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Läinud esmaspäeval 
tutvustasid Eesti Kon-
servatiivse Rahvaera-
konna esimees Mart 
Helme ja kirjanik Paavo 
Kangur Rakveres Art 
Cafe’s vast ilmunud elu-
looraamatut „Mart Hel-
me. Õnnesärgis sündi-
nud”.

Ülle Kask

„Talvel raamatut kokku pan-
nes arutasime, kas teha see 
poliitikust või rokkstaarist 
Mart Helmest,” kõneles autor 
Paavo Kangur. „Selles raama-
tus on mõlemad kihistused.”
„Kui raamat lahti võtta, on 
pealkirjadestki näha, et selles 
on palju muusikakihistusi,” 
lausus Mart Helme. „Kaks-
kümmend kaks aastat minu 
elust oli pillimäng ja sellega 
käis kaasas ka ohtralt viina-
joomist ja tüdrukute tagaaja-
mist. Sai napsi võetud ja pidu 
pandud. Ma pole kunagi ol-
nud alkohoolik, aga kui ööst 
öösse on pidu, siis on võima-
tu ilma alkoholita hakkama 
saada.”
Helme sõnul on ta olnud pil-
limees kauem kui poliitik, li-
saks maal pulle kasvatanud. 
„Eestis on lihtne olla kuulus. 
Pidudele kutsutakse ühtesid 
ja samu tegelasi. Kogu vali-
mik tuntud inimesi on väga 
väike.”
Teiste presidendikandidaati-
de endiste ametite kohta 
märkis Helme, et Eiki Nestor 
on olnud diskor ja Siim Kallas 
mälumängur, kuigi Kallase 
kuulsus põhineb Eesti kroo-
nil.
Edgar Savisaare ja Siim Kalla-
se hiljutist kohtumist Hundi-
silmal kommenteeris Helme, 
et see on päevapoliitika. „Kas 
nad leppisid midagi nende 
metsade vahel ka kokku, pole 
teada, aga Savisaar tahab 
meeletult valitsusse. Ei öelda 

EKRE esimees Mart 
Helme sündis õnnesärgis

Mart Helme jagab elulooraamatusse autogramme. 
Foto: Ülle Kask

otse välja, et Mailis Repsi 
kampaania käib Savisaare 
lõplikuks kukutamiseks. Ku-
luaarides räägitakse ka, et 
Kallas võitis Marina Kaljuran-
da seetõttu, et lubas erakon-
na lõhki lüüa. Võib aru saada 
Marina pettumusest. Ei pane 
kätt Piiblile, et need jutud 
tõele vastavad, aga eks me 
näeme. Meie poliitikud on 
nõrganärvilised. Igaüks on eri 
mustriga, see on nagu kaleid-
oskoobi keeramine. Täna üks, 
homme teine ja siis kolmas 
kokkulepe.”

Venemaa ohtlikkus
Paavo Kanguri küsimuse pea-
le, kas Venemaa on Eestile 
ohtlik, vastas Helme, et hir-
mul on suured silmad ja roh-
kem Venemaal kui meil. 
„Meie iseseisvus oli võimalik 
seetõttu, et oleme impeeriu-
mi ääreala. Kujutage ette, et 
kui asuksime kusagil Novgo-
rodi kandis, oleks see olnud 
mõeldamatu. Hoopis teine 
olukord on aga teiste endiste 
liiduvabariikidega.”
Ukrainat pidas Helme läbi-
kukkunud varaste riigiks, kes 
on Lääne poolt upitatud. „Kui 
otse öelda, siis ukrainlased ei 
tule sellest pasast välja. Uk-
raina erastamine oli kuritegu. 
Venemaa aitas sellele kaasa, 
pigistas kõri kinni ja siis lasi 

jälle lõdvemaks. Mingeid re-
forme polnud. Ukraina lolli-
tati sellega ära, et temast saab 
Euroopa Liidu ja NATO liige. 
Venelased nägid, kuidas toi-
metasid hohollid, kes kujuta-
sid ette, et neil on nii suur ja 
rikas riik, millelt saab lõpma-
tult varastada, ja võtsidki 
Krimmi ära. Meiega on kee-
rulisem, oleme juba NATO-s 
ja EU-s. Venemaa-oht on ole-
mas, aga meil on propagan-
distlikult seda ohtu võimen-
datud.”
Helme meenutas mahlakalt 
suursaadiku aegu Moskvas ja 
president Boris Jeltsini ning 
Lennart Meriga 1994. aastal 
sõlmitud juulilepete allkirjas-
tamist, mis viinavõtmisega 
päädis.
„Jeltsin oli absoluutne joodik, 
täielik alkass, kelle tunneb 
ära näonaha ja silmade läike 
ning veresoonte järgi. Alko-
holism on raske haigus, aga 
kulgeb lõbusalt. Ta oli vana 
kompartei aparatšik. Kui üle-
mus käskis ja klaas tühi oli, 
tuli juua. Selle nahka ta läks-
ki. See oli paljudele mugav, 
Jeltsini seljataga sai ärastada 
ja sigatseda, tekkisid oligar-
hid. Kui Putin võimule tuli, 
hakkas ta määrama kuberne-
re ja oligarhe likvideerima 
ning olukord muutus.”
Tuline diskussioon puhkes 

pagulaste, Lähis-Ida ja Türgi 
teemal. Härrasmees Rootsist 
ütles, et nende maal elab mil-
jon moslemit. „Rootsi on 
müstiline maa, mitte nagu 
müstiline Venemaa. Terved 
teie Lasnamäe-taolised lin-
najaod on moslemeid täis. 
Olge ettevaatlikud!”
Vandenõuteooriaid tuli pub-
liku meespoole hulgast kui 
varrukast: a’la kas USA rahas-
tas Türgi sõjalist riigipööret ja 
kas sellesse olid segatud ka 
vabamüürlased. Lobeda jutu-
ga Mart Helmel oli kõigile kü-
simustele vastus olemas. Ta 
tõi drastilise näite palestiin-
lastest, kes Gaza sektorissse 
elama asudes lõhkusid kõik 
Israeli rajatud kasvuhooned 
ja trampisid puruks oliivi-ja 
datlipuud ning nüüd nälgi-
vad. Ja sigivad, sest peredesse 
sünnib kaheksa, kümme ja 
kaksteist last. Ka Süüria on 
tühi - kõrb, kus pole midagi 
süüa. Kuritegelikud inimkau-
bitsejate jõugud aga rikastu-
vad, smuugeldades valima-
tult kõiki „sõjapõgenikke” Eu-
roopasse.
„Aga mina võin siin Eestis 
kandideerida presidendiks, 
kuigi kogu progressiivne 
maailm on selle vastu,” nalja-
tas Mart Helme.

Intrigeeriv pealkiri
Küsimuse peale, miks on elu-
looraamatul selline intrigee-
riv pealkiri „Õnnesärgis sün-
dinud”, et kas härra Helme on 
surmaga silmitsi seisnud või 
viitab ta, et presidendiks saa-
des on see tema „õnnesärk”, 
vastas poliitik, et see on otse-
selt tema sündimisega seo-
tud. „Tulin emaüsast välja 
V-kujuliselt, tuharad ees. 
Platsenta rippus kui punane 
kuub mul õla peal. Kui ma lõ-
puks välja pääsesin, ütles 
arst, et olen õnnesärgis sün-
dinud.”
EKRE esimees Mart Helme on 
hariduselt ajaloolane, hobilt 
mõisnik, tiitlilt suursaadik 
ning taustalt rokkmuusik.

Haldusreformi poolt või vastu?
Haldusreformi üle on arutatud juba sisuliselt 20 aastat. Täna el-
luviidav seadus pandi aga paljude meelest kokku kiirustades. 
Haldusreformi kui sellise vajalikkuses üldjuhul ei kahelda, ent 
leitakse, et nö kirvega uute piiride paika löömine on väär. 
Oma vastumeelsust on avaldanud mitmete omavalitsuste esin-
dajad. Leidub neidki, kes liitumisest resoluutselt keeldunud ja 
plaanivad asjaga kohtusse minna. Võiks arvata, et vastu võetud 
seadusest pääsu ei ole. Tegelikult pole see aga sugugi selge, sest 
õhus on küsimus, kas sundreform mitte põhiseadusega vastu-
ollu ei lähe?
Teisest küljest on ka neid, kes läbirääkimisi agaralt ja optimist-
likult peavad. Näib, et väikestele ja vaestele valdadele, kes 
iga-aastaselt hakkama saamiseks riigi toetust vajavad, võiks 
ühinemine kasu tuua. Samas on valdasid, kelle elanike arv küll 
väike, ent tulumaksu laekumine elaniku kohta suur ning ini-
mestele tagatud hüved ja majandusnäitajad edestavad suuri 
valdu ju linnu.
Tavakodanike jaoks jääb aga kogu haldusreformi temaatika sa-
geli kaugeks ja ähmaseks. 
Liitumisega kaasnev kasu (või kahju) ei ole üldsusele hästi lahti 
seletatud ning põhjendustega jäädakse pealiskaudseks.
Samas on selge, et tõenäoliselt toob 2017. aasta suure hulga lii-
tumisi, mis meie kõigi elusid ühel või teisel viisil mõjutavad.
Küllap oleks mõistlik, kui iga koduvalla või –linna käekäigu pä-
rast muretsev inimene siiski võtaks aega ning viiks ennast ko-
dukandi ühinemisläbirääkimiste käiguga kurssi. Kui tekib või-
malus oma arvamust liitumise kohta avaldada, siis on vähe-
malt eeltöö otsuse langetamiseks tehtud.
Tänasest lehest saate lugeda Vihula vallavanema Annes Naani 
seisukohta haldusreformi osas (lk 3) ning Mailis Repsi mõtteid 
selles valdkonnas (lk 5).

Kuulutaja
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66 protsenti Vihula val-
la elanikest hääletas re-
ferendumil haldusrefor-
mi raames mõne teise 
vallaga liitumise vastu. 
Osalusprotsent oli 55.

Katrin Kivi, Liisi Kanna

Kuni 7. augusti südaööni said 
Vihula valla elanikud avalda-
da meelsust seoses haldust-
erritoriaalse reformiga. 2/3 
ankeedi täitnutest ei pidanud 
liitumist vajalikuks, ka Vihula 
valla juhid olid seda meelt, et 
ühinemisel puuduvad ratsio-
naalsed argumendid.

Vihula vald on jõukas
Vihula vallavanem Annes 
Naan nentis, et nad on situat-
sioonis, kus peavad oma ela-
nikke kaitsma. „Meie tulu-
maksu laekumine elaniku 
kohta on oluliselt kõrgem, kui 
ümberkaudsetel valdadel. 
See tähendab, et saame oma 
elanikele lubada rohkem hü-
vesid, kui teised.“
Kui enamus Eesti valdasid 
saab eelarve auke lappida rii-
gipoolse toetusfondi abiga, 
siis Vihula vald ei kasuta riik-
likku abi juba 7ndat aastat. 
Ka Statistikaameti edetabeli-
test leiab Vihula valla kõrge-
telt kohtadelt. „Elujõulisuse 
koenfitsiendi järgi - finants-
näitajad, rahvarahulolu, in-
vesteerimissuutlikkus - olime 
väikevaldade hulgas Eesti 
mastaabis kõige tugevam 
vald,“ ütles Naan.
„Kui aga tõesti lähme kõik lõ-
puks ühte katlasse, siis tõe-
näoliselt on üldine supp küll 
pisut tummisem, kuid meie 
elanikele oluliselt lahjem. 
Loomulikult võime rääkida 

Vihula rahvas ütles liitumisele ei

ka sellest, et tehakse eelarve 
ja leping, mis tekkivas ühis-
vallas tagab kõigile samad 
hüved, mis praegu Vihula val-
las. Küsimus on aga selles, 
kust see raha tuleb?“

Haljala vald 
parim partner
Vihulale tegid liitumisettepa-
neku Loksa linnavolikogu, 
Kunda linnavolikogu ja Kad-
rina vallavolikogu.. „Loksa et-
tepanekut ei saa isegi kaalu-
da, sest Kuusalu oma üle 5000 
elanikuga liitumisest huvita-
tud ei ole ning seadus ei lase 
liituda valdadel, kel ühist piiri 
pole,“ selgitas Naan.
Kõne alla võiks tulla ka nö 
rannikuvalla moodustamine 
Kunda ja Viru-Nigulaga, ent 
nende majanduslikud näita-

jad on samuti kehvemad.
Rahvaküsitluse tulemusena 
sai kõige enam hääli (69 prot-
senti vastanutest) Haljala 
vald, mida pidas vallavanem 
just logistiliselt parimaks lii-
tumispartneriks. „Haljala 
paikneb Rakvere suunal, mis 
on niikuinii meie tõmbekes-
kuseks. Ainult Haljalaga ei 
saa aga liituda sel lihtsal põh-
jusel, et  ka kahe peale ei tu-
leks nõutud rahvaarv täis.“
Ühinemiskõnelusi hakatakse 
pidama kõikide ühinemiset-
tepaneku teinud omavalit-
sustega. „Kui volikogu võtab 
otsuse vastu, siis istume läbi-
rääkimiskõnelusteks laua ta-
ha. Me vähemalt üritame. 
Lihtsam oleks muidugi sund-
liitmine kohtus vaidlustada, 
nagu mõned seda ka teinud 

on. Vallavanem pööras tähe-
lepanu sellele, et riigil tegeli-
kult pole hoobasid, millega 
sundliitmist läbi viia. „Sund-
liitumine oleks põhiseaduse-
ga vastuolus. Otsuse saab 
vastu võtta ainult volikogu. 
Kui vald keeldub, siis mina 
isiklikult küll ette ei kujuta, 
kuidas riik sundida saab.“
Naani sõnul on nende kindel 
seisukoht läbirääkimistel, et 
Vihula valla elanikud ei tohi 
kannatada. „Meil on umbes 
kümme punkti, millest liitu-
misel loobuda ei kavatse.“

Rohkem erisusi!
Naan leidis, et riik kiirustas 
liialt haldusreformi seaduse 
ettevalmistamisel. „Reformi 
oleks vaja, aga selle etteval-
mistamisel tulnuks rakenda-

da rohkem jõudusid. Võib-ol-
la oli kogu projekt alamehita-
tud. Tegelikult moodustati ju 
ka töörühmad, kes analüüsi-
sid iga valda eraldi, millegi 
pärast aga heideti need tule-
mused kiiruga kõrvale.“
„Selge see, et riigi seisukohalt 
pole nii palju omavalitsusi 
praktiline. Ma ei pea ka õi-
geks, et väikeses riigis on üle 
200 omavalitsuse, aga liitma 
oleks pidanud neid, kes seda 
vajavad.“
Lahendusena näinuks Naan 
erisuste rakendamist. „Eran-
deid tehti, kuid erisusi oleks 
pidanud olema tunduvalt 
rohkem, ka Vihula valla pu-
hul.“

Tamsalu lõpetas 
läbirääkimised 
Pandivere piirkonna 
valdadega
Senini pidasid Pandivere 
piirkonnas omavahel ühi-
nemisläbirääkimisi neli 
valda: Väike-Maarja, Laek-
vere, Rakke ja Tamsalu. 
Nüüd otsustas viimane kõ-
nelused sellel suunal lõpe-
tada ning jätkata läbirääki-
misi Tapa vallaga.
2. augustil kogunenud 
Tamsalu vallavolikogu era-
korralisel istungil hääleta-
sid kõik12 kohalviibinud 
volikogu liiget läbirääki-
miste lõpetamise poolt.
Istungi protokollis seisab: 
„Volikogu ajutine haldus-
territoriaalse korralduse 
muutmisega seonduvate 
küsimuste läbitöötamiseks 
ja läbirääkimiste pidami-
seks moodustatud ajutine 
komisjon on jõudnud sei-
sukohale, et Tamsalu valla 
jaoks täidab haldusreformi 
eesmärki -toetada kohali-
ku omavalitsuse üksuste 
võimekuse kasvu kvali-
teetsete avalike teenuste 
pakkumisel, piirkondade 
arengueelduste kasutami-
sel, konkurentsivõime 
suurendamisel ja ühtlase-
ma piirkondliku arengu ta-
gamisel paremini ühine-
mine Tapa vallaga kui Pan-
divere piirkonna valdade-
ga.”
Tapa valla ja Pandivere 
piirkonna valdade omava-
heline ühinemine veelgi 
suurema omavalitsusük-
suse moodustamiseks on 
läbirääkimiste käigus vä-
listatud.

Kuulutaja

Vihula vallavanem Annes Naan peab Haljala valda logistiliselt parimaks liitumispartneriks. 
Foto: Liisi Kanna
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MUST KROONIKA

Eraisikute kuulutusi saab anda ka 
Vilde tänav 6a asuvas

Grossi Toidukaubad 
kaupluses “Joogid“

Kauplus on avatud 10-22

Pühapäeva hilisõhtul 
kaikus Rakvere linn po-
litseisireenidest. Len-
nuvälja linnaosas sõitis 
liiklushuligaan politsei 
eest ära, tekitades väga 
ohtlikke liiklusolukordi. 
Õnneks lõppes tagaaja-
mine inimohvriteta, kuid 
kahjustada said kaks 
politseiautot.

Kaius Mölder

Politsei- ja Piirivalveameti 
pressiesindaja Olja Kivistik 
selgitas, et kella 23 paiku and-
sid politseinikud Rakveres 
Jaama tänaval peatumismär-
guande sõiduauto Volvo juhi-
le. Juht eiras käsku ja hakkas 
mööda Nortsu teed linnast 
välja sõitma. Põhjakeskuse 
juurest keeras aga tagasi lin-
na ning võttis suuna Lennuki 
tänavale.
Juht sõitis, laveerides suurte 
majade vahel ja keerates roh-
tukasvanud põlluteele, ürita-
des sedasi politseid maha ra-
putada. See aga tulemust ei 

andnud, sest asfaltteele jõu-
des ootas põgenejat ees teine 
politseiauto. Külgepidi kok-
kupõrge oli vältimatu, kuid ka 
see ei takistanud juhti sõitu 
jätkamast taas Lennuki suu-
nas. Seal tegi mees lõpuks va-
learvestuse ja sõitis ummik-
teele.
Kohapeal keeldus sõidukijuht 
alkomeetrisse puhumast, 
mistõttu selgub joove eksper-
tiisi käigus. Liiklushuligaan 
on politseile varasemast tut-
tav – tal puudub juhtimisõi-
gus ja ta on korduvalt loata 
sõiduga vahele jäänud. Polit-
sei alustas juhi suhtes menet-
lust karistusseadustiku pa-
ragrahvi alusel, mis käsitleb 
sõiduki süstemaatilist juhti-
mist juhtimisõiguseta isiku 
poolt.
Eest ära sõitmine oli üliohtlik, 
sest toimus osaliselt linnatä-
navatel, kus juht lõikas ring-
teed ja kaldus vastassuu-
navööndisse. Õnneks oli te-
gemist kõige vaiksema ajaga 
ja keegi viga ei saanud. Para-
ku oli tagaajamise hinnaks 
kaks kahjustatud politseiau-
tot: ühel sai kriimustusi külg, 
teisel kahjustusi esiosa. Viga 
sai ka põgeneja enda auto.

Rakvere politseijaoskonna 
juht Indrek Link ütles, et vaa-
dates tekkinud liiklusohtlikke 
olukordi, võime vaid õnne tä-
nada, et keegi kannatada ei 
saanud. „Sõiduki juhtimine 
joobes ja juhtimisõiguseta on 
äärmiselt taunimisväärne. 
Sellise tegevusega ei sea sõi-
dukijuht ohtu mitte ainult 
iseennast, vaid ka kõiki kaas-
liiklejaid. Meie jaoks on väga 
oluline, et inimesed takistak-
sid purjus inimest rooli taha 
minemast või juhul, kui takis-
tada ei õnnestu, teavitaksid 
kohe politseid,“ lisas Link. 
Lisaks selgus hiljem, et sõidu-
kijuhil oli turvavöö kinnita-
tud selja tagant. See jättis ee-
malt mulje, et on kinnitatud, 
kuid oma kaitsefunktsiooni ei 
täitnud. Politsei tuletab meel-
de, et turvavöö kinnitamine 
ei ole vajalik mitte kellegi tei-
se kui sõidukijuhi ja kaasrei-
sijate turvalisuse tagamise 
huvides.
Eelmisel aastal toimus Lää-
ne-Virumaal viis hukkunuga 
liiklusõnnetust. Neist kolmel 
juhul olid kannatanuks sõi-
dukijuhid, kellest ükski ei ka-
sutanud turvavööd.

Renditud auto müüki – 
miks ka mitte?
Juba mõnda aega on Eestis 
populaarne anda oma kasutult seisev 
sõiduk kellelegi kokkulepitud tasu 
eest rendile. Eraisikud teenivad 
sellise tegevusega lisaraha. Paraku 
on sedalaadi äri toonud viimasel ajal 
kaasa kannatanuid, kelle masin 
tagaselja maha müüakse.

Kaius Mölder

Nagu igas äris, võivad siingi üürileandjat varitseda mõnin-
gad ohud. Kui valdavalt täidavad lepingupooled oma ko-
hustusi korralikult, siis on juhtumeid, kus rendilevõtja on 
omaniku teadmata sõiduki kas edasi müünud või lausa va-
ruosadena maha parseldanud. Hiljem ei saa rentnik autot 
või raha niisama lihtsalt tagasi. On esinenud juhtumeid, kus 
rentnik on lepingu sõlmimiseks kasutanud teisele isikule 
kuuluvat või varastatud isikut tõendavat dokumenti.
Advokaadibüroo Glimstedt vandeadvokaat Indrek Leppiku 
sõnul peab selliste olukordade ennetamiseks või vältimi-
seks kohe alguses tuvastama, kas lepingupartner on usal-
dusväärne või mitte. Selleks pakub ta välja mõned lihtsad 
nõuanded, kuidas üürnik saaks ennast võimalike problee-
mide eest kaitsta.
Kõige lihtsam viis on kasutada rendilevõtja krediitkaarti, 
broneerides sealt vajalikud summad. „Isik, kellele on väljas-
tatud krediitkaart, on juba panga poolt kontrollitud ning 
usaldusväärne,“ rääkis Leppik.
Lisaks võib ise teha lihtsama taustauuringu läbi Google´i 
ning kasutada karistusregistrit või kohtute andmebaase. Ka 
sedakaudu on võimalik selgust saada isiku tausta kohta. 
Leppiku sõnul läbivad sama protseduuri pangad ja liisingu-
firmad, kelle jaoks on see igapäevane krediidipoliitika.
Vandeadvokaat soovitab sõlmida kirjaliku lepingu. Kuigi ka 
suusõnaline leping on leping, ei teki kirjaliku lepingu sõlmi-
misel hilisemaid probleeme, et osapooled näiteks ei mäleta 
täpselt, milles kokku lepiti. Leping peab olema korrektselt 
mõlema lepinguosalise poolt allkirjastatud. Võimalusel 
võiks leping olla allkirjastatud digitaalselt, see lisab täienda-
vat usaldusväärsust.
Vormistada võib ka lihtsa lepingu, kus on kirjas vallasasja 
üleandmistingimused. Pikk ja põhjalik leping ei kaitse auto 
rendileandjat teise osapoole pahatahtlikkuse eest. Kui rent-
nik on halbade kavatsustega, siis peab tekkinud olukorrale 
andma õigusliku hinnangu juba politsei.
Ette on tulnud ka juhtumeid, kus rendile antud sõiduk on 
omaniku teadmata tema allkirja võltsides mitu korda edasi 
müüdud. Kuulutuse kaudu sõiduki soetanud inimene võib 
olla heauskne ostja, sest tema ei tea eelnevat tausta. Sellisel 
juhul on tegu üürilevõtja poolt sooritatud kuriteoga, mis 
väljendub omastamises ja allkirja võltsimises. Kui renditud 
auto müüjaks ei ole sõiduki omanik, siis ei ole tõenäoliselt 
tegemist heauskse ostjaga.
Lõpetuseks soovitab vandeadvokaat abi küsida kindlustu-
sest, kui kindlustuskaitse katab sõiduki varguse või väljaüü-
rimisega tekkinud kahjud. Parem karta kui kahetseda, ja mi-
da paremini on üürilevõtja taust kontrollitud, seda vähem 
on hiljem probleeme.

Üliohtlik kihutamine päädis 
kahe katkise politseiautoga

Tagaajamise käigus sai kaks politseiautot viga. 
Foto: PPA

PÕLENGUD
10. augustil kell 10.53 tea-
tati häirekeskusele, et 
Laekvere alevikus Kuusikul 
läks viljakoristuse ajal põl-
lu peal põlema kombain. 
Kohale saabunud päästjad 
kustutasid põleva masina. 
Inimesed kannatada ei 
saanud. 
10. augustil kell 10.51 käi-
sid päästjad väljakutsel 
Kadrina vallas Neeruti 
mõisa juures, kus põles jä-
relevalveta suur lõke. 
Päästjad kustutasid lõkke.
9. augustil kell 21.54 kutsu-
ti päästjad Väike-Maarja 
valda Käru külla, kus kuusk 
oli kukkunud elektriliini-
dele, mille tagajärjel kuusk 
põlema süttis. Päästjad pii-
rasid ala ning võtsid ühen-
dust elektriettevõttega. 
Kuuse põlemine lõppes ko-
he, kui elekter liinidest ära 
võeti. Päästjad kontrollisid 
olukorra üle ning andisid 
sündmuse edasi elektriku-
tele.
9. augustil kell 21.29 käisid 
päästjad väljakutsel Kadri-
nas Nooruse tänaval, kus 
kortermaja ühes korteris 
oli häiresse läinud suitsu-
andur ning tunda oli põle-
mise lõhna, korteri ust kee-
gi ei avanud. Päästjad asu-
sid olukorda kontrollima. 
Samal ajal tuli kohale kor-
teri perenaine ning avas 
ukse ja lasi päästjad korte-
risse. Selgus, et oli toimu-
nud toidukõrbemine – pe-
renaine oli lahkunud ko-
dust jättes toidu sisselüli-
tatud elektripliidile. Pääst-
jad tegid perenaisele selgi-
tustööd.
9. augustil kell 18.15 käisid 
päästjad väljakutsel Rakve-
res F.G.Adoffi tänaval asuva 
maja hoovis, kus põles tei-
saldatav plastikust väli-
käimla, mille leegid ähvar-
dasid põlema panna ka lä-
heduses olevad puud. Tuli 
edasi ei levinud, kuid väli-
käimla hävis tules täieli-
kult. Päästjad lahkusid 
sündmuselt kell 18.34. Mil-
lest võis käimla süttida sel-
gitab menetlus, esialgsel 
hinnangul oli tegemist 
süütamisega.
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Keskerakonna presiden-
dikandidaat Mailis Reps 
pooldab tulumaksusoo-
dustusi maapiirkonnas 
ja suhtluse alustamist 
Venemaaga.

Liisi Kanna

Presidendikandidaatide vali-
miskampaaniad käivad täie 
hooga. Kuigi esmane presi-
dendi valimise võimalus kuu-
lub Riigikogule, saavad seal-
sete valimiste ebaõnnestumi-
sel sõna ka kohalike omava-
litsuste volikogude esindajad. 
Nii pole ka imestada, et presi-
dendikandidaadid üksteise 
järel valdasid ja linnasid kü-
lastavad ning kohalike poliiti-
kutega suhtlevad.
Rahval presidendi valimistel 
küll sõnaõigust ei ole, ent 
oma ideid ja eesmärke püü-
takse edasi anda kõigile. Mai-
lis Reps on selleks valinud 
mõttetalgute pidamise.
Reps külastas kahe päeva väl-
tel Lääne-Virumaa omavalit-
susi ning esmaspäeval toimus 
Rakveres kõigile avatud talgu-
õhtu.
Õhtut sissejuhatavas kõnes 
tõi Keskerakonna Lääne-Vi-
rumaa piirkonna esimees Si-
ret Kotka välja, et Milis Reps 
on oma kandidatuuri tutvus-
tamisel rõhutanud presidendi 

Salaaia muusikat 
katab saladuseloor
Rakveres käivi-
tus üks oma-
moodi ürituste-
sari, kus kodu-
aedadesse kut-
sutakse muusi-
kuid, keda või-
vad kuulama 
tulla pererahvale 
võõrad inime-
sed.
Informatsioon 
ürituste kohta 
liigub Facebooki 
kaudu. Kel seda pole, ei saa sündmusest teada või peab 
lootma oma tuttava peale, kellel sotsiaalmeedias konto ole-
mas. Kontserdikorraldajad annavad küll eelnevalt teada, 
mis kuupäeval ja mis kontsert on järgmine, aga täpne sala-
aed saab külastajatele teada alles toimumispäeva hommi-
kul. See kõik toimub privaatselt - info tuleb igale end üritu-
sel osalejaks märkinud inimesele postkasti vastussõnumina 
koos detailse kontserditoimumise asendiplaaniga.
Möödunud nädalal musitseeris Mick Pedaja Rakvere kul-
tuurimaja direktrissi, idee autori Krõõt Nõmmela-Mehide 
hoovis. Muusikut tuli kuulama umbes 40 inimest, mis on ül-
latavalt palju, arvestades, et kogu üritus toimus esimest kor-
da ja toimumiskohal oli saladuseloor peal.
Miks kõik toimub saladuskatte all? See tekitab põnevust, 
sest ees ootab üllatus aia osas ja viimasel hetkel aadressi 
teatamine hoiab niisama uudistajad eemal. Peale esimest 
kontserti kutsuski Nõmmela-Mehide kõiki koduaedade 
omanikke üles, et nad pakuksid oma hoovi toimumispai-
gaks. Kuna Rakveres ei toimu suvisel ajal eriti kontserte, siis 
ühiselt saaks ise neid tihedamalt korraldada ja põnevaid 
esinejaid kutsuda.
Järgmine esineja on selgunud. Meister Jaan esineb 23. au-
gustil ning nagu kogu kontserdisarja puhul, on salaaed veel 
täpsustamisel. Huvilised ei pea kartma heitliku ilma pärast, 
sest korraldajad tagavad istumise katuse all.

Mari Mölder

Esimesel salaaia kontserdil lummas 
publikut Mick Pedaja. 

Foto: Mari Mölder

Mailis Reps väisas Lääne-Virumaad

Mailis Reps kohtus talgulistega Villa Theresas.
Foto: Liisi Kanna

rolli sisepoliitikas ning seisab 
maainimeste ja põllumeeste 
eest. Õhtu mööduski suuresti 
siseriiklike probleemide ning 
kohaliku eluolu lahkamise 
taktis.
Läbiviidavat haldusreformi 
Reps heaks ei kiitnud. „Hal-
dusreform ei ole läbi mõel-
dud ja seal on palju vastama-
ta küsimusi. Enamik omava-
litsusi on leppinud ja asjaga 
kaasa liikunud, aga otsest 
soovi liituda ei ole.“ Reps lei-

dis, et selline omavalitsuste 
ühendamine võib tuua ma-
aelule pigem kahju kui kasu.
Maaelu elavdamise üheks 
oluliseks aspektiks pidas ta 
põllumajanduse kui ühe 
maapiirkondade olulisima et-
tevõtlusvormi toetamist. Li-
saks võiks Repsi sõnul kasu 
olla piirkondlike erisuste ra-
kendamisest ettevõtluses. 
„Maal asuvatel ettevõtetel 
peaks olema tulumaksusoo-
dustus või nulltulumaks,“ ar-

vas Reps. „Maapiirkondade 
ettevõtted peavad tegelema 
rohkem koolitustega ning ku-
lud on suuremad näiteks 
transpordi arvelt.“ Lisaks 
võiks tema sõnul luua Põhja-
maade eeskujul ettevõtetele 
võimaluse nullkuluga maal 
tegevust alustada, rajades 
nende eest hoonestuse koos 
sinna juurde kuuluvaga.
Jutuks tulid siiski ka välispo-
liitilised teemad. Pagulasküsi-
muse juures rõhutas presi-
dendikandidaat kultuuriruu-
mi aspekti. Sageli põhjenda-
takse pagulaste vastuvõtmise 
mittepooldamist sellega, et 
nad ei sobitu meie kultuuri-
ruumi. Reps aga leidis, et te-
gelikult ei ole me isegi eneste 
jaoks oma kultuuriruumi ole-
must defineerinud. Ühe või-
malik suunana selle määrat-
lemiseks tõi ta välja kristluse. 
„Sageli tuuakse esile hiietra-
ditsiooni. Tegelikult on aga 
kristlik kultuur väga tugevalt 
meie traditsiooniga segune-
nud. Misjonärid jõudsid siia 
nii ammu.“
Mööda ei saanud ka Vene-
maa-küsimusest. „Tulevase 
presidendi ülesanne on alus-
tada diskussiooni Venemaa-
ga. Suhtlemine on igal juhul 
parem kui mittesuhtlemine. 
Me ei saa ignoreerida, et ole-
me naabrid,“ oli Mailis Repsi 
kindel seisukoht.

*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!
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Äsja esikluulekogu välja 
andnud tapakas Kairi 
Kroon rääkis Kuulutaja-
le, mille poolest erineb 
luuletuste ja laulusõna-
de kirjutamine ning kui-
das tema puhul loomep-
rotsess välja näeb.

Liisi Kanna

Kolmapäeva õhtupoolikul 
toimus Tapa Linnaraamatu-
kogus luulekogu „Pühendan 
sul sõnad…“ esitlus, kuhu tu-
lid kohale nii Tapa valla esin-
dajad, hooandjad kui Kairi 
sõbrad.
Lillede ning šokolaadide ase-
mel olid saabujatel kaasas 
aga küünlad.
See oli luuletaja soov, et küla-
lised talle suuri lillekimpe ei 
tooks, kuna ürituse sigi-
nas-saginas ei jää tõenäiliselt 
meeldegi, kellelt need olid. 
„Lõpuks närtsib lill ära ja mis 
emotsiooni see siis enam 
kannab? Kirjutasin esitluse 
kutsetele, et kui midagi tuua 
soovitakse, siis selleks võiks 
olla üks väikene küünal,“ rää-
kis ta. „Küünla küljes võiks ol-
la kinkija nimi ning hiljem, 
kui küünla põlema panen, 
siis tekib sellele oma lugu – 
luuletus. Ma ei mõtle igast 
konkreetsest inimesest luule-

tust luua, vaid hetkeemot-
sioonist, mis leeki vaadates 
tekib.“

Laulutekstid 
Anne Veskile
Luuletamisega alustas Kairi 
juba põhikooli lõpuaastail. 
Kooliajal oli ta häbelik, õppis 
kõik ilusti ära, aga vastata ei 
julgenud. „Ükskord jättis ees-
ti keele õpetaja Kalju Kuld ko-
duseks tööks soneti kirjuta-
mise. Esialgu ei tahtnud ta 
uskudagi, et ma enda oma ise 
valmis tegin, siis aga kiitis, et 
mul on andi. Sain sellest väga 
suure tõuke jätkamiseks.“
Luuletamist peab naine 
üheks enese väljaelamise vii-
siks. Inspiratsiooniallikat ei 
oska ta aga isegi õieti mõista 
või lahti seletada. „Mina kir-
jutan enamasti luuletused 
pühendusega, aga tihti tule-
vad luuletused ka mõnd oma-
tehtud loodusfotot vaadates. 
Ma ei tea kuidas, aga need 
justkui saadetakse mulle pä-
he.“
Aktiivsema loometööga alus-
tas Kairi Kroon täiskasvanuks 
saades. Toona pidas ta kirja-
vahetust Kerli Veskiga. Nii 
jõudsid tema kirjatööd ka 
ema Anneni. Nüüdseks on 
Kairi aastakümneid kirjuta-
nud laulutekste nii Anne Ves-
kile kui Ain Tammessonile. 
Tema loomingu hulka kuulub 
ka 2009. aasta tantsupeol 

Aastate pikkune looming jõudis kaante vahele

Raamatuesitlusel kinkis Kairi Kroon igale hooandjale äsjailmunud luulekogu. 
Foto: Liisi Kanna

„Meri“ esitatud laulu „Armas-
tus jääb“ tekst, millele lõi viisi 
Urmas Lattikas.
Kairi nentis, et ehkki tavali-
selt vastupidi tavaks on, 
meeldib temale kirjutada sõ-
nu olemasolevale viisile. „Viis 

inspireerib mind.“
Luuletuste ja laulusõnade 
loomise protsessid on erine-
vad, kuid üht teisele ta ei ee-
lista. „Luuletus tekib hetkee-
motsioonist, laulutekstide 
loomine on pikem protsess. 

Aga lahedad on mõlemad,“ 
jutustas Kairi. „Teinekord lau-
lusõnade kirjutamine viibib, 
saadetakse juba mitu fono-
grammi, aga sõnu lihtsalt ei 
tule. Vahel hakkab aga asi ko-
he peas kuju võtma. Mul on 

Tapa lähedal ka üks n-ö oma 
koht, allikas, kus sõnu loomas 
käin.“

90 luuletust 
ja loodusfotod
Kairi nentis, et kogu sai kaan-
te vahele suuresti tänu sõpra-
de ja tuttavate toetusele, aga 
ka õhutamisele, sest alguses 
ei tahtnud ta vedu võtta. „Esi-
algu tundus, et ükski ei sobi 
inimestele lugemiseks anda. 
See on nagu enda lahtiriieta-
mine – kõik näevad, mida ma 
kirjutanud olen.“
Esikluulekogus on ligi 90 luu-
letust, mis said välja valitud 
250 hulgast. Ka raamatut il-
lustreerivad loodusfotod on 
Kairi Krooni tehtud. Esimene 
tiraa�zh oli 500 raamatut.
Luuleraamatu teoks saamisel 
mängis suurt rolli ka heatege-
vusprojekt Hooandja, mille 
kaudu kõvasti üle loodetud 
summa koguti. „Suure üllatu-
sena tajusin ääretult mõnusat 
tunnet, et nii paljud inimesed 
minust hoolivad ning mu loo-
mingut austavad. Sealt sai 
palju tagasisidet ning kind-
lasti ka reklaami,“ kirjeldas 
luuletaja projekti.
Kuna raamatu esmaesitlusele 
kõik soovijad ei mahtunud, 
siis on Kairil plaanis korralda-
da raamatut tutvustav õhtu 
ka hingedepäeva paiku.

•  M e t a l l i e t t e v õ t e  Vä i k e -
Maarjas otsib oma meeskonda 
objektijuhti,  ke ev itajaid, 
m o n t a a ž i t ö ö l i s i .  Va j a l i k 
valmisolek välislähetusteks! 
S a m u t i  p a k u m e  t ö ö d 
joonestajale. Info telefonilt 
5347 7879

• Soome firma pakub tööd 
kogenud katuseehitajatele. 
Töökoht on Soomes Uusimaa 
piirkonnas. Tegija mehe palk 
on korralik ja vastab Soome 
e h i t u s a l a  t i n g i mu s t e l e. 
Lisainfo telefonil +358 40 5492 
666 või saada CV e-postile 
kattotiimi@kattotiimi.fi 

• Otsin töömehi Soome (ehitus, 
lammutus). Soovitavalt roheline 
kaart. Tel 5646 7038

• Raum OÜ otsib oma kollektiivi 
a i a m a j a d e  p a k k i j a t  j a 
tapipingioperaatorit. Asukoht 
Rakvere Tootmise 6. Tel 515 6342

• Ettevõte otsib ehitusmeest. Tel 
5633 6291

• Ettevõte otsib kogemustega 
tänavakivide paigaldajaid. 
Telefon +372 53 477 840

• Võtame oma meeskonda 
müügikonsultandi, kes valdab 
eesti ja vene keelt. Sobib ka (üli)
õpilasele. kristo@k-kummid.ee

•  S o o v i n  m ü ü j a t 
Kroonikeskusesse (eesti keele 
oskusega pensionär). Tel 5246 
055

• Pakun teenust vanainimeste 
eest hoolitsemisega (koristan, 
käin poes ja söögitegemine). Tel 
5627 4040

• Pakun lapsehoiuteenust. Tel 
5627 4040

• Koristaja otsib tööd Rakvere 
linnas. Tel 5891 4010

• Soovid abi matemaatika 
õppimisel? Helista 5261 497

• Kogemustega majahoidja-
kojamees soovib leida tööd (ka 
eramajad). Tel 5740 9873

• Olen aus ja kohusetundlik 
naisterahvas. Otsin õhtuks või 
ööseks tööd (sobib koristamine, 
valve jne). tel 5627 4040

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD •  Vä i k e e t t e v õ t e  Ta m s a l u s 
p a k u b  a j u t i s t  t ö ö d 
noorele meespensionärile 
( m u r u n i i t m i n e ,  p u u d e 
ladustamine, remondiruumide 
korrastamine jne). Info telefonil 
5291 204

• Vohnja Lasteaed-Algkool 
pakub tööd kokale alates 1. 
septembrist. Sooviavaldus ja 
CV koopia palume saata 22. 
augustiks k.a aadressile Vohnja 
La.-Algkool, Vohnja, Kadrina 
vald, 45204 Lääne-Virumaa või 
e-posti aadressile kool@vohnja.
edu.ee. Täiendav informatsioon 
telefonil 5091 304, Õnne Kiviperk

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

• Töömahu suurenemisega 
pakun tööd taksojuhtidele. 
Vajalik taksokoolitus. Tel 5282 
659

• Firma otsib enda meeskonda 
C-kat. autojuhti-operaatorit 
vaakumautole. Tel 5194 4298

•  Voyag e  O Ü  v õ t a b  t ö ö l e 
bussijuhi. Info 5092 583

• Peristein OÜ võtab tööle 
C E - k a t e g o o r i a  a u t o j u h i 
poolhaagisele Eesti sisetöödele. 
Brutopalk 850 €. peristein@hot.
ee, tel 517 0260

• Võsalõikus. Minu varustus. 
S o ov i t av  B - k at .  ju h i l u b a. 
Rakverest või lähiümbrusest. 
Tel 5673 5648

• Ararat Grill  otsib oma 
meeskonda kokka, abikokka 
ja ettekandjat. Tel 509 3908

• Aaspere eakate kodu võtab 
tööle hooldaja. Info tel 5306 
5835

• Vanem naisterahvas vajab 
h o o l d a j a t .  E l a m i s p i n n a 
võimalus. Tel 5619 9666
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TULE  

 

FARMATSEUT  

asjatundlik 

farmatseut pakub 

apteegiteenust. Tema toime avaldub 

 professionaalse,  ning 

teotahtelise meeskonnaga. 

 

 

Ootame  tegusat inimest, kellele 

 iga ilmaga kindel olla. Temaga suheldes 

tunnevad kliendid end hoituna ja saavad alati 

parima tervisealase . 

 

3. KOOSTISOSAD 

koosneb tugevatest 

erialastest teadmistest, heast 

suhtlemisoskusest, 

instinktidest, huvist erialateadmiste vastu, 

kohusetundest, julgusest, iseseisvusest ja 

heal tasemel eesti ja vene keele valdamisest. 

 

 

teeb 

oma   ja talle meeldib inimesi 

neile arusaadavas  keeles 

. Ta korraldab ja haldab apteegi 

armastatud juht. Talle meeldib muuta apteeki 

korrektseks ja ilusaks. 

 

 

 

 

 

on teotahtelise kollektiiviga 

kiiresti arenev . 

farmatseuti ootab 

Eestis ainulaadne ravimite elektrooniline 

abimees e-

 

e-proviisorist spikerdamine!  

on oodatud kaasa 

Pharma Akadeemia edukast ja praktilisest 

talle Eestis toimuvaid erialaseid koolitusi.  

Positiivse  avaldub motiveeriv 

tulemustasu ja toredad  

kolleegidega.  

Uut apteekrit ootavad regulaarsed 

tervisekontrollid.   

ei asenda tasakaalustatud toitumist ja 

tervislikke eluviise, kuid toetab neid 

   toetab 

 osalemist spordi-  

. Oma tervise turgutamiseks 

on  aasta jooksul   3 

.  

 

 

Tegemist on  toreda . Enne 

kodulehte

personalispetsialist Marje Rebasega telefonil 

605 1782.  

 

INFOLEHT: TEAVE KANDIDEERIJALE  

ad asu - . 

CV ja sooviavaldus palume saata marje.rebas@sydameapteek.ee 

 

  

Dicro Eesti OÜ asub ja on Soome
ettevõtte tütarfirma, kelle põhitegevuseks

on elektroonikatoodete valmistamine.

Rakveres

Töö sobib sulle, kui:

Meie poolt:

Kandideerimiseks saada CV e-posti
aadressile: dicro.eesti@dicro.ee

• sul on hea silmanägemine
• oled täpne ja kohusetundlik

• väljaõpe kohapeal
• tööpäev  8.00-16.30
• soodustusi

Dicro Eesti OÜ kutsub tööle

Tööülesandeks on kaablitoodete ja
komponentplaatide valmistamine

ELEKTROONIKATÖÖTAJA

AS Palmako ja AS Imprest on rahvusvahelisse metsatööstusgruppi Lemeks
kuuluvad puidutööstusettevõtted, kus toodetakse freesprussist aia- ja
suvemaju, palkmaju, laste mänguväljakuid, liimpuittooteid, ümarfreesitud
ja süvaimmutatud puidust aiatooteid ning puidugraanuleid. Meie
tootmisüksused asuvad Tartumaal Kavastus, Lääne-Virumaal Kundas ja
Laekveres ning Põltsamaal. Meil töötab kokku 400 inimest ja ettevõtte
käibest moodustab 95% eksport.

AS Palmako pakub Laekveres tööd

Tööülesandeks on:

Eeldame:

Pakume

Kandideerimiseks palume

Lisainfo

• tootmisvahetuste teenindamine, ladustamine ja laadimine

• omab vähemalt 1-aastast tõstukijuhitöö kogemust
• oskab töötada pingelistes olukordades
• omab tehnilisi teadmisi ja suudab operatiivselt kõrvaldada

esile kerkivad probleemid
• on aus ja kohusetundlik

toredat ja hoolivat kollektiivi, sooja toitu ning
omatöötaja soodustusi.

saata CV hiljemalt 22.08.2016
aadressile aivar.kaldaru@palmako.ee

www.palmako.ee või helistada tööaegadel tel 52 09 940

Tööaeg: kahes vahetuses 6.00-14.30 ja 14.30-23.00

TÕSTUKIJUHILE

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

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

B-kat 17.08 ja 05.09
B-kat e-õpe 25.08 ja 15.09

Esmaabi koolitus 26.08
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

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

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

Rakvere, Posti 25. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

•

algab 13.08 kell 10.00

• algab 22.08 kell 18.00

• algab 16.08 kell 18.00

• algab 12.09 kell 18.00

• sõiduki rent eksamiks

Veoauto-, bussi- ja taksojuhtide ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

A-kategooria koolitus

B-kategooria koolitus

T-kategooria

(35 ja 70 tundi)

(e-õpe)

(e-õpe)

(traktor)

PuhastusProff OÜ

• PUHASTUSTEENINDAJATELE

pakub kinnisvara korrashoiu teenuseid ning on asutatud

2002. aastal. Me aitame ettevõtetel hoida oma tööruumid ja

välisterritooriumid puhtana.

Pakume tööd

Kui sulle meeldib puhtus ja kord, oled töökas, kohusetundlik ja täpne, siis

kandideeri meile tööle!

• kindlat töökohta ja head palka; • väljaõpet ja täiendkoolitust;

• kaasaegseid töövahendeid; • rõõmsameelset nooruslikku kollektiivi.

Tublimatele arengu- ja karjäärivõimalus!

Pakume sulle:

Huvi ja lisainfo korral võtke ühendust E-R kell 10:00-16:00 telefonil:

5662 8277

+372 670 6655

konkurss@puhastusproff.ee

Türi 10C | 11313 Tallinn puhastusproff.ee

Kus on Sinu

reklaam?
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Laulja, näitleja ja selts-
konnategelase Marilyn 
Jurmani sõnul viib teada 
jooksurajale pärast 
jooksmist tekkiv hea tu-
ju. Poolmaraton tuleb 
jalge alla võtta seepä-
rast, et 10 kilomeetri 
distantsile jäi ta regist-
reerimisega hiljaks.

Tõnu Lilleorg

Poolmaratonil osalemine 
eeldab head vormi, milline 
suhe teil jooksmisega on?
Suhe on võrratu. Aga treenin-
guna ma ei jookse. Vormis 
hoiab mind jooga, teen iga 
päev ashtanga joogat. Varem 
käisin üle päeva jooksmas, 
siis aga avastasin enda jaoks 
jooga. Nüüd ma spetsiaalselt 
jooksutrenni ei tee, käin jook-
sudel osalemas.

Kas pika maa jooksmine on 
väga väsitav?
Eks ikka, eelmisel aastal käi-
sin Tallinna sügisjooksul täis-
maratoni jooksmas, see oli 
igati hull ettevõtmine. Mullu 

jooksin Ööjooksul 10 kilo-
meetrit, tänavu jäin sellele 
distantsile registreerimisega 
hiljaks ja nii pidin 21kilo-
meetrise distantsi võtma. 
Idee osaleda tuli suvel, sest 
eelmise aasta Ööjooks oli nii 
kihvt, mulle väga meeldis 
sealne atmosfäär, oli kuidagi 
väga välismaine.

Millise ajaga planeerite dis-
tantsi läbida?
Panustan nii kaks kuni kaks 
pool tundi, alla kahe tunni ei 
planeeri joosta. Pikka maad 
ma väga kiiresti ei jookse.

Kas sügisel lähete taas mara-
tonile?
Sel aastal piirdun Ööjooksu-
ga. Usun, et saan sellega isu 
täis.

Kas jooksite mullu maratoni 
läbi ilma vahepeal kõndima-
ta?
Jah, joogipausidel tegin kolm 
sammu, et endale jooki mitte 
peale ajada.

Kuidas mõjub jooksmine ke-
hale ja meelele?
Jooksu n-ö high ehk kõrgen-
datud meeleseisund tuleb 

sisse. Algul on raske, aga 
mõne kilomeetri järel tekib 
rütm, organism hakkab 
tootma endorfiine ja sero-
toniini. Pärast jooksmist 
on alati väga hea tuju. Ma 
usun, et enamik ini-
mesi, kes jooks-
mast tulevad, on 
küll füüsiliselt vä-
sinud, kuid vaim-
selt puhanud. Mi-
na tunnen küll nii.

Kas jooksu ajal 
saab mõtteid ka 
mõlgutada?
Kui rahulikult sör-
kida, siis saab küll. 
Ma olen muusika-
kuululaja, kuigi ma-
ratoni eel soovitati 
mitte kuulata, kuna 
see võtab 
ka ener-
giat. 
Olen 
siiski 
har-
junud 
muusi-
kat kuu-
lates jooks-
ma.

Kuidas 
valida 
muu-
sikat?
Soovi-
tatak-

se, 

et muusikarütm oleks jooksu 
rütmist erinev. Mina jooksen 
hiphopi järgi. See annab 
pauerit ja tunnet “sa saad 
hakkama!”. Mul mängivad sa-
geli Eminemi vanemad lood. 
Eks see on maitse asi, paljud 
jooksevad ilma muusikata.

Liikumisharrastusega alus-
tamisel on vist laiskuse üle-
tamine tähtis?
See on distsipliini küsimus. 
Kõik, kes on trenni teinud, 
teavad, et pärast on neil 
hea olla. Tavaliselt on jah 
keeruline osa alustamine, 
tossude jalga panemine.

Kuidas sobivad kokku dist-
sipliin ja loomingulisus?
Sobivad kokku küll. Mingis 

kindlas reeglistikus 
püsimine aitab 

loomingulisuse-
le kaasa. Sinu 
keha on töö-
instrument, mis 
peab olema 

heas töökorras. 
Keha on meile an-

tud üks, esimene üles-
anne on selle eest hoolitse-

da ja see nõuab paraku ka 
enesedistsipliini, mida on 

raske saavutada. Ka mul on 
päevi, kui ei tahaks üldse füü-
siliselt pingutada, et tahaks 
niisama lebotada ja telekat 
vaadata. Aga piisab sellest, 
kui trenniriided selga paned 
ja lihtsalt pihta hakkad, mõt-
lemata, kas tahad või mitte.

Kas jooksmise ajal on tulnud 
laulusõnade ideid?
Ikka tuleb, kusjuures päris 
palju. Vahel tuleb seisma jää-
da ja üles kirjutada.

Kas tänavu on oodata uut 
plaati?
Sel aastal mitte, kuigi muusi-
ka point ja inimesed on ole-
mas, loodetavasti lähiaastatel 
tuleb. Lähen sügisel ülikooli, 
see võtab ka oma aja.

Õpetate joogat, kuidas stres-
siga toime tulla?
Kui tundub, et stress hakkab 
võimust võtma, tuleb istuda 
maha ja paar minutit rahuli-
kult hingata, sisse ja välja. 
Inimesel on vaja olla natuke 
üksi ja rahuneda, sageli saa-
me palju teiste energiat ja an-
name enda oma ära, vahel on 
vaja energiat puhastada.

Marilyn Jurman tuleb Ööjooksule 
poolmaratoni jooksma

Homseks Ööjooksuks on Marilyn Jurmanil 
vaim valmis. 

Foto: Merike Kens
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Rakvere • Niine 4A  • E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718
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LAI VALIK
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VALIK KLAASIST
DIIVANILAUDU   

3+1+1+F

799.-

138*95*40 90*102*44

135*41*44

77*77*105
36*36*45

210*95*95

499.-

739.-699.-

al.  80*200                      

540.-

230*105/160*200 205*90/120 230*105/160*195

212*90/120*185 190*95/120 190*85/115

595.-

159.-142.-

ES
IK

UD
SE

KT
SI

OO
N

KÖ
ÖG

ID

D
II

VA
N

VO
OD

ID
 

329.-249.-240*60

350*202

110*198*36

155*191*28

240/180*60

al. 99.-

al. 69.- 399.-

VO
OD

ID

250*200 320*170

280*195265*165

39.-
100*58*76

70.-

nurgadiivanvoodi nurgadiivanvoodi

nurgadiivanvoodi nurgadiivanvoodi

LIHTNE JA MUGAV 
JÄRELMAKS! KASUTA 
VÕIMALUST!

al. 

69.-

al. 

23.-

139.-

135.- 119.- 119.-

KUMMUTID

389.-

ERINEVAD SUURUSED

SUVESOODUSTUSED!
VEDRUPLOKK VEDRUPLOKK

VEDRUPLOKKVEDRUPLOKK



Kuulutaja reede, 12. august 2016 9ÖÖJOOKS

Laupäeval, 13. augustil toi-
muva Eesti Ööjooksu distant-
sidele on oodata üle 8000 
osavõtja. Seoses jooksuüritu-
se toimumisega tuleb Rakve-
re linnas liiklejail arvestada 
ajutiste liikluspiirangutega.
Eesti Ööjooks toimub kuuen-
dat korda. Ööjooksu erineva-
tele distantsidele eelregist-
reerus 8146 jooksjat. Kokku 
oodatakse umbes 8400 osale-
jat.
Lisaks eestlastele on osalejaid 
17 välisriigist, kaugemad 
neist Filipiinid, Ameerika 
Ühendriigid, Paraguai, 
Küpros ja Hispaania.
Ööjooksu õhtut alustavad va-
rakult Mõmmi lastejooksud, 
mis algavad Rakvere keskväl-
jaku küljelt kell 17.30.
Kell 21 avatakse Eesti Ööjook-
su stardikoridorid. Stardikori-
doris paluvad korraldajad ol-
la vähemalt 10 minutit enne 
oma starti. Stardikoridori 
pääsemise ja osalemise alu-
seks on seljas olev Ööjooksu 
ametlik särk. Särki mitte-
kandvad osalejad diskvalifit-
seeritakse finišiprotokollis.
Kell 21.30 lähetatakse Rakve-
re keskväljakult rajale pool-
maratonil võistlejad. Kell 
21.35 antakse lähe 10 km esi-
mesele grupile ja kell 21.40 
teisele grupile. 5 km pikkusel 
distantsil osalejad saavad ra-
jale orienteeruvalt kell 21.45-
21.50. Parimate autasustami-
ne toimub keskväljakul kell 

23.
Korraldajad paluvad kepi-
kõndijatel ja lapsevankritega 
osalejatel suunduda 5 km dis-
tantsi stardikoridori lõppu.
Ööjooksu stardimaterjale väl-
jastatakse 12. augustil kell 16-
21 ja 13. augustil kell 12-21 
võistluskeskusest, mis asub 
Rakvere Spordikeskuses (Kas-
tani 12). Korraldajad soovita-
vad Lääne-Virumaa ja Rakve-
re ning lähiümbruse elanikel 
võimalusel stardimaterjalid 
välja võtta reedel.
Rinnanumber väljastatakse 
10 km ja 21,1 km distantsil 
osalejatele. 5 km distantsil 
rinnanumbrit ei väljastata, 
kuna tegemist pole võistlus-
distantsiga.
Võistluskeskuses on pesemis-
võimalus ja pakihoid, lisaks 
kell 20-24 lastehoid.
Liiklus on Rakvere kesklinnas 
osaliselt suletud alates kella 
8st ja ulatuslikult on liiklus 
linnas piiratud kella 20st. 
Kõik Ööjooksu rajad on üld-
liiklusele suletud kella 21st 
kuni 24ni. Tavapärane liiklus 
ajutiselt suletud tänavatel 
taastatakse peale südaööd.
Võistluspäeval suletakse ala-
tes kella 8st SEB Pangamaja 
esine teelõik ja sellega külg-
nev Parkali tn lõik.
Varahommikul suletakse 
juurdepääs Tsentrumi parkla 
keskväljakupoolsele osale. 
SEB Panga-Lukoili ümbritsev 
ring suletakse alates kella 

16st.
Korraldajad paluvad tungivalt 
vältida parkimist Ööjooksu 
stardi- ja finišikoridori äärde 
Laiale ja Pikale tänavale. Sa-
muti  Tallinna, Näituse, Vabri-
ku, Jaama, Posti, Kastani, Või-
du ja Laada tänavale. See ta-
gab võistlejatele suurema 
ohutuse ja aitab vältida sõi-
dukite kahjustusi.
Jooksust osavõtjatel ja linna 
külalistel soovitavad korral-
dajad auto parkida Vallikraa-
vi, Kunderi, Vabaduse, Karja, 
Tartu, Seminari ja Koidula tä-
naval, see tagab jooksu lõp-
pedes operatiivsema väljumi-
se linnast Tallinna, Narva, 
Pärnu või Tartu suunal. Parki-
misega mujale linnaruumi ja 
kesklinnaalasse kaasnevad 
liikluspiirangud, mis võivad 
tähendada takistusi hilisemal 
linnast väljumisel.
Ristmikel, sisse- ja väljasõi-
duteedel on reguleerijad. 
Liikluse ohjamise ja julgesta-
mise eest vastutab turvafirma 
G4S. Operatiivsõidukitele ta-
gatakse linna piires läbipääs.
Eesti Ööjooksu korraldus-
toimkond palub mõistvat 
suhtumist ja vabandab eba-
mugavuste tekitamise pärast. 
Aja kokkuhoiu huvides soovi-
tavad korraldajad võimalusel 
vältida nimetatud õhtul lin-
naruumis mootorsõidukiga 
liikumist.

Kuulutaja

Ööjooks toob ajutisi liikluspiiranguid
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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 Tapa linnas 1- või 2toalise 
korteri. Tel 5697 5317

• Ostan 2toalise korteri Väike-
Maarjas. Tel 5812 0350, 5590 0853

• Ostan 3toalise korteri Rakveres 
otse omanikult. Tel 5697 1651

• Ostan korteri või väiksema maja 
Võsul või selle läheduses. Tel 5568 
6385, benedicion2@gmail.com

• Noor kuueliikmeline pere otsib 
endale uut kodu. Kui sinul või 
sinu tuttaval on tühjana seisev 
maja raadiusega 15 km Rakverest, 
siis ole hea ja anna teada. Tel 
5674 3990

• Soovin osta Tamsallu, Rakkesse 
või Jõgevale väikese elamiskõlbliku 
maja. Tel 5590 0853

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan või üürin suurema garaaži 
või angaari Rakveres. Tel 5031 849

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

• Üürile anda tuba ühele. Tel 5627 
4040

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

• Üürile anda 2toaline möbleeritud 
ahiküttega korter Rakveres, WC ja 
dušš. Tel 5150 188

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

• Müüa 1toaline remonditud korter 
koos köögimööbliga Kundas Mäe tn. 
Tel 5519 536

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

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

• Müüa 2toaline korter Tuleviku 
tn 7 Rakveres. Hind 24 000 €. Tel 
5552 5460

• Müüa 2toaline k.m. hea 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 Väike-Maarjas 2 ahiküttega 
2toalist korterit (I ja II k.). Lisainfo 
5343 1978

• Müüa 2toaline korter (51 m2, IV 
korrus) Tapal. Rõdu olemas, korteris 
tehtud remont. Hind kokkuleppel. 
Tel 5829 0580

• Müüa Kundas Kasemäe 16 2toaline 
k.m. korter (50 m2), vajab remonti. 
Keldriruumis on saun. Hind 3000 €, 
tingi! Tel 5698 9020

• Müüa 3toaline ahiküttega korter 
Kadrinas. Tel 5697 0100

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

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

• Müüa 3toaline möbleeritud korter 
Tamsalus paneelmaja esimesel 
korrusel. Hind 12 100 €. Tel 5285 834

• Müüa Kundas 3toaline korter 
(61,9 m2, 1/5, toad eraldi, rõdu). Tel 
5333 1033

• 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 4toaline (70 m2) täielikult 
renoveeritud korter Haljalas või 
vahetada korteri või maja vastu 
Võsul või Käsmus. Tel 5568 6385, 
benedicion2@gmail.com

• Müüa pool maja Rägavere tee 
alguses. 75 m2, kõrvalhoones saun, 
garaaž, puukuur, töötuba. Aed 750 
m2. Tel 5559 3019

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

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

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

• Müüa maja L-Virumaal Haljala 
alevikus. Krunt 3100 m2. Tel 5664 
3580

• Müüa 3 elamukrunti Vinni vallas 
Piira külas koos elamute projektiga. 
Tel 5175 790

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

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

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

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. 

Olev Rohumäe
Kutseline maakler 
Tel 5333 1805
olev@virumaainvest.ee

Asume aadressil Laada 29, Rakvere
Telefon 327 0670   info@virumaainvest.ee   www.virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA (MAJA, KORTER, PÕLD, METS JM).
LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
lisete@virumaainvest.ee

MÜÜA MAJAD

Andra Kivissaar
Maakler
Tel 5664 2161
andra@virumaainvest.ee

Müüa 2toaline korter Vinnis Kiige tn 2. 
Uus elektri- ja veesüsteem, hinna sees 
köögimööbel, tasuta parkimiskoht 
trepikoja ees ja suur keldriboks. Hind 
17 500 €. Helista Lisete 5233830

Müüa 2toaline korter Vinnis Kiige 
t n  3 .  Ko r t e r  o n  re n ov e e r i t u d . 
Läheduses kool, lasteaed, kauplus ja 
spordikompleks. Hind 14 000 €. Helista 
Lisete 5233830

Müüa avatud köögiga osaliselt 
renoveeritud 3toaline rõduga korter 
(63,3 m2) Lennuki tn 1, Rakvere. Hind 
27 000 €. Helista Andra 56642161

Müüa renoveeritud korter (64 m2) 
Kunda linnas Ehitajate 3. Korteris 
olemas saun. Keskküte + soojust 
tagatav ventilatsioon. Soovi korral jääb 
mööbel sisse. Hind 13 500 €. Helista 
5233830 Lisete

Müüa  korter Tapa linna ääres 
rahulikus piirkonnas Paide mnt 65. 
Hind 8 400 € Helista  58147077

Looduskaunis kohas Purtse jõe ja mere 
lähedal müüa 3toaline renoveeritud 
korter (58,6 m2). Korteris ahjuküte, 
õhksoojuspump, elektriküte, kamin. 
Korter müüakse koos sisustusega. 
Hind 17 000 €. Helista 56642161 Andra 

Müüa heas korras 2toaline avatud 
köögiga korter Tamsalus Ääsi tn 17. 
Hind 10 000 €. Helista 56642161 Andra 

Müüa  1toaline korter ajaloolises nn 
“Parunimajas” Karja tn 13, Rakvere 
pargi ja linna läbiva veesilma lähedal. 
Maja pika ajalooga, kuid vajab 
renoveerimist. Hind 13 000 €. Helista 
53331805 Olev

Müüa 2toaline korter kesklinna majas, 
Võidu tn 53, Rakvere, korter heas 
korras. Hind 31 000 €. Helista 53331805 
Olev

Müüa heas korras renoveeritud 
( 2 0 1 1 . a . )  m a j a  R a kv e re  l i n n a 
eramajade piirkonnas väga privaatses 
asukohas metsa ääres Ööbiku tn 26. 
Krunt suur (1373 m2). Hind 155 000 €.  
Helista 53331805 Olev

Müüa renoveerimisjärgus eramu, 
oma väikese aiaga Kreutzwaldi tn 
4a, Rakvere. Hind 101 000 € Helista 
53331805 Olev

Müüa kuue toaga heas korras maja 
Sõmerul. Hea asukoht, metsa ääres. 
Krunt 3410 m2. UUS HIND 109 000 €. 
Helista 53331805 Olev

Müüa maamaja Viru-Jaagupi külje all 
Kannastiku külas. Maja ja maad 2ha, 
sobiv elamuks või suvekoduks. Hind 
26 000 €. Helista 58147077

Müüa kesklinnas, Posti tn 25, privaatse 
krundiga kahekordses majas teisel 
korrusel heas korras avatud köögiga 
3toaline korter (75,5 m2). Hind 49 000 
€. Helista Olev 53331805

Andrus, 527 1011

31 000 € 140 m²

28 000 €

Andrus, 527 1011

56,2 m²

Andrus, 527 1011

III k33 000 €

• Selveri lähedal kesklinnas
• Rõdu, toad eraldi
• Aknad jäävad hoovi poole

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
ADOFFI TN RAKVERES

MÜÜA MAJA 
MÄNNIOJA RAKVEREST 9km

• Kinnistu 1,8 ha
• Elekter, kaev, kuur, saun
• Elamu ja põllukivist vundament

MÜÜA MAJA
KAVASTUS VÕSU mnt ÄÄRES
• Kinnistu 2,6 ha
• Rehielamutüüpi palkmaja
• Kaev, elekter EE 1x20A

24 000 €

Andrus, 527 1011

62 m², V k
MÜÜA 3-TOALINE KORTER 

KIIGE TN VINNIS
• Rõdu, parkimine
• Avatud köök ja elutuba
• Väga hea asukoht, korter on vaba

34 000 €

Andrus, 527 1011

245 m²

30 000 €

Andrus, 527 1011

163 m²
MÜÜA MAAMAJA 

SAARA KÜLAS VINNI VALLAS
• Kinnistu 1,87 ha, 3 tuba, abiruumid
• Saun, 2 kuurti, laut, kelder, garaaž
• Männimets, hea juurdepääs

122 m²44 000 €

• Kinnistu 1,84 ha, 4 tuba
• Kelder, saunamaja
• Kõrghaljastus

MÜÜA MAJA
VILLANDI KÜLA VIHULA v.

33 900 €

Andrus, 527 1011

44 m², IV k

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
ROOSI TN RAKVERES

• Toad eraldi
• Rõdu
• Avar köök

Andrus, 527 1011

30 000 € 48 m², III k
MÜÜA 3-TOALINE KORTER 

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

Andrus, 527 1011

15 800 € 780 m²

Andrus, 527 1011

44 000 €

Andrus, 527 1011

821 m²
MÜÜA LAOHOONE

VIILHALL RAKVERE VALLAS
• Kinnistu 0,69 ha, ehitusaasta 1990
• Vee-, kanal.- ja elektriliitumine
  olemas, Rakverest 8km

Hind kokkuleppel

Andrus, 527 1011

MÜÜA MAJA 
TARTU mnt ROELAS VINNI v.

• Kinnistu 6642 m², avar maja
• Saun, suur abihoone
• Puurkaev, liitumine EE 25A

MÜÜA ELAMUMAA
PEIPSE ÄÄRES LOHUSUUS

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

ANDA RENDILE LADU
C.T von NEFFI TN PIIRAL

• Lokaalne keskküte
• Tõstetavad uksed, 3 laadimiskohta
• Hea juurdepääs

• Müüa renoveeritud maja Lääne 
Virumaal Väike Maarja vallas 
Avanduse külas. Maja üldpind 
110 m2, elamispind 90 m2, maad 
29 616 m2. Maja juurde kuulub 
kõrvalhoone koos sauna ja 
puhkeruumiga. Uus puurkaev, 
veetorustik paigaldatud majja 
ja kohaliku kanalisatsiooniga 
ühendatud. Hind 46 000 €. 
Lisainfo: 50 90 801, aivar@
harjumaja.ee

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

• Müüa elamukrunt Käsmus (1480 
m2) või vahetada korteri või maja 
vastu Võsul või Käsmus. Tel 5568 
6385, benedicion2@gmail.com

• Müüa garaaž Haljalas. Tel 5345 
8628



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

• Ostan Honda Civicu haakekonksu. 
Tel 5740 9873

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

Tel 516 4685

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Citroen C3 1,4 bens. 2004. 
a roheline met. Heas korras. Tel 
5805 5110

• Müüa korralikult hooldatud Dacia 
Logan 2005. a. Kaasa kasutatud 
naelrehvid velgedel. Ls 133 000 km, 
järgmine üv 09.2017.a. Hind 2500 €. 
Tel 5664 8311

• Müüa MB A160 automaat 2001. 
a tumehall, üv 12.2016. Heas 
korras. Hind 800 €. Asub Rakkes. 
Tel 5740 7782

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

• Müüa Opel Astra Elegance 1,8i 
10/2003. a 92 kW helehall metallik, 
universaal, bensiin, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, kesklukk puldist, 
4xel.aknad, Opeli valuvelgedel, 
roosteta ning mõlkideta, v.heas 
tehnilises korras, ilus auto, soodsalt! 
Rakvere, 5903 7780

• Müüa Opel Signum 2003. a 2,2 
92 kW diisel, manuaal, luukpära, 
vahetusevõimalus. Mob 5690 4330

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

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

• Müüa Renault Th alia 2012. a 55 
kW, läbisõit 13 600 km. Tel 5065 920

• 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 m a 
ostusooviga. Tel 5308 1705

• Soovin üürida ahiküttega korterit 
Rakveres. Tel 5633 2755

VÕTAN 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

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

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

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

www.wiruauto.ee 

P e u g e o t  2 0 7 ,  1 2 / 2 0 0 6 a . 
1.4(65kw), bensiin, manuaal, 
hall met. 3 ust. Sn: 157 600km. 
Hind: 2490.-

Audi A4 Avant, 04.2007a. 3.0 
(171kw), diisel, automaat, sinine 
met. Sn: 120 450km. 
Hind: 6990.-

P e u g e o t  3 0 8 ,  0 5 / 2 0 1 2 a . 
1.6(68kw), diisel, manuaal, 
pruun met. Sn: 145 065km. 
Hind: 7290.-

Peugeot 308 Access, 10/2014a. 
1.2(60kw), bensiin, manuaal, 
valge. Sn: 26 165km. 
Hind: 9890.-

Nissan Qashqai Visia, 08/2013a. 
1.6(86kw), bensiin, manuaal, 
hõbedane met. Sn: 112 470km. 
Hind: 10 950.-

Peugeot 308 Access, 10/2014a. 
1.2(60kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 27 520km. 
Hind: 10 990.-

Peugeot  Par tner Tepee , 
08/2013a. 1.6 (55kw), diisel, 
manuaal, hõbedane met. Sn: 52 
176km. Hind: 10 990.-

Peugeot 308 Access, 12/2014a. 
1.2(60kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 15 865km. 
Hind: 11 490.-

Nissan Juke Acenta Connect, 
05/2012a. 1.6(86kw), bensiin, 
automaat, tumehall met. Sn: 28 
200km. Hind: 11 690.-

Nissan Qashqai Visia, 04/2013a. 
1.6(86kw), bensiin, manuaal, lilla 
met. Sn: 44 740km. 
Hind 12 290.-

Renault  Captur Intense, 
07/2013a. 0.9(66kw), bensiin, 
manuaal, oranž met. Sn: 14 
200km. Hind: 12 890.-

Renaul t  Traf ic  6 -kohta , 
09/2012a. 2.0(66kw), diisel, 
manuaal, kaubik, valge. Sn: 114 
400km. Hind: 13 490.-

Renault Master Pack Clim, 
06/2013a. 2.3(92kw), diisel, 
manuaal, valge. Sn: 124 100km. 
Hind: 13 990.-

Nissan Note Tekna, 06/2014a. 
1.5(66kw), diisel, manuaal, 
punane met. Sn: 14 100km. 
Hind: 13 990.-

Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 
1.2(85kw), valge met. bensiin, 
manuaal. Sn: 4500km. 
Hind: 14 990.-

Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 5675km. Hind: 17 490.-

N i s s a n  M u r a n o  Te k n a , 
01/2012a. 2.5(140kw), diisel, 
automaat, must met. Sn: 176 
540km. Hind: 18 990.-

Renaul t  Kadjar In tens , 
07/2015a. 1.2(96kw), bensiin, 
manuaal, pruun met. Sn: 13 
225km. Hind: 20 700.- 

• Vahetada 2 korterit Rakveres 
maja vastu Rakveres või müüa 
eraldi. Otse omanikult. Tel 5348 
8161

• Üürile anda 2toaline korter Vinnis 
otse omanikult. Tel 5039 175

• Anda üürile 3toaline ahiküttega 
korter Rakveres. Vann, WC, boiler, 
mööbel. Kontakt 5054 386

• Anda üürile või müüa Roelas 
kõigi mugavustega 4toaline korter. 
Üldpindala 79 m2. Info tel. 5051 902

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

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

• Müüa Toyota Yaris 1,4 v.a. 
11.2010. a. Auto väga heas korras. 
Hooldatud ainult esinduses. 
Hinnas annab tingida. Tel 5664 
8318

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDi 10/2001. a 66 kW hõbe 
metallik, turbodiisel, universaal, 
konditsioneer, 4xel.aknad, kesklukk 
puldist, el.peeglid, valuvelgedel, 
s t e r e o,  v e o k o n k s ,  k o r r a l i k , 
superökonoomne, läbinud tehnilise 
ülevaatuse, kehtib 10/2016, soodsalt! 
Rakvere, 5903 7780

•  M ü ü a  Vo l k s w a g e n  G o l f 
4 Variant 1,9TDI 10/2002. a 74 
kW tumepun.met. turbodiisel, 
universaal, konditsioneer, 4xel.
aknad, el.peeglid, kesklukk puldist, 
tume salong, valuvelgedel, korralik, 
ökonoomne, kehtiv ülevaatus, 
soodsalt! Rakvere, tel 5903 7780

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

• Müüa 2 VAZ mootorit + käigukast, 
käsimuruniiduk (Vasara toode) 
ja 2 M-401 velge + ilukilbid. Tel 
5236 447

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

• 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

• 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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkimis- ja pottsepa-
teenus. Tel 522 1165

• 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

•  K ü t t e - ,  v e n t . -  j a 
k l i i m a s e a d m e t e  m ü ü k , 
hooldus, paigaldus. Kuulutus 
ei aegu! Info tel 5557 1900
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 Tänavakivi paigaldus, 

haljastusteenused 

projektist rajamiseni!
 Info 511 3328

Müügiplats on 
avatud 

NIINE KESKUSES

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

Info telefonil: 5066 294

www.modrikuiluaed.ee

Mõdriku Iluaed

MURU 
TRIMMERDAMINE

Info tel 5629 1114

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

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

• 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

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

 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

• 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

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

KERGETEHNIKA 

MÜÜK JA RENT

Info 5113328
Kergetehnika OÜ

* KLIIMASEADMED   ja 
SOOJUSPUMBAD

Firma paigaldab, 
remondib, hooldab 
ja müüb erinevaid 

kliimaseadmeid 
soojuspumpasid. 

    Pakume: 

    Garantii 2 aastat! 

    Hinnad väga soodsad ka 
paigaldusele, küsi üle! 

  NB! Teeme teen-
sed ka külmikutele jm.                                      
külmutusseadmetele!

   Tel. 56 243 687

 

Mitsubishi Heavy, Fujitsu/Fuji, 
Nordcel, AlpicAir.

   thermo.heart@hotmail.com

• Trimmerdamine ja pika rohu 
lõikus. Tel 5539 328

• Hekkide hoolduslõikus. Tel 
5143 787

• Võsalõikamine. Tel 5670 9080

Vanade ja uute põrandate Vanade ja uute põrandate 

restaureerimine restaureerimine 

lihviminelihvimine

lakkiminelakkimine

õlitamineõlitamine

paigalduspaigaldus

hooldushooldus

Info +372 5324 7005

kristjan663@gmail.com

PARKETITÖÖD

RealBuild OÜ teostab 

järgmisi töid:

 saunade  terasside 

 aiamajade  grillkodade 

ehitus

 Majade värvimised ja 
plaatimistööd.  

Lisainfo telefonil

5664 6229, Mairold

• Rakkekaevude kaevamine, 
p u h a s t a m i n e  j a  r e m o n t . 
Ülemiste rõngaste vahetamine. 
Tel 5574 792

• Toru- ja san.tehnilised tööd. Tel 
5332 4749

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

•  S e p t i ku t e ,  b i o p u h a s t i t e 
j a  i m b t u n n e l i t e  m ü ü k . 
Tä i s k o m p l e k t s e l t  j a  o s a d e 
kaupa. Kokkuleppel ka võimalus 
p a i g a l d u s e k s .  2 m 3  s e p t i k u 
täiskomplekt 750 eurot. Kontakt: 
Hannes tel .  5122 652,  www.
remetok.ee

•  S a n . t e h n i l i s e d  t ö ö d , 
veemõõtjate vahetus, boilerid, 
WCpotid jms. Tel 5830 7593

• Õhk-vesi soojuspumbad koos 
paigaldusega kuni septembri 
lõpuni superhinnaga. Küsi tel 
5557 1900

•  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

• Klaasipuru ja soodapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

• Plaatimistööd, torutööd. Tel 
5670 9080

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

•  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

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

•  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 ja 
projekteerimine; ehitustööd. 
Tehtud töödele  garanti i . 
kiviaed.ee, 5394 6666

•  Teostame lammutustöid . 
Lisainfo tel 5330 5970

•  Kõr valho onete ehitus ja 
puussepatööd. Tel 5685 6320

Loe kuulutusi ka

www.kuulutaja.ee
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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 

• 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

• 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

• 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.

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

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).

* 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 
renditeenust. 
Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

k l l f k

www.prtgrupp.ee

• 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

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

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

• Teen korda teie ettevõtte 
raamatupidamise. Tel 505 1176

ELAMUAUDIT OÜ

KORTERIÜHISTUTE 
NÕUSTAMINE HOONE 
RENOVEERIMISEKS

tehniline konsultant

energiaauditid

energiamärgised

Tel: 5098 440
urmas@elamuaudit.ee

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

(ka korteriühistutele)

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

• 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

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

• Klassikaline massaaž 20 min 5 
€, kupud 3 €. Tel 5567 7800
• Naiskingsepp Rägavere tee 20 E, 
T, N 8-13, K 11-18. Info 5559 3014

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 5535 885

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Transportteenus Peugeot Boxer 
kaubikuga üle Eesti. Hind kokku-
leppel. Info 5616 5761

• 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

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

• Metsa väljavedu MTZ-82-ga. 
Info: 51 46 788

• Veoteenus multiliftkalluri, 
kaubiku ja väikeveokiga. Iga 
päev! Tel 5074 958



15 €/ruum
3m lepp.

Transport tasuta.

Tel 5567 5755

M
ÜÜA

alates
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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

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

www.kuulutaja.ee

• Küti Saeveskis saematerjal, vood-
ri- ning põrandalaud, palgi saa-
gimise teenus al. 16 €/tm ja neli-
kanthööveldus. Info tööpäevadel 
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

• Müüa vähekasutatud saunakeris 
ja elektriboiler (horisontaalne, 
200L). Tel 509 2601

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

EHITUS

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Soovin osta väiksese  koera 
kutsikaid. Tel 5560 9715

• Müüa Rakveres taksikutsikaid. 
Info 5285 416

• Müüa 3kuune toy terjeri kutsikas. 
Olemas EU pass, kiip, vaktsineeritud. 
Hind 300 €. Asub Järvamaal. Tel 5552 
5231, Toivo

• Pakun merisigu. Tel 5685 8009

• Müüa Saksa hiidküülikuid. Tel 
5360 0846

•  M ü ü a  i m e a r m s a d  s i i a m i 
kassipojad. Tel 5360 0846

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

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 
(hall ja sanglepp). Ka kuivi puid. 
Transport hinna sees. Tel 51 37 659

•  K ü t t e p u u  m ü ü k 
J Ä R E L M A K S U G A .  A i n u k e 
Eestis  (sang- ja  hall  lepp, 
kask). Kuludokument ja tasuta 
transport. 60L võrkkottides 
kütteklotsid. Tel 5122 025

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

•  Mü ü a  s o o d s a l t  l õ h u t u d 
küttepuid (ka kuiva). Tel 5554 
6093

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud. 
Kuivad ja toored. Tel 5192 4320

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

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 5043 326

KÜTTEPUUD

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

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%

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

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

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

•  O s t a n  õ u n a p u r u s t i  j a 
mahlapressi. Tel 5895 9575

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

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

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

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

•  O s t a n  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 palju korralikke süle- 
ja  lauaar vute id .  Ga ra nt i i  ja 
vahetusvõimalus. Tel 56 454 853

• Müüa heas korras vanaaegne 
suurem riidekapp ja kirst. Tel 
5293 986

• Väga madala hinnaga välja pakkuda 
sektsioonkapp. Tel 5512 028

• Müüa diivanvoodi  (25 €) ja 
magamistoa komplekt (120 €). Tel 
5517 090

•  Mü ü a  k a s u t a t u d  m ö ö b l i t , 
televiisoreid, digibokse, autokäru, 
õmblusmasin Lucnik. Tel 5667 2489

• Müüa kasutatud pealtlaetav 
pesumasin Whirlpool. Hind 120 €. 
Tel 5664 8311

• Müüa televiisor Philips (32). Tel 
5567 7926

• Müüa  juudi plekki  (Norma, 
mõõdud 82x71 cm, 55 tahvlit), 
külmik Zil  (Moskva, 1990. a), 
projektor (1965. a), laeva häirekell 
(1959.  a),  raudte e tõkkepuu 
elektrikell (1974. a), elektrimootor 
(0,75 kW/2820 pööret), lauakaal 
(kandevõime 100 kg), margapuu, 
v e n e k e e l n e  k i r j u t u s m a s i n 
(Rheinmetall), valgusreklaam 
(65x41,5 cm, reljeega), antiikse 
välimusega uus muusikakeskus. 
Tel 5291 337

KODU

Kasutatud riidedUUS KAUP!

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeerimine
* välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaaditööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi renoveerimis-
tööd
* lumelükkamine, katuste pu-
hastamine
* septikute ja mahutite pai-
galdus

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

HAAGISSUVILATE

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

www.caravanpluss.ee

müük
rent

tellimine
pisiremont

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 
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KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

• Müüa õunapurusti (380V) ja 
mahlapress. Tel 5669 6047

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

• Müüa pianiino. Tel 5887 6300
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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

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

6m materjal hea hinnaga
Kaubaaluste müük. 
Transpordi võimalus. 

Tel. 5150 268

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

• Müüa GA Z 52-53, ZIL 130, 
ratastraktor MTZ 52, töölaud ja 
kruustangid. Tel 5031 849

• Müüa lattniiduk, söödajahuveski, 
kultivaator ja aidakaal (500 kg). Tel 
5858 3452

• Müüa T40AM, Belarus, M2140. 
Tel 5358 6829

•  A n d a  v ä i k e s e  t a s u  e e s t 
kompostsõnnikut. Tel 5833 0153

• Müüa sõelutud mulda. Tel 
5270 059

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

PÕLLUMAJANDUS

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee
OSTAME KASVAVAT 

METSA JA 
RAIEÕIGUSI.

Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

METS

SISEVOODER 
HIND al 0,24 eur/jm

VÄLISVOODER
HIND al 0,48 eur/jm

EHITUSLIK KARKASS 
HIND al 0,44 eur/jm

TERRASSILAUD 
HIND al 1,03  eur/jm

DISTANTSLIISTUD
HIND al 0,18 eur/jm

KÜTTEKLOTSID 
HIND 1 eur/20L ko  

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

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

• Ostan heina kohaletoomisega 
10 rulli (võib olla ka eelmise aasta 
oma). Tel 5334 1111

• Müüa  mett  otse mesinikult. 
Rakvere piires koju kätte. 7.50€/kg. 
Tel 5551 6456

• Müüa lambaid, lambaliha. Tel 
5143 787

• 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

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

Mälestame pikaaegset 
Rakvere Liikumispuuetega 

Inimeste Ühingu liiget 
HELMI GRIGORJEVAT 

Avaldame omastele kaastunnet.
 Rakvere Liikumispuuetega 

Inimeste Ühing

Mälestame endist toredat 
ja sõbralikku naabrit. 

Avaldame sügavat kaastunnet 
Danjale perega kalli abikaasa, 

isa ja vanaisa 

PAVEL PAVLOVI 

kaotuse puhul. 
Lennuki 10 majarahvas

TUTVUS
• Keskeas mees vajab 49a perenaist. 
Soovitav üksik mittesuitsetaja. Tel 
5378 5127

VANAVARA

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

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

• Ostan vanu märke, silte, emblee-
me. Pakkuda võib kõike! Tel 5079 984

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!

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!

•  M T Ü  K a r a k t e r  t ä n a b 
S i s e m i n i s t e e r i u m i  j a 
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali 
helitehnika soetamise rahastamise 
eest

TEATED

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

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

Saun avatud

• 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. 

• Anda rendile 3x6m easy-up 
peotelk. Hind 45 €/24h. Lisainfo 
5345 8135

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

MUUD

SAALIAEGADE 
MÜÜK

2016/17. hooajaks
Hinnad ja lisainfo 

tel 5551 1512

www.rakverespordikeskus.ee

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

www.kuulutaja.ee
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Kohtla-Nõmme kaevan-
duspargis esietendub 
18. augustil Urmas Len-
nuki tragikomöödia 
„Kaevurite päev“, mille 
lavastab Eduard Salmis-
tu Rakvere Teatrist.

Maris Marko

Eduard Salmistu on teatri-
publikule tuntud ennekõike 
näitlejana, ehkki lavastaja-
toolil on ta ka varem istunud. 
Tööd on tehtud nii harrastus-
näitlejate kui näitejuhtidega, 
korra ka Rakvere Teatri trupi-
ga. Kohtla-Nõmmel lavale tu-
lev tükk on aga täiesti uus väl-
jakutse – lisaks kunstilisele 
tööle tuleb tegeleda ka pro-
duktsiooniga.
„Kaevurite päev“ jõudis Sal-
mistuni juba 5-6 aastat tagasi. 
Tükk ise on inspireeritud ve-
nekeelsest materjalist, mis 
rääkis hoopis kosmonautika-
päevast. „Tegime tookord 
Kohtla-Nõmme harrastajate-
ga esimese vaatuse ära, see 
sai muidugi kõvasti ümber 
tehtud, kohapõhiseks,“ mee-
nutas Salmistu. „Kõik oli hästi 
tore, aga harrastajatega tehes 
ikkagi sellisele tasemele ei 
jõua, et ise rahule jääks, ja nii 
see mul meelde ketrama jäi, 
päris pikaks ajaks.“

Kohapõhine lavastus
Mullu sügisel sai aeg lõpuks 
küpseks ning ka kaevandus-
muuseum oli varmalt valmis 
kaasa lööma. „Sealtpoolt oli 
abilisi ikka kõvasti vaja. Ütle-
sin neile kohe, et nad peavad 
mulle siis olema inspitsienti-
deks, rekvisiitoriteks, etendu-
se juhtideks ja nii edasi – ko-
gu see meeskond. Ega teater 

„Kaevurite päev“ viib maa alla

Eduard Salmistu on lisaks lavastamisele sattunud ka korraldus-
like tööde virvarri. 

Foto: Maris Marko
ole siis ainult kunsti tegemi-
ne,“ tõdes Salmistu, tunnista-
des, et see kõik on uus nii 
Kohtla-Nõmme-poolsetele 
tegijatele kui talle endalegi, 
sest varasem produtsenditöö 
kogemus puudus täiesti.
Näitlejad olid lavastaja mõt-
teis juba varakult paigas, vä-
hemalt naisnäitlejad. „Mait 
Jooritsaga sai muidugi nalja. 
Käisin ringi ja mõtlesin, et 
kust ma leian sellise blondi ja 
ilusa mehe, suhtlesin Maidu-
gagi sel ajal, ja siis läksin näit-
lejate liidu kodulehele ja vaa-
tan – heureka! Oma silma alla 
ikka ei näe,“ naeris Salmistu. 
Kõik näitlejad olid kohe val-
mis kaasa lööma, nii Joorits 
kui Ülle Lichtfeldt, Anne Pa-

luver ja Terje Pennie.
Suvelavastuseks tuli tükk aga 
põhjalikult ümber teha ning 
teksti looma kutsus Salmistu 
Urmas Lennuki, kellega koos 
käidi ka kohapeal folkloori 
kogumas, et näidend oleks 
kohapõhine, oleks Eesti lugu 
ja kaevuritest. „See on ju „Jaa-
nitule“ kant,“ viitas Salmistu 
aastatetagusele Rünno Saare-
mäe näidendile. „Samad te-
gelased tulevad ka nüüd ju-
tuks.“ Näidendi kesksed tege-
lased on Anita, Merle ja Rita, 
naised, kes armastavad liiga 
palju, aga pühendavad oma 
tunded kaevurite päeva tähis-
tamisele, sest meest, keda ar-
mastada, pole. Säärase ar-
mastuse juures kulub aga pal-

ju viina, kirgi ja mälestusi.

Eksootiline mängupaik
Lavastuse teise vaatuse teeb 
eriliseks, et seda mängitakse 
maa all. Turvakaalutlustel 
pääseb seda korraga vaatama 
vaid pool publikust, teistel on 
senikaua võimalik tutvuda 
kaevandusmuuseumi maa-
pealse ekspositsiooniga ja 
puhvetis aega veeta. Teine 
vaatus on lühike, maksimaal-
selt 25 minutit ning seda vaa-
datakse püstijalu. Maa alla 
minnakse vana treppi pidi, 
mida mööda külastajaid 
enam muul ajal alla ei viida. 
Etendusepaik on maaga 
enam-vähem ühel tasapin-
nal, hirmsatesse sügavustesse 
ei viida, lubas lavastaja. 
„Meestegelane teeb seal oma 
tööd. Naised ei saa aga enam 
päriselt aru, kas nad on tae-
vas või on nad põrgus, sur-
nud, inglid – midagi ei saa 
aru,“ vihjas Salmistu. „Nende 
maailmapilt ja -taju on sel-
leks hetkeks sassis. Aga nii 
õndsalt sassis, et nad leiavad 
selles rahu, ilu, tasakaalu.“
Mängupaikades on kõvasti 
ehitatud ja sätitud. Esimest 
vaatust mängitakse vana ad-
ministratiivhoone saalis, kus 
kunagi instrueeriti kaevureid 
enne maa alla laskumist. Sin-
na on rajatud lava koos aksi-
de, tagafooni, valgussildade ja 
muu juurdekuuluvaga, lisaks 
parterile on ka üheksakohali-
ne loo�. Lavastuse kunstnik on 
Toomas Hõrak.
Etendusele mahub korraga 
100 vaatajat, pileteid saab Pi-
letilevist ning tund enne al-
gust kohapealt. Soovituslik 
vanuse alampiir on 16 aastat 
ning korraldajad hoiatavad, 
et teise vaatuse mängupaigas 
on sooja vaid kaheksa kraadi.

Seisuga 11. august 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind
Kartul kg 0,50 0,80

Mugulsibul kg 1,50 2,00

Roheline sibul kg 4,00

Till kg 8,00

Petersell kg 6,00

Salatikurk kg 0,90

Kurk, väike kg 1,50

Punapeet kg 1,50

Tomat kg 1,50 3,50

Küüslauk kg 8,00 10,00

Aedherned kg 6,00

Värske hapukurk kg 3,00 4,00

Värske kapsas kg 0,80 1,00

Porgand kg 1,00 1,50

Kaalikas kg 1,50

Aeduba kg 2,50 3,50

Põlduba kg 2,50

Paprika kg 1,50 2,00

Suvikõrvits kg 0,50 1,00

Vaarikad kg 8,00

Maasikad kg 5,00

Murelid kg 4,00

Arbuus kg 1,50

Mustikad liiter 3,00 3,50

Kultuurmustikad kg 4,00 6,50

Mustsõstar kg 4,00

Punanesõstar kg 2,00

Karusmari liiter 1,50

Kukeseened kg 5,00

Kirsid kg 2,50

Nektariinid kg 2,50

Ploomid kg 1,50 3,00

Pirnid kg 3,00

Õunad kg 0,50 1,00

Viinamarjad kg 2,70 3,00

Mesi (värske) kg 6,50 8,00

Toorpiim T, N, L 

9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

Laupäeval, 13. augustil turul 
maasikataimede müük!

TURUPÄEV LASTELE

13. augustil 9 - 12
Tulge müüma asju, mida endal enam vaja pole!

Müügikoht tasuta!

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

HINNAD RAKVERE TURUL
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Vaatamata nukrale käe-
käigule Eesti jalgpalli 
meistriliigas püüab 
Rakvere JK Tarvas täna 
teenida punktilisa Nar-
vas sealse JK Transi 
vastu.

Margus Martin

Just Trans on klubi, kellelt 
rakverlastel õnnestus võõrsil 
võtta seni ainus viigipunkt. 
Kas ajalugu kordub või mitte? 
Kas tarvalastele kirjutatakse 
tabelisse esimene võit Pre-
mium liigas või pikeneb kao-
tuste seeria? Nendele küsi-
mustele saavad jalgpallihuvi-
lised vastused täna õhtul.
JK Tarva poolkaitsja Samuel 
Vard lausus klubi pressitee-
nistuse vahendusel, et on 
narvalaste paari viimase koh-
tumisega hästi kursis. „Narva 
Trans mängib atraktiivset 
jalgpalli,“ rääkis Vard. „Nägin 
nende kohtumisi Infoneti ja 
Flora vastu ning julgen selle 
põhjal öelda, et tegemist on 
meeskonnaga, kes peaks lii-
gatabelis kindlasti kõrgemal 
positsioonil asetsema kui 
praegune kaheksas koht. Tu-
leb raske mäng, millest ürita-

me kõigele vaatamata kolme 
võidupunkti püüda. Anname 
omalt poolt selle tulemuse 
saavutamiseks maksimumi.“

Aunapuu liigub 
300 mängu kursil
Viimati suvepealinnas peetud 
liigamäng Pärnu Linnamees-
konnaga JK Tarvale loodetud 
tulemust ei pakkunud - sar-
naselt eelmise omavahelise 
matšiga pidid rakverlased 
vastu võtma napi 1:2 (poo-
laeg 0:1) kaotuse. Tarva taba-
mus sündis esmakordselt sel 
tasemel vastaste väravavõrku 
sahistanud Alari Aunapuu 
esituses mõned minutid enne 
kohtumise lõpuvilet.
26aastase Aunapuu tunnus-
tuseks tuleb öelda, et tege-
mist on kõige teenekama me-
hega Tarva rivistuses. Tema 
kontol on klubis pallivatest 
mängijatest kaugelt üle kahe-
saja kohtumise, mida on roh-
kem kui näiteks legendaarsel 
Sergei Akimovil. Viimane näi-
tab suurest jalgpallist taandu-
mise järel väledaid jalgu ja 
head väravavaistu Eesti 
meistrivõistluste kolmandas 
liigas võistlevas Ambla Valla-
meeskonnas.
Tänase Premium liiga mängu 
järel JK Transiga tuleb JK Tar-

vas väikese vaheaja järel ko-
dupubliku ette taas teisipäe-
val, 16. augustil, kui võõrusta-
takse peatreenerit vaheta-
nud, nüüdsest Eesti jalgpalli-
koondise endise mängumehe 
Argo Arbeiteri taktikepi all 
toimetavat Tallinna FC Florat.
Vigastuse tõttu jääb hooaja 
lõpuni kõrvale Siim Ranna-
mäe, keda ootab novembris 
põlveoperatsioon. Kuni kuu 
aega tuleb peatreener Urmas 
Kirsil mänguskeeme joonis-
tada ilma kaitsja Hans Joosep 
Tammerikuta, keda kimbutab 
samuti vigastus.

Goldberg liikus Iisraeli
Suvine mängijate ülemineku-
periood tõi Tarva fännidele 
rõõmsamate nootide kõrval 
paraku ka ühe nukramat sorti 
uudise. Nimelt pühkis mees-
konna üks olulisemaid lüli-
sid, äärepoolkaitsja Stanislav 
Goldberg jalgelt kreisilinna 
tolmu ja sõlmis vabaagendi-
na kolme aasta pikkuse lepin-
gu Iisraeli kõrgliigasse tõus-
nud klubiga FC Ironi Ashdod.
Goldberg jääb Rakvere Tarva 
jalgpalliajalukku siiski pallu-
rina, kes lõi klubi eest esime-
se tabamuse Eesti meistrilii-
gas.

Tarvas pole 
võitlusvaimu minetanud

Rõmeda šašlõkibaar „Artur“ esitleb:

Laupäeval, 13 augustil 2016

UKU SUVISTE KARL-ERIK TAUKAR

ARTUR BAARI SÜNNIPÄEV
20.00 Peo algus

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu 
Pidude algus kell 22
Sissepääs 2 eurot, kuni kella 23ni tasuta
12. augustil kõlavad läbi aegade parimad hitid DJ Kaupo 
Mitt
13. augustil krutib suvetuure DJ Andres Kukk
19. augustil tantsuhitid ajast aega DJ Ailan Kytt
20. augustil loob mõnusa suvise meelolu DJ Alvar Orula
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MÜÜA
3 MEETRIST
KÜTTEPUUD
koos transpordiga

Helistada 8-17

NB! Hinnad head
Kogused al 15tm

Tel 5900 0140

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!

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

* Põllumajandusehitised

* Üldehitus- ja remonditööd

* Viimistlustööd

* Korterite remont

* Katuste ehitus

* Projekteerimine

* Ehituseelarvete

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

Lisainfo tel:

5187 131 (Janek)

5116 424 (Mart)

e-mail:

aademart@gmail.com

Kuninglikud unenäod parima hinnaga!

Tekikott 160x210 cm 12,90 €/18,90 €; padjapüür 2 tk komplektis (65x65 cm; 80x80 cm; 65x100 cm) 4,90€/7,90€, 5,90€; voodilina 
kummiga 160x200x35 cm 6,90 €/8,90€. Pakkumised kehtivad 04.08.-31.08.2016 või kuni kaupa jätkub. Ringtee 4, Rakvere

Roma RivieraMilano

www.magaziin.ee

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA

EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

15

M
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.R
EIS-X

V I R U M

A
A

L

TAPA
MÖÖBLIHALLIDES

Turu 1 ja Turu 4

SUUR
SOODUSMÜÜK

kuni 30%
•Suurim valik

•Kaup kohe kätte

•Transpordivõimalus

Tel 32 71 533
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