestussamba juur-
de, misjärel kuulutati pidu 
avatuks. Sellest värvirohkest 
peost võtsid alati osa Bakuu 
kõik üksteist linnarajooni.

Peole kogunes sadu tuhan-
deid inimesi kogu Aserbaid-
žaanist, kuid enim rõõmu 
tundsid sellest lapsed. Festi-
valile toodi suurtes kogustes 
väga erinevaid lilli, millest 
vormiti huvitavaid ja gigant-
seid kompositsioone. Lille-
dest valmistati näiteks maju, 
torne, losse, autosid, linde, 
loomi, mesilasi, laevu, muusi-
kapille, muinasjutukangelasi 
jne.

Bakuu linnapea Hajibala 
Abutalõbovi väitel olevat 
2012. aastal toodud Bakuusse 
rekordiliselt 116 tonni erine-
vaid lilli Hollandist, Itaaliast, 
Prantsusmaalt, Saksamaalt ja 
veel paljudest teistest riiki-

dest. Lillede arvu ei osanud 
keegi öelda, kuid neid olevat 
olnud mitu miljonit.

Peokülalistele tutvustati 
haruldasi taimi ja ainulaad-
seid linde, toimus asfaldijoo-
nistuse võistlus, korraldati 
kunstinäitusi, toimus orkest-
rite sõprusvõistlus, peeti lil-
leseadjate meistriklasse, kont-
sertidega esinesid lastekoorid 
ja –tantsurühmad.

Loomulikult oli lillepeo 
üheks tähtsamaks objektiks 
lilledest valmistatud Heidar 
Alijevi hiiglaslik portree. 
Erinevates paikades toimu-
sid loengud Heidar Alijevist: 
räägiti tema eluloost, pere-
konnast, karjäärist ja saavu-
tustest.

Aga õhtuti toimus suur 
vabaõhukontsert, millel esi-
nesid Aserbaidžaani laulja-
te-tantsijate kõrval ka välis-
maa kunstimeistrid. Kõige lõ-
puks korraldati grandioosne 
saluut, mida kogunes väide-
tavalt vaatama umbes miljon 
inimest.

Viimastel aastatel on aga 
lillepidu mõnevõrra oma 
populaarsust, hiilgust ja laia- 
ulatuslikkust kaotanud. Ka 
peopaika on muudetud: nüüd 
toimub see Heidar Alijevi 
nime kandval linnaväljakul, 
ja lillekompositsioonid on 
tunduvalt tagasihoidlikumad, 
kuid sellegipoolest armasta-
takse seda pidu väga ning ba-
kuulastest ja külalistest peo- 
platsil puudust ei tunta.

Aastaid kulutati lillepeoks 
kümneid miljoneid dollareid, 
millest suurem osa läks lille-
de importimiseks ja kompo-
sitsioonide valmistamiseks. 
Veel kuus aastat tagasi väi-
deti, et iga aastaga suureneb 
festival mitu korda. Bakuu 
linnapea Abutalõbov rääkis 
2013. aastal BBCile: „Heidar 
Alijev on seda väärt, sest ta 
on rahva ja riigi päästja. Hei-
dar Alijevil pole hinda, mis-
tõttu pole mõtet mõelda ra-
hast. Sel aastal saab siin olema 
kaks ja pool korda rohkem 
lilli kui mullu.“

Kuid naftahindade langus 
ja Aserbaidžaani sissetulekute 
vähenemine sundisid valit-
sust riigieelarveraha paremi-
ni kulutama. Seetõttu sattus 
kärbete alla ka lillepidu. Nii 
muudeti alates 2017. aastast 
veidi lillefestivali mõtet ja 
seda hakati tähistama mõne-
võrra teisel moel.

Nimelt tehakse iga aasta 10. 
mail nüüdsest Bakuu kõigis 
parkides, aga ka mujal riigis 
haljastus- ja heakorratöid, 
millest võivad osa võtta kõik 
soovijad. Sageli on aga istu-
tamisüritustest osavõtmine 
muudetud koolilastele, riigi-
ametnikele, tehaste töölistele 
ja teistele aseritele kohustus-
likuks. Näiteks 2017. aastal 
istutati selle kampaania raa-
mes Bakuus ja teistes asulates 
232 448 puud ning istutajaid 
oli üle 100 000.

Kallid emad, vanaemad ja vanavanaemad! 
Sel kaunil kevadisel pühapäeval tähistame 
emadepäeva – teie päeva.
Ema on elu alus ja tänu teile jätkub elu. Ema näeb sü-
damega ja õpetab meile, oma lastele elamise tarkust. 
Ema on toeks ja lohutajaks, inspireerijaks ja sütitajaks, 
lõpmata mõistev ja andestav. Ema seab tihtilugu teis-
te vajadused enda omadest kõrgemale – see on isetu 
emaarmastus.

Soovin teile Rakvere linna poolt imelist emadepäeva 
ja teen seda Urve Tinnuri luuleridadega:

Kes iganes pajatab emast

Kes iganes pajatab emast,
see pajatab viljakast aiast,
ja võrseist, mis pärit on temast,
ja armust nii lõpmata laiast.

Kes iganes juttu teeb emast,
sel murest on rääkida alust,
ning loobuda kõnelemast
ei eal saa ka südamevalust.

Kes iganes sõnu seab emast,
teab: ta tunded on ürgseimat sugu.
Kes iganes jutustab emast,
vestab maailma vanimat lugu.

Marko Torm,
Rakvere linnapea

Emadepäevatervitus

Täna toimub Aserbaidžaani pealinnas lillepidu

Eelmise aasta suvest te-
gutseb Rakveres aadres-
sil Vilde 14 lillepood 
Daalia. Tegu pole aga 
mitte uue kauplusega, 
vaid pikaaegse kogemu-
sega lilleäriga, mis asus 
aastaid Laada tänaval 
bistroo kõrval.

Liisi Kanna

Omanik Kristina Spiegel rää-
kis, et kolimine tuli ette võtta, 
sest eelmised ruumid vajasid 
remonti ning sealne elektri-
küte oli kulukas. Uus kauplus 
on heas asukohas – küllalt-
ki kesklinnas, bussijaama ja 
kooli vahetus läheduses. Ain-
saks probleemiks on omaniku 
sõnul, et pikaaegsed kliendid 
ei tea, kuhu pood nüüd sisse 
seati.

„Lilleäri sai inimestele tut-
tavaks just oma varasemas 
asupaigas aadressil Laada 10 
a, kus tegutsesime koguni 12 
aastat. Iga nädal käib mõni 
klient, kes ütleb, et alles nüüd 
leidis meid üles,“ sõnas Spie-
gel.

Huvitava kokkusattumise-
na tõi kaupluse omanik väl-
ja, et 19 aastat tagasi alustas 

ta lillemüüjana tööd samuti 
Vilde tänaval, praeguse poe 
vastas asunud lilleäris. Lille-
deni jõudis naine ajal, kui oli 
lastega kodus.

„Tartus toimus lillekooli-
tus, kus õppisin kolm ja pool 
aastat kaugõppes. Mulle see 
eriala meeldis. Ja kui vanem 
poeg läks esimesse klas-
si 1995. aastal, siis hakkasin 
töökohta otsima,“ meenutas 
Spiegel. Nii saigi ta müüja-
na tööle äsjaavatud lillepoodi 
ning hiljem lõi juba oma ette-
võtte.

Poeomanik rääkis, et vara-
semaga võrreldes on lillepoo-

didele mõju avaldanud see, et 
nüüd pea igas kaubanduskes-
kuses ja toidupoes lõikelilled 
saadaval on. „Kui on kiiresti 
vaja, siis ostetakse kauban-
duskeskusest. Lillepoodi tu-
leb praegusel ajal klient, kes 
tahab juba midagi natuke 
rohkemat,“ arutles Spiegel.

Lillepoe omaniku sõnul tul-
lakse lillepoodi, kui soovitak-
se personaalsemat teenindust: 
„Oodatakse, et pakuksin eri-
nevaid võimalusi. Ja kindlasti 
peab olema kvaliteetsem kui 
massmüügis – inimene näeb, 
et asjaga on vaeva nähtud ja 
kaup on korralik.“

Spiegel tõi esile, et väga 
oluline on inimestega rääki-
da ja kindlasti aus olla. „Tuleb 
öelda, mis on vana ja mis ei 
ole. Meie teemegi kohe alla-
hindluse vanematele lilledele. 
Inimesed juba teavad, et siin 
ühes nurgas on allahinnatud 
kaup. Kes kuivatab, kes viib 
surnuaeda, ostetakse mater-
jali laste lillekooli jne,“ rääkis 
omanik, lisades, et Rakve-
re on väike koht ja siin levib 
info väga kiiresti.

Lisaks isiklikule lähenemi-
sele ja kvaliteedile tuleb lille-
poodidel vaeva näha, et klien-
tidele uusi ja huvitavaid kau-
pu ning teenuseid pakkuda. 
Daalias nende osas puudust ei 
ole.

Lisaks lõikelillede ja õuetai-
mede müügile ning kimpu-
de ja pärgade valmistamisele 
pakutakse Daalias ka pudelite 
ja kommikarpide dekoreeri-
mist, seda nii tehis- kui elus-
materjaliga. Teatud valik on 
saadaval kohapeal, kuid min-
na võib ka oma esemega, mis 
vastavalt soovidele kaunista-
takse. Lilleäris saab kauniks 
ka kingitused – traditsiooni-
lise pakkimise asemel kasuta-
takse seal dekoratiivseid va-
hendeid.

Samuti valmistatakse te-

hislilleseadeid, mille tarbeks 
võib samuti soovi korral oma 
aluse või lillepoti kaasa võt-
ta. Lisaks müüakse Daalias 
käsitöökaarte, mida saab ette 
tellides lasta kujundada oma 
soovidele vastavalt.

Kaupluse valikust tõi Kris-
tina Spiegel ehk kõige eri-
lisematena välja õhktaimed 
ja uinuvad roosid. „Õhktai-
med kasvavad õhuniiskusest. 
Taimed on ilma juurteta ja 
inimene saab need paiguta-
da sinna, kuhu ise soovib,“ 
rääkis poeomanik, lisades, et 
kord nädalas tuleks neid siiski 
leiges vees leotada.

Uinuvad roosid on viimas-
te aastate ühe tõusev trend. 
„Mina müün neid kolm-neli 
aastat. Inimesed on üha tead-
likumad ja julgevad järjest 

enam neid osta,“ sõnas Spie-
gel.

Ta selgitas, et tegu on pä-
ris roosidega, millest on vesi 
välja võetud ning nõnda säi-
livad need aastaid. Uinuvate 
rooside elueaks on lubatud 
viis aastat. „Endal on mul 
need kodus neli aastat olnud 
ja muutunud ei ole midagi. 
Vorm jääb alles, aga võib-olla 
luituvad aja peale ära,“ lausus 
poodnik.

Saabuvale emadepäevale 
mõeldes Kristina Spiegel aga 
ühtegi kindlat toodet või sorti 
ei soovitanud, vaid arvas, et 
sellel päeval on igasuguste lil-
lede kinkimine ilus – olgu üks 
õis või lillekimp.

Daalia on emadepäeva pu-
hul avatud ka eeloleval püha-
päeval.
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KINNISVARA

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

SÕIDUKID

VAATA KÕIKI PAKKUMISI
Tel: 5554 5501

Vabad üüripinnad 
meie kauplustes

www.ogelektra.ee/uuripinnad
e-post: kinnisvara@ogelektra.ee

VÄIKEMAARJA, PIKK 9
48 m2, II korrus

KOHTLAJÄRVE, 
MALEVA 23
I korrus – 40,7 m2

JÄRVAKANDI, TURU TÄNAV 1

I-korrus– 28,6 m2

RAKVERE, LAADA 16
II korrus – 87 m2

NARVA, 
TALLINNA 52
I korrus – 10,6 m2, 19,5 m2

VÕRU, NIIDU 8
I korrus – 15,7 m2
Väga sobiv lillepinnale

NARVA, 
RAKVERE 71 
I korrus 827m2. 
NB! Eraldi sissepääs, 
oma kaubaestakaad

Wiru Auto OÜ • Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 • Tel 5353 1330, Tanel Raudla

tanel.raudla@wiruauto.ee • www.wiruauto.ee 

Nissan Tiida, 08/2007a. 1.6 (81kw), 
bensiin, manuaal, punane met. Sn: 
134 885km. 
Hind: 3490.-

Audi A6, 12/2006a. 2.4 (130kW), 
bensiin, automaat, tumesinine met. 
Sn: 183 735km. 
Hind: 4390.-

Mercedes-Benz B 180, 05/2008a. 2.0 
(80Kw), diisel, automaat, must met. 
Sn: 144 555km. 
Hind: 5150.-

Nissan Juke Acenta, 12/2011a. 1.6 
86kw), bensiin, automaat, hall met. 
Sn: 146 400km. 
Hind: 6990.-

Renault Trafi c Pack Clim, 02/2011a. 
2.0 (66kw), diisel, manuaal, kaubik, 
valge. Sn: 150 260km. Hind: 6990.-
Volkswagen Jetta, 04/2012a. 1.6 
(77kw), diisel, automaat, valge. Sn: 
230 600km. 
Hind: 6990.-

Nissan Pulsar Tekna, 10/2014a. 1.5 
(81kw), diisel, manuaal, valge met. 
Sn: 116 940km. 
Hind: 9 190.-

Nissan Pulsar Acenta Connect, 
10/2014a. 1.5(81kw), diisel, valge 
met. Sn: 83 360km. 
Hind: 9690.-

Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 1.2 
(85kw), valge met. bensiin, manuaal. 
Sn: 34 720km. 
Hind: 10 990.-

Škoda Octavia, 09/2016a. 1.2 (63kw), 
bensiin, manuaal, must met. Sn: 
64 740km. 
Hind: 11 490.-

Toyota Yaris Style Plus, 01/2016a. 
1.3 (73kw), bensiin, manuaal, tume-
hall met. Sn: 35 760km. 
Hind: 11 990.-

Nissan Qashqai Acenta Connect & 
Safety Pack, 04/2016a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 
17 290km. 
Hind: 14 490.-

Škoda Octavia, 01/2016a. 1.6 (81kw), 
diisel, manuaal, sinine met. Sn: 
61 900km. 
Hind: 14 990.-

Nissan Micra N-Connecta, 05/2017a. 
0.9 (66kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 6500km. 
Hind: 15 450.-

Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 
1.2(96kw), bensiin, manuaal, pruun 
met. Sn: 39 720km. 
Hind: 16 290.-

Kia Ceed GT-Line, 07/2016a. 1.6 
(100kw), diisel, automaat, tumehall 
met. Sn:59 145km. 
Hind: 16 290.-

Infi niti Q30, 04/2016a. 1.5 (80kw), 
diisel, automaat, must met. Sn: 
113 490km. 
Hind: 16 990.-

Nissan X-Trail Acenta Vision Pack, 
09/2015a. 1.6 (96kw), diisel, ma-
nuaal, must met. Sn: 25 760km. 
Hind: 18 990.-

Nissan X-Trail Acenta, 09/2015a. 1.6 
(96kw), diisel, manuaal, hõbedane 
met. Sn: 56 454km. 
Hind: 18 490.-

Nissan Qashqai Tekna, 03/2017a. 
1.2(85kw), bensiin, automaat, valge 
met. Sn: 24 625km. 
Hind: 18 890.-

Honda CR-V, 01/2016a. 2.0 (114kw), 
bensiin, automaat, must met. Sn: 
72 058km. 
Hind: 19 490.-

Nissan X-Trail Tekna, 02/2016a. 1.6 
(96kw), diisel, automaat, hall met. 
Sn: 99 952km. 
Hind: 18 990.-

Nissan X-Trail ,  08/2017a.  1.6 
(120kw), bensiin, manuaal, must 
met. Sn: 46 980km. 
Hind: 20 990.-

Nissan Qashqai Tekna, 05/2018a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 8245km. 
Hind: 19 990.-

Nissan Qashqai Tekna Design Pack 
19, 02/2018a. 1.6 (120kw), bensiin, 
manuaal, must met. Sn: 10 450km. 
Hind: 22 990.-

Nissan X-Trail Tekna, 11/2017a. 1.6 
(96kw), diisel, automaat, hall met. 
Sn: 9500km. 
Hind: 26 490.-

Nissan X-Trail Tekna 4x4, 01/2018a. 
2.0 (130kw), diisel, automaat, sinine 
met. Sn: 8900km. 
Hind: 31 990.-  

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

• Müüa 1toaline korter Rakveres, WC 
ja vannituba. Tel 5340 6016 ja 526 8773

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

• Müüa heas korras korter Sääse 10 
(Tamsalu). 5kordne maja, III korrus. 
Renoveeritud vannituba, vahetatud 
nii vee kui kanalisatsiooni torustik 
,soojustatud põrand ja paigaldatud 
põrandaküte ja sundventilatsioon, 
aasta tagasi uus boiler. Kööki jääb 
korralik köögimööbel koos kubuga ja 
paar aastat vana elektripliit, külmik, 
elutuppa mõni kuu vana sektsioon ja 
korralik nurgadiivan, magamistuppa 
riidekapp, voodi. Suvel kommunaalku-
lud ca 40 €, talvel ca 150 €. Hind 5500 
€. Lisainfo tel 5811 6938

• Müüa Kundas 1toaline keskküttega 
korter, III korrus. Hind 4000 €. Info 
tel 518 9064

• Müüa 2toaline korter Rakveres, 
Tartu tänaval. Korteri juurde kuulub 
kaks puukuuri ja aiamaa. Hind 12 000 
€. Tel 5308 1705

• Müüa Rakveres remonti vajav 2toali-
ne ahjuküttega korter, II korrus + ve-
randa. Tel 566 3045, 5550 0233-õhtuti

• Müüa värskelt renoveeritud päi-
kesepoolne 2toaline korter Kun-
das, mis asub maja keskel. Korteri 
planeering muudetud, avatud 
köök elutuba. Korteris vahetatud 
plastpakettaknad, radiaatorid, 
elektrijuhtmestik ning torustik. Uus 
san.tehnika ning el.boiler. Seinad 
värvitud ning osaliselt tapeeditud. 
Põrandal on laminaatparkett. Va-
hetatud siseuksed ning metallist 
turvauks. Paigaldatud uus köögi-
mööbel koos tehnikaga, kuulub 
hinna sisse. Korteri juurde kuulub 
ka kelder. Majas olemas toimiv KÜ. 
Madalad kommunaal maksud. 
Hind 17 000 €.Tel 5343 4895

• Müüa päikeseküllane ning rohelise 
vaatega 2toaline korter Kundas Pargi 
tänaval, I korrusel. Suurus 39 m2. Ak-
nad ning välisuks vahetatud, korter ise 
vajab remonti. Korter on vaba. Hind 
4200 €. Küsi lisa telefonil 5691 7155 või 
5340 6509 ja tule vaatama!

• Müüa Kundas 2toaline keskküttega 
korter, avatud köök, III korrus. Hind 
11  000 € koos sisustusega. Info tel 
518 9064

• Müüa 2toaline ahjuküttega korter 
Uudekülas (Tamsalust 1,5 km kaugu-
sel) looduskaunis kohas, vanas mõisa 
pargis. Korteri juurde kuulub kelder, 
kuur ja aiamaa. Hind kokkuleppel. Info 
telefonil 5347 1765

• Kiiresti ja soodsalt müüa 3toaline 
ahiküttega korter otse omanikult. Ra-
hulikus rajoonis, palju abiruume, kaks 
sissekäiku, aiamaa, vesi sees, WC. Küsi 
lisa 5397 0061

• Müüa korter 3toaline Rakvere linnas, 
Rahu tänaval. Tel 5344 9174

• Müüa Rakveres Kungla tänaval 3toa-
line korter. 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 (47,8 m2) keskkütte-
ga korter, II korrusel, Kunda linnas, 
aadressil Kasemäe 13. Hind 8000 €. 
Lisainfo tel 5566 5287

• Müüa vana maja Rakveres heas 
rajoonis. Krunt 1100 m2. Tel 5309 8802

• Müüa maja Rakvere kesklinnas, 116 
m2, kasutusluba, kehtiv hindamisakt. 
Tel 5694 6444

• Müüa maja Rakvere vald, Lasila. 
Maja vajab kap. remonti. Läheduses 
lasteaed, mõisakool, kauplus, päeva- ja 
noortekeskused. Krundi suurus 6000 
m3. Toredad naabrid. Tule majaga 
tutvuma! Hea hind! Võta ühendust tel 
518 7119, Aivar

•  M ü ü a  e l a m u m a a ,  t u n n u s 
66201:001:0974, Rakvere vald. Tel 
5694 6444

• Soodsalt müüa väike kahekordne 
ahiküttega maja Püssis. All korrusel 
2 tuba, köök, veranda, 2 sahvrit, kori-
dor. Ülal 1 tuba ja 2 suurt panipaika. 
Maja vajab renoveerimist, kuid kohe 
saab sisse kolida. Vaata http://www.
kv.ee/3080107. Info peale kl 18.00 
telefonil 526 3168

• Mõisa teenijatemaja otsib uut 
peremeest. Küti mõisa, mille esma-
mainimine on aastast 1473, vahetus 
läheduses on pakkumisel endine 
mõisa teenijatemaja. Hoonest ca 1/3 
on olnud kasutusel eluruumidena 
ja 2/3 lao-abiruumina. Tegemist on 
pika paest ja maakivist hoonega, mida 
katab krohv. Tsentraalne veetrass 
hoones sees. Elektriliitumine 380 V ja 
25 A. Juurdepääs väga hea. Läheduses 
mõnus mõisapark. Kinnistu, kivimaja, 
kogupind 241,7 m2. Hind 9990 €. Tõsise 
huvi korral võimalik erinevad makse-
võimalused. Tel 5881 7143

• Müüa vana talukoht Uhtnast 2 km. 
Vaata soov.ee6440804. Tel 5848 2025

• Müüa nõukaaegne ühiselamu Rak-
vere piiril. Tel 507 4958

• Müüa kinnistu Vinni vald, Roela, 
Puka küla. Looduslikult kaunis kohas, 
kinnistut läbib Kunda jõgi, suurus 6,76 
ha, elektrileping olemas. Tel 528 3055

• Müüa 11 249 m2 suurune kinnistu 
Tapa vallas Näo külas. Kinnistul on 
remonti vajav rehielamu tüüpi elu-
maja. Majas on elekter. Maja juurde 
viib asfalttee ning Näo küla ja Tapa 
linna vahel on olemas bussi ühen-
dus. Krundil on ka garaaž, vana 
saunamaja, maa-alune kelder ning 
vana õunapuuaed ja marjapõõsad. 
Hind 16 900 €. Tel 5590 4702, kris-
telkammer@gmail.com

• Müüa Viru-Nigula vallas, Mahu 
külas  5 kinnistut  mere  ääres. 
90301:001:0039, 90301:001:0040, 
90301:001:0041, 90301:001:0045, 
90301:001:0046. Detailplaneering 
tehtud igale kinnistule, puurkaev 
olemas, osaliselt elekter. Müügi hind 5 
kinnistul 180 000 €, võimalus ka eraldi 
osta (hind kokkuleppel). Tel 5666 0375, 
aaro.koppel@mail.ee

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

• Ostan otse omanikult renoveeritud 
majja (I-III korrus) 1toalise korteri. 
Tel 5340 5540

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

• Ostan Tamsalu linnas 3toalise kor-
teri. Tel 511 0478

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

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

• Soovin üürida Rakveres 1toalise 
korteri ahjuküttega pikemaks ajaks. 
Tel 5594 6419

• Soovime üürida suveks mere ääres 
elamise. Oleme pikaajalise üürimise 
kogemusega ning hoiame korras teie 
maja. Värsket metsa- ja mereõhku 
vajavad kaks pensionäri. Otsime paika 
Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal, Har-
jumaal või Jõgevamaal. Tel 5457 0723

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 mugavustega 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5358 
6829

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

• Anda üürile Sõmerul 1toaline kõigi 
mugavustega korter alates 1. juuni. 
Tel 510 0148

• Anda üürile või müüa Rakvere süda-
linnas suur 2toaline kõigi mugavuste-
ga korter. Tel 5558 7544

• 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 kõigi muga-
vustega möbleeritud korter Rakveres. 
Tel 5341 4807

• Anda üürile suvila Võsul, 4 tuba, ter-
rass, rõdu, dušš, vesi, kanalisatsioon. 
Tel 5660 3408

• Anda rendile kaks garaaži boksi, 100 
m2, hind 3 €/m2, Võidu 2. tel 504 1559

www.kuulutaja.ee

• Üürile anda 2 kaubanduspinda: 
kauplus 100 m2 + ladu ja kauplus 40 
m2, Tapa kesklinnas. I korrus, eraldi 
sissepääsud, olemas olmeruumid, 
valveseadmed, internet. Tel 503 9645

• www.toonklaas.ee

• Müüa Ford Focus 1,8 TDCI, läbisõit 
184  000 km. Toonklaasid, valuveljed, 
Sony stereo. Vahetatud palju kuluosi, 
kaasa nimekiri. Sõiduk igapäevases 
kasutuses. Hind 2350 €. Tel 5907 6212

• Müüa Kia Ceed 2008. a, 1,6, diisel, 
85kW, luukpära, 5 ust, väga heas kor-
ras. Hind 3400 €. Tel 5302 9943 

• Müüa Opel Astra 1,9 DDTI, 2006. a, 
auto on heas korras, ÜV 11/2019. Tel 
517 4193

• Müüa Opel Combo 2009. a, LS 
142  000 km. Tavaline tööloom ilma 
lisadeta. Läbis ÜV puhtalt, kindlustus 
kehtib augustini. Välimus üldiselt 
täitsa korras, sõitnud põhiliselt mööda 
trassi. Hind 2000 €, aga ei ole kivist. Tel 
5692 1120

• Müüa VW Golf IV Variant, universaal, 
2004. a, tehniliselt korras, ülevaatus 
2020/04. Hind 1500 €. Asukoht Jõgeva. 
Tel 5341 5530

• Müüa Volkswagen Polo 1,4, 2004. a, 
hõbedane, heas korras. Tel 517 4193

• Müüa roller-mopeed. Tel 5357 1848

• Müüa MB 814 puksiir, kj 3800. Tel 
5558 5956

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

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

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 
5956

• Ostan sõidukeid ja kaubikuid igas 
seisukorras! Võib remonti vajada! Lää-
ne-Virumaal tulen kohale 1h jooksul. 
Helista ja saate teada palju teie sõiduki 
eest pakume! Tel 5309 2650

• Ostan igasuguses seisukorras auto-
sid. Vanast seisvast romust kuni heas 
korras masinani. Sobivusel tulen kohe 
järgi. Tel 5357 7108

• Ostan Opel Vectra 1990-1995. a. Ai-
nult punast värvi. Tel 5305 1098

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

KASUTATUD KASUTATUD 
LAMELLREHVIDLAMELLREHVID

UUED REHVIDUUED REHVID

KASUTATUDKASUTATUD
SUVEREHVIDSUVEREHVID

Alates 8-10 €/tk 
(koos allahindlusega)

Sobilikud suvel sõitmiseks, 
mustri jääk 4-5 mm

E-R 9-16
Tallinn-Narva mnt 95. km

Tel 5568 4683

50 %50 %

25 %25 %
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VEO- JA KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

TEENUSED

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Sõiduautode remont, hooldus, 
diagnostika, summuti remont/keevi-
tus. Hind 20 €/h, Haljala vald, võimalik 
transpordiga aidata. Tel 5620 2164

• Muruniidukite, murutraktori-
te, trimmerite remont ja hool-
dus. Aiatehnika rent (mullafrees, 
muruõhutaja-samblaeemaldaja, 
oksapurustaja, hekipügaja). Jaa-
ma pst 11, Rakvere. Tel 325 5332, 
Forestplus OÜ

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

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

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, 
tel 505 2065

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

SUVEREHVE

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

• Karjääri kallurauto teenus (13 ton-
ni). Tel 503 2269

• Sillaxer OÜ annab rendile järele 
veetava korvtõstuki. Tõstekõrgus 
10 m. Töötab elektri pealt. Asub 
Võsul. Tel 521 8832

• Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
aukude puurimine. Tel 5558 3686

• Kallur-kraana teenus. Ehitusma-
terjalide kohale toomine. Liiv, muld, 
killustik. Kaevetööd miniekskavaato-
riga. Tel 554 4629, 5563 0605. Asume 
Ida-Virumaal

• 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

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 TENITO3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

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

• 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

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

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com
JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

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

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

Vinni vallas ja Rakveres 
Tel 5137633

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE
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• WaterCat OÜ teostab teie kütte, 
vee ja kanalisatsioonitöid nii 
eramajas, korteris kui ka tootmis-
hoones. Projekti olemasolul hinnad 
soodsad. Remonditöö hind kokku-
leppel. Helista julgelt ja leiame teie 
probleemile lahenduse. Tel 5697 
9409, www.watercat.ee, water.cat@
outlook.com

• Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Rõngaste vahetami-
ne. Tel 5840 0240

• 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

• Valmistan uksi ja aknaid, aeg lühike. 
Tel 5349 6065

• ERN OÜ ideest võtmeni. Tel 5382 
3391

• 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

• Paigaldame tänavakive, ehitame 
puit- ja võrkaedasid, haljastustööd, 
lammutustööd, prügivedu. Tel 56391 
093, email: eleanor31@online.ee

• Terrasside ehitus. Puitkonstrukt-
sioonid. Plaatimistööd. Tel 5670 9080

• Metallitööd (treimine, keevitus). Tel 
503 2269

• Teeme sisetöid ja vannitubade re-
monti. Tel 5678 0773

• Tegeleme katuse vahetusega ja uue 
katuse paigaldamisega ning vihma-
vee süsteemi paigaldusega. Samuti 
teostame erinevaid üldehitustöid. 
Helista tel 5668 4415 ning broneeri 
aeg juba täna!

• Maalritööd, trepikodade remont, 
üldehitus. Tel 5897 9293, Ehmes OÜ

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

EHITUSTEENUSED

• Ehitustööde grupp teostab eri-
nevaid ehitustöid. Vanade majade 
renoveerimine, korterite remont, 
väli piiraedade ehitus. Tel 5617 
8558

• Ehitus- ja remonditööd nii era-
mutes kui korterites. Siseviimistlus, 
vannitoad, voodrivahetus, soo-
justamine, terasside ehitus, san. 
tehnilised tööd. Hinnad head. Tel 
5808 5965

• Teostame ehitus ja remonditöid, 
teeme kõiki siseviimistlustöid, maal-
ritöid, santehnilistöid, elektritöid. 
Samuti vannitubade remonti. Tel 
518 7979

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

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

• Teostame kõiki lammutustöid ja 
prahi utiliseerimist. Pikk töö koge-
mus. Töö kiire ja korralik. Helista tel 
5604 0360

• 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

• 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

• Pottsepp ehitab ja remondib kütte-
koldeid. Tel 506 9683

• 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

• 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

• Igat tüüpi elektritööd. Tel 524 3553

• Elektrik pakub oma teenust. Soovi 
korral võib kokkuleppetööle tulla. Tel 
5848 4555

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• 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

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

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

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

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

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

FASSAADITÖÖD
Seinte soojustamine

Krohvimine
Fassaadiplaatide müük 

ja paigaldus
Akende ja uste paigaldus

reiskapaoy@gmail.com
Tel 511 0286

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

Ehitusettevõte 
Rastoni OÜ teostab 

erinevaid sise- 
ja välisehitustöid.

Küsi hinnapakkumist 
ja jõuame koostööni!

rastoniou@gmail.com
Rasmus +372 5543148

Argo +372 56875602
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MUUD TEENUSED

OST

KODU

KÜTTEPUUD

• Õmblusmasinate remont-müük. 
Tarvikud, osad kõikidele masinatele. 
Kuulutus ei aegu. Info 24 h tel 558 8429, 
3245 085, Priit

• Pakkuda puhastusteenust. Helista ja 
küsi lisa. Tel 5838 8059

• Viin ära tasuta silma riivava ja 
ruumi võtva vanaraua. Pakkuda võib 
kõike, helista julgelt. Tel 5883 6185

• Katuste ja fassaadide pesemine ja 
värvimine. Tel 501 0834

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

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

Teostan LIIVAPRITSITÖID
Tulen kohale, puhastan 

palk- ja kiviseinu. 
Tel 5614 1352

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

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

• Restaureerin vanaaegset mööblit. 
Tel 5668 3582

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

• Tulen niidan teie muru. Hind kok-
kuleppel. Helista tel 5631 8207

 • Muruplatsiabi: riisumine, niitmine 
traktori kui ka trimmeriga. Tel 5394 
2650

• Võsa lõikamine, muru trimmerda-
mine. Hind kokkuleppel. Tel 5670 9080

• Teostame puude langetamist, kütte-
puude lõhkumist ja ladumist. Helista 
tel 5631 8207

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

 • Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja konditsio-
neere. 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

• 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 kultuurmustika taimi „Pat-
riot“, kõrgus 1,2-1,5 m (4 aastat vanad), 
„Chandler“, kõrgus 1,5+ m, „Kazplisz-
ka“, kõrgus 1,5+ m (4 aastat vanad), 
„Alvar“ kõrgus 1,20-1,5 m. Hind 6 €/
tk. Tel 524 3577

• Müüa kuuseistikud. Tel 5386 1229

• Müüa korteri metall turvauks. Tel 
5566 6383

• Müüa teler „Sharp“, ümara otstega 
kardinapuud, pimendavad rulood, 
diivanilaud 65x130x50, täispuidust 
laud 182x58x65, hinnad kokkuleppel. 
Tel 5566 9310

• Müüa sauna- ja suitsuahjud. Va-
jadusel kaup koju kätte ja paigaldus. 
Tel 505 4355

• Müüa väga heas korras vähe kasuta-
tud laste-, naiste-, meestejalgrattaid. 
Tel 5850 4076

 • Müüa klaver RIGA, heas seisu-
korras, soodsalt, hea valik noorele 
klaveriõpilasele. Tel 511 0478

• Müüa kuivi tamme pakke ja pahke. 
Samas ka riiul 215x30x39 cm. Soodsalt. 
Tel 528 0605

Varalaen
Laen kinnisvara tagatisel

Kuni 100 000.- 

Kuni 70% kinnisvara väärtusest

 537 50 007

Krediidiliin ettevõtjale
Kuni 150 000.- 

Suurem paindlikkus ja vabadus

@info    varalaen.ee
Vilde 6a, Rakvere, III korrus

Tegemist on finantsteenuste reklaamiga, 

tutvu tingimustega www.varalaen.ee ning 

pea vajadusel nõu spetsialistiga. Näiteks 

10 000 euro laenamisel 2 aastaks intressiga 

18%a. on krediidi kulukuse määr 19,56% 

ning laenu brutosumma 11 976 eurot.

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

* 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

• Müün muruõhutaja murutraktorile. 
Tel 5569 1381

• Soodsalt müüa ketassaag Nutool ja 
mahlapress Stollar pakendis 25 €/tk. 
Mikrolaineahi Sharp, elektripliit 2 
augu ja praeahjuga ning õliradiaator 
Acuna 20 €/tk. Soojapuhur Tcb Cata 
ja aiaprits 5 l, 10 €/tk. Tel 5787 5371

• 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 vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. 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 nõukogudeaegsed fotoapa-
raadid ja objektiivid. Tel 5853 2215  

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

• Ostan veneaegseid vanu mal-
mradiaatoreid. Tel 5553 0770

• Ostan odavalt aeda istutamiseks 
ilusaid lilli, mis kaua õitsevad suvel 
aias. Tel 554 6490, kiire!

• Ostan soodsa hinnaga murutraktori. 
Tel 5672 7600

• Ostan murutraktori, ka remonti 
vajava. Tel 503 9650

• 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

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

Rakveres Tallinna tn 49B
mõõblikaupluses

HOOAJA 
TÜHJENDUSMÜÜK

(kõik müügiks)

Hinnad odavad
Tule tingi!

Tel 506 9814
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TEATED

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

VANAVARA

EHITUS

METS
• 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 saetud lõhutud küttepuud, 
kuiv kask, toores lepp, sanglepp. Tel 
5192 4320

• Müüa soodsalt lõhutuid kütte-
puid (ka kuiva). Tel 5554 6093

• Müüa lõhutud küttepuud (toores 
segapuu). Hind 45 €/ruum. Helista ja 
küsi lisa. Tel 5604 0360

• Toores sanglepp 50 cm, 42 €/rm. 
Rakvere. Tel 5376 0438

• Müüa küttepuid aastaringselt koos 
kohale toomisega, veokile laotult 
5-15m3. Kuivad 38 cm ja toored 30-
50cm. Tel 503 0311

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

• Müüa Rakveres toores küttepuu 
(vaher, kask). Halu pikkus 30-40 
cm. Ruumi hind 35 eurot ja ostja 
transport! Tel 5567 5755

• Müüa lõhutud sanglepa küttepuid, 
koos kohale toomisega. Tel 520 9147

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.

Viru Halud OÜ müüb 
kõrge kütteväärtusega

Info ja tellimine tel 5556 0240
Koduleht: www.viruhalud.ee

Hind koos transpordiga. 
Pakis12 briketti. 

Min tarnitav kogus 48 pakki.

kasebriketti 
1,98  EUR pakk.

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

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

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

•  L I I V ,  K I L L U S T I K ,  M U L D , 
FREESASFALT. Kohaleveoga Tal-
linnas, Harjumaal, Kohila vallas. Tel 
507 9362

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

• Müüa kultuurmustika taimi „Pat-
riot“, kõrgus 1,2-1,5 m (4 aastat vanad), 
„Chandler“, kõrgus 1,5+ m, „Kazplisz-
ka“, kõrgus 1,5+ m (4 aastat vanad), 
„Alvar“ kõrgus 1,20-1,5 m. Hind 6 €/
tk. Tel 524 3577

• Müüa kuusehekitaimed. Paljasjuur-
sed, kõrgus 50-60 cm. Väiksemad ka 
pottides. Tel 5561 1125

• Müüa rapsiseemet. Tel 521 3382

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5354 3002 
või 513 3787

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohale toomisega. Info tel 
5196 2628 või 5351 7414

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

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

• Annan sõnnikut väikese tasu eest. 
Tel 5833 0153

• Müüa kartulipanemisemasina
kopad transportöörlindile 63 tk. 
Tel 5848 2025

• Müüa saksa heinapress. Heas korras, 
seisnud kuuri all, kaasa palju tagavara 
osi. Hind 1000 €. Tel 5645 9576

• Ostan haakeriistad traktorile T-25, 
T-40. Tel 503 9650

• Ostan veneaegseid uusi ja heas kor-
ras varuosi traktoritele DT-20, T-25, 
T-40 AM, MTZ, JUMZ. Tel 5687 5845

• Müüa MTZ -82 väljalaske aasta 1990, 
töötunde 610, seisnud aastaid. Lisaks 
müüa paksusmasin, erinevaid metalle 
ja ehitusmaterjale. Tel 513 5442, Enn

• Müüa T-25 haakeriistu. Tel 5357 1848

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. 

PRO PLEKITÖÖD OÜ

Müük kohapeal 
laoseseisuna:

Trapetsprofi il 20 
(katus) pikkusega 3m.
RR. 32 (tume pruun) 
RR. 23 (tume hall)

Hind 4,85+km (5,82€)

Vihmaveesüsteem 

-20 %
Tapa, Ülesõidu 8 

Avatud E-R 8.00-17.00
Tel 5556 0167

Ettevõte müüb ehitus-
likku saematerjali, eri-

nevad pikkused, laiused 
prusse ja laudu.

Saadaval ka 6 m materjal. 
Puidust kaubaaluste 
müük ja tootmine.

Transpordi võimalus.
Info tel 515 0268, 520 6369

www.kuulutaja.ee

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 noored kuked. Hind 8 €. Tel 
5667 0309

• Ära anda kitsekesi. Asukoht Kuura 
küla, Viru-Nigula vald. Kontakt tel 5394 
3830 või 5897 3880

• Müüa vene sinised kassipojad, ka 1 
a ema. Tel 5685 8009

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

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

• Eraisik võtab Kadrinas tasuta vastu 
suurema koguse pinnasetäidet. So-
bivad põllukivid, telliskivid, betooni 
tükid, kruus jne. Prahti mitte pakkuda! 
Tel 5399 0038

• 18. mai võimalik sõita Türi Lillelaa-
dale suure bussiga. Info tel 503 2269

• Ülle Baumani õmblustöökoda 
AVATUD E -N 10.00-18.00 (Muul 
ajal kokkuleppel, telefon 5695 6582) 
Rohuaia 15, Rakvere.

• Taaskasutuskauplus Maara Rak-
veres, Laada 14 – müügil hea valik 
jalgratturi riideid (püksid, pluusid, 
kombinesoon)

• Arli Puukool müüb viljapuid,- põõ-
said, maasika-, vaarika-, mustika-, 
viinapuutaimi, roose T, 14.05: Tapa 
turg 9.00, Rakvere turg 10.30, Tamsalu 
12.30, Väike-Maarja (Coop parkla) 
13.15, Rakke bussijaam 14.00, Simuna 
14.30, Laekvere 15.00. Info tel 518 8465

/R-roheline/• Rakvere Turul reedel 
ja pühapäeval suures valikus mitme-
suguseid lilleampleid ja amplitaimi. 
Hea kingitus emadepäevaks! Tel 5656 
8293

• 11. ja 12. mail aadressil Pihlaka 7 
seisma jäänud asjade müük. Tel 
5660 3463

• Head inimesed ja fi rmad palun 
annetage taastusraviks, vajan 
hädasti kiiresti raha taastusra-
viks, olen tänulik iga annetatud 
euro eest. Minu kontonumber 
on EE024204278649535007 Arvin 
Uutma



Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Aivar Müüri 
matuseteenused  ● 24 h surnutransport

 ● matuste organiseerimine
 ● krematooriumi teenused
 ● matusetarvikud
 ● kalmistutööd

Suhtleme nii eesti kui ka vene keeles

Teenused

Tel 5647 7432
Leina 8, Tapa vald, 45109
aivar.myyr.001@mail.ee
www.matmine.eu
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TUTVUS

MUU

MATUS

HINNAD RAKVERE TURUL
3. mai 2019. Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Turul müügil:

NIMETUS ÜHIK
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 1,00
Till kg 10,00
Roheline sibul kg 6,00 7,00
Petersell kg 8,00
Karulauk punt 0,50 1,50
Küüslauk (imp.) tk 1,00
Salatikurk (imp.) kg 2,00
Väike kurk kg 3,00 4,50
Värske hapukurk kg 8,00
Tomat (imp.) kg 3,00
Redis punt 1,00
Maasikad (imp.) kg 4,00
Kultuurmaasikad (imp.) kg 10,00
Vaarikad 125g karp 2,00
Kreekapähklid (import) kg 5,00
Mesi 700g purk 5,50 6,00
Värsked räimed kg 1,30
Värsked kilud kg 1,30

võõrasemad, suvelilled, püsikud, tomati- ja maitsetaimed

Läti rooside, püsikute, suvelillede 
ja lilleamplite müük 10.-12. maini!

tööstuskaup – riided ja jalanõud
kasutatud riided
saunavihad ja luuad (igal laupäeval)

Kuulutuse tekst on 
võimalik sisestada ka 

veebikeskkonnas.
Kuulutus ilmub nii 
internetis kui ka 

paberlehes. 

www.kuulutaja.ee

• 48aastane mees soovib leida oma 
kõrvale hoolivat ja toredat naist. Tel 
5896 3550

• 58aastane mees maalt tutvub 
sobivas vanuses naisega visiit või 
püsisuhte eesmärgil, oman maja 
ja aeda. Tel 5867 0761

• Üksik mees tutvub üksiku 58aas-
tase naisega pikkusega 172 cm, 
sale, mitte suitsetaja, terve kes 
tuleks perenaiseks Rakvere. Oleks 
hea tantsupartner kellega koos käia 
kultuuriüritustel. Tel 554 6490

• Good-looking man 60+ soovib leida 
kuni 60aastase daami, kellega käia 
teatris, tantsimas, reisimas jne. Tutvus 
saata tel 5828 6453

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)

• 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. 

Mälestame
 

KIVISTIK AIVARIT
sünniaastapäeva puhul.

Ema ja tütar Anneliis, 
Andres ja Ivar

11. mail Kadrina vallas
10.00-10.20 Rõmeda (teerist)
10.25-10.45 Viitna (teerist)
10.50-11.10 Loobu (RMK parkla)
11.20-11.40 Vohnja (kaupluse parkla)
11.50-12.10 Kihlevere kortermajade juures (kaupluse parkla)
12.25-12.45 Pariisi (teerist)
12.50-13.10 Kiku kortermaja juures
13.15-13.35 Salda (ridaelamute juures)
13.40-14.00 Udriku (teerist enne Rakvere-Pärnu mnt pööramist)
14.10-14.30 Ridaküla (ridaelamute juures)

12. mail Vinni vallas
10.00-10.20 Rohu (bussipeatuse juures)
10.25-10.45 Rahkla (bussipeatuse vastas asuvas parklas)
10.50-11.10 Laekvere (Salutaguse tee 2, ohtlike jäätmete kogumispunkti 
juures)
11.20-11.40 Venevere (kaupluse juures)
11.45-12.05 Paasvere (külamaja juures)
12.10-12.30 Muuga (kaupluse juures)
12.55-13.15 Kantküla (külamaja)
13.25-13.45 Ulvi (kaupluse parkla)
13.50-14.10 Miila (külamaja)
14.20-14.40 Viru-Kabala (raamatukogu)
14.50-15.10 Uljaste (Liivakünka, pakendikonteinerite juures)

18. mail Rakvere vallas
10.00-10.20 Tõrma (töökoja plats)
10.25-10.45 Karitsa
10.50-11.10 Levala (Kaasiku teel)
11.15-11.11.35 Lasila (lasteaia ja kooli vahel)
11.45-12.05 Mädapea (bussipeatuse juures)
12.10-12.30 Lepna (korrusmajade parkla)
12.40-13.00 Tõrremäe (Lehispuu teel)
13.05-13.25 Päide (Suvila ja Mesilase tee ristmikul)
13.30-13.50 Veltsi (Veltsi tee ja Paatna tee ristis)

19. mail Vinni vallas
10.00-10.20 Tudu (kaupluse juures)
10.40-11.00 Roela (Aida tänava alguses)
11.10-11.30 Roela (kaupluse juures)
11.40-12.00 Küti (kaupluse juures)
12.05-12.25 Viru-Jaagupi (kiriku juures, kesk tn)
12.35-12.55 Kadila (endise kaupluse juures)
13.05-13.25 Pajusti alevik (Aldari kauplus)
13.30-13.50 Kakumäe (küla alguses)
13.55-14.15 Vinni alevik (raamatukogu juures, Sõpruse 1a)
14.20-14.40 Piira (endise MRK/AS Viru Elektrik kaupluse juures, Mõisa 22)

25. mail Rakvere vallas
10.00-10.20 Ussimäe (Pagusoo tn ots)
10.30-10.50 Metskond (RMK parkla)
11.00-11.20 Sõmeru (poe parkla)
11.30-11.50 Ubja (külakeskuse ees)
12.00-12.20 Kohala (vana poe parkla)
12.25-12.45 Uhtna (Silla-Kitseküla rist, mõisa parkla)
12.55-13.15 Vaeküla (külakeskuse ees)
13.25-13.45 Näpi (bussipeatus)
13.50-14.10 Roodevälja (Vahtra alleel)
14.15-14.35 Arkna (teadetetahvli juures)

26. mail Väike-Maarja vallas
10.00-10.20 Lammasküla (bussipeatus)
10.30-10.50 Tammiku Hooldekodu (Järveääre kinnistu)
10.55-11.15 Salla (kortermajade parkla)
11.35-11.55 Liigvalla (bussipeatus)
12.05-12.25 Rakke alevik (bussijaama juures, raudtee ääres)
12.40-13.00 Pikevere (korterelamu juures)
13.10-13.30 Kiltsi (bussipeatuse parkimisplatsil, Jaama tn)
13.35-13.55 Vao (Pargi 9 kõrval kortermajade vahel)
14.10-14.30 Pandivere (kortermajade vahel)
14.40-15.00 Triigi (spordihoone juures, Võimla tn)

1. juunil Viru-Nigula vallas
10.00-10.20 Selja (Külaseltsi maja juures)
10.30-10.50 Ojaküla (rekameeste peatumisplatsil)
11.00-11.20 Malla (kortermajade juures, Põdruse-Kunda-Pada mnt ristis 
olevate kortermajade juures)
11.30-11.50 Vasta (Viru-Nigula valla ohtlike jäätmete kogumiskoht, 
Maarja tn 7)
12.00-12.20 Rannu (Vahtra tänava parklas)
12.25-12.45 Aseri (Kommunali juures, Kordoni tn 12)

8. juunil Tapa vallas
10.00-10.20 Jäneda (A&O kaupluse parkla)
10.30-10.50 Lehtse (teeninduspunkti parkla, Rägevere tee 19)
11.00-11.20 Jootme (parkla, Jootme 3)
11.30-11.50 Imastu (parkla, Imastu 11)
11.55-12.15 Moe (teeninduspunkti parkla, Moe 1)
12.25-12.45 Saiakopli (mõisa parkla)
13.00-13.20 Vajangu (Kesk ja Kirde tn ristil, konteinerite kõrval)
13.35-13.55 Porkuni (parkla, Järve tn 1)
14.05-14.25 Assamalla (Kesk tn 4)

Vastu võetakse kõiki kodumajapidamises tekkivaid ohtlike jäätmeid sh 
luminestsentslampe, värve, liime, vaikusid, patareisid, akusid, ravimeid, 
ohtlike aineid sisaldavaid pakendeid, õlifiltreid, mootoriõlisid, olmeke-
mikaale ning elektri- ja elektroonikaseadmeid.

Kohvifestival käib ajaga kaasas
Eelmisel reedel ja laupäeval toimus Kultuurikatlas vägagi oodatud sünd-
mus. Nimelt peeti juba kolmandat aastat järjest kohvifestivali, ametliku 
nimega Tallinn Coffee Festival. Huvilistest, nii tavatarbijatest kui ärikü-
lastajatest, polnud seegi kord puudust.

„Enam-vähem sama võimas, kui aasta eest. Igati hariv, degusteerida 
sai kohvimarke erinevatelt tootjatelt, selliseidki, mis meie turul täiesti 
uued. Näiteks polnud mul aimugi, et Pauligil on olemas põnevad linna-
nimedega kohvipakid nagu New York ja Sydney,“ jäi Tallinn Coffee Fes-
tivalil (TLNCF) osalenud naisterahvas nähtuga igati rahule.

Kultuurikatla üldine interjöör aitas pidulikumale üldhäälestatusele 
kindlasti kaasa. Nagu ka taustaks mängitatud klubimuusika – DJ puldis 
oli vinüülplaate sättimas diskor Liisi Voolaid.

TLNCFil avanes võimalus tutvuda paljude erinevate ja eriliste koh-
visortidega, kohvivalmistusviiside ning kohvimasinatega. Viimaste 
osas jäi silma šveitslaste Jura. Odavaim kohvimasin maksab neil umbes 
viissada eurot, professionaalidele mõeldud seadme hind jääb aga kahe ja 
poole tuhande juurde.

Kuid loomulikult ei piirdutud festivalil seegi kord kohviga. Teed, ka-
kaod, siirupid, isegi liköörid käisid asja juurde. Pluss kohvikõrvased saia-
kesed, kõrge kakaosisaldusega šokolaadid, käsitöökompvekid jms.

„Kohvifestivalilt saab alati uut infot. Kui eelmine kord sai avastatud, et 
külm kohv on olemas, siis sel aastal leidsime kohvilimonaadi. Ja ka kohvi 
kõrvale hästi sobiva vorsti,“ naeris teenindussfääris töötav Kristina, kes 
üritusel tegelikult energia- ja terviseteed jahtis.

TLNCFil märkas kohvitootjad-valmistajad mujaltki kui Eestist. Rii-
kidest mainiks näiteks Lätit, Indoneesiat, Türgit, Itaaliat ja Brasiiliat. 
Indoneesia muide tuli lagedale ka korralikult vürtsise toiduvalikuga.

Ülo Külm

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

Lääne-Viru Jäät-
mekeskus teostab 
Keskkonnainves-
teeringute Keskuse 
toetusel ohtlike 
jäätmete kogumis-
ringi alljärgneva 
ajakava kohaselt:

MÕNE REAGA

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE
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Sel reedel ja laupäeval toi-
mub Top Gearis maailma-
kuulsaks tehtud Kehala II 
rajal Põhja-Euroopa Drifti 
Meistrivõistluste (NEZ Drift) 
avaüritus ning Eesti Drif-
ti Meistrivõistluste II etapp 
„Rollercoaster from Hell“.

Kogu maailmas ainulaad-
sel rajal lähevad võistlustulle 
enam kui 30 PRO sõitjat 
Soomest, Rootsist ja Norrast 
ning Baltikumist. Võistlusel 
osalevad ka Lätist kolmikvõi-
du toonud Eesti driftiässad 
Ao Vaida, Mihkel Norman 
Tults ja Oliver Randalu.

2018. aastal kurikuulsaks 
saanud Kehala II rada len-
nutab driftiautosid kõrge-
male ja kaugemale, kui ükski 
teine rada maailmas. Ürituse 
videod levisid kiiresti üle 
maailma tänu Top Gearile ja 

teistele videot jaganud drifti- 
staaridele nagu Mad Mike jt, 
kogudes kaks miljonit vaata-
mist ja vastukaja fännidelt üle 
maailma.

Keerukat hüppega rada 
peetakse maailma üheks oht-
likumaks. Uuendusena on 
rada sel aastal turvalisuse 
kaalutlustel 1,5 meetrit laiem, 
samuti on lisatud pealtvaata-
jate kaitseks betoonplokke. 
Nii saavad driftijad ennast 
proovile panna täiesti uuel 
senikasutamata rajal, mis 
võimaldab ka 360-kraadiseid 
tagasipöördeid.

„Hea ligipääsetavuse ja 
jälgitavusega rajal avaneb 
pealtvaatajatele korralik 
vaatemäng ning saab näha 
ülivingeid tuunitud autosid,“ 
rääkis Eesti Autospordi Liidu 
drifti alaliidu esimees Kristjan 

Salmre. Tema sõnul on just 
Kehala parim koht, kus teha 
esmakordselt tutvust drifti 
kui populaarsust koguva mo-
tospordialaga.

Tiitlit läheb kaitsma kahe-
kordne Eesti ja Põhja-Euroo-
pa meister Mihkel Norman 
Tults. „Lubadusi õhku loopi- 
da ei taha, aga tiitlit kaitsen 
iga hinna eest ja kellelegi 
punkte kinkima ei hakka,“ 
kinnitas Eesti tippdriftija 
Tults, kes kaotas valearves-
tuse tõttu ülemöödunud 
nädalal Lätis napilt uustulnuk 
Vaidale. Tultsi sõnul on rada 
kiire ja tehniline ning pakub 
närvikõdi ja vaatemängu nii 
võistlejatele kui pealtvaata-
jatele.

Kuulutaja

Gustavi Maja
16. mai „Investeerimine ja kuld“ – kuidas kindlustada fi-
nantsiliselt tulevik, panustades oma töö ja väikeste säästu-
dega?
23. mai „Kevad ja suvi eeterlike õlidega“
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Rakvere kultuurisündmused
10. aprill–15. mai Rein Vaimetsa pliiatsijoonistuste näitus 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
7. mai–1. juuni kevadnäitus „Mis linn/maakond see on?“ 
Rakvere Galeriis
11. mai kell 12 XX Saksofonipäevade lõppkontsert Rakvere 
Kolmainu kirikus
11. mai kell 14 ARSIS noorte kelladeansambli emadepäeva-
kontsert Rakvere Linnavalitsuses
12. mai kell 12 eakateklubi Hämarik pidu Rakvere Kultuu-
rikeskuses
12. mai kell 18 Virumaa Kammerorkestri emadepäevakont-
sert „Saksofonigala“ Rakvere Gümnaasiumi saalis
16. mai kell 18 kitarrikontsert Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogus, esinevad Rakvere Muusikakooli õpila-
sed Tiit Korsari kitarriklassist 

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs 2 eurot
11. mai – retrodico DJ Margus Teetsov
18. mai – tantsuplatsi kütab kuumaks DJ Ailan Kytt
25. mai – O@the video night DJ Alvar Orula

Rakvere Teater
10.05 kl 15.00 Verikambi Rakvere Teatri suur maja (lav. 
Jaanika Juhanson)
10., 16.05 kl 19.00 Kuni ta suri Rakvere Teatri väike maja 
(lav. Peeter Raudsepp)
11.05 kl 19.00 Lendas üle käopesa Rakvere Teatri suur maja 
(lav. Eili Neuhaus)
11.05 kl 19.00 Ükssarvikute farm Rakvere Teatri väike maja 
(lav. Urmas Lennuk)

Põhja-Euroopa 
meistrivõistlused driftimises 
saavad avalöögi Lääne-Virumaal

Peeter Toominga 
nimeline fotokon-
kurss tuleb taas
Nii nagu 1999. aastast 
kombeks saanud, antakse 
igal paaritul aastal Haljala 
vallas välja Peeter Too-
minga nimeline fotopree-
mia. Auhinna väljaandmi-
sega propageeritakse foto-
loomingut ja tunnustatakse 
valdkonna edendajaid.

Sel aastal on fotokonkur-
si teemaks Carl Sarapi ja 
Peeter Toominga jälgedes 
aastal 2019. Konkursile on 
oodatud fotoalbumis „55 
aastat hiljem. Virumaa“ 
olevast üheksast erinevast 
kohast tehtud uued üles-
võtted.

Fotovõistlus on ühtaegu 
nii uuenduslik kui ka nos-
talgiasse kalduv. Uuendus-
lik, kuna esmakordselt on 
lubatud kogu fototöötluse 
ampluaa oma hiilguses. 
Ajaloolist mõõdet lisavad 
Carl Sarapi ja Peeter Too-
minga 1937. ja 1992. aasta 
fotojäädvustused, mis on 
konkursitööde lähtemater-
jaliks.

Samuti ärgitatakse kon-
kursiga osalejaid liikuma. 
Fotojaht viib huvilised üle 
Virumaa üheksasse erine-
vasse asukohta, kus ootab 
taas ülesvõtmist 12 Sarapi 
ja Toominga poolt jääd-
vustatud kaunist või huvi-
tavat paika.

Fotod tuleb esitada 1. ok-
toobriks digitaalselt e-posti 
aadressil haljala@haljala.ee 
märgusõnaga „Fotokon-
kurss“.

Fotodele lisada autori ja 
esitaja täpne nimi, aadress, 
telefon ja e-posti aadress. 
Fotodele esitatavad tingi-
mused: resolutsioon 300 
dpi, suurus mitte väik-
sem kui 2480 x 1795 piks-
lit, JPG/JPEG formaadis. 
Igasugune fototöötlus on 
lubatud ja teretulnud. Iga 
konkursil osaleja võib esi-
tada kuni 5 pilti. Haljala 
vallavalitsus jätab endale 
õiguse kasutada konkursil 
auhinnatud fotosid Haljala 
valla ja Peeter Toomingaga 
seotud väljaannetes mitte-
kommertslikel eesmärki-
del.

Võistlustöid hindab viie-
liikmeline konkursikomis-
jon koosseisus Jaan Kün-
nap, Avo Seidelberg, Ain 
Liiva, Enar Essenson ja 
Maiga Parksepp. Fotokon-
kursi auhinnafondi suuru-
seks on 500 eurot.

Fotoalbumi „55 aastat 
hiljem. Virumaa“ eeskujul 
valmib näitus, kus Too-
minga ja Sarapi fotodele on 
lisatud foto samast kohast/
objektist aastal 2019.

Fotokonkursi lähtema-
terjal on kättesaadav aad-
ressil http://bit.do/foto-
jaht.

Kristi Aron,
Haljala abivallavanem
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Täna jõuab kinodesse 
tõsielusündmustel põhi-
nev draama „Hotell 
Mumbai“, mis näitab ter-
roristide rünnakut tipp-
klassi hotellile.

Tõnu Lilleorg

Filmitegijad on võtnud ees-
märgiks näidata tõetruult 
ohvriterohkeid sündmu-
si, mis juhtusid India linnas 
Mumbais 2008. aasta no-
vembris, kui terroristid hak-
kasid valimatult inimesi tu-
listama linna ühiskondlikes 
hoonetes. Mumbai on enam 
kui 12 miljoni elanikuga In-
dia suurim linn ja asub riigi 
lääneosas, otse India ookeani 
kaldal.

Filmi algul näeme, kuidas 
viietärnihotellis Taj Hotel 
kelnerina töötav Arjun (män-
gib „Rentslimiljonäri“ staar 
Dev Patel) sõidab motorolle-
ril tööle. Teda ümbritsev linn 

on täis saginat, see näib lõp-
matu ning pidevalt muutuva-
na. Samal ajal randub rannal 
kummipaat kümne terro-
ristiga, kel on kõigil kõrvas 
kuular, et olla kontaktis oma 
juhendajaga. Seljakottides on 
neil automaadid, granaadid ja 
laskemoon.

Terroristidel õnnestub ül-
dises segaduses hotelli pääse-
da. Nad avavad fuajees tule. 
Padrunihülsid klõbisevad 
marmorpõrandal. Kõik, kel 
õnnestub esialgu ellu jääda, 
peituvad tubadesse ja restora-
nidesse. Selles restoranis, kus 
teenindas Arjun, peidavad 
end ka India naiskuulsus Zah-
ra (Nazanin Boniadi) koos 
ameeriklasest abikaasa Davi-
diga (Armie Hammer) ning 
Vene miljonär Vassili (Jas-
on Isaacs). Ülakorrusel koos 
lapsehoidjaga asub Zahra ja 
Davidi pisipoeg.

Rünnak kestab enam kui 
kümme tundi ning selle aja 
jooksul näeme, kuidas hotelli 
töötajad kaitsevad külasta-

jaid, kuigi neil on võimalus 
põgeneda töötajate sissekäigu 
kaudu. Inimesed leiavad en-
das jõudu olukorras vastu pi-
dada ja üksteist abistada. Pisut 
saab aimu ka neist põhjustest, 
miks muidu täiesti tavalise 
välimusega noormehed on 
terroristideks hakanud.

Filmi režissöör on austraal-
lane Anthony Maras, kelle 
sõnul hämmastas ja inspiree-
ris teda sügavalt hotelli töö-
tajate kangelaslik käitumine. 
Jutustus sellest kohutavast 
sündmusest on ekraani-
le toodud ilustamata ja ilma 
stereotüüpidesse langemata. 
Aeg-ajalt näeb filmis ka lõike, 
kuidas kajastavad rünnakut 
telekanalid ja millisena jõuab 
sündmuste peegeldus teleek-
raanile.

„Hotell Mumbai“ ei ole film 
igaühele, millele viitab ka as-
jaolu, et see on keelatud alla 
neljateistaastastele. Linateos 
on valminud India, Austraalia 
ja USA koostöös.

Arjun ei suuda pilku hotellist lahti rebida.
Foto: kaader fi lmist

Elu ja surm lukshotellis
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Avatud: E - R 9-18, L 9-15

Rakvere, Turu plats 5

Tel 5647 3004

* REMONTE

* ALPINA

* RIEKER

* JANA

* TAMARIS

* CAPRICE

PALJU HÄID KINGI!
OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E-R

L

9-17

9-12

Külasta meie salongi Jaama pst 5, Rakvere
Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com

Koduleht: www.küttesalong.ee

Ideest teostuseni!

Järelmaksu

võimalus!

Kvaliteetne

infrapuna

soojendi

sobib kasu

tamiseks

õues kodu

terrassile

verandale

suvekööki

-

-

-

,
,

Sobib ka

sisetingimustesse

Too endale suvi lähemale!

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

www.omaporsas.ee

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Sealiha al 2,40 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad
rikkaliku valiku värsket sealiha.

Müügil lai valik sealihast saslõkke,
grill-lihasid, grillribisid, grillkoote,

erinevad grill- ja saslõkivorstid.

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Täiskasvanute tööalased täiendkoolitused
Rakveres, Jõhvis ja Tallinnas

• Personalitöötaja

• Müügiesindaja

• Ettevõtluse kiirkursus

• E-õppe kursused pilvekoolis

• Keelekursused

• Ilukoolitused

• Raamatupidamine

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

Asume Rakvere vallas

Sireli tee 3

Tel 503 7729,

322 4174

(Tapa teeristis)

MÜÜGIL RIKKALIK VALIK
heas korras kasutatud
mootorsaage, võsalõikureid,
ja murutraktoreid
Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil
uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid,
hekilõikurid, saed,
oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.ee

Tel: 5564 5207,
322 3325
Avatud: E-R 9-19
L 9-15 P suletud
www.rixratas.ee

•

RAKVERES,
Parkali 7

(Pihlaka kohvik)

LAI VALIK
jalgratta-

rehve


	kul1005001
	kul1005002
	kul1005003
	kul1005004
	kul1005005
	kul1005006
	kul1005007
	kul1005008
	kul1005009
	kul1005010
	kul1005011
	kul1005012
	kul1005013
	kul1005014
	kul1005015
	kul1005016
	kul1005017
	kul1005018
	kul1005019
	kul1005020

