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Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068

1300
Nr. 24 (912) 17. juuni 2016 Tasuta nädalaleht

17227

MUUDATUSED SEOSES TAMMIKU KAITSEALAGA TÖÖPAKKUMISEDlk 3 lk 6-7

Rakvere Küttelaos hinnad sulavad!
130 €/alus

110 €/alus
1,40 €/pk

145 €/alus
2,70 €

1,40 €/pk
* KANDILINE, HELE

10kg
* TURBABRIKETT

pakk
* KÜTTEGRAANUL

0,960t 150,00 €/alus

1,60 €/pk

115,00 €/alus

165,00 €/alus

PUITBRIKETT

kott

0,940t

0,840t

15kg

1,60 €/pk

3,00 € TEL 32 51 101
www.algaveod.eeNB! Hinnad kehtivad kuni 31.07.16

Narva tn 17, Rakvere Tööaeg: 01.05-31.08.16 E-R 9.00-16.00 L, P-suletud

-40%
                Valik
 ühekordseid nõusid

Pakkumine kehtib 02.06.-29.06.2016 või kuni kaupa jätkub.

Püüa suvi purki!
Purgid, pudelid, kaaned meilt!

          Külasta meid:  TALLINNAS Viljandi mnt 41b ja Tähesaju tee 25 •  RAKVERES Ringtee 4 •  VÕRUS Räpina mnt 15  • 

 • RAPLAS Viljandi mnt 72 •   TARTUS Ringtee 10 •  VALGAS Vabaduse 39 • PÄRNUS Tallinna mnt 70 •  VILJANDIS Leola 61 •

Lai valik, mõistlik hind!

VIRU RATAS
Laada tn 20, Rakvere

JALGRATASTE MÜÜK
HOOLDUS
REMONT

VARUOSAD
Täishooldus 48€  *

Kerge hooldus 22€ *
Käikude reguleerimine 5€ *

Rattapesu 5€
* Hind ei sisalda varuosi

Avatud E-R 9-18  L 9-15 P suletud

Remondi järjekorrad lühikesed !
Pakkumine kehtib kuni 16.07.2016

VIRU RATAS
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RMK eemaldab kaitse- ja 
puhkealadelt üle Eesti 17 au-
todega liikumist keelavat tõk-
kepuud. Nende asemele pai-
gutatakse kehtivaid liikumis-
piiranguid selgitavad sildid. 
Esimesena eemaldati kesk-
konnaminister Marko Pome-
rantsi osavõtul tõkkepuu täna 
Neeruti linnamäe juures Lää-
ne-Virumaal.
Pomerantsi sõnul on see 
samm inimese ja looduse lä-
hendamiseks ning haakub 
hästi tänavuse looduskaitse-
kuu sõnumiga, mis küsis, kas 
Eesti loodus on meile oma 
või võõras. “Muidugi oma, ja 
omale kallist ei kaitse mitte 
tõkkepuu, vaid inimene ise,” 
sõnas minister.
Sel aastal eemaldab RMK au-
toliiklust keelavad tõkkepuud 
17lt riigimaal asuvalt kaitse- 
ja puhkealalt. Aastakümnete 
jooksul on loodusesse paigal-
datud kümneid sarnaseid lii-
kumist keelavaid tõkkepuid, 
enne ülejäänud tõkkepuude 
eemaldamise otsustamist jäl-
gib RMK uute märkide vastu-
võttu aasta jooksul.
RMK loodushoiuosakonna 
juhataja Marge Rammo sõnul 
näitavad RMK uuringud ja 
küsitlused, et Eesti inimene 
käitub looduses üldjuhul häs-

Inimese ja looduse vahelt 
eemaldatakse tõkkepuud

Esimese tõkkepuu eemaldamisel osales ka keskkonnaminister 
Marko Pomerants. 

Foto: Rasmus Jurkatam

ti ja hindab loodusväärtusi 
kõrgelt. “Õiget käitumist soo-
dustab, kui see on tehtud mu-
gavaks – kui olemas on prügi-
kast, suunaviit, selgitav silt. 
Julgeme tõkkepuud eemalda-
da, sest ei taha loodust ta-
balukustada ning usume, et 
Eesti inimene saab aru ka sil-
dist. Kui autoga sõita ei tohi, 
siis tuleb minna jalgsi, näebki 
rohkem.”
Tõkkepuud eemaldatakse kü-
lastusobjektide juurest Kolga, 
Muraka ja Piusa koobastiku 

looduskaitsealalt, Soomaa, 
Matsalu, Vilsandi ja Karula 
rahvuspargist, Nõva, Neeruti 
ja Smolnitsa maastikukaitse-
alalt ning Pärnumaa, Räpi-
na-Värska ja Tallinna ümbru-
se puhkealalt.
Neeruti linnamägi, mille juu-
rest eemaldati täna esimene 
tõkkepuu, on koht, mida oo-
tab lähiaastail ees põhjalik 
uuenemine. Ühtlasi läheb 
Neeruti linnamäe juurest 
mööda ka rajatav RMK pika 
matkatee kolmas haru, mis 

lookleb Lääne-Eestist Ida-Vi-
rumaale ja peaks valmima va-
bariigi juubeliaastaks.
Rekonstrueerimistööd Nee-
ruti linnamäel algavad prae-
guste plaanide järgi järgmise 
aasta kevadel ja selle käigus 
uuendab RMK sealseid silda-
sid, treppe ja Sadulamäele 
viiva rajalõigu, laiendab par-
kimistaskuid, vahetab välja 
käimlad ja infoviidad ning ra-
jab uue varjualuse.
RMK on Eesti riigile kuuluva 
metsa ja teiste mitmekesiste 
looduskoosluste hoidja, 
kaitsja ja majandaja. RMK 
teenib riigile metsa majanda-
des tulu, kasvatab met-
sauuendusmaterjali ja korral-
dab metsa- ja looduskaitse-
töid. Lisaks loob RMK loodu-
ses liikumise võimalusi puh-
ke- ja kaitsealadel ja kujun-
dab loodusteadlikkust.
Eelmisel aastal külastati RMK 
kaitse- ja puhkealasid 2,2 mil-
jonit korda, külastajate arv on 
aasta-aastalt tõusnud. RMK 
koosseisu kuuluvad Sagadi 
metsakeskus, Elistvere loo-
mapark, Tartu puukool ning 
Põlula kalakasvandus.

Riigimetsa Majandamise 
Keskus

Võtke aega mõtlemiseks!
Selle nädala Kuulutajast saate lugeda Rakvere Kolmainu ko-
guduse õpetaja Tauno Toompuu mõtisklustest eestlaste mä-
lestamistavade teemal. Õpetaja Toompuu juhtis tähelepanu 
sellele, kuivõrd mõtlemapanev võib olla surnuaial jalutami-
ne – iga hauakivi taga on kellegi lugu, kellegi rõõmud ja mu-
red. See võiks panna meist igaühte küsima – mis on minu 
lugu?
Matused, lein ja lahkunute mälestamine on väga delikaat-
sed teemad, millest igapäevaselt ei räägita. 
Kalmistupühad on aga just see aeg, mil võiks ehk hetkeks 
aja maha võtta, lähedasi ja esivanemaid meenutada ning 
eksistentsiaalsetel teemadel mõtiskleda.
Lähedaste surmast mõtlemine teeb haiget, nende elutee 
meenutamine muudab aga südame soojaks. On ju tore, kui 
lapsed teavad pajatusi ka nende vana-vanemade, -tädide ja 
-onude kohta, kes võib-olla juba enne nende sündi sellest 
ilmast lahkusid.
Eestlaste hulgas on tegelikult säärane vanaviisijuttude eda-
sirääkimine ikka tavaks olnud. Elu muutub aga üha kiire-
maks, enam ei jää aega ei rääkimiseks ega kuulamiseks. On 
kurb mõelda, et kiire elutempo toob kaasa selle armsa rah-
vatava kadumise.
See viib ka küsimuseni, mida me tahaksime, et meie lapse-
lapsed meie kohta teaksid ja meenutaksid? 
Eks igaüks teeb vahel vigu ja sooritab tegusid, mida isegi 
meenutada ei sooviks. See on inimlik. Oma igapäevaelus ei 
mõtle meist vast keegi sellele, mida räägitakse aastakümne-
te pärast, kui meid enam ei ole. Aga kas ehk võiks?
Oma tegude, arusaamade ja moraalitajuga saame luua lu-
gusid, mis oleksid eeskujuks tulevastele põlvedele. Need 
lood võiksid jääda meist maha ja anda meie laste-laste-las-
tele aimu, millised olid nende esivanemad.
Sel kaunil pööriajal võiks ehk kiirete toimetuste, lõpuaktus-
te ja jaanipidude vahel teha väikese pausi, vaadata ennast 
eemalt. Küllap on igaühel religioossetes küsimustes omad 
arusaamad, tõekspidamised, filosoofiad ja uskumused. 
Nende üle hetkeks mõtisklemine võib anda uut jõudu suvi-
se sigimise-sagimisega edasi minemiseks.

Kuulutaja
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Rakvere tammiku kait-
se-eeskirja muutmisel 
maastikukaitseala veidi 
suureneks, samas pii-
rangud muutuksid lee-
bemaks.

Liisi Kanna

Kolmapäeval toimus Kesk-
konnaameti Rakvere kontoris 
tammiku maastikukaitseala 
kaitse-eeskirja eelnõu avalik 
arutelu. Kuulajaskonnale tut-
vustati plaanitavaid muuda-
tusi ja nende põhjuseid.

Piiranguvöönd
Praegu kehtiv eeskiri võeti 
vastu 1999. aastal. „See on 
ajale jalgu jäänud,“ tõdes 
Keskkonnaameti kaitse pla-
neerimise spetsialist Liggi 
Namm.
Enne looduskaitseseaduse 
jõustumist vastuvõetud ees-
kirjad ja kaitsekorrad kehti-
vad seni, kuni looduskaitse-
seaduse alusel kehtestatakse 
uued. Seda nüüd Rakvere 
tammiku alaga teha plaani-
taksegi.
Üheks suuremaks muudatu-
seks on see, et kui praegu 

kuulub kogu tammiku kaitse-
ala sihtkaitsevööndisse, siis 
uue eeskirja järgi jaguneks ala 
sihtkaitse- ja piiranguvöön-
diks. Viimase puhul on keh-
testatud reeglistik leebem. 
„Alal, mis piiranguvööndisse 
plaanitakse, kaitsealuseid lii-
ke ei kasva,“ seletas Namm.
Praegu leidub tammiku 
maastikukaitseala neli kaitse-
alust liiki. Üks neist, tamme-
pässik, kuulub looduskaitse-
aluste liikide teise kaitsekate-
gooriasse. See tähendab, et 
liiki esineb väga piiratud alal. 
Vööthuul-sõrmkäpp, pruuni-
kas pesajuur ja harilik kopsu-
samblik on kolmandas kate-
goorias. Veel 2004. aastal kas-
vas tammikus ka teise kate-
gooriasse kuuluv varju-püsik-
luste (kõrreliste sugukonda 
kuuluv taimeliik). Vaatamata 
otsingutele pole hiljem seda 
avastatud.

Muudatustest
Plaanitavad muudatused an-
navad inimestele maastiku-
kaitse alal suuremad võima-
lused vaba aja veetmiseks. 
Hetkel kehtiva eeskirja järgi 
tammikus seente ja marjade 
korjamine lubatud ei ole, uue 

Plaanitakse muuta tammiku 
maastikukaitseala kaitse-eeskirja

reeglistiku järgi võib seda te-
ha.
Lisaks tohiks ilma Keskkon-
naameti loata õuealal telkida 
ning lõket teha. Ka rahvaüri-
tuste korraldamise tingimu-
sed leeveneksid. “Sihtkaitse-
alal võiks hakata pidama ka 
üle 50 osalejaga kooli- ja 
spordiüritusi ning Keskkon-
naameti loal ka üle 50 osale-

jaga tavaüritusi,“ rääkis kaitse 
planeerimise spetsialist.

Välispiir
Uue eeskirja järgi kaitseala 
veidi suureneks. Praeguse 
23,3 hektari asemel hakkaks 
tammiku maastikukaitsealas-
se kuuluma 24,5 hektarit. Eel-
nõus põhjendatakse laiene-
mist järgnevalt: „Olulisem 

suurenemine toimub kaitse-
ala põhjaosas, kus piir on vii-
dud katastriüksuse piirini. 
Sellega arvatakse kaitsealasse 
ühtse metsamassiivi ääreala, 
millel on varem kaitse all ol-
nud metsaga sarnane loodus-
kaitseline väärtus. Varasem 
piir jooksis läbi metsa ja pol-
nud looduses tuvastatav.“
Tehniliste viperuste tõttu ei 

olnud küll Rakvere Linnava-
litsuse muudatusettepanek 
Kekskonnaametini enne aru-
telu toimumist jõudnud, kuid 
linnavalitsuse esindaja Riina 
Sikka sõnul pidi see koheselt 
peale koosoleku lõppu teele 
pandama. Linnale tegi muret 
kergliiklusteede rajamine 
tammiku kaitsealale. Linna 
üldplaneeringu on Tammiku 
ning Õie tänavale ette nähtud 
kergliiklusteed ning nende 
rajamiseks loodetakse Kesk-
konnaametiga jõuda komp-
romissile välispiiri nihutami-
se osas.
Teiseks võimaluseks oleks 
teed ehitada kaitsealale. 
Keskkonnaameti sõnul võiks 
teede laiendusena ka see va-
riant kõne alla tulla.
Riina Sikka nentis, et kergliik-
lusteede rajamine on vajalik 
inimeste ohutuse tagamiseks. 
„Seal on väga kitsas tee, need 
on vajalikud, et jalakäijal 
oleks koht, kus kõndida.“
Eelnõu esitatakse orienteeru-
valt 2017. aasta mais minis-
teeriumide vahelisele koos-
kõlastamisele. Määrus jõus-
tub eeldatavasti 2017. aasta 
juulis.

Foto: Marimai Kesküla
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Möödunud nädala neljapäe-
val ja reedel olid Lääne-Viru-
maaga tutvumas Eestis resi-
deerivad välisriikide suursaa-
dikud.
Lääne-Viru maavanema Mar-
ko Tormi sõnul on piisavalt 
harukordne, et enam kui kol-
mekümnest Eestis resideeri-
vast suursaadikust on Lää-
ne-Virumaal külas korraga 
enam kui 80 protsenti. See on 
maakonnale suur au ja või-
malus näidata oma maakon-
na mitmekesisust. Suuremaid 
ja väiksemaid ettevõtteid, tu-
rismitaristust ja hetkeolukor-
da mitmetes valdkondades. 
„Iial ei tea, kust üks või teine 
kontakt võib meie ettevõtjale 
avada uksed ekspordiks või 
luua häid kontakte mitmete 
teiste klientide ja partnerite-
ga. Tänan omalt poolt kõiki 
ettevõtjaid ja institutsioone, 
kes suursaadikuid võõrusta-
sid. Meist räägiti lahkudes ai-
nult ülivõrretes.“
Suursaadikute visiit algas 
Kaitseväe 1. jalaväebrigaadis 
Tapal, päeva mahtus ka Rak-
vere linnuse ning ASi Viru Õlu 
külastus. Muuhulgas tutvus-
tas maavanem Marko Torm 
külalistele maakonna haldus-
territoriaalset korraldust ja 
rääkis maakonna eripäradest. 
Üheskoos arutati turismi, 
kultuuriürituste, kõrgharidu-
se, põllumajanduse ja pagu-
lastemaatika üle ning kaar-
distati koostööpunktid.

Suursaadikud väisasid Lääne-Virumaad

Reedel tehti pikem tiir ka ASi 
OG Elektra Tootmises, külas-
tati ASi Estonian Cell, ASi 
Kunda Nordic Tsement ja 
Kunda sadamat ning Esto-
nian Spirit OÜd ja Neeruti 
mõisa - Buxhöwden.
OG Elektra omanik Oleg 

Gross ütles, et suursaadikute 
külaskäik oli ettevõtte jaoks 
suur tunnustus. „Mul on väga 
hea meel, et meid peeti nii 
kõrgete külaliste vääriliseks. 
Meid on külastanud tähtsad 
tegijad varemgi, kuid esma-
kordselt käis selline hulk nii 

kõrgeid külalisi korraga, ja 
see teeb meile au.“
„Kohtumine oli vahetu ja 
sõbralik,“ jätkas Gross. „Nad 
küsisid palju küsimusi ja oli 
tunda, et neid siiralt huvitas, 
kuidas meie ettevõte tegut-
seb.“

Lehtsesse rajatakse 
mitmeotstarbeline 
keskusehoone
Lehtse keskusehoone rekonstrueerimise hange on läbi vii-
dud ja vastavalt selle tulemustele on ehitajaks AS Parmeron. 
Ehituse kogumaksumuseks koos käibemaksuga on 1 609 
672 eurot ja tööde lepingujärgne lõpptähtaeg 15. juuni 2017.
Tapa vallas on pikka aega arutatud Lehtse alevikus asuvate 
vallaasutuste hoonete ja ruumide asukoha, tehnilise sei-
sundi ja ülalpidamiskulude üle, kirjutab Tapa valla kodule-
hekülg.
Hetkel töötab Lehtse kool asulast 2,5 kilomeetri kaugusel 
asuvas Pruuna mõisa üsna amortiseerunud peahoones. 
Lehtse lasteaia ruumid on korterelamu kahes korteris. Endi-
ses kolhoosikontori hoones asuvad Lehtse kultuurimaja, 
raamatukogu ja valla teeninduspunkt. Lisaks on seal pea-
varju leidnud perearstikeskus ja mõned kohalikud väikeet-
tevõtjad.
Arutelude ja tehtud maksumusarvutuste tulemusena andis 
vallavolikogu loa rajada endisesse Lehtse kolhoosikontoris-
se ruumid valla kõikide Lehtses asuvate asutuste jaoks. 
Hoone rekonstrueeritakse, selle käigus lammutatakse kaks 
poollagunenud ja seni eraomanikele kuulunud hoonetiiba. 
Ehitatakse juurde üks uus hooneosa, korrastatakse hoone-
kompleksi õueala. Kõik hooneosad soojustatakse.
Tekkivas Lehtse mitmeotstarbelises keskusehoones hakka-
vad tööle Lehtse kool ja lasteaed, kultuurimaja/spordisaal, 
raamatukogu, valla teeninduspunkt, perearst, juuksur. Val-
laasutuste koondamine ühte, kaasajastatud hoonekomp-
leksi annab kokkuhoiu majanduskuludena.

Suursaadikud OG Elektra Tootmise pagaritsehhis, kus kondiiter Jane Medar vastab küsimustele. 
Foto: Kristel Kitsing
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R-Takso omanikke on ju-
ba ligi kümmekond aas-
tat kannustanud soov 
pakkuda turvalisemat ja 
kvaliteetsemat reisijate 
vedu. Selle tulemusena 
esindavad nad nüüd 
Lääne-Virumaal Tulika 
Takso ja Hansabussi 
kaubamärki.

Katrin Kivi

R-Takso ühe eestvedaja Risto 
Laeksi sõnul alustasid nad 
2007. aastal 3 taksoga. „Meie 
valdkond pole kindlasti liht-
ne,“ arvas ta. „Turg on keeru-
line, majandus ei toimi korra-
likult ja konkurents on tihe.“

Tulika kvaliteet
Ettevõtte arengut silmas pi-
dades hakkasid nad 2013. 
aastal maakonnas Tulika kau-
bamärki esindama. „Nad on 
tuntud ja ka kvaliteet vastab 
meie ootustele,“ selgitas 
Laeks. „Tulika toimetab turul 
93. aastast, mistõttu on neil 
kogemused, väljakujunenud 
firmakultuur ja loomulikult 
kliendibaas.“
„Meie ettevõttel on takso-
kindlustus, mis tähendab, et 
meie reisijad ja nende pagas 
on kindlustatud,“ tõi Laeks 
eeliseid välja. „Jah, see on küll 

R-Takso pakub frantsiisi kaudu parimat kvaliteeti

kolm korda kallim kui tavali-
ne kindlustus, kuid see annab 
kindlustunde. Õnneks pole 
seda vaja läinud, aga kunagi 
ei tea, mis võib juhtuda.“
R-Takso autopargis on 6 uut 
Tulika taksot. „Kohe-kohe tu-
leb kaks uut juurde,“ ütles 
Risto Laeks. „Ühe auto vahe-
tame välja ja üks tuleb lisaks. 
Meie kõige vanem auto on 

aastast 2014.“
Risto Laeks tunnistas, et 
kliendid on neid üle ootuste 
hästi vastu võtnud. „Uued ja 
puhtad autod on klientidele 
meeltmööda. Mugav on kaar-
diga maksta. Kliendikeskne 
lähenemine on ilmselt ka 
põhjus, miks 10 senti kallim 
kilomeetrihinne sõitjat väga 
ei morjenda.“

Laeks rääkis, et Tallinnas 
maksab taksosõit 45-70 senti, 
Uberiga 35 senti kilomeeter, 
Lääne-Virumaal aga 70-80 
senti kilomeeter. „Tallinnast 
väljaspool on kallim sellepä-
rast, et tühje sõite on roh-
kem,“ jätkas ta. „Kui näiteks 
klient tahab sõita Vinni, siis 
võib ju mitu aastat aega min-
na, enne kui sealt sõit tellitak-

se.“
Laeks pole kuulnud, et meie 
maakonnas Uberit sõidetak-
se. Samuti ei arva ta, et jaga-
mismajanduse lipulaev võiks 
konkurentsi mõistes jalgealu-
se tuliseks muuta. „35 senti 
kilomeeter kindlasti ei paku 
tulusat tööotsa. Võib ju tun-
duda, et asjal on jumet, ent ka 
kuludega tuleb arvestada. Kas 
või sellega, et riigile tuleb 20 
protsenti maksu maksta. 
Usun, et Uber ongi sõiduku-
lude jagamiseks hea, mitte 
aga teenimiseks.“

Panustavad 
ka ärikliendile
„Valdavalt on meie püsiklien-
tideks ärikliendid,“ avas 
Laeks tausta. „Ärikliendil on 
meie juures väga mugav. Ette-
võtte juht või töötaja saab tel-
lida taksot igast Eesti punk-
tist. Ettevõtete jaoks on loo-

dud Tulika kaart, mis tähen-
dab, et arve esitatakse vasta-
valt sõitudele kuu lõpus. Ka 
vautšerite süsteem on kasu-
tuses.“
Senini on ettevõtte võimekus 
olnud vedada kuni 8 inimest 
korraga. Kuna ettevõtjate kirg 
on reisijate transport, siis sel-
le tulemusena kirjutati möö-
dunud aasta sügisel alla koos-
tööleping Hansabussiga. 
„Bussivedudega alustasime 
märtsi teises pooles ja ka siin 
on algus läinud loodetust pa-
remini. Taas kord on märksõ-
nadeks tuntud kaubamärk, 
kogemused,  kvaliteet ja kor-
ralik bussipark. Meie taksok-
liendid on bussiteenuse igal 
juhul vajalikuks tunnista-
nud.“
R-Taksol on 5 Hansabussi 
kaubamärki kandvat bussi, 
millest väikseim on 15kohali-
ne ja suurim 56kohaline. 

Fotod: R-Takso OÜ
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Aastaid tagasi hakkas 
Rakvere disainer Moni-
ka Uldrich riideid taas-
kasutama ning kokku 
„miksima“, sellest sün-
dis kaubamärk MonEril. 
Möödunud nädalal käsi-
töökonverentsil toimu-
nud moedemonstrat-
sioonil sai tema rõiva-
kollektsioon väga sooja 
vastuvõtu osaliseks 
ning ajas sotsiaalmee-
dia põnevusest kihama.

Mari Möldre

Teie MonErili rõivakollekt-
siooni võtsid käsitööinimesed 
väga soojalt vastu. Kuidas pä-
rast esitlust läinud on?
Lisaks moedemonstratsioo-
nile kutsuti mind kreisilaada-
le oma rõivaid müüma. Lau-
päeval olin rõivastega kohal, 
paraku sadas vihma ja oli 
täiesti ebasoodne aeg riiete 
uudistamiseks. Üldiselt ei ole 
ma laadainimene, mulle 
meeldib oma kollektsiooni 
rahulikus meeleolus ateljees 
näidata. Samas sain kohapeal 
paljude teiste käsitöötegijate-
ga kontakte vahetada.

Teil on nii suur kollektsioon - 
ateljee meenutab suurt riide-
kappi. Miks teist varem mi-
dagi kuulda pole olnud?
Nimetan ennast ikka hobite-
gijaks ja ma nautlen protsessi. 
Teen siis, kui tuju on, ja pa-
nen selliseid rõivaid omava-
hel kokku, nagu mulle õige 
tundub olevat. Mulle tõesti 
meeldib loomishetk – silme 
ees on lõpptulemus, valin ja 
sobitan riideid omavahel, pa-
nen kokku pitside ja muuga.
Ma ei tee riideid tellimise 
peale. Lähtun taaskasutusest, 
õmblen omavahel oma laos 
olevaid riideid. Tulemus tuleb 
selline nagu tuleb.
Turundamise pool on jäänud 
tagaplaanile, info liigub pi-
gem suust suhu. 14. juulil on 
Rakveres Kurva Kodus avatud 
uste päev, kus teeme väikese 
rõivaesitluse ja toon suure 
osa valmisriietest uudistami-
seks.

Kas selliste riiete kokkuõmb-
lemiseks peab olema loo-
mingulise meelega?
Kunsti ja loomingu vastu on 
mul maast madalast huvi ol-
nud. Olen pärit Jõhvist, seal 
käsin kunstiklassis. Tahtsin 
minna edasi õppima tollal vä-
ga mainekasse Jõhvi kunsti-
kooli, kuid perel seisis ees ko-
limine. Pilgud olid pööratud 
Tallinna ja Rakvere suunas, 
otsustati viimase kasuks. Soo-
visin kunsti edasi õppida. 
Käisime Rakveres pioneeri-

Monika Uldrich: 
armastan lihtsust ja naivismi

Monika Uldrich ei tee rõivaid tellimise peale, vaid õmbleb 
omavahel oma laos olevaid riideid. 

Foto: Mari Möldre

majas uurimas, kas kunstirin-
gi saaks. Peale proovitööd üt-
les juhendaja, et mul pole 
mõtet seal käia.
Mu tase oli nii kõrge. Abitu-
rendina sain kino juures 
kunstnikuna tööd. Hakkasin 
kinoplakateid maalima, tegin 
seda 12 aastat.
Siis sai isu täis ja lõin sõbran-
naga oma kudumisfirma. 
Hakkasime tegema kampsu-
neid, mis olid väheke teist-
moodi, millel oli väike vimka 
või kriuks juures. Nõukogude 
ajal olid ju kõik riided ühe 
stambiga tehtud ja igavad, 
seetõttu tahtsime midagi la-
hedat valmistada. Pärast pe-
reäri loomist jäi käsitöö aga 
tagaplaanile.

Kuidas õmblemisekihk tek-
kis?
Mu ema töötas Virulases ja oli 
praaker. Õmbluspisiku sain 
kodust, olen kangastega kogu 
aeg kokku puutunud. Hakka-
sin hoogsamalt õmblema, kui 
lapsed sündisid. Riideid pol-
nud tollal eriti saada ja tuli ise 
hakata midagi olemasoleva-
test kangastest konstrueeri-

ma. Kui lapsed suureks kasva-
sid ja kodust lahkusid, jäi üha 
rohkem vaba aega ning 
naasin oma lemmikhobi 
juurde.

Kust ammutad inspiratsioo-
ni?
Ma armastan lihtsust ja nai-
vismi, seda nii kunstis kui kä-
sitöös. Sageli näeb minu riie-
tes lihtsate asjade kokkusobi-
tamist, see annabki omapära-
se tulemuse. Käin sageli 
Barcelonas, kust võib kihvte 
ideid ammutada. Kangaste 
valikul lähtun ma põhimõt-
test, et see peab olema mu-
gav, mittekortsuv ja nahasõb-
ralik.
Teate seda tunnet, kui jakk on 
seljas ja istud autosse ning 
jakk tõuseb üles? Siis peab 
ruttu nööbid lahti tegema, 
sest on ebamugav. Sellised 
riided õmblen kõik ringi, et 
need istuksid nagu valatud ja 
vajadusel veniksid.
Nii tööde tegemisel kui elus 
lähtun põhimõttest, et kui 
midagi teha, siis maksimaal-
selt hästi.

• Otsin töömehi Soome. Töövahen-
dus. Tel 5646 7038

•  S o o m e  f i r m a  p a k u b  t ö ö d 
kohusetundlikele ehitustöölistele. 
V a j a l i k u d  r o h e l i n e  k a a r t , 
veronumber. Napsumehi ja muidu 
viilijaid ei otsi. Huvitatutel kirjutada 
e-posti aadressile: ehitasoomes@
hotmail.com

• Otsime Kadis sõrmjätkamis 
seadmele  operaatorit, võib ka 
esialgu osalise tööajaga. Info 503 
6867

• Pakume tööd Soomes tellingute 
monteerijale ja demonteerijale. 
Vaja l i k  o n  v ä h e ma l t  aa s t a n e 
töökogemus antud valdkonnas, 
S o o m e  t ö ö t u r v a l i s u s e k a a r t 
(rohelinekaart), Eesti Vabariigi 
k o d a k o n d s u s,  h e n k i l ö t u n nu s 
(Soome isikukood), veronumber 
(Soome maksunumber). Kasuks 
tuleb võimalus kasutada isiklikku 
sõidukit. Pakume ettevõtte poolt 
head töötasu ning ööbimist Soomes. 
Palume saata CV e-mailile info@
rassets.ee või helistada +372 5855 
6890 Margo Kaasik

• Metalliettevõte Väike-Maarjas 
otsib oma meeskonda objektijuhti, 
keevitajaid, montaažitöölisi. Vajalik 
valmisolek välislähetusteks! Samuti 
pakume tööd joonestajale. Info 
telefonilt 5347 7879

•  S e o s e s  t ö ö m a h t u d e 
s u u r e n e m i s e g a  p a k u b 
e t t e v õ t e  t ö ö d  k a t u s e -  j a 
fassaaditöölistele. Võib olla nii 
brigaad, alltöövõtuna või siis 
üksikisikuna. Töötasu tükitöö 
alusel. Tel 5127 619 , e-post 
ehituskonsool@gmail.com

• Vajatakse kohusetundlikku 
koduabilist (pensionär). Töö: 
k õ i k  m i s  k o d u s  t e ha  n i n g 
koduloomade hoidmine. Tel 
5285 416

•  Va n e m  n a i s t e r a hv a s  v a ja b 
hooldajat. Elamispinna võimalus. 
Tel 5566 3733

• Sõmeru Põhikool võtab konkursi 
korras tööle osalise tööajaga 
eripedagoogi ja klassiõpetaja. Info 
www.someru.edu.ee

• Pakun tööd. Võsalõikus. Minu 
varustus. Soovitav B-kategooria 
luba. Rakverest või lähiümbrusest. 
Tel 5673 5648

• Tööd saemehele. Kodune. Tel 
5814 3321

•  Võ t a m e  o m a  m e e s k o n d a 
müügikonsultandi, kes valdab eesti 
ja vene keelt. Sobib ka (üli)õpilasele. 
kristo@k-kummid.ee

• Kadrina Tristvere kohvik otsib 
o m a  k o l l e k t i i v i  k o k k a  n i n g 
saaliteenindajat. Kandideerimine 
ja lisainfo tristvere@gmail.com ja 
5156451

• Otsime toredat ja rõõmsameelset 
klienditeenindajat ja kokka. 
Kaukaasia šašlõkk. CV saata 
kaukaasiagrill@hot.ee või tulla 
kohapeale Aluvere. Tel 5896 4101

• Võtame tööle klienditeenindaja 
kohvikusse Kundas. info@saarepiiga.
ee

• Eesti Portselan OÜ Tööstuse 2, 
Pajusti võtab tööle hooajatöötajaid. 
Võimalik ka kodus töötada. Väljaõpe 
kohapeal. Kontakt: 5688 5616

• Vajatakse puhastusteenindajaid 
Käsmu, mereäärsesse Lainela 
Puhkekülla. Kohapeal on olemas 
ööbimisvõimalus. Töö on hooajaline 
ja vahetustega. Info tööaegadel 
telefonil: 5809 0917. CV palume 
saata e-mailile: lainela.puhkekyla@
gmail.com

PAKUN TÖÖD

TeTT gusama
elu kodud
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• Rakvere JK Tarvas ootab trenni 
2007. – 2010. a sündinud poisse ja 
tüdrukuid. Tel 5343 4875 jktarvas@
jktarvas.ee

• Lihalõikaja ja paberiga lihunik 
otsib tööd. Hinnad kokkuleppel. Tel 
5741 7266

•  Ko g e m u s t e g a  m a j a h o i d j a -
kojamees soovib leida tööd (ka 
eramajad). Tel 5740 9873

• Siseviimistleja-plaatija otsib tööd 
(nii fi rmadele kui eraisikutele). Tel 
5874 6389

• Lapsi armastav ja nendega hästi 
läbisaav pikaajalise töökogemusega 
hoidjatädi võtab hoida teie lapse. 
Tel 5591 4085

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

• Vajatakse kauplusesse müüjat. Info 
tel 5363 5082

• Traus-Rak OÜ Rakveres vajab 
pagarit. Tel 5309 0357

•  Võ t a m e  t ö ö l e  v e o a u t o j u h i 
(poolhaagis kallur). Tel 5061861

• Põllumajandusettevõte pakub tööd 
traktoristile. Info tel 5551 2278

• Vajangu farm võtab tööle 
farmitöölise. Väljaõpe kohapeal. 
Kiire! Info tel 5348 9538

• Vajame sigalasse talitajat. Tel 
5082 696

• Farm Viru-Nigulas pakub tööd 
lüpsjale ja karjakule. Soovitavalt 
perekond. Elamispinnaks eramaja 
töökoha lähedal. Info tel 5660 4735, 
5647 5286
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Läinud pühapäeval oli 
Rakvere linn kodukohvi-
kuid täis pikitud. Pikal 
tänaval majas number 
26 avas Rakvere Teater 
Opossumi, mille auküla-
line oli Andrus Kivirähk.

Ülle Kask

Sarnaselt Kivirähki raamatust 
„Maailma otsas“ tuttavale sa-
manimelisele söögikohale ei 
olnud ka Rakvere Opossumis 
pikka menüüd. Külastajatele 
pakuti kartulit ja tummist 
sousti, suppi ning pannkoo-
ke.
Kohvikut väisas ka kirjaniku-
härra Andrus Kivirähk, kes 
pärast pannkookide söömist 
külastajatega muljetas. Pä-
rastlõunast kohtumist Kivi-
rähkiga juhtis Rakvere Teatri 
näitleja Erni Kask.

Kodukohvikud 
tekivad kui seened
Küsimuse peale, mis tunded 
teatri Opossumiga seoses te-
kivad, vastas Kivirähk: „Koh-
vik on väga lahe, ehkki ro-
maani Opossum oli õlleka 
stiilis ja kammerlik. Tore, kui 
sellest lavastusest jääbki Rak-
verre üks Opossum, kus jälgi-
takse väikese menüü toidu-
poliitikat.”

„Eks igas linnas on selline 
kohvik, mis meenutab Opos-
sumit. Tallinnas unelmate 
kõrtsi pole, romaanile võtsin 
ainest siit ja sealt, kohtadest, 
kus kokku saavad head ini-
mesed,“ jätkas kirjanik. „Ise 
ma mingi toidukeetja pole, 
meeldib käia nii ühes kui tei-
ses söögikohas, võtta päevap-
raad ja lobiseda tädikestega.”
Romaani Opossumis saabub 
sulgemisaeg siis, kui toit on 
otsas. „Minu jaoks on arusaa-
matu, kust küll need inime-
sed võetakse, kes viitsivad 
pühapäeval tööl käia. Õige 
oleks, kui kõik inimesed pü-
hapäeval puhkaksid,“ arutles 
Kivirähk.
Kodukohvikuid pidas kirjani-
kuhärra toredateks. „Tekkivad 
nagu seened. Korraks. Siis 
süüakse need ära. Kodukoh-
vikute päevi korraldatakse üle 
Eesti. See on sümpaatne ette-
võtmine.”

„Maailma otsas“ toimub 
mikroskoopiline liikumine
Oma raamatu nägemist teat-
rilaval pidas Kivirähk põne-
vaks. „See dramatiseering on 
Lennuki ja Trassi variant, mil-
lesse mina ei sekku. Luban 
luksust sekkuda autorina ja 
istuda nagu kuldtoolis. Kui ise 
kirjutan näidendi, on teine 
lugu. Saabusin siia siis, kui 
kõik oli valmis. Tegevus toi-

Andrus Kivirähk kohvitas Oposs

Andrus Kivirähk etenduse „Maailma otsas” kohvikus Opossum. 
Foto: Ülle Kask

mub nagu Oskar Lutsu „Taga-
hoovis”. Igaüks elab oma kor-
teris nagu panoraamis ja see 
on selle etenduse võlu ja 
pluss.”
Kivirähk tõdes, et lihtsam on 
kirjutada tohututest intriigi-

dest ja kuritegudest. „Maail-
ma otsas” on vaikelu ja keegi 
ei kakle, keegi ei hüppa rongi 
alla nagu „Anna Kareninas”. 
Seal pole paigalseis, vaid mik-
roskoopiline liikumine. Küll 
lüüakse kärbes maha, oste-

takse turult rabarberit või 
käiakse õllekas. Nagu siin 
kohvikus, et keegi ostab vahe-
peal pannkooki, keegi küsib 
autogrammi.”
Laste arvates isa tööl ei käi
Oma raamatute kohta väitis 

Kivirähk, et ta ei teagi, kui 
palju neid on, sest pole kokku 
lugenud. „Olen kogu aeg 
mõelnud, et raamatuid on vä-
ga palju ja ei ole mõtet neid 
kokku toota. Raamatupoes 
on palju, mida ostaks. Kui lä-
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sumis Kodukohvikute 
eestvedaja pidas
Ühika kohvikut
Kreisilinnas tegutses 29 ko-
dukohvikut, neist 7 ajaloo-
lisel Pikal tänaval.
Rakvere kodukohvikute or-
ganisaator ja eestvedaja 
Riina Männik pidas maja-
naabritega Kunderi 1 kor-
termaja hoovis Ühika puh-
vetit. Vihmasele ilmale 
vaatamata oli suur telk 
rahvast täis.
Ühika puhveti menüü oli 
trükitud ja kiletaskusse 
pandud. Näiteks Vahetun-
ni amps nr 1 koosnes kop-
ra sutsulihast, värskest 
soolakurgist ja koduleivast 
maitsevõiga, garneerin-
guks pesto, sinep ja oliivid.
Lahke proua, kes toitu ette 
kandis, ütles, et tema mees 
on jahimees ja püüab ka 
kopraid.
Riina Männik valas külalis-
tele kuuma kohvi nõuka-
aegsest kannust, mida pal-
jud keskealised mäletavad 
kui „mulksutajat”. Menüüs 
oligi kirjas mulksuga kohv. 
Kõrvale võis tellida maits-
vaid küpsetisi ja kooke.
Kert Karus meenutas, et 
kunagi asus selles majas 
Rakvere I Keskkooli inter-
naat ja poiste tööõpetuse 
klass. „Minagi olen siin 
tööõpetuse tunnis käinud 
ja kunstnahka kokku liimi-
nud.”

hed mõnele vanainimesele 
külla, siis näed, et seal on raa-
matuid, mida keegi pole ku-
nagi lugenud. Raamat ei kao 
kuhugi, ei lähe hallitama na-
gu leib, vaid seisab riiulis uh-
kelt edasi.”
Kivirähk rääkis veel, et kirju-
tab päevas kaks tundi. „Mul 
on kolm tütart. Laste nähes 
ma tööd ei tee. Need arvavad-
ki, et isa tööl ei käi, on kogu 
aeg kodus, käib koeraga jalu-
tamas. Kui nad ükskord me-
hele lähevad, siis imestavad, 
miks nende mehed tööl käi-
vad,” naljatas Kivirähk. „Kui 
küsitakse, kuidas suudate nii 
palju töötada, siis vastan, et 
olen kõige vähem tööd tegev 
inimene Eesti Vabariigis. Olen 
laisk ja mugav.”

Päev möödus vihmasajus
Teisi kodukohvikuid kirjanik 
vaatama ei läinud. „Ei taha 
vihmaga pikki vahemaid nau-
tida. Võibolla tolgendaksin 
rohkem Rakveres ringi ja vaa-
taks teisi kohvikuid ka, aga 
vihmaga ei ole tahtmist,“ 
põhjendas Kivirähk.
Erni Kase sõnul rikkus vihma-
ne ilm veidi ka teatri plaane. 
Kohvikukülastajatele kavatse-
ti teha etenduse paigas eks-
kursioon, ent kõik oli läbi vet-
tinud.

Kuigi traditsiooniliselt 
tegeleb Lääne-Virumaa 
Noortekogu noorte elu 
edendamisega, siis tä-
navu suvevaheajal on 
nad võtnud eesmärgiks 
aidata vabatahtlikult 
Lääne-Virumaa eakaid 
suvetöödes. Seeläbi 
loodavad noored ise ko-
geda head emotsiooni 
ja tänutunnet.

Eleriin Miilman

„Projekti idee  juurutati juba 
2015. aastal, kui proua Kadri 
Trahv Lääne-Viru maavalitsu-
se haridus- ja sotsiaalosakon-
na poole selle ettepanekuga 
pöördus,“ kõneles Noorteko-
gu president Karmen Roost. 
„Reaktsioon noortekogust oli 
üksmeelne: teeme ära! Erine-
vatel põhjustel ei õnnestunud 
kahjuks aga seda suve hakul 
enam edasi arendada. Plaani 
võtsime uuesti ette sel keva-
del,“ selgitas Roost.
„Koos saame hakkama!“ 
koordinaatori Eleriin Miilma-
ni sõnul on tegemist väga sü-

dantsoojendava ja õilsa pro-
jektiga, mille käigus aitavad 
tegusad noored eakaid muru 
niitmises, akende pesemises, 
värvimises ja teistes töödes. 
„Noortel piisab vaid mõnel 
päeval nädalas paar tundi 
tööd teha, kuid selle mõju 
võib kesta nädalaid,“ leidis ta.
„Mina usun, et kõige parem 
viis ühiskonnas midagi muu-
ta on ise kuskilt pihta haka-
tes,“ kommenteeris Lää-
ne-Virumaa Noortekogu liige 
Kaisa Erm oma kärmet otsust 
eakaid abistada ja projektis 
kaasa lüüa. 

Tulevikus võime 
ise abi vajada
„Kõige toredam on aidata 
neid, kes meile, noortele, ees-
kujuks on. Neid, kes jagavad 
õpetusi ja mälestusi,“ lisas 
projektis samuti kaasalööv 
Betty Abel.
Ühe avitaja Airi Võsuri sõnul 
on tegelikult mitmeid abiva-
jajaid meie ümber, kes ei jul-
ge või ei taha teistelt kaas-
maalastelt abi küsida, vaid 
proovivad ise hakkama saa-
da, isegi kui neil on raske.
„Tulevikus võime ka meie, 
praegused noored, vajada abi 
mõningate igapäevatoime-

tustega ning on igati tore, kui 
saab kellegi poole oma abi-
palvega pöörduda,“ pani pro-
jektis kaasategev Henri Olavi 
Suomalainen noortele süda-
mele. 
„Aitamine ei võta ju tükki kül-
jest,“ sõnas Tapa Gümnaasiu-
mi abivalmis õppur Kertu Al-
lik omalt poolt. „Headus on 
hea,“ lausus ka projekti vaba-
tahtlikult panustav Lisbel 
Serbin.
Eakad, kes noorte abi suvel 
vajavad, võivad helistada 
numbril 5554 4325  või endast 
märku anda Lääne-Virumaa 
Noortekogu Facebooki lehe 
vahendusel.
Noortekogu annab endast 
parima, et oma maakonna 
piires kõigi abivajajateni jõu-
da.

Igapäevaselt edenda-
vad noortekogu liikmed 
maakonnas noorte elu
Lääne-Virumaa Noortekogu 
on 2006. aastal Rakveres loo-
dud vabatahtlik organisat-
sioon, mis esindab Lääne-Vi-
rumaa noorte huve nii maa-
konna piires kui ka väljas-
pool. 
Noortekogu eesmärgiks on 
anda noortele võimalikult 

suur sõnaõigus Lääne-Viru-
maal toimuva suhtes selleks, 
et võimustruktuurid arves-
taksid noorte vajaduste ja hu-
videga.
Hetkel tegutseb Lääne-Viru-
maa Noortekogus üle kümne 
aktiivse noore, kes edenda-
vad noorte elu Lääne-Viru-
maal, korraldades üritusi, 
osaledes ametkondade töös 
ja tehes tihedat koostööd 
teiste noorteühendustega. 
Noortekogul on tõhusad 
koostöösidemed ka Lää-
ne-Viru maavalitsusega. 
Ühenduse iga-aastasteks üri-
tusteks on sügisel toimuv 
Osaluskohvik ja talvel aset 
leidev aastakonverents „Noor 
tahab teada“. 
Mõlemat üritust korraldatak-
se selleks, et noortes kasvata-
da huvi ja teadlikkust ühis-
konnas toimuva suhtes ning 
tekitada tahet rääkida kaasa 
maakonna või riigi murekoh-
tades. 
Üritustel on osalenud igal 
aastal 90-130 noort. Lisaks 
korraldab noortekogu ka mit-
mesuguseid koolitusi, et 
meeskonnaliikmeid motivee-
rida ja uusi oskusi õpetada.

Lääne-Viru noored tõttavad 
eakatele suvetöödes appi
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Politsei sai oma käsutus-
se uued narkotestrid, mi-
da hakatakse üha enam 
kasutama igapäevases 
politseitöös ja reidide 
ajal. Aparaat aitab kiires-
ti tuvastada narkootiku-
me tarvitanud sõidukiju-
hid.

Kaius Mölder

Viimaste aastate jooksul on po-
litsei katsetanud narkojoobe 
tuvastamiseks mitmeid vahen-
deid alates topsikestest suurte 
tehniliste seadmeteni. Praegu-
seks on leping värske hanke-
võitjaga sõlmitud ja politsei 
töövahendite hulka on jõudnud 
narkotester, mis mahub väik-
sesse kohvrisse.
Selfdiagnostics OÜ müügijuht 
Herri Peiker selgitas, et tege-
mist on käsinarkoanalüsaatori-
ga, mis on kerge ja mida pat-
rullpolitseinik saab igale poole 
kaasa võtta. „Proovi saab võtta 
nii süljest kui ka uriinist, seega 
saab politseinik ise valida, mil-
lisest materjalist on kõige pa-
rem testi teha. Seadmel on lai 
skaala narkomaterjali tuvasta-
miseks, sellega saab määratle-

Kiire narkotester tuvastab 
liikluses narkojoobes juhid

Foto: Kristina Hermann

Kokkupõrge viis 
juhi haiglasse
Esmaspäeva õhtul juhtus järje-
kordne liiklusavarii Rakveres raa-
matukogu juures Posti ja Laia tä-
nava ristmikul, kus toimus kahe 
auto kokkupõrge.
Politsei selgitas välja, et maasturit 
Hyundai Santa juhtinud 26aasta-
ne Priit sõitis ette sõidueesõigust
omanud sõiduautole Toyota Aven-
sis. Kokkupõrke tagajärjel sai kan-
natada sõiduauto juht, 31- aasta-
ne Mihhail, kes viidi haiglasse.
Politsei kontrollis juhtide joovet - 
mõlemad olid kained.

Kaius Mölder

da kuni 17 narkoainet. Kui eri-
nevad ained lähevad moodi, 
siis politseil on lihtne tuvasta-
da, mida on tarvitatud,“ selgi-
tas Peiker.
Politsei- ja Piirivalveameti juh-
tivkorrakaitseametnik Kalmer 
Tikepre tõdes, et kahjuks on tä-
napäeval narkootikumide tar-
vitamine tõusev trend. „Kui 
võtta näiteks selle aasta kahe 
kuu statistika, siis liiklusvoost 
on tabatud juba 121 sõiduki-
juhti, kes olid tarvitanud nar-
kootilist ainet,“ ütles Tikepre.

Politseinik täiendas, et seade 
annab esialgse tulemus. See on 
indikaatorvahend ja tulemuse-
ga peab ikkagi minema medit-
siiniasutusse. Sama kehtib ka 
siis, kui inimene tunneb, et tal-
le on esitatud alusetud süüdis-
tused. „Alati saab minna medit-
siiniasutusse täiendavasse ter-
visekontrolli, kus võetakse bio-
loogilise vedeliku proov, ja hil-
jem selgitatakse tõde labora-
toorsete analüüside käigus,“ 
rääkis Tikepre.
Peiker ütles lõpetuseks, et kui 

vanasti pidi politsei tulemust 
tõlgendama, siis uus seade üt-
leb selgelt ära, kas inimene on 
tarvitanud või mitte. Tulemus 
selgub kümmekonna minutiga. 
Seega on seade kiirem, kui täna 
kasutusel olevad vahendid.
Politsei kasutuses on kokku 14 
seadet ja need jagatakse prefek-
tuuriti laiali. Viimastes omakor-
da otsustatakse, kui palju iga 
jaoskond saab neid igapäeva-
ses töös kasutada.

Foto: Kaius Mölder
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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

KODUNE ELAMINE
TAMSALUS SIRELI 7

Kinnistu 1186 m², elamu 93 m², 5 tuba, kena kodu

55 000 € UUS!

Margus Punane, 504 9998

PALMSE JA MÕIS JA SUVEKODU 
VIHULA VALLAS VÕSUPERES

4 tuba, 79 m², korrus 2/3, Lahemaa metsad

8 990 € 

VESKIGA KINNISTU 
VÄIKE-MAARJA VALLAS MÄÄRI KÜLAS

Kinnistu 13927 m², elamu 67,8 m², 3 tuba, saun

19 900 € UUS!

Taivi Kask, 5567 1233

HUBANE AHIKÜTTEGA KORTER 
SÕMERU ALEVIK JÕE 8

Korrus 2/2, 2 tuba, 32 m²

24 500 € UUS HIND!

KÕIK ON VALMIS, ASU ELAMA 
HALJALASSE TALLINNA MNT

4 tuba, 72,7 m², korrus 3/3, mõnus planeering
Margus Punane, 504 9998

MAAKIVIST KODU 
RAKVERE VALLAS LASILA KÜLAS

Kinnistu 2,6 ha, elamu 191 m², vesipõrandaküte

45 990 € UUS HIND!

AVARA PLANEERINGUGA KORTER 
SÕMERU ALEVIKUS ASTRI 3

Korrus 1/3, 1 tuba, 42 m², rõdu

KODU RAKVERE LINNAS
VÕIDU 88

Korrus 5/5, 2 tuba, 48,4 m²

Margus Punane, 504 9998

Margus Punane, 504 9998

12 900 € UUS HIND!

Nele Aart, 5697 5217

15 000 €

Nele Aart, 5697 4217

31 900 €  UUS!

Nele Aart, 5697 5217

iinfo@marbergkinnisvara.eu

MarkoTeiva
) 5344 0585
marko@marbergkinnisvara.eu

Aimar Türbsal
) 515 3621

aimar@marbergkinnisvara.eu

KORTERID

MAJAD

MAATÜKID

VÄIKEMAARJA , PIKK 11 , 
2-toal. I k, 43 m2, ahiküte, majal 
uus katus, puukuur, aiamaa.

Hind 9900 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA, PÕHJA 13A, 
4-toal. I k, 74 m2, avatud köök-elu-
tuba, kolm magamistuba, aknad 
vahetatud, õhksoojuspump.

Hind 19 900 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA, TAMSALU 
MNT. 2 2-toal. üp 40 m2, II k, 
ahiküte, majal uus katus.

Hind 9000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

TAMSALU, PAIDE MNT. 7 , 
2-toal. üp 40 m2, I k, ahiküte, ak-
nad vahetatud, puukuur, aiamaa.

Hind 6000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

RAKVERE, TARTU 53 1-toal, I 
k, üp 28 m2, vesi ja kanal korteris 
olemas, majas ühistu.

Müügiga kiire!

Hind 9000 eur

Tel 5153621 Aimar Türbsal

RAKVERE LENNUKI 2 3-toaline, 
I k, 48,9 m2, keskküte, sisukord 
hea, madalad kommunaalkulud, 
hoone renoveeritud, tegus KÜ

Hind 24 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

RAKVERE LAADA  47 4-toal. üp 
44 m2, V k, keskküte,  toad eraldi, 
köögimööbel, rõdu, heas seisus, 
maja soojustatud, KÜ

Hind 27 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

HULJA , RAKVERE TEE 34,  
3-toal. II k, 59,5 m2, ahiküte, re-
monti vajav.

Hind 8 250 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, RAKVERE TEE 3, 
3-toal. III k, 60,1 m2, keskküte, 
remonti vajav, trepikoda lukus.

Hind 13 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, RAKVERE TEE 3, 
3-toal. III k, 63,2 m2, keskküte, 
heas seisukorras, trepikoda lu-
kus, KÜ.

Hind 21 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, TAPA TEE 9, 
2-toal. I k, 43,5 m2, ahiküte, re-
monti vajav, pesemisvõimalus 
puudub.

Hind 4 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, NEERUTI TEE 18, 
4-toal. I k, 162 m2,vesipõrandaküte, 
hea seisukord, kivimaja ehitatud 
2010, tsentraalne vee- ja kanalisat-
sioonivarustus.

Hind 69 900 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

SÕMERU, AASA kinnistu 1560 
m2, 3-toal, 140 m2, õhkküte, valmis 
2015, kivimaja, tsentraalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus.

Hind 46 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, LUIGE 10  
e l a m u m a a  k i n n i s t u  1 0 8 4 
m 2 ,  t s e n t r a a l n e  v e e -  j a 
kanalisatsioonivarustus, elekter 
3x16A, ehitusprojekt.

Hind 9 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA V. TIRBIKU KÜLA, 
elamumaa, kinnistu 2 527 m2.

Hind 4 999 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA ALEVIK, VIRU TN 3B   
tootmismaa, kinnistu 5 180 m2, 
elekter 3x80A, kaarhall 458 m2, 
asfaltplats 1000 m2.

Hind 34 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA ALEVIK, VIRU TN 3  
tootmismaa, kinnistu 3 080 m2, 
elekter 3x80A,  lokaalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus,2korru-
seline tootmishoone 1347,0 m2, 
asfaltplats 500 m2.

Hind 44 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA V, KIHLEVERE 
KÜLA   tootmismaa, kinnistu 3 
440 m2, elekter 3x80A,  lokaalne 
vee- ja kanalisatsioonivarustus, 
hoone 342,0 m2, asfaltplats 500 
m2.

Hind 59 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA V, KADAPIKU KÜLA  
sigalakompleks, kinnistu 14 600 
m2, elekter 3x200A,  lokaalne 
vee- ja kanalisatsioonivarustus, 
hoone 2 442 m2.

Hind 140 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

TOOTMISHOONED

KADRINA, PIKK  kinnistu 7048 
m2, 3-toal, 73,2 m2,  ahiküte, 
r e m o n t i  v a j a v  p a l k m a j a 
ehitatud 1920ndatel, kinnistu 
p i i r i l  t s e n t r a a l n e  v e e -  j a 
kanalisatsioonivarustus.

Hind 19 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

VIHULA V. VILA KÜLA,  
KARUMÄE kinnistu 6500 m2, 
3-toal, 120 m2, ahiküte, palkmaja, 
lokaalne vee- ja kanalisatsiooni-
varustus.

Hind 44 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

TAMSALU V.KURSI KÜL A , 
4-tuba, üp.120 m2, ahiküte, krunt 
8500 m2, kõrvalhoone, suur aed. 

Hind 15 700 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA VALD, ÄRINA 
2-tuba, üp 90 m2, krunt 18600 m2, 
suur aed, kõrghaljastus.

Hind 23 900 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA, SIMUNA mnt. 
3-tuba, üp 50 m2, krunt 1800 m2, 
hooldatud aed, alevikeskuses, 
vesi-kanal krundi piiril.

Hind 39 900 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

104 000 €

Andrus, 527 1011

271 m² 23 000 €

Carmen, 5346 8877

38 m², II k

Andrus, 527 1011

140,2 m²35 000 € 5600 m²

15  800 € 780 m²

29 000 €

7 654 €

Andrus, 527 1011

187 m²

Carmen, 5346 8877

Carmen, 5346 8877

65 m², II k

• Kinnistu 7000 m², 2 kaevu
• Abihoone koos saunaga
• Vool 3x20A, privaatne asukoht

Andrus, 527 1011

29 900 €

Andrus, 527 1011

25 000 €

Carmen, 5346 8877

80,6 m², II k

41 000 €

Carmen, 5346 8877

77,7 m²

Carmen, 5346 8877

23 900 €
MÜÜA MAJA

MUUGA LAEKVERE VALLAS
• Kinnistu 8954 m², hoovis kaev
• Rehielamu tüüpi maja
• 2 avarat tuba, köök + abiruumid

MÜÜA MAJA
KARULA KÜLA VIHULA V.

Andrus, 527 1011

149 m²

• Kinnistu 1,4 ha
• 2 tuba, köök, saun, kelder
• Puurkaev, kaev, elekter

88 m²

MÜÜA REHIELAMU
VÄIKE-MAARJA VALLAS

• Hästi säilinud rehielamu
• Privaatne asukoht
• Töökorras rehe- ja leivaahi, suur pliit

MÜÜA 4 KORTERIGA MAJA 
TARTU TN RAKVERES

• Kinnistu 2008 m²
• Äripind I korrusel, abihoone
• Liitumine EE 40A 3F

34 500 €
MÜÜA MAJA

LILLEMÄEL VIRU-NIGULA V.

18 800 € 64,3 m²

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
SIDE TN RAKVERES

• Toad eraldi, keldriboks
• Madalad kommunaalkulud
• Kesklinn lähedal

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
PÕLLU TN SÕMERUL

• Heas seisukorras
• Keldriboks, panipaik
• Keskküte

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
TARTU TN RAKVERES

• Toad kahel korrusel, ahiküte
• Osaliselt renoveeritud
• Läbi maja planeering

MÜÜA 4-TOALINE KORTER 
LINNU TN PAJUSTIS

• 2 rõdu, sahver, panipaik
• Uued aknad ja välisuks
• Parkettpõrandad

MÜÜA 4-TOALINE KORTER
KUNGLA TN RAKVERES

• Aknad vahetatud
• Läbi maja planeering
• Rõdu, hea asukoht

MÜÜA ELAMUMAA
PEIPSI ÄÄRES LOHUSOOS

• Saun, kaev, järveni 200m
• Ehitusõigus 2 hoonele
• Hea juurdepääs, naabrivalve

MÜÜA ELAMUMAA 
VAINUPEA VIHULA VALLAS

• Võimalus jagada kaheks 
  katastri üksuseks
• Juurdepääs avalikult teelt



• Ostan VAZide uusi plekke, tulesid, 
stangesid, veneaegseid uusi rehve, 
uksi jne. Tel 5157 395

• Ostan auto, ei pea olema üv. Hind 
kuni 500 €. Tel 5809 6086
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MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

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

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

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

• Ostan 1-2toalise korteri Rakveres 
otse omanikult. Tel 5844 7898

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

• Ostan maja L-Virumaale. Tel 5069 
683

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan elamumaad Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5834 4732

• Ostan garaaži Rakveres kuni 1000 
€. Tel 5550 0588

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Anda üürile pikemaks ajaks 
1toaline k.mug. möbleeritud korter 
Rakveres (külmik, pesumasin). Üür 
140 € + kom.maksud. Tagatisraha 
nõue. Tel 5884 1567

• Üürile anda uus 1toaline korter 
Rakvere Mõisavälja 6 hinnaga 270 
€, väga madalad kommunaalkulud. 
Telefon 5340 0515

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

• www.toonklaas.ee

•  A k u d  m u r u t r a k t o r i l e , 
rollerile, mootorratastele, ATV-
le. Rägavere tee 38, Agroparts OÜ. 
Tel 32 58 970, 5260 545

• Müüa tumepunane BMW 312  
1996. a, ülevaatus ja kindlustus okt. 
Korralik. Tel 5667 0309

• Müüa BMW E30  87. a 1,8 
bensiin. Hind 800 €. Tel 5354 0043

• Müüa soodsalt Nissan Primera 
2,0TD 1998. a. Info 5740 9873

• Müüa Opel Astra 1,6i 1999. a 
hõbemetallik universaal, 5 ust, 
rikkalik lisavarustus, konditsioneer, 
valuveljed, kesklukk jne. Omab 
ülevaatust 07.2017, kaasa uued 
talverehvid velgedel .  S õiduk 
v ä g a  h e a s  k o r r a s ,  h o i t u d 
heaperemehelikult. Hind soodne. 
Tel 5616 5761

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2,2DTI 04/2003. a 92 kW hõbedane, 
turbodiisel, 7 kohta, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, 4xel.aknad, 
el.peeglid, kesklukk puldist, tume 
salong,  16 toll i  valuvelgedel, 
pl.soojendus, veokonks, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Peugeot Partner 1.4 bensiin 
2002. a. Viie kohaline kaubik. 
Läbisõit 260 000 km. Värvus pu-
nane, toonitud klaasid. Hind 850 €. 
Tel 5676 8161 helist. peale 17.00

• Müüa Seat Alhambra 1996. a 2,0 
bensiin 85 kW. El.aknad, 6 kohta, 
konks, kehtiv ülevaatus. Tel 5184 451

• Müüa tumesinine Suzuki Baleno 
1,6 73 kW 02.96. a bensiin, ls 182 
607 km. Talverehvid velgedel 
k a a s a ,  k o n k s ,  e l e k t r i l i s a d . 
Ülevaatus ja kindlustus kehtivad. 
Igapäevases kasutuses. Kütusekulu 
5,3-8,5L/100km. Hind 430 €. Tel 
5152 665

• Soovin üürida soodsalt 2-3toalise 
ahiküttega korteri Rakveres, võib ka 
eramajas. Nõus aitama vanainimest. 
Tel 5597 5770

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Vahetada kaks korterit kesklinnas 
keskmise maja vastu äärelinnas. 
Võib remonti vajada. Tel 5348 8161

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

• Müüa pliidiga tuba (19 m2) Kunderi 
2-9. Hind kokkuleppel. Tel 5275 564

• Müüa 1toaline korter Kundas 
Koidu 69-60. Vajab san.remonti. 
Iluremont osaliselt tehtud. Isiklik 
parkimiskoht. Hind 2200 €. Tel 5348 
2065

• Müüa korralik k.m. korter väga 
hea asukoht, kesklinn, 48 m2, toad 
eraldi, avar esik ja köök. Toimiv 
ühistu, parkimine maja hoovis, Tel 
5821 3495

• Müüa või üürile anda 1toaline 
keskküttega korter Tamsalus. Tel 
5680 1956

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Tuleviku tn 7. Remont lõpetamata. 
Tel 5552 5460

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

• Müüa Tapa kesklinnas remonti 
vajav 2toaline korter, II korrus, 
Hind 7500 €, tingimisvõimalus. Tel 
5697 5317

• Müüa Tapa linnas remonti vajav 
2toaline korter (46 m2). Hind 3500 
€. Tel 5110 478

• Müüa 2toaline korter  Tapa 
linnas Turu tn, 4/5. Köögis ja esikus 
laminaatparkett, PVC aknad. Otse 
omanikult. Lisainfo tel 5698 3440

• Müüa Koeru vallas rem. vajav 
2 t o a l i n e  a h i k .  ko r t e r .  Hi n d 
kokkuleppel. Tel 5568 1818

• Müüa Laekvere alevikus 2toaline 
keskküttega rõduga korter (III 
korrus). Korter on heas korras. 
Uued aknad, uus katus, duširuum, 
keldriboks. Sõbralikud naabrid. 
Kohapeal elamiseks kõik vajalikud 
asutused olemas. Bussiga võimalik 
linnas tööl käia. Aiamaa võimalus. 
Hind 5800 €. Kiire! Tel 5341 7544

• M ü ü a  R a k v e r e  k e s k l i n n a s 
remonditud ja hubane 3toaline 
ahiküttega korter (I k., 46 m2). 
Olemas suur kelder ja puukuur, 
milles puud olemas. Tel 5590 0853

• Müüa 3toaline remonditud korter 
Rakvere äärelinnas. Tel 5023 792

• Müüa kap.remonditud 3toaline 
korter Näpil (II korrus). Tel 5694 
6444

• Müüa Kundas 3toaline korter 
(61,9 m2, 1/5, eraldi toad, rõdu) 
või vahetada 1toalise vastu + 
kompensatsioon. Hind kokkuleppel. 
Tel 5333 1033

•Müüa 3toaline korter Laekveres. 
Keskküte, plastikaknad, turvauks, 
WC ja vannituba eraldi. Tel 5682 
0673. Hinnainfo telefoni teel

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

• Müüa 3toaline korter  Ulvis 
Rägavere vallas. 2 rõduga, heas 
korras. III korrus. Lisainfo 5157 386

• Müüa Tamsalu vallas Vajangul heas 
seisukorras avar 4toaline korter. 
70,8 m2, uued aknad, aiamaa. 
Täpsem info tel 5110 478

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
põllumaid, 
metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

* 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

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

• Müüa ridaelamu asetusega korter 
Rakveres (ahiküte, kanal, vesi). Tel 
5672 9525

• Müüa pool maja (75 m2) Rägavere 
teel. Saun, töötuba, garaaž, puukuur, 
aed 750 m2. Helista 5559 3019

• Müüa või vahetada Rakveres 
elamu II korrus (ahiküte, aiamaa). 
Tel 5358 6829

• Müüa maja  koos aiamaa ja 
kõrvalhoonega 18 km Rakverest 
või vahetada 2toalise korteri vastu 
Rakveres. Tel 5562 2948

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

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

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

•  Mü ü a  e l a m u m a a  R a kv e r e 
kesklinnast 4 km. Soodne asukoht. 
Tel 5805 0766

• Anda üürile Anda üürile 1toaline 
korter Sõmerul. Tel 5137 604 Sõme-
rul. Tel 5137 604

• Üürile anda uus 2toaline korter 
Rakvere Mõisavälja 6 hinnaga 320 
€, väga madalad kommunaalkulud. 
Telefon 5340 0515

• Anda üürile alates 1. juulist 
r e n o v e e r i t u d  2 t o a l i n e  k . m . 
möbleeritud korter kesklinnas (el. 
pliit, külmkapp, pesumasin). Üür 
220 € + kom.kulud. Info 5011 478

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

• Anda üürile heas korras 2toaline 
korter Tapa linnas, üür 150 €/kuu. 
Tel 5110 478

• Anda üürile mugavustega 3- ja 
4toaline korter Imastus, osaliselt 
möbleeritud. Tel 5196 4657

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

• Üürile anda suvila Võsul. 4 tuba, 
dušš, rõdu, terrass, suur õu. Tel 
5660 3408

• Müüa Volkswagen Bora  1,6i 
05/2002. a 77 kW, hõbedane, sedaan, 
bensiin, täiuslik hooldusraamat, 
k o n d i t s i o n e e r,  4 x e l . a k n a d , 
el.peeglid, kesklukk puldist, tume 
salong, pl.soojendus, veokonks, 
roosteta, mõlkideta, ilus auto, 
soodsalt! Rakvere, tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Bora 1,9TDI 
08/2003. a 74 kW, turbodiisel, 
hõbedane, sedaan, kliima, kesklukk 
puldist, püsikiirusehoidja, ilusatel 
v a l u v e l g e d e l ,  t u m e,  s a l o n g , 
veokonks, roosteta, mõlkideta, 
superökonoomne, täisvarustuses, 
kõik toimib, efektne, soodsalt! 
Rakvere, tel 5903 7780

Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 10/2002. a 74 kW, turbodiisel, 
tum.pun.metallik,  universaal, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 
v a l u v e l g e d e l ,  t u m e  s a l o n g , 
pl.soojendus, roosteta, korralik, 
kehtiv ülevaatus 10/16, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 1989. a 1,3 
44 kW, väga heas korras. Tel 5252 474

• Müüa soodsalt sõiduautosid. Tel 
5558 5956

• Müüa Ford Mondeo (93-96. a) 
esistange (uus varuosa) ja kasutatud 
esilatern (vasak). Tel 5590 5679

• Firma lõpetas tegevuse ja alles 
jäi veel Moskvitši 412-2140 
varuosi. Oleks soov müüa kõik 
korraga. Hind soodne! Rakvere 
vald, Lepna tee 3. Info 5296 093

• Müüa uued autorehvid velgedel 
(175/65R14). Hind 20 €/tk. Tel 5660 
3408
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• Teeme ehitus- ja remonditöid 
ning vannitubade remonti. Aitame 
teid sisekujundusel. www.kenriko.
ee, tel 5083 305

• Ehitus-remonditö ö d  ni i 
e r a m u t e s  k u i  k o r t e r i t e s . 
Va n n i t o a d ,  s i s e v i i m i s t l u s, 
voodrivahetus, terrasside ehitus 
ja san.tehnilised tööd. Hinnad 
mõistlikud. Tel 5373 3385

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

•  Va l m i s t a n  u k s i ,  a k n a i d , 
söögilaudu, pinke jne teile sobivates 
mõõtudes. Tel 5349 6065

• Paigaldame aknaid ja uksi. 
Teeme ka akende ja uste remonti, 
h o o l d u s t ,  r e g u l e e r i m i s t  j a 
paketivahetust. Tel 5307 8178

• Puidust akende, uste ja 
fassaadide värvimine. Tel 5116 
641

•  F I E  M a r t  N e s t o r  e h i t a b 
v u n d a m e n t e  j a  m a j a k a r p e , 
r e n o v e e r i b  v a n u  h o o n e i d . 
Ehitusalane nõustamine. Tel 5646 
0674

• Kaks naist teevad siseviimistlus 
töid. Tel 5386 5906

• Tänava äärekivide paigaldus; 
p i i r d e a e d a d e ,  t e r r a s s i d e 
ehitus; väravate valmistamine, 
paigaldus ja automaatika ; 
haljastustööd; ehitustööd. 
Tehtud töödele garantii. kiviaed.
ee, tel 5394 6666

• Klaasipuru ja soodapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

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

•  A u t o m a a t i k a  t i i b -  j a 
liugväravatele. Tõstuksed, 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

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

• Hauakivide ja –plaatide 
puhastamine (haudade hooldus 
ja renoveerimine). Tel 5373 3408

• Lammutusteenus. Kolimisteenus. 
Veoteenus. Tel 5646 7038

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Puksiirabi. Veoteenused. Au-
toabi. Tel 52 06 306, www.puksiir.eu

• 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

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

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

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

* 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

Pakume multilift kasti 
ja kalluri teenust. 

Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

k l l f k

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

HAAGISSUVILATE

Simuna mnt. 8, Väike-Maarja
Lääne-Virumaa, TEL. 508 4080

www.caravanpluss.ee

müük
rent

tellimine
pisiremont

VEOTEENUS KALLURIGA 

Tel 5684 9400

Killustiku, liiva, mulla ja 
erinevate täitepinnaste müük 

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 
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E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

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

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

• Transportteenus Peugeot Boxer 
kaubikuga üle Eesti. Hind kokkulep-
pel. Info 5616 5761

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

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

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

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 
5061 547

• Veoteenus  nädalavahetustel 
väikekalluriga (kandevõime 1,5 
tonni või 4 ruumi küttepuid). Tel 
5691 5810

• M i t m e k ü l g n e  v e o t e e n u s : 
korvtõstuk 13 meetrit, greiferkopp 
(annab võimaluse ise koormat 
laadida), metsahaarats. Tõstan 
kõike, mis haaratsiga võimalik tõsta. 
Lisainfo ja kontakt: 5131 650

• Veo- ja kolimisteenus. Autod 
pikkusega 6m ja 7,2 m. Start 
Rakverest. Tel 5809 6616

www.prtgrupp.ee
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KERGETEHNIKA 

MÜÜK JA RENT

Info 5113328
Kergetehnika OÜ

 Tänavakivi paigaldus, 

haljastusteenused 

projektist rajamiseni!
 Info 511 3328

Müügiplats on 
avatud 

NIINE KESKUSES

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

Info telefonil: 5066 294

www.modrikuiluaed.ee

Mõdriku Iluaed

MURUNIITMIS- JA 
TRIMMERDAMISTEENUS. 

5190 8253

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

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

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

• Toru, keskküte, san.tehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

* KLIIMASEADMED   
ja SOOJUSPUMBAD

Firma paigaldab, 
remondib, hooldab 
ja müüb erinevaid 

kliimaseadmeid 
soojuspumpasid. 

    Pakume: 

    Fujitsu, Mitsubishi, Midea, 

    Gree seadmeid.
    Garantii 2 aastat! 

    Hinnad väga soodsad! 

  NB! Teenused külmutussead-      
  metele!

   Tel. 56 243 687

    thermo.heart@hotmail.com

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

MURU 
TRIMMERDAMINE

Info tel 5629 1114

• Saen ja lõhun küttepuid. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5343 6875

• Trimmerdamine ja pika rohu 
lõikus. Tel 5539 328

• Aednik teeb õunapuude lõikust. 
Tel 5559 1678

• 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

• Arvutite soodne hooldus, vee-
bilehtede loomine. Tel 555 268 97

• Arvutite hooldus ja remont väga 
soodsa hinnaga. Ekraanide vahe-
tus, viiruste eemaldamine jne. Tel 
56 454 853

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

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

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

Müüa kvaliteet 
SAUNABOKSID 

nii suvilasse, 
eramajapidamisse 

kui korterisse. 
Hinnad alates 999 €. 

Täpsem info 
tel 5685 6320

VÄRVIME TEIE MAJA. 
Teeme üldehitustöid. 

REGI OÜ, 
tel 55626123

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

• Pottsepp. 25 aastat kogemust. 
Ehitab ja remondib küttekoldeid. 
Tel 5069 683
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MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa 
PUULÕHKUMISMASINAID 

jalgadel. 

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

UUS!UUS!

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

reinar@rakaselg.ee

299 €
299 €

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SAETUD JA LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
(segapuu ja kask)

Puud on koormasse laotud
Tel 5332 7853

võimalik 10-12 ruumi

VESKIMÄE 
LIIVAMAARDLA 

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

KÜSI HINNAPAKKUMIST! 

www.liiv-virumaal.ee
Tel 5183 098

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

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

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mö öb el,  nõud,  mänguasjad, 
jalgrattad, garaažitööriistu ja 
tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616 
5761

•  O s t a n  m a j a p i d a m i s e 
l i k v i d e e r i m i s e l  v õ i  k e v a d 
koristamisel jäänud esemeid kila-
kolani. Vajadusel prügivedu. Tel  
5031 849

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

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

• Ostan õunapurusti ja mahlapressi, 
sepaalasi. Tel 5558 3686

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

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

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

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

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

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

• Müüa lõhutud  küttepuid. 
H i n d  a l .  3 0  € / r m .  K o o s 
kohaletoomisega. Pikkused al 
25 – 60cm. Tel 5045 632

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid. Vedu tasuta. Tel 
5013 862

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

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

• Müüa küttepuid  (sanglepp) 
mõõdus 30-35 cm. Hind 32 € koos 
kojuveoga. Tel 5580 588

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

• Müüa küttepuud (30-50cm) 
alates 30 €/m3, väikese koguse 3 m3 
transport Rakvere ümbruses tasuta. 
Tel 5284 160

• OÜ PÕMM müüb 3m ja lõhutud 
odavaid küttepuud. Tel 5646 0921

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 5043 326

KÜTTEPUUD

• Müüa paaritusealisi hiidküülikuid. 
Info 5547 194

• Soovin osta väiksese  koera 
kutsikaid. Tel 5560 9715

KADUNUD

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

LOOMAD

•Küti  Saeveskis  saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise teenus al. 16 €/tm ja 
nelikanthööveldus. Tel 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
voodri-, põranda-, terrassilauda 
ja servamata lauda. Pikkused 3,0 
- 6 m. Voodrilaudade tööstuslik 
värvimine. Vedu üle Eesti tasuta. 
Tel 5282 268

• Vajan abi ja nõu kehvasti paigal-
datud katuseakende paigaldamise 
puhul. Tel 5677 9340

EHITUS

• Ostan 60L malmkatla. Tel 5121 218

• Ostan klaasplokke. Tel 5853 4573

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

• Jalgrataste remont ja hooldus. 
Tel 5606 0608

• Müüa palju korralikke  süle- 
ja  l auaar vuteid .  Ga ra nt i i  ja 
vahetusvõimalus. Tel 56 454 853

KODU
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RAKVERES VÕIDU 52 

(Kroonikeskuse taga, 
sissepääs Saue tn-lt 
ja Võidu 52 hoovist, 

kus on ka küllaldaselt 

parkimiskohti)

Müügil kasutatud 
mööbel ja mitmesug-

ust  tarbekaupa.
Olete kõik väga

oodatud
E-R 10-18 L 10-15 
Facebook.com lehelt 
leiate meid nime alt: 
kasutatud mööbel ja 
kodusisustuskaup.

Info tel 5646 3518 
Tere tulemast!

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

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

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

• Õhtujuht koos ansambliga. Tel 
5190 1697

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

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

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

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

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

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

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaasta aruande 

koostamiseni • 

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

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

•  K o o s t a n ,  k o r r a s t a n 
tööohutusalaseid dokumente. Tel 
5560 2804

• Müüa odavalt tumba, diivanilaud 
(kirss), sektsioonmoodulkapp 
(kirss) ,  s ö ö g ilau d  ja  6  to oli 
( k i r s s ) ,  e l e k t r i r a d i a a t o r i d , 
s u u s a s a a p a d ,  r u l l u i s u d ,  2 
jalgratast (noorte ja täiskasvanute), 
puidust lamamistool, plastikust 
terrassitoolid.  Tel 5104 147

• Ära anda klaaspurgid 0,75L ja 
väiksemad. Tel 5656 6600

• Müüa 2m kõrguseid toataimi 
(sobivad kontorisse või suurde 
saali). Tel 5358 3511

• Müüa odav lahtikäiv diivanvoodi. 
Tel 5817 7861

• Müüa soodsalt arvuti, arvutilaud, 
tool ja nahkmööbel. Tel 5525 703

• Müüa nahast diivanvoodi (3+2, 
sobib ka suvilasse),  pakendis 
n u r g a d i i v a nv o o d i ,  v a n e m  3 
poolega riidekapp, 2 diivanilauda. 
Tel 5699 6594

•  M ü ü a  v õ i m s a d  h e a s 
k o r r a s  m u r u t r a k t o r i d  2 3 -
26 hj,  lõikelaiusega kuni 135 
c m  ( m u r u t r a k t o r,  r a i d e r  j a 
nullpöördega). Tel 5559 5649

•  Mü ü a  s o o d s a l t  t ö ö k i n d e l 
murutraktor Jonsered, asub Veltsis. 
Tel 5740 9873

• Müüa kasutatud muruniiduk ja 
malmkatel Kaunas (35 kW). Tel 
5590 5679
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Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee

Müüa 
LOODUSLIKKU 

JA 
TÖÖDELDUD 

PAEKIVI 
OTSE TOOTJALT. 

Vajadusel koos 
paigaldusega. 

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

Valmistame talu stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

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

6m materjal hea hinnaga
Kaubaaluste müük. 
Transpordi võimalus. 

Tel. 5150 268

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

Hea metsaomanik!

• kasvava metsa raieõigust 
• metsamaterjali
• metsa- ja põllumaad

head hinda, kvaliteetset 
metsa ülestöötamise ja 
veoteenust

Tiit Reitel, tel 506 0288
 it@ar  ston.ee

Taavi Saar, tel 508 9955
taavi@ar  ston.ee

OSTAME:

PAKUME:

MÜÜA 
SÕELUTUD ja 

SÕELUMATA MULDA, 
LIIVA, KRUUSA, 

FREESASFALDIT ja 
KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

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

• Müüa sõelutud mulda. Tel 
5270 059

• Müüa odavalt lattniiduk T-25le. 
Tel 5244 629

• Müüa 2 tagumist rehvi (Belarus-
tüüpi traktorile, mõõt 9,5-42). Tel 
5260 176

• Müüa Tšehhi traktor TZ-4K-14. 
Hind 2800 €. Tel 5150 497

•  Mü ü a  r a t a s t r a k t o r  D T 2 0 
(töökorras). Hind kokkuleppel. Tel 
5665 7343

• Müüa T40AM ja Belarus. Tel 5358 
6829

• Müüa korras lattniiduk. Tel 5210 
534

• Täissööt kanadele, tibudele, 
lakukivid, mineraalid veistele ja 
hobustele, koeratoit, kassitoit, 
kassiliivad. Rägavere tee 38, 
Agroparts OÜ. Tel 5260 545

•  Begooniad, amplitaimed ja 
teised suvelilled Annemäe aiandist. 
Asume Rakvere vallas Taaravainu 
külas Annemäe teel. E-R 8-16. Tel 
5069 685, 5648 7435

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

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

• Müüa sikk, talled. Tel 5543 596

PÕLLUMAJANDUS

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

METS

AS Lemeks Viru
Tel 506 5690
Ahto.Kruusimaa@lemeks.ee

Lähemalt meist: www.lemeks.ee

OSTAME 
METSAKINNISTUID, 
KASVAVAT METSA  
JA METSAMATERJALI.

Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

• põrandalaud 6,90 eur/m²
• välisvoodrilaud 4,99 eur/m²
• sisevoodrilaud 4,10 eur/m²
• terrassilaud 6,90 eur/m²

Tel 53 953 953, 
vooder.wix.com/puukuur

        Puukuur

SISEVOODER 
HIND al 0,24 eur/jm

VÄLISVOODER
HIND al 0,48 eur/jm

EHITUSLIK KARKASS 
HIND al 0,44 eur/jm

TERRASSILAUD 
HIND al 1,03  eur/jm

DISTANTSLIISTUD
HIND al 0,18 eur/jm

KÜTTEKLOTSID 
HIND 1 eur/20L ko  

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

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

•  M e t s a h a k e  O Ü  o s t a b 
virnastatud ja kasvavat võsa 
ning raiejäätmeid. Pakume tööd 
hakkepuidu veoautojuhile. Tel 
517 3323

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

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

•  O s t a n  v a n u  m ä r ke ,  s i l t e , 
embleeme. Pakkuda võib kõike! Tel 
5079 984

VANAVARA

OSTAME valikuliselt ka Nõuko-
gudeaegseid esemeid: 

mänguasjad, automudelid, 
vahvliküpsetajad, lauanõud, 
klaasist suveniirsead, portsela-
nist kujud, raadiod, Vana-Too-
mase lambid, nääriehted, 
fotoaparaadid-objektiivid, 
märgid-ordenid, ehted, kunst, 
propaganda, vormimütsid, 
militaarkraam, teeklaasialu-
sed jpm. 

Raha kohe. Kojukutsed. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

Hansa Antiik, Pikk tn 7, Rakvere.

 Tel 32 405 42, 5282 330

AINUS ANTIIGIKAUPLUS 
VIRUMAAL!

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

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

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

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud majapidamise 
likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
Kokkuleppel ettehelistamisega 

tel 506 7819

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

Ja palju-palju muud. 

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

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

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

• Vajad peolauda või muul moel 
toitlustamist, siis helista kokale 
tel 5550 5817. Samas anda rendile 
peotelgid 5x10 ja 5x8 m. Tel 5829 
8297

• Anda rendile easy-up peotelk 
(3x6 m). 45 €/24 h. Lisainfo tel 
5345 8135

Lisainfo tel. 56 837 141, 
www.telgipidu.ee

Peotelkide 
RENT,

 TRANSPORT 
 PAIGALDUS.

SKYTEC 15’’ 700w

mn26@hot.ee, tel 53416064
Rendi võimendiga 700w aktiivkõlar!

TEATED
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Seisuga 16. juuni 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind
Kartul kg 0,30

Värske kartul kg 2,50 Eesti 3,00-
4,00

Roheline sibul kg 4,00

Till kg 8,00

Petersell kg 6,00

Salat kg 3,00

Redis punt 1,00

Salatikurk kg 1,60 2,00

Kurk, väike (Eesti) kg 2,50 3,00

Tomat (Poola) kg 2,50 3,00

Tomat (Eesti) kg 4,00 4,50

Värske küüslauk tk 1,00 1,50

Aeduba kg 2,50 3,50

Värske hapukurk kg 5,00 6,00

Värske kapsas kg 1,50

Aprikoosid kg 3,50

Maasikad (Poola) kg 2,50 Eesti 4,00-
6,00

Murelid (Hisp.) kg 5,00 6,00

Arbuus kg 2,00

Virsikud kg 4,00

Mesi 700g purk 5,00

Toorpiim N 8,30st, 
T, L 9st

liiter 0,50 0,67

Värske räim kg 1,30

Turul veel müügil:

* aia- ja metsalilled

* õitsevad suvelilled aeda, rõdule, kalmistule

* püsikute ja suvelillede (väiketaimede) 
lõpumüük

*tomati-, kurgi- ja maitsetaimede lõpumüük

*lilleamplid 

* tööstuskaup

*avatud maasika- ja köögiviljaletid

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

HINNAD RAKVERE TURUL

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

MARTA SAARVA
Süütame küünlad ja 

mälestame 30. surma-aastapäeval.

 Pojatütar Merike perega,                    
Hilja ja Aino

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

• www.toonklaas.ee

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

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

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

• Müüa Saksa suhkruvatiaparaat. 
Võ i m s u s :  2 5 0 0  W .  Kaa s a s 
pann, spetsiaalne võrk koos 
klambritega. Tel 5052 060

•  M ü ü a  k o k k u p a n d a v a d 
t o r u t e l l i n g u d  v õ i  v a h e t a d a 
küttepuude vastu. Tel 32 24 010

MUUD

TUTVUS

• Keskeas mees vajab aiahooldajat. 
Soovitav 50aastane üksik naine 
(mittesuitsetaja). Tel 5378 5127

• Üksik mees soovib tutvuda kuni 
50a naisega. Tel 5358 2101

• 65a vaba naine Lääne-Virumaalt 
tutvuks pikemat kasvu sobivas 
vanuses vaba viinaveata mehega. 
Tel 5859 5585

• Korralik pensionieelne lesknaine 
soovib tutvuda korralike eluviisidega 
mehega, kellega koos veeta kauneid 
suveõhtuid. Viinalembelistel mitte 
tülitada. Palun helista tel 5834 4714

• 59a Rakvere puuetega mees soovib 
tutvuda 54-61a naisega. Sms 5365 
4768, weisenberg@hot.ee

Loe kuulutusi ka

www.kuulutaja.ee

Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 322 5093 või 
e-pos  ga kuulutus@kuulutaja.ee. 

Kuulutuste vastuvõ   
Rakveres Grossi Toidukaubad kaupluses 

Joogid Vilde tn 6a E-R 10-22
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Jaanipäeva paiku haka-
takse luterlikes kogu-
dustes pidama kalmis-
tupühi. Rakvere Viru 
praostkonna praost, 
Kolmainu koguduse 
õpetaja Tauno Toompuu 
rääkis Kuulutajale sur-
nuaiapühade pidamise 
traditsioonist ning eest-
laste mälestamiskom-
metest.

Liisi Kanna

Surnuaiapühad on tõenäoli-
selt alguse saanud 19. sajan-
dil. „Teadaolevalt peeti esi-
mene kalmistupüha 1830. 
aastal Kambjas. See on suhte-
liselt unikaalne tava, Skandi-
naavias ega mujal Euroopa 
luterlike kirikute tegevuses 
kalmistul jumalateenistuse 
pidamist ei tunta. Ilmselt toi-
muvad surnuaiapühad lisaks 
Eestile ka Lätis,“ rääkis Toom-
puu. „Tõenäoliselt on see tava 
tulnud õigeusu kiriku kaudu.“
Kalmistupühadel peetakse 
surnute mälestamise jumala-
teenistus, lisaks annab see 
õpetaja sõnul inimestele või-
maluse kokku saada ja kadu-
nukeste eluteed meenutada. 
„Sageli tulevad üle maa sugu-
lased kokku, need on oma-
moodi rahvapühad. Korrasta-
takse hauad, austatakse lähe-
dasi. Lastele räägitakse kadu-
nud lähedastest. Meenutami-
ne on väga oluline.“
Kalmistul peetaval jumala-
teenistusel mõtiskletakse elu 
ja surma tähenduse üle. „Ega 
selliseid tähtpäevi aastas väga 
palju ole, kus surmast eraldi 
räägitaks. Kalmistupüha, hin-
gedepäev ja surnute mäles-
tuspüha on kolm sellist sünd-
must,“ tõi praost välja.
Surnuaiapühi peetakse juulist 
augustini, kuid aktiivsemalt 
toimuvad need jaanipäeva 

Kalmistupühadel 
mälestatakse lahkunuid

paiku. „Pööripäev on oluline 
aeg. Sügisene hingedeaeg on 
sügisese pööripäeva paiku, 
suvise pööripäeva aegu suvi-
ne. Surma ja piiripealsete tee-
madega tegelemine tundub 
siis loomulikuna,“ rääkis 
Toompuu. „Suvel on kalmis-
tud lõpmata ilusad ka. Kõik 
on rohelust ja linde täis. See 
on mõnus koht, kus olla,“ li-
sas ta.

Ilmalikud 
kalmistupühad
Linnades osaletakse surnu-
aiapühadel järjest vähem, 
maapiirkondades on aga te-
gemist väga elujõulise tradit-
siooniga. „Kalmistupühadel 
tuleb kokku tuhandeid ini-
mesi. Enamik neist ei ole ko-
guduse liikmed. Tulevad ka 
need, kes on ilmalikult oma 
lähedased matnud. Mälesta-
des ei tee me ju vahet, kuidas 
inimene maetud on.“��
Toompuu rääkis, et nõukogu-
de perioodil toimusid paral-
leelselt kahed surnuaiapühad 
– ühed kiriklikud, teised ilma-
likud. „Püüti kiriklikust pü-
hast lahti saada, leiti alterna-
tiiv. Inimesi meelitati ilmali-
kule kalmistupühale auto-
lahvkaga, kust müüdi defit-
siitset kaupa, Täna ei peeta 
enam sellist kalmistupüha, 
see oli ikkagi kunstlik.“

Eksistentsiaalsed 
küsimused
Õpetaja Toompuu usub, et 
kalmistu on meie rahva jaoks 
üks pühamaid paiku. „Ma ar-
van, et meil oli erilisem suhe 
esivanematega juba enne ris-
tiusku. Kogu loodu on elusta-
tud või hingestatud, sama-
moodi esivanemad,“ mõtisk-
les praost. „On mõistetud, et 
siinpoolse ja sealpoolse vahel 
on kokkupuutepunkt. 
Võib-olla on see selline kauge 
ja ürgne mõte, mis meiega 
jätkuvalt kaasas käib.“
„Lahkunuid on tunnetatud 
tähtsatena, neile süüa pan-

dud ja koju oodatud. Jätku-
valt on päris levinud tava laua 
kaetuks jätmine jõuluööl, 
hingedeajal ja vanaaastaõh-
tul. Suvel minnakse rohkem 
surnuaiale nende juurde.“
Toompuu leidis, et kalmistu 
on ka hea koht eksistentsiaal-
sete küsimuste üle mõtlemi-
seks. „Seal on nii palju lugu-
sid, iga risti ja kivi ja nime ta-
ga on suur lugu. Seal käimine 
ja vaatamine paneb ka oma 
loo peale mõtlema. Paneb kü-
sima, kuhu ma lähen ja mis 
must lõpuks alles jääb. Üks-
kord olen ju ka mina seal pai-
gas, mille peale inimesed 
võiksid mõelda, kui minu ni-
me näevad? Mis on see minu 
lugu, mis neile korda võiks 
minna?

Tuhastamine
Üha enam otsustatakse tra-
ditsioonilise matmise asemel 
lahkunu tuhastada. Sageli 
maetakse urn siiski kalmistu-
le, teinekord heidetakse tuhk 
aga laiali. Praost nentis, et 
kalmistukultuur on tuhasta-
miste tõttu muutumas. „Kui 
hauaplatsi või plaati ei jää, 
siis ei ole põhjust ka kalmis-
tule minna. Kui puistatakse 
tuhk metsa või merre, siis seal 
taga ongi vahest mõte, et mä-
lestada võib igal pool. Koht 
iseenesest ei ole oluline.“
Õpetaja Toompuu tõi huvita-
va näite mujal maailmas levi-
nud puu istutamise käigus 
tuha matmisest. Müügil on 
spetsiaalsed ökournid, mille 
peal on muld koos taime 
seemnega. „Seda tehakse nii 
Ameerikas kui Euroopas. Ole-
mas on ka spetsiaalsed mä-
lestuspargid, kuhu istutatak-
se. Sellega kaasneb ökoloogi-
line mõtlemine. Mõte, et ole-
me osa looduse ringkäigust, 
lõpuks hävime ja saame 
osaks loodusest,“ kirjeldas ta. 
Eestis selline matmisviis siiski 
veel levinud ei ole.

Surnuaiapühad 
Viru praostkonnas
Haljala kogudus
24. juuni kell 12 Haljala
26. juuni kell 12 Vainupea
03. juuli kell 12. Esku

Iisaku kogudus
26. juuni kell 12 Iisaku

Illuka kogudus
03. juuli kell 12. Illuka

Ilumäe kogudus
19. juuni kell 13 Ilumäe, kaetud on armulaud
19. juuni kell 13, pärast on kirikus kaetud armulaud

Jõhvi kogudus
26. juuni kell 11 Jõhvi kalmistu, kaetud armulaud
10. juuli kell 12 Mäetaguse kalmistu
10. juuli kell 14 Raudi kalmistu

Kadrina kogudus
24. juuni kell 11

Kunda kogudus
03. juuli kell 12 Kunda kalmistu

Käsmu kogudus
03. juuli 14.30 Käsmu kalmistu

Lüganuse kogudus
19.0 juuni kell 11 Lüganuse surnuaed, kaasa teenib 
Aseri puhkpill
07. august kell 11 Lüganuse kirikuaia kalmistu, jumala-
teenistus armulauaga

Narva kogudus
19. juuni kell 15 Sininõmme surnuaed
26. juuni kell 14 Vaivara kalmistu

Narva-Jõesuu kogudus
19. juuni kell 13 Narva-Jõesuu

Pühajõe kogudus
03. juuli kell 12 Toila kalmistu
03. juuli kell 13.30 Pühajõe kalmistu

Rakvere kogudus
26. juuni kell 11 Rakvere Tõrma Surnuaed, mälestus-
teenistusel osalevad ka Rakvere Linnaorkestri puhkpil-
likvartett ja meesansambel Sõbrad
10. juuli kell 11 Rakvere Linna Surnuaed, mälestusju-
malateenistusel osalevad ka Rakvere
Linnaorkestri puhkpillikvarteti pillimehed

Simuna kogudus
19. juuni kell 15 Ao kalmistu
23. juuni kell 11 Simuna kalmistu, pärast Võidupüha 
tähistamist Vabadussõja ausamba juures kell 13 toi-
mub kirikus kontsert

Tamsalu kogudus
24. juuni kell 14 Tamsalu
26. juuni kell 14 Uudeküla

Tudulinna kogudus
10. juuli kell 12 Tudulinna

Viru-Jaakobi kogudus
23. juuni kell 13 Viru-Jaagupi kalmistu, armulauaga ju-
malateenistus kell 12 kirikus
07. august kell 13 Tudu kalmistu, armulauaga jumala-
teenistus kell 12 Tudu kirikus

Viru-Nigula kogudus
24. juuni kell 12 Viru-Nigula, talitus algab kell 11 armu-
lauaga palvusega kirikus

Väike-Maarja kogudus
26. juuni kell 13 Väike-Maarja vana kalmistu
17. juuli kell 13 Väike-Maarja uus kalmistu

Õpetaja Tauno Toompuu usub, et kalmistu on eestlaste jaoks üks pühamaid paiku. 
Foto: Kristel Kitsing

Vikerraadio 
suveprogramm
19. juunil algab sari “Val-
gus tuleb idast”, kus 
orientalist Martti Kalda 
tutvustab idamaade kir-
janduse klassikuid, Aasia 
kultuuri baastekste. Eet-
ris pühapäeviti kell 13.05.
 
27. juunist 2. juulini kell 
14.05 eetris “Riigikogu 
muusikatund”, kus era-
kondade esindajad män-
givad kuulajatele oma 
lemmikmuusikat.
 
Saates “Kalamehejutud” 
läheb Arp Müller külla 
meestele ja naistele, kelle 
elu juurde kuulub 
lahutamatult kalapüük.  
Eetris juulikuu pühapäe-
vadel kell 10.10. 
 
Saate “Raamat ja meri” 
eesmärk on anda ülevaa-
de sellest, kuidas inime-
sele vaimselt ja mate-
riaalselt oluline keskkond 
on mõjutanud meie vai-
muelu. Peeter Helme 
vaatleb saatekülalisega 
mere ja kirjanduse seo-
seid. Eetris 4.-8 juulini 
kell 14.05.
 
Kaja Kärneri autorisaade 
“Kajalood” on saatega 
merel, meres ja merelt. 
Alustatakse jäämurdja 
“Suur Tõll” pardalt ja lõ-
petatakse viikingilaeva 
Turm pardalt. Sarja 
mahub jutuajamisi kap-
tenite, kipparite ja purje-
tajatega. Eetris 18.-22. 
juulil kell 14.05.
 
Algab Sten Teppani saade 
“Teeme poppi”. Ajaviite-
muusika erisaade on eet-
ris laupäeviti kell 12.05 
alates 18. juunist. 
 
Vikerraadio spordisuvi 
saab hoo sisse juuli teisel 
nädalal, kui spordisõpra-
deni jõuavad otseülekan-
ded Amsterdamis toimu-
valt kergejõustiku EMilt. 
Spordisuve kulminatsioo-
ni toovad Rio de Janeiro 
olümpiamängud, kus 
sporditoimetus rõõmus-
tab kuulajaid otselülitus-
te, intervjuude ja repor-
taa�idega.  
 
Suvel kaasatakse kuula-
jaid saatesse “Kuulajate 
kauamängiv”, kus saab 
kodulehel hääletada tee-
masaadetesse muusikat 
ning pakkuda enda eelis-
tusi ainsa klausliga, et 
lood peavad olema möö-
dunud sajandist. Juulikuu 
kolm järjejuttu valivad 
samuti kuulajad. 
 
Vikerraadio on kohal eel-
arvamusfestivalil Kane-
p is, arvamusfestivalil Pai-
des, Põltsamaa kohviku-
tepäeval, Saaremaa oope-
ripäevadel, aga ka mere-
laulude galakontserdil 
Lennusadamas.
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Kukuškin Kukuškin 
mõtleb kastist väljamõtleb kastist välja

Raimond Kukuškin oma lemmikteosest: „Minu töö „Läbi tormi“ kõnetab mind hetkel oma töödest kõige rohkem: 
naine lapsega ootab oma meest merelt koju – see on assotsiatsioon minu enese elust.“ 

Foto: Eduard Stogov

Kunstnik ja tätoveerija 
Raimond Kukuškin avas 
Rakveres Tallinna mnt 
16 stuudiogalerii Arto-
Rich, mille seinu ehivad 
tema enda teosed.

Katrin Kivi

Galerii avamispeol rääkis Rai-
mond Kukuškin, et kuni siiani 
sündisid teosed valdavalt ko-
dustuudios. „Varjatud soov ja 
unistus oma stuudiost oli mul 
juba ammu,“ selgitas galerii 
loomist Kukuškin. „Mul on 
sügav kiindumus kunsti vastu 
ning soov areneda ja laienda-
da oma profiili, on selline se-
letamatu tõmme ja soov piiri-
dest välja rabeleda. Oma ga-
lerii annab selleks võimalu-
se.“
„Aga ega ma seda galeriid ai-
nult endale teinud,“ jätkas ta. 
„Oleksin võinud ka kodus 
loomisega edasi tegeleda. Ma 

soovin, et inimesed saaksid 
minu loomingust osa. Ees-
märk on kinkida positiivset 
emotsiooni. Ma olen siia ga-
leriisse pannud kogu oma ihu 
ja hinge, et oleks stiilne, hu-
bane ja et inimesed tunnek-
sid end siin hästi.“

Kingib emotsiooni
„Varem pidin pidevalt otsima 
kohta, kus saaksin oma töid 
näidata,“ rääkis ta. „Pean tun-
nistama, et tihtipeale lükati 
mu tööd tagasi, sest mul pole 
kunstiakadeemia tausta. Ar-
van, et ükski akadeemia ei tee 
veel kunstnikust kunstnikku - 
seda teeb anne ja publiku 
heakskiit.“
„Ma olen kui protestant, mõt-
len ja tegutsen raamist välja! 
Kui ma ei teeks asju oma-
moodi, siis seda kõike siin 
poleks,“ oli galeriiomanik 
veendunud ja selgitas, et te-
ma galerii seinad on külalis-
lahked ka teiste noorte kunst-

nike jaoks. „ArtoRich galerii ei 
nõua akadeemilist haridust, 
mis muidugi ei tähenda, et 
annet olema ei pea.“
ArtoRich looja rääkis, et soo-
vib galeriiga anda teistele 
eeskuju. „Soovin inimesi ins-
pireerida tegemaks oma asja. 
Soovin, et inimesed julgeksid 
end avada ja unistusi teosta-
da. ArtoRich ehk kunstirohke 
stuudio ongi loodud selleks, 
et ühendada kunstiarmasta-
jad. Mitte ainult maalikunst-
nikud või tätoveerijad, ka 
luuletajad, muusikud, tantsi-
jad – maailm on täis kunsti. Ja 
need inimesed ei peaks võist-
lema üksteisega ega välise 
maailmaga. Siin saab annet 
teistega jagada.“
Kukuškinil pole küll tradit-
sioonilist kunstiharidust, ent 
õpetaja olemasolu pidas ta 
siiski tähtsaks ja meenutas 
Rakvere Gümnaasiumi kuns-
tiõpetajat: „Õpetaja Olga 
�Zhulai tundi läksin alati mee-

leldi. Ta andis tegutsemisva-
baduse. Tegin kiiresti ära, mis 
vaja, ja sain siis teha, mis 
mulle meeldis. Joonistasin 
toona palju pastakaga, ka mi-
nu esimene näitus oli graafi-
ka.“
„Kindlasti ei taha ma öelda, 
et haridus pole tähtis. Ma ise 
plaanin samuti haridusteed 
jätkata.“

ArtoRich Studio
Raimond Kukuškin viljeleb 
mitmeid stiile. „Mulle meel-
dib realism, graafika, aga ka 
barokk ja vana aja stiil lum-
mavad mind,“ rääkis ta. „Mi-
nu teosed sünnivad üldjuhul 
emotsioonist.“
Kõige enam on Kukuškin tun-
tud tätoveerijana ja seda tööd 
jätkab ta ka värskelt avatud 
stuudios. 
Kukuškin ise tegi oma esime-
se tätoveeringu 2004. aastal ja 
meenutas, et meisterdas apa-
raadi toona kitarrikeelest, 

mikromootorist, kummitah-
mast ja adapterist. Tänaseks 
on salongis kasutuses loomu-
likult kvaliteetsed ja spet-
siaalselt tätoveerimiseks 
mõeldud vahendid.
„Tätoveering võimaldab ini-
mesel väljendada oma sala-
pärast maailma, hingeseisun-
dit ning samas olla kaunista-
tud,“ ütles ta. „Tätoveering 
on rohkem kui visuaalne pilt - 
see on jälg, mis jääb elu lõpu-
ni.“
Raimond Kukuškin on mit-
mekülgne. Lisaks oma loo-
mingule teeb ta tellimustöid. 
„Kui on idee, siis tasub tulla 
rääkima,“ selgitas ta. „Olen 
teinud seinamaalinguid, 
maale, ka arvutigraafikat.“
Kel rohkem huvi Kukuškini 
loomingu ja ArtoRich Stuudio 
teenuste vastu, saavad lisain-
fot stuudiost. Stuudio on ava-
tud kell 11-20, Facebooki ko-
du on avatud  24 h - facebook.
com/ArtoRichStudio.

Sagadis avatakse 
näitus sääskedest
RMK Sagadi metsamuu-
seumi näitus „Sääskedega 
sõjas ja rahus“ käsitleb 
sääskede rahulikku elu loo-
duses ja inimese sõda sääs-
kede vastu.
Näitus jaguneb temaatili-
selt kaheks osaks. Esimene 
kirjeldab sääskede elu loo-
duses, nende põnevat 
arengutsüklit, mitmekesi-
sust ja rolli looduses.
Teine osa on pühendatud 
sääse ja inimese suhetele, 
andes mitmetahulist mõt-
teainet, kuidas sääskedega 
rahu sõlmida. Sisuka teks-
tiosa kõrval on mitmeid te-
gevuslikke lahendusi. 
Mänguhimuline külastaja 
saab kokku panna magnet-
puslesid sääse elutsüklist 
ning rollist vee ja maismaa 
toiduahelates ning seigel-
da täringumängus „Sääset-
sirkus“.
Näitus valmis tuntud bio-
loogi ja sääsesõbra Urmas 
Tartese eestvedamisel. Te-
ma koostatud on tekstid, 
enamus fotosid ning vi-
deomaterjal. „Sääsed on 
putukad, kes inimesele 
kõige rohkem korda lähe-
vad. Et meie suhe oleks 
meeldivam, tuleb sääse 
põnevat elu paremini 
tundma õppida,“ sõnas 
Urmas Tartes.
Näituse vormis vaataja 
jaoks loovagentuur Pult. 
RMK Sagadi metsakeskuse 
arendusjuhi Asta Tuusti sõ-
nul oli koostöö Urmas Tar-
tese ja loovagentuuriga 
Pult teadmisi laiendav ja 
inspireeriv. „Tulemuseks 
on sisukas näitus, mis sää-
se elu tutvustades jutustab 
lugu looduse ja inimese 
seostest,“ ütles Asta Tuusti.
Agentuuri Pult loovjuhi 
Erika Saksa sõnul oli sääs-
kedest näituse tegemine 
nõudlik ülesanne. „Pole ju 
sääske ennast ollagi, ometi 
on tegemist kaaslasega, 
kelle kohalolu märkad ko-
he. Seega väike, aga tähtis 
on seekordne näituseob-
jekt, kelle eksponeerimisel 
on eriti nauditav Urmas 
Tartese ladus jutustamis-
oskus ja ilmekad fotod,“ 
rääkis Erika Saks.
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19. ja 20. juuni kell 19:30
21. ja 22. juuni kell 17:20 ja 19:15

25. ja 26. juuni kell 21
Thriller

(Alla 14-aastastele mittesoovitatav!)

ÜHETEISTKÜMNES
TUND

19. juuni kell 13:30 ja 15:30
20. - 22. juuni kell 15:30

Seiklus
(Perefilm!)

SIPELGAPOISS 3

19. ja 20. juuni kell 21:20
21. ja 22. juuni kell 21:05
25. ja 26. juuni kell 19:30

Komöödia
(Alla 16-aastastele keelatud!)

HOMMIKUNE
SEKSIŠOKK

25. ja 26. juuni kell 17:30
Komöödia

(Alla 14-aastastele keelatud!)

PRANTSUSE PAAR

19. ja 20. juuni kell 17:20
Komöödia

(Alla 12-aastastele mittesoovitatav!)

MEES NIMEGA OVE

VABA AEG

KUHU MINNA

Digigolfipark valmis 12. juu-
nil, mil toimus ka avalik üri-
tus, kus huvilised said uudis-
tada, mis mäng see digigolf 
on.
Kogenud inimeste juhenda-
misel sai teha esimesed vis-
ked. Esimesel päeval oli ke-
taste laenutus tasuta. Lisaks 
instruktaazhi toimus ka väike 
võistlus, kirjutab Tapa valla 
kodulehekülg.
Männikumäe discgolfipargi 
mõte pärineb mängu harras-
tajalt Villu Varblaselt, kes esi-
tas oma idee kaasava eelarve 
programmis. Hanke võitis ja 
pargi rajas DiscBirdie OÜ. 
Maksumuseks oli 11820 eu-
rot. Pargi rajamist rahastas 
Tapa Vallavalitsus.
Üha rohkem populaarsust O Kõrts

Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
Kella 23ni sissepääs tasuta!
17. juunil toob kuumad tantsulood teieni DJ 
Marko Pille
18. juunil parimad hitid DJ Aivar Havi

Põlismetsapäev Oandul
Laupäeval  18. juunil kell 11.00 oodatakse huvilisi Oandu 
looduskeskusesse osa saama  uue näituse „Rada põlismet-
sa“ avamisest. Väljapanek juhatab sisse retke mitmenäoli-
sesse põlismetsa, mida läbib 4,7 km loodusmetsarada.
Oandu loodusmetsarada on valminud 18 aastat tagasi - 
1998. aastal. Eelmise aasta lõpuks läbis rada põhjaliku 
uuenduskuuri ja sellel värske ilme saanud rajal toimubki 
eelpool nimetatud retk.
Põlismetsaretkel saab juhendaja koos uudistada, et ka soi-
ses, sammaldunud metsas, mahalangenud puude rägasti-
kus saab mõnusalt jalutada ja looduse saladusi avastada.
Kes ei soovi tervet rada läbida, võib jalutada Rajaallikani ja 
siis tagasi tulla (~2km) ning Oandu looduskeskuses näitusi 
ja filme vaadata või pikniku pidada.
Rakverest saab üritusele Metsabussiga, mis väljub kell 10.30 
Aqua SPA parklast ja tagasi Oandult 14.30

Triigi küla Väike-Maarja val-
las korraldab esmakordselt 
küla kokkutuleku. Sündmus 
toimub 18. juunil kell 14.
Külapäevale on oodatud nii 
külaelanikud kui ka praegu-
seks külast eemal elavad või 
töötavad inimesed, kes küla-
ga sidet tunnevad, ja kõik tei-
sed huvilised.
Triigi külapäev pakub meele-
olukat rahvapidu ning sünd-
musi, mis küla ajaloost roh-
kem aimu annavad. Seejuu-
res annavad suure panuse 
just Triigiga seotud inimesed.
Gertu Jurtom esitleb enda 

koostatud Triigi küla raamatu 
käsikirja ning avatakse anne-
tuste kogumine raamatu 
avaldamiseks. Karin Hansson 
esitab lavastuslikult vana rah-
va jutte Triigist ja laulavad sa-
ma küla taustaga õed Truu-
põllud.
Triigi jahiühistu tutvustab ko-
halikke jahitraditsioone ja 
esitleb jahinäitust. Kohal on 
tuntud ajakirjanik ja kommu-
nikatsiooniekspert Raul Re-
bane, kelle vanemad olid seo-
tud Triigi külaga. Rebane ja-
gab nii päevapoliitilisi kui ka 
kogukonna arengut suuna-

vaid mõtteid. 
Kogukonna arendamine ja si-
dumine on külapäeva ühed 
olulised märksõnad. Toimub 
avalik kohtumine vallavanem 
Indrek Keskülaga ja arengu-
kava mõttekoda annab sisen-
di Triigi küla arengukava 
uuendamisse.
Korraldajad loodavad, et Trii-
gi külapäevast saab meele-
olukas ja kogukonda siduv 
sündmus, mis motiveerib pa-
nustama küla arengusse ka 
edaspidi.

Triigi külas toimub külapäev

Tapa discgolfi pargis saab nüüd mängida

koguv spordiala discgolf on 
jõukohane igaühele, pea igas 
vanuses liikujale. Mäng 
nõuab peamiselt täpsust, 
kuid samas tekitab hasarti. 
Mängides läbitakse pea mär-
kamatult mitu intensiivset 
tervisekilomeetrit.
Discgolfi reeglid on sarnased 
golfiga, vaid vahendid on eri-

nevad: pallide ja kaigaste ase-
mel on discgolfis kettad, au-
kude asemel spetsiaalsed 
korvid.
Samuti pole harrastajale selle 
ala viljelemine väga kulukas. 
Esmase kettakomplekti saab 
spordipoodidest 25-35 euro 
eest. Sinna kuulub draiver 
(kaugmaa ketas), midar 
(keskmaa ketas) ja putter (lü-
himaa ketas), kuid päris alga-
jale piisab ka draiverist ja put-
terist.
Visketehnikaid on laias laas-
tus kolm: tagantkäevise, eest-
käevise ja nö odavise ehk ser-
vitivise.
Läbi praktika on mängu põhi-
tõed üsna lihtsalt omandata-
vad.
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Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428 www.omaporsas.ee

1,85
2,95

1,98

/kg
/kg

/kg

€

€

€

Hakkliha
Grill-liha
Sealiha veerand
seast

alates

alates

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17

Tel 5900 0140

Tapeet
Disaintapeet
Fototapeet

2,99 €/rull
Hinnad alates

Avatud T-R 10-18, L 10-15

TAPA MÖÖBLIHALLIDES Turu 1 ja Turu 4

SUUR SOODUSMÜÜK 30%kuni
•Suurim valik •Kaup kohe kätte •Transpordivõimalus

Tel 32 71 533

GRAZIOSA

STEEL

2225.-

999.-

PELLETIKAMINAD
OTSE MAALETOOJALT

PARIMA HINNAGA

Vilde 14, Rakvere • www.pelletikaminad.ee • 5126766

OTT LEPLAND
BAND

BOMBILLAZ

One Love Reggae Revolution World Tour
Live in Estonia

 VILJANDI LAULULAVA
RAKVERE VALLIMÄGI

RAPLA LAULULAVA

15.07
16.07
17.07

LISAINFO JA PILETID PILETILEVIST

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

OTSIME PÕHIJUHTI JA VAHETUSJUHTI.
Regulaarne töö kindlal liinil Tallinn-Klaipeda-Karlshamn-Arlöv-Oslo-
Tallinn. Ringi pikkus 7-8 päeva ca 2700 km. Töögraafik 3 ringi tööl,
1 vaba. Peale igat ringi 24h vaba aega Eestis. Tasu alates 1500 eur

kätte. 19-23. juuni toimub bussireis juhtidele koos Danx
(www.danx.com) esindajaga terminalidega tutvumiseks.

Tel. +3725280869 Egesten Transport OÜ

LOGISTIKU

LOGISTIKU ASSISTENDI
(riigisiseste vedude korraldamine)

(veodokumentide arvestamine, arvete koostamine)

CV saata personal@egesten.ee

Egesten Transport OÜ

võtab tööle

Juveeliäris Candra

Mansetinööbid,
lipsunõelad...
koolilõpetajatele
palju kingitusi leiate
just meie poest!

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

Uus kaup, hõbedast kaelaketid al 5.-
Hõbedast ja ülekullatud kõrvarõngad

Külasta meid!
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