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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

63 aastat tagasi, 28. juunil 
1956. aastal puhkes Poo-
la Rahvavabariigis esimene 
suurem ülestõus kommu-
nistlike võimude vastu, mis 
suruti julmalt maha. Kaasajal 
tähistatakse 28. juunit Poolas 
igal aastal rahvusliku leina-
päevana.

Ida-Euroopa riikides hak-
kas vastumeelsus ja avalik ra-
hulolematus võimulolijatega 
suurenema pärast Jossif Sta-
lini surma 1953. aastal. Kõige 
tuntavam ja suurem oli tao-
lise viha kujunemine Poolas, 
mis oli nn sotsialismimaadest 
üks suuremaid ja arenenu-
maid.

Kõigepealt polnud inime-
sed rahul sotsiaalse ja majan-
dusliku olukorra halvenemi-
sega (suurendati töökohustu-
si, poodides tõsteti hindu, va-
litses kaubapuudus jne). Tei-
seks suurenes veendumus po-
liitilise süsteemi reformimise 
vajalikkusest, milleks saadi 
tegelikult toetust Moskvast: 
kommunistide 1956. aasta 
kongressil kritiseeriti teravalt 
Stalini poliitikat. Seda võtsid 
poolakad kui tegevusjuhen-
dit ja lootsid poliitilise režiimi 
pehmenemisele.

Aastatel 1953–1956 toimus 
massilisi rahvaväljaastumisi 
mitmes sotsialistlikus riigis: 
Bulgaarias, Tšehhoslovak-
kias, Saksa Demokraatlikus 
Vabariigis, kuid kõige suu-

rem ja verisem leidis aset 
1956. aasta suvel Poolas.

Ülestõusu alustasid 
masinaehitajad
1956. aasta juunis toimus 
Poznańi linnas rahvusvaheli-
ne mess paljude välisdelegat-
sioonide osavõtul, mistõttu 
opositsionäärid oletasid, et 
võimud ei hakka välismaa-
laste kohalolekul rahvamii-
tinguid ja –demonstratsioone 
julmalt laiali ajama. Esimeste-
na tulid 28. juunil tänavatele 
Stalini-nimelise masinaehi-
tustehase töölised, keda asu-
sid toetama Poznańi teiste 
ettevõtete töötajad.

Linnatänavatele kogunes 
umbes 100 000 inimest, mis 
oli erakordselt suur arv. Nõu-
ti toiduhindade langetamist, 
töötasu tõstmist, tööliste 
sotsiaalse olukorra paranda-
mist. Kanti loosungeid „Lei-
ba!“, „Vabadust!“, „Jumalat!“, 
„Maha kommunism!“ jne. 
Miiting algas linnavalitsu-
se maja juures, sealt marsiti 
vangla ja julgeolekukomitee 
hoone juurde.

Tagantjärele on keeruline 
öelda, mis põhjustas verise 
arveteõiendamise. Igatahes 
käitusid demonstrandid ma-
nifestatsiooni alguses viisa-
kalt, rahulikult ja kultuurselt, 
kuid seejärel olevat kõlanud 
üleskutsed vägivallale. Arva-
takse, et tööliste hulka soku-

tati provokaatorid, kes ässi-
tasid niigi ärritunud inimesi 
vägivaldsetele tegudele.

Inimesed tormasidki Poola 
kommunistliku partei linna-
komitee hoone juurde ja selle 
sisemus peksti puruks. Lisaks 
vallutati vangla ja lasti va-
badusse umbes 250 inimest, 
kes olid trellide taha pandud 
poliitilistel põhjustel. Nii mõ-
nelgi demonstrandil olevat 
kaasas olnud tulirelv, veel 
hoiti käes bensiinipudeleid, 
kive, keppe, raudkange.

Tapeti vähemalt 
57 inimest
Poola juhtkond otsustas oo-
tamatult puhkenud väljaastu-
mise julmalt ja halastamatult 
maha suruda. Poola tolleaeg-
ne peaminister Józef Cyran-
kiewicz lubas, et igaühel, kes 
tõstab käe rahvavalitsuse vas-
tu, raiub seesama rahvavalit-
sus selle käe ka maha.

Nii saadeti Poznańisse kor-
da looma Poola julgeoleku-
ministeeriumi sõjaväeosad: 
10 000 sõdurit ja ohvitseri, 
400 tanki ja soomusmasinat. 
Lahingud Poznańi tänava-
tel kestsid terve ööpäeva ja 
nendes hukkus vähemalt 57 
inimest (teistel andmetel võis 
hukkunuid olla ka kuni sada), 
mitusada inimest sai haavata 
ja vigastada. 

Ka vastaspoolel oli kaotusi: 
hukkus kaheksa korravalvu-

rit ja sõdurit. Kommunistlik 
propaganda nimetas Poznańi 
veristes sündmustes inimeste 
hukkumist esialgu „õnnetus-
juhtumiteks“ ja „provokat-
sioonideks“, kuid hiljem vai-
kiti see veresaun üldse maha.

Pärast tänavalahingute lõp-
pemist 30. juunil asuti linna 
puhastama „vaenulikest ele-
mentidest“, nagu tollal nime-
tati antikommuniste ja valit-
susvastaseid inimesi. Poznańi 
sajad linnaelanikud, kes olid 
demonstratsioonides osale-
nud, arreteeriti ja anti kohtu 
alla.

Kokku vahistati 323 ini-
mest, kellest kohtu ette saa-
deti 154. Kokkuvõttes mõis-
teti kohut 37 inimese üle: 
nendest mõned vabastati, 
mõnele anti tingimisi karis-
tused ja 23 inimest saadeti 
kaheks kuni kuueks aastaks 
vanglasse. Üsna peatselt va-
bastati aga kõik, välja arvatud 
need, kes olid tapnud milit-
sionääri.

Aga töölisi kohtus kaits-
nud advokaat Stanisław 
Hejmowski represseeriti hil-
jem selle eest, et ta oli julge-
nud avalikult süüdistada va-
litsust süütute inimeste huk-
kumises.

Taoline pehme suhtumi-
ne demonstrantidesse on 
seletatav sellega, et Poola 
juhtkonnas said võimule re-
formimeelsed kommunis-

tid, kes pooldasid poliitilise 
kursi muutmist ja soovisid 
vähendada Poola sõltuvust 
Moskvast. Nii toetasid refor-
mistid salaja protestiliikumist 
ning paljudes ettevõtetes loo-
di tööliste omavalitsusnõu-
kogud, mis pidid olukorra 
teravnemisel asuma moodus-
tama tööliste väesalku. See-
juures on tähelepanuväärne, 
et töölisnõukogude loomi-
sesse suhtusid ükskõikselt nii 
parteiorganid kui julgeoleku-
asutused.

Moskvalt nõuti 
järeleandmisi
Poznańi väljaastumise edukas 
mahasurumine ei suutnud 
täielikult rahustada Poolat ja 
nii mõneski linnas jäi olukord 
pingeliseks. Lisaks olid Poolas 
baseeruvad Nõukogude Liidu 
sõjaväeosad valmis igal hetkel 
garnisonidest välja tulema ja 
asuma rahutusi lämmatama. 
Poola rannavetesse saabusid 
ka NSV Liidu sõjaväelaevasti-
ku laevad.

Selles olukorras saabus ok-
toobris 1956 Poolasse visiidile 
Nõukogude Liidu tollane juht 
Nikita Hruštšov. Poolakatel 
õnnestus nõukogude liidrit 
veenda, et stalinistide asen-
damine reformistidega mõjub 
Poola sisepoliitikale hästi ja ai-
tab paremini jagu saada töölis-
te väljaastumistest. Hruštšov 
andiski loa Poola poliitilise 

kursi liberaliseerimiseks.
Järgnenud Poola kommu-

nistide kongressil valiti uueks 
parteijuhiks Władysław Go-
mułka, kes oli vaatamata oma 
kommunismimeelsusele rahva 
seas üsna populaarne, kuna 
ta pooldas majanduslikke 
ja poliitilisi reforme. Sellest 
hoolimata ei lõppenud välja-
astumised: aeg-ajalt toimus 
kokkupõrkeid elanike ja jul-
geolekumeeste vahel, rünna-
ti vanglaid, prokuratuure ja 
nõukogude konsulaate, põle-
tati NSV Liidu lippe ja nõu-
kogude riigimeeste portreesid, 
kahjustati Punaarmee sõduri-
tele püstitatud mälestusmärke 
jne.

Toimunud rahutusi kasu-
tas Gomułka omaenda või-
mu tugevdamiseks. Ta suutis 
Moskvalt välja kaubelda mõ-
ningaid järeleandmisi ja pri-
vileege. Näiteks kustutas NSV 
Liit Poola võlad, lubas lõpeta-
da kolhooside loomise ja ka-
toliku kirikule anti suuremad 
õigused.

Lisaks sunniti Poolast lah-
kuma nõukogude marssal 
Konstantin Rokossovski, kes 
huvitaval kombel oli olnud 
aastatel 1949–1956 Poola kait-
seminister. Ka teised nõuko-
gude kõrged ohvitserid, kes 
olid senini kuulunud Poola 
võimuladvikusse, sõitsid taga-
si kodumaale.

Allan Espenberg

1956: Poolas algas nõukogudevastane ülestõus
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vähe,“ lisas Pungas.
Elektroonilise andmevahe-

tuse käivi-
t a m i s e g a 
p e a k s i d 
s u r m a -
ga seotud 
a n d m e d 
j õ u d m a 
kiirelt rah-
v a s t i k u -
registrisse 
ning surma 
p õ h j u s t e 
r e g i s t r i s -
se. Ajakulu 
vähenemise kõrval välditakse 
sellega olukordi, kus läheda-

sed peavad maksma riigile 
tagasi surnule väljamakstud 

toetusi või 
p e n s i o n i . 
Surma põh-
juste re-
gistri elekt-
r o o n s e k s 
muutumise 
üheks ees-
märgiks on 
ka paran-
dada selle 
a n d m e t e 
kvaliteeti.

R a k v e r e 
linnavolikogu viimatisel is-
tungil olid kõne all muuda-

UUDISED

MUST KROONIKA

1. juulist hakkavad ko-
halike omavalitsuste 
asemel surmasid regist-
reerima meditsiiniasu-
tused. Eesmärgiks on 
muuta kogu surmaga 
seotud dokumentatsioon 
paberivabaks.

Liisi Kanna

Juulikuust pole lahkunu lähe-
dasel enam tarvidust surma 
registreerimiseks pöörduda 
kohaliku omavalitsuse pere-
konnaseisuametniku poole, 
sest surmatõendi väljastab 
tervishoiuteenuse osutaja. 
Sellise seadusemuudatuse 
eesmärgiks on surmaga seo-
tud asjaajamise lihtsustamine.

„Kui seni pidi inimene lä-
hedase surma korral matuse-, 
pärimis- ja muude vajalike te-
gevustega alustamiseks pöör-
duma esmalt tervishoiutee-
nuse osutaja poole ning siis 
kohalikku omavalitsusse, kus 
registreeriti surm ja anti sur-
matõend, siis juulikuust saab 
esmase surmatõendi tervis-
hoiuteenuse osutajalt ning 
kohalikku omavalitsusse mi-
nema ei pea,“ ütles Siseminis-
teeriumi rahvastiku toimin-
gute osakonna juhataja Enel 
Pungas.

„Niigi raskel ajal on inime-
se jaoks oluline, et asjaajamist 
ja käimisi oleks võimalikult 

LIIKLUSÕNNETUSED
23. juunil kella 13.25 ajal toimus liiklusõnnetus Rakvere 
vallas Kunda mõisa – Sämi tee 10. kilomeetril, kus vasta-
va kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust mitte omav 
18-aastane mees eiras mopeediga JiaJue sõites liiklusmärki 
„Anna teed“ ja sõitis ette peateel liikunud sõiduautole Škoda 
Felicia, mida juhtis 33-aastane naine. Mopeedijuht toimeta-
ti Rakvere Haiglasse kontrolli.

23. juunil kella 20.50 ajal toimus liiklusõnnetus Kadrina 
vallas Arbavere külas, kus juhtimisõiguseta ja joobes 41-aas-
tane mees kaotas ATV üle kontrolli ja paiskus kummuli. 
Juht toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

TULEKAHJUD
23. juunil kell 22.14 sai Häirekeskus teate tulekahjust Rak-
vere vallas Uhtna alevikus. Päästjad tuvastasid saabudes tu-
lekahju ühes kortermaja korteri elutoas, tuli oli levinud ka 
põrandale. Päästjad tõid korterist välja seal olnud inimese 
ning andsid ta üle kiirabile, kes toimetas kannatanu haiglas-
se. Tulekahju likvideeriti kell 23.22. Juhtunu täpsemad asja-
olud ja põhjused selgitab välja edasine menetlus.

22. juunil kell 10.40 sai Häirekeskus teate tulekahjust Rak-
vere linnas Tartu tänaval. Päästjate saabudes põles elumaja 
lahtise leegiga. Tulekahju likvideeriti kell 12.36. Majas ol-
nud inimesed said hoonest ise välja ning keegi kannatada ei 
saanud. Juhtunu täpsemad asjaolud ja põhjused selgitab väl-
ja edasine menetlus.

RÖÖVIMINE
25. juunil teatati, et Rakveres L. Koidula tänaval tungiti kal-
lale 53-aastasele naisele ning rööviti mobiiltelefon ja üks si-
garet.

KEHALISED VÄÄRKOTLEMISED
25. juunil teatati, et Väike-Maarja vallas Vao külas lõi 
39-aastane mees 63-aastast meest.

24. juunil teatati, et Kunda linnas toimus kaklus, mille 
käigus sai viga 35-aastane naine.

23. juunil teatati, et Tapa linnas Pikk tänava meelelahu-
tusasutuses tungisid 25-aastane ja 32-aastane naine kallale 
35-aastasele naisele. Kiirabi töötajad osutasid naisele esma-
abi.

Muutub surmaga seotud asjaajamine

Kui inimene on surnud enne 
1. juulit 2019, siis tuleb 

matmiseks vajaliku surma-
tõendi saamiseks minna 
kohalikku omavalitsusse, 

pärast 1. juulit saavad sur-
nu lähedased surmatõendi 

tervishoiuasutusest.

tused, mida see omavalitsu-
se töösse toob. „Surma fakti 
andmeid hakkab rahvastiku-
registrisse edastama edaspidi 
meditsiiniasutus, kohalikes 
omavalitsustes lõppeb sur-
ma registreerimise pädevus. 
Erandjuhtudel saab seda siis-
ki maakonnakeskuse kohalik 
omavalitsus teha,“ selgitas 
Rakvere abilinnapea Triin 
Varek.

Siseministeeriumi ja Sot-
siaalministeeriumi surma re-
gistreerimise lihtsustamise 
ühisprojekti kaugem eesmärk 
on muuta kogu surmaga seo-
tud asjaajamine paberivabaks. 
Varek märkis, et muudatuste 
tulemusena ei väljastata tule-
vikus enam ka surmatunnis-
tust nagu seni– surma fakti 
kontrollitakse rahvastikure-
gistri kaudu. Seetõttu tuleb 
uuendada ka Rakvere linna 
matusetoetuse maksmise kor-
da.

Varek rääkis, et surmatun-
nistuse olemasolul eeldati, 
et isik, kellele see väljastati, 
korraldab ka matused. Muu-
datuste kohaselt on edaspidi 
matusetoetust õigus taotleda 
matuse korraldajal, kes kinni-
tab avalduses, et kannab ma-
tusega seotud kulud. Lisaks ei 
märgita enam toetuse saamise 
avaldusse surmatunnistu-
se numbrit. Volikogu võttis 
muudatused ka kohe samal 
istungil vastu.

Seadusemuudatusega 
soovitakse surma regist-
reerimist lahkunu lähedaste 
jaoks lihtsustada.

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

Lisainfo: Dzintra Kalm, 5334 0040

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

Lepna Tootmine OÜ meeskonda võetakse tööle

kes koostab igapäevase menüü ning valmistab
lõunasöögid

konkurentsivõimelist, kindlat palka

Tööaeg: E-R 06.00-14.00
Töökoht:Tobia küla, Rakvere vald

KOKK,
Pakume sulle:

•
eneseteostuse võimalust
sõbralikku kollektiivi
tööd uuendusmeelses meeskonnas

•
•
•

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

www.grossitoidukaubad.ee

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

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 6.08 kell 18.00

• rent eksamiks

Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus

Veoauto- ja bussijuhi

kiirendatud ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

B-kategooria koolitus

T-kategooria sõiduki

(35h)

(140h)

(buss)

(traktor)

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 12.07 ja 26.07
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

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

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

M.K. Reis-X OÜ ootab oma kollektiivi

TAPA JA RAKVERE PIIRKONDA
BUSSIJUHTI

Sinu töö ülesanneteks oleks

Eeldame

Omalt poolt pakume Sulle

Tööaeg:
Kontaktisik: Lisainfo telefonil:

töötajate, õpilaste transport.
Tellimusvedude teostamine.

, et Sul on olemas D kategooria juhtimisõigus, reisijateveo
kutsetunnistus, kehtiv tervisetõend, digikaart.

vaheldusrikast ja stabiilset tööd graafiku alusel,
meeldivat töökollektiivi.

osaline, täistööaeg.
Margus Korka. 5101872.

CV saata e-posti aadressile rakvere@reis.ee

M.K. Reis-X OÜ ootab oma kollektiivi

LOGISTIKUT
Eeldame

Sinu töö ülesanneteks oleks:

Pakume Sulle:

Kasuks tuleb:

Asukoht:
Tööaeg:
Kontaktisik:
Lisainfo telefonil:

, et Sul on head transpodi-logistikaalased teadmised,
seadusandluse tundmine, hea eesti keele oskus, tahe tegeleda müügitööga.

vedude korraldamine, täitmise tagamine,
suhtlemine klientidega, hinnapakkumised-kokkulepped, uute klientide leidmine,
müügitöö, bussijuhtide tööaja planeerimine vastavalt seadusandlusele,
tööaja järgimise tagamine, tööaja arvestuse pidamine, andmete kogumine,
anlüüs.Vedudeks vajaliku dokumentatsiooni tagamine, organiseerimine,
vormistamine.Tööks vajalikke arvutiprogrammide kasutamine.

motiveerivat töötasustamise süsteemi, meeldivat töökeskkonda,
paindlikku tööaega, ametialast koolitusvõimalust, soodustusi.

eelnev töökogemus,vene keele oskus suhtlustasandil,
sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse tunnistuse omamist.

Rakvere, Fr. R. Kreutzwaldi 28
täistööaeg

Margus Korka
510 1872

CV saata e-posti aadressile rakvere@reis.ee
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• 80-aastane naine Rakveres otsib 
hooldajat. Tel 5334 0970

• Eakate kodu Kundas pakub tööd 
hooldajale. Tel 5343 4528

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

• Pakun abitööd laatadel, sobib 
pensionärile. Rakveres, vajalik B-ka-
tegooria juhiluba. Tel 528 5416

• Võtan kohe Rakveres tööle üksiku 
naise kodukoristajana-tugiisiku-
na või hooldajana. Kord nädalas, 
100 € kuus, pidev töö. Tel 554 6490

• Pakun tööd koduabilisele, kelle 
ülesanneteks on lastehoid ja maja-
pidamistööd. Eeldame, et oleksid 
lastesõbralik ja omaksid autojuhiluba. 
Tel 509 4874 või 515 3237

• Vajame koduhoidjat. Kui oled tore 
ja aus naispensionär, kutsume Sind 
kaheks kuuks koduhoidjaks Rakveres. 
Kaasa võib võtta lemmikloomi. Tel 
502 0856

• Pakume tööd hooldajale Loksa 
Eakate Kodus. Info telefonil 5306 5835

• Autopesulasse vajatakse töötajat! 
Rakvere, Posti 4. Tel 5559 8335

• PALMSE PARK-HOTELL otsib 
suvehooajaks HOTELLITEENIN-
DAJAT. Töö vahetusega: 4 päeva 
tööl ja 4 päeva vaba. Elamine ko-
hapeal. Nõutav inglise keele oskus 
kõnes. CV saata aadressil: info@
phpalmse.ee Info: 32 23 626 või 
5646 4170

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

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

• Otsime kokk/teenindajat juulis 
avatavasse kohvikusse Kundas. Täis-
töö tööpäeviti, lisa teenimisvõimalus 
cateringi näol. Kui oled rõõmsameel-
ne, aus, abivalmis ja kohusetundlik, 
kirjuta meile jkcatering.ou@gmail.
com või helista tel 5344 8932, Jane

TÖÖ

MÕNE REAGAJURIST ANNAB NÕUPAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

Lugeja küsib: Töötan asutuses, kus on sum-
meeritud tööaeg neljakuulise arvestuspe-
rioodiga. Esimese kolme kuuga olen kõik 
tunnid ära teinud. Mis saab neljandal kuul? 
Kas ma töötasu selle eest ei saagi?

Vastab Greete Kaar, Tööinspektsiooni 
nõustamisjurist.

Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida 
summeeritud tööaja arvestuses, mis tähen-
dab, et töötunnid jaotuvad arvestusperioodi 
jooksul ebavõrdselt – nt teeb töötaja ühes 
kuus rohkem töötunde kui teises. Arvestus-
periood võib olla maksimaalselt neli kuud, 
erandjuhtudel kollektiivlepingu alusel pikem 
(nt tervishoiu-, hoolekande-, põllumajan-
dus- ja turismitöötajatel).

Summeeritud tööaja arvestuse korral 
makstakse töötasu vastavalt kokkuleppe-
le. Kui kokkulepe on tunnitasus, makstakse 
kokkulepitud tunnitasu iga töötatud töötun-
ni eest. Kuutasu korral makstakse töötajale 
iga kuu välja kuutasu, olenemata selles kuus 
tehtud töötundide arvust. Kindlasti tuleb 
silmas pidada, et töötasu alammäärast väik-
semat töötasu ei tohi töötajale maksta. Käes-
oleval aastal on tunnitasu alammäär 3,21 eu-
rot ja kuutasu täistööaja korral 540 eurot.

Kui teile kohaldub neljakuuline arvestus-
periood, tähendab see seda, et tööandja peab 
töötunnid hajutama nelja kuu peale selli-
selt, et töötaja nelja kuu jooksul täidaks oma 
normtunnid. Antud juhul olete oma norm-
tunnid täitnud esimese kolme kuuga, mis 
tähendab, et neljandal kuul te tegelikult tööd 
tegema ei peaks. Kui töötaja tööülesandeid 
täidab, on tegemist ületunnitööga, mis tuleb 
hüvitada tasulise vaba ajaga või kokkuleppel 
1,5-kordse töötasuga.

Töölepingu seaduse järgi tuleb töötaja-
le maksta töötasu vähemalt üks kord kuus, 
mis tähendab, et ei saa tekkida olukorda, kus 
töötajale ühes kuus töötasu ei maksta. Antud 
juhul tuleb eristada, kas teil on kokkulepe 
tunnitasus või kuutasus. Kui teile makstakse 
tunnitasu, olete kõigi normtundide eest juba 
töötasu saanud. Sellisel juhul, kui te neljan-
dal kuul ei tööta, peab tööandja maksma teile 
töötasu alammäära (neljanda kuu normtun-
nid x tunnitasu alammäär).

Kui teile makstakse kuutasu, siis olete kol-
me kuu eest saanud kolm kuutasu ehk tasu 
kolme kuu normtundide eest, töötanud olete 
aga nelja kuu normtundide ulatuses. Seega 
tuleb ka olukorras, kus te neljandal kuul tööd 
ei tee, maksta teile kokkulepitud kuutasu.

Otsime oma meeskonda 
üldehitustöölisi.

Tel 524 7349
werner.jogisalu@gmail.com

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

• Põllumajandusettevõte Lääne-Vi-
rumaal Vinnis võtab tööle lüpsja. 
Elamiseks 3toaline korter. Info tel +372 
5304 1060

• Eesti Metsahoolduse OÜ otsib 
harvesteri operaatorit. Tööpiirkond 
Lääne- ja Ida-Virumaa ja Jõgevamaa. 
Info tel 5309 0698

• Firma pakub tööd CE-kategooria ju-
hile, töö eesti piires E-R. Tel 512 7883

• Ehitusmees kogemustega (oma 
töövahendid) otsib tööd, võib ka 
lühiotsad. Tel 5376 4824

• Otsin linnas tööd, puude ladujana 
või majahoidjana. Tel 5462 2417

Uuel õppeaastal saab 
taotleda õppelaenu 
2500 eurot
Valitsuse eilse otsuse koha-
selt on järgmisel õppeaastal 
riigi poolt tagatud õppelae-
nu maksimaalmäär ühes 
õppeaastas 2500 eurot lae-
nutaotleja kohta.

Lõppeval õppeaastal oli 
õppelaenu maksimaalmäär 
2000 eurot, määra tõstmisel 
arvestati partneritelt saadud 
ettepanekutega.

Õppelaenu maksimaal-
määr oli püsinud samas 
suurusjärgus kümmekond 
aastat, mille jooksul elukalli-
dus on märgatavalt tõusnud. 
Laenumäära tõstmine või-
maldab õppuritel paremini 
katta hariduse omandami-
sega kaasnevaid lisakulutusi. 
Samas jääb õppuritele või-
malus võtta õppelaenu ka alla 
maksimaalmäära ehk vähem 
kui 2500 eurot õppeaastas.

2017/2018. õppeaastal võt-
tis õppelaenu 5 protsenti kõi-
kidest õppelaenuõiguslikest 
isikutest.

Kuulutaja
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Ajakirja Eesti Naine 
köögitoimetaja Lia Vir-
kus, kelle teosed on mit-
meid kordi võitnud aas-
ta kokaraamatu tiitli, 
andis taaskord välja ma-
huka retseptikogu.

Kaire Kenk

Äsja ilmunud Eesti Naise ko-
karaamatus, enam kui 400 
leheküljelises toidupiiblis on 
Lia Virkuse lemmikretseptid: 
soolased ja magusad, soojad ja 
külmad toidud – midagi igaks 
päevaks, aga ka pühadeks.

„Kõige suurem töö selle 
raamatu koostamisel oli ret-
septide välja valimine. Mul 
oli seitsme aasta jooksul ko-
gunenud umbes 700 erinevat 
toiduretsepti. Raamatusse 
läks neist 250,“ tunnistas au-
tor.

„Minu eelmine nii mahu-
kas kokaraamat ilmus ajakirja 
Pere ja Kodu kokaraamatuna 
enam kui seitse aastat tagasi,“ 
lisas Lia.

„Ja kujunes tõeliseks me-
nukiks. Ilmus see Eesti koh-
ta hiigelsuures tiraažis – 26 
900 eksemplari ning sellest 
sai traditsiooniline kingi-
tus emalt tütrele,“ nentis Lia 
uue kokaraamatu kirjastaja, 
kirjastuse Hea Lugu tegev-
juht Tiina Kaalep. „Loodame 
väga, et Lia uuest retsepti-
raamatust saab samasugune 
praktiline kingitus,“ lisas ta.

Kokaraamat 
või netiretsept
„Süüa teeme ju iga päev ja on 
vahva, kui kuskilt inspirat-
siooni saab ammutada,“ nen-
tis Lia, kellele ei meeldi mitte 
netist lihtsalt retsepte otsida, 
vaid kasutada kaunite piltide-
ga päris raamatut.

„Kokaraamat on praktili-
ne. Arvan ise ja olen saanud 
kinnitust ka mitmelt inime-
selt, kes retseptiallikatena 
raamatuid eelistavad, et toidu 
valmistamise protsessis on 
mugav kööki kaasa võtta just 
raamat. Ja kokaraamatud on 
ehk täiuslikumad kui inter-
netis leviv kirjandus,“ arvas 
vastse teose autor.

„Samuti on minu jaoks olu-
line teada, kelle retsepti järgi 
süüa teen,“ sõnas Lia, 
kelle sõnul on 
igaühel omad 
l e m m i k u d , 
keda saab 
usaldada, et 
toidud õn-
n e s t u k s i d . 
Talle meel-
dib ka, kui 
k o k a r a a -
matud on 
täis hu-
vitavaid 
lugusid, 
k u s t 
m i n g i 
retsept 
p ä r i -
neb ja 
m i k s 
s e e 
j u s t 

nii-

sugune välja kukkus.

Idamaised retseptid 
eestipäraselt
Lia Virkus on paljude retsep-
tide jaoks saanud inspirat-
siooni Rootsist. „Loen palju 
rootsi kokaraamatuid, lisaks 
veel mu rannarootsi juurde ja 
kala-armastus. Olen sellesse 
raamatusse koondanud oma 
kõige-kõige lemmikumad 
kalatoitude retseptid,“ rääkis 
autor.

„Lia retseptid on hästi 
„kuulikindlad“. Ta on igaüht 
neist mitu korda läbi katse-
tanud, enne kui rahule jääb. 
Samas võib kõikide Lia ret-
septide jaoks vajaminevaid 
toiduaineid osta lähimast toi-
dupoest,“ ütles Tiina Kaalep. 
„Uues raamatus on rohkelt 
maailma maitseid, aga ta on 

osanud need nutikalt ära 
„kodustada“. Kõik Lia 

eksootilised retseptid 
kõlavad eestipäraselt. 
Itaalia- ja aasiapära-

sed retseptid mõ-
juvad raamatus 

koduselt, ehkki 
uut mait-

set on 
n e i d 

k õ i -
k i -
d e s 

tunda,“ lisas kirjastaja.
„Ma ei tahtnud oma retsep-

te liiga keeruliseks ja eksoo-
tiliselt ajada – mulle meeldib 
kõik, mis meil siin Eestimaal 
kasvab,“ nentis Lia.

Hobikokandus on tema sõ-
nul Eestis seitsme aastaga aga 
tunduvalt muutunud. „Kui 
Pere ja Kodu kokaraamatus 
olid hakklihakaste ja guljašš 
ning õpetasin noori perenaisi 
kokkama, siis uus kokaraa-
mat on veidi edasijõudnuma-
tele perenaistele, kes tahaksid 
pühapäeval perele midagi põ-
nevat ja maitsvat valmistada,“ 
ütles autor.

TASUB TEADA

MÕNE REAGA

Avatud talude päeval osaleb üle 300 talu
Viies üle-eestiline avatud talude päev toimub juba 21. juu-
lil ning oma osalemisest on teada andnud 302 talu. Eelmisel 
aastal osales avatud talude päeval 296 talu.

Kõige rohkem talusid on sel aastal avatud Harjumaal (45), 
lisaks on rohkearvuliselt esindatud ka näiteks Pärnumaa 
(42) ja Saaremaa (32). Lääne-Virumaal on registreerunud 
18 talu.

Üle poole taludest ootab külalisi ka juba 20. juulil, kuid 
kõik talud on avatud pühapäeval, 21. juulil.

Juulikuust alates on võimalik mitmelt poolt leida ka ava-
tud talude päeva paberkaarte, kus on ära toodud, mis talud 
avatakse, millistel päevadel nad uksed avavad ning millega 
tegelevad. Kaarte leiab Alexela ja Circle K tanklatest ning 
Selveritest üle Eesti, samuti Elroni rongidest.

Lisaks võib neid küsida turismiinfopunktidest ja Maaelu-
ministeeriumi valvelauast. Samuti on avatud talude päeva 
telk esindatud laulupeol Eesti toidu alal, kust kõik soovijad 
paberkaardi saavad.

Üritus on esindatud ka kahes mobiiliäpis. Avatud talude 
päev teeb koostööd Navicupiga, kes on sel aastal arendanud 
ka laulu- ja tantsupeo ametliku äpi, ning Ajujahi võistlusel 
osalenud rakendusega GoInvite, kuhu talud saavad oma 
programme ja üritusi sisestada.

Rohkem infot leiab avatud talude päeva veebilehelt www.
avatudtalud.ee. Samuti on Maaeluministeerium loonud 
Facebooki sündmuse, kuhu jooksvalt värskemat informat-
siooni lisandub.

Kuulutaja

Lia Virkus valis kokaraamatusse 250 parimat retsepti

NÕGESE KRÕBELEIB 
SEEMNETEGA

Iseküpsetatud krõbeleib on 
maitsev ja hea, ise tead ju, 
mida sinna sisse oled pan-
nud. Nõgesejahu otsi poest 
või jahvata ise kuivatatud 
nõgeseid. Naudi karulau-
guvõi või -pestoga.

Vaja läheb:
250 g seemnesegu (nt 
lina-, seesami- ja päevalil-
leseemneid)
3/4 dl oliiviõli
80 g mandlijahu
1 tl peent meresoola
1 tl nõgesepulbrit 
4 muna

Sega kõik ained omavahel 
ja laota õhukeselt küpse-
tuspaberiga kaetud suu-
rele ahjuplaadile (u 30x40 
cm). Küpseta 170 kraa-
di juures 20–30 minutit, 
kuni krõbeleib on kaunilt 
küps. Lase jahtuda ja mur-
ra tükkideks.

Lia Virkus on töötanud 
toiduajakirjanikuna ligi 

25 aastat. Projekti-
juhina on ta aidanud 
kaasa üle 300 koka-

raamatu valmimisele 
ning ise on Lia ligi 100 

raamatu autoriks. 
Foto: Jaan Heinmaa
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REEDE

05.07
PIKK 2/4-6
RAKVERE

VÄRAVAD 19.30

PILETID:
EELMÜÜGIST 15 €
KOHAPEAL 18 €

KÄEPAEL 5 €
(ÜRITUSE ALALT

SISSE-VÄLJA
KÄIMISEKS)

VABA AEG

KUHU MINNA

MÕNE REAGA

Täna jõuab nii Eesti, 
Soome kui USA kinodes-
se vaimukas muusikali-
ne komöödia „Eile veel“, 
kus biitlite muusikat 
esitab edutu tänavamuu-
sik.

Tõnu Lilleorg

Kuidas teile meeldiks maa-
ilm, kust hetkega on haih-
tunud sellised popkultuuri 
maamärgid nagu The Beat-
les, Coca-Cola, Harry Potter 
ja veel üht-teist? Omal nahal 
kogeb sellist arusaamatust 
tänavamuusik Jack Malik 
(mängib Himesh Patel).

Uskumatu reaalsusenihe 
toimub mõne sekundi jooksul 
koos ülemaailmse elektrikat-
kestusega. Samal hetkel len-
dab Jack parajasti jalgratta-
sadulast kõrges kaares asfaldi 
poole, sest on bussiga kokku 
põrganud.

Kõik muu näib alles olevat: 
matemaatikaõpetajast ja koo-
liõest mänedžer Ellie (Lily 

James), töökoht hulgilaos ja 
tuba vanemate majas. Jack 
saab sõpradelt kingituseks 
uue kitarri ja kui ta mängib 
neile biitlite lugu „Eile veel“, 
on viimased vaimustusest sil-
las ning kinnitavad kui ühest 
suust, et pole seda lugu varem 
kuulnud.

Jack hakkab esitama biitlite 
muusikat ning ülemaailmne 
tuntus ei lase end kaua oo-
data. Ühelt poolt on ta edu 
justkui ära teeninud, sest on 
südamlik ja muusikale pü-
hendunud noormees. Teisalt 
vaevab teda tunne, et ta just-
kui petab inimesi, kui taastab 
mälu järgi biitlite lugusid ja 
väidab olude sunnil – sest hea 
muusika vajab esitamist –, et 
see on tema looming.

Sündmuste käigus avane-
vad ka tunded Jacki ja Ellie 
vahel, mis seni on olnud osa-
pooltele vaid aimatavad ja 
ebamäärase loori all.

Näitlejatöödest väärib mai-
nimist laulja Ed Sheerani 
etteaste iseendana. Võrratu 
naispeaosatäitja Lily James 
võib olla televaatajale tuntud 

Nataša Rostovana BBC se-
riaalist „Sõda ja rahu“, mida 
ETV näitas paari aasta eest. 
Peaosalist Jacki hästi kehastav 
India juurtega Briti näitleja 
Himesh Patelile on nüüdne 
roll esimene suuremas filmis.

Niisiis on linateos žan-
riliselt mitmekesine, olles 
eelkõige muusikafilm ja ro-
mantiline komöödia. Samu-
ti on see pisut fantaasiafilm, 
kuna kujutab n-ö alternatiiv-
set reaalsust, kus mõningad 
harjumuspärased asjad on 
korraga kadunud. Ja teisipidi 
näitab film üsna draamalikus 
võtmes, kuidas ilmuvad tege-
laste ellu seni kätesaamatud 
olukorrad ja elamused. Igal 
juhul võiks „Eile veel“ suurele 
osale publikust meeldida.

Selle Suurbritannias valmi-
nud filmi režissöör on Danny 
Boyle, kes on võitnud Osca-
ri filmiga „Rentslimiljonär“. 
Stsenaristiks on Richard Cur-
tis, kelle sulest on ekraanile 
jõudnud komöödiahitid „Neli 
pulma ja üks matus“ ning 
„Armastus on see“.

Rakvere kultuurisündmused
29. mai–31. juuli Eveli Variku kellanäitus Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogus
8. juuni–6. juuli Rakvere sõpruslinna Cesise kunstnike näi-
tus „Ei saa me läbi Lätita“ Rakvere Galeriis
10. juuni–31. juuli rahvusvaheline köitekunstinäitus „Väike 
prints“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus

Rakvere Teater
28., 29.06 kl 19.00 Loojanguekspress Rakvere raudteegeto 
Näituse 4a (lav. Peeter Raudsepp)
28., 29.06 kl 19.00 Miks Jeppe joob? Harjumaa Kolgaküla 
rahvamaja (lav. Hendrik Toompere)

O Kõrts
Pidude algus kell 22
Sissepääs 2 eurot
28. juuni uusi ja vanu hitte keerutab DJ Alex-S
29. juuni Retro Jämm VDJ Martineero
5. juuli Beer Fever (suur õllejoomisvõistlus), õhtut juhib ja 
muusikat vallutab DJ Marko Pille
6. juuli tantsuplatsi kütab kuumaks DJ Ailan kytt
12. juuli suvise meeleolu loob DJ Aivar Havi
13. juuli O@the video night DJ Alvar Orula
19. juuli 90ndad toob tantsuplatsile legendaarne DJ Märt 
Rannamäe
20. juuli suveöö kütab  kuumaks DJ Taavo Soodla
26. juuli Retro Jämm VDJ Martineero
27. juuli parimad retrohitid DJ Margus Teetsov

Rakverre jõuab Alberta 
eestlastest rääkiv näitus
Väljapanekuga saab tutvuda Lääne-Virumaa Keskraama-
tukogu fuajees juulikuu jooksul. Tegemist on ühega kuue-
teistkümnest näitusest väliseesti näituste festivali raames, 
mis toimub üle kogu Eesti vahemikus 29. maist–31. det-
sembrini.

Alberta eestlaste näitus räägib varaste Kanadasse väljarän-
nanud eestlaste loo. Väljapanek valmis 2012. aasta aprillis 
Alberta Eesti Kultuuripärandi Seltsi ja Alberta Provintsiar-
hiivi koostöös ning on inglise keeles.

Kuulutaja

Kadunud legendi jälgedes

Ellie ja Jack on keskkooliaegsed 
tuttavad, kes õpivad nüüd teineteist 
paremini tundma. Foto: kaader fi lmist
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info@est-land.ee

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 keskküttega korter 
I korrusel Sõmeru keskuses. Hind 
15 000 €. Tel 5887 1954

• 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 rõduga 1toaline (44,85 m2) 
möbleeritud keskküttega korter. 
Kadrina vald, Vohnja küla. Hind 
kokkuleppel. Tel 5333 9630

• Müüa 2toaline korter Rakvere 
kesklinnas renoveeritud majas, 
I korrusel. Üldpind 42 m2, kesk-
mises seisukorras. Majas on va-
hetatud kogu kütte-ja kanalisat-
sioonisüsteem, uued välisuksed 
fonolukuga, kolmekordsed pa-
kettaknad, uus katus, soojustatud 
vundament jne. Toad paiknevad 
eraldi, vannituba ja WC eraldi. 
Väljapääs läbi maja mõlemale 
poole. Ehitusaasta 1981, 5 kor-
rust. Internet, Telia TV. Soovi kor-
ral osaline mööblivõimalus. Hind 
33 000 €, tingimisvõimalus, tule ja 
vaata oma silmaga! Tel 524 2086

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

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

• Müüa 2toaline ahjuküttega korter, 
korralik ahi ja uus pliit. Huljal. www.
KV/3152574. Tel 522 9010, 53942650

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

• Müüa 2toaline korter Viitnal. Hind 
19 500 €. Info tel 5800 3778

• Müüa 2toaline korter Kohtla-Järve 
kesklinnas L. Koidula tänavas. (49 
m2, I korrus, akendel turvatrellid, 
möbleeritud, vann, gaasipliit). Va-
jab uue omaniku maitsele tehtavat 
sanitaarremonti. Korter on vaba 
ja valmis koheselt sissekolimiseks. 
Majas on 8 korterit. Info tel 5622 
0856, Rein

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

• Müüa maja Rakvere vallas, Lasila 
külas. Vajab kap. remonti. Krundi 
suurus 6000 m2. Läheduses kauplus, 
lasteaed ja mõisakool, päeva- ja 
noortekeskus. Tule majaga tutvuma! 
Võta ühendust: Aivar, tel 518 7119

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

• Müüa maja Lääne-Virumaal 
Viru-Kabala külas. Majal on kaks 
korrust ja viis tuba - II korrus 
on elamiskõlblik, kuid I korrus 
vajab remonti. Lisaks majale on 
hoovis neli kõrvalhoonet, milleks 
on saun, garaaž, laut ja puukuur. 
Majja sisse tuleb vesi, kuid kana-
lisatsioon puudub. Tööstusvool 
380V. Maa pindala on 2815 m2 
ning maja pindala 255 m2. Maja 
on ehitatud 1936. aastal. Hind 
45 000 €. Tel 5559 3295

• Ostan 1toalise kõigi muga-
vustega 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 Rak-
veres. Pakkumised palun sõnumi-
tesse. FB: Heili Seene või htiivas@
gmail.com. Tel 5384 3253

• Lastega pere soovib osta maja Hal-
jalas. Vahetusvõimalus korteriga. Tel 
5665 6716, 5557 5122

• Ostan garaaži Lääne-Virumaale, 
soovitatavalt Rakveresse, Kadrinas-
se, Sõmerule, Vinni või Kundasse. 
Tel 5562 2919

• Ostame looduskaitsealadel asu-
vaid metsakinnistuid, ka koos 
maamajadega. Küsi pakkumist! 
info@maat ulu,  te l  501  9917. 
http://www.maatulu.ee, SKP Invest 
OÜ

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

• Üürin 1toalise ahiküttega korteri 
Rakveres. Tel 5594 6419

• Soovin üürida 1toalist ahiküttega 
korterit. Tel 5459 4079

• Soovin üürida Rakvere linnas või 
ümbruses 1toalist korterit. Tel 
5784 3239

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

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

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

• Üürile anda Rakveres kõigi muga-
vustega möbleeritud 2toaline kor-
ter. Hind 200 € + kommunaalkulud. 
Tel 529 8053

• Üürile anda 2toaline korter Rakve-
re kesklinnas, möbleeritud, IV kor-
rus. Üür 200 € + kommunaalmaksud. 
Tel 506 5721

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

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

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Mazda 6. Väga hästi hoitud, 
2009. a, universaal. Autol on väga 
palju lisasid, 2,2 diisel. Väga öko-
noomne. Hind 5500 €. Tel 5632 3142

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

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

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

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

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

• Müüa punane Volkswagen Polo, 
1998. a, 1,4, 2 ust, automaat, bensiin, 
uued talve-suverehvid. ÜV mai 2020. 
Tel 5656 6600

• Ostan vana mootorratta, võrri, 
mopeedi. Pakkuda võib kõike, ka 
varuosi. Tel 5672 7175

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 
5956

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

• Ostan autoromusid. Tel 5558 5956

• Ostan igasuguses seisukorras 
sõidukeid. Sobivad kaua seisnud, 
remontivajavad, heas korras jne. Pa-
kun õiglast hinda. Sobiva pakkumise 
puhul kiire tehing. Tel 5357 7108

• 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 paigal-
dus. Tel 325 5505

• Sõiduautode remont, diagnosti-
ka, summuti remont. Hind 20 €/h, 
Rakverest 10 km. Tel 5620 2164

• Autode ja traktorite starterite 
ning generaatorite remont. 
Müügil ka uued ning vahetus-
fondi starterid ja generaatorid. 
Tel 526 0545

• Muruniidukite, murutrak-
torite, trimmerite remont ja 
hooldus. Aiatehnika rent (mul-
lafrees, muruõhutaja-samblaee-
maldaja, oksapurustaja, hekipü-
gaja). Jaama pst 11, Rakvere. Tel 
325 5332, Forestplus OÜ

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

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

• VEO-JA KALLURTEENUS. 
Kandevõime 14 t. Hind 0.90 €/
km. Tel 5781 3410

•  Ve ote enus .  Kast i  mõõdud: 
4,2x2,1x0,4. Tel 5566 7202

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 
1547

• 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

• Transport-varustamine kaubi-
kuga. Kõikvõimalikud veod 3,3 m 
pikkuse kaubaruumiga kaubikuga. 
Näiteks kodumasinad, seadmed, 
mööbel, ehitusobjektide varusta-
mine. Samuti transport-monteeri-
mis-ehitustöödel võin ise käe külge 
panna. 0,3 €/km, kütuse- ja tööva-
hendikulu + 5 € tund töötasu. Teenu-
setasu arvestamine algab ja lõppeb 
Haljalas. Tel 5555 4745. E-mail: 
inurmits@gmail.com, Indrek 

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

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• KOLIMISTEENUS fi rmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teos-
tame kõike, mis on kolimisega 
seotud, ja seejuures soodsate 
hindadega. Alates pakkimisest 
kuni klaverite jm raskete eseme-
teni välja. Võta meiega ühendust 
ja leiame koos teie probleemile 
parima lahenduse. OÜ Kolimi-
sed. Tel 5649 3289 või kaido@
kolimised.ee, www.kolimised.ee

• Kolimis- ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

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

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

• Treilerveod. Helista tel 5858 
0123

• Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
aukude puurimine. Tel 5558 3686

• Reovee-ja fekaalivedu. Helista 
tel 5656 1515

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

• KCK Teemant OÜ teostab teemant 
puurimistöid (ventilatsiooniavad, 
toruavad, kaabliavad jne). Tellimi-
seks võta ühendust info@kcktee-
mant.eu või helista tel 517 4192

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid Lää-
ne-Virumaal. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

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

• Tänava- äärekivide paigaldus; 
piirdeaedade, terrasside ehitus; 
väravate valmistamine, pai-
galdus ja automaatika, haljas-
tustööd. Tehtud töödele garan-
tii. www.kiviaed.ee. Tel 5394 6666

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

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

• Ehitame lintvundamente ja 
majakarpe, puitkonstruktsioo-
nid ja puitfassaadid, terrassid. 
Tel 5646 0674

• Teeme sisetöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5678 0773

• Ehitus- ja remonditööd nii era-
mutes kui korterites. Siseviimist-
lus, vannitoad, voodrivahetus, 
soojustamine, terasside ehitus, 
santehnilised tööd. Hinnad head. 
Tel 5808 5965

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

• Teostame ehitus ja remonditöid, 
teeme kõiki siseviimistlustöid, 
maalritöid, santehnilistöid, elekt-
ritöid. Samuti vannitubade remon-
ti. 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 koris-
tustöid, samas ka prahivedu. Tel 
5553 0770

• Pleki kantimine: valmistame plek-
ke vastavalt kliendi soovile. Auto-
maatpink - kõik detailid õige kraadi 
ja mõõduga. Vajadusel mõõdame ja 
paigaldame. Tel 5340 8041

• Pleki kantimis teenus: akna-
plekid, sokliplekk, parapetid, 
kõik erikujulised ja standardple-
kid. 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 sisekujundusel. www.kenriko.
ee Tel 508 3305

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, küttekollete re-
mont. Tel 5647 2716

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Tel 522 1165

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

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

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220

Initex@hotmail.com

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee
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MUUD TEENUSED

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

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 €

TÄNAVA -JA ÄÄREKIVIDE 
PAIGALDUS.

Kiviplatside ja kõnniteede 
ehitus ning haljastus.

Info tel 5673 4632

Soojusta PUR vahuga.
Tel 5628 3528

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

• Pehme mööbli remont, veo või-
malus. Tel 3227 822, 506 1547

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

• Mööbli paigaldus Lääne-Viru-
maal. Paigaldame kvaliteetselt ja 
kiirelt. Hinnad mõistlikud. Pakkumi-
se saamiseks helistada tel +372 5885 
4545 või saata e-mail: mellsalumaa@
gmail.com

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

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

• Muruplatsiabi: riisumine, niitmi-
ne traktori kui ka trimmeriga. Tel 
5394 2650

• Valmistan uksi/aknaid. Tel 5349 
6065

• Hauaplatside ehitus. Tel 5834 4024

• Tulen niidan teie muru. Hind kok-
kuleppel. Kuulutus ei aegu. Helista 
numbril 5883 6185

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

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja konditsio-
neere. Tel 502 4944

• Felix Bänd. Tel 5559 3419

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

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

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

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

• Ära anda Rakveres suures koguses 
õuna-, kirsipuude oksad. Tule ja vii 
ära! Tel 508 1649

• Ära anda kärgtellist 300 tk. Tel 
5349 6065

• 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: 
ümartorud, nelikanttorud, tsingi-
tud aiapostid, latid, lehtmaterjal. 
Vajadusel kantimine, saagimine, 
puurimine, keevitus. Võimalik ka 
kohale toomisega. Tel 5566 7202

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

• Müüa korralikud võimsate 
mootoritega laiade lõikelaiustega 
murutraktorid ja ka 0-pöördega. 
dually@mail.ee. Tel 5366 7217

• Müüa tigudiivan. Tel 3227 822, 
506 1547

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

• Müüa süntesaator Yamaha PSR 
2100, lisaks kott ja jalad. Hind 150 €. 
Tel 5331 6641

• Müüa korralik uueväärne alumii-
niumraamiga 28“ hübriidratas. 
Hind 400 € (uuena 700 €). Tel 517 
5500

• Müüa kalmistupinke. Tel 5590 
7361

• Müüa segumasin. Tel 511 0478

• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja väärisme-
talle. Tühjendusostud majapidamis-
te likvideerimisel. Raha kohe, koju 
kutsed tasuta, üle Eesti. Antiigiäri, 
Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 528 
2330, info@hansaantiik.ee

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

• Ostan vana mootorratta, võrri, 
mopeedi. Pakkuda võib kõike, ka 
varuosi. Tel 5672 7175

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid 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. vanaaeg-
sedasjad@gmail.com. Tel 5555 5527

• Ostan veneaegseid vanu malm- 
radiaatoreid. Tel 5553 0770

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

• Ostan nõukogudeaegsed fotoa-
paraadid, objektiivid, binoklid, 
vahvliküpsetajad, mänguasjad, 
autod. Tel 5853 2215
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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.

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KÜTTEPUUD

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

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

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtnasaeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
TERRASSILAUDU, 
SAUNAVOODRIT, 

LAVALAUDASID JNE. 

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

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 

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

• Soovin osta umbes 30 ruutmeetrit 
kasutatud katuseplekki. Tel 5199 
1331

• Maksujõuline kollektsionäär ostab 
kallilt vanu (enne 1950. a) post-
kaarte, fotosid, albumeid, koos 
fotodega, markidega ümbrikke. Ka 
kollektsioonidena. Teemad – linna-
vaated, pulmad, matused, inimesed, 
pühadekaardid, sõjaväelased jm. 
Täiskirjutused hinda maha ei võta. 
AITA TALLETADA AJALUGU! Tel 
5878 3749

• Müüme Haljalas küttepuid. 
Lehtpuu, kuivad ja toored, trans-
port, koorem 5-10 m3. Tel 5051 
528

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

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

• Müüme 3m küttepuud. Tel 
5012 905

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

• Müüa soodsalt lõhutuid küt-
tepuid (ka kuiva). Tel 5554 6093

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

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

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

• Müüa küttepuid .  Toores 
lepp - hind alates 40 €/rm, kuiv 
lepp - hind alates 55 €/rm, 
puulõhkumis teenus halumasi-
nal - hind alates 11 €/rm. Puud 
on laotud 5 m3 alustele, võima-
lusel saab ka väiksemale alusele. 
Puu pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transpordi või-
malus. Tel 5347 7664, Erko, Ko-
hala küla, Lääne-Virumaa

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

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

• Müüa Rakveres kütteklotsi 
(lepp)! Pakitud 40 l võrgus ja 
koti hind 2 €! Halupikkused alla 
30 cm. Võttes suurema koguse, 
hind odavam!!! (1.50 € kott). Tel 
5567 5755

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

• 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

• Müüa 3 m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 504 3326

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



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
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MUU

PÕLLUMAJANDUS

VANAVARA

TEATED

Kuulutuse tekst on võimalik sisestada ka 
VEEBIKESKKONNAS. 

Kuulutus ilmub nii internetis kui ka paberlehes. 

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
27. juunil 2019. Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

MÜÜGIL:
� suvelilled, püsikud, lillekimbud
� tööstuskaup — jalanõud ja riided
� kasutatud riided
� värsked saunavihad

Reedeel ja laupäeval turul Peipsi kala, värske ja 
suitsutatud rääbise müük!

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

NIMETUS ÜHIK
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Värske kartul (import) kg 1,50
Värske kartul kg 2,00 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 4,00 5,00
Porgand punt 2,50
Aeduba (import) kg 3,50
Herned kg 5,00
Värske kapsas kg 1,50
Kaalikas kg 2,50
Suvikõrvits kg 2,50
Paprika (import) kg 3,00
Maasikad (Eesti) kg 2,50 3,50
Metsmaasikad kg 20,00
Murelid (import) kg 4,00 6,00
Kirsid (import) kg 4,00
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

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

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

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

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 5354 
3002 või 513 3787

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

• Tapamaja müüb emise lihake-
hasid kohaletoomisega. Info tel 53 
51 7414

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

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

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Olete oodatud Karepa kala- ja 
merepäevale 13. juulil Karepa 
rahvamajas. 11.00-14.00 laat 
(kala ja kalatooted, lihatooted, 
käsitöö, talutooted, leib, mesi), 
tegutseb tegevusjuht, esinevad 
Kunda seeniortantsijad. 18.00 
ülevaade kalapüügist ja sadama 
tegevusest Karepal – Olavi Kase-
maa. Indrek ja Paul Kristjan Kal-
da kontsert. Saalis Airin Lehesoo 
maalinäitus. Kaminasaalis Merli 
Ojangu pliiatsijoonistused. Tant-
sitab ansambel Sada ja seened, 
showtrupp Amici, piletiloos. Pilet 
8 €, alla 18 a tasuta.

• www.toonklaas.ee

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

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

• Tugihing. Toetan, aitan, en-
nustan. Tel 900 1117, hind 0,95 
€/minut

Anname ära konte 

lemmikloomadele 

Huljal.

Tel 501 0270

Südamlik kaastunne 
Ain Lillemetsale  

EMA
kaotuse puhul.

Kaurits OÜ juhatus ja kolleegid

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb… 

 Siiras kaastunne sugulastele  
VALENTINA KUŠNARJOVA

kaotuse puhul.

Endised töökaaslased

Valus on mõelda, et Sind enam pole 
ja iial Sa meie juurde ei tule… 

www.kuulutaja.ee
LOE

kuulutused.kuulutaja.ee
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Khalid, „Free Spirit“
RCA

Eestis veel küllaltki tundmatu suurus, kuid igal juhul tutvu-
mist väärt. Khalid Legend Robinson, artistinimega Khalid, 
on 21-aastane mustanahaline ameerika laulja ja laulukirju-
taja. Tema kodulinnaks on El Paso, Texases.

Artist tegutseb aastast 2015 ja tema tuntuimaks lauluks 
on „Location“, mis jõudis USA edetabelis Billboard Hot 100 
kaunis kõrgele 16. kohale.

Huvitav ja omamoodi südamlik fakt – oma põhiliseks 
inspiratsiooniallikaks peab Khalid just ema, kes on tema 
käekäiku ka kõvasti suunanud. Väga hea häälematerjaliga 
Khalid õppis keskkoolis kusjuures muusika ja muusikali sü-
vaklassis.

Lisaks emale on Khalidile teiste seas eeskujuks olnud sel-
lised vägagi tuntud artistid nagu Kendrick Lamar, Frank 
Ocean ja Grizzly Bear.

Khalidi noortepärane debüütalbum „American Teen“ il-
mus kahe aasta eest, järg „Free Spiriti“ näol nüüd aprillis.

Esmakuulamisel Khalidi pea tunnine värske plaat siiski 
liiga muljetavaldav pole. On küll ühtlane tase, iseenesest 
suurepärane vokaal, ennast pealesurumata tuksuv rütmi-
sektsioon, kuid... Laulud on küllaltki igavad – liialt tavalis-
tena ning sarnase käekirjaga ülesehitatud.

Muide, põhimõtteliselt sedasama on talle jõudnud ette 
heita juba teisedki muusikakriitikud, kes peavad „Free Spi-
ritit“ tema esikalbumist vähem originaalseks, noppides sealt 
välja vaid üksikuid suurepäraseid poplaule.

Aga tühja neist arvustajatest. Näitajaks on hoopis see, et 
„Free Spirit“ tõmbas ennast kohe US Billboard 200 edetabe-
lis esimeseks!

Mis žanrisse puutub, siis „Free Spirit“ on ladus kooslus 
R&B-st, soulist ja popist. Esimese singlina, esindusloona 
kõmmutati välja „Talk“, kuid „Twenty One“ ja lisaloo staa-
tuses olev „Saturday Nights“ tunduvad igal juhul etemad.

Mida veel? Positiivne on Khalidi puhul, et ta suudab tun-
deid lauludega väga hästi edasi anda. Iga järgmise kuulamis-
ringiga mulje albumist üha paraneb!

Ülo Külm

ARVUSTUS

TASUB TEADA

Tänavu tähistas estoon-
lane Arne Mikk oma 85. 
sünnipäeva. Heidame sel 
puhul pilgu tema pika 
karjääri algusajale.

Marvi Taggo

„Sel ajal, kui mina teatris-
se tulin, kõndisid seal veel 
legendaarsed Betty Kuus-
kemaa, Olga Mikk-Krull, ja 
Karl Ots oli minu garderoo-
bikaaslane,“ meenutas üle 60 
aasta erinevates ametites Es-
tonia teatris töötanud Arne 
Mikk.

Enne lavastajaks saamist 
laulis Arne Mikk Estonia 
teatri ooperikooris ja solis-
tina filharmoonia poolel. 
„Filharmoonia korraldas sel 
ajal muusikaloenguid. Sõide-
ti mööda Eestit ringi ja nad 
vajasid illustraatoreid. Minu 
jaoks oli see väike teenis-
tus. Suviti käisime esinemas 
estraadikavaga – Neeme Järvi 
mängis ksülofoni ja Eri Klas 
löökpille, Sulev Nõmmik 
ja Vello Viisimaa esinesid 
estraadikavaga ja mina laulsin 
Harri Vasaraga duetti,” mee-

nutas Mikk.
Igaüks tahab teatris solis-

tiks saada, aga solistid kasva-
vad just koorist välja. „Ainult 
Margarita Voites pole kooris 
laulnud, tema tuli Tartust. 
Mati Palm, Hendrik Krumm 
– kõik on kooris laulnud,“ 
nentis juubilar.

Aga teatris ei ole kerge de-
büüti teha. „Meid kõiki on 
mõnda vanasse lavastusse sis-
se viidud. Mina käisin „Tor-
mide rannas“, aerud käes, üle 
lava. Aga ma mäletan, kui ilu-
sa häälega laulja võeti koori ja 
tal tuli etenduses puukirvega 
üle lava minna. Ta viskas pä-
rast selle kirve maha ja ütles, 
et ega ta pole tulnud sinna 
lolli mängima,“ jutustas ta.

Arne Mikk nentis, et täna-
päeval on terminid ja nende 
tähendus muutunud. „Te-
lesaates nimetatakse noort 
superstaariks. Maailmalaul-
ja Maria Callas oli omal ajal 
staar, ja mitte kunagi teda 
ei nimetatud superstaariks, 
lihtsalt suureks lauljaks. Aga 
tema pealt sai näha, mida tä-
hendab staaristaatus,“ arutles 
lavastaja.

Nii on meil neid superstaa-
re nagu tähti taevas. Ning kui 

Juuni tõi Kadrina kardisõit-
jale Eric Marcus Jaanimetsale 
nii võidurõõmu kui kaotus-
kibedust. Kuu alguses Arave-
te kardirajal peetud Prokart 
Eesti sarja teisel etapil saavu-
tas noormees teise koha, kar-
dispordi Eesti meistrivõist-
luste kolmandal etapil Põltsa-
maal Kuningamäe kardirajal 
näitas aga tehnika iseloomu 
ning Jaanimets jäi raja äärde.

Aravetel peetud võistluse-
le eelnenud treeningpäeval 

kulges noormehe sõit heas 
rütmis. „Leidsime vajaliku 
seadistuse ning võistluspäe-
va kvalifikatsioonis saavutas 
Eric Marcus teise aja,“ kom-
menteeris kardipoisi isa ja 
treener Urmas Jaanimets.

„Kohal oli enamus võistle-
jaid Mini 60 klassis. Mõlemad 
võistlussõidud olid pingelised 
ning esikoha eest käis kiire 
sõit,“ lisas ta.

Esimeses eelfinaalis oli kõik 
korras ja võistluse lõpu poole 

tõusis Eric Marcus esimeseks. 
Sellel kohal ületas ta ka finiši-
joone. Teise finaalsõidu start 
õnnestus hästi, kuid temast 
mööduti poolel ringil. Eric 
Marcus ei lasknud liidrit en-
dast kaugele ning võttis sõidu 
lõpuks väärilise teise koha.

Meistrivõistluste etapp 
kulges aga tehniliste prob-
leemidega ning Eric Marcus 
pidi katkestama. Kvalifikat-
sioonis saavutas Eric Marcus 
seitsmenda stardikoha ning 

esimeses eelfinaalis suutis ta 
hoida seitsmendat positsiooni 
kuni finišini. Teise eelfinaali 
viimasel kolmel ringil kadus 
aga motorist jõud ning võist-
lejal tuli katkestada. Finaal ei 
andnud samuti armu – peale 
head starti toimus kolman-
das kurvis kokkupõrge kon-
kurendiga, mis jättis Eric 
Marcuse raja äärde.

Kuulutaja

Kadrina kardisportlasel oli vastuoluline võistluskuu

Arne Mikk – 85!

teatris paar rolli laulad, oled 
kohe primadonna.

„See aga devalveerib laul-
ja elukutse. Igal erialal on ju 
vaja suurt professionaalset 
ettevalmistust,“ märkis Mikk.

Alates 2016. aastast töötab Arne Mikk 
Rahvusooper Estonia nõukogu esimehe-
na. Foto: Rahvusooper Estonia

Teater on tegelikult roh-
kem kui töö – glamuurne 
ametikoht, mida tööinimene 
õieti tööks ei nimeta. Mõel-
dakse, et mis kunst see ka on, 
laulda igal õhtul sama laulu!? 
Jutustab ju lugugi, et kuul-
sa vene bassilaulja Šaljapini 
käest küsis voorimees, et mis 
tööd too teeb? Šaljapin vastas, 
et laulab. Voorimees seepea-
le: „Me kõik laulame, aga mis 
tööd sa teed?“

„Teater on oma tegemistes, 
kuidas öeldagi, väga tõsine asi 
ning selleks on vaja kohuta-
valt suurt tööd ja ettevalmis-
tust. Muusikute, pianistide, 
viiuldajate või siis lauljate et-
tevalmistusaeg on ju tohutult 
pikem kui ühegi teise eriala 
puhul,“ sõnas Arne Mikk.

„Itaalia ooperilaulja Titta 
Ruffo laulis „Sevilla habeme-
ajajas“ oma kuulsat kavatiini, 
saalist tuli mürisev aplaus, 
aga tema võttis lava taga tu-
letõrjuja sülle ja ütles: „Tead 
sõber, viisteist aastat taht-
sin seda kavatiini niimoodi 
laulda ja täna tuli välja.“ See 
tähendab, et laulja ei saa ku-
nagi „valmis“,“ tõi Arne Mikk 
näite.

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
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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

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,
mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 33 €

40 €

Valmistame rõõmu
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