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JUHTKIRI

Juuli esimeses dekaa-
dis toimus Slovakkias 
Bratislavas Euroopa 
piirkondade ja linnade 
seitsmes tippkohtumi-
ne, kus arutleti regioo-
nide majanduselu aren-
damise ning muuhulgas 
tarkade ja ener-
giasäästlike investee-
ringute teemadel. Kuu-
lutaja viibis Bratislavas 
kohapeal ning jälgis 
kohtumise kulgu.

Liisi Kanna

Tänavune tippkohtumise sõ-
num „Invest and connect“ tõi 
esile vajaduse parandada Eu-
roopa Liidu üleseid sidemeid 
ning suhtlust - seda nii ini-
meste, kohtade kui vahendite 
osas. 
Arutleti regionaalmajanduse 
tugevdamise ning investee-
ringute parema korraldamise 
üle.
Diskussioonid vältasid kaks 
päeva ning neil osales ligi tu-
hat poliitikut üle Euroopa.
Eestit esindasid teiste hulgas 
Rakvere linnapea Mihkel Juh-
kami ja Rakvere linnavoliko-
gu liige ning endine linnapea 
Andres Jaadla.
Regioonide Komitee Kliima- 
ja Energiakomisjoni liige 
Andres Jaadla nentis, et just 
ühistegevuse ja seotuse kau-
du jõuavad linnadesse ja re-
gioonidesse paremad inves-
teeringud. „Bratislavas olid 
kohal nii Euroopa tipp- kui 
kohalikud juhid, et seeläbi 
luua parem side eri tasandi 

liidrite vahel, mis omakorda 
teadvustab Euroopa tippjuh-
tidele kohalikke probleeme 
ning võimalusi ja viib kokku-
võttes parema investeerimis-
võimekuseni kogu Euroopas. 
Just iga väike muutus koha-
peal, kui need muutused toi-
muvad mitmes linnas ja re-
gioonis koos ja suunatult, 
toovad kaasa suuri muutusi 
Euroopas.“

Jeremy Rifkini 
presentatsioon
Tippkohtumise üheks enim 
tähelepanu pälvinud arute-
luks osutus teise päeva ava-
debatt „Säästvatesse linna-
desse ja regioonidesse inves-
teerimine“, mille juhatas sis-
se tuntud majandusteadlane 
Jeremy Rifkin.
Rifkin tõi veenvalt ja jõuliselt 
esile nii tänase maailmama-
janduse puudused kui oma 
kujutluse nende lahendusest.
Majandusteadlane rõhutas, 
et tänane maailma majan-
dusmudel on ammendunud. 
„Globaalne majandus aeglus-
tub, produktiivsus kahaneb 
maailma igas piirkonnas ja 
töötus püsib kangekaelselt 
kõrge kõigis riikides. Samal 
ajal on majanduslik ebavõrd-
sus inimajaloo kõrgeimas 
punktis.“
Rifkin rõhutas, et majanduse 
arengu käsitlemisel on oluli-
ne pöörata tähelepanu klii-
mamuutusele, mis esitleb 
meile suurepärast võimalust 
uue majandusmudeli loomi-
seks. „Me peame muutma se-
da, kuidas kasutame energiat 
majandustegevuses.“
Digitaliseerida tuleks nii 
energia, transport kui asjad. 
Kui kõik seadmed ja vahen-
did on varustatud sensorite-

Säästvad ja nutikad la

Jeremy Rifkin (vasakul) ja Andres Jaadla Bratislavas linnade ja regioon

ga, lubab see neil vahetada 
informatsiooni nii omavahel 
kui interneti- kasutajaga.
Majandusteadlase idee koha-
selt saaks laiendatud digitaal-
ses majanduses kasutada 
suurandmeid ja analüüse, 
arendamaks algoritme, mis 
kiirendaks efektiivsust, tõs-
taks produktiivsust ja alan-
daks teenuste ja hüvede toot-
mise ja levitamise kulusid. 
Tuleks luua tarku hooneid, 

tarku linnu ja regioone.
Rifkini sõnul on tehnoloogia 
selleks juba olemas, tarvis on 
poliitikute tahet ja tegutse-
mist.

Energiatõhususe 
suurendamine Rakveres
Jeremy Rifkiniga kohtunud 
ning linnade ja regioonide 
arengust vestelnud Andres 
Jaadla tõi välja, et Eesti linnad 
on vägagi eesrindlikud ja in-
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Väiksemate piirkondade 
majandus vajab elavdamist
Hiljuti toimunud Brexiti valguses arutletakse üha enam 
selle üle, kuidas tuua Euroopa Liidu ja Brüsseli tegemisi 
kodanikele lähemale. Ühtlasi on seesama sündmus 
muutnud tulisemaks arutelud teemal – mis saab meie 
majandusest edasi?
Seejuures on oluliseks küsimuseks, kuidas organiseerida 
edasist majandustegevust selliselt, et investeeringud, 
töökohad ja ennekõike inimesed jõuaksid ka väikesema-
tesse piirkondadesse. Inimesed ootavad, ehkki umbusk-
likult, Euroopa Liidu tegutsemist.
On igati õigustatud ootus, et majandusliit, kuhu kuulu-
me, peab haarama ohjad, vältimaks järgmisi väljaastu-
misi, tõstmaks majandustaset liidus ning ühtlustamaks 
seda nii riikide kui piirkondade tasemel.
Hiljuti Bratislavas toimunud piirkondade ja linnade tipp-
kohtumisel võis nii ametlikes diskussioonides kui vabas 
vormis peetud vestlustes kuulda, et probleemide tõsidus 
on jõudnud liidu poliitikuteni ning ka väiksemate piir-
kondade muresid teadvustatakse.
Lahenduste leidmisel on äärmiselt oluline roll aga ka ko-
halikel omavalitsustel, kes peaksid suutma ELi investee-
ringuid oma kodukohas rakendada ning toetama ja 
nõustama ettevõtteid toetuste saamise võimaluste osas.
Üks suur murekoht on kindlasti armutult töötav büro-
kraatiamasin. Keeruliste tingimuste ja avaldusvormide 
tõttu võib ühe tegemata jäänud „linnukese“ pärast hea 
potentsiaaliga ettevõte või investeering lihtsalt tegemata 
jääda.
Hea meel on siiski tõdeda, et ka Eestis üha enam toetuste 
taotlemise teemalisi õppepäevi korraldatakse ning ette-
võtlikke inimesi selles osas aidata püütakse.
Samas ei saa ükski Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik 
eeldada, et kogu töö tema eest ära tehtaks. Ka kohalikud 
inimesed ise peaksid näitama initsiatiivi ja püüdlema 
oma kodukoha edu ja arengu nimel.
Kerge on lüüa käega ning kolida pealinna või väljaspool 
kodumaad mõnda suurlinna, kus töökoht olemas ja palk 
hea.
Niisiis muudab ettevõtluse arendamise ja algatamise 
maapiirkondades probleemseks ka see, et lisaks algataja-
le puuduvad ka töökäed. Tegu on justkui surnud ringiga 
– maalt kolitakse ära, sest ei ole ettevõtteid, kus töötada, 
samas, ettevõtete loomisel jääb puudu kvalifitseeritud 
tööjõust.
Küllap peame jääma lootma, et EL suudab bürokraatiat 
lihtsustada ning jätkuvalt väikestele piirkondadele vaja-
likke meetmeid välja töötada, et demograafilist majan-
duslõhet vähendada. Loodame, et Eesti kohalikes oma-
valitsustes jätkub juhte, kes neid võimalusi kasutada os-
kavad ning tahavad. Ning lõpuks, püüdkem ka ise pa-
nustada enda kodulinna või –küla majanduse arengusse, 
olles ettevõtlikud ning pakutavatele võimalustele ava-
tud.

Kuulutaja
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novatiivsed, kasutades targalt 
Euroopa investeeringuid lin-

naprofiili nutikamaks ning 
energiatõhusamaks muutmi-

hendused päästavad majanduse

Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumist 
peetakse iga kahe aasta tagant ning toimumis-
paigaks valitakse tavapäraselt Euroopa Liidu 
eesistuja riik.
Kohtumist korraldab Euroopa Liidu Regioonide 
Komitee.
Regioonide Komitee on ELi nõuandev organ, 
mis koosneb kohalikul ja piirkondlikul tasandil 
valitud esindajatest kõigist 28 liikmesriigist. 
Regioonide Komitee kaudu saavad nad pare-
mini jagada oma seisukohti nende ELi õigusak-
tide kohta, mis otseselt mõjutavad piirkondi ja 
linnasid.
Komitee asutati 1994. aastal ning sinna kuu-
lub 350 liiget. Organi presidendiks on Espoo 
(Soome) linnavolikogu liige Markku Markkula.
Ühe riigi liikmed moodustavad riigi delegat-
siooni, peegeldades asjaomase riigi poliitilist, 
geograafi list, piirkondlikku ja kohalikku ta-
sakaalu. Eesti delegatsiooni kuulub kuus liiget 
ning kuus asendusliiget.

nide arengu teemadel mõtteid vahetamas. 
Foto: Liisi Kanna

sel. „Näiteks Rakverre on vii-
mase seitsme aasta jooksul 
investeeritud ligi 50 miljonit 
eurot täiendavaid Euroopa 
Liidu rahalisi vahendeid, tä-
nu millele on näha olulised 
muutused linnapildis. See on 
suur raha - ligi kolme aasta 
linnaeelarve maht,“ selgitas 
Jaadla.
Rakvere linn oli ka esimeseks 
omavalitsuseks Eestis, mis lii-
tus linnapeade paktiga – sel-
les osalevad linnad ja piir-
konnad võtsid vabatahtlikult 
kohustuse saavutada ja ületa-
da 2020. aastaks seatud ELi 
kliima- ja energiaeesmärgid. 
„Rakvere on Euroopas suure-
päraseks näiteks, kuidas kaa-
sata euroinvesteeringuid. 
Teadliku ja energiatõhusa 
ning targa linnaruumi aren-
damise seisukohalt väärivad 
esiletoomist linna enamiku 
avalike hoonete soojustami-
ne, linna kaugküttesüsteemi 
taastuvküttele üleminek ning 
kahtlemata nutikate lahen-
duste osas esimese Eesti ligi-
nullenergia hoonena Rakvere 
Tark Maja ning energiat sääs-
tev Rohuaia lasteaed,“ kirjel-
das Jaadla.

Töökohtade loomine
Tippkohtumisel viibinud Ra-
handusministeeriumi regio-
naalarengu osakonna nõunik 
Kadri Jushkin tõi Rifkini pre-

sentatsiooni valguses esile 
just uudsete tehnoloogiate 
kasutamise olulisuse Eesti re-
gioonide majandustegevuses.
„Jeremy Rifkin rõhutas oma 
kõnes, et linnadel ja regiooni-
del ei tasu enam investeerida 
20. sajandi tehnoloogiatel põ-
hinevatesse lahendustesse, 
sest need piirkondade SKP-
desse lisandväärtust enam ei 
tooda – see lagi on juba ületa-
tud. Ainus võimalus piirkon-
dade sissetulekuid tõsta on 
teha investeeringuid, luua 
uusi töökohti uudsetel tehno-
loogiatel põhinevates majan-
dustegevustes, näiteks digita-
liseerida tööstust või inves-
teerida taastuvenergia toot-
misse. Eesti linnad on juba 
alustanud tarkade lahendus-
te väljatöötamisega linnaa-
rengus, kuid linnad peaksid 
soodustama uudsete tehno-
loogiate kasutuselevõttu ka 
majandustegevuses - erasek-
toris ja tööstuses -, sest seal 
on suurim potentsiaal uute 
töökohtade loomisele ja sis-
setulekute kasvule,“ arutles 
Jushkin.
Eesti delegatsiooni kuulunud 
Ambla vallavanem Rait Pihel-
gas tõi Eesti, nagu ka maail-
ma suure murekohana välja 
inimeste linnadesse koondu-
mise. „Kui investeeringud tu-
leksid maale, oleks inimestel 
võimalus luua ise töökohti 

ning see arendaks kogu re-
giooni.“ Samas rõhutas Pihel-
gas ka asjaajamise lihtsusta-
mise olulisust. „Bürokraatia 
kaotamine aitab kaasa ka 
piirkondade arengule. Väga 
palju ettevõtjaid ütleb täna, 
et nad ei hakkagi lisaraha 
taotlema ja jätavad investee-
ringu pigem tegemata, kuna 

bürokraatia on nii suur.“
Tippkohtumise lõpuarutelus 
esitleti Bratislava deklarat-
siooni, milles nõutakse, et EL 
parandaks õigusloomet ja 
meelitaks ligi rohkem avaliku 
ja erasektori investeeringuid, 
et luua rohkem töökohti ja 
tulla toime investeerimislõ-
hega.
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MUST KROONIKA

Politsei patrullsõiduki-
tes olev tark- ja riistvara 
on läbi tegemas uuen-
duskuuri. Peagi on kõi-
kides masinates sead-
med, mis muudavad pä-
ringute tegemise kiireks 
ja aitavad andmebaasi 
abil kohe tuvastada 
seaduserikkujad.

Kaius Mölder

Kaasaegne arvutisüsteem on 
hetkel paigaldatud kümnesse 
politseiautosse, mis asuvad 
erinevates prefektuurides. 
Politseinikud on rahul, sest 
põhjaliku uuenduskuuri läbi 
teinud tehnika lihtsustab olu-
liselt andmebaasidest info 
kättesaadavust.
Politsei- ja Piirivalveameti in-
fovarade juhtivkorrakaitsea-
metnik Rauno Rajasalu tõdes, 
et uus süsteem kiirendab pä-
ringute tegemist. „Saame kii-
resti teada inimese isikuand-
med või tagaotsimiste kohta 
käiva info. Kõik see käib kiire-
mini kui vanasti, sest vanad 
seadmed olid töös kümme 
aastat ja need olid lihtsalt 
amortiseerunud,“ lausus Ra-
jasalu.
Ka tarkvara oli aegunud, mis 
tegigi kogu töö aeglaseks. 
Nüüd kasutusele võetaval 
tehnikal on side kiirem, peal 
on uus rakendus ja ka vi-
suaalselt on politseinikul sea-
det kergem kasutada.
Kümme aastat infosüsteemi-
maailmas on ikka väga pikk 
aeg ja vana seade oli ajale jal-
gu jäänud. Siseministeeriumi 
Infotehnoloogia e-politsei 

Ülikiire e-politsei aitab 
hetkega tuvastada rikkujad

tootejuht Annika Sepp ütles, 
et nad alustasid uue rakendu-
se väljatöötamist eelmise aas-
ta sügisel koos politseiga. Ku-
na politseil ei olnud uue süs-
teemi aluseks võtta ühegi tei-
se riigi head näidet, siis tuligi 
tugeva IT-riigina alustada uue 
seadme väljatöötamist nul-
list.
„Käisime tehnikaga tutvumas 
ka välismaal, kus oli meie 
soovidele küll sarnaseid, kuid 
need olid seotud erinevate 
andmebaasidega, mille kasu-
tamine ei sobinud täpselt 
Eesti politseile. Et mitte kel-
lestki sõltuda, hakkasime ko-
gu süsteemi arendamisega ise 
tegelema,“ selgitas Sepp.
Politseinikud on muudatus-
tega rahul, kuid töö täienda-
mise osas jätkub. Sepp ütles, 
et seadmes on olemas tagasi-
sidevorm, kus politseinikud 
saavad kohe anda IT-aren-
dusmeeskonnale tagasisidet, 

saata ettepanekuid ja panna 
kirja, mis teeb muret seadme 
kasutamise juures.
Kui vanasti oli autos olev süs-
teem paikne ja kinnitatud, 
siis nüüd saab politseinik ee-
maldada tahvelarvuti ja selle 
sündmuskohale kaasa võtta. 
Rajasalu tõi näiteks välja, et 
nüüd võib seadmega minna 
kinni peetud sõiduki juurde 
või metsaotsingutele, kus 
saab jälgida kaarti või näha 
teiste liikumisteekonda.
Uudne lahendus töötati välja 
vähem kui aastaga ja nüüd on 
ees etapp, kus toimub 
järk-järgult asendustöö, mille 
käigus saab aasta lõpuks 
kakssada politseiautot uue 
süsteemi. See ei tähenda aga, 
et kogu süsteem valmis oleks. 
Üks suurem uuendus, mida 
ametnikud näha tahaksid, on 
auto numbrimärgi automaat-
ne tuvastamissüsteem.

Foto: Kaius Mölder

PPA kuulutas välja uue vormi- 
varustuse täisteenuse hanke
Politsei- ja Piirivalveameti uue vormivarustuse täisteenuse 
hanke eeldatav maksumus on 8,9 miljonit eurot. Hinnapak-
kumisi oodatakse 15. septembrini.
Peadirektori asetäitja Tauno Tuisu sõnul kaasas PPA han-
keprotsessi erinevate valdkondade eksperte ning küsis taga-
sisidet võimalikelt pakkujatelt. „Kaasasime hanke etteval-
mistusse PPA-väliseid rõivatehnolooge, kes aitasid täpsus-
tada riietuse tehnilisi kirjeldusi ning lõikefaile. Ühtlasi osa-
les ettevalmistuses PPA-väline logistikaekspert, kes aitas 
täpsustada täisteenuse toimimisega seotud küsimusi,“ sel-
gitas Tuisk. „Soovime, et uus hange annaks ettevõtetele või-
maluse koostada parimad pakkumised, mis tagavad polit-
seile järgnevatel aastatel tõrgeteta ja kuluefektiivse vormi-
varustuse tarneahela.“
Tegemist on avatud rahvusvahelise hankega ning see koos-
neb kahest osast: vormiriietus ja jalanõud. Uues hankes ei 
pea pakkujad enam pangagarantiid esitama ning loobutak-
se ka strateegilise laovaru nõudest. Küll ei loobu PPA leppet-
rahvidest lepingutingimuste mitte- täitmisel. „PPA eesmärk 
ei ole kedagi sanktsioneerida, kuid kuna tõrgeteta toimiv 
teenus on PPA-le väga oluline, siis on ka uues hankelepin-
gus ette nähtud leppetrahvid. Tõsi, varasemaga võrreldes 
on need veidi väiksemad,“ sõnas Tuisk.
PPA ootab uue vormivarustuse täisteenuse hanke hinna-
pakkumisi hiljemalt 15. septembril, pärast mida vaatab 
hankekomisjon, kuhu kuuluvad nii PPA töötajad kui ka väli-
sed nõustajad, hinnapakkumised läbi ning oktoobrikuu 
keskpaigaks peaks selguma edukas pakkuja.
Prognooside kohaselt peaks esimene partii uusi vormirõi-
vaid PPA kasutusse jõudma 2017. aasta suve teisel poolel.
PPA alustas uue vormi arendamist ja täisteenusele ülemine-
ku ettevalmistamist 2014. aastal. 2015. aastal kujundati uus 
vorm, valmistati näidiseksemplarid ning viidi läbi vormi 
testkandmine. 2015. aasta teisel poolel kuulutas PPA välja 
täisteenuse hanke uuele vormivarustusele, kuhu esitati kaks 
hinnapakkumist. Kuna need ületasid eeldatava maksumu-
se, lükkas PPA mõlemad pakkumised tagasi ja kuulutas han-
ke lõppenuks.
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PÕLENGUD
25. juulil kell 21.26 said 
päästjad väljakutse tu-
lekahjule Kadrina valda 
Kõrvekülasse, kus teate ko-
haselt põles talu kõrval-
hoone. Päästjate kohale 
saabudes oli talu omanik 
oma jõududega tule kon-
trolli alla saanud. Päästjad 
kontrollisid põlengukoha 
termokaameraga üle. Kõr-
valhoones põles umbes 1 
ruutmeetrit korstna juures 
olevat seina. Päästjad  lah-
kusid sündmuskohalt kella 
22 ajal.
23. juulil kell 09.06 said 
päästjad väljakutse Kadri-
na valda Ama külla, kus su-
vilas põles põrand. Tule-
kolde kustutamiseks oli 
päästjatel vaja avada 
põrandakonstruktsioone. 
Kokku põles umbes 2 ruut-
meetrit. Tulekahju kustuta-
ti kell 12.18. Päästetööde 
juhi märkmete kohaselt 
soojustati eelmisel päeval 
põrandat ning seda tehti 
vahu süstimise meetodil. 
Väidetavalt toimub selle 
vahu keemilise reaktsiooni 
tulemusena kuumene-
mine. See fakt ja tulekahju 
tekkepõhjus on selgitamis-
el.

VARGUSED
Ööl vastu 26. juulit murti 
Tapal Spordi tänaval sisse 
garaazhi ja varastati elek-
tritööriistu. Kahju on 1860 
eurot.
26. juulil teatati politseile, 
et Laekvere vallas Rahkla 
külas varastati karjalauda 
territooriumilt süvavee- 
pump. Kahju on 300 eurot.
23. juulil teatati politseile, 
et Tapal Pargi tänaval murti 
sisse eramusse ja varastati 
tööriistu. Esialgne kahju 
on 980 eurot.
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Lääne-Virumaal avas 24. juu-
lil toimunud teisel üle-eestili-
sel avatud talude päeval oma 
uksed 23 talu, millest lausa 
kaks jõudsid külastatavuse 
esikümnesse.
„Tänavu tehti 234 osalenud 
ettevõttesse üle 83 000 külas-
tuse ehk ligi kaks korda mul-
lusest rohkem,“ ütles Maaelu-
ministeeriumi avalike suhete 
osakonna juhataja Kristo 
Mäe. „Aasta-aastalt kasvav 
huvi näitab, et Eesti inimeste-
le pakub põllumajandus ja 
maaelu huvi ning avatud ta-
lude päev on leidnud koha 
Eesti inimeste südames.“
Kõige enam külastajaid oli tä-
navu Ida-Virumaal asuvas 
Konju mõisa talus, mida kü-
lastas 3200 inimest. Harju-
maal asuvat Esko talu külas-
tas 2050 ja Tartumaal asuvat 
Andre Farmi 2000 inimest.
Külastajate arvu poolest 
mahtusid esikümnesse veel 
Saidafarm OÜ Harjumaal 
(1570), Madila Mahetalu Har-
jumaal (1500), Saksa talu 
pood Saaremaal (1400), Sepa 
talu Põlvamaal (1200), OÜ 
Voore Farm (1093) ja Arkna 
mõis (1050) Lääne-Virumaal 

Vinnis avatakse mälestuskivi 
Pühapäeval, 31. juulil Vinni spordikompleksi ees avatav mä-
lestuskivi on pühendatud endise Vinni Näidissovhoostehni-
kumi (NST) töökale rahvale ja nende kauaagsele juhile ning 
direktorile Heino Kallastele.
31. juulil möödub 25 aastat Vinni NST (täpne sotsialismi-
aegne nimetus: Tööpunalipu ordeniga NLKP (Nõukogude 
Liidu Kommunistliku Partei) XXV kongressi nimeline Vinni 
Näidissovhoostehnikum) direktori Heino Kallaste surmast.
Vinnis edenes elu eriti jõudsalt majandijuhi Heino Kallaste 
juhtimise ajal aastatel 1959 – 1987. Vinni oli tuntud väga 
kõrgete majandusnäitajate ja saakide poolest üle kogu endi-
se NSV Liidu.
Kui tänasel päeval annavad Eesti lehmad keskmiselt 22 liit-
rit piima päevas, siis Vinni lehmad lüpsid juba toona kesk-
miselt üle 15 liitri, samas üleliiduline keskmine oli kõvasti 
alla 10 liitri päevas.
Vinni majand oli üks kõige kõrgemate palkade ja töötajatele 
parimate olmetingimustega majand üle terve Eesti, rääki-
mata teistest liiduvabariikidest. Eriti keeruliseks tegi majan-
damise see, et üleliiduliseid tobedaid nõudmisi püüdsid ko-
halikud põllumajandusjuhid täita saksaliku täpsusega. Kal-
laste oli aga majandusmees ja täitis neid nõudmisi ainult 
paberil. 
Kallaste juhtimisel ehitati välja väga palju tolleaegse tipp-
tehnoloogiaga tootmishooneid, heas korras Vinni alevik, 
spordihoone koos ujulaga, klubi, lasteaed, Vinni-Pajusti 
kool, elumajad jne. Samuti ehitati palju ja korrastati osa-
kondade keskusi Viru-Jaagupis, Kütis, Vetikus, Kaarlis, Roo-
deväljal, Vaekülas ja Piiral.
Vinni NST mälestuskivi on kavas avada rongkäiguga Vinni 
mõisa eest (kogunemine kell 11.30 Vinni spordikompleksi 
ette). Rongkäiku ilmestab Rakvere Linnaorkestri puhkpilli-
muusika. Järgneb kivi pidulik avamistseremoonia kell 12 
Vinni Spordikompleksi ees.
Pärast kivi avamist toimub kella 14st ühine pikalauapidu 
traditsiooniliste nõukaaegsete söökide ja jookidega Vin-
ni-Pajusti Gümnaasiumis, kus on kavas tervitused ja sõna-
võtud. Näidatakse vanu filme ja fotosid, meeleolu loob ja 
tantsumuusikat teeb Karl Madis. Päevajuht on Samuel Go-
lomb.
Avamisele on oodatud kõik. Peopääsme saab osta ka koha-
peal 10 euro eest.

Kuulutaja

Avatud talude päev oli edukas

Avatud talude päeva avamine toimus Jõgevamaal Palamuse 
vallas Tarto talu hoovis.

Foto: Kalev Lilleorg

ning Nopri talu (1050) Võru-
maal.
Eestvedajad tänavad kõiki 
234 avatud talude päeval uk-
sed avanud ettevõtet ning kü-
lastajaid, kes tegid päeva 
meeldejäävaks. „Avatud talu-
de päeva edu taga on sadade 
inimeste vabatahtlik panus 
maaelu ning põllumajanduse 
tutvustamisel. Kõik end küla-
listele avanud ettevõtted ja 
nende abilised väärivad suu-
rimat tänu ja tunnustust,“ li-

sas Mäe.
Lääne-Virumaal saab taas ta-
lumajapidamisi külastada ju-
ba 30-31. juulil, mil leiab aset 
Pandivere peretalude päev. 
30. juulil kutsuvad huvilisi 
külla Väike-Maarja ja Tamsalu 
valla peretalud, 31. juulil oo-
datakse külastajaid Rakke 
valda.

Kuulutaja

Haljala vallas renoveeri-
takse sel suvel perears-
tikeskust, Põdruse sot-
siaalkortereid ning Tam-
mispea vee- ja kanali-
satsioonitorustikku.

Katrin Kivi

Renoveerimistööde tarvis on 
saadud ligi 250 000 eurot toe-
tusraha, millele lisandub valla 
oma panus ligikaudu 50 000 
eurot.

Perearstikeskus
Haljala perearstikeskuses al-
gasid ehitustööd, mille käigus 
vahetatakse välisuksed ja ak-
nad ning uue värvilahenduse 
saab fassaad.
Mõnda aega murelapse staa-
tuses olnud Haljala perearsti-
keskuse soojapidavus oli val-
lavanem Leo Aadeli sõnul ni-
gel ja ka välisilme üle uhkust 
tunda ei saanud. „Tööde ko-
gumaksumuseks on 20 000 
eurot, mis kaetakse vallaeel-
arvest,“ rääkis ta.
Paraku on tegemist siiski aju-
tise lahendusega. „Seoses hal-
dusreformiga on palju küsi-
märke. Suure tõenäosusega 
ühinevad aasta lõpus Vihula, 
Haljala ja Kadrina vald. Vii-
mane võib saada toetusraha-
ga korraliku perearstikeskuse, 
kuid logistiliselt oleks muga-
vam Vihula ja Haljala inime-
sel teha terviseuuringuid 
Rakveres.“
Praegu võtab Haljala perears-
tikeskuses vastu perearst ja 

Haljala panustab sotsiaalvaldkonda 
ja kvaliteetsesse elukeskkonda

kaks õde. „Ka hambaravi on 
olemas,“ rääkis Aadel. „Hoo-
nes on veel mõned vabad 
pinnad, kuhu otsime rentnik-
ku, kes osutaks täiendavalt 
teenuseid tervishoiu või sot-
siaalalal. Kui me ruumidele 
rakendust ei leia, osutub hoo-
ne üledimensioneerituks.“

Sotsiaalkorterid
Vallavanema sõnul on sot-
siaalpindasid mujalgi, kuid 
tulevikus koondatakse kõik 
Põdrusel asuvasse korterela-
musse. Getostumise ohtu val-
lavanem ei näe. „Nii on abiva-
jajad meil paremini silma all 
ja keegi ei jää abita,“ selgitas 
Aadel.
EAS toetas regionaalsete in-
vesteeringutoetuste prog-
rammi vahenditest Põdrusel 
asuva Kodupaiga kinnistu 
korterelamu üldehitustöid 22 
455 euroga, millele lisandu-

vad valla omavahendid 5000 
eurot.
„Ehitustööde käigus paigal-
datakse nelja korterisse uus 
elektrisüsteem, avatäited, 
uuendatakse ruumide sisevii-
mistlust ning korrastatakse 
küttekolded,“ loetles Aadel. 
„Paraneb majaelanike elu-
keskkond, turvalisus ning 
suureneb korterelamu ener-
giasäästlikkus ja tuleohutus. 
Korteritesse paigutatakse ela-
ma toimetulekuraskustes ja 
vähekindlustatud pered, kok-
ku kaheksa isikut.“
Kolme viimase aasta jooksul 
on Haljala Vallavalitsus pa-
nustanud umbes 53 000 eurot 
korterelamu seisukorra pa-
randamiseks ja tuleohutuse 
suurendamiseks.

Tammispea vee- ja 
kanalistasioonitorustik
Mahukaim ja kalleim töö käib 
aga Tammispea teel. Leo Aa-

del rääkis, et Keskkonnain-
vesteeringute Keskuse SA ra-
huldas ASi Haljala Soojus 
taotluse tagada Tammispea 
elanikkonnale nõuetekohane 
varustus joogiveega ja reovee-
käitlemine.
„Projekti käigus rekonstruee-
ritakse Essu külas Tammispea 
teel asuvad olemasolevad 
vee- ja kanalisatsioonitorusti-
kud ning ja tagatakse ühine-
misvõimalus 18 kinnistule, 
ühendatakse piirkond
Essu küla vee- ja kanalisat-
sioonitorustikega, likvideeri-
takse olemasolev puurkaev, 
rajatakse ülepumpla,“ selgi-
tas Aadel.
„Tammispea tee piirkonna lii-
tumine Essu ühisveevärgiga 
tagab kvaliteedinõuetele vas-
tava joogivee 76le seni indi-
kaatornäitajate poolest nõue-
tele mittevastavat vett tarbi-
nud elanikule. 34 inimesel 
avaneb võimalus liituda ühis-
veevärgiga. Rekonstrueerimi-
ne vähendab ka Selja jõe 
reostuskoormust ning vähe-
neb nõrgalt kaitstud põhjavee 
reostumise oht.
Essu küla Tammispea tee vee- 
ja kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimist toetatakse 
208 000 euroga, projekti ko-
gumaksumus on 246 665 eu-
rot.

*SUURE NÕUDLUSE TÕTTU 

PIKENDASIME KAMPAANIAT 

AUGUSTI LÕPUNI.

KAITSE PUITPINDU TEKNOS WOODEX 
PUIDUVIIMISTLUSSARJAGA

TOOTESEERIA MAJADELE, TERRASSIDELE, 
PAADISILDADELE, AIAMÖÖBLILE JA TEISTELE 

PUITPINDADELE. KESKKONNASÕBRALIK, 
ILMASTIKUKINDEL JA TÕHUS.

HOOLITSE
PUIDU EEST!

Renoveerimisjärgus perearstikeskus.
Foto: Haljala vallavalitsus



Kuulutaja reede, 29. juuli 20166 TÖÖ/KOOLITUS

Vaala Keskuse enam 
kui poolel tuhandel 
ruutmeetril laiuv mööb-
lisalong pakub peami-
selt kodumaist kvali-
teetset toodangut. Mee-
lepärase mööblitüki 
võib kohe kaasa viia, 
kuid kui kliendil on 
erisoove, siis leitakse 
sobiv lahendus kahe nä-
dala jooksul.

Katrin Kivi

Paar aastat tagasi märkasid 
Marberg Kinnisvara OÜ asu-
tajad Avo Bergström ja Martti 
Sikka kinnisvara vahendades 
ja hooldades, et kliendid vaja-
vad abi ka köögimööbli osas. 
Sündis kaubamärk Marberg 
Sisustus.

Kliendikesksus
Marberg Sisustuse mööblisa-
longi juhataja Lea Räme sõ-
nul on ettevõtte trumbiks 
kliendikeskne lähenemisviis. 
„Küsin alati kliendilt palju 
küsimusi,“ selgitas ta. „Soo-
vin, et ostja saaks toote, mis 
talle sobib ja mis pakuks talle 
pikaks ajaks rõõmu.“
Pehme mööbli puhul pidavat 
juhataja sõnul olema kõige 
tähtsam kanga ja karkassi 
kvaliteet. „Sageli ei oska 
kliendid ise tähelepanu pöö-
rata kangal märgitud tähiste-
le,“ jätkas ta. „Tähtsaim tähis 

on martindale ehk kanga ku-
luvusaste. Mida suurem on 
number, seda parem.“
„Oma tööd tehes uurin klien-
tidelt ka pereliikmete kohta,“ 
jätkas pikaaegse kogemusega 
Lea Räme „Näiteks koduloo-
made olemasolu puhul tuleb 
valida vastav materjal. Või siis 
kui palju kaalub inimene? 
Meil just oli kogemus, kus 
kliendi abikaasa on väga suur 
mees ning lasime seda arves-
se võtta ka tehase tootmis-
protsessis.“
Ka Bergström kinnitas, et 
kliendi rahulolu on väga tä-
his. „Oleme valmis kõiges 
kaasa rääkima ja läbi aruta-
ma,“ ütles ta. „Püüame leida 
isegi kliendi väljaotsitud pildi 
järgi tootja, kes eseme talle 
valmis teeks. Aitame olemas-
olevat mööblit parandada. 
Alles võtsime vastu renovee-
rimistöö, mille käigus sai va-
naaegne tool uue kuue. Ja se-
da kõike saame pakkuda väga 
mõistlike tähtaegadega.“
Juhataja Lea Räme leidis aga, 
et ühe töö peaks klient siiski 
ise ära tegema – saama aru, 
mida ta soovib. „Väga keeruli-
ne on kliendiga, kes ütleb, et 
ta tahab diivanit, aga ei tea, 
millised on ootused mööbli-
tükile.“

Konkurentsi ei karda
Kuidas mööblikauplustel 
praeguses majandussituat-
sioonis läheb? „Konkurents 
on loomulikult väga tihe, 
kauplusi on Rakvere jaoks 
ilmselgelt liiga palju,“ leidis 

Bergström. „Aga me ei karda 
konkurentsi, igaüks on enda 
eest väljas. Kuigi müügima-
hud on kõikjal ja mitte ainult 
meil langenud, tunneme end 
kindlalt.“
„Selle ajaga oleme jõudnud 
selekteerida parimad mööbli-
tootjad Eestis ja meil on nen-
dega tõesti  suurepärased 
suhted. Nad on valmis tule-
ma vastu ka meie kliendi kõi-
ge väiksemale erisoovile ja 
kvaliteet on tasemel. Piirita-
guse mööbli puhul ei tea sa 
kunagi, mis karbis on. Ja kui 
on jama, siis naljalt ei lahen-
da seda keegi. Eesti kohalik 
turg on nii väike, et siin eksi-
da ei saa, sestap on meile olu-
line, et teeksime koostööd 
parimatega.“
Ka hinnapoliitika hoiab ette-
võtja paindliku. „Püüame 
hoida valiku mitmekesise,“ 
kommenteeris Bergström. 
„Oleme leidnud võimalused 
pakkuda klientidele mööblit, 
mis ei maksa oluliselt rohkem 
kui näiteks Poola oma. Mis 
puudutab köögimööbli vali-
kut, siis see on ainuke seg-
ment, kus meil on mõned 
Poolast pärit eksemplarid 
müügis, just hindade pärast.“
Lea Rämeda sõnul on Mar-
bergi mööblisalongist võima-
lik osta ka järelmaksuga. 
„Meil on Koduliisinguga hea 
koostöö ja kliendid kasutavad 
seda meelsasti. Kuigi pean üt-
lema, et järelmaksu trend on 
langemas.“

Marbergi mööblisalong 
on iga sisustaja unistus

Avo Bergström: „Särasilmne Lea Räme on meie salongi eestvedaja, keda meie ja kliendid 
usaldame. Salong on Lea kujundatud ja sisustatud.“ 

Foto: Katrin Kivi

• Metalliettevõte Väike-Maarjas otsib 
oma meeskonda objektijuhti, kee-
vitajaid, montaažitöölisi. Vajalik 
valmisolek välislähetusteks! Samuti 
pakume tööd joonestajale. Info telefo-
nilt 5347 7879

• Aru Grupp AS võtab tööle akende 
ja treppide värvija. Võimalusel 
väljaõpe kohapeal. Töö vahetustega. 
Info telefonil 503 9544; e-post info@
arugrupp.ee

• Soome fi rma pakub tööd kogenud 
katuseehitajatele. Töökoht on 
Soomes Uusimaa piirkonnas. Tegija 
mehe palk on korralik ja vastab Soo-
me ehitusala tingimustele. Lisainfo 
telefonil +358 40 5492 666 või saada 
CV e-postile kattotiimi@kattotiimi.fi 

• Scandic Houses OÜ otsib Helsingi 
piirkonda oskustega üldehitajaid, 
viimistlejaid ja plaatijaid. Vajalik 
rohelise kaardi olemasolu (korterite ja 
büroohoonete renoveerimine). Töö on 
ametlik Eesti ettevõttes. Kasuks tuleb 
B- kategooria juhiluba, auto kasutamise 
võimalus ja soome keele oskus. Vaja-
dusel abistame elamisega. 12 € tunnis 
kätte. Huvilistel palun saata CV meilile. 
Info@scandichouses.com või helistada 
+372 503 1157

• Otsime oma meeskonda 2-3mehelist 
brigaadi, kelle tööks on plekk-katuste 
vahetus ja kõik sinna juurde kuuluv. 
Töö Soomes Helsingi ja Pori piirkonnas. 
Vajalik vähemalt algne soome keele 
oskus. Meie poolt tööauto, majutus ja 
laevapiletid. Palk tükitöö alusel. Töö 
aastaringselt. Lisainfo kait10@hot.ee 
tel 5134 182

• Otsin töömehi Soome (ehitus, lam-
mutus). Soovitavalt roheline kaart. Tel 
5646 7038

• Võtame oma meeskonda müügikon-
sultandi, kes valdab eesti ja vene keelt. 
Sobib ka (üli)õpilasele. kristo@k-kum-
mid.ee

• Ilustuudio, mis asub Krooni Selveris, 
pakub tööd juuksurile ja prakti-
kandile. Küünetehnik Marika pakub 
suvehinnaga maniküüri, pediküüri, 
kulmude vahatamist, depilatsiooni 
vahaga ja muui iluteenuseid. Tel 5901 
9373, 5153 304

• Töömahu suurenemisega pakun 
tööd taksojuhtidele. Vajalik takso-
koolitus. Tel 5282 659

• Võtame tööle C-, E-kat. autojuhi 
(suvel kallur, talvel tent). Tel 5061 861

• Firma pakub tööd C-, E-kategooria 
veoautojuhile (üle Eesti). Tel 5127 883

• Pakkuda tööd võsalõikajatele. Tel 
5199 6563

• Vajan metsatöölist Rakverest või lä-
hiümbrusest. Soovitav B-kat. juhiluba. 
Tel 5673 5648

• OÜ Forest Silver pakub tööd metsa-
mehele. Töödeks valgustus, kultuur-
hooldus, harvesteri eest ja järelt lõikus. 
Võimalik väljaõpe. Info tel 5309 0698

• Talu vajab abilist vähemalt paar korda 
nädalas (meesterahvast). Tel 5687 4956

• OÜ võtab tööle lüpsja (torusselüps) 
ja karjaku. Elamispinnavõimalus. Tel 
5656 4680

• Sigwar OÜ pakub tööd Ida-Virumaal 
Lüganuse Vallas Varja külas asuva 
seafarmi töötajale. Ootame tubli ja 
tööka inimese kõnet: +372 56 256 371

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

• Korralik naispensionär otsib aju-
tiselt tööd (koristamine, haige 
hooldamine). Tel 5808 5260

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

VAJAD TÖÖD? OTSID TÖÖTAJAT?
PARIM VÕIMALUS SELLEKS ON AVALDADA KUULUTUS KUULUTAJAS

TIRAAŽ ON 15 500 NING KÕIK KUULUTUSED ON 
NÄHTAVAD KA INTERNETIS.

VÕTA ÜHENDUST
322 5093

KUULUTUS@KUULUTAJA.EE
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Lugeja küsib: Meie ettevõtte 
peakontor asub Tallinnas, aga 
kontorid asuvad mitmes Eesti 
paigas. Äsja kuulutati välja 
töökeskkonna voliniku vali-
mised. Kas piisab, kui volinik 
on vaid Tallinnas või peaks 
iga kontor oma voliniku vali-
ma?

Vastab Meeli Miidla-Vanata-
lu, Tööinspektsiooni peadi-
rektori asetäitja töösuhete 
järelevalve ja õiguse alal.
Töökeskkonna volinik esindab töötajaid töötervishoiu ja 
tööohutuse küsimustes. Töökeskkonna volinik tunneb oma 
üksuse töötajaid ja töötingimusi, ta jälgib, et töötervishoiu 
ja tööohutuse nõuded oleksid täidetud ning vahendab töö-
andja ja töötajate vahelist suhtlust.
Territoriaalselt eraldatud struktuuriüksuste töötajad ning 
vahetustega tööl käivad töötajad ei pruugi teise struktuuri-
üksuse või vahetuse töötajatega kokku puutuda. Seetõttu 
võivad töötajad valida oma töökeskkonnavoliniku. Üksuse 
oma voliniku valimine on võimalus, mitte kohustus.
Õigustatud on eraldi töökeskkonnavoliniku valimine struk-
tuuriüksustesse, mis asuvad näiteks eri maakondades ja ük-
sustes töötab rohkem kui kümme töötajat. Samuti võivad 
töötajad valida oma töökeskkonnavoliniku samas linnas 
olevatesse struktuuriüksustesse, kus on üle kümne töötaja. 
Kindlasti peaks volinik olema üksustes, kus töökeskkonnas 
esineb ohutegureid, mille ohjamiseks peab tööandja raken-
dama abinõusid.
Samas ei ole seadusega vastuolus ka olukord, kus üks voli-
nik esindab mitme struktuuriüksuse või vahetuse töötajaid. 
Küll peab sel juhul olema tagatud, et volinik tõepoolest 
teaks erinevate üksuste töötajaid ning töökeskkonda.
Töökeskkonnavoliniku valivad töötajad ning tööandja peab 
looma võimaluse valimiste läbiviimiseks. Kui ettevõttes on 
moodustatud töökeskkonnanõukogu, peab seal olema töö-
keskkonnavolinikke võrdsel arvul tööandja esindajatega. 
Näiteks kui ettevõttel on kümme kontorit ja igast kontorist 
on valitud üks volinik, peab nõukogus olema ka kümme ini-
mest, kes esindavad tööandjat.

JURIST ANNAB NÕU
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Albert Perzinši rosaa-
rium, Paul Meose leiuti-
si täis kiviaed, Pärapõr-
gu puhketalu ja Mäda-
pea mõisa floksialleed 
– need olid vaid vähe-
sed Lääne-Virumaa kau-
nid kodud, mida Kunderi 
Seltsi aiahoolikud imet-
lemas käisid.

Ülle Kask

Juulikuu keskel külastasid 
Kunderi Seltsi aiahoolikud 
Lääne-Virumaa kauneid ko-
duaedu. Ühte päeva mahtus 
ainult killuke, aga ahheta-
mist, et „Oh seda ilu!” jagus 
küllaga.

Albert Perzinši 
hurmav rosaarium
Varangule, Albert Perzinši ae-
da jõudes olid roosigurmaa-
nid lillede ilust lummatud. 
Muhe vanahärra rääkis, et is-
tutas kümme aastat tagasi 
kolm esimest taime. Praegu 
on tema aias 200 erinevat 
roosisorti. Alberti nõuandjad 
on Põltsamaa roosiaia raja-
nud Rein Joost ja teine Eesti 
kuulus aretaja Mart Ojasalu. 
„Oleme sõbrad ja mul on sel-
le üle väga hea meel.”
Nippe kapriissete lillede kas-

vatamisest ja rooside talvitu-
misest jagus ohtralt. Aednik 
rääkis, et poes müüdavat pa-
kasekangast kutsutakse „roo-
side surilinaks”. „Meil on kül-
mad ja 
heitlikud 
talved, mil 
tempera-
tuur kõigub 
kahest 
kraadist ka-
hekümne-
ni. Peale 
ülesmulda-
mist võiks 
pealmine 
materjal ol-
la hoopis 
tugedele 
asetatud 
koormaka-
te, mis ei 
ima vihma-
ga niiskust 
sisse.”
„Roosidega 
tasub olla 
laisk. Keva-
del pole vaja külma saanud 
kaunitaride väljakaevamisega 
kiirustada, vaid oodata jaani-
päevani või veelgi kauem. Õr-
nalt kobestada, panna väetist 
ja jääda ootele ning uued võr-
sed võivadki üles ärgata.”

Paul Meos 
leiutab ja luuletab
Ubja külas Roosi tänaval elab 

Paul Meos - mees nagu orkes-
ter. Kivi-Paul, nagu kohalikud 
teda kutsuvad, on kuldsete 
kätega leiutaja, aednik ja luu-
letaja.

Mehel on kõik läbi mõeldud, 
alates kividega ääristatud lil-
lepeenardest ja lõpetades 
kartulipõlluga, mis vohas ja 
õitses ilma ühegi umbrohu-
libleta. Haaratsiga, mis mee-
nutas pikka teravate piidega 
reha, „riisub” Paul kevadel 
umbrohu ära ja alles siis mul-
dab mugulad üles vagudeks. 
Noppimiseks on tal erilised 

konksud, mis mugulaid katki 
ei tee. „Nimetan seda käsi-
kombainiks.”
Igas aias on suvel ka grill ja 
Paul on selle meisterdanud 

vanast Riga pe-
sumasinast, 
millele saab tule 
alla teha ja siib-
riga kuumust re-
guleerida.
Pauli aeda võib 
nimetada ka ki-
viaiaks. Igal ki-
vil, mille vahele 
on istutatud lilli, 
on oma nägu. 
Paul näitas di-
nosauruse poe-
ga, ussikuningat 
ja kiviroosi.
Pole ime, et sel-
lise fantaasiaga 
mees ka luule-
tab. Hüvastijä-
tuks lugeski ta 
mõned värsid, 
mis vallandasid 
tormilise aplau-

si ja naerulagina.

Kolgata tee 
Pärapõrgu puhketallu
Aiahoolikute retk jätkus Miila 
külasse Kolgata maaüksuse 
Pärapõrgu puhketallu, mille 
perenaiseks Marge Jürnas.
„Kuhu pärapõrgusse me 
nüüd sõidame,” aasisid eks-
kursandid, kui ohtlikult kraa-

Aiahoolikud imetlesid Lääne-Vir

Kirjadega „Living the high life” („Elades täiel rinnal”) T-särgis Albert  

Albert Perzinši roosilugusid kuulates saime 
teada, et kollast värvi on olnud raske aretada. 
Esimene roos, mis pookida õnnestus, oli Soleil 
D’or.
Legend aga pajatab, et kuskil araabia maades 
elas Suleiman. Õukondlased rääkisid talle, et 
haaremi lemmiknaine Aiza murrab truudust, 
aga mees ei uskunud seda. Öösel ilmutas 
Suleimanile Muhamed ja käskis hommikul 
Aizale öelda, et torgaku vette need asjad, 
mis tal käes on. Kui need värvi muudavad, on 
kuulujuttudel tõepõhi all. Aizal oli peos punane 
roos, mis vees kollaseks värvus. Sellest ajast 
peale peetakse kollast roosi liiderlikkuse ja 
truudusetuse sümboliks.

vikallastel manööverdav buss 
lõpuks kohale jõudis. Maalili-
ne pilt, mis avanes, oli kui pa-
radiisiaed.
Kolmest majast koosnevat tu-
rismikompleksi ümbritsesid 
kaunilt kujundatud lillepeen-
rad täis roose ja elulõngasid 

ning okaspuude minivorme. 
Kõige krooniks kroonis ro-
helust tiik, mida ääristasid lii-
liad ja kõrrelised. Hulpivad 
vesiroosid ei olnud tradit-
sioonilised valged, vaid hoo-
pis roosad ja punased.
Pärapõrgust viis tee taas tsivi-
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umaa koduaedu

Perzinš tutvustab roosisorte. 
Foto: Ülle Kask

liseeritud maailma - Ulvi kü-
lasse, Kersti Jürna hostade ja 
rooside kollektsioonaeda.

Mädapea mõisa
floksiaed
Mädapeal ootas aiahoolikuid 
mõisa väravas perenaine Ma-
rika Vartla kaasaga. Marikale 

ei meeldi, et teda mõi-
saprouaks kutsutakse. „Mina 
olen aednik,” ütles ta.
Mõisahäärberi ees laius värs-
ke istutusala pea sajast erine-
vast floksisordist. „Te kindlas-
ti imestate, miks need nii ti-
hedalt üksteise kõrval kasva-
vad, aga põhjus on lihtne, ha-

ritud maad on väheseks jää-
nud ja hiljem saab neid ju 
harvendada, sest floks tahab 
õhku ja avarust.”
Jahukaste vastu, mis leeklilli 
kimbutama kipub, soovitas 
Marika kasutada fungitsiidi 
Topas. „Fairy ega puutuhk 
kahjuks ei aita,” rõhutas ta.
„See on sodipeenar,” osutas 
Vartla suurele lillemäele, kus 
läbisegi liiliatega oli kivik-
taimla mägisibulatega ning 
hulgaliselt püsikuid. „Kui 
hakkan tõelist iluaeda raja-
ma, saan siit taimi võtta.”
Lahke perenaine kutsus kõiki 
aiandushuvilisi 5. ja 6. augus-
til Mädapea floksipäevadele. 
„Loengut tulevad pidama 
kaks vene kuulsat floksiareta-
jat ja Peterburi Floksipäevade 
ja floksikonkursside korralda-
jat - Jelena Konstantinova ja 
Svetlana Voronina,” teavitas 
Vartla.
Maia Simkin, Sõmeru valla 
keskkonnaspetsialist ja Kun-
deri Seltsi aiandusringi ju-
hendaja, lisas, et floksipäeva-
dele võib ka lapsed kaasa võt-
ta, sest sel ajal, kui ema lille-
maailmas viibib, tegeleb pisi-
perega lastehoid.
„Pokemone aga mõisapargis 
püüda ei tohi, sest mõni sind-
rinahk võib ennast peita väga 
haruldase floksi põõsasse ja 
siis on kahju suur,” naljatas 
Maia.
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• Ostan 1toalise k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 5081 
311

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

• Ostan 1 -2toalis e korteri 
Rakveres, võib vajada kap remonti. 
Hind kuni 20 000 €. Tel 5062 896

• Otsin korterit  Haljalas või 
Rakveres. I või II korrus. Tel 5667 
0967

• Otsin suuremat krunti või 
soodsat maja Haljalas või selle 
vahetus läheduses. Tel 5667 0967

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan elamumaad Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5834 4732

• Müüa remonti vajav ahiküttega 
kööktuba Rakveres Rägavere 
teel. II korrus, uus aken, puukuur, 
kuivkäimla I k, vesi kaevust. Hind 
6500 €. Tel 5354 3758

• Müüa 1toaline k.m. korter 
kesklinnas Saue 13 (32 m2). Tel 
5692 1940

• Müüa 1toaline korter alevis 
Rakvere l inna lähedal,  otse 
omanikult. Tel 5230 428

• Müüa 1toaline keskküttega 
korter Kundas Pargi tn. II korrus, 
27 m2. Hind 2000 €. Tel 5627 7034

• Müüa 1toaline korter Kundas 
Kasemäe 11 (II k.) või vahetada 
Tapal korteri vastu. Tel 5676 9806

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

•  Mü ü a  2 t o a l i n e  k . m.  h e a 
asukohaga kesklinna korter. 48 
m2, madalad maksud, toimiv 
ühistu. Tel 5821 3495

• Müüa 2toaline korter Vinnis 
Kiige tn 2. Hind 12 000 €. Tel 5058 
308

• Müüa Laekveres 3toaline ja 
2toaline korter. Info 5563 8122

• Müüa 3toaline ahiküttega 
korter. Vajab remonti. Tel 5834 
0937

• Müüa 3toaline korter Uhtnas (I 
k). Hind kokkuleppel. Müüa maad 
Tallinn-Narva mnt ja Kunda jõe 
vahelisel alal (1,6 ha). Tel 5236 447

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

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

KINNISVARA

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

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

Turu plats 5, II korrus, Rakvere
322 3601

rakvere@uusmaa.ee

UUS MAA RAKVERE BÜROO

Margus Punane
Tegevjuht
Kutseline maakler
504 9998

Triinu Heinluht
Hindaja, Maakler
5391 0678

Taivi Kask
Kutseline maakler
5567 1233

Tõnu Kuhi
Kutseline hindaja
502 2114

Nele Aart
Kutseline maakler
5697 5217

SUURE AIAGA HUBANE KODU
KUNDAS KOIDU TN

Kinnistu 1633 m², elamu 116 m², garaaž, renov.

75 000 € UUS!

Triinu Heinluht, 5391 0678

MAJA RAKVERE KESKLINNAS
F. G. ADOFFI 2a

Kinnistu 1 094 m², elamu 145 m²

37 000 € 

MAAKIVIST MAJA 
RAKVERE VALLAS LASILA KÜLAS

Kinnistu 2,6 ha, elamu 191 m², vesipõrandaküte

42 990 € UUS HIND!

Margus Punane, 504 9998

RUUMIKAS JA VALGUSKÜLLANE KORTER
SÕMERU VALLAS UHTNA KÜLAS

2 tuba, 54,6 m², korrus 2/3, õhksoojuspump

15 000 €

SAUNAGA KORTER 
VIRU-JAAGUPIS KAASIKU 7

4 tuba, 78 m², korrus 1/2, ahiküte
Nele Aart, 5697 5217

HUBANE KODU 
RAKVERE LINNAS SÕBRA 3

Kinnistu 597 m², elamu 103 m², 4 tuba

65 000 € UUS!

PRIVAATNE KOHT HALJALA SÜDAMES
KOOLI PÕIK 1

Kinnistu 1,5ha, elamu 82m², vesi sees, abihooned

PRIVAATSE HOOVIGA ELAMU
RAKVERE VALLAS LEPNA KÜLAS

Krunt 2 ha, elamu 51,4 m², 3 tuba, saun

Nele Aart,  5697 5217

Nele Aart, 5697 5217

39 990 €

Taivi Kask, 5567 1233

7 900 €

Taivi Kask, 5567 1233

31 900 €  UUS HIND!

Margus Punane, 504 9998

15 500 €

Andrus, 527 1011

42 m², I k
MÜÜA 2-TOALINE KORTER 

KARJA TN RAKVERES
• Majas 6 korterit
• Ahiküte, puukuut
• Toad läbikäidavad

Andrus, 527 1011

8 900 € 5554 m²

33 000 € 140 m²

30 000 €

Andrus, 527 1011

Andrus, 527 1011

Andrus, 527 1011

Andrus, 527 1011

48 m², IV k

163 m²

15 000 €

• Uued aknad
• Hea asukoht
• Puhas ja korras korter

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
TIIGI 7 VINNIS

30 800 € 48 m², III k

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
KÜTI TN RAKVERES

• 2 magamistuba eraldi
• WC ja vannituba koos
• Päiksepoole avatud köök-elutuba

MÜÜA MAAMAJA 
SAARA KÜLAS VINNI v.

• Kinnistu 1,87 ha, 3 tuba, abiruumid
• Saun, 2 kuuri, laut, kelder, garaaž
• Männimets, hea juurdepääs

MÜÜA MAJA
KAVASTUS VÕSU mnt ÄÄRES

• Kinnistu 2,6 ha
• Rehielamutüüpi palkmaja
• Kaev, elekter EE 1x20A

2565 €

Andrus, 527 1011

18 500 € 908 m²

Andrus, 527 1011

MÜÜA KINNISTU 
VÕSU VIHULA VALLAS

• Kõrghaljastus
• Elamumaa
• Soodne hind!

34 500 €

Andrus, 527 1011

149 m²
MÜÜA MAJA KUNDA LÄHEDAL

LILLEMÄEL VIRU-NIGULA v.
• Kinnistu 1,4 ha, 2 tuba, saun
• Abiruumid, puukuur, kaev, elekter
• Kunda kesklinnast 4 km kaugusel

99 000 €

Andrus, 527 1011

271 m²
MÜÜA 4 KORTERIGA MAJA 

TARTU TN RAKVERES
• Kinnistu 2008 m²
• Äripind I korrusel, abihoone
• Elektriliitumine EE 40A 3F

27 000 €

Andrus, 527 1011

116 m²

18 000 €

Andrus, 527 1011

131 m²
MÜÜA MAJA 

MURU TN ASERI
• Kinnistu 1638 m², 3 tuba
• Trassid kinnistu piiril
• Palkmaja, hea asukoht

35 000 €

Andrus, 527 1011

5600 m²

54 000 €

Andrus, 527 1011

1494 m²
MÜÜA ELAMUMAA 

KÄSMU KÜLAS VIHULA v.
• Kaunis kõrghaljastus
• Elamumaa 100%
• Liitumisvõimalused olemas

MÜÜA MAJA 
SAE KÜLA RÄGAVERE v.

• Kinnistu 7500 m², abihooned 71m²
• Looduslikult väga ilus asukoht
• Kaugus Rakverest 21 km

ANDA RENDILE LADU
C.T von NEFFI TN PIIRAL

• Erineva suurusega laopinnad
• Tõstetavad uksed, 3 laadimiskohta
• Hea juurdepääs, lokaalne keskküte

MÜÜA ELAMUMAA
EISMA KÜLA, VIHULA v.

• Kinnistu paikneb kõrgemal kohal
• Juurdepääs avalikult teelt
• Mereni ca 1 km

MÜÜA ELAMUMAA 
VAINUPEA VIHULA VALLAS

• Võimalus jagada kaheks 
  katastri üksuseks
• Juurdepääs avalikult teelt

Lisainfo tel 56244605 

MÜÜA MAJAD

Maja  A s e r i  a l e v i ku s .  Me r i 
800m.Järelmaks kuni 7 aastat. 
Krunt 1600 m2. Lisainfo www.
kv.ee/2207777 Hind 20 000 EUR

Maja Aseri vallas. Saun, garaaž,  
kuur. Krunt 5544 m2. 
Lisainfo www.kv.ee/2763073 
Hind 18 500 EUR

Maja Viru-Nigulas. Krunt 2ha, 
tiik, kõrvlahoone. Lisainfo www.
kv.ee/2762934 Hind 20 900 EUR 
Järelmaks kuni 7 aastat

Maja Kalvi külas (77m2). Krunt 
2ha. Meri 3 km. Lisainfo www.
kv.ee/2763074. Hind 29 000 EUR 
Järelmaks kuni 7 aastat.

MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

• Müüa rahulikus piirkonnas mere 
lähedal maja, milles palju vana 
head talu hõngu (89 m2). Suur 
krunt (5,2 ha). Vihula vald Kiva 
küla. Hind 36 900 €. Täpsem info: 
50 80 880, Alar

• Otepää südalinnas müüa maja. 
5 tuba, köök, aed (730 m2), 
klaaskasvuhoone, saun, garaaž. 
Tel 5695 3572

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

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

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

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

• Müüa mereäärne elamumaa 
Ma hu s  ( 1 , 2 7  ha ) .  Te e  o ma 
pakkumine. Tel 5345 6863

• Müüa keldriga kaheboksiline 
garaaž Tamsalus. Tel 5809 1057



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

• Ostan auto. Pakkuda võib kõiki 
autosid, hind kuni 500 €. Tel 5809 
6086
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Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Annan üürile 1toalise korteri 
kesklinnas. Tel 5350 5389, 5613 
3389

• Anda üürile Sõmerul 1toaline 
keskküttega möbleeritud korter 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Üürile anda Sõmerul väike 
1toaline  mug.  möbleeritud 
korter. Hind 125 € + kom.maksud. 
Tel 5664 4088

• Anda üürile Uhtna alevis 1toa-
line möbleeritud korter otse 
omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile osaliselt möbleeritud 
1toaline  ahiküttega korter 
Kadrinas. Vesi, WC hoovis. Tel 
5599 5280, 5839 6601

• Anda üürile 2toaline kõigi mug. 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 
5558 7544

• Anda üürile Rakveres Lennuki 
tänaval 2toaline möbleeritud 
korter otse omanikult. Tel 5624 
4605

•  Ü ü r i l e  a n d a  2 t o a l i n e 
renoveeritud ahiküttega korter,  
WC- ja duširuumiga, internet, 
osaliselt möb-leeritud. Parkimine 
maja hoovis. Tel 5160 906

• Anda üürile 2toaline k.m korter 
Rakvere kesklinna lähedal. Tel 
5358 6829

• Anda Eismal üürile palkmaja. 
Võimalus elada aastaringselt. Tel 
5083 305

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

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Audi 100 Avant 2,8 bens 
1992. a, tumeroheline. Tel 5154 171

• Müüa Honda Jazz 1,4 (73 kW) 
bensiin, 04/2011, musta värvi, heas 
korras, rikkaliku lisavarustusega, 
vä-hese läbisõiduga. Hind 9900 €. 
Tel 5546 756

• Müüa Opel Zafi ra 2008. a 1,9D 88 
kW automaat, kliima, elektriaknad. 
Tel 5207 815, 5345 5735

• Võtan üürile või valvan teie maja, 
korterit. Vajadusel abistamine. 
Rakverest kuni 20 km. Tel 5134 287

• Pere soovib üürida maja Rakveres 
v õ i  l ä h i ü m b r u s e s  h i l i s e ma 
ostusooviga. Tel 5308 1705

• Soovin üürida ahiküttega 
korterit Rakveres. Tel 5633 2755

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Vahetada 3toaline ahiküttega 
korter 1toalise korteri vastu 
(ahiküttega). Tel 5834 0937

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTODIAGNOSTIKA

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

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

www.autoelekter.ee

• Müüa Nissan Note 1,6 81 kW 
bensiin. Sõitnud 42 800 km. Beež 
metallik, ostetud Fakto Autost 
uuena. Hooldatud esinduses. 
Uued suverehvid valuvelgedel, 
talverehvid uued. Auto talvel 
sõitnud vähe. Hind 6000 €. Tel Mait 
+372 5615 7301

• Müüa Ford Mondeo 2000-2007. 
a varuosasid. Tel 5646 6933

•  Mü ü a  2  VA Z  m o o t o r i t  + 
käigukast,  käsimuruniiduk 
(Vasara toode) ja 2 M-401 velge + 
ilukilbid. Tel 5236 447

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid
Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

TEENUSED

• Veoteenus Ford Transiti kaubi-
kuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

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

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

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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 
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FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja  kanalisatsio onikaevude 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus. 
Külmunud trasside sulatus. Feka-
Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 5381 
9930

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Pakume multilift kasti 
ja kalluri teenust. 

Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

k l ilif k i

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

VEOTEENUS KALLURIGA 

Tel 5684 9400

Killustiku, liiva, mulla ja 
erinevate täitepinnaste müük 

www.prtgrupp.ee

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

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

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

• Korstnapühkimis- ja pottsepa-
teenused. Tel 522 1165

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Aurupuhastus. Teenus. Tel 5646 
7038

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

 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee Tel+372 5629 2880 

mertaxgrupp@gmail.com

TEOSTAME ERINEVAID 

KATUSE ning PLEKITÖID

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

HAAGISSUVILATE

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

www.caravanpluss.ee

müük
rent

tellimine
pisiremont

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

• Pakkuda eterniitkatuste ehitust 
koos materjalidega. Hinnad 
soodsad. Tel 5685 6320

•  F I E  Ma r t  N e s t o r  e h i t a b 
vundamente ja majakarpe, 
renov e erib vanu ho oneid. 
Ehitusalane nõustamine. Tel 
5646 0674

• Ehitus-remonditööd nii 
e ra mu t e s  ku i  k o r t e r i t e s. 
Vannitoad, siseviimistlus, 
soojustus, voodrivahetus, 
ter rasside ehitus  ja  san.
t e h n i l i s e d  t ö ö d .  Hi n na d 
mõistlikud. Info 5373 4876

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

• Paigaldan kõnniteid, krohvin, 
laon müüre. Plaadin vannitube, 
pliite, ahjusid. Krohvin, laon 
müüre ja teen muid ehituse-
remonditöid. Tel 5606 9271

• Klaasipuru ja soodapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

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

• Hauakivide ja –plaatide 
p u h a s t a m i n e  ( h a u d a d e 
hooldus ja renoveerimine). 
Tel 5373 3408

• Vahetan kraane ja tualettpotte 
ning uksi. Tel 5458 0662

• Tööjõu rent, ehitus, lammutus, 
veoteenus, kolimine. Tel 5646 
7038

•  Teostame lammutustöid . 
Lisainfo tel 5330 5970

•  Kõr valho onete ehitus ja 
puussepatööd. Tel 5685 6320

•  Va l m i s t a n  u ks i ,  a k n a i d , 
söögilaudu, pinke teile sobivates 
mõõtudes. Tel 5349 6065
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KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

MURU 
TRIMMERDAMINE

Info tel 5629 1114

• Niidan muru. Tel 5458 0662

• Pakun muruniitmisteenust 
(ka suurematele pindadele). Tel 
5459 3384

• Teen haljastustöid. Tel 5802 9561

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

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

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

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

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

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

• Õhtujuht koos ansambliga. Tel 
5190 1697

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

• Felix bänd. Parim. Soodne. Tel 
555 93 419

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

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

• Väga soodsalt müüa kodu- ja 
tööstusoverlok. 220V. Garantii. 
Tel 5851 8412

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

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

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

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

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

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

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

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

VÄRVIME TEIE MAJA. 
Teeme üldehitustöid. 

REGI OÜ, 
tel 55626123

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
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

ELAMUAUDIT OÜ

KORTERIÜHISTUTE 
NÕUSTAMINE HOONE 
RENOVEERIMISEKS

tehniline konsultant

energiaauditid

energiamärgised

Tel: 5098 440
urmas@elamuaudit.ee

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

RealBuild OÜ teostab 

järgmisi töid:

 saunade  terasside 

 aiamajade  grillkodade 

ehitus

 Majade värvimised ja 
plaatimistööd.  

Lisainfo telefonil

5664 6229, Mairold

Müüa kvaliteet 
SAUNABOKSID 

nii suvilasse, 
eramajapidamisse 

kui korterisse. 
Hinnad alates 999 €. 

Täpsem info 
tel 5685 6320 Teostame 

üldehitustöid.
Vundamendid

Müürid
Puitkarkassid

Fassaadid
Katused

Uksed, aknad
Materjalid otse tootjatelt.

Nõustamine ja 
hinnapakkumine 

meie poolt.
Tel 5685 6320

• Vee- ja kanalisatsioonito-
rustike (sise- ja välis) ehitus, 
septikute ja biosüsteemsete 
mahutite paigaldus, san.teh-
nilised tööd. Hinnad head. Tel 
5373 4876

• Aurupuhastus. Pakun teenust. 
Diivanid, põrandad vaibad. Tel 
5646 7038

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

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

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

•  O s t a n  n õ u k o g u d e a e g s e 
vahvliküpsetaja, ka katkise. Tel 
5031 849

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

• Müüa nahkdiivanikomplekt 
(3+2), 3 poolega riidekapp, 2 
diivanilauda. Tel 5699 6594

Müüa odavalt el.pliit, valamu 
(keraamika, roostevaba), jalgratas 
(5-10a), välivoodi, riided. Tel 
55947776

• Müüa esitulega naistejalgratas. 
Tel 5347 2060

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

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

• Müüa aiafrees (bensiinimootoriga, 
vähekasutatud), kompressor (kahe 
paagiga, 380 V) ja elektrimootoreid 
(valikuvõimalus). Tel 5031 849

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

• Müüa klaver Belarus. Klaver asub 
Rakveres. Hind 100 €. Tel 5341 2442

•  Mü ü a  n õ u k o g u d e a e g s e i d 
spordimedaleid. Tel 5347 2060

• Müüa kasevihad kohale toomisega 
alates 20 vihast 0,75 senti/tk. Tel 
5357 6378

KODU

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%



15 €/ruum
3m lepp.

Transport tasuta.

Tel 5567 5755

M
ÜÜA

alates
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Müüa 
PUULÕHKUMISMASINAID 

jalgadel. 

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

UUS!UUS!

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

reinar@rakaselg.ee

299 €
299 €

Müüa 
LOODUSLIKKU 

JA 
TÖÖDELDUD 

PAEKIVI 
OTSE TOOTJALT. 

Vajadusel koos 
paigaldusega. 

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

Valmistame talu stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

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

6m materjal hea hinnaga
Kaubaaluste müük. 
Transpordi võimalus. 

Tel. 5150 268

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

•  Müüa ratastraktor DT20 
(töökorras). Hind kokkuleppel. 
Tel 5665 7343

• Müüa T40AM, Belarus, M2140. 
Tel 5358 6829

• Müüa sõelutud mulda. Tel 
5270 059

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

PÕLLUMAJANDUS

SISEVOODER 
HIND al 0,24 eur/jm

VÄLISVOODER
HIND al 0,48 eur/jm

EHITUSLIK KARKASS 
HIND al 0,44 eur/jm

TERRASSILAUD 
HIND al 1,03  eur/jm

DISTANTSLIISTUD
HIND al 0,18 eur/jm

KÜTTEKLOTSID 
HIND 1 eur/20L ko  

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

• Taaskasutuskauplus Maara 
(vana turuhoone). Hea valik 
jalanõusid

• Sel reedel, 29. juulil avame 
šašlõkibaari Tallinna tn 69. Avatud 
iga päev 10-20. Tel 5801 9832

TEATED

RAKVERE 

INTERNAATKOOL 

KUTSUB 

kõiki endisi õpetajaid, 
kasvatajaid, töötajaid 

ja õpilasi

oma koolimajja 
(Piiri 8 Rakveres)

 JUUBELI-

KOKKUTULEKULE 

13. augustil kell 14

Kogu vajalik info kodulehel 

www.rakvereinternaatkool.ee

facebooki sõpruskonna lehel, 

lendude kontaktisikutelt

ja tel. 58 365 777 

(osavõtutasu, Erika Nõmmik)

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

• Müüa saunakeris  (mõõdud 
sügavus 500 mm, laius 400 mm, 
kõrgus 700 mm, toru Ø12,7cm). Tel 
5904 0151

EHITUS

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Soovin osta väiksese koera 
kutsikaid. Tel 5560 9715

KADUNUD

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

LOOMAD

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Eestis ainuke küttepuu müüja, 
kes annab järelmaksu, tasumine 
peale virna ülemõõtmist. Tasuta 
transport ja kuludokument. Tel 
5122 025

KÜTTEPUUD

Otsin oma onu 
Alfred Intsaar´e 

(sünd. 1913 Vana-
Karistes

 - surn.1986 Rakveres)
 ja tema pere kohta infot.

Töötas Rakveres 
rahanduse/panganduse 

valdkonnas. 
Igasugune info on 

teretulnud.
Kontakt: 

Aino Pilt (Alfredi 
vennatütar), 

tel: 56671556

! ! !! ! !

Rakveres Tallinna tänav 49B

MÖÖBLIKAUPLUSES

algas suur 
tühjendusmüük! 

Uued väiksed ja 
suured nurgadiiva-
nid, külmikud, ka-

pid, kummutid, puit 
tooted, puhvetid, 

lauad-toolid, voodid 
ja palju huvitavat, 

tulge vaatama!

Info 5069 814

Avatud 

E-R 10-18, L 10-15 

P suletud

• Ostan T40 vedava esisilla ja 
kallutava käru. Võib olla remonti 
vajav. Tel 5360 8638

• Ostan traktori. Tel 5884 1935

• Ostan väikeettevõtet, mis tegeleb 
väikeloomade ja/või lindude 
kasvatusega. Tel 5164 647

• Ostan kukeseeni. Tel 5349 9628

•  Mü ü a  s a e t u d  ja  l õ h u t u d 
küttepuud (hall ja sanglepp). Ka 
kuivi puid. Transport hinna sees. 
Tel 51 37 659

•  K ü t t e p ü ü d e  m ü ü k 
JÄRELMAKSUGA . Ainuke 
Eestis (sang- ja hall lepp, 
kask). Kuludokument ja tasuta 
transport. 60L võrkkottides 
kütteklotsid. Tel 5122 025

• Müüa küttepuid (leht-  ja 
okaspuu, pikkusega 0,75-1m). Tel 
5567 7926

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

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 5043 326

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

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega. Info 
tel. 51 962 628 või 53 517 414
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OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

METS

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

TUTVUS

•  Ke s k e a s  m e e s  v aja b  4 9 a 
p e r e n a i s t .  S o o v i t a v  ü k s i k 
mittesuitsetaja. Tel 5378 5127

• Tutvun 70aastase mehega 
kooselu eesmärgil. Hea kui omab 
autot. Ootan. Tel 5352 7435

• Virumaa mees (50, sale, elan 
maal, töötan), soovin leida ellu 
saledapoolset naisterahvast. Tel 
5573 173

• 55a sale mees (ei suitseta) tutvub 
saleda noorema naisega. Tel 5348 
9906

• www.toonklaas.ee

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

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

•  Müüa kvaliteetsed KUUL-
DEAPARAADID. Hind 20 €. Tel 
5013393

MUUD

OSTAME valikuliselt ka Nõuko-
gudeaegseid esemeid: 

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

Raha kohe. Kojukutsed. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

Hansa Antiik, Pikk tn 7, Rakvere.

 Tel 32 405 42, 5282 330

AINUS ANTIIGIKAUPLUS 
VIRUMAAL!

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

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

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

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud majapidamise 
likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
Kokkuleppel ettehelistamisega 

tel 506 7819

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

Ja palju-palju muud. 

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

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

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

VANAVARA

HAUAPLATSIDE EHITUS     

Hinnad kokkuleppel!  Tel 5629 1114

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA 
   LEILISAUN
* Grilliruum
* Võimalik rentida 
peoruum erinevateks 
tähtpäevadeks 
(kuni 20 inimest)

R 14-16 naised 
    17-22 mehed

Info tel 516 5591

• Müüa Saksa suhkruvati-
aparaat. Võimsus: 2500 W. 
Kaasas pann, spetsiaalne võrk 
koos klambritega. Tel 5052 060

•  M ü ü a  i n v a a b i v a h e n d . 
2-kohaline, ühe laadimisega ca 
70 km ja laadimisaeg ca 2 tundi, 
sõidukiirus 20km/h. Info telefonil 
5657 2760

• Saadan posti teel ristsõnu. Tasuta 
kogus piiratud. Tel 5293 596

Seisuga 28. juuli 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind
Kartul kg 0,50 1,20

Mugulsibul kg 2,50

Roheline sibul kg 3,00

Till kg 8,00

Petersell kg 6,00

Salat kg 3,00

Redis punt 1,00

Salatikurk kg 1,00 1,20

Kurk, väike kg 1,50

Punapeet kg 2,00

Tomat kg 2,30 2,50

Küüslauk kg 10,00 11,00

Aedherned kg 8,00

Värske hapukurk kg 3,00 4,00

Värske kapsas kg 1,00

Porgand kg 2,50 Punt 0,50

Kaalikas kg 2,00

Aedherned kg 5,00

Aeduba kg 5,00

Suvikõrvits kg 1,50

Pampel 250g karp 3,50

Aiavaarikad kg 6,00

Metsavaarikad liiter 6,00

Aprikoosid kg 2,80

Maasikad kg 5,00 7,00

Murelid kg 3,00 3,50

Arbuus kg 1,80

Virsikud kg 3,50

Mustikad liiter 2,50 3,00

Kultuurmustikad liiter 4,00

Mustsõstar kg 4,00 5,00

Punanesõstar kg 1,50 2,50

Karusmari kg 3,00

Kukeseened kg 7,00 8,00

Kirsid kg 2,50

Nektariinid kg 2,50 3,00

Ploomid kg 2,50 3,00

Pirnid kg 3,00

Viinamarjad kg 2,70 3,00

Mesi (värske) kg 6,50

Toorpiim T, N, L 
9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

Turul veel müügil:

* lillekimbud

* tööstuskaup (riided, jalanõud)

* kasutatud riided

* saunavihad (laupäeval)
Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

HINNAD RAKVERE TURUL
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Eesti jalgpalli meistrilii-
ga lõpus kümnendal ta-
belireal paiknev Rakve-
re JK Tarvas meeskond 
jõudiss Evald Tipneri ka-
rikasarjas kolmandasse 
ringi.

Andres Rattassep

Teisipäeva õhtul Rakvere 
staadionil toimunud 1/32-fi-
naali kohtumises andis JK 
Tarvas näpuga viibutajatele 
aimu, milline on Premium lii-
ga ja esiliiga paremuselt teise 
iseseisva klubi tegelik jõuva-
hekord – kodumeeskond või-
tis kindlalt 5:1 (poolaeg 2:1).
Ehkki tarvad jäid mängu 
kümnendal minutil 0:1 kao-
tusseisu, mõjus see peatree-
ner Urmas Kirsi juhendatava-
le meeskonnale justkui ära-
tuskellana – 32. minutil viigis-
tas Joonas Ljaš penaltist 1:1 ja 
kuus minutit hiljem viis Alex 
Sander Sepp omakorda välja-
kuperemehed 2:1 juhtima. 
Sellelt seisult mindi ka poola-
ja vaheajale aru pidama.
Väljakukohtunik Marko Liiva 
pidi avapoolajal neljal korral 
võtma taskust välja kollase 
hoiatuskaardi, mida külalised 
nägid enda silme ees kolm 
korda. Etteruttavalt olgu mär-
gitud, et matši lõpuks välkus 
kollane kaart koguni kümme 
korda (neist kaheksal puhul 
näidati seda Maardu mängi-
jatele) ja korra tuli Liival näi-
data ka eemaldamist tähista-
vat punast kaarti. Viimase 
teenisid maardulased kümme 

Südasuve maratoni võitsid 
Indrek Ilumäe ja Klarika Kuusk
Laupäeval Võsul toimunud Viking Line Südasuve Maratoni 
distantsi suutis kõige kiiremini joosta Indrek Ilumäe (GoVe-
gan), kes läbis distantsi ajaga 02:47:11.8. Teiseks tuli võitjale 
kaheksa minutiga kaotanud Tauno Hang 02:55:34.0-ga ja 
kolmandaks ajaga 02:58:42.5 Allan-Peeter Jaaska (Koidu 
Suusaklubi).
Maratoni distantsil parima aja välja jooksnud Indrek Ilumäe 
püüdis tugevat aega teha, ent märkis, et põhiaur läheb ikka 
Ööjooksuks ja Tallinna maratoniks valmistumiseks.„Algus 
oli väga hea ja mõtlesin, et proovin – äkki läheb hästi. Siis 
tuli päike välja ja läks väga raskeks,“ märkis oma isiklikule 
rekordile neli sekundit alla jäänud Ilumäe.
Võsu rada oli mehe jaoks huvitav. „Juba sõites siia tundus, et 
päris lahe on siin joosta. Huvitav rada. Ei ole selliseid tuge-
vaid tõuse ja langusi. Kogu aeg on õrn tõus ja õrn langus. 
Rada on tegelikult väga hea.“
Naistest võitis maratoni Klarika Kuusk (Treeningpartner 
Diadora) ajaga 03:21:15.0. Jaanika Eisan lõpetas teisena aja-
ga 03:41:03.4 ning kolmanda koha sai Piret Tikva 03:46:33.2-
ga.
21,1 kilomeetri pikkusel võistlusmaal osutus meestest kii-
reimaks Aleksandr Kuleshov (Sparta SS), teisena finišeerus 
Priit Simson (Eesti Päevaleht), kolmanda koha sai Priit Kaja-
ri (Sparta).
Naistest võitis poolmaratoni Laura Maasik (Nõmme KJK/
Danske Bank), järgnesid Kristiina Nurk (Sparta SK) ja Triin 
Pterson (Sparta SK).
Lühimal ehk 7,7 kilomeetri pikkusel distantsil võidutses 
meestest Argo Jõesoo. Teise koha võttis Jaanus Kallaste 
(Treeningpartner-Adidas), kolmas oli Sander Jürs (Sparta).
Naistest näitas head minekut Marion Tibar (Sparta/Marsh). 
Teisena finišeerus Kaia Lepik (Täppsportlased), kolmanda-
na lõpetas Kristiina Verevmägi (Täppsportlased).
Rakvere Maraton MTÜ

Asutati uus maadlusliit
21.juulil asutati Tallinnas Eesti Rahvuslike Maadlusviiside 
Liit (ERML), mille eesmärgiks on Rahvusvahelise Maadlus-
liidu (United World Wrestling) poolt viljeldavate rahvuslike 
maadlusviiside arendamine nii võistlus- kui rahvaspordi ta-
semel ning selle kaudu sportlike eluviiside propageerimine 
Eesti elanikkonna seas.
Ühtlasi seab uus liit oma sihiks unarusse vajunud Eesti rah-
vusliku maadluse sülitsi heitluse ehk sülipätsi ellu äratami-
se, populariseerimise ja arendamise.
Uue maadlusliidu asutajaliikmeteks on kuus klubi SK Bu-
ffen-do (Narva), SK Kibuvits (Tallinn), SK M-Dojo (Maardu), 
SK Sakura (Vinni), SK Tanuki (Tallinn) ja SK Yawara (Tal-
linn).
Kolmeliikmelisse juhatusse valiti: Aleksei Budõlin (Tallinn), 
Aleksei Pilipenko (Rakvere) ja Riho Rannikmaa (Vinni). Esi-
meseks ERMLi presidendiks valiti Riho Rannikmaa.

Maratoni start. 
Foto: Ain Liiva

Pühapäeval sõideti Aravete 
kardirajal Sivitrans Eesti Su-
perMoto meistrivõistluste 
neljas etapp.
S1 klassi avasõidus haaras 
liidrikoha Patrick Pals, kelle 
järgi kihutasid Sami Salstola, 
tema kaasmaalane Sami Uu-
tela ja Prants Pals. Nii sõideti 
rongina kuus ringi, peale mi-
da pidi Salstola tehnilistel 
põhjustel seisma jääma ja ta 
langes mõned kohad. Selleks 
hetkeks oli Patrick Pals piisa-
va edu sisse sõitnud, nii et 
Uutela ja Prants talle enam 
ohtlikuks ei saanud ning sel-
les järjestuses lõpetati ka sõit.
Teisest stardist sai samuti pa-
rimana minema Patrick Pals, 
kes ka sõidu võitis. Teda seira-
sid Salstola ja Prants. Salstola 
võitles Prantsuga kuni vii-
maste meetriteni, kus eestla-
ne sai küll paar korda põhja-
naabrile kõrvale, kuid pidi 
talle siiski ülinapilt alla van-
duma.
Kahe sõidu kokkuvõttes moo-

Patrick Pals võidutses SuperMoto 
meistrivõistluste Aravete etapil

Anastassia Kovalenko kimas Streetmoto SM arvestuses. 
Foto: Rauno Kais

dustasid esikolmiku Patrick 
Pals (50 punkti) ning Salstola 
ja Prants Pals (mõlemad 40 
punkti).
Streetmoto SM klassi etapis 
tegi debüüdi Anastassia Ko-
valenko ning seda konkuren-
tide tsiklitest tunduvalt väik-
semal ja jõu poolest lahjemal 
võistlusmasinal.
Esimese sõidu lõpetas ta 
12ndal kohal, teise juba 
8ndal. Kummaski sõidus või-
dutses soomlane Aslan Hasan 

poolaka Pawel Zuralski ees.
Mõõtu võeti ka SuperQuad 
võistlusel, kus avasõidu võitis 
poeg Valerijs Kuzmins, teise 
etapi isa Aleksejsi. Open ma-
sinaklassi Eesti karikavõist-
luste arvestuses ei leidunud 
kummaski sõidus vastast Ma-
rek Virvesele. Streetmoto Bike 
klassis oli mõlemas sõidus 
esikolmik Margus Nilisk, Pee-
ter Vaher ja Aare Pihlak.

Kuulutaja

Tarvas lohutas end 
karikasarjas võiduga

Alex Sander Sepa (vasakul) ja Juhan Jograf Siimu (paremal) resultatiivne tegutsemine aitas 
Rakvere Tarva jalgpallurid Eesti karikavõistlustel kolmandasse ringi. 

Foto: Ain Liiva

minutit enne kohtumise lõp-
pu, mil tablool seisid Tarva 
edunumbrid 4:1.
Enne seda lõid vastased ühe 
omavärava ja korra oli tarva-
lastest täpne ka Juhan Jograf 
Siim. Sama mees asetas män-
gule 88. minutil ka kauni 
punkti, seisuks 5:1.
Ebaedule Premium liigas va-
jalikku kosutust saanud Tarva 
meeskonna võidumängu jäl-
gis tribüünil 142 pealtvaata-
jat.
Karikasarja järgmisse ringi 
said rakverlaste kõrval veel 
kaks meistrisarja klubi, kes 
samal päeval oma kohtumisi 
pidasid. Sillamäe Kalev oli 
10:2 üle kolmanda liiga ida-
piirkonna liidrist Maardu 
Unitedist ja Tallinna Infonet, 
kes nädala eest peetud Pre-

mium liiga voorus suges Tar-
vast pealinnas 6:0, tegi skoo-
riga 9:0 tuska teises liigas pal-
livale Tallinna JK Piraajale.
Suvisel mängijate ülemineku-
perioodil täienesid Rakvere 
Tarva read ühe noore mängu-
mehega – Tallinna FC Flora 
U21 meeskonnast tuli hooaja 
lõpuni laenule Samuel Vard.
Vardile oli karikamäng Maar-
du vastu, kus ta sekkus vahe-
tusest, rakverlaste rivistuses 
teiseks (debüüt toimus meist-
riliiga matšis Infonetiga Tarva 
algrivistuses).
Peatreener Urmas Kirs iseloo-
mustas 19aastast Vardi, et te-
gemist on küllaltki korraliku 
tehnikaga poolkaitsjaga. „Ta 
lülitub isuga rünnakutele ja ei 
jää oma oskustelt kindlasti al-
la olemasolevatele mängija-

tele,“ rääkis Kirs. „Ootame te-
malt eelkõige konkurentsi 
pakkumist äärepoolkaitsjate-
le. Meie jaoks on iga mängija 
oluline ja kulla hinnaga. Seda 
nii treeningutel kui ka män-
gudel.“
Kuna algselt laupäevaks, 30. 
juuliks Rakvere staadionile 
planeeritud meistrisarja 
mäng Tarva ja Nõmme Kalju 
vahel viidi pealinlaste edu 
tõttu eurosarjas sügisesse, siis 
näeb Tarva pallureid järgmi-
sena kodumurul alles augusti 
keskel. 16. augustil algusega 
kell 19 minnakse vastamisi 
Tallinna FC Floraga. Enne se-
da ootavad veel võõrsil ees 
kohtumised Pärnu Linna-
meeskonnaga ja Narva Tran-
siga.
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Rõmeda šašlõkibaar „Artur“ esitleb:

Laupäeval, 13 augustil 2016

UKU SUVISTE KARL-ERIK TAUKAR

ARTUR BAARI SÜNNIPÄEV
20.00 Peo algus

BBQ kaste, juustuäär, hakkliha, peekon, marineeritud kurk

AINULT  TAPA  PIZZAKIOSKIS

Pikk 7, Tapa  Tel 5866 9095

E–P 11–21
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SUUR PITSA 7.20 €

väike pitsa 3.30 €

Õnnitleme!

Laine ja AntsLaine ja Ants
50. pulma-aastapäeval

Lapsed ja lapselapsed

Naer teie silmis las särada veel, 
rõõm las elus vaid saadab teid teel, 
aeg las kaunina edasi läeb, 
õnn te juurde las jääb

VABA AEG
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MÜÜA
3 MEETRIST
KÜTTEPUUD
koos transpordiga

Helistada 8-17

NB! Hinnad head
Kogused al 15tm

Tel 5900 0140

ÜLE 10 AASTA KOGEMUST!

KINDEL KVALITEET JA GARANTII!

Üldehitus, sanitaartehnika,
elektritööd, küte, ventilatsioon

ja projekteerimine.
Pakume nii büroo- ja tööstushoonete kui ka korter- ja eramajade ehitamiseks,
soojustamiseks ning renoveerimiseks erinevaid tüüplahendusi.

Helista ja küsi pakkumist
e-mail: rambuilder.leht@gmail.com

Tel 55 983 983

GRAZIOSA

STEEL

2225.-

999.-

PELLETIKAMINAD
OTSE MAALETOOJALT

PARIMA HINNAGA

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

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R
L
- 9.00-17.00

9.00-12.00

www.omaporsas.ee

1,70
2,95

2,05

/kg
/kg

/kg

€

€

€

Hakkliha
Grill-liha
Sealiha veerand
seast

alates

alates

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

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

ALLAHINDLUS
10-15%

Alates 29. juuli – 13. august

Niine 4 RAKVERE

Kehtib reklaami

ettenäitamisel

Avatud iga päev 10-22
Päevapakkumised

Rakveres peolaua tellimise võimalus

Telefoni teel
ka toitude

ettetellimise
võimalus
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