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GROSSI TOIDUKAUBAD LAIENES VOKASSELK 3 TÖÖPAKKUMISEDLK 6-7

Ideest teostuseni!

Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com Koduleht: www.küttesalong.ee• •

Järelmaksu

võimalus!

482€

535 €

SAUNAKUU
Juunis kõik saunakerised -10%

Püsivalt lahe!

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% 
ja kehtivad kuni 31.08.2017 või kuni kaupa jätkub!
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Kaasaegne töömees vajab kaasaegset töörõivast. 
SNICKERS Workwear New Generation tööpükstel 

on suuremat liikumisvabadust andvad 
materjalid ja mugavam lõige. 

Tule proovi uusi suviseid tööpükse 
LITE Work ja FLEXI Work. 

SNICKERS Workwear 
FlexiWork ripptaskutega piraadipüksid. 

Keha järgiva disainiga uue põlvkonna tööpüksid. Kaasaegne 
lõige - eelpainutatud põlved ja veniv Cordura® kiil jalgevahel. 

100% Cordura® tugevdusega põlvekaitsetaskud ja sääreotsad. 
Funktsionaalsed taskud ees, taga ja külgedel. Materjal: kerge, 

hingav, veniv Cordura®: 88% Cordura®, 12% elastaan, 
270 g/m². Rip-stop kangas: 65% polüester, 35% puuvill, 

 200 g/m². Polüamiidist tugevdused: 100% Cordura®.

Tel 654 9900   Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ
 TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

 TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

 PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

 RAKVERE
Pikk 2

 VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

TÜRI
 Türi-Alliku

JÕGEVA
 Tallinna mnt 7

RAPLA
 Tallinna mnt 2a

PAIDE
Pikk 2

6905/8704

108 €
6905/8704

108 €
6103/0404
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Kui ostad ükskõik 
millised 

Snickers Workwear 
tööpüksid 

tavahinnaga, 
anname sulle 

kapuutsiga pusa 
art 2823/0400
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glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

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

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17

ARVAMUS

Ebavõrdsus ühiskonnas on 
aastatega pidevalt suurene-
nud. Elanikkonna nõrgema 
osa – pensionäride ning sot-
siaaltoetustest enam sõltuvate 
inimeste - sissetulekute tõus 
on olnud viimastel aastatel 
tunduvalt aeglasem kui kõrge 
kvalifikatsiooniga töötajate 
oma. Selline lõhe on kaasa 
toonud selle, et sotsiaaltoe-
tuste mõju vaesuse vähenda-
misel on viimase viie aastaga 
langenud 36 protsendilt 22 
protsendile.

Nii suur langus näitab, et 
sellisel kujul enam edasi min-
na ei saa. Olukorra paranda-
miseks tõstetakse lasterikaste 
perede sissetulekuid ning 
suurendatakse ka hambaravi-
hüvitiste määra.

Lasterikka pere toetus
Meie rahvastik vananeb 

ning valitsuse üheks peami-
seks eesmärgiks on pöörata 
rahvaarv taas tõusule. Selle 
toetamiseks hakkab riik 1. 
juulist maksma kolme ja ena-
ma lapselistele peredele 300 
euro suurust täiendavat laste-
rikka pere toetust, mis lisan-
dub seni kehtinud lapsetoetu-
sele.

Kui seni sai kolmelapseline 
pere lastetoetust 200 eurot, 
siis alates esimesest juulist 
hakkab pere saama koguni 
500 euro suurust toetust. Kui 
peres kasvab aga seitse või 
enam alaealist last, siis tõuseb 
lisatoetus 400 euroni kuus.

Usun, et noortele peredele 
meeldiks, kui nende peres 
kasvaks rohkem kui näiteks 
kaks last. Uus lasterikka pere 
toetus kindlasti ei taga olu-
korda, kus hakatakse massili-
selt lapsi sünnitama, kuid an-
nab olulist majanduslikku 
turvatunnet ja kindlust, et 

lastevanemad saavad oma las-
tele pakkuda kõike täisväär-
tuslikuks eluks vajalikku.

Lasterikka pere toetust ha-
katakse maksma automaatselt 
ning eraldi taotlust või aval-

dust selle jaoks tegema ei pea. 
Toetuse maksmine toimub 
lapsetoetusega samadel alus-
tel. Perel on võimalik laste-
rikka pere toetust saada kuni 
lapse 16aastaseks saamiseni 
või edasiõppimisel korral 
19aastaseks saamiseni.

Hambaravihüvitis
Lisaks perede toetamisele 

on riigi südameasjaks paran-
dada inimeste tervist. Suuhü-
gieeni parandamiseks hakkab 
selle aasta juulikuust kõigile 
ravikindlustatud inimestele 
kehtima hambaravihüvitis. 

2009. aastal lõpetas riik pal-
judele täiskasvanutele ham-
baravihüvitise tasumise ning 
kahjuks loobusid paljud ini-
mesed seetõttu hambaarsti 
juures käimisest sootuks. Tu-
levikus võib aga arsti külasta-
misest loobumine hoopis ku-
lukamaks muutuda, kuna 
pikka aega kontrollimata 
hambad võivad vajada hoopis 
suuremat ravi. Seetõttu on 
oluline taastada ja tõsta ham-
baravihüvitist kõigi  inimeste 
jaoks.

1. juulist kehtima hakkav 
hambaravihüvitis näeb ette 

aasta jooksul 30-eurost toe-
tust kõigile kehtiva ravikind-
lustusega täisealistele. Oluline 
on märkida, et haigekassa ei 
hüvita korraga rohkem kui 
50% kuludest. Niisiis selleks, 

et kasutada korraga 
ära kogu 30-eurone 
hüvitis, peab arve 
olema kokku 60 
eurot. Väiksemate 
summade puhul on 
kasutamata jäänud 
hüvitist võimalik 
kasutada järgmisel 
vastuvõtul. Tasub 
aga toonitada, et 
hüvitis kehtib ai-

nult ühe kalendriaasta jook-
sul ning järgmisesse aastasse 
summat üle viia ei ole võima-
lik.

Kõrgem hüvitis 
ja proteesid

Rasedatel, kuni 1aastaste 
lapse emadel, vanaduspensio-
näridel ning osalise või puu-
duva töövõimega isikutel on 
õigus saada aastas 85-eurost 
hüvitist. Kõrgema hüvitise 
saajad peavad ise maksma 
korraga 15% arvest. Seega, 85 
euro suuruse hüvitise korraga 
ärakasutamiseks peab arve 
olema vähemalt 100 eurot. 
Samasugune hüvitis on ette-
nähtud ka suurenenud ham-
baravi vajavatele inimestele.

Oluline on toonitada, et 
hüvitist on võimalik saada ai-
nult siis, kui hambaravi tee-
nust pakkuv asutus on haige-
kassa lepinguline partner. 
Uue seaduse puhul ei pea ini-
mene enam hüvitise saami-
seks tagantjärgi dokumente 
haigekassale esitama, vaid ar-
veldamine toimub elektroon-
selt ning juba arsti juures tee-
nuse eest makstes arvestatak-
se hüvitatav summa raviar-

velt maha.
Tuletan meelde, et lisaks 

hambaravihüvitisele jääb 
pensionäridele ja osalise või 
püsiva töövõimetusega isiku-
tele alles õigus taotleda ham-
baproteeside hüvitist, mille 
suuruseks on 255,65 eurot. 
Proteesidele mõeldud hüvi-
tist saab taotleda üks kord 
kolme aasta jooksul. Sama-
moodi nagu hambaravihüvi-
tise puhul, ei kandu ham-
baproteeside hüvitisest kasu-
tamata jääv osa järgmisesse 
perioodi.

Hammaste parandamine on 
kallis ettevõtmine ning har-
vad pole juhud, kus inimestel 
pole rahaliselt võimalik ham-
baarsti juures käia ning ainus 
tegevus arsti juures on ham-
maste välja tõmbamine. On 
oluline, et riik toetaks kallist, 
kuid esmavajalikku hambara-
vi. Mul on hea meel, et valit-
sus töötab selle nimel, et ini-
meste heaolu ja tervis para-
neks.

Siret Kotka-Repinski,
Riigikogu liige, 

Keskerakond

Juulist hakkavad kehtima uued toetused

Kui seni sai kolmelapseline pere 
lastetoetust 200 eurot, siis alates 
esimesest juulist hakkab pere 
saama koguni 500 euro suurust 
toetust. Kui peres kasvab aga 
seitse või enam alaealist last, 
siis tõuseb lisatoetus 400 euroni 
kuus.
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Toila vallas Voka ale-
vikus avati Grossi 
Toidukaubad kaup-
lus, see oli ettevõttel 
kuu aja jooksul juba 
teine avapidu Ida-Vi-
rumaal.

Liisi Kanna

Mai alguses avas klientidele 
uksed Grossi Toidukaubad 
kauplus Kohtla-Järve lahus-
linnaosas Orus, äsja lisandus 
ettevõtte kaupluste nimekirja 
Voka.

Kauplus ja kool 
on esmatähtsad

AS OG Elektra omanik 
Oleg Gross rääkis, et mõlema 
väikeses kohas avatud kaup-
luse puhul on tegu regionaal-
se projektiga. „Kui tahad, et 
elu Eestis edasi läheks, et ka 
Ida-Virumaal elu edasi lä-
heks, siis on esmase tähtsuse-
ga kindlasti kauplus, nii nagu 
ka kool,“ selgitas Gross Oru ja 
Voka kaupluse olulisust.

Ta meenutas seejuures, et 
Oru kaupluse ehitamise ajal 
võis näha, kuidas kohalikud 
lapsed tulid bussiga Jõhvist 
koolist. „Kui ei ole kooli ega 
toidukauplust, siis miks peak-
sid inimesed tahtma seal ela-
da?“ püstitas ta küsimuse.

Kui koolide paiknemine ja 

Grossi Toidukaubad laienes Vokasse

Voka elanikud ootasid Grossi Toidukaubad kaupluse ava-
mist väga. 

Foto: Üllar Lehesoo

hariduse tagamine on suures-
ti riigi teha, siis kaupluste 
osas saavad panustada eraet-
tevõtjad. Gross nentis, et ku-
na eraettevõte peab teenima 
kasumit, siis on selge, et te-
gutsetakse linnades ja kohta-
des, kus nõudlus on suur. Sa-
mas võiks ka väiksematesse 
kohtadesse panustada, kus 
poed muidu välja surevad. 
„Suured ketid, kellel on jõu-
du, võiksid kõik leida vahen-

deid, et ka selliseid projekte 
ette võtta,“ toonitas ettevõtja.

Tulevikku vaadates märkis 
ta, et ka Grossi Toidukaupa-
del on muidugi plaan jätkata 
laienemist suurematesse lin-
nadesse. „Sihikul on meil 
Narva, kus elab ikkagi 60 000 
inimest.“

Sortiment
Kuigi Orus ja Vokas ei ava-

tud kaupluseid lootuses mär-

gatavat kasumit teenida, loo-
dab ettevõtja, et need ka suurt 
kahjumit tooma ei hakka. 
„Aastaringselt jääb Oru kind-
lasti ühtlasema müügiga 
kaupluseks, Vokas on suve-
hooajal arvatavasti suurem 
käive. See on mereäärne kant, 
kus asuvad inimeste suveko-
dud,“ sõnas Gross. „Ostjas-
kond on Vokas veidi suurema 
ostujõuga ja ka sortiment tu-
leb meil seal teine,“ lisas ta.

„Sortiment on kauplustes 
selliste väikeste asulate kohta 
suhteliselt lai,“ rääkis Gross, 
lisades, et sortimendi määra-
misel mängib olulist rolli ka 
see, kui palju ruumi on. 
„Need kohad oleksid eelda-
nud väiksemaid kaupluseid. 
Kuna tegime kaupluste hoo-
ned täies mõõdus korda, siis 
võimaldas ruum ka sortimen-
ti laiendada.“

Kaubavalikust tõstis oma-

nik esile eestimaist sealiha. 
„See on vaieldamatult meie 
trump,“ rõhutas ta.

Nii Oru kui Voka kauplus 
on kahe kassaga ning kogu 
inventar on uus. „See aeg on 
ammu möödas, kus kasutatud 
või vana inventari paneksi-
me,“ sõnas omanik. Voka 
kaupluses saab arvatavasti 
tööd kaheksa inimest ja see 
on avatud iga päev.
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Tallinnas ja Harju-
maal on registreeri-
tud ainuüksi maikuu 
jooksul üle 60 valera-
ha kasutamise juhtu-
mi, üks juhtum on 
registreeritud ka Lää-
ne-Virumaal.

Kaius Mölder

Kui veel mõni aasta tagasi 
valmistati valeraha kodustes 
tingimustes, kus kasutati koo-
piamasinat, siis nüüd on liik-
vel kupüürid, mis on trükitud 
tipptasemel trükimasinatel.

Politseinikud toovad välja 
kolm riiki, kus valeraha trü-
kitakse, need on Bulgaaria, 
Rumeenia ja Itaalia. Rahatä-
hed, mis Euroopasse laiali lä-
hevad, on kõrgekvaliteedili-
sed ja palja silmaga on neid 
üsna raske õigetest eristada.

Seepärast kasutataksegi va-
leraha ringlusse laskmiseks 
kohti, kus puuduvad seadmed 
raha kontrollimiseks. Näiteks 
sooritatakse turul või puuvil-
jamüügiletis mõneeurone ost 
ja vahetusraha saadakse tagasi 
juba õigetes kupüürides. Sa-
muti on valeraha levitajate 
lemmikuteks suurüritused, 
kus on palju kliente, õhtul hä-
mar ja müük toimub kon-
veiermeetodil.

Hiljutised juhtumid
Ainuüksi maikuu jooksul 

registreeriti Tallinnas ja Har-
jumaal üle 60 valeraha kasu-
tamise juhtumi. Seda on poo-
le rohkem kui mullu samal 
ajal.

Põhja prefektuuri krimi-
naalbüroo talituse juhi Juhan 
Ojasoo sõnul oli valeraha le-

Taas on liikvel valeraha

Võltsraha. 
Foto: arhiiv/ PPA

viku hüppeline tõus Harju-
maal signaaliks, et keegi laseb 
süstemaatiliselt valeraha käi-
bele. Kuigi Ojasoo ei täpsus-
tanud kriminaalpolitsei töö-
meetodeid, mismoodi jõuti 
levitaja jälile, tabasid politsei-
nikud maikuus 17aastase Tal-
linna noormehe, kes tegeles 
valeraha levitamisega.

„Episoode kogunes noorele 
mehele üle kümne ning kõik 
olid viiekümne eurose vää-
ringuga võltskupüürid,“ täp-
sustas Ojasoo. Seejuures tänas 
talituse juht tähelepanelikke 
inimesi, kellest oli suur abi 
kurjategija tabamisel.

Kuigi põhiliselt tuleb va-
leraha välja pealinnas, siis on 
võltsitud kupüüre avastatud 

ka teistes piirkondades. Näi-
teks on alustatud menetlus ka 
ühe juhtumi osas, mis puudu-
tab Lääne-Virumaad.

3. juunil tuvastati, et Simu-
na alevikus asuvas poes on 
maksmiseks kasutatud valera-
ha. Tegu oli 50 eurose rahatä-
hega. Politsei- ja Piirivalvea-
meti pressiesindaja Leana 
Loide sõnul ei ole hetkel tea-
da, kes kupüüri poes kasutas 
ja kust see pärineb. Politsei 
alustas juhtumi täpsemate as-
jaolude selgitamiseks krimi-
naalmenetlust.

Valeraha detektor
Eesti Kohtuekspertiisi Ins-

tituudi direktori Üllar Lanno 
sõnul saadab politsei igal aas-

tal ekspertiisi kümneid võltsi-
miskahtlusega kupüüre. 
„Võltsimistase on üsna eri-
nev. Viimastel aastatel on 
kurjategijate tase raha trükki-
misel kõvasti paranenud, kuid 
ekspertiisi tehes ei jää eksper-
tidele midagi märkamata,“ üt-
les Lanno. Lisaks võltskupüü-
ridele on ekspertiisi jõudnud 
ka kaheeuroseid võltsmünte.

Paljuski jõuab valeraha Ees-
tisse just turistide kaudu. Selle 
tõestuseks olid möödunud 
aasta suve lõpus Pärnus toi-
munud muusikaüritusel 
Weekend Festival ja Tallinna 
lauluväljakul toimunud 
90ndate festivalil aset leidnud 
juhtumid. Enne, kui politsei-
nikud lätlastest valerahalevi-
tajad tabasid, suutsid nad kah-
ju tekitada mitme tuhande 
euro väärtuses.

See, et tegemist on valera-
haga, selgub petta saanu jaoks 
kas Sularahakeskuses või 
väiksemate kauplejate puhul 
sularaha sissemakse automaa-
ti sisestades.

Ojasoo sõnul võiks igal 
kauplejal olla valeraha detek-
tor, millega saab ostjalt raha 
vastu võttes koheselt seda 
kontrollida. „Hiljem võivad 
kahjud olla üsna suured ja 
tõenäoliselt tuleb kaupmehel 
valeraha tõttu tekkinud kah-
jud korstnasse kirjutada,“ rää-
kis Ojasoo.

Samas on seadusandja poolt 
valeraha levitamise eest ette-
nähtud karistused üsna soola-
sed. Esmakordse levitamise 
eest võib saada karistuseks 
kuni viis aastat vabadusekao-
tust ja kui tegemist on teist-
kordse vahele jäämisega, siis 
võib levitajat ees oodata juba 
10 aastat reaalset vanglakaris-
tust.

Keskerakond avalikustas 
Rakvere linnapea kandidaadi

Rakvere keskväljakul toimunud avalikul üritusel märkis 
riigikogu esimees Enn Eesmaa, et Rakveres on mitu tublit 
inimest, kes vääriksid esiknumbri kohta sügisel toimuvatel 
valimistel. „Läbirääkimise tulemusel oleme teinud otsuse, et 
selleks saab Triin Varek (pildil),“ teatas Eesmaa.

Riigikogu esimees rääkis, et Varekul on kadestamisväärne 
CV, ta on töötanud mitmetes ministeeriumites ja omab ko-
gemust MTÜde tegevuses. „Triin Varek on Rakvere tüdruk 
ja elab praegugi siin. Ta tunneb kohalikku elu läbi ja lõhki,“ 
lisas ta.

Varek rääkis pärast tema kandidatuuri avalikustamist, et 
Keskerakond toetab keskklassi ja see ühtib tema mõttemal-
liga. Valimisprogrammi tutvustamiseks oli küll veel vara, 
kuid Varek märkis ära mõned olulised punktid.

„Meile on väga oluline avatud linna juhtimine,“ rõhutas 
Varek. „Ka linna planeerimine peab jõudma uuele tasemele 
– hõlmama kogu elukeskkonna arengut,“ jätka ta. Varek tõi 
välja turvalise liiklemise olulisuse ning kõnniteede korda te-
gemise vajaduse.

Linnapeakandidaat tõstis esile ka ettevõtluse toetamist ja 
ettevõtluskeskkonna arendamist.

Keskerakonna valimisprogramm kinnitatakse Eesmaa sõ-
nul 17. juunil ja seejärel on oodata ka kohalike valimisprog-
rammide valmimist.

Foto ja tekst Liisi Kanna

www.aknakoda.ee

RAKVERE MÜÜGIESINDUS:

Laada 41 (Rakvere bussijaama vastas)

E-R 9.00-17.30

tel. 324 2352

rakvere@aknakoda.ee

Alates 1958

Täpsem info:

PVC-akende kampaania

Mina valin

parimad!

-57%

Suvel on tähtajad pikad ja kaup kallim!

6.-20. juuni
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Rakvere linnavoliko-
gu on algatanud de-
tailplaneeringu plaa-
niga rajada Rakvere 
gümnaasiumi ring-
teele riigigümnaa-
sium. Mitte kõik ei 
ole aga selle ideega 
päri ning alternatiiv-
se asukohana nähak-
se Vabaduse 1 asuvat 
Alar Kotli projektee-
ritud maja.

Liisi Kanna

Rakvere gümnaasiumi au-
las toimus avalik arutelukoos-
olek, kus oli kõne all tulevase 
riigigümnaasiumi asukoht. 
Koosoleku kokku kutsujad 
leiavad, et erinevaid variante 
on liiga vähe analüüsitud.

Kogunemise üks korraldaja 
ja moderaator, Rakvere lin-
navalitsuse liige Marti Kuusik 
nentis, et koosoleku üheks 
praktiliseks väljundiks on et-
tepanek volikogule tellida uu-
ring, milles oleks käsitletud 
ajaloolisse hoonesse riigi-
gümnaasiumi rajamise või-
malusi nii numbriliselt kui vi-
suaalselt.

Miks eelistada 
Kotli maja?

Kuusik esitas ka kolm põh-
just, miks peaks riigigümnaa-
siumi looma just ajaloolise 
maja baasil. Kõige olulisema-
na tõstis ta esile, et Vabaduse 
1 asuval hoonel on Rakvere 
tingimustes kõige sisukam 
„oma lugu“. 

„Kool, millel on pikk ajalu-
gu, eriti, kui seda toetab pikka 

Rakvere linnavalitsuse liige Marti Kuusik (pildil paremal) märkis Rakvere gümnaasiumi au-
las toimunud arutelukoosolekul, et sooviks otsustajatelt saada võrdlust, kus tõestatakse ära, 
miks on kõige õigem riigigümnaasiumi tarbeks rajada gümnaasiumi ringile uus hoone. Kuu-
sik tõi ka mõttesuuna näitajaks ühe enda koostatud variandi. 

Foto: Liisi Kanna

ajalugu kehastava hoone ole-
masoluga, omab ühte väga 
suurt vara – oma lugu. See on 
lugu, läbi mille uued õppijad 
hakkavad jagama vaimset 
ühisosa enne neid elanud ja 
tegutsenud inimestega, nende 
parimate tegudega,“ selgitas 
ta oma sõnavõtus.

Teine põhjus on Kuusiku 
sõnul linnaehituslik. „Kui on 
võimalik lahendada haridus-
võrgu arenguküsimus ära il-
ma niivõrd tundlikul alal suu-
ri ehituslikke mahte püstita-
mata, peaks seda tegema. 
Milleks sulgeda vaateid ja ris-
kida, et võib-olla saame võõr-
kehana mõjuva ajalise lahen-
duse.“

Viimaks nimetas ta majan-
dusliku argumendi. „Kolmas 
põhjus on majanduslik. Kui 
riigi toega saame korda aja-
loolise gümnaasiumihoone, ja 

võimalik, et ka ühe põhikoo-
lihoone, ei pea me linna va-
henditest remontima kahte 
koolimaja.“

Ka ürituse teine korraldaja, 
Rakvere linnavolikogu liige 
Andres Jaadla ei poolda voli-
kogu praegust otsust. „Tõsi-
seltvõetav alternatiiv on riigi-
gümnaasiumi rajamine va-
nasse gümnaasiumi. Puudu-
vad ka piisavad argumendid, 
miks uus hoone peaks rajata-
ma sellele asukohale,“ võttis 
Jaadla oma seisukoha kokku.

Miks rajada uus hoone?
Rakvere linnavolikogu esi-

mees Toomas Varek nentis, 
et ehkki üldrahvalikku koos-
olekut ei ole tõesti riigigüm-
naasiumi asukoha osas toi-
munud, on teemat laiapõhja-
liselt arutatud. „Kaasatud on 
nii volikogu komisjone kui 

Haridus- ja Teadusministee-
riumi esindajaid. Nemad ar-
vavad, et see on üks parimaid 
kohti,“ märkis Varek. „Arvan, 
et need arutelud on aktivisee-
runud tänu valimistele.“

Varek pooldab uue hoone 
rajamist ja nö tühjalt lehelt 
alustamist. „Uus maja on at-
raktiivne. Meil on vaja noori 
õpetajaid. Tulla tahetakse ik-
ka kaasaegsesse hoonesse. Me 
ei saa sellist keskkonda luua 
muinsuskaitse all olevasse 
hoonesse.“

Rakvere linnavalitsuse ha-
riduskomisjoni esimees ja 
Rakvere Reaalgümnaasiumi 
direktor Martti Marksoo ei 
osalenud küll ise koosolekul, 
kuid selgitas Kuulutajale an-
tud intervjuus, miks on just 
uue hoone rajamine parim 
valik.

„Miks üldse uus maja? Lin-

nal on võimalus hoida kokku 
ühe hoone ülalpidamiskulud, 
juhul kui linna põhikooli 
võrk jääks Vabaduse tänava, 
Võidu tänava ja Tartu tänava 
kooli kanda. Selle kolme maja 
maht kataks ära linna põhi-
koolivõrgu vajadused, seal 
hulgas ka erivajadusega laste 
vajadused (HEV), mille jaoks 
praegu ruumi ei ole“ selgitas 
Marksoo. „Teiseks, kui haka-
takse uut maja ehitama, ei 
oleks vaja asenduspindu. Ehi-
tamine võtab umbes kaks aas-
tat, ühegi kooli igapäevast 
tööd ei lööda segamini.“

Hariduskomisjoni esimees 
märkis, et kui anda Vabaduse 
tänava hoone riigigümnaa-
siumiks ära, siis Võidu, Tal-
linna ja Tartu tänava hooned 
ei kataks ära linna vajadusi. 
Ühele neist tuleks hakata ra-
jama juurdeehitist. „Samal ajal 
on linnal väga vaja töö- ja 
tehnoloogiaõpetuse komp-
leksi. Euroopa rahadest on 

võimalik põhikoolivõrgu 
jaoks taotleda lisaraha ainult 
ühele objektile. Ei Tallinna 
ega Tartu tänava hoone juur-
de ei ole võimalik rajada juur-
deehitust pluss töö- ja tehno-
loogiaõpetuse kompleksi. 
Uue hoone rajamisega saaks 
ühtlasi ära lahendada kaks 
sõlmprobleemi: ruumid teh-
noloogiaõpetuse andmiseks ja 
HEV lastele. “

Ta nentis, et kuigi otsuse 
aluseks on ratsionaalsed ar-
gumendid, on uus hoone ka 
kõige õiglasem.

„Rakvere linnas on kaks 
kooli. Mõlemad koolid on 
väärt seda, et sealt võiks güm-
naasiumi hariduse andmine 
jätkuda. Uus maja on neut-
raalne koht, uus meeskond 
on vaba senistest traditsioo-
nidest. Uue kooli käima saa-
mine võtab 10-15 aastat aega, 
lihtsam on, kui ei ole hoone 
ajaloolist pärandit seal kõr-
val.“
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• Peagi avatav gurmee-pubi Tapal 
ootab oma meeskonda säravaid, 
töökaid ja rõõmsameelseid baari-
t ö ö t a ja i d  ja  ko k ka .  C V  s a a t a 
jaanika@rogerresto.ee, lisainfo 5684 
5428

• Väike juustutehas Võhus otsib 
meistrit, väljaõpe kohapeal. Tel 
5349 9515

• Ararat Grill  otsib kokka  ja 
klienditeenindajat .  Väljaõpe 
kohapeal. Tel 5331 0487

• Art Cafe otsib oma meeskonda 
täiskohaga klienditeenindajat ja 
vahetuse kokka. Ootame teie CV-d 
hotell@artcafe.ee

• Pakun tööd abikokale (hooajaliselt) ja 
lihunikule. Tel 529 0266
• Lainela Puhkeküla Käsmus otsib 
oma kollektiivi töömeest/abitöölist. 
Ööbimisvõimalus kohapeal. Info 
tööaegadel tel 5809 0917

• Pakun tööd koristajale hommikuti 2 
tundi, auto vajalik. Sobib ka vanemale 
inimesele. Tel 517 9263

• Vajatakse trimmerdajaid üheks 
kuuks. Tel 554 9113

• Korteriühistu Rakveres pakub tööd 
majahoidjale. Töö aastaringe. Tasu 
kokkuleppel. Tel 516 5578

• Töö abitöölisele talus. Tel 5809 8939

• Aiapiirete ja puidutöödega tegelev 
ettevõte  otsib oma meeskonda 
töötajat. Info 5683 5424, Erki

• Pakun tööd traktorile ja traktori 
juhile, kes saab tulla söötis olnud 
heinamaad kündma. Tegemist on 
0,4 ha suuruse maapinnaga, kuhu 
o n  rajat u d  s uv e k o d u  Ta m s a l u 
lähistel.  Soov on maa künda ja 
vajadusel tasandada. Tee julgelt 
hinnapakkumine! Tel 5694 2240

• Moya OÜ pakub Rakveres kohalikule 
i n i m e s e l e  t ö ö d  t a a r a j a a m a 
operaatorina. Sobib hästi pensionärile 
ja töövõimetuspensionärile. Lisainfo 
p i i rk o n naju h i l t  5 3 0 3  3 5 4 9  v õ i 
info@moya.ee

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

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

• Edukas Soome firma Agnemi Ra-
kennus Oy kutsub tööle kogemustega 
üldehitustöölisi, lisaks saavad veel 
tööd maalrid, puusepad, teemant-
puurijad, müüriladujad, krohvijad. 
Teostame töid Helsingi-, Vantaa-, Es-
poo piirkonnas. Vajalik on soome keele 
oskus ja Soomes töötamiseks vajalikud 
paberid (henk.tunnus, veronumero, 
roheline kaart), eelnev töökogemus, 
oskus iseseisvalt tööga hakkama saa-
da, projekti lugemise oskus. Kasuks 
tuleb autojuhilubade olemasolu. Palk 
on ametlik ja vastab kindlasti TES:i 
nõuetele. Huvilistel saata CV e- mailile: 
ehitasoomes@hotmail.com

• Vajatakse oskuslikku ehitusmeest 
sisetööle. Tel 5680 1956

• Raum OÜ otsib oma kollektiivi aia-
majade pakkijat, töö vahetustega. 
Asukoht Rakvere Tootmise tn 6. Tel 
515 6342

• Ettevõte pakub tööd C- kat. autoju-
hile (kraanaga veoauto). Tel 5554 7177

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

PAKUN TÖÖDOTSIN TÖÖD

• Kohusetundlik ja kogemustega 
kojamees soovib leida tööd. Tel 5565 
4047

• Puhastusteenindaja otsib tööd 
Rakvere linnas. Tel 5639 9498

Loe kuulutajat
www.kuulutaja.ee
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otsib ausat, korrektset, kohusetundlikku ja töökat

ABITÖÖLIST
(kohe kuni september)

Tööülesanded: muru niitmine murutraktori ja

trimmeriga, erinevad korrastus ja hooldustööd

laagriplatsil, värvimistööd, puude ladumine,

rehitsemine ja teised sarnased jooksvad tööülesanded.

“Lepispea Caravan & Camping” Võsul

&&&
CaravanCaravanCaravan
CampingCampingCamping

Kui sa soovid teha tööd,

siis palun kirjuta meile: info@lepispea.eu

või helista gsm nr. 55 614 843 (Helmut)

TÖÖ/TASUB TEADA

Maja ees seisvad autod ja 
parkimise korraldamine teki-
tavad korteriühistutele järjest 
enam probleeme. Korteri-
ühistus parkimise korralda-
miseks tuleb majas kehtestada 
parkimiskord. On oluline tea-
da, et parkimiskorda ei saa 
vastu võtta üldkoosolekul 
hääleenamusega, vaid selle 
saab kehtestada üksnes korte-
riomanike kokkuleppel.

Nimelt kuulub korteriühis-
tu kinnistul paiknev parki-
misala kõigi ühistu korterio-
manike mõttelise osa hulka 
ning seetõttu ei saa parkimis-
korra kindlaksmääramist ot-
sustada mittetulundusühin-
gute seaduse alusel korteri-
ühistu üldkoosolekul. Ühistu 

parklas  parkimiskorra kind-
laksmääramist saab  kehtiva 
seadusandluse  alusel, seal-
hulgas asjaõigusseaduse alu-
sel, reguleerida üksnes kõigi 
korteriomanike kokkuleppe-
ga. Selline konsensuslik otsus 
on vajalik aga ainult korteri-
ühistu juurde erastatud maal 
parkimise korra kehtestami-
seks.

Kui mõni korteriomanik 
keeldub parkimiskohtade 
kokkuleppe sõlmimisest, või-
vad teised omanikud nõuda 
parkimiskorra kindlaksmää-
ramist kohtumenetluses. 
Praktikas muidugi igal ühis-
tul vastavat kokkulepet sõl-
mitud ei ole ning parkimis-
kohtade kasutus on välja ku-

junenud parkla kasutuse käi-
gus.

See toimib aga niikaua, ku-
ni majas ei ole omanikevahe-
lisi vastuolusid. Kui need te-
kivad või tundub ,et hakka-
vad tekkima, tuleks parkimis-
kord omanike kokkuleppena 
siiski sõlmida. Kui aga tava-
pärane kasutus toimib tõrge-
teta ja ruumi jagub kõigile, 
siis eraldi parkimiskorra te-
gemist ei julgeks soovitada – 
see võib omakorda suhted 
majas keeruliseks ajada.

Mida aga teha, kui korteri-
ühistu oma kinnistust ei jätku 
parkimiskohtade tagamiseks? 
Erinevates linnades on ra-
kendatud erinevaid prakti-
kaid. Kindlasti tuleks korteri-

ühistul pöörduda omavalitsu-
se poole täiendava parkimis-
ruumi võimalikuks leidmi-
seks.

Kui omavalitusega on kok-
kuleppe saavutatud, siis kor-
terühistu kasutuses oleval 
omavalitsusele kuuluval maal 
võidakse korraldada parki-
mist üldkoosolekul lihthääl-
teenamusega vastu võetud 
korra alusel.

Andres Jaadla,
Eesti Korteriühistute Liidu 

juhatuse esimees

Riigihalduse minister Mih-
hail Korb kinnitas piirkonda-
de konkurentsivõime tugev-
damise (PKT) programmi 
Lääne-Viru tegevuskava ning 
ka programmi maakondliku 
eelarve, mille suuruseks on 
6,7 miljonit eurot.

Tegevuskavas on 14 maa-
konna projektiideed, toetuse 
vajadusega 15,6 miljonit eu-
rot, milledel on nüüd võima-
lus kandideerida programmi 
toetusele.

Rahastamistaotluse periood 
algab 8. juunist ning taotlused 
tuleb esitada EASile hiljemalt 

25. septembriks.
Maakonna projektiideed 

tuli panna eelisjärjekorda 
ning maakonna hindamisko-
misjoni hinnangul on oma 
mõjukuselt prioriteetsemad 
projektid Kunda sadama ette-
võtlusala, Rakvere Vallimäe 
laululava kompleksi ning 
Arkna mõisas tervise- ja 
agroturismi teemapargi aren-
damine, Sõmeru-Näpi kerg-
liiklustee ehitamine, Võsu 
ranna puhketaristu rajamine 
ning Pika tänava renoveeri-
mine Rakvere linnas.

Et maakonna projektiideed 

saaksid võimalikult hästi ra-
hastusvooruks ettevalmista-
tud ning programmi eesmär-
gid Lääne-Virumaal võimali-
kult mõjusalt täidetud, koh-
tus maavanem Marko Torm 
6. juunil EASi ja rahandusmi-
nisteeriumi esindajatega. 
„Põhjendasin projektide olu-
lisust ja andsin lisainformat-
siooni kõigi maakonna tege-
vuskavva lülitatud projektii-
deede kohta. Nüüd on kõik 
taotlejate endi kätes,“ sõnas 
Torm.

Piirkondade konkurentsi-
võime tugevdamise investee-

ringute toetusskeemi rahas-
tab Euroopa Regionaalarengu 
Fond. Jagatav summa maa-
kondadele on kahe vooru 
peale kokku ligi 135 miljonit 
eurot. Lääne-Viru maakon-
nale eraldatud toetuse maht 
kahe vooru peale kokku on 
12,4 miljonit eurot.

PKT esimeses voorus ra-
hastati Lääne-Virumaa seitset 
projektiideed toetuse mahuga 
5,6 miljonit eurot. 

Kuulutaja

Lääne-Virumaa saab toetust 6,7 miljonit

Korteriühistud muutuste tuules XIII
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Sven Hõbemägi tervisenurk

TREENINGUTE ERIJUHUD
I osa

T reeningute erijuhtude 
all pean silmas olukordi, 
kui inimesel on mõni 

terviseprobleem, millega 
treeningu ülesehitusel arves-
tama peab. Järgnevates lugu-
des võtangi vaatluse alla levi-
numad erijuhud, seekord 
peatun pikemalt kõrge vere-
rõhu ja diabeediga seotud eri-
päradel.

Kõrge vererõhk
Kõrge vererõhk tekib siis, 

kui organismi hapnikurikka 
verega varustavate veresoon-
te toonus on tõusnud. Sellises 

situatsioonis peab süda roh-
kem tööd tegema, et suruda 
verd läbi ahenenud soonte ja 
hoida kudede hapnikuga va-
rustatust endisel tasemel.

Kui kõrge vererõhk on tek-
kinud, siis tuleks kindlasti üle 
vaadata nii oma toidulaud, 
treening kui ka vaimne ter-
vis. Pidev kõrge vererõhu sei-
sundis olemine ja ka treeni-
mine võib tõsta nii süda-
meinfarkti kui ka insuldi ris-
ki. Sageli on sümptomid mär-
kamatud ja haigus kujuneb 
aeglaselt, sellepärast on oluli-
ne, et vererõhku regulaarselt 

Näpunäited kõrge vererõhuga treeninguks:
• Alusta alati 10-15 minutit kestva eelsoojenduse-

ga, näiteks kerge kõnd enne kiirkõndi.
• Harjutusi soorita aeglasemalt kui tavatreenijad.
• Kui valid kerge aeroobika trenni, siis väldi kiireid 

suunamuutusi ja pöördeid, samuti hüppeid.
• Lihasharjutuste puhul väldi maksimaalseid pin-

gutusi ja kasuta kergeid raskusi, umbes 40-60 
protsenti maksimaalsest raskusest ning 15-20 
kordust seerias.

• Harjutuste sooritamise ajal ei tohi hinge kinni hoi-
da! Hinga sujuvalt, pingutuse ajal välja.

• Väldi harjutusi, kus pea on südame piirkonnast 
madalamal või jalad peast kõrgemal, näiteks 
jalgade surumine ülesse, keretõsted pea alaspidi 
jne.

• Venita kindlasti peale treeningut 10-15 sekundit 
koormust saanud lihasgruppe.

• Lõpeta kohe treening, kui tekib iiveldus, valu rind-
keres, peapööritus jms nähud.

Kõrge vererõhuga pea meeles!
• Liigu regulaarselt.
Liikumine aitab hoida kehakaalu kontrolli all, er-
gutab ainevahetust, mõjutab soodsalt vererõhku, 
vere kolesteroolisisaldust ja veresuhkru tasakaa-
lu. Näiteks 10 kg kaalukaotus võib langetada 
ülekaalulistel inimestel vererõhku kuni 10 mm Hg 
võrra.
• Toitu tervislikult.
Söö rohkesti kiudaineid (köögiviljad, marjad, 
täisteratooted, puuviljad), vähe soola ja vähe 
tahkeid rasvu. Väldi alkoholi liigset tarbimist, 
sest alkohol suurendab kehakaalu ja kiirendab 
veresoonte lupjumist. Südamesõbralik toit vähen-
dab vere kolesterooli sisaldust, alandab vererõh-
ku ja kehakaalu.
• Loobu suitsetamisest.
Suitsetamine kiirendab veresoonte lupjumist, 
vähendab vere hapnikusisaldust, suurendab vere 
hüübivust ja trombiohtu. Seega tekib suitsetades 
suur oht südameinfarkti ja ajuinsulti haigestumi-
seks.
• Puhka regulaarselt.
Küllaldane puhkus vähendab stressi ja seega ka 
ohtu kõrge vererõhu tekkeks.

Diabeet ja treening
Enne treeningutega alustamist konsulteeri kindlasti 
arstiga, sest trennil on oluline seos ka toitumisega 
- füüsiline koormus võib veresuhkru taset oluliselt 
alandada. Sellepärast peab diabeetik olema väga 
teadlik, kuidas treeninguid ja toitumist kombineerida, 
millal insuliini manustada jne.
Kindlasti ei ole aga treening suhkruhaiguse korral 
vastunäidustatud. Vastupidi, füüsiline koormus mõjub 
kehale ja veresuhkrule positiivselt ning parandab 
insuliinitundlikkust, samuti tugevdab treening lihaseid, 
liigeseid, südant jne. 

Diabeet ehk 
suhkruhaigus

Insuliin reguleerib vere-
suhkru taset ehk aitab glü-
koosi energiaks muuta ja seda 

rakkudesse transportida. 
Suhkruhaigus on krooniline 
ainevahetuse häire, mille pu-
hul kõhunääre toodab liiga 
vähe insuliini või kui insuliini 
toodetakse piisavalt, siis di-
abeedi puhul ei toimi see ku-
dedes nii nagu vaja.

Diabeeti saab kontrolli alla 

hoida, aga mitte välja ravida. 
Just tervislik elustiil - regu-
laarne liikumine ja õige toitu-
mine - aitavad haigust pare-
mini kontrollida.

Eristatakse kahte tüüpi di-
abeeti. Esimest 
tüüpi kutsutakse 
insuliinisõltu-
vaks diabeediks, 
mis algab lapse- 
või noorukieas 
ning mille tule-
musena insuliini 
tootvad kõhu-
näärme saareke-
se rakud hävine-

vad. Esimese tüübi sümpto-
mid arenevad ruttu, päevade 
või nädalatega. Haiguse ravi 
on eelkõige toetav - insuliini 
ravi toetatakse sobiva toitu-
mise ja regulaarse füüsilise 
koormusega.

Teine tüüp, mida kutsutak-
se insuliinisõltumatuks di-

abeediks, 
algab sa-
geli täis-
kasvanu 
eas ja selle 
puhul in-
suliini toi-
me nõrge-
neb ning 

kompetentne treener, kellega 
treeningplaan paika panna.

Kõrge vererõhuga inimes-
tele sobib kõige paremini 
aeroobne treening, näiteks 
kõndimine, rattasõit, ujumi-
ne, vesivõimlemine, kerge 
aeroobika jmt. Sedalaadi tree-
ningute ajal saad paremini 
kontrollida pulssi ning seda, 
et ei tekiks väga suurt hapni-
ku defitsiiti ehk tugevat hin-
geldust.

Inimene, kes pole enne üld-
se trenni teinud, võiks alusta-
da 10-15 minutiliste treenin-
gutega, suurendades treenin-

gu kestust vähe-
haaval kuni 60 mi-
nutini. Esmaseks 
treeninguks ei so-
bi jõusaalitree-
ning. Hiljem, tree-
neri koostatud ka-
va alusel, võib 
neid siiski teha.

mõõdetaks. Seda enam, et 
kõrgvererõhutõbi on ka päri-
tav.

Lisaks tuleb rõhutada, et 
kuigi vererõhk tõuseb koos 
vanusega, ei tohiks ka eaka-
mad inimesed sellesse üks-
kõikselt suhtuda.

Kõrge vererõhk 
ja treening

Enne treeningutega alusta-
mist peaks kindlasti läbima 
arstliku kontrolli, mis annab 
ülevaate tervislikust seisun-
dist. Peale seda tuleks leida 

Diabeedi sümptomid
• liiga sage urineerimine
• pidev väsimus
• suurenenud janutunne
• kehakaalu muutused
Tasub märkida, et suhkruhaiguse 
kergemate vormide puhul võivad 
sümptomid puududa.

Liikumise mõju veresuhkrule sõltub:
• treeningu kestvusest 
• treeningu intensiivsusest
• diabeedi kontrolli all hoidmisest
• viimatisest toidukorrast
• sellest, kuhu insuliini viimati süstiti
• treeningu keskkonna temperatuurist

Diabeetikuna pea meeles!
Kunagi ei tohi treenida ilma insuliinita. Insuliini vajadus 
võib küll väheneda, kuid ilma insuliinita treenimine on 
ohtlik.
Pea meeles, et insuliini imendumine sõltub kliimast ja külma 
ilmaga insuliini imendumine aeglustub.
Insuliini ei tohi süstida sellesse lihasesse, mida kavatsetakse 
treenida.
Tarbi enne treeningut süsivesikuterikkaid toite, näiteks 
puuviljad, mahl jms. Kui treening kestab rohkem kui tund, 
peaks iga poole tunni tagant süsivesikuid tarbima.
Aeroobne treening peaks olema esmane valik.
Kuna diabeetikutel on sageli ka kõrge vererõhk, siis väldi 
treeninguid, mis seda tõstavad, näiteks tõstesport.
Treeningjalanõud peavad olema mugavad ja ei tohi hõõ-
ruda, kuna kõrge veresuhkur võib põhjustada veresoonte 
ja närvide vigastusi, mistõttu on hõõrdumisoht suur.
Ülekaalulistele diabeetikutele kehtivad samad nõuanded, 
mis teistele ülekaalulistele – treeningud peaksid olema 
madala intensiivsusega ja liigeseid vähem koormavad 
(ülekaaluliste treeningust tuleb juttu järgmisel nädalal).
Täpsed juhised treeningu ja toitumise osas annab väljaõp-
pinud arst.

Millist trenni diabeetikuna valida?
Nii, nagu iga treeninguga alustaja, peab ka di-
abeetik alustama väiksemate koormustega, näiteks 
4-5 korda nädalas 30 minutit kerget treeningut. 
Sobivad kepikõnd, jalgrattasõit, ujumine, kergemad 
jõutreeningud jne. Treeningute valikute osas kardi-
naalseid keelde ei ole, kui peetakse silmas olulisi põ-
hitõdesid: koormust suurendatakse vähehaaval, mitte 
üle 10 protsendi nädalas, puhatakse ja taastutakse 
piisavalt jne. Jälgida tuleb enesetunnet, et järgneva 
treeningu ajal ei oleks väsimust ega lihasvalu.

Mida treenib? Delta(õla)lihaseid.
Sooritamine: Võta kangist pealthaardes kinni ning 
istu pingile (võib teha ka seistes). Too kang rinnaüla-
osani ning suru ülesse.
Mida jälgida? Haare peaks olema kas õlgadest 
natuke laiem või kitsam, viimasel juhul kaasatakse 
triitsepsid rohkem töösse. Jälgi, et liigutus oleks sujuv 
ja väldi kangi nn. rinnalt põrgatamist.

NÄDALA HARJUTUS 
SURUMINE KANGIGA RINNALT

Algasend Lõppasend

Milline on normaalne vererõhk?
Normaalne vererõhk:
 <130/<85 mm Hg.
Piiripealne vererõhk: 
130–139/85–89 mm Hg.
Kõrge vererõhk:
>140/>90 mm Hg.

aastate möödudes võib selle 
tootmine ka lõppeda. Teist 
tüüpi diabeet on enamasti pä-
rilik ja seda soodustab ka ras-
vumine. Sümptomid arene-
vad aeglaselt, kuude ja aasta-

tega. Insuliini ravi kõrval 
püütakse eeskätt organismi 
insuliini toimet tõhustada ke-
hakaalu vähendamise ja liiku-
mise abil.
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15 aastat on kunstiringi ju-
hendanud Albiina Soom (Ei-
ber), keda on alati paelunud 
uute mõtete ja kunstitehnika-
te leidmine, õppimine ja jaga-
mine.

Näituse avakõnes tõi ta to-
reda näitena välja salvräti-
ku-tehnika, mille õppemater-
jalid tema vanim tütar 13 aas-
tat tagasi oli välisreisilt kaasa 
toonud. Juba mõne aja pärast 
olid kõigi kunstiringi liikme-
te töökad ja osavad käed selles 
tehnikas nii tarbeesemeid kui 
tekstiili kaunistamas.

Lisaks eelmainitule on 
kunstiringis läbi töötatud pal-
ju muudki: siidimaal (sallid, 
lipsud, kotid, kardinad, seina-
pildid), nahkehistööd (ehted, 
karbid, käevõrud, prilli- ja 
mobiilitaskud), märg- ja 
kuivviltimine (nuno- ja nõel-
tehnikas), lapitehnika, taime- 
ja lilleseade, maalimine (tar-
beklaasid, kruusid, kaardid, 
taldrikud, küünlad, karbid, 
korvid), ehete valmistamine 

fimost (käevõrud, pärlid, 
prossid), keraamika (tarbee-
semed savist).

Ning loomulikult ka maali-
mine (lõuendile akrüüliga), 
mille tulemusi me tänagi Art 
Cafės näha võime.

Rõõm ja mõtted silma-
rõõmuks

Näituse avamisel osales ka 
Rakvere abilinnapea Kairit 
Pihlak, kes oli meeldivalt ül-
latunud kohale tulnud autori-
te elurõõmu ja positiivsuse 
üle, mida sel päeval kohviku 
ruumides tunda sai. Pihlak 
avaldas linna poolt Albiina 
Soomile tänu pikaajalise üri-
tuse eestvedamise eest ning 
lisas, et nõnda on meil kõigil 
lootust, et vanuse lisandudes 
ei jää puudu uutest ja huvita-
vatest tegevustest.

Sama mõtet kordasid ka 
REPKi liikmed. Mitmeidki 
neist olid omal ajal olnud vä-
ga rõõmsad, et veel kõrges 
eas võib endas leida seni pei-

Neerutisse koguneti 
palvuslõunasöögile

Neeruti Buxhöwdeni mõisas toimus maakondlik palvus-
lõunasöök, kus osales ka peapiiskop Urmas Viilmaa.

Rakveres on koguduste ja linna koostöös palvuslõunasöö-
ke peetud juba kümmekond aastat. Tänavu, mil tähistatakse 
reformatsiooni 500. aastapäeva, võeti üritus suuremalt ette. 
Palvuslõunat korraldasid kohalikud kogudused koostöös 
maavalitsusega ning osalema oli kutsutud maakonna ette-
võtjaid, omavalitsusjuhte ning muude valdkondade esinda-
jaid.

Restaureerimisjärgus Neeruti mõisas peetud kogunemist 
modereeris Rakvere Karmeli koguduse pastor Gunnar Ko-
tiesen, põgusa sõnavõtuga astus üles maavanem Marko 
Torm, osalesid ka taastajatest omanikud Ander ja Hannah 
Ild.

Palvuslõunasöökidel on tavaks arutleda mõne kogukonna 
jaoks olulise teema üle ning sedapuhku oli peaesinejaks kut-
sutud majandusanalüütik Peeter Koppel, kes juhtis tähele-
panu näivusele nii majanduses kui ühiskonnas.

Muusikalisi vahepalasid pakkus Taavo Remmeli ja Re-
becca Kontuse jazzkollektiiv.

Lühisõnavõtuga astus üles peapiiskop Urmas Viilma, kel-
lelt oli palutud ka lõpupalve.

Palvuslõunasöögi lõeptuseks istutati mõisaparki dekora-
tiivõunapuu „August Vaga“. Seejuures kutsus peapiiskop 
kõiki üles reformatsiooni aastapäeva puhul õunapuid istuta-
ma.

Liisi Kanna

Õunapuu istutamisel panid käe külge nii peapiiskop Ur-
mas Viilma (paremal) kui maavanem Marko Torm. 

Foto: Ain Liiva

Albiina Soomil täitus 15. aastat 
eakate kunstiringi juhendamist
„Kunst on inimese vaimne tuum,
kel hingesopis selleks ruum.
Kokku sobib vorm ja sisu,
kui Sul ilu teha isu...“

Nende sõnadega avati Art Cafe ruumides 
Rakvere Eakate Päevakeskuse Kunstiringi 
(MTÜ HK REPK) 15. tegevusaastapäevale 
pühendatud maalide näitus, kus on ekspo-
neeritud viimase aasta jooksul valminud 
tööd. Näitus on avatud 7. juulini.

Kunstiringi juhendaja Albiina Soom (tagumises reas pare-
malt esimene) koos Rakvere Eakate Päevakeskuse Kunstirin-
gi liikmetega.

Foto: erakogu

dus olnud kunstiande.
Ka Rakvere linnakunstnik 

Teet Suurel, kes oli samuti 
avamist väisama tulnud, jät-
kus nii näituse  kui korralda-
jate kohta ainult häid sõnu. 
Kuigi linnakunstniku kontakt 
REPKiga pole olnud pikaaja-
line, oli ta mitterakverelasena 
positiivselt üllatunud, avasta-
des linnast sellise väikese, ent 
tubli ja tööka „grupeeringu“.

Linnakunstniku jaoks oli 
märkimisväärne, kuidas ini-
meste sisemine maailm ava-
neb läbi omanäoliste pintsli-
tõmmete ning värvivalikute.

Minevikust tulevikku
Albiina Soom rääkis, kuidas 

pisike huvigrupp kasvas ning 
linna toetusel oma tegevuseks 
suuremad ruumid saadi. Iga 
algus ole raske, kuid järje-
kindlus ja osalejate huvi tõid 
lõpuks ka tulemuse.

Viieteistkümne tegevusaas-
ta jooksul on kunstiringis 

liikmeid väikese linna kohta 
olnud üsna palju, ligi kuus-
kümmend. Kuigi enamus 
liikmeid on aktiivsed ja elu-
rõõmsad prouad, võis nime-
kirjast leida ka härrasmehi, 
kes samuti kunstimeelt ja kä-
teosavust proovile panna saa-
nud.

Oma töid on eksponeeritud 
nii maakonna- kui ka linna-
üritustel. Igal kevadel on kor-
raldatud Rakvere Sotsiaalabi-
keskuse saalis ringi tööde näi-
tusmüüki.

Näituse raames tänas ju-
hendaja Albiina Soom omalt 
poolt kõiki koostööpartne-
reid ja toetajaid, MTÜ REPK 
juhatuse liiget Thea Buntselit 
ning kaunite tööde eksponee-
rimise puhul kunstiringi liik-
meid:  Miia Rohtsalu, Ilve 
Kiik, Hella Heinamäe, Ella 
Kranich, Laine Kuusemets, 
Helve Matsi, Vaike Heile, Sir-
je Õis ja Tiiu Talimäe. 

Marko Maasik
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• Müüa kaks korterit Väike-
Maarjas Soo tn 6. Võimalus 
ehitada üks suurem. Helistada 
tel 5197 3519, 5804 4426

• Müüa 1toaline keskküttega 
korter Tamsalus. Tel 5680 1956

• Müüa Uhtnas renoveeritud 
1toaline korter (I k., suur rõdu, 
39,3 m2, küte õhksoojuspump). 
Hind 12 000 €. Tel 5665 5234

• Müüa renoveeritud suur (80 
m2) 2toaline ahiküttega korter 
Rakveres. Hind 45 000 €. Tel 
553 5125

• Müüa Haljalas Põllu 17 3toaline 
kõigi mugavustega korter (66,9 
m2, rõdu, III korrus). Hind 24 000 
€. Tel 503 5851, 509 1581

• Müüa 4toaline ahiküttega 
korter (85 m2) Rakveres. Tel 
5566 7166

• Müüa Rakvere linna ääres Näpi 
alevikus renoveeritud majas II 
korrusel heas korras 4toaline 
korter  (62,3 m2).  Võib ka 
vahetada 2toalise vastu Rakvere 
linnas. Tel 509 4724

• Müüa äärmine ridaelamuboks 
rahulikus ja looduskaunis 
p i i rk o n n a s,  o t s e  A a s p e re 
mõisapargi vahetus läheduses. 
Majaosa juurde kuulub avar 
tagahoov. Boksi esimesele ehk 
keldrikorrusele on ehitatud 
saun. Ridaelamuboksi juurde 
kuulub ka avar õueala, mis asub 
territooriumilt läbi voolava oja 
kaldal. Samal territooriumil ka 
pisike saareke, kus on mõnus 
grillida. Elamispind 80 m2 ja 
keldrikorrus 40 m2, kus asub 
saun-eesruum ja katlaruum. 
Elamispind 120 m2. Lisainfo: 
parkimine tasuta, pakettaknad, 
park. Tel 5811 2050

• Müüa või vahetada elamu II 
korrus. Ahiküte, aiamaa. Tel 
5358 6829

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

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

•  M ü ü a  m a j a  Ta p a l , 
elamupind 90m2, krunt 
2429 m2, vesi, kõrvalhoone. 
Hind: 33 000 €, kontakt +358 
4149 01251, e-mail m1212@
suomi24.fi 

• Müüa krunt 2000 m2 7 km 
Rakverest, kommunikatsioonid 
olemas. Tel 5660 3585

• Müüa kiiresti elamukrunt 
(5166 m2) 3 km Kadrinast. Ilus 
koht. Tel 5698 2788

• Müüa krunt Linnuriigis. Tel 
557 0990

• Müüa või üürile anda garaaž. 
Tel 5565 3352

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

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

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

• Ostan remontivajavat kinnis-
vara Rakveres (korter, maja, 
garaaž). Tel 5550 0588

• Ostan k.m. 2toalise rõduga 
korteri I korrusel Rakveres või 
Sõmerul. Tel 529 3955

• Noor pere ostab maja Tamsalus. 
Tel 5364 6359

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

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

• Anda üürile 2toaline k.m. 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 
5551 9420

• Anda üürile Rakveres 2toaline 
kapitaalremonditud korter koos 
mööbli ja tehnikaga. Väiksed 
kommunaalid Hind 300 €/kuus 
+ kommunaalid. Tel 508 3305

•Anda üürile 2toaline k.m. 
möbleeritud korter Rakveres 
Roosi tn. Üür 200 € + KÜ arve. 
Info 501 1478

• Anda üürile 2toaline korter 
Lennuki tänaval. Tel 5335 8048

• Üürile anda k.m. korter. Tel 
5836 1490

• Üürile anda suvila Võsul. 4 
tuba, terrass, rõdu, dušš, meri 
800 m. Nädal 165 €, ettemaks. 
Tel 5660 3408

•Mulla tänaval üürile anda 
garaaž. Tel 5648 6638

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

• www.toonklaas.ee

•  A ku d  mur utraktor i le, 
rollerile, mootorratastele, 
ATV-le ja igale poole mujale. 
Rägavere tee 38, Agroparts 
OÜ. Tel 32 58 970, 5260 545

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

• Müüa Ford Focus 2000. a 
universaal, diisel. Tel 5569 2057

• Müüa Honda Accord 1,6 2000. 
a must met. Auto on heas korras, 
üv 2018. Tel 517 4193

• Müüa Opel Astra Twinport 
1,6i 11/2003. a 76 kW bensiin, 
kuldne metallik, hooldusraamat, 
konditsioneer, el.aknad, stereo, 
v e o k o n k s ,  l ä b i n u d  t e h n .
ülevaatuse kehtib 11/2017, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Renault Dacia Logan 
1,6 2005. a, kehtiv üv 09.2017. 
A u t o  h e a s  s õ i d u k o r r a s . 
H o o l d u s r a a m a t .  H i n d 
kokkuleppel, soodne. Tel 5664 
8311

• Müüa Renault Megane Scenic 
2004. a diisel, 7 kohta. Tel 5569 
2057

• Müüa Seat L eon  1,9TDI 
09/2005. a 81 kW, turbodiisel, 
t u m e s i n i n e  m e t a l l i k , 
luukpära, 5 ust, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, tume salong, 
ilusad orig.valuveljed, kehtiv 
ülevaatus 09/2017, parima 
ning kestva VW mootoriga, 
superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Subaru Outback 2,5 
2006. a bensiin+gaas, ülevaatus 
04.2018. a, hooldused tehtud, 
mootoririhm vahetatud, ls 211 
800. Hind 4 150 €. Tel 5053 879

•  M ü ü a  V o l k s w a g e n 
Bora 1,6i 05/2004. a 77 kW 
bensiin, hõbedane, sedaan, 
konditsioneer,  4xel.aknad, 
kesklukk puldist, tume salong, 
roosteta, mõlkideta, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 
Va r i a n t  1 , 6 i  0 6 \ 2 0 0 1 .  a 
hõbedane, bensiin, universaal, 
hooldusraamat, konditsioneer, 
k e s k l u k k ,  v e o k o n k s , 
valuvelgedel,  äsja läbinud 
t e h n . ü l e v a a t u s e  0 6 \ 2 0 1 8 , 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 
Variant 1,9TDI 04\2005. a, 74 
kW, turbodiisel, kuldne met, 
universaal,  konditsioneer, 
kesklukk puldist, 4xel.aknad, 
veokonks, uutel suverehvidel, 
roosteta, mõlkideta, äsja läbinud 
t e h n . ü l e v a a t u s e  0 4 \ 2 0 1 8 , 
superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Caddy 
1,9TDi 77 kW 2005. a 7kohaline 
mahtuniversaal, ostetud uuena 
Eestist. Korralikult hooldatud. 
Hind kokkuleppel. Tel 502 8156

• Soodsalt müüa uus Suzuki 
aku. Peened klemmid, vasak. 
Tel 558 8429

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee
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• Pere soovib üürida maja 
Rakveres hilisema ostusooviga. 
Tel 5308 1705

•  S o ov i n  ü ü r i d a  o s a l i s e l t 
möbleeritud 3-4toalist korterit 
pikemaks ajaks Rakveresse, 
Sõmerule või Lepnale. Peres 
kasvab 4 last. Soov sisse kolida 
oleks esimesest juulist. NB! Peres 
on ka kaks lemmiklooma (kass ja 
küülik). Tel 5397 2034

• Võtame üürile tühjalt seisva 
maja. Oleme lastega pere, kes 
julgeb ja soovib elada maal, 
looduse keskel. Oodatud kõik 
pakkumised telefon 5394 7471 ja 
või e-post maa@suhtlus.ee   

• Soovin üürida Lääne-Virumaal 
odavama väiksema elupinna 
(nõus abistama). Tel 5696 5005

• Soovin vahetada vanema maja 
Jõhvi külje all (4 tuba, garaaž, 
saun, vesi sees, maakelder) 
2toalise k.m. korteri vastu 
Rakveres või selle lähiümbruses 
(I korrus, soovitavalt rõduga). Tel 
5906 2908

527 1011

24 900 €

17 500 €

• Kõrghaljastus

• 100% elamumaa

• Ehitusõigus

MÜÜA ELAMUMAA
VÕSU VIHULA VALD

MÜÜA 1-TOALINE KORTER
PUIESTEE TN SÕMERU

• Maja keskel

• Aknad hoovi poole

• Hea asukoht

MÜÜA KINNISTU
VEETORNI RAKVERE VALD

• Kinnistu 2500 m²

• Ainulaadne Rakvere linnas

• Hea juurdepääs

14 500 €

27 800 €

527 1011 44 m²

49 000 €

• Renoveeritud maja

• Kesklinnas

• Parkimine maja ees

MÜÜA ÄRIPIND
LAADA TN RAKVERE

40 m², I k

SOOVITAKSE OSTA 2TOALIST KORTERIT 1-3 KORRUS

527 1011 28,9 m², II k

527 1011 163 m²

527 1011 908 m²

527 1011 40 m², I k

MÜÜA MAAMAJA
SAARA ROELA VALD

• Kinnistu 1,87 ha

• 3 tuba, köök, abiruumid

• Saun, 2 kuuri, garaaž, kelder

Turu plats 5, II korrus, Rakvere
322 3601

rakvere@uusmaa.ee

UUS MAA RAKVERE BÜROO

Margus Punane
Tegevjuht
Kutseline maakler
504 9998

Triinu Heinluht
Hindaja, Maakler
5391 0678

Taivi Kask
Kutseline maakler
5567 1233

Tõnu Kuhi
Kutseline hindaja
502 2114

Nele Aart
Kutseline maakler
5697 5217

PÄIKSEPOOLSED AKNAD
RAKVERES ROHUAIA TN 22

2 tuba, 48,3 m², 4/5, fonolukk, hubane

26 990 € UUS HIND!

Margus Punane, 504 9998

KENA KORRAS MAJA
RAKVERES POSTI TN 

Kinnistu 726 m², elamu 166,3 m², saun

124 900 € UUS HIND!

VÕIMALUS NAUTIDA MAAELU
VÄIKE-MAARJA VALLAS AVISPEA KÜLAS

Kinnistu 4731 m², 118 m²

10 500 € UUS!

Nele Aart, 5697 5217

VÕIMALUS NAUTIDA MAAELU
LAEKVERE VALLAS PADU KÜLAS

Kinnistu 4600 m², 6 tuba, 128 m²

28 990 € UUS!

IIDNE TALU METSAVEEREL
SÕMERU VALLAS RAUDLEPA KÜLAS

Kinnistu 0,5ha, rehielamu 156,1 m², abihoone
Margus Punane, 504 9998

MAJAKE MÕISAPARGIS
HALJALA VALLAS VANAMÕISA

Kinnistu 0,6 ha, elamu 41 m², abihoone

21 900 € UUS HIND!

JÕEÄÄRNE SUVILA VÕI ELAMU
VINNI VALLAS VETIKU KÜLAS MURU vkt

Kinnistu 4 300 m², elamu 172 m², 4 tuba, saun

AVAR PEREKORTER 
SÕMERU VALLAS UHTNA ALEVIKUS

4 tuba, 77,3 m², 2/3, renoveeritud, kamin

Margus Punane, 504 9998

Margus Punane, 504 9998

49 999 € UUS HIND!

Nele Aart, 5697 5217

14 900 €

Taivi Kask, 5567 1233

22 900 €  UUS!

Taivi Kask, 5567 1233

MAAKODU MAJANDUSHOONETEGA
VINNI VALLAS ARUKÜLAS

Kinnistu 8500 m², elamu 121,7 m², 380 V, saun

17 900 €

RENOVEERITUD 1-TOALINE KORTER
VELTSI KÜLAS VELTSI TEE 11

Üldpind 43,6 m²

14 900 €

Lili Kolberg,  5554 6025

Lili Kolberg,  5554 6025

KODU VIRU-JAAGUPIS
KESK 22

Kinnistu 1 700 m², 4 tuba, 70 m²

36 000 €

EHITA KODU SÕMERU ALEVISSE
MESIKA 14

Kinnistu 2 091 m²

16 000 € UUS! 

Nele Aart, 5697 5217

Nele Aart, 5697 5217

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

• Noor pere soovib osta maja 
Rakvere (Haljala) ümbruses. 
Võib vajada remonti. Tel 5552 
7229

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

•  S o ov  v a h e t a d a  4  t o a g a 
ridaelamub oks  Ridakülas 
maja vastu Tapa vallas või selle 
lähiümbruses. Huvi korral 
helista! Tel 5556 9922
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 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika

• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont

• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine

• esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899

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

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

www.autoelekter.ee

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

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

tel 508 9216

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

•  O s t a n  A u d i  L ä ä n e -
Virumaalt.  Pakkuge igas 
seisukorras, võib ka remonti 
vajada. Tel 5612 3431

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

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

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

www.wiruauto.ee 

Suzuki SX4, 09/2008a. 1.6 (79kw), 
bensiin, manuaal, valge. Sn: 187 
398km. Hind: 3790.-

Chrysler Sebring, 08/2007a. 2.4 
(125kw), bensiin, automaat, beež 
met. Sn: 79 050km. Hind: 4390.-

Toyota Corolla Verso, 2.2 (100kw), 
01/2008a. diisel, manuaal, hall met. 
Sn: 255 915km. Hind: 4890.-

Ford Tourneo Connect, 10/2009a. 
1.8 (81kw), diisel, manuaal, valge. 
Sn: 166 635km. Hind: 4890.-

Nissan Qashqai Visia, 01/2008a. 2.0 
(104kw), bensiin, manuaal, punane 
met. Sn: 103 985km. Hind: 6990.-

Dacia Lodgy, 08/2013a. 1.5 (79kw), 
diisel, manuaal, hõbedane met. Sn: 
36 105km. Hind: 8990.- 

Nissan Qashqai Acenta, 1.6 (86kw), 
11/2012a. punane met. automaat, 
Sn: 124 515km. Hind: 9990.-

Nissan Qashqai Visia, 08/2013a. 1.6 
(86kw), bensiin, manuaal, hõbeda-
ne met. Sn: 112 470km. Hind: 9990.-

Nissan Qashqai Acenta Connect, 
03/2013a. 1.6 (86kw), bensiin, 
manuaal, lilla met. Sn: 104 400km. 
Hind: 10 190.- 

Nissan Qashqai Acenta Connect, 
04/2013a. 1.6 (86kw), bensiin, ma-
nuaal, punane met. Sn: 93 960km. 
Hind: 10 490.-

Nissan Qashqai Visia, 03/2013a. 
1.6 (86kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 59 695km. Hind: 10 790.-

Renault Kangoo, 07/2014a. 1.5 
(81kw), diisel, manuaal, hõbedane 
met. Sn: 95 600km. Hind: 10 890.-

Peugeot 308 Access, 10/2014a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 35 570km. Hind: 10 990.-

Nissan Qashqai Acenta, 08/2013a. 
1.6 (86kw), bensiin, manuaal, lilla 
met. Sn: 42 700km. Hind: 11 490.-

Peugeot 308 Access, 12/2014a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 23 260km. Hind: 11 490.-

Renault Trafic, 04/2013a. 2.0 
(84kw), diisel, manuaal, hall met. 
Sn: 156 673km. Hind: 12 990.-

Renault Trafi c 8 kohta, 05/2013a. 
2.0 (84kw), diisel, manuaal, must 
met.Sn: 142 145km. Hind: 12 990.-

Nissan Pulsar Acenta Connect, 
09/2015a. 1.2 (85kw), bensiin, au-
tomaat, pruun met. Sn: 38 245km. 
Hind: 13 990.-

Nissan Qashqai Visia, 12/2014a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, pronks 
met. Sn: 84 565km. Hind: 13 390.-

Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 1.2 
(85kw), valge met. bensiin, ma-
nuaal. Sn: 10 460km. Hind: 13 990.-

Nissan Qashqai Acenta Connect & 
Safety Pack, 05/2014a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, sinine met. Sn: 
72 900km. Hind: 14 490.-

Peugeot 2008 ,  09/2016a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, tumehall 
met. Sn: 10810km. Hind: 14 490.-

Nissan Murano Tekna, 01/2012a. 
2.5 (140kw), diisel, automaat, must 
met. Sn: 176 540km. Hind: 15 490.-

Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, automaat, hall met. 
Sn: 7830km. Hind: 15 790.-

Nissan Qashqai Acenta 4x4 , 
04/2014a. 1.6 (96kw), diisel, ma-
nuaal, must met. Sn: 93 290km. 
Hind: 16 990.-

Nissan Pulsar Acenta Connect, 
06/2016a. 1.2 (85kw), bensiin, 
automaat, hall met. Sn: 3700km. 
Hind 17 990.-

Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 
1.2 (96kw), bensiin, manuaal, pruun 
met. Sn: 18 600km. Hind: 19 900.- 

Ni s s a n  X-T ra i l  A c e n t a  4 x 4 , 
10/2016a. 1.6 (96kw), diisel, ma-
nuaal, hõbedane met. Sn: 7600km. 
Hind: 28 650.- 

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

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

TEENUSED

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

FEKAALIVEDU

• Veoteenus Ford Transiti kau-
bikuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 
2415

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

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

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

•  K O L I M I S T E E N U S 
firmadele ja eraisikutele 
üle vabariigi .  Teostame 
kõike, mis on kolimisega 
s e o t u d ,  j a  s e e j u u r e s 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite 
jm. raskete esemeteni välja. 
Võta meiega ühendust ja 
leiame koos teie probleemile 
p a r i m a  l a h e n d u s e.  O Ü 
Kolimised. TEL. 5649 3289 või 
kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

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

• Teen veoteenust  tendiga 
autoga. Hind kokkuleppel. Tel 
506 9814, 517 5480

• Puksiir- ja veoteenus soodsalt. 
Tel 5558 5956

• Kõik kaeve- ja pinnasetööd 
20tonnise roomikekskavaato-
riga. Tel 524 6521

•  T r a n s p o r d i -  j a 
h ü d r o t õ s t e t e e n u s  4 , 5 t 
kandevõimega veokiga (kallur). 
Tel 5363 6990

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 
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•  Va l m i s t a n  m e t a l l i s t 
ae du,  piirdeid,  väravaid, 
varikatuseid, reklaamtulpasid, 
rattahoidjaid, kalmistupinke, 
muid metallist esemeid ja 
konstruktsioone (prügimajad, 
kannel puurid,  tõkkepuud 
jpm). Kuum- ja külmtsinkimise 
võimalus. Samas metalli ja 
lehtvõrgu müük. Info Tel 5621 
1330 www.piksmetall.ee

• Liivapritsitööd. Puhastan 
majad vanast värvist puhtaks. 
tel 5696 4311

• Tööjõu rent, ehitus, lammu-
tus. Mugav ja kiire. Tel 5646 
7038, Siim

• Ahjud, kaminad, pliidid, 
müürid, korstnad. Tel 504 7459

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

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspet-
sialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Viru 
Küttesüsteemid OÜ. Tel 5664 
4440

• ADRANUS OÜ teeb korstna-
pühkimistöid, paigaldab moo-
dulkorstnaid, korstnahülsse, 
kaminaid ja pelletkaminaid. 
Teeme ka müüritis-pottsepa-
tööd ning korrastame Teie küt-
tesüsteemi dokumentatsiooni, 
hangime vajalikud kooskõlastu-
sed. Kodu tuleohutuse hindami-
se teenus. Tel 5555 3737
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JP EHITUSGRUPP
 •Katused (kivi, plekk,   
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritö ö d  pädevusega 
elektrikult, boilerite remont ja 
puhastus. Tel 5890 2983

• Oskame tööd teha ning 
tahame tööd teha! Soovite uut 
terrassi või aeda? Vajate abi 
sisetöödel? Vana katus laseb 
läbi ning ei hoia sooja, vajate 
uut? Ehitame tuulekaste ning 
paigaldame otsa-, harja- ja 
katuseplekke. Helistage meile ja 
leiame sobiva hinnalahenduse! 
Assistent Janne 5300 4548, Mario 
5681 2496. Teeme tööd üle Eesti! 
Cold-Constructions OÜ

• Valmistan aknaid, sise- ja 
välisuksi teile sobivas mõõdus. 
Tel 5349 6065

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

T-N 9-17 • R 12-17

Tel 528 9665
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

Holar Ehitus OÜ pakub 
järgmisi teenuseid:

• Vesipõrandakütte paigaldus

• Katuste ehitus

• Plekitööd

• Majade fassaadide soojustus 
ja viimistlus

• Korterite või majade 
renoveerimine/remont

• Lammutustööd

Omame pikaajalisi 
töökogemusi antud 

valdkondades.

Holar Ehitus OÜ

Tel 5628 4142

+372 582 640 40 *Küsi pakkumist* +372 569 299 35

TEIE SOOV ON MEIE RÕÕMUKS – 
ÜKSKÕIK KUI PIKK, LAI VÕI KÕRGE!

• PIIRDEAEDADE EHITUS – paneel-, võrk-, metall-, puitaiad

• VÄRAVATE PAIGALDUS – liug-, tiib-, jalgväravad, 
väravaautomaatika 

• TÄNAVAKIVIDE PAIGALDUS • TURVASÜSTEEMIDE PAIGALDUS 
valve-, fono-, ja läbipääsusüsteemid

www.fencemasters.ee
info@fencemasters.ee

TEENUSED

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com
* 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

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

SINULE 

TAKSOTEENUS

Tel 53 03 04 15

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

Platside ehitus
Mulla müük

Haljastustööd
Info 5549 113

• Ehitus- ja remonditööd 
nii eramutes kui korterites. 
Vannitoad, siseviimistlus, 
soojustamine, voodrivahetus, 
t e r r a s s i d e  e h i t u s,  s a n .
tehnilised tööd. Hinnad 
mõistlikud. Tel 5373 4876

• Ehitame lintvundamente 
ja majakarpe  (Aeroc, Fibo, 
C o l u m b i a ,  p u i t k a r k a s s ) , 
p u i t k o n s t r u k t s i o o n i d , 
puitfassaadid, saunad. Tel 5646 
0674

• Paigaldame aknaid ja uksi, 
teeme ka akende ja uste remonti, 
hooldust,  reguleerimist  ja 
paketivahetust. Tel 5307 8178

• Ehitus- ja remonditööd. 
kolmseina@gmail.com, tel 5333 
9179, Priit

• Teostame lamekatuste ja 
viilkatuste ehitustöid ning 
ka katuste remonttöid. www.
melsen.ee, tel 5845 5717

•  P u i t k o n s t r u k t s i o o n i d . 
Terrasside ehitus, aiakuurid,  
puukuurid, trepid, majade 
värvimine. Tel 5670 9080

• Laialdaste  kogemustega 
ehitusfirma RLV Baltic OÜ 
teostab  erinevaid ehitus- ja 
remonditöid: eramute ehitus 
vundamendist  võtmeteni , 
katusetööd,  fassaaditööd, 
kipsitööd, korterite, eramajade, 
trepikodade renoveerimine, 
e l e k t r i t ö ö d .  Tö ö  k i i r e  j a 
kvaliteetne! Info tel 5197 7480

•  T ä n a v a - ä ä r e k i v i d e 
paigaldus; piirdeaedade, 
terrasside ehitus; väravate 
valmistamine, paigaldus ja 
automaatika; ehitustööd. 
Tehtud töödele garantii. 
kiviaed.ee, 5394 6666

• Võrk- ja puitaedade ehitus. 
A i a p o s t i d e ,  v ä r a v a t e  j a 
automaatika paigaldus. www.
kodupuit.ee, facebook.com/
kodupuit. Tel 5888 9999

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

• Pottsepp. 25a kogemust. Ehi-
tab ja remondib küttekoldeid. 
Tel 506 9683

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Parandan kolded, korstnad, 
teen uue korstnaotsa. Tel 5395 
6740

• Teostan kõiki plaatimistöid. 
Torutööd. Tel 5670 9080

• Teeme kõiki lammutustöid 
üle Eesti. Täpsem info tel 
5450 5198

• Teostame lammutustöid. Tel 
5330 5970

VEOAUTO
Volvo multilift kraana FM7 
Kandevõime: 10 000 kg 
• Hiab kraana tõstekaugusega 12,5 m
• Prügi ja-ehitusjäätmete vedu

+372 582 640 40 *Küsi pakkumist* +372 569 299 35

MINIEKSKAVAATOR 
Kaal: 3000 kg
• Planeerimis-, kaevekopp - laius 60cm 
• Kaevekopp - laius 20cm (kaabli kaevamiseks), 
• Hüdrauline puur, millega saab puurida aiaposti 
auke laiusega 10-30 cm ja sügavusega kuni 1,5 m

LAADUR
Volvo l20b

Kaal: 5000 kg
Laaduri varustus: tõstekahvlid, lumelükkamise sahk,

laadimiskopp

VOLKSWAGEN TRANSPORTER
• Kasti ja Hiab kraanaga

• Hiab kraana pikkkus 1,5 m ja tõstevõime 1000 kg

www.fencemasters.ee
info@fencemasters.ee

RASKETEHNIKA RENTRASKETEHNIKA RENT

Kaal: 3000 kg
• Planeerimis-, kaevekopp - laius 60cm
• Kaevekopp - laius 20cm (kaabli kaevamiseks),
• Hüdrauline puur, millega saab puurida aiapos   
auke laiusega 10-30 cm ja sügavusega kuni 1,5 m

Volvo I20b
Kaal: 5000 kg

Laaduri varustus: tõstekahvlid, lumelükkamise sahk, 
laadimiskopp

Volvo mul  li   kraana FM 7
Kandevõime: 10 000 kg
• Hiab kraana tõstekaugusega 12,5 m
• Prügi ja -ehitusjäätmete vedu

•   Kas   ja Hiab kraanaga
• Hiab kraana pikkus 1,5 m ja tõstevõime 1000 kg



Liug- ja tiibväravaid  

Marantec’i                
väravaautomaatikat  
Lukke, lukusüsteeme  
ja sulgureid 
Välis- ja  siseuksi  
Koostame mööblit ja   
sisustust 

 

Müüme, paigaldame  
ja hooldame: 

Tel. 566 20 860  
www.seesamava.ee        
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• K.haridusega kogemustega 
bil.v. raamatupidaja pakub tee-
nust. Aastaaruanded soodsalt. 
Tel 5568 6385

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

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

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

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

• Arvutite hooldus ja remont 
väga soodsa hinnaga. Ekraa-
nide vahetus, viiruste eemal-
damine, laadijapesade remont 
jne. Tel 5645 4853

• Santehnilised tööd.

• Sise-, välis-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 

ehitus. 

• Septikute, imbsüstee-

mide, mahutite müük ja 

paigaldus.

• Teemantpuurimine.

Info: tel 508 9375

• Müün, paigaldan  ja re-
mondin õhksoojuspump-
asid ja konditsioneere. Tel 
5024 944

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

• San.tehnilised tööd. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

* 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

TORUTÖÖD

Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

• Hekkide hoolduslõikus. Tel 
514 3787

• Viljapuude ho oldus- ja 
noorenduslõikus. Tel 514 3787, 
Heino

•Trimmeritööd, pika rohu 
lõikus. Tel 5539 328

• Puu- ja võsalõikamine, muru 
trimmerdamine. Tel 5670 9080

• Haljastusteenused (muru 
niitmine, trimmerdamine, heki 
lõikus ). Tel 5660 3585

• Hauaplatside hooldus ja 
ehitus. Tel 5660 3585

• Kiviraiduri tööd. Kalmistul 
h a u a k i v i d e l e  d a a t u m i t e 
lisamine. Vanade plaatide ja 
hauakivide puhastamine ning 
taastamine. Tel 5348 0201

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

• Pehme mööbli remont. Riide 
valik, veo võimalus. Tel 322 7822, 
506 1547

•  I l u s t u u d i o  V O YA G E 
K r o o n i k e s k u s e s  p a k u b 
järgmiseid i luteenuseid: 
k lassikal ine  maniküür  , 
aparaadi pediküür, geellakk, 
k ü ü n t e  p i k e n d a m i n e 
geeliga, kulmud/ripsmed 
(värvimine ja korrigeerimine). 
Juunikuu superpakkumine: 
j u u n i s  e s m a s p ä e v i t i  j a 
laupäeviti teenused -40%  
soodsamad! Asume Rakvere 
Kroonikeskuses.  Helista 
julgelt ja küsi lisainfot tel 324 
0776, 5661 9121

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

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

•  A n s .  K A L E V B A N D . 
Tantsumuusika igale peole!   Tel 
5185 318, kalevband.kalev@
gmail.com

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 553 5885

• Felix bänd. Parim. Soodne. Tel 
5559 3419

• vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 

ehitus (sise- ja välis)

• septikute ja 
biosüsteemsete mahutite 

paigaldus

• san.tehnilised tööd. 

Hinnad soodsad. 

Info 5373 4876

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

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

• Kevadine tasuta vanametalli 
koristus. Pakkuda võib kõike, 
meeldiv teenindus! Info 5616 
5761

• Müüa  õunapurusti  ja 
mahlapress. Tel 5669 6047

• Soodsalt müüa diivanvoodi ja 
tugitool (roheline). Tel 558 8429

• Müüa soodsalt jalgratas FUJI 
CROSSTOWN, läbisõit ca 800 
km. Tel 5845 1829

• Müüa kasevihad ja kaseluuad 
kohale toomisega 75 senti/tk. Tel 
5357 6378

• Ära anda mitmesugust mööblit 
Rakverest 11km. Tel 5656 6600

• Määri Mõis OÜ müüb loo-
duslikku dekoratiivkruusa. 
Fraktsioonid 5-10 mm, 10-20 
mm ja 20+ mm. Müük laost 
puistes või ettetellimisel 20 kg 
pakendis. Veovõimalus. Hind 
50 €. Tel 505 3340, 525 9239

• Müüa väga soodsalt diivani-
laud (kirss), televiisorilaud 
(kirss), kirjutuslaud (kirss), 
elektriradiaatorid, jalgratas 
(noorte), puidust lamamistool, 
aialaud koos toolidega. Tel 
5104 147

KODU

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

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

• Ostan vanu Eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

• Ostan parima hinnaga üm-
marguste või ovaalsete kividega 
merevaigust kaelakee ja suuri 
hõbesõlgesid. Tel 5871 0351

• Ostan Ilmar Trulli raamatu 
„Väike viisakas kärbes“. Tel 
5199 1609

• Ostan lipumasti (10-12m, 
plast või puit). Samas müüa uus 
veeautomaat. Tel 520 7171

OST
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• Müüa paaritusealine mullikas 
EPK. Tel 5383 3313

•  Mü ü a  T 4 0 A M ,  B e l a r u s , 
M2140. Tel 5358 6829

• Müüa traktor DT-20 ja mopeed 
Mini. Tel 5665 7343

• Sõnnik. Tel 5378 8736

• Müüa soodsa hinnaga sealiha.  
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
5354 3002  või 505 9151

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

PÕLLUMAJANDUS

Hind alates 35 eur/rm
Tellimine: 555 60 240

www.viruhalud.ee

Viru Halud OÜ

SANGLEPP KONTEINERIS.

Halu pikkus 30-, 40- ja 50cm

Konteineri maht 1,3rm

Täpne kogus, kindel kvaliteet.

Hi d l 35 /

,

äpne kogus, kindel kvaliteet

LOOMAD

• Kodu otsib noor vene sinine 
kass. Tel 5394 0240

• Müüa saksa hiidküüliku poegi. 
Tel 5378 8736

•Sümboolselt ära anda 10k 
siiam. Tel 5845 5248

• Müüa tuhkrukutsikad. Tel 
5833 0153

Meie sisustame sinu kontori!

Pakume nii uut kui vähekasutatud 

kontorimööblit

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

www.ecofurni.com

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, 
palgi saagimise teenus al. 16 €/
tm ja nelikanthööveldus. Info 
tööpäevadel kell 8.30 – 17.00 
telefonil 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Müüa saematerjali (u 30 aastat 
seisnud kuuris ja väljas). Samas 
ripakil ka kreissaag ja muud. Tel 
515 8149

EHITUS

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 
SÕELUTUD ja 

SÕELUMATA MULDA, 
LIIVA, KRUUSA, 

FREESASFALDIT ja 
KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

17 €/ruum
(al. 20 ruumi)

3m lepp.
Transport tasuta.

Tel 5608 8887

M
ÜÜA

KÜTTEPUUD

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

Vinni Kütteladu 
müüb

5783 8999

KÜTTEPUID JA 
KAUAPÕLEVAT 

PUITBRIKETTI (kask)

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 504 3326

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

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

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

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

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

• Müüa soodsalt lõhutud 
küttepuid, ka kuivi. Tel 5554 
6093

• Müüa lõhutud küttepuid Ida-
Virumaal. Tel 5805 6547

KÜTTEPUUD

Avatud T-R 10-17, L-E suletud. 
Laada 37, II korrus

SUUR SOODUSMÜÜK ALANUD!

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

OSTAME tuhandeid erinevaid va-
naaegseid esemeid! Mööbel (kum-
mutid, puhvetid, kapid, lauad-toolid 
jm), toidunõud, kohviveskid, mili-
taarkraam (täägid-mõõgad, kiivrid, 
aumärgid, mürsukastid, varustus 
jm), kunst (maalid, graafika jm), 
ehted, fotod-postkaardid, mär-
gid-medalid-ordenid, raamatud, 
lambid-lühtrid, pudelid, väärisme-
tallist esemed, jalg-, mootorrattad 
jm, tehnika, vanaraha (mündid ja 
paber), kellad (tasku-, seinakellad 

jm).  Ja palju-palju muud. 

Raha kohe, kojukutsed üle Eesti tasuta. 

Tühjendusostud, majapidamise 

likvideerimisel.  

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

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

KADUNUD

K a d u m a  l ä i n u d  v ä i k e 
bolonka väljanägemisega 
isane koer Reks. Koer on 
valge-hallika seguse karvaga. 
Reks on väga aldis mängima 
mitmeid tunde igasugu 
asjadega, mida saab visata 
(pall, pulk). Hästi sõbralik 
väike koerake! Kadumise 
piirkond: Kadrina vallas 
Liiguste ja Võipere vahel 
paiknev Ama küla, mis asub 
2 km Narva maanteest ja 2 
km Viitna-Kadrina maanteest 
sisemaa poole. Infot ootame 
telefonile 5343 5107

MÖÖBLIKAUPLUSES 
Tallinna tn 49 

TÜHJENDUS-
MÜÜK

Kõik kaubad 
kokkuleppe 
hindadega.
Oleme avatud 
E - R 10-18 ja 

L 10-15
Info tel 506 9814

• Ostan õlleankru. Tel 5616 5761

•  O s t a n  r a a m a t u t e s t 
vanarauani, vanarauast kila-
kolani. Samas ka kolimis- ja 
jäätmeveoteenus. Tel 5808 1220

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

• Ostame kulda (ehteid, 
münte, hambakulda), hind 
al. 18€/g ja hõbedat (mündid, 
ehted, lauahõbe). Tel 5067 
819

•  O s t a n  õ u n a p u r u s t i  j a 
mahlapressi. Tel 5374 1646

• Ostan alasi. Tel 5895 9575

• Ostan uue Pioneer pliidi. Tel 
5818 7900

• Ostan nahkköites raamatuid 
„ K a l e v i p o e g “,  „ E e s t i 
Vabadussõda 1918- 1920“, 
„Kalevala“, „Eesti ajalugu“ jne. 
Maksan 100 €/tk. Tel 5459 7300

• Ostan kullast või hõbedast 
käekella, uuri, uurikette, port-
sigari. Vanu postkaarte ja fo-
toalbumeid. Tel 5665 5551

• Ostan Vene elektroonikat: 
makid ja raadiod, võimendid, 
kõlarid, trükiplaadid, skeemid, 
dioolid, arvutid, vanametalli. Tel 
5633 1491

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

• Müüa saetud ja lõhutuid 
kü tt e p u i d  ( l e p p,  k a s k  j a 
okaspuu). Koos transpordiga. 
Tel 513 7659

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

•Tapamaja müüb emise lihake-
hasid kohaletoomisega.  Info tel 
5351 7414
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TUTVUS

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

METSOÜ 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

Müüa 
LOODUSLIKKU 

JA 
TÖÖDELDUD 

PAEKIVI 
OTSE TOOTJALT. 

Vajadusel koos 
paigaldusega. 

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

OST

• www.toonklaas.ee

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

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

• Anda tasuta ära suuremas 
koguses bensiini (3x200L vaadid, 
kuid kõik vaadid ei ole päris täis). 
Muidu on tegemist bensiiniga 
9 5 ,  ku i d  s e e  o n  s e i s n u d 
vähemalt 4 aastat hermeetiliselt 
terasvaatides. Lääne autosse 
ei kallaks, aga Vene tehnikasse 
peaks sobima küll. Tel 5901 3013

•  Mü ü a  kä s i t s i  ko o r i t u d 
kuuselatte pikkusega 3-6 m. Tel 
5662 5497

MUUD

TEATED

OSTAME ALATI 
KULDA JA HÕBEDAT: 

EHETENA, MUUDE ESEMETE
NA, MÜNTIDENA, MURRUNA. 

Vajadusel proovi määramine, 
kemikaalidega. 

KULD 585, 1825 €/GR. 

HANSA ANTIIK, PIKK 7, 

RAKVERE. T. 5282330

VANAVARA

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

• Ostan erinevaid retro ja vana-
vara esemeid (portselan, kris-
tall, klaas, hõbe, ehted, mööbel, 
keraamika, mündid, medalid, 
vanad rahad) ja palju muud eri-
nevat. Helistada 5344 7574

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

• Ostan vanavara majapida-
mise likvideerimisel - kum-
muti, ümmarguse laua, toole, 
garaažiesemeid, alasi ja muid 
esemeid kila-kolani. Meeldiv 
teenindus! Tel 5031 849

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

Usaldusväärne
metsafirma ostab

METSAKINNISTUID
ja PÕLLUMAAD

Küsi pakkumist
tel 5557 7007

www.tartumets.ee

• Leitud käikudega jalgratas 
(MBK). Tel 5565 4047

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres Laada tn 14. Pakume 
naistele suvepükse, müügil ka 
suured numbrid

• Ostan merekonteineri (3m). 
Kiire! Tel 550 3408

• Kena nooruslik pikemat 
kasvu mees Rakverest. Otsin 
tantsupartnerit. Tel 5399 5245

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

ERETON GRUPP OÜ
KVALITEETSED

 KEEVITUS 
INVERTERID

 TSEHHIST
• Toide 50-60 Hz 230V 
1-faasiline
• Kaitse 20 A
• Voolutugevuse 
reguleerimisvahemik 10-180A
• Koormataluvus 110A 100 
protsen  
• Koormataluvus 150A 60 
protsen  
• Koormataluvus 180A 45 
protsen  
• Tühijooksupinge 85V
• Kaitsetase IP 23S
• Mõõdud 330x143x245mm
• Kaal 6,2 kg

Tsentrumi III korrus, Koidula tn 1. 

Kontakt tel 553 4936. 

ereton.grupp@gmail.com

NB! Palume ette helistada!

GARANTII 1 AASTA!

OSTUGA KAASA 

KAABLIKOMPLEKT!

HIND 

499 €

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame kaastunnet Raivole 

ema 

surma puhul. 

Kadri ja Janne

•  M ü ü m e  b e t o o n i s t 
vundamendiplokke. Võimalus 
koos transpordi ja paigaldusega. 
Samas ka ostame betoonist 
vundamendiplokke (transport 
olemas). Tel 5554 7177

• Müüa Rakvere Kroonikeskuses 
tegutsev volüümikate naiste 
r i i e t e  m ü ü g i g a  t e g e l e v 
firma koguvarana. Firma on 
k ä i b e ma k s u k o hu s t u s l a n e. 
Ostjale lähevad üle kaup, 
i nv e nt a r,  i nt e r n e t i l e p i n g , 
makseterminalileping, logo, 
k a u b a t a r n i j a t e  k o n t a k t i d 
ja ostjate internetikontaktid. 
Firmal ei ole võlgu riigimaksudes 
ega tarnijatele. Hind 7 500 €. 
Merike.fer@gmail.com, tel 528 
5834

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turul 8.06.2017. a:
Turg avatud iga päev! Laada 39

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind

Kartul kg 0,40 0,50

Värske kartul (Hispaa-
nia)

kg 1,50

Petersell kg 6,00

Till kg 10,00

Hapuoblikas punt 1,00

Roheline sibul kg 6,00

Salat kg 4,00

Rabarber kg 2,00

Kü ü s l a u k ,  v ä r s k e 
(Egiptus)

kg 10,00

Redis (Poola) punt 1,00

Värske kurk (väike) kg 2,50 Poola 3,00 Eesti

Värske kurk 
(poolpikk)

kg 2,50 Eesti

Värske hapukurk kg 6,00

Tomat kg 2,50-3,50 
Poola

4,50-5,00 
Eesti

Maasikad (Kreeka) kg 4,00

K u l t u u r m u s t i k a d 
(Hisp.)

kg 10,00

Murelid (Hisp.) kg 6,00 8,00

Kirsid (Hisp.) kg 5,00

Arbuus (Kreeka) kg 2,00

Mesi 700g 5,00

Värske räim kg 1,30

Toorpiim T, N, L kella 
10st

liiter 0,67

HINNAD RAKVERE TURUL

• kevadised lõikelilled
• suvelilled aeda, rõdule, kalmistule

• lilleamplid
• tomati-, kurgi- ja maitsetaimed
• püsikud eriti soodsa hinnaga

• avatud maasika- ja köögiviljaletid

LAUPÄEVAL, 10. JUUNIL TURUL 
PEIPSI KALA MÜÜK!

In

• susususssssusussusussusuussuuussusuuuusssuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

• 
•

• a

Kuuluta online’s!
Kuulutuse tekst on võimalik sisestada ka 

veebikeskkonnas.
Kuulutus ilmub nii interne  s kui ka 

paberlehes. 

kuulutused.kuulutaja.ee

Nädalalehte 

saab tellida 
Omniva 
postkontorist!
Tiraaž 16 000
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KUHU MINNA
Rakvere 
kultuurisündmused juunis

22. mai - 8. juuni Laste joonistus-
võistluse „Roheline Rakvere“ tööde näi-
tus linnavalitsuse fuajees, Lai tn 20. E-N 
8-17, R 8-16

23. mai - 20. juuni Soome kunstniku 
Reetta Partase personaalnäitus „Juured“ 
Rakvere Galeriis

8. juuni - 2. juuli kell 19 Rakvere 
Teatri suvelavastus “Kellavärgiga apel-
sin” Nortsu tee tööstuslinnakus

15. - 16. juuni Lastelaager Politsei-
muuseumis

15. juuni - 2. sept kell 19 Rakvere 
Teatri suvelavastus „Viimane võlla-
mees” Loodi kuivatis (Loobu küla, 
L-Virumaa)

15. juuni kell 20 Terminaator 30 su-
vetuur Vallimäe laululaval

16. juuni kell 18 Jabloko etendus 
„Mamki“ Rahvamajas

17. juuni Õueala avamine Politsei-
muuseumis

17. juuni kell 12 Orelipooltund. Ma-
ris Oidekivi-Kaufmann Kolmainu kiri-
kus

22. juuni kell 18 Rakvere linna jaani-
tuli Rahvaaias. Muinastule süütamine. 
Esinevad: Kaitseliidu ühendorkester, 
ansambel Ott, duo Asso Int ja Martin 
Müller. Peaesineja Kõrsikud.
22. juuni kell 19 Carolin Illenzeeri Fon-
di heategevuslik kontsert Rakvere 
Spordihallis

23. juuni kell 9 Pärgade asetamine 
Vabadussõja mälestussamba jalamile. 
Mälestustule ja muinastule ühendamine 
võidutuleks.

23. juuni kell 10 Võidupüha jumala-
teenistus Pauluse kirikus

23. juuni kell 11 Võidupüha paraad 
Vabaduse ringil

23. juuni kell 12.30 Maakaitsepäev 
keskväljakul. Kaitseliidu, Kaitseväe, Po-
litsei- ja Piirivalveameti ning Vangla-
teenistuse näitused.

24. juuni kell 12 Orelipooltund, Svet-
lana Kekiševa Kolmainu kirikus

25. juuni kell 12 Rüütel Otto sünni-
päeva tähistamine linnuses

9. - 11. juuni Rakvere
linna päevad 
REEDE, 9. juuni

15 Põnnide paraad Lottega, mis jät-
kub lasteetendusega ning teiste tege-
vustega lastele ja noortele Kirikupargis.

17 „Kelle me täna põlema paneme?” 
Kultuurikärajad Rakvere linnavalitsuse 
saalis
19 Kontsert linnavalituse hoovis. Laura 
Põldvere akustilise kavaga. Soojenda-
vad Emili & Alex.

18 - 23 Kirikute Öö Rakvere kiriku-
tes. Osalevad: Rakvere Adventkogudus, 
EEKBL Karmeli kogudus, EELK Rak-
vere Kolmainu kogudus.

LAUPÄEV, 10. juuni
9 - 16.30 Raievõistlus xTREEm CUP 

2017. Eesti meistrivõistlused Keskvälja-
kul

10 - 17 Rakvere Pikk Kreisilaat
10 - 16 Araabia bazaar Pikk tn 3 hoo-

vis
10.30 Rongkäik keskväljakult Pikale 

tänavale
11 - 17 Noorte ekstreemspordivõist-

lus Rakvere Extreem Jam ja noortetege-
vused Rakvere Spordikeskuse parklas

12 - 13.30 Orelipooltund Kolmainu 
kirikus. Esineb Kristina Vilotševa.

14 - 15 Segakoor Chorus Menticum 
Kolmainu kirikus

14 - 21 Rakvere Romuralli Vallimäel
17 - 18 Kaurikooli ajaloolise tantsu 

ansambel „Fioretto“ linnavalitsuse hoo-
vil

17 - 19 Virumaa noorte laulupäev 
„Virumaa võrsed” Rakvere Rahvaaias

19 - 19.50 Marju Länik ja Rakvere 
Linnaorkester Kirikupargis

20 - 21.30 Smilersi kontsert Kiriku-
pargis

Kultuurilava Kirikupargis:
• 10 - 10.45 - Aqva Spordikeskuse 

hommikuäratus, treener Kätlin 
Kärdi

• 11 - 11.45 - Aqva Spordikeskuse 
hommikune intervalli ring, tree-
ner Kersti Naarits

• 12 - 12.30 - Rakvere Muusika-
kooli laulustuudio nooremad lau-
lulapsed

• 12.35 - 13.05 - Kaurikooli Balle-
tiklass

• 13.10 - 13.40 - Virumaa Noor-
teorkester

• 13.45 - 14.30 - Tarvanpää lapsed 
ja vilistlased

• 14.35 - 14.55 - BUL-koret (Nor-
ra)

• 15.15 - 15.45 - Rahvamuusikaan-
sambel Kungla

• 16 - 16.30 - Seeniortantsu rühm 
ASTRAS (Läti)

Laste kirbukas Linnakodanikumuu-
seumis

Munkade võidujooks Rakvere linnu-
ses

PÜHAPÄEV, 11. juuni
Kodukohvikute päev
Linnaekskursioonid Rakvere Güm-

naasiumi noortega:
I. 10 - 11 „Maavalitsusest kirikuni”. 

Marsruut: Maavalitsus – Teatrimägi - 
Pikk tänav - Kolmainu kirik
II. 11.30 - 12.30 „Parkalist pagarini”. 
Marsruut: Pikk tn 15 - Linnakodaniku 
Muuseum

11 Rakvere linnapäevade kiirmale 
turniir / Jakob Kiige mälestusvõistlus 
Rakvere Spordihalli aeroobikasaalis

16 Aatriumi kontsert: segakoor 
Bul-Koret (Norra) ja kammerkoor So-
lare Rohuaia lasteaias

ESMASPÄEV, 12. juuni
9 - 11 Sünnipäevakohv linnapeaga 

linnavalituse terrassil

Pühapäeval kell 11 on kõik 
rattasõbrad oodatud Rakvere 
spordikeskuse juurde, kust 
saab alguse 15. Rakvere ratta-
maratoni avatud raja sõit. 
Märgistamata rajaga sõide-
takse tutvuma grupijuhtide 
eestvedamisel.

Põhivõistlus leiab aset 18. 
juunil ja ettevalmistused on 
korraldaja Vahur Leemetsa 
sõnul enamvähem joonel. 
„Raja skeem on paigas ja võin 
täna öelda, et trass tuleb vara-
semaga võrreldes vähem teh-
niline. Lisaks võtame välja 
mõned savised lõigud, et 
ekstreemsetes oludes oleks 
lihtsam,“ rääkis Leemets.

„Mullune vihmas peetud 
poriralli andis hea õppetunni. 

Suurema osa Pajusti pargist 
jätsime ka samal põhjusel väl-
ja, samas tervitab seal võistlu-
se päeval kõiki legendaarne 
lõõtsamees ning melu saab 
olema muhe. Siplase mäel vii-
sime laskumised n-ö serpen-
tiini, et vähem kogenud spor-
disõbrad saaksid sealt turvali-
selt alla ning ei peaks jaluta-
ma. Lisasime paar päris uut 
metsalõiku,“ tutvustas korral-
daja.

Maratoni õnnestumisele ai-
tab kaasa pea sada vabataht-
likku. „Inimtööjõud on meil 
tõesti entusiasmi peal, niitmi-
ne on töö, mis on ehk rahas 
mõõdetav. Kolmandik dis-
tantsist tuleb niita trimmeri-
ga, ülejäänud saab traktoriga,“ 

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
Kella 23ni sissepääs tasuta!
9. juunil muusikat igale eale mängib DJ Ailan Kytt
10. juunil vanakooli pidu DJ Martineero
16. juunil ohralt 80 ja 90ndaid DJ Daniel Joy
17. juunil parimad tantsulood 80ndatest kuni tänapäevani 
DJ Mark Kitajev (Hit FM)

Gustavi Maja
24.- 28. juulil toimub laste päevalaager. Täpsem info ja re-
gistreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu.

Tulekul on rattamaraton

Mulluse Rakvere rattamara-
toni õnnelik võitja Caspar 
Austa. 

Foto: erakogu

Tulevaste sõitude võistluskalender:
10. juuni 11. Jõelähtme rattamaraton
18. juuni 15. Rakvere rattamaraton
09. juuli Škoda Laagri 17. Rakke rattamaraton
29. juuli 17. Elva rattamaraton
20. august 19. Rõuge rattamaraton
16. september 20. Tallinna rattamaraton

sõnas korraldaja.
„Trass kulgeb üle 60 erine-

va maaomaniku valduse, kes 
lubavad ratturitel eramaal vii-
bida vaid avatud raja sõidul 
ning maratonipõhipäeval. 
Sellepärast ei ole testsõiduks 
võimalik ka märgistust maha 
panna,“ põhjendas Leemets.

Tõusumeetreid pole korral-
daja kokku lugenud, kuid lu-
bab, et neid on vähem kui 
Rõuges, kuigi väidetavalt on 
Rakvere võistlusel osalejate 
keskmine kiirus oluliselt ma-
dalam.

Rajakaardi leiab ja regist-
reerida saab veebiaadressil 
www.rattamaratonid.ee.

Kuulutaja

Väike-Maarjas 
vallamajas uuendati 
kunstinäitust

Väike-Maarja vallamaja 
koridoride seintel saab 
kaeda kunstiõpetaja Meie 
Lepiku juhendamisel maa-
limist harjutavate nii õpi-
laste kui ka täiskasvanute 
töid.

Pliiatsijoonistuste ja õli-
maalide kõrval on näitusel 
üleval palju õlipastelltöid.

Juhendaja Maie Lepik 
ütles, et kunstiringis õpiti 
seekord juurde õlipastell-
tehnikas maalimist ning 
suurema osa seekordsest 
näitusest moodustavadki 
õlipastellmaalid. „Need on 
hästi õnnestunud ja kõik 
väga kaunid,“ andis Lepik 
oma õpilaste töödele kiitva 
hinnangu.

Näitus jääb avatuks au-
gustikuu lõpuni.

Kuulutaja

Foto: Ilve Tobreluts
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Kardina- ja rõivakangaste

ja mööbliriiete
(0,50-4,00 /jm)

(5.- /m)
€

€

SOODUSMÜÜK
Lisaks suur valik Eestis toodetud

voodipesu LAADAHINDADEGA

Rakveres, Pikal tänaval
toimuva LAADA ajal,

10. juunil Margeri maja ees

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala keskuse ja Pika tn lihapoes

Sink ja vorstitooted Ühistu
Eesti Lihatööstusest

värske sealiha, kotletid, snitslid
100% Eesti sealihast

Grill-tooted al 2,95 /kg€

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 30 €

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L P

- 9-16

, suletud

Müügil rikkalik valik heas korras

Soodsate hindadega müügil

kasutatud

mootorsaage, võsalõikureid, muruniidukeid ja murutraktoreid

Husqvarna, Jonsered j.t.

uued STIGA murutraktorid, muruniidukid, trimmerid,

hekilõikurid, akutooted j.m.

Asume Rakvere vald Sireli tee 3

tel 503 7729,(Tapa teeristis), www.saed.ee

Koidula 1, Rakvere, Tsentrumi I korrus E–R 9–18, L 9–15.

Tel 322 3975, info@candra.ee

Juveeliäri 
    Candra

Telli ehteid ka 

järelmaksuga 

www.candra.ee

Soodsad hinnad

koolilõpetajatele!
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