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„SÜSTIME SEINAD SOOJAKS“
ja tuulepidavaks TERMOVAHUGA

Maja soojustuse hind 600alates €

www.therm.ee
Tel 56 60 60 10

Püsivalt soodsad hinnad era- ja ärikliendile.
Vormista soodus- või maksekaart kodulehel www.jetoil.ee

Kaarditasu 0, haldustasu 0, lepingutasu 0.

RAKVERE TANKLA
Narva tn 30
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BE98
D
EDK

Ringtee 4, Rakvere ◆ E-R 9-19 ◆ L 9-16 ◆ P 10-15

Lai valik, mõistlik hind! 
www.magaziin.ee

7.99 €
9.90 €

10 kg

Pakkumised KLIENDIKAARDIGA  

Vannitoavaibad, -matidUjumistarbed

-20%-20%

JAANIKS VALMIS!

Täispuhutav
veluurmadrats
2 patja+pump

15.99 €
24.90 €

PARIMA HINNAGA ühekordsed nõud, 
dekoratsioonid, õhupallid!

15.99 €
24.90 €

16.90 €
26.00 €

Kuppelgrill
42,5 cm

Grillsüsi 
Mustang
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MUST KROONIKA

REKLAAM

20. mail tunnustas Eesti Jõu-
jaamade ja Kaugkütte Ühing 
Eesti ühe suurima regionaalse 
soojatootja N.R. Energy OÜ 
üheksat küttepiirkonda tõhu-
sa kaugküttesüsteem märgi-
sega, mis antakse ettevõtetele, 
kes on investeerinud taastu-
vate energiaallikate kasuta-
misse.

Üheksa märgist anti 
Tarbja, Kaerepere, Kiili, Koi-
gi, Märjamaa, Oisu, Tapa, 
Turba ja Vana Võidu võrgu-
piirkondadele, mille elanikele 
N.R. Energy tänapäevaseid ja 
keskkonnasäästlikke küttela-
hendusi pakub.

Ettevõtte juhatuse liikme 
Ahto Tisleri sõnul on viimase 
kümne aasta jooksul inves-
teeritud kaugküttesüsteemi-
desse üle Eesti ligi 15 miljonit 
eurot ning märgiste pälvimi-
ne on kahtlemata tunnustus 
ettevõtte senisele tegevuse-
le. Tisler kinnitas, et loodud 
küttetaristud on säästlikud nii 
keskkonnale kui ka elanikele.

„Kuna keskendume peami-
selt just väiksematele Eesti 
asulatele, siis on mahukate 
investeeringute elluviimine 
meie jaoks keerulisem kui see 
oleks suure hulga soojatar-
bijatega suurlinnades. Seda 
enam oskame märgiseid hin-
nata,“ tõdes Tisler.

Sel aastal investeerib 

Laia haardega N.R. Energy OÜ:
• asutati 1997. aastal;
• põhineb 100% Eesti erakapitalil;
• varustab soojusenergiaga 23 kaugkütte võrgupiirkonda;
• müüb soojusenergiat rohkem kui 30 mehitamata kaug- ja 
lokaalkatlamajast;
• peamised kliendid on kortermajad, eramud, koolid, 
lasteaiad, spordihooned, tervishoiuasutused, kohalikud 
omavalitsused, asutused ja ettevõtted;
• on tegev ka Eesti bituumeniturul.

N.R. Energy kaugküttevõr-
kude renoveerimiseks ja 
laiendamiseks kokku ligi 6 
miljonit eurot ning suurimad 
investeeringud tehakse Tapa 
uue reservkatlamaja rajami-
seks ja Rummu aleviku kaug-
küttesüsteemi terviklikuks 
renoveerimiseks, samuti Ta-
pal uute tarbijate liitmiseks 
olemasoleva võrguga.

2019. aastal jätkatakse in-
vesteeringute ettevalmista-
mist ka Loksa, Rõngu, Märja, 
Laekvere, Klooga ja Orgita 
katlamajadesse ning Märja, 
Turba, Märjamaa, Laekvere, 

Klooga, Oisu ja Tarbja 
kaugküttetorustikes-

se. Kokku ulatuvad need in-
vesteeringud lähiaastatel veel 
umbes 8 miljoni euroni.

2018. aastal rekonstrueeris 
N.R. Energy kogu Loksa lin-
na kaugküttetorustiku ning 
kokku ehitati 4,8 kilomeetrit 
uut eelisoleeritud torustikku 
hinnaga ligi 2 miljonit eurot. 
Tapal suurenes N.R. Energy 
omandis olevate uute sooja-
torustike võrk 0,4 km võrra, 
milleks ettevõte investeeris 
umbes 100 000 eurot.

Käesoleval aastal on Tapal 
kavas liita kaugküttega 30 
tarbimiskohta (nende hulgas 
Kaitseliit, Leonhard Weiss 
OÜ, OG Elektra AS, Sisemi-

nisteeriumi kinnistu, korter-
majad jne) ning seejärel suu-
reneb N.R. Energy omandis 
olevate soojatorustike üldpik-
kus 4,5 kilomeetrini.

Tisleri sõnul loovad inves-
teeringud eelduse kaugkütte 
hinna langetamiseks soojatar-
bijatele. „Kaasaegsete kütte-
torustike rajamine vahendab 
soojakadusid ning lubab mit-
mel pool liituda uutel ettevõ-
tetel ning elumajadel. Uued 
katlamajad töötavad efektiiv-
semalt ja kasutavad taastuv- 
energiat, mis omakorda lubab 
toota sooja keskkonnasäästli-
kumalt,“ rääkis Tisler.

Tõhusa 
kaugkütte 
märgise 
üleandmisel 
osalesid 
Ahto Tisler 
ja Siim 
Umbleja. 
Fotod: N.R. 
Energy OÜ

Lähiaastatel 14 miljonit 
eurot investeeriv N.R. 

Energy OÜ uuendab ja 
kaasajastab maakondlike 
piirkondade küttetaristuid, 
sel aastal ehitab ettevõte 

uue katlamaja Rummusse.

SOOJATOOTJA N.R. ENERGY PÄLVIS SOOJATOOTJA N.R. ENERGY PÄLVIS TÕHUSA KAUGKÜTTE MÄRGISEDTÕHUSA KAUGKÜTTE MÄRGISED

Möödunud nädalavahe-
tusel Pärnumaal Pär-
nu-Jaagupis toimu-

nud 18. vabatahtlike päästjate 
foorumil anti Roela vabataht-
likule päästekomandole üle 
aasta parima päästeala vaba-
tahtlikkuse edendaja rändau-
hind „Pritsimeeste pasun“.

Tänavune vabatahtlike 
päästjate foorum keskendus 
vabatahtlike päästjate ja ko-
haliku omavalitsuse koos-
tööle kogukonna turvalisuse 
tagamisel. Foorumi peakor-
raldajaks oli sel aastal Pär-
nu-Jaagupi tuletõrjeselts.

„Nii päästeamet kui vaba-
tahtlikud päästjad tegutsevad 
ühise eesmärgi nimel, mis on 
turvaline Eesti,“ ütles pääs-
teameti peadirektor Kuno 
Tammearu foorumi avakõ-
nes.

„Koos moodustame me 
ühtse ja usaldusväärse pääs-
tevõrgustiku, kellel tuleb 
üheskoos tegutseda ka uute 
väljakutsetega nagu koduo-
hutus ja elanikkonnakaitse. 
Vabatahtlik pääste on palju 
rohkem kui punane auto ja 
sinine vilkur, päästesünd-
muste lahendamise kõrval 
on vabatahtlikud ka kohali-
ku elu kujundajad, kohaliku 
kogukonna eestvedajad ja 

seetõttu üliolulised partnerid 
nii omavalitsustele kui pääs-
teametile,“ jätkas peadirek-
tor.

Tammearu sõnul on tun-
nustuse osaliseks saanud 
Roela vabatahtlik päästeko-
mando pika tegutsemisaja 
jooksul just oma kogukon-
na turvalisust väärtustanud 
ning päästevaldkonda täie 
tõsidusega suhtunud.

„Tänavu tähistame orga-
niseeritud tuletõrje sajandat 
aastapäeva,“ lisas Tammearu. 
„Septembris 1919 tulid vaba-
tahtlikud ja kutselised tule-
tõrjeseltsid üle Eesti kokku ja 
hakkasid omavahel koostööd 
tegema. See oli üle-eestilise 
päästevõrgustiku algus. Or-
ganiseeritud tuletõrje algu-
saastatel olid tuletõrjeseltsid 
kohaliku kogukonna kesku-
sed ja elu kujundajad. Miks 
ei võiks vabatahtlikud pääs-
tekomandod nüüd sama rolli 
täita? Mitmes kohas juba täi-
davadki. Nagu Roelas,“ sõnas 
peadirektor.

Roela vabatahtlikud pääst-
jad on valves ööpäevaring-
selt ning sellega tagavad nad 
väljasõiduvõimekuse viie 
minuti jooksul peale välja-
kutse saamist. Eelmisel suvel 
toimunud ulatuslike metsa- 

ja maastikupõlengute kustu-
tamisse panustati 225 töö-
tundi. Lisaks aktiivsele pääs-
tesündmustel osalemisele 
leitakse aega ka päästealaseks 
ennetustööks – eelmisel aas-
tal nõustati oma vallas 200 
kodu, käesoleva aasta jooksul 
loodetakse jõuda kokku ligi 
400 kodusse.

Kõige selle kõrval korral-
datakse ka regulaarseid vee- 
ja tuleohutuse infopäevi ning 
juba kolmandat aastat saavad 
kohalikud lapsed omandada 
päästealaseid teadmisi Roela 
vabatahtliku päästekomando 
noortele suunatud huvirin-
gis.

Priitahtluse edendamise 
eest Eesti päästealal antav 
rändauhind „Pritsimeeste 
pasun“ asutati 2005. aastal. 
Rändauhinnaga tunnusta-
takse üks kord aastas mitte-
tulundusühendust, sihtasu-
tust, seltsingut või üksikisi-
kut silmapaistvate saavutuste 
eest priitahtluse edendamisel 
päästealal.

Auhind rändas Lääne-Vi-
rumaale juba mullu, kui sel-
le pälvis Kadrina vabatahtlik 
päästekomando.

Kuulutaja

TULEKAHJU
18. juunil kell 14.49 tea-
tati tulekahjust Tapa val-
las Savalduma külas, kus 
põles elumaja, mis hävis 
tules. Hoiti ära tule levik 
lähedalasuvatele kõrval-
hoonetele. Kustutustööd 
lõpetati kell 18.07. Inime-
sed kannatada ei saanud. 
Tulekahju tekkepõhjus on 
uurimisel.

KEHALISED 
VÄÄRKOHTLEMISED
18. juunil teatati, et Kunda 
linnas Pargi tänaval tun-
gis 37-aastane mees kallale 
oma 17-aastasele kasupo-
jale. Politseinikud pidasid 
kahtlustatava kinni.

16. juunil teatati, et Rak-
veres L. Koidula tänaval 
tungis 37-aastane mees 
kallale oma 39-aastasele 
endisele abikaasale. Polit-
seinikud pidasid kahtlusta-
tava kinni.

15. juunil teatati, et Hal-
jala vallas telkimisalal vis-
kas 36-aastane mees oma 
37-aastast elukaaslast puu-
haluga. Naine sai viga ja 
toimetati esmaabi andmi-
seks haiglasse.

VARGUS
18. juunil teatati, et Rakke 
alevikus F. R. Faehlmanni 
teel varastati soojakust eri-
nevaid tööriistu. Kahju on 
6300 eurot.

Roela päästekomando 
pälvis tunnustuse
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Reede õhtul anti Rak-
vere keskväljakul start 
Eesti autoralli meistri-

võistluste hooaja kolmandale 
etapile. Grossi Toidukaubad 
Viru ralli avapäevale said 
lähte 66 võistluspaari ja ralli 
esimesel päeval sõideti kolm 
kiiruskatset ning läbiti 22,11 
katsekilomeetrit.

Võistluse avakatsena sõide-
ti 9,89 km pikkune Kaldanõl-
va esimene läbimine ning sel-
le kindla võidu võtsid Georg 
Gross – Raigo Mõlder (Ford 
Fiesta WRC). Viru ralli kol-
mekordsed võitjad edestasid 
katsel teise aja saanud Vale-
rii Gorban – Sergei Larensit 
(Mini Cooper WRC) 8 se-
kundiga.

Sarnaselt möödunud aasta-
se Grossi Toidukaubad Viru 
ralliga sõideti avapäeval ka 
2,33 km pikkune Kunda lin-
nakatse ning teist aastat jär-
jest võitsid selle Gross – Mõl-
der. Kui avakatsel sõitsid teise 
aja välja Gorban – Larens, siis 
teisel suutsid end kahe WRC 
auto vahele pressida poolakad 
Tomasz Kasperczyk – Da-
mian Syty (Ford Fiesta R5), 
kes jäid eestlastest 4 sekundi 
kaugusele.

Kui reedese võistluspäeva 
kaks esimest katset möödu-
sid suuremate vahejuhtu-
miteta, siis kolmas katse tõi 
kaasa palju rehvipurunemisi 
ning sellest ei pääsenud ka 
ralli liidrid Gross – Mõlder, 
kes kohe katse alguses ühes 
mahapöördes rehvi lõhkusid. 
Hoolimata sellest, et mehed 
said katselt neljanda aja ja 
kaotasid katse võitnud Gor-
ban – Larensile 8,2 sekundi-
ga, siis võistluspäeva lõpe-
tasid Gross – Mõlder siiski 
liidrina.

Eestlaste edu oli enne lau-
päevaseid katseid Ukraina 
– Eesti võistluspaari ees 4,3 
sekundit. Kolmandana lõpe-
tasid Viru ralli avapäeva Raul 
Jeets – Andrus Toom (Škoda 
Fabia R5), kes kaotasid Gross 
– Mõlderile 17,3 sekundiga.

Viru ralli jätkus laupäeval 
seitsme kiiruskatsega. Võist-
lejaid ootas teisel võistluspäe-
val ees 81,83 katsekilomeet-
rit.

Laupäev algas 14,46 km 
pikkuse Sonda katsega, mille 
võidu võtsid Gross – Mõl-
der, kes edestasid Gorban – 
Larensit 11,3 sekundiga. Ka 
järgneva Sae katse parima aja 
sõitsid välja Gross – Mõlder, 
kes suurendasid enne päeva 
esimest hoolduspausi oma 
üldedu Gorban - Larensi ees 
26,5 sekundile.

Peale hoolduspausi sõi-
detud Vinni ja Männikvälja 
katsete parimad ajad sõitsid 
samuti välja Gross – Mõlder, 
kelle edu päeva teise hoolduse 
eel oli Gorban – Larensi eel 
49,9 sekundit. Absoluutar-
vestuse kolmandad olid Jeets 
– Toom, kes jäid liidritest 
maha minut ja 49,2 sekundit.

Peale järjekordset hooldus-
pausi jätkus võistlus Vinni 
ja Sonda katsete korduvläbi-
mistega. Lisaks mõlema katse 
võidul, teenisid Gross – Mõl-
der lisapunktid Sonda katselt, 
mis oli Grossi Toidukaubad 
Viru ralli punktikatseks.

Enne rallit lõpetanud Rak-
vere linnakatset oli Gross – 
Mõlderi edu Gorban – Laren-
si ees 1.18,7 ning Jeets – Too-
mi ees 2.25,4.

Kui kõik laupäevased kruu-
sakatsed võitsid Gross – Mõl-
der, siis 2,93 km pikkuse 
Rakvere linnakatse võidu 

võtsid Gorban – Larens, kes 
edestasid 1,2 sekundiga Jeets 
– Toomi. Viimasele katsele 
kindlate liidritena startinud 
Georg Gross – Raigo Mõlder 
ei pidanud enam linnakatsel 
täiega pingutama ning said 
sõitu nautida ja rajaäärde tul-
nud pealtvaatajatele pakkuda 
rehvide suitsedes ringteel li-
satiire.

Grossi Toidukaubad Viru 
ralli 2019 võitjana sõitsid fi-
nišipoodiumile Georg Gross 
– Raigo Mõlder, kellele see 
oli nende karjääri neljandaks 
ühiseks Viru ralli üldvõiduks. 
Sarnaselt möödunud aastaga 
teenisid Lääne-Virumaa tee-
del sõidetud rallil teise koha 
Valerii Gorban – Sergei La-
rens, kes jäid võitjatest maha 
1.13,8.

„Ralliga jään väga rahule. 
Reedel lõhkusime viimasel 
katsel rehvi ja tekitasime en-
dale paar momenti, kuid õn-
neks palju aega ei kaotanud. 
Laupäeval saime hommikul 
kohe minema ja tempo oli 
suhteliselt okei. Auto võimal-
dab kindlasti veel, aga meil 
on oma fun‘i jaoks hoog juba 
päris hea ja tunne samuti,“ 
võttis Gross koduteedel või-
detud ralli kokku.

„Järgmisena ees ootav Rally 
Estonia saab nüüd olema täit-
sa teine ralli. Iseenesest peaks 
tunne olema okei, aga eks seal 
on maailma mehed kohal,“ 
jätkas Gross.

Absoluutarvestuse kolmas 
koht läks Viru rallil hooaja 
esimese stardi teinud Raul 
Jeets – Andrus Toomile, kes 
kaotasid võitjatele 2.21,7.

Kuulutaja

Viru rallil võidutsesid taas 
Georg Gross ja Raigo Mõlder

USALDA KVALITEETI

Lisainfo www.ehituseabc.ee
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LAMINAAT-

PARKETID
27.05-02.07.2019.

Kolmapäevasel Rakvere 
linnavolikogu istungil 
anti Aqva Sport OÜ-le 
kuni 2064. aastani Aqva 
Spordikeskuse taga ole-
va kinnistu kasutusõi-
gus. Otsusele eelnes aga 
teatav segadus.

Liisi Kanna

Aqva Sport esitas juuni algu-
ses Rakvere linnavalitsusele 
avalduse, milles taotles Kas-
tani pst 16a kinnistu 50 aas-
taks tasuta kasutusse andmist, 
sooviga rajada sinna neli ten-
nise- ja kaks padeliväljakut.

2017. aastal kehtestas linn 
ka osalise detailplaneeringu, 
mille eesmärgiks oli kõnealu-
sest kinnistust eraldi krun-
di moodustamine, rajamaks 
sinna justnimelt tenniseväl-
jakud, mis moodustavad Kas-
tani pst 16 asuva Aqva Spor-
dikeskusega ühtse kompleksi.

Linnavalitsus tegi voliko-
gule aga ettepaneku anda et-
tevõttele kinnistu isiklik ka-
sutusõigus aastani 2064 tasu 
eest, mille suurus oleks 1975 
eurot kalendriaastas.

Rakvere abilinnapea Nee-
me-Jaak Paap selgitas, et 
tähtaeg sooviti siduda samuti 
Aqva Spordi kasutuses ole-
vale Kastani pst 16 kinnis-
tule seatud hoonestusõiguse 
tähtajaga. Tasu määramisel 
kasutati varasemat prakti-
kat – aluseks võeti maa mak-
sustamishind, millest tule-
neva arvutuse kohaselt ning 
väljakute eeldatavat viiekuist 
kasutusaega aastas arvestades 
nimetatud summa saadi.

Linnavalitsuse väljapaku-
tud variant tekitas saadikute 
hulgas tugevat vastukaja ning 
kõlama jäi küsimus, miks üld-
se tasu määratakse, kui ette-
võte teeb niigi investeeringu 
väljakute ehitamise näol – 
elanikele luuakse uus võima-
lus ja linn ise ei pea seejuures 

sentigi panustama? Arutelu 
käigus selgus aga ka, et Aqva 
Sport oli juba välja öelnud, et 
niisuguse hinnaga nad inves-
teeringut ei tee.

„Nüüd oleme imelikus olu-
korras – teades ise, et niisu-
gustel tingimustel seda inves-
teeringut ei tule, teeme ikkagi 
sellise otsus,“ võttis voliko-
gu esimees Mihkel Juhkami 
kummalise situatsiooni kok-
ku ning kutsus saadikuid üles 
avaldama mõtteid, kuidas 
edasi minna.

Volikogu liikmete hulgast 
tuli mitu ettepanekut, kui-
das lahenduseni jõuda. Olev 
Puldre pakkus hääletusele 
variandi anda õigus küll 2064 
aastani, aga tasuta. Marti 
Kuusik soovitas anda samuti 
tasuta, kuid lühendata täht-
aega 20 aastani. Erinevate 
variantide läbihääletamisel 
otsustati Puldre ettepaneku 
kasuks. Seejuures hääletasid 
kõik 17 osalenud saadikut 
tasu määramata jätmise poolt.

Volikogu liige Roman Kus-
ma, kes Aqva Sport OÜ juha-
tuse liikmena otsuse langeta-
misel ei osalenud, nentis, et 
teistsuguse tulemuse korral 
investeeringut ei tehtaks, sest 
tenniseväljakute rajamine 
pole kasumlik.

„Tennisemäng väljas ei ole 
väga tulutoov teenus. Kui 
praegu keegi pakuks meile, 
et tehke Rakveresse kusagile 
tenniseväljakud, siis vastus 
oleks kindel ei. Aga kuna see 
kompleks on sinna juba raja-
tud, sinna on kolm miljonit 
investeeritud, ning täna peab 
ütlema, et see kompleks üksi 
ei tööta, siis on väliväljakud 
vajalikud ja sinna me oleme 
valmis investeeringut tege-
ma. Aga kui tuleb maks, siis 
seda investeeringut ei tule,“ 
kommenteeris Kusma.

Tenniseväljakute rajamise 
investeeringuks on Kusma 
sõnul 300 000–400 000 eurot. 
Kui tulnuks maksta ligi 2000 
eurot aastas ka linnale, teeks 

see pea 50 aasta jooksul um-
bes 100 000 eurot lisakulu.

„Kui me tennisehalli ehita-
ma hakkasime, eelmise vo-
likogu koosseisu ajal, siis oli 
mingi hetk mõttes, et teeme 
kohe ka väliväljakud. Aga 
otsustasime, et ehitame maja 
valmis ja väliväljakud hiljem, 
kui keskus käima läheb. Minu 
jaoks oli väga suur üllatus, et 
linnavalitsus, andes spordi-
keskuse rajamiseks hoones-
tusõiguse 50 aastaks tasuta, 
nüüd väliväljakute eest küsib 
raha. Kui me oleksime tol 
hetkel korraga need teinud, 
siis oleks see olnud tasuta,“ 
avaldas Aqva Spordi esindaja 
hämmingut.

Rakvere linnapea Marko 
Tormi sõnul toodi niisugune 
eelnõu volikogu ette möö-
darääkimise tõttu. „Mis puu-
dutab linnavalitsuse tehtud 
ettepanekut, siis see oli tõe-
näoliselt lihtsalt kommuni-
katsiooni viga – tööõnnetus. 
Hea, et komisjoni ja volikogu 

liikmed näitasid väga selgelt, 
mis on linna üldine posit-
sioon. Arvan, et volikogu 
langetas Rakvere linna jaoks 
hea ja mõistliku otsuse. Rak-
vere linn saab ühe korras ta-
ristu juurde,“ kommenteeris 
Torm istungit.

„Tänapäeval kõik omava-
litsused võitlevad erasektori 
investeeringute eest, et keegi 
üldse tahaks väljapoole Tal-
linna ja Tartut investeerida. 
Meil on ettevõtja, kes on seda 
valmisolekut üles näidanud ja 
nõus kohe tööle hakkama – 
see on super. Selle võimaluse 
peame ära kasutama,“ lisas 
linnapea.

Arendajad loodavad väl-
jakud valmis saada järgmise 
aasta kevadeks. „Tegelikult 
oli plaan juba see kevad pihta 
hakata, aga kinnistu kinnis-
tusraamatusse kandmine ve-
nis. Nüüd suvel alustame ehi-
tusega ja lõpetama järgmisel 
kevadel,“ sõnas Kusma.

Aqva Sport rajab tennise väliväljakud



4 TÖÖ Kuulutaja reede, 21. juuni 2019

Come grow the renewable world.

Stora Enso Eesti AS, Näpi saeveski otsib oma meeskonda

kelle peamisteks ülesanneteks

Ootame sind kandideerima,

Ettevõte pakub

Töö on vahetustes.

on hoolduste ja remontide
teostamine tootmisliinidel ja seadmetel (laagrite, pumpade,
ventilaatorite, reduktorite vahetus).

kui omad kutseharidust ja teadmisi
mehaanikast, hüdraulikast ja pneumaatikast. Hea on, kui omaksid
keevitaja kutsetunnistust ning eelnevat töökogemust tootmisliinide või
seadmete mehaanikuna. Kasuks tuleb tehniline taiplikkus, täpsus ja
kohusetundlikkus.

kaasaegset töökeskkonda, motiveerivat
palgasüsteemi koos mitmete soodustustega (sporditoetus, osaline
toitlustuse hüvitamine, staaþipuhkus).

Kandideeri läbi CV Keskuse või saada oma CV otse meilile
kylli.tamm@storaenso.com.
Lisainfot saab tehnikajuhilt Kuldar Matsolt telefonil 53603911.

And you will grow with it.

mehaanikut,

Võimalus on sinu kätes!

Meie eesmärk on asendada taastumatud materjalid,
olles uuenduslikud ning töötades välja uusi tooteid ja
teenuseid, mis põhinevad puidul ja muudel taastuvatel
materjalidel. Maailma muutes saame muuta ka ennast.
Suurendame oma asjatundlikkust, et vastata klientide
vajadustele ja ületada paljusid tänapäevaseid
toormaterjalidega seotud katsumusi. Ühe maailma
suurima taastuvate pakendi-, biomaterjali-,
puitkonstruktsioonide ja paberilahenduste pakkujana
anname tööd umbes 26 000 töötajale 35 riigis.

Tule meile tööle. storaenso.com/careers

Come grow the renewable world.

Stora Enso Eesti AS, Näpi saeveski otsib oma meeskonda

kelle peamisteks ülesanneteks

Ootame sind kandideerima,

Ettevõte pakub

Töö on vahetustes.

on automaatika seadmete ja
elektripaigaldiste hoolduste ja remontide teostamine tootmisliinidel ja
seadmetel.

kui omad elektri ja automaatika erialast
haridust. Hea on, kui omaksid eelnevat töökogemust elektrik/
automaatikuna.

kaasaegset töökeskkonda, motiveerivat
palgasüsteemi koos mitmete soodustustega (sporditoetus, osaline
toitlustuse hüvitamine, staaþipuhkus).

Kandideeri läbi CV Keskuse või saada oma CV otse meilile
kylli.tamm@storaenso.com.
Lisainfot saab juhilt Toivo Jõgiselt telefonil 53080718.

And you will grow with it.

elektrik/automaatikut,

Võimalus on sinu kätes!

Meie eesmärk on asendada taastumatud materjalid,
olles uuenduslikud ning töötades välja uusi tooteid ja
teenuseid, mis põhinevad puidul ja muudel taastuvatel
materjalidel. Maailma muutes saame muuta ka ennast.
Suurendame oma asjatundlikkust, et vastata klientide
vajadustele ja ületada paljusid tänapäevaseid
toormaterjalidega seotud katsumusi. Ühe maailma
suurima taastuvate pakendi-, biomaterjali-,
puitkonstruktsioonide ja paberilahenduste pakkujana
anname tööd umbes 26 000 töötajale 35 riigis.

Tule meile tööle. storaenso.com/careers

Come grow the renewable world.

Stora Enso Eesti AS, Näpi saeveski otsib oma meeskonda

Ootame sind kandideerima,

Ettevõte pakub

Töö on vahetustes. Võimalik väljaõpe kohapeal.

kui sulle meeldib töö puidutootmises,
kui oled kohusetundlik, tehnilise taiplikkuse ja täpse silmaga
tegutseja. Kui sulle meeldib kindel, kerget füüsilist koormust pakkuv
töö ning oled valmis töötama vahetustes. Kasuks tuleb, kui oled
eelnevalt kokkupuutunud erinevate puidutöötlemise masinatega.

kaasaegset töökeskkonda, motiveerivat
palgasüsteemi koos mitmete soodustustega (sporditoetus, osaline
toitlustuse hüvitamine, staaþipuhkus).

Kandideeri läbi CV Keskuse või saada oma CV otse meilile
kylli.tamm@storaenso.com.

And you will grow with it.

operaatorit ja liinitöölist.

Võimalus on sinu kätes!

Meie eesmärk on asendada taastumatud materjalid,
olles uuenduslikud ning töötades välja uusi tooteid ja
teenuseid, mis põhinevad puidul ja muudel taastuvatel
materjalidel. Maailma muutes saame muuta ka ennast.
Suurendame oma asjatundlikkust, et vastata klientide
vajadustele ja ületada paljusid tänapäevaseid
toormaterjalidega seotud katsumusi. Ühe maailma
suurima taastuvate pakendi-, biomaterjali-,
puitkonstruktsioonide ja paberilahenduste pakkujana
anname tööd umbes 26 000 töötajale 35 riigis.

Tule meile tööle. storaenso.com/careers

Kui Sul on soov ja tahe töötada meie
meeskonnas, siis palun saada oma CV
personal@ogelektra.ee (märksõnaga
kaupluse nimi, kuhu kandideerid) või CV keskuse kaudu.

• TEENINDAJAKS
Kauplustesse: Gea,Tapa Tööstuskaubad,Tapa

Kaubanduskeskus, Raja, Elektra, Ly, Väike-Maarja

KUUSALU kauplusesse võtame tööle:
TEENINDAJAID ja

PUHASTUSTEENINDAJA

• Asjalikku väljaõpet
• Kindlat sissetulekut
• Korralikku boonussüsteemi
• Tööd vahetustega

Pakume Sulle:

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

www.grossitoidukaubad.ee

Kui oled aus, kohusetundlik, sõbralik ja
täpne, siis ootame Sind oma meeskonda:

Lisainfo: Dzintra Kalm, 5334 0040

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

Pagaritsehh võtab tööle

Pealattu ja logistikaosakonda võetakse tööle

• TAIGNAVALMISTAJA KORISTAJA

AUTOJUHT-EKSPEDIITOR
LAOTÖÖSPETSIALIST

•

•

• ANDMESISESTAJA-VAAKUMPAKENDAJA

• AUTOREMONDILUKKSEPA

• (CE-kategooria)

Kulinaariatsehh võtab tööle

Majandusosakond võtab tööle

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

www.grossitoidukaubad.ee

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

CarStyle on tuntud auto-
pesulaketina, hiljuti 
avati aga Põhjakeskuse 
parklas toitlustuskoht – 
CarStyle Grill, mille 
kõrval müüakse Eestis 
uudset jäätise täidisega 
mullivahvlit.

Liisi Kanna

Parklas asuvas kioskis tegut-
ses ka varem kiirtoidukoht, 
kuid mõistagi muutus uue 
omaniku tulekuga lisaks ni-
mele ka menüü. Tallinnas, 
Rakveres ja Keilas autopesu-
laid omav ning nüüd toitlus-
tusäris kätt prooviv Rakvere 
ettevõtja Hannes Palm rääkis, 
et pakutakse natuke oma-
moodi maitsestusega toite.

„Menüü on välja tööta-
nud tšilliekspert Gunbritt 
Lille – uus toiduvalik, uued 
maitsed,“ sõnas söögikoha 
omanik Hannes Palm. Ta li-
sas, et seni on klientide hulgas 
n-ö number üheks olnud ikka 
kebab, kuid ka burgerid, mis 
samuti tavapärase kotleti ase-
mel kebabilihaga täidetud.

„Maitsed on inimestel eri-
nevad, nii nagu ka autopesu-
late puhul, mõnele meeldib 
ühtmoodi, teisele teist,“ tõi 
ettevõtja paralleeli.

Mullivahvli 
valmistamine
Kui soolase toidu kiosk töö-
tab iga päev, siis kolmel päe-
val nädalas pakutakse seal 
kõrval ka eripäraseid magu-
said maitseid – jäätisetäidise-
ga mullivahvleid.

Esmakordselt puutus Palm 
mullivahvlitega kokku kaks 
aastat tagasi Leedus Palangas 
ning juba siis hakkas põnev 

Rakvere Teatris 
võeti vastu uus-
lavastuse kavandid
Sügisel alustab Rakvere 
Teater 80. hooaega. Juube-
liaasta sisehooaja esimese 
lavastusena esietendub 13. 
septembril Madis Kalmeti 
käe all „Nagu peeglis“, mil-
le alusmaterjaliks on Jenny 
Wortoni dramatiseering 
1961. aastal linastunud 
Igmar Bergmani filmist 
„Såsom i en spegel“.

Lavastuse kunstnik on 
Pille Jänes, valguskunstnik 
Priidu Adlas ning muusika-
line kujundaja Peeter Ko-
novalov Ugalast. Osades as-
tuvad üles Grete Jürgenson, 
Märten Matsu, Madis Mäe-
org ja Tarvo Sõmer.

Lavastaja sõnul on see 
ajatult tänapäevane lugu 
armastusest või õigemini 
armastuse puudumisest. 
Nii lavastuses kui ka ku-
junduses põimuvad iga-
päevased ja igavikulised 
teemad ning tegevuskoht 
või -aeg on üldinimliku kõr-
val vähemtähtsad.

Üks ebaharilik pere-
kond – vaimsete probleemi-
de all vaevlev naine, tema 
arstist mees, naise kirjani-
kust isa ja kasvuraskustes 
noorem vend – sõidab koos 
aega veetma puhkusesaare 
paradiisi. Sellest pidi tulema 
perekonnaidüll – suplused 
meres, paadisõidud, ühised 
õhtusöögid ja jutuajami-
sed maamajas. Puhkus, mis 
oleks läbi ja lõhki täiuslik.

Ootamatult hakkab aga 
ilus perepilt murenema ja 
eemalt paistavad kardetud 
tormipilved. Pere teeb kõik 
selleks, et kokku jääda, kuid 
kas sellest piisab?

Kuulutaja

Rakveres saab nüüdsest MULLIVAHVLIT

Mullivahvli täidiseks 
on jäätis ning omal 
valikul kaste ja kaks 
lisandit.

maiustus huvi pakkuma tema 
elukaaslasele, kes käis ka väl-
ja idee Rakveres seda müüma 
hakata.

Eestis on tegu uudse toote-
ga, mida näiteks Tallinnas pa-
kub Palmi sõnul vaid üks et-
tevõte. „Mõtlesime, et proo-
vime ja tellisime spetsiaalsed 
aparaadid. Aga kioskis sees 
ei saa seda teha – soolase ja 
magusa lõhnad lähevad se-
gamini, need ei sobi kokku. 
Mullivahvleid müüme ree-
dest pühapäevani siin kõrval,“ 
selgitas omanik.

Magustoitu valmistab koos 
abilisega Hannes Palmi tütar 
Liisa-Lota, kelle sõnul eri-
nebki nende vahvel tavalisest, 
nagu ka nimi ütleb, selle sees 
olevate mullikeste poolest 
ning nende küpsetamise sel-
geks saamisega oli omajagu 
tegemist. „Alguses läks ikka 
väga valesti, enne kui selgeks 
sai, et palju tainast masinasse 
tuleks täpselt panna ja mis on 

õige retsept, et 
vahvel püsima 
jääks,“ sel-
gitas Liisa-
Lota, lisades, 
et nüüd on 
asi juba kä-
pas.

Neiu rää-
kis, et maius 
valmib kliendi 
silme all. „Kõik 
on hästi värs-
ke – inimene 
näeb, kuidas 
vahvli valmis 
teeme. Täidi-
seks läheb otse 
masinast tulev 
pehme jäätis. Siit 
samast ostame 
hommikul ka mar-
jad, mida lisandiks 
valida saab,“ rääkis 
vahvliletis tegutsev 
Liisa-Lota, täpsus-
tades, et vahvli ja 
jäätise kõrval on hin-

na sees kaks lisandit ja kaste.
„Väga paljud valivadki mar-

jade koosluse – soovivad jää-
tisele maasikaid ja mustikaid,“ 
sõnas Liisa-Lota esimese nä-
dala kogemuse põhjal, lisades, 
et täidise komponentide vali-
kus on muidugi ka väga palju 
muid maiustusi.

Liisa-Lota soovitas kõigil 
uutmoodi vahvlit maitsma 
minna. „Meil käis siin üks 
isa, kes küsis lapselt, kas too 
sooviks niisugust jäätist, ja ise 
julgustas, et kõiki asju peab 
ikka proovima. Mulle väga 

meeldis selle isa mõtteviis,“ 
tõi neiu näite kliendi suhtu-
misest.

Suvi katseperioodiks
„Praegu proovime suvekuu-

del, kuidas inimesed uue 
söögikoha ja mullivahv-
li omaks võtavad. Kui see 
toimima hakkab ja jõuame 
ka tegeleda, siis võiksime 
ilmselt kusagile sisse kolida, 
rendipindasid on Rakveres 
küll,“ sõnas Hannes Palm tu-

leviku osas.
Omanik mõlgutab ka nii 

kiirtoidukoha kui vahvlileti 
osas laienemisplaane Tal-

linna suunal, kus asuvad 
mitmed CarStyle’i au-

topesulad – et tege-
vusvaldkonnad käsi-

käes toimiksid. Nii 
näiteks on ette-
võte pesulatele ja 
CarStyle Grillile 
loonud juba ka 
ühise kliendikaar-
di, millega mõlema 

teenuse puhul soo-
dustust saab.

Kiirtoidukoht on avatud iga päev, mullivahvlilett aga 
reedest pühapäevani. Fotod: erakogu

www.palmse.ee

REAL MAONR LIFE                                                WWW.PALMSE.EE

•  peo tõmbavad käima Lahemaa rahvamuusikud

•

    Lauri Pihlap ja Marvi Vallaste

•  mõisa õuel süüdatakse sajad küünlad

Mõisa territooriumile pääseb alates kella 19st.

Pilet 10 €, kuni 12aastased lapsed tasuta.
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Täna jõuab Rakvere 
Teatrikinno lustakas pe-
refilm „UglyDolls: Kole-
nukud. Film“, mille tege-
lased räägivad ja laula-
vad eesti keeles.

Tõnu Lilleorg

Kui nukk nukuvabriku liinil 
valmis on saanud, tuleb tal lä-
bida esmane kvaliteedikont-
roll, mis tuvastab, kas tal on 
kõik osad olemas ja õigel ko-
hal. Defektidega nukud praa-
gitakse välja ja satuvad trans-
porditoru kaudu Kolelinna. 
Sealsed nukkelanikud näevad 
oma defektides erilisust ja nau-
divad elu.

Kuid roosa nukk Moxy (hää-
le andnud Birgit Sarrap) unis-
tab kohtumisest lapsega, kes 
ta enda mänguasjaks võtaks. 
Lapsed aga elavad Kolelinnast 
kaugel eemal, niinimetatud 
pärismaailmas.

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilt 2 eurot (v.a 22.06)
21. juuni parimad hitid toob tantsuplatsile DJ Magnus Volar
22. juuni tähistame O Kõrtsi 15. sünnipäeva. Kell 21 esineb 
ansambel Visiit ja hoogu lisab juurde DJ Margus Teetsov. 
Tasuta pidu ja päev täis üllatusi!
23. juuni jaanipäeva disco DJ Ailan Kytt
28. juuni uusi ja vanu hitte keerutab DJ Alex-S
29. juuni Retro Jämm VDJ Martineero

Rakvere Kultuurikeskus
29. mai–31. juuli Eveli Variku kellanäitus Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogus
8. juuni–6. juuli Rakvere sõpruslinna Cesise kunstnike näitus 
„Ei saa me läbi Lätita“ Rakvere Galeriis
10. juuni–31. juuli rahvusvaheline köitekunstinäitus „Väike 
prints“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
21. juuni kell 19 Rakvere linna jaanituli Rahvaaias, jaaniõhtul 
esineb ansambel Untsakad
28. juuni kell 11.00–12.30 laulu- ja tantsupeo Tule Tulemine 
Rakvere linnas

Rakvere Teater
21., 22.06 kl 19.00 Loojanguekspress Rakvere raudteegeto 
Näituse 4a (lav. Peeter Raudsepp)
21., 22., 26., 27.06 kl 19.00 Miks Jeppe joob? Harjumaa Kol-
gaküla rahvamaja (lav. Hendrik Toompere) 

Ebastandardsus pole patt

Lõbus sööming Kolelinnas. Foto: kaader fi lmist

Moxy läheb koo semudega 
pärismaailma otsima ja nad sa-
tuvad Täiuslikkuse linna, kus 
toimub standardsete nukkude 
väljaõpe pärismaailma pääse-
miseks. Muidugi näevad meie 
sõbrad siin vett ja vilet ning 
peavad barjääride ületamiseks 
endas sitkust ja nutikust leid-
ma.

Filmis on eriti õnnestunud 

Birgit Sarrapi hääledublaaž. 
Lauljatar tabab kümnesse oma 
tegelase lootuste, kartuste ja 
sihikindluse väljendamisel. 
Moxy hääles on justkui emot-
sionaalne vedru, mis vahel 
hakkab maha käima, kuid siis 
taas pinguldudes vahvale nu-
kule uut hoogu annab.

Stiilset noortepärast dialoo-
gi kuuleb Täiuslikkuse linna 

koorekihti kuuluvate neidude 
suust, kelle luureretk Kolelin-
na meenutab tuntud detek-
tiivide triot filmist „Charlie 
inglid“. Täiuslikkuse linna 
pealiku Lou laulunumbrid on 
õnnestunult dubleerinud Nor-
man Salumäe ja hästi on neiu 
Mandy karakterit väljendanud 
Tanja Mihhailova-Saar.

Väikese kriitikanoole saa-

dan filmi eestikeelse helipildi 
suhtes, mis filmi algviiendi-
kus kippus kohati hõredaks ja 
lamedaks jääma. Kui võrrelda 
kolenukkude filmi helilist ter-
viklikkust teise praegu kino-
des jooksva eestikeelse pere-
filmiga „Lemmikloomade sa-
laelu 2“, siis siin kuulub minu 
eelistus viimatinimetatule.

Filmi juures on veel tähele-
panuväärsusi. Loo väljamõt-
leja ja produtsent on kuulus 
filmimees Robert Rodriguez, 
kelle lavastatud linateostest 
jooksis tänavu talvel kinodes 
särtsakas ulmeseiklus „Alita: 
Sõjaingel“. Samuti on mees 
tuntud oma 90ndate filmidega 
„Desperado“ ja „Ehast koidu-
ni“.

Kolenukud on muide ka pä-
riselt olemas ja jõudsid USAs 
müügile 2001. aastal. Nüüdse 
filmi puhul ongi tegu nende 
omanäoliste lelude jõudmise-
ga suurele ekraanile.

Vikerraadio rändab sel suvel 
kodumaiste hittide radadel, 
piilub suursugupuude kulissi-
de taha, vaatleb inspireerivaid 
naisi Euroopa ajaloos, port-
reteerib spordiinimesi ning 
on kohal laulu- ja tantsupeol 
ning teistel suursündmustel. 
Suveprogramm toob eetrisse 
ka üllatavad melomaanid, uue 
muusikasaate ning kuulajate 
südamed võitnud „Suveöö“.

Peale jaanipäeva rändab 
Vikerraadio saatejuht Taavi 
Libe mööda Eestit, et külas-
tada kohti, mis on laulu sis-
se pandud. Alates Raimond 
Valgre „Aegviidu valsist“ 

Vikerraadio suveprogramm toob mõndagi uut
ning lõpetades Nublu laulu-
dega, kus juttu Musta Täku 
Tallist või Haapsalu klubist 
Africast – Eesti levimuusikas 
leidub palju laule, kus maini-
takse mõnd paika.

Kuulajate rõõmuks naaseb 
29. juunil Vikerraadio eet-
risse sarjaga „Hommikumaa 
vägevad“ orientalist Martti 
Kalda, kelle audiorännakud 
suursugupuude kulisside taha 
kõlavad laupäeviti kell 14.05.

Ajaloolane Milvi Martina 
Piir toob uues sarjas „Naine 
ajas“ kuulajateni lood inspi-
reerivatest naistest Euroopa 
ajaloos. Võimu, prestiiži ja 
domineerimise lugude kõrval 
peitub möödanikus ka lugu-
sid vabadusest, eneseteostu-
sest ja inimlikust soojusest – 
naistest, kes kujundasid oma 
saatust suure ajaloo voolus, 
kus nende kasutada olid vaid 
piiratud aeg ja tingimused. 
Sari algab peale laulupidu ja 
on Vikerraadio eetris laupäe-
viti kell 17.05.

Vikerraadio toob kuulajate-

ni ka kõik selle suve olulised 
suursündmused, sel nädalal 
Tartus toimuva laulupeoga 
alates. Tartu laulupeost va-
hendab Vikerraadio neljapäe-
val Maarja kiriku kontserti 
ja laupäeval juubelikontserti 
Tartu lauluväljakult.

Juuli esimesel nädalal jõua-
vad Tallinnast kuulajateni 
laulupeo rongkäik ja kaks 
lauluväljaku kontserti, lisaks 
Vabaduse väljakul toimuv 
rahvamuusikapidu, kontsert 
„Kannelde öö“ ning tantsupeo 
esimese kontserdi otseüle-
kanne.

Juuni keskpaigast rõõmus-
tab unetuid mullusest suvest 
tuttav ja kuulajatelt kiidusõnu 
pälvinud vabavormiline saa-
tesari „Suveöö“, mis on eetris 
reede hilisõhtuti kell 23.

Suvi toob Vikerraadiosse 
ka mitmed uued muusikasaa-
ted ning vanas headuses jät-
kab ka sporditoimetus.

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT MAHAVÕTMISE 
TÕENDI!

* VARUOSADE SAATMINE KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS HAAKEKONKSUD

müük, paigaldus.
Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, 
tel 505 2065

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

SUVEREHVE

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

KASUTATUD KASUTATUD 
LAMELLREHVIDLAMELLREHVID

UUED REHVIDUUED REHVID

KASUTATUDKASUTATUD
SUVEREHVIDSUVEREHVID

Alates 8-10 €/tk 
(koos allahindlusega)

Sobilikud suvel sõitmiseks, 
mustri jääk 4-5 mm

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

Tel 5568 4683

50 %50 %

25 %25 %

Cormet OÜ
METALLITÖÖD

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

RASKETEHNIKA REMONT, 
HOOLDUS, VARUOSAD

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

SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD

KLIIMADE TÄITMINE+REMONT

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

Tööstuse tn 15

• Müüa 1toaline korter Rakveres, III 
korrus, osaline mööbli võimalus, reno-
veerimis ootel majas. Hind 31 000 €. Tel 
5340 5540

• Müüa otse omanikult kesklinnas reno-
veeritud majas 1toaline kõigi mugavuste-
ga korter III korrusel. Hind kokkuleppel. 
Tel 672 1483, 5612 0920

• Müüa Rakveres Tartu tänaval 1toaline 
värskelt remonditud korter 19 m2 (osa-
liselt möbleeritud). Hind 11  500 €. Info 
tel 518 8770

• Müüa 1toaline keskküttega korter I 
korrusel Sõmeru keskuses. Hind 15 000 
€. Tel 5887 1954

• Müüa Rakveres 1toaline renoveeritud 
ahikütteha korter, II korrus, vesi sees, 
WC ja vannituba. Tel 5340 6016, 526 8773

• Müüa Tapa linnas 1toaline korter, I 
korrus, osaliselt möbleeritud. Sobib hästi 
pensionärile. Hind 16 000 €. Tel 511 0478

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

• Müüa 2toaline korter Rakvere 
kesklinnas renoveeritud majas, I 
korrusel. Üldpind 42 m2, keskmises 
seisukorras. Majas on vahetatud kogu 
kütte-ja kanalisatsioonisüsteem, uued 
välisuksed fonolukuga, kolmekordsed 
pakettaknad, uus katus, soojustatud 
vundament jne. Toad paiknevad eral-
di, vannituba ja WC eraldi. Väljapääs 
läbi maja mõlemale poole. Ehitusaasta 
1981, 5 korrust. Internet, Telia TV. 
Soovi korral osaline mööblivõimalus. 
Hind 33 000 €, tingimisvõimalus, tule 
ja vaata oma silmaga! Tel 524 2086

• Müüa Rakveres remonti vajav, ahjukütte-
ga 2toaline korter, II korrus, 47,8 m2. Tel 
5663 6045, 5550 0233

• Müüa 2toaline puuküttega korter Rak-
veres, Tartu tn 8, remonti vajav. Korteri 
juurde kuulub 2 puukuuri ja aiamaa. Hind 
11 000 €. Tel 5308 1705

• Müüa elamiskõlblik 2toaline korter 
Kundas, 2/2, Grossi kaupluse vastas. Tel 
512 7119

• Müüa 2toaline korter Kundas, Klubi 
tn 2. Üldpind 82,2 m2. Hind 2000 € .Tel 
5199 8349

• Müüa Kundas 2toaline korter, IV korrus. 
Aknad vahetatud. Asub keskuses. Vajab 
remonti. Hind 3500 €, tingi. Tel 5334 1057

• Müüa 2toaline korter I korrusel, Kun-
da linnas, Koidu tn 81. Hind 8200 €. Tel 
5852 8663

• Müüa 2toaline korter Viru-Jaagupis, 
56,2 m2 ja suur rõdu. Tel 5686 8234

• Müüa Kadrina alevikus heas seisukorras 
3toaline korter. Tel 5344 0585

• Müüa 3toaline kapitaalremonti vajav 
korter Laekveres. 64 m2, III korrus, kesk-
küte. Hind 2500 €. Tel 5562 2919

• Müüa (ka järelmaksuga) või üürile anda 
(tagatisraha nõue) Tapal 85% renoveeritud 
eriplaneeringuga korter 3 tuba + köök, 
dušš-wc koos, koridori vaheuks ja ühes 
toas veel teisaldatav dušinurk - köök, 
eraldi + wc pikas koridoris, mis võimaldab 
kasutada kahe 1toalise eraldi korterina, 
2/3 ,STV-tv, oma ahikeskküte + õhksoo-
juspump + konditsioneer, möbleeritud 
, 5 minuti tee rongipeatuseni ja poodi. 
Võimalik välja ehitada veel pööningu-
korter ja keldris suur saun, mõlemad a 70 
ruutmeetrit. Üür 100 € korter + maksud. 
Vahetus variandid väiksema korteri 
vastu või midagi muud huvitavat. e-mail: 
aautod@gmail.com. Tel 5648 8989

• Müüa rakvere linnas Heina 7 pool 
maja. Hind kokkuleppel, soovitav 
suur mustlaste perekond. Tel 554 6490, 
Arvin Uutma 

• Müüa remonti vajav maja 8 km Rakve-
rest. Kinnistule ligipääs hea, kinnistu suu-
rus 3497 m2, hea bussi ühendus. Olemas 
elekter, vesi majas sees (uus puurkaev). 
Tel 5458 3123

• Müüa kahekordne heas korras maja 
Muugal Kallasma tee 3. Krundi pind 973 
m2, elamu 166 m2, 5 tuba. Hind 120 000 
€. Lisainfo: garaaž, ühistransport, pani-
paik, terrass, elekter, garderoob, mööbli 
võimalus, parkimine tasuta, pakettaknad, 
profi ilplekk - katus. Köök: puupliit, köök 
6 m2, külmik, köögimööbel. Sanruum: 
saun, dušš, boiler, tsentraalne vesi, kana-
lisatsioon. Küte ja ventilatsioon: ahjuküte, 
õhksoojuspump, tahke kütus, elektriküte, 
kombineeritud küte, kamin. Helmi. Tel 
5358 6631

• Müüa elamumaad Rakvere linnas. Tel 
5591 4085

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

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

• Soovin osta heas korras 3toalist korterit 
Kadrinas, Kundas või Rakveres. Pakkumi-
sed palun sõnumitesse. FB: Heili Seene 
või htiivas@gmail.com. Tel 5384 3253

• Lastega pere soovib osta maja Haljalas. 
Vahetusvõimalus korteriga. Tel 5665 
6716, 5557 5122

• Ostan garaaži Lääne-Virumaale, soo-
vitatavalt Rakveresse, Kadrinasse, Sõme-
rule, Vinni või Kundasse. Tel 5562 2919

• Ostame looduskaitsealadel asuvaid 
metsakinnistuid, ka koos maamajade-
ga. Küsi pakkumist! info@maatulu, tel 
501 9917. http://www.maatulu.ee, SKP 
Invest OÜ

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

• Otsin üürikorterit Rakveres. Võiks olla 
kolm tuba. Pidusid ei pea, püsiv sissetu-
lek. Tel 523 4628

• Üürin 1toalise ahiküttega korteri Rak-
veres. Tel 5594 6419

• Soovin üürida Rakvere linnas või ümb-
ruses 1toalist korterit. Tel 5784 3239

• Võtame üürile 1-2toalise korteri 
Rakvere kesklinnas pikemaks ajaks. Tel 
5551 7972

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

• Anda üürile 1toaline kõigi mugavustega 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5558 7544

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

• Üürile anda väike 1toaline remonditud 
ja möbleeritud ahjuküttega korter Rakve-
res Kunderi tn. Hind 220 € kuu + ühistu 
arve. Tel 5664 4088

• Anda üürile 1toaline keskküttega 
korter I korrusel Sõmeru keskuses. Tel 
5887 1954 

• Alates juulist üürile anda 2toaline 
remonditud korter renoveeritud majas 
Rakveres, Lennuki tn. Korteris olemas 
köögimööbel, pliit, õhupuhasti, pesu-
masin, külmkapp. Hind 200 € + kommu-
naalkulud (ettemaks ühe kuu kulud). Info 
tel 5837 2100

• Üürile anda Rakveres kõigi mugavustega 
möbleeritud 2toaline korter. Hind 200 € 
+ kommunaalkulud. Tel 529 8053

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

• Üürile anda korralik 3toaline ahiküt-
tega korter Rakvere kesklinnas. Remont 
tehtud (turvauks, aknad vahetatud, elekt-
rijuhtmestik vahetatud). Uus puupliit 
ja 2 ahju, lisaks köögis veel elektripliit. 
Linna vesi ja kanalisatsioon. I korrusel. 
Parkimine hoovis. Nõutav 1 kuu ettemaks 
ja tagatisraha. Tel 5669 1456

• Anda üürile suvila, 4 tuba, terrass, 
rõdu, dušš, asukoht Võsu, suur õu. Tel 
5660 3408

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A6, 2.5, 110kW, diisel 2000. 
a. Ei käivitu, ülevaatus kuni märts 2020, 
roostevaba. Tel 5830 0070

• Müüa sõiduauto Daewoo Tacuma, 
2002. a, 1,6 bensiin, 77kW, ülevaatus 
11/2019. Läbisõit 240 000 km, suverehvid 
valuvelg. Tel 5645 9576

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

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

• Müüa Mercedes Benz E200 CDI 
Elegance, W211, diisel, automaat, 
originaal läbisõit 79  600 km, hõbe-
metallik, must nahkpolster, ehitusaeg 
07/2004. Talvel ei ole sõitnud, parim 
hind Eestis! Tel 527 4467, 5342 5808 
(24 h)

• Müüa Opel Astra Elegance 1,6i 12/2001. 
a, 74kW, bensiin punane, luukpära, 5 ust, 
täiuslik hooldusraamat, konditsioneer, 
4 x el.aknad, roosteta, mõlkideta, öko-
noomne, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780
• Müüa Opel Astra Station Wagon 1,8i 
06/2006. a. 92kW, bensiin, universaal, 
kirsipunane metallik, uuem mudel, 
täiuslik hooldusraamat, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, el.aknad, mõlkideta, 
korralik, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Škoda Fabia, 2007. a, universaal, 
diisel, väga heas korras. Hind 2600 €. Tel 
5302 9943

• Müüa Škoda Superb 1.9tdi 05/2006. a. 
77kW, turbodiisel, kirsipunane metallik, 
sedaan, kliima, el.aknad, veokonks, jne, 
korralik, äsja läbinud tehnilise ülevaatuse 
06/2020, superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Škoda Superb, 2006. a, 1,9 diisel, 
sedaan, väga heas korras. Hind 3490 €. 
Tel 5340 7805

• Müüa Toyota Avensis 2.0D4D 08/2003. 
a. 85kW, uuem mudel, sedaan, tumebeež 
metallik, turbodiisel, konditsioneer, 
el.aknad, veokonks jne, kehtiv ülevaatus 
09/2019, roosteta, mõlkideta, korralik, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa VAZ21-013, sõidab, komplektne, 
vajab remonti, plekid kaasa. Tel 5558 5956

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

• Müüa Volkswagen Touran Trendlne 
1.9TDI 06/2005. a. 77kW, must metallik, 
turbodiisel, 7 istekohta, mahtuniversaal, 
automaat, hooldusraamat, konditsioneer, 
el.aknad, roosteta ja mõlkideta, korralik, 
superökonoomne, soodsalt! Tel 5903 
7780, Rakvere

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

• Ostan igas seisukorras sõidukeid ja 
kaubikuid! Võib remonti vajada! Tel 
5309 2650

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 5956

• Ostan teie seisma jäänud või mis iga-
nes seisukorras auto! Hinna ja kauba 
sobivusel kiire tehing! Auto võiks asuda 
Lääne-Virumaal, aga võib ka kaugemal. 
Ärge laske vanadel autodel kohapeal 
surra! Tel 5699 3375

• Ostan igas seisukorras sõidukeid. Va-
nast romust kuni heas korras masinani. 
Pakun õiglast hinda. Sobivusel kohene 
tehing. Tel 5357 7108

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/kau-
bikuid (seisnud, ülevaatuseta, rikkega 
jne). Tel 5565 9595

• Ostan autoromusid. Tel 5558 5956

• Sõidukite kokkuost üle Eesti! 
Lääne-Virumaal tuleme kohale 15 
minutiga ja maksame parima hinna! 
Pakkuda võib ka vigaseid, avariiliseid 
või seisnud masinaid. Arveldamine 
sularahas! Helista tel 5631 1001

• Ostan saksa tarktori RS09 originaal esi- 
ja tagumised rehvid, varuosa kataloogi, 
uusi mootori varuosi. Tel 503 9650

• Ostan traktorite DT-20, T-25A, T40AM, 
MTZ, Jumz uusi ja heas korras varuosi. 
Tel 5687 5845

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Muruniidukite, murutraktorite, 
trimmerite remont ja hooldus. 
Aiatehnika rent (mullafrees, muru-
õhutaja-samblaeemaldaja, oksapu-
rustaja, hekipügaja). Jaama pst 11, 
Rakvere. Tel 325 5332, Forestplus OÜ

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

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

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

na noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

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

Info tel 504 0118

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

ARMITEC OÜ
 ● Kaevetööd ja planeerimine
 ● Välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd

 ● Elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus

 ● Üldehitustööd
 ● Vundamendi 
renoveerimistööd

 ● Septikute ja 
mahutite paigaldus

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

 ● Täitepinnase müük

Tel 5191 2784, 
arved.armitec@gmail.com

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

Vinni vallas ja Rakveres 
Tel 5137633

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

EHITUSTEENUSED

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

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

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

BIODOM katelde paigaldus ja müük. 
Vaata biodom27.com

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Ehitusettevõte 
Rastoni OÜ teostab 

erinevaid sise- 
ja välisehitustöid.

Küsi hinnapakkumist 
ja jõuame koostööni!

rastoniou@gmail.com
Rasmus +372 5543148

Argo +372 56875602

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

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

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

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

• Veoteenus. Kasti mõõdud: 4,2x2,1x0,4. 
Tel 5566 7202

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

• Puksiir- ja veoteenus, soodsalt. Tel 
5558 5956

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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• KOLIMISTEENUS firmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teostame 
kõike, mis on kolimisega seotud, ja 
seejuures soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite jm raskete 
esemeteni välja. Võta meiega ühen-
dust ja leiame koos teie probleemile 
parima lahenduse. OÜ Kolimised. Tel 
5649 3289 või kaido@kolimised.ee, 
www.kolimised.ee

• Kolimis- ja transporditeenus kau-
bikuga. Tel 5553 0770

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• Kaevetööd miniekskavaatoriga, auku-
de puurimine. Tel 5558 3686

• Teostame fekaaliveoteenust ja kana-
lisatsioonikaevude tühjendamist. Kül-
munud trasside sulatus. Feka-Ekspress 
OÜ Tel 5194 4298, 5381 9930

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

• Teostan LIIVAPRITSITÖID - tulen 
kohale, puhastan palk- ja kiviseinu. Tel 
5614 1352

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 5332 
4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid Lääne-Vi-
rumaal. Tel 5693 8220. E-mail: Initex@
hotmail.com

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

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

• Teostame kõiki ehitus- ja lammu-
tustöid. Prahi utiliseerimist. Pikk töö 
kogemus. Töö kiire ja korralik. Kuulutus 
ei aegu. Helista numbril 5604 0360

• Teostan ehitus ja remonditöid; terras-
side ja abihoonete ehitus, lammutus ja 
renoveerimine. Tel 5670 8812, 5390 0769

• Ehitus ja remonttööd. Talumaja-
de/hoonete renoveerimine, korte-
rite remont. Tel 5617 8558

• Ehitame lintvundamente ja maja-
karpe, puitkonstruktsioonid ja puit-
fassaadid, terrassid. Tel 5646 0674

• Teeme sisetöid ja vannitubade remon-
ti. Tel 5678 0773

• Ehitus- ja remonditööd nii eramu-
tes kui korterites. Siseviimistlus, van-
nitoad, voodrivahetus, soojustamine, 
terasside ehitus, santehnilised tööd. 
Hinnad head. Tel 5808 5965

• Maalritööd, trepikodade remont, ül-
dehitus. Tel 5897 9293, Ehmes OÜ

• Teostame ehitus ja remonditöid, tee-
me kõiki siseviimistlustöid, maalritöid, 
santehnilistöid, elektritöid. Samuti van-
nitubade remonti. Tel 518 7979

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

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Teostame lammutus- ja koristus-
töid, samas ka prahivedu. Tel 5553 
0770

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

• Pleki kantimis teenus: aknaplekid, 
sokliplekk, parapetid, kõik erikujuli-
sed ja standardplekid. Tel 553 9330

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. info@
estpur.ee, tel 5347 6567

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

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, küttekollete remont. 
Tel 5647 2716

• Korstnapühkija puhastab ja hool-
dab küttesüsteeme. Viru Küttesüstee-
mid OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hool-
dust (pottsepp, korstnapühkija, 
keskküttespetsialist, soojuspumbas-
petsialist). kyttesalong@gmail.com, 
558 6786, Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 465

• Kogemustega ja pädevusega elektrik 
teostab kõiki elektritöid. Hinnad kok-
kuleppel. Tel 5663 1764, e-post: fond@
fonde.ee

FASSAADITÖÖD
Seinte soojustamine

Krohvimine
Fassaadiplaatide müük 

ja paigaldus
Akende ja uste paigaldus

reiskapaoy@gmail.com
Tel 511 0286

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

TÄNAVA -JA ÄÄREKIVIDE 
PAIGALDUS.

Kiviplatside ja kõnniteede 
ehitus ning haljastus.

Info tel 5673 4632

Betoonpõrandate 
planetaarne lihvimi-
ne. Betoonpõranda-
te hooldus ja remont 

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

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

kuulutused.kuulutaja.ee

KUULUTA

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

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

sele.

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

Rakmettrans

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

www.rennlux.eu • info@rennlux.eu
5344 8787

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

• Rendime välja peotelki 4x8 m. 
Lisainfo http://www.külmlaud.eu või 
telefonidel 5341 4410 ja 5664 4041.

• Õigusabi. Meristo õigusbüroo. Põhja 
25, Rakvere. Tel 514 1346, e-post meristo-
monica@gmail.com. Vastuvõtt eelneval 
kokkuleppel.

• Toetan, aitan, hoolin. Helista 900 1117. 
Hind 0,95 €/minut

• Teostame puude langetamist, kütte-
puude lõhkumist, ladumist. Kuulutus ei 
aegu. Helista numbril 5883 6185

• Tulen niidan teie muru. Hind kokku-
leppel. Kuulutus ei aegu. Helista numbril 
5883 6185

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

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

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

• Felix Bänd. Tel 5559 3419

• Tantsumuusika ja õhtu juhtimine Toits 
Bändilt. Tel 514 9885

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

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne hooldus 
ja remont. Kasutatud laua- ja sülearvutite 
ost ja müük. Utiliseerime vana elektrooni-
kat. Asume Koidula 1, Rakvere Tsentrumi 
II korrus. Helista juba täna tel 551 2053 või 
tule läbi. Vaata ka www.hss.ee

• K.haridusega kogemustega bil.v. raa-
matupidaja pakub teenust. Aastaaru-
anded soodsalt. Tel 5568 6385

• Raamatupidamine FIE-le, mikro -ja 
väikeettevõtetele algdokumentidest kuni 
majandusaasta aruandeni. Tel 5386 3087

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

• Viin ära tasuta silma riivava ja ruumi 
võtva vanaraua. Pakkuda võib kõike, 
helista julgelt. Kuulutus ei aegu. Helista 
numbril 5883 6185

• Müüa erinevad metall tooted: ümar-
torud, nelikanttorud, tsingitud aiapostid, 
latid, lehtmaterjal. Vajadusel kantimine, 
saagimine, puurimine, keevitus. Võimalik 
ka kohale toomisega. Tel 5566 7202

• Müüa sauna- ja suitsuahjud, boilerid. 
Vajadusel kaup koju kätte ja paigaldus. 
Tel 505 4355

• Müüa kamin Evergreen ST-1021SA, 
14kW, uus, hind soodne. Müüa ka elekt-
rivokk. Tel 503 2554

• Müüa kasutamata (mängitud ca 5 kor-
da) süntesaator Yamaha DXG-660. Hind 
400 €. Asub Tabasalus. Kontakt Tiina, tel 
523 1947

• Müüa korralikud võimsate mootori-
tega laiade lõikelaiustega murutrak-
torid ja ka 0-pöördega. dually@mail.
ee. Tel 5366 7217

• Müüa vähekasutatud murutraktor Stiga 
Tornado 1066H. Tel 525 7180

• Müüa korras veneaegne jalgratas Tu-
rist. Tel 5863 8137

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

• Müüa tuttuus aiakäru. Tel 5897 0163

• Müüa kalmistupinke. Tel 5590 7361

• Müüa segumasin. Tel 511 0478

• Müüa vanu asju, mis leitud oma 
kuuridest ja pööningutelt, igasugust 
kila-kola ja majatarbeid. EW-, sõja- ja 
nõukaaegseid. Helistage 5561 1125 ja 
lepime aja kokku.

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

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

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

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

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

• Ostan maja likvideerimisel või kolimisel 
seisma jäänud esemeid, pakkuda võib 
kõike, ka kallimaid esemeid. Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. vanaaegsed-
asjad@gmail.com. Tel 5555 5527

• Ostan veneaegseid vanu malmra-
diaatoreid. Tel 5553 0770

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

• Ostan nõukogudeaegsed fotoaparaa-
did, objektiivid, binoklid, vahvliküpse-
tajad, mänguasjad, autod. Tel 5853 2215

• Ostan vanu fotosid ja postkaarte 
aastani kuni 1945 (koha- ja linnavaa-
ted, sündmused jm). Pakkuda võib ka 
muud vanavara. Tel 5812 8287

• Maksujõuline kollektsionäär ostab kal-
lilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, foto-
sid, albumeid, koos fotodega, markidega 
ümbrikke. Ka kollektsioonidena. Tee-
mad – linnavaated, pulmad, matused, ini-
mesed, pühadekaardid, sõjaväelased jm. 
Täiskirjutused hinda maha ei võta. AITA 
TALLETADA AJALUGU! Tel 5878 3749
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KÜTTEPUUD

PÕLLUMAJANDUS

VANAVARA

TEATED

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

KVALITEETNE 
KÜTTEPUU

al 49 €/rm
kask

al 55 €/rm
kuiv lepp

al 39 €/rm
toores lepp

Rohkem infot: tel 5556 0240 
www.viruhalud.ee

LÜHIKE TARNEAEG!
Kaubale saate ka 

meie lattu ise järgi tulla. 
Asume Rakvere vallas, 

Paatna külas.
Viru Halud OÜ müüb 

kõrge kütteväärtusega

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

Hind koos transpordiga. 
Pakis12 briketti. 

Min tarnitav kogus 48 pakki.

kasebriketti 
1,98 EUR pakk.

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

EHITUS

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtnasaeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
TERRASSILAUDU, 
SAUNAVOODRIT, 

LAVALAUDASID JNE. 

Ettevõte müüb ehitus-
likku saematerjali, eri-

nevad pikkused, laiused 
prusse ja laudu.

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

Transpordi võimalus.
Info tel 515 0268, 520 6369

METS

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

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

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

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

• Müüme 3m küttepuud. Tel 5012 905

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kami-
napuid + veovõimalus. Tel 5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 
5632

• Müüa soodsalt lõhutuid küttepuid 
(ka kuiva). Tel 5554 6093

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

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

• Müüa küttepuid. Toores lepp - hind 
alates 40 €/rm, kuiv lepp - hind alates 
55 €/rm, puulõhkumis teenus halu-
masinal - hind alates 11 €/rm. Puud 
on laotud 5 m3 alustele, võimalusel 
saab ka väiksemale alusele. Puu pik-
kuse lõikame vastavalt kliendi soovile. 
Transpordi võimalus. Tel 5347 7664, 
Erko, Kohala küla, Lääne-Virumaa

• Müüa lõhutud küttepuud (toores sega-
puu). Helista ja küsi julgelt. Kuulutus ei 
aegu. Helista numbril 5604 0360

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

• Müüa Rakveres poolkuiva küt-
tepuud (vaher, kask). Halu pikkus 
30-40 cm. Ruumi hind 38 € ja ostja 
transport! Tel 5567 5755

• Müüa Rakveres kuiva pliidipuud 40l 
võrgus (30 cm lepp). Koti hind 2.80 €! 
Tel 5567 5755

• Küttepuud: hall ja must lepp. Hind 40 
€/rm. Hind sisaldab transporti. Rakvere. 
Tel 5376 0438

• Ostan küttepuud konteineris koju 
toomisega Sauele, 6 ruutmeetrit. Tel 
5656 8908

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

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

• Värske mee müük, toon ka teile koju. 
Hind oleneb kogusest, võib tulla ka oma 
nõuga. Mõdriku küla. Tel 5346 9159

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

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki väi-
kehulgi, kohaletoomisega. Info tel 5196 
2628 või 5351 7414

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohaletoomisega. Info tel 53 51 7414

• Müüa kvaliteetset musta mulda 
(sõelutud). Pakitud ja lahtine. Trans-
pordiga. Tel 554 9113

• Müüa männikoore multši. Pakitud 
ja lahtine. Tel 554 9113

• Kompost sõnnik ja värskemat sõnni-
kut. Tel 5863 8137

• Väikse tasu eest saab munakoori ja 
karpe. Tel 5685 8009

• Karjamaa puudumisel müüa HF ristand 
nudid 4-aastane lehm koos vasikaga, 
2-aastane lehm ja 1-aastane pull. Tel 
5625 7052

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

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

• Elustiili keskus kutsub keha testimi-
sele 18. juunil kell 15-16.30, aadress Lai 
20-111. Tel 564 1448



4kW - 5278 EUR
6kW - 5309 EUR
8kW - 5422 EUR
10kW - 5593 EUR
13kW - 5732 EUR

8kW - 4890 EUR
12kW - 5375 EUR

VEEAUTOMAADID 
AQUAJET 

PUURKAEVUPUMBAD 3’’ JA 4’’

PEDROLLO

SOOME MAASOOJUS
PUMBAD OILON 
TARBEVEEBOILERIGA

R
R
R
R

ÕHK VESI SOOJUSPUMP 
NIBE SPLIT 

TARBEVEEBOILERIGA
10%

10%
UPUTATAV VEEAUTOMAAT 

DIVERTRON DAB

 274 EURALATES

KAUPLUSED ÜLE EESTI! Tallinn, Tartu, Pärnu, Viljandi, Rakvere, Jõhvi www.torujyri.ee Tel Rakveres: 324 5311 / 538 02167

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Aivar Müüri 
matuseteenused  ● 24 h surnutransport

 ● matuste organiseerimine
 ● krematooriumi teenused
 ● matusetarvikud
 ● kalmistutööd

Suhtleme nii eesti kui ka vene keeles

Teenused

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

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
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Otsime oma meeskonda 
üldehitustöölisi.

Tel 524 7349
werner.jogisalu@gmail.com

• www.toonklaas.ee

• Tugihing. Toetan, aitan, ennustan. 
Tel 900 1117, hind 0,95 €/minut

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

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

www.kuulutaja.ee
TUTVUS

MUU

PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

JUUKSUR 
Sirje tel 506 8485

NAISTEJUUKSUR
Keiu tel 554 7332

NAISTEJUUKSUR 
Tatjana tel 5550 5089

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR/PEDIKÜÜR/
SILMAD/KULMUD

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a (piibeleht)

OSTAN KAUBAALUSEID: 
EUR, FIN ja märgistamata.

Tel 5552 2789

HINNAD RAKVERE TURUL
20. juunil 2019. Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

Müügil rikkalikus valikus suvelilli ja püsikuid

Peipsi kala ja rääbise müük turul 
reedel, 21. juunil

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

NIMETUS ÜHIK
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Värske kartul (import) kg 1,50
Värske kartul kg 3,50
Till kg 10,00
Roheline sibul kg 6,00 7,00
Petersell kg 8,00
Salat kg 4,00
Küüslauk (import) tk 1,00
Salatikurk kg 1,50 2,00
Väike kurk (Eesti) kg 2,50
Värske hapukurk kg 8,00
Tomat (import) kg 2,00 3,50
Tomat (Eesti) kg 4,50 5,00
Porgand punt 2,50
Aeduba (import) kg 3,50
Herned kg 6,00
Värske kapsas kg 1,80
Kaalikas kg 3,00
Naeris kg 2,50
Maasikad (import) kg 2,50
Maasikad (Eesti) kg 4,50
Metsmaasikad kg 20,00
Murelid (import) kg 4,50
Kirsid (import) kg 4,50
Vaarikad 140 g karp 3,00
Arbuus (import) kg 2,00
Kultuurmustikad (import) kg 8,00
Värske mesi 700g purk 6,00
Värsked räimed kg 1,30
Värsked kilud kg 1,30

tööstuskaup – riided ja jalanõud
kasutatud riided
värsked saunavihad

• Head inimesed ja firmad palun 
annetage väga haigele taastusra-
viks, vajan hädasti kiiresti raha taas-
tusraviks, olen tänulik iga annetatud 
euro eest. Minu kontonumber on 
EE024204278649535007 Arvin Uutma

• Tutvun sümpaatse sõbraliku naisega 
püsisuhteks. Tel 5907 3196

• Üksik naine tutvub mehega 50+, vii-
nalembeline ära helista. Tel 5845 8597

• Eakate kodu Kundas pakub tööd hoolda-
jale. Tel 5343 4528

• Võtan kohe tööle üks kord nädalas 
(100 € kuus) kodukoristaja-tugiisiku/
hooldaja. Tel 554 6490. Kiire!

• Otsime Rakverre ja Kundasse tublisid 
puhastusteenindajaid hommikul ja õhtul 
osalise tööajaga. Helistada tel 5610 3887

• Pakun abitööd laatadel, sobib pensionä-
rile. Rakveres, vajalik B-kategooria juhiluba. 
Tel 528 5416

• Puiduettevõte Baltic Log Cabins OÜ 
otsib tootmistöölisi. Töökoht Väi-
ke-Maarjas E-R 8-17. Tel 324 2426

• Autopesulasse vajatakse töötajat! Rakve-
re, Posti 4. Tel 5559 8335

• PALMSE PARK-HOTELL otsib suve-
hooajaks HOTELLITEENINDAJAT. 
Töö vahetusega: 4 päeva tööl ja 4 päeva 
vaba. Elamine kohapeal. Nõutav inglise 
keele oskus kõnes. CV saata aadressil: 
info@phpalmse.ee Info: 32 23 626 või 
5646 4170

• Vajatakse tubade koristajat, osaline töö-
aeg. Tel 506 1534 

• Otsime kokk/teenindajat juulis avatavas-
se kohvikusse Kundas. Täistöö tööpäeviti, 
lisa teenimisvõimalus cateringi näol. Kui 
oled rõõmsameelne, aus, abivalmis ja ko-
husetundlik, kirjuta meile jkcatering.ou@
gmail.com või helista tel 5344 8932, Jane

• Otsime väikesesse söögikohta töökat 
ja kohusetundliku kokka täis-või poole 
kohaga. Info tel 5660 5470

• Aktiivsed ja energilised neiud/noor-
mehed, kes te soovite suvel töötada 
ning saada uusi kogemusi Art Cafe 
pakub tööd klienditeenindajale. Lisa 
info tel 32 32060, hotell@artcafe.ee

• Maasika-vaarikakorjajaid! Töö 
asukoht Tudu. Transport Rakverest. 
Töö kestus juuli-september. Info tel 
509 8253

• Soome ettevõtte võtab tööle tapamaja 
töölise ja lihalõikaja. Täpsem info tel 
529 0266

• Põllumajandusettevõte Lääne-Virumaal 
Vinnis võtab tööle lüpsja. Elamiseks 3toa-
line korter. Info tel +372 5304 1060

• Vajatakse tööle töötajat järkamissaele 
Rakvere vallas, sobib ka naisterahvale. Tel 
503 6867

• Otsin puitfassaadi paigaldajaid väikse-
male majale Rakveres. Tel 5554 6378

• Pakun välitööd, sobib noorele pensionä-
rile, Rakveres, vajalik B-kategooria juhiluba. 
Tel 528 5416

Südamlik kaastunne 
armsatele Katrinile ja Galinale 

kalli vanaema ja ema 
kaotuse puhul. 

OG Elektra pagaritsehhi öine vahetus

Mis tulema peab, see tuleb, 
kellel saab otsa aeg, see läheb, 
minnes võtab ta lambist tule 
ja süütab taevase tähe… 

Südamlik kaastunne 
Galinale ja Katrinile 
kalli ema ja vanaema 

surma puhul.  

Töökaaslased kondiitritsehhist

Ei kustu leinavalu hingest, 
ei kuiva silmist pisarad. 
Kuid mälestuste maailmas 
ta alati jääb teiega.

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste tee... 
Südamlik kaastunne 

Kätlinile perega 
äia, isa, vanaisa 

surma puhul. 
 

Töökaaslased Järva-Jaani 
Grossi Toidukaupadest

Aeg seda kaotust ei kustuta eal. 
Süda Sind ikka meeles peab...

 
Unustamatut, hella 

ja kallist ema
EDA KUGAPI 

mälestavad ja meenutavad 
70. sünniaastapäeval. 

Tütred peredega 

• Venerahvuses naispensionär otsib min-
gisugust tööd suvekuudeks: koristus, 
inimeste ja loomade hooldus. Tel 5808 5260

• Ehitusmees kogemustega (oma 
töövahendid) otsib tööd, võib ka lühi-
otsad. Tel 5376 4824
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Kümme aastat tagasi, 21. 
juunil 2009. aastal sai 
Taanile kuuluvast Gröö-

nimaa saarest ja veel mõnest 
väiksemast saarest isevalitsus-
lik Gröönimaa territoorium. 
Teisisõnu – Gröönimaa sai 
üsna suured valitsemisvolitu-
sed ning sellega algas Gröö-
nimaa teekond tulevasele ise-
seisvumisele.

Novembris 2008 korralda-
ti Gröönimaal referendum ja 
75,5 protsenti hääletajatest 
soovis saada territooriumi-
le laiendatud autonoomiat. 
Seejuures oli valimisaktiivsus 
väga kõrge: hääletamas käis 72 
protsenti hääleõiguslikest ela-
nikest. Taani parlament võttis 
20. mail 2009. aastal vastu sea-
duse Gröönimaale laiendatud 
autonoomia andmisest ning 
pärast kolm sajandit kestnud 
Taani valitsemist kuulutati lai 
autonoomia välja 21. juunil 
2009. aastal. Seda uut staatust 
nimetatakse omavalitsuseks 
või isevalitsuseks (taani keeles 
Selvstyre).

See tähendas, et ainsaks rii-
gikeeleks kuulutati grööni 
keel. Sellele vaatamata on saa-
rel laialt levinud siiski ka taani 
keel. Lisaks võttis kohalik ad-
ministratsioon enda peale ot-
sese vastutuse politsei ja koh-
tusüsteemi funktsioneerimise 
üle. Veel sai Gröönimaa enda 
kontrolli alla kõik saarel asu-
vad maavarad (kuld, teeman-
did, nafta, maagaas).

Samas säilitas Taani riik 
kontrolli Gröönimaa rahan-
duse ning kaitse- ja välispo-
liitika üle. Siiski sai Grööni-
maa õiguse ka välispoliitika 
osas oma arvamust avaldada. 
Rahaühikuks jäi edasi taani 
kroon. Ka Taani kuninganna 
Margrethe II jäi saare formaal-
seks riigipeaks, keda koha-
peal esindab kindralkuberner. 
Enne 2009. aastat oli Grööni-
maa kohalike võimude otsese 
kontrolli all olnud ainult ter-
vishoiusüsteem, kooliharidus 
ja sotsiaalteenused.

Kolmkümmend aastat va-
rem, 1979. aastal oli Taani 
andnud Gröönimaale auto-
noomse staatuse ja piiratud 
omavalitsuse (taani keeles 
Hjemmestyre). Vastava seadu-
se põhjal moodustati kohalik 
parlament, mis andis saarevõi-
mudele mõningase vabaduse 
maksude kogumisel ning kul-
tuuri, hariduse, kalanduse ja 
küttimise küsimustes.

Kuigi Taani on alates 1973. 
aastast Euroopa Liidu liik-
mesriik, siis huvitaval kom-
bel Gröönimaa praegusel ajal 
enam sellesse ühendusse ei 
kuulu. Nimelt tekkisid Gröö-
nimaa elanikel lahkarvamused 
ja vaidlused üleeuroopaliste 
kalastusõiguste üle, mistõttu 
korraldati 1982. aastal saarel 
referendum, millel 53 prot-
senti valijatest hääletas Euroo-
pa Liidust äramineku poolt. 

Nii lahkutigi 1985. aastal 
ametlikult organisatsioonist, 
misjärel sai Gröönimaast Eu-
roopa Liidu ülemereterritoo-
rium.

Kas iseseisvus 
tuleb või mitte?
Kuna Gröönimaa elus on 
olulisteks daatumiteks 1979 
ja 2009, siis võib-olla peab 
kuluma veel umbes kolm-
kümmend aastat, et midagi 
pöördelist Gröönimaa elus 
juhtuks. Samas on üsna tõe-
näoline, et juba 2020. aasta-
tel võib Gröönimaa täielikult 
eralduda Taanist ja saada sõl-
tumatuks riigiks. Kuigi paljud 
Gröönimaa elanikud soovik-
sid juba praegu elada iseseis-
vas Gröönimaa riigis, saavad 
nad suurepäraselt aru, et ilma 
Taani rahalise toetuseta lä-
heks neil väga raskeks. See-
tõttu hetkel veel väga aktiiv-
selt iseseisvust ei nõuta, kuid 
sellest mõttest pole loobutud.

Samas on poliitilised kired 
Gröönimaal üsnagi lõkkele 
löönud ja võimalikust iseseis-
vusest räägitakse üha rohkem. 
Kui möödunud aastal toimu-
sid Gröönimaal valimised ko-
halikku parlamenti, siis proo-
vis mandaate saada rekordi-
liselt seitse parteid. Seejuures 
kuus parteid nendest olid 
Taani kuningriigist eraldumi-
se poolt ja ainult kõige uuem 
erakond Koostööpartei ei toe-
tanud iseseisvumist.

Käesoleval ajal on Grööni-
maa inuiti rahvastikuga terri-
toorium, millel on nimeks Ka-
laallit Nunaat. Gröönimaal on 
oma parlament, valitsus, lipp, 
erakonnad, politsei ja kohtud. 
Gröönimaa elanike endi arva-
tes vajaks saar suuri ja põhja-
likke poliitilisi, majanduslikke 
ja sotsiaalseid reforme, sest 
Taani valitsemisega ei olda 
rahul. Esimese sammuna või-
malikul iseseisvumisel tuleks 
aga välja töötada Gröönimaa 
konstitutsioon.

Vaatamata sellele, et Taa-
ni annab Gröönimaale üsna 
palju raha, kannatab saar inf-
rastruktuuri kehvuse all ja 
puudust tuntakse ka kvali-
fitseeritud tööjõust. Paljude 
kohalike hinnangul suhtub 
Taani Gröönimaa elanikesse, 
nende kultuuri ja traditsiooni-
desse üleolevalt. Pinged Taani 
ja Gröönimaa vahel halvenda-
vad sotsiaalset olukorda saarel: 
Gröönimaal toimub väga palju 
enesetappe ja kolmandik lap-
si satub seksuaalkurjategijate 
ohvriks. 

Samas pole Taani põrmugi 
huvitatud Gröönimaast ilma-
jäämisest. Kui nii juhtub, siis 
kannatab esijoones tugevasti 
Taani poliitiline autoriteet. Li-
saks annab Gröönimaa oma-
mine Taanile õiguse kont-
rollida arktilisi piirkondi, kui 
aga Gröönimaa peaks iseseis-
vuma, siis pole Taanil enam 

mingit võimalust pretendee-
rida osale Arktikast. Teisalt 
ei keela Taani konstitutsioon 
Gröönimaal emamaast lahku 
löömast, mistõttu selline olu-
kord, nagu tekkis Hispaania 
keskvõimu ja Kataloonia va-
hel, pole Taanis võimalik.

Taanis kardetakse Venemaa 
rünnakut ja selles osas vaja-
takse samuti Gröönimaa abi. 
Taani kaitseminister Claus 
Hjort Frederiksen pidas täna-
vu maikuus tõenäoliseks, et 
Gröönimaale paigutatakse hä-
vituslennukid, kui Venemaa 
lennuvägi hakkab tungima 
Gröönimaa õhuruumi. Nimelt 
tahavad venelased paigutada 
oma sõjalennukid Franz Jo-
sephi maa saarestikule Põh-
ja-Jäämeres, mis aga ei asu 
kuigi kaugel Gröönimaast.

Kust saada 
pool miljardit?
Ainsaks tõsisemaks takistu-
seks maailma suurima saare 
iseseisvumisel on raha – va-
baduse ja iseseisvuse hinnaks 
on pool miljardit eurot, mil-
lega Taani riik toetab igal 
aastal Gröönimaad. Kui prae-
gu tuleb üle poole Gröönimaa 
aastaeelarvest Kopenhaage-
nist (umbes 500–600 miljo-
nit eurot), siis Gröönimaa 
iseseisvumisel see rahavool 
peatuks.

Kust võiks Gröönimaa selle 
raha leida? Üheks variandiks 
oleks näiteks turismi eden-
damine. Turiste käib Gröö-
nimaal juba praegugi palju, 
kuid neid võiks olla kordades 
rohkem. Kes tahab näha pal-
ju lund ja jäämägesid, ei pea 
sõitma Antarktikasse, mis 
on kaugel ja kuhu reisida on 
kulukas, vaid võib külastada 
peaaegu samasuguse kliimaga 
Gröönimaad. Pealegi on saarel 
ka viietärnihotelle, mis rahul-
davad kõige kapriissemagi ini-
mese vajadusi.

Ka kalanduse arendamine 
tuleks kõne alla. Kuna Gröö-
nimaad ümbritsevad veed va-
banevad üha kiiremini jääst, 
siis muutub kalapüügiperiood 
järjest pikemaks.

Oluline on seegi, et juba ala-
tes 1951. aastast asub Gröö-
nimaal USA sõjaväebaas. 
Kohalike poliitikute arvates 
võiks USA hakata maksma 
oma baasi ja sõjalise kohalole-
ku eest. USA lennuväebaas 
Gröönimaal on raketikaitse-
süsteemi tähtis koostisosa ja 
ameeriklastel pole kavatsust 
sellest loobuda. Seetõttu võiks 
Gröönimaa rahastamine USA 
või NATO poolt olla prob-
leemi üheks lahenduseks. Li-
saks asub Gröönimaa jää sees 
veel teinegi ameeriklaste sõja-
väebaas, mille tegevus on küll 
külmutatud, kuid sellegi eest 
võiks USA maksta.

Allan Espenberg

Ehkki Pikal tänaval käivad 
rekonstrueerimistööd, kin-
nitavad ehitustsooni jäävate 
kaupluste ja teenindusette-
võtete omanikud, et ärid on 
jätkuvalt avatud ja ootavad 
külastajaid.

Külastajatele on tagatud äri-
dele juurdepääs. Pikale täna-
vale pääseb Tallinna, Rohu-
aia, Parkali ja J. Kunderi täna-
va poolt. Alates eilsest õhtust 
on Pikale tänavale juurdepääs 
ka Posti tänava poolt.

Rakvere linna ajalooline 
peatänav, Pikk tänav rekonst-

2009: Gröönimaa alustas 
ettevalmistust iseseisvumiseks

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

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

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud E-R 9-17

Pika tänava ärid Pika tänava ärid 
on külastajaile on külastajaile 
jätkuvalt avatudjätkuvalt avatud

Üks juurdepääs Pikale tänavale on Parkali tänavalt. Foto: Kristel Mänd

rueeritakse ligikaudu 700 
meetri ulatuses, alates Pika ja 
Tallinna tänava ristumisko-
hast kuni linnakodaniku ma-
jamuuseumi juures (Pikk 50) 
asuva parklani, mille tulemu-

sel muutub Pikk tänav kaas-
aegseks jalakäijasõbralikuks 
promenaadiks ja ühtlasi taas 
linna esindustänavaks.

Kuulutaja
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Jaama pst 5, Rakvere

e-mail: kyttesalong@gmail.com

tel: 558 6786, www.küttesalong.ee

RAKVERE KÜTTESALONGIST

Kergesti

hooldatavad

BIODOM

pelletikatlad

www.omaporsas.ee

Vaala keskuse lihapood 23.06 avatud 10-15. 24.06 suletud.

Grilltooted al 2,95 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad
rikkaliku valiku värsket sealiha.

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

ja toorvorstid.

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

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

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

A, A1, A2, AM, BE, C, CE koolitusega võib
alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis

B-kat 05.07 ja 24.07
B-kat e-õpe 11.07 ja 01.08

Esmaabi koolitus 28.06 ja 12.07
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

• algab 20.07 kell 10.00

•

algab 11.07 kell 10.00

• algab 8.07 kell 18.00

• algab 17.07 kell 18.00

• algab 27.06 kell 18.00

• algab 6.08 kell 18.00

Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus

Veoauto- ja bussijuhi

kiirendatud ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria koolitus

B-kategooria koolitus

(35h)

(140h)

(buss)

(traktor)Asume Rakvere vallas Sireli tee 3
Tel. 503 7729, 322 4174

(Tapa teeristis)

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