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PEASPONSOR

10.-12. august 2018
Käsmu

Reede  10.08
17:00 TRIO ROMANSID
18:30 KLAPP
20:00 ESTONIAN VOICES
21:30 SVJATA VATRA / 
 RIHO SIBUL & JAAK TUKSAM
23:00 METSATÖLL / ANDRES ROOTS
00:30 PÖÖRIÖÖ / ÖÖSIMMAN. POSÕ

LAUPÄEV  11.08
12:00 CURLY STRINGS
13:30 PEETER KOPVILLEMI LAULUD: 
 Riho Sibul, Vaiko Eplik, Jaan Elgula, 
 Toomas Lunge, Jäääär jt.
15:30 FOLKMILL
17:00 AULI (LV) / 
 AAPO ILVES & ALAR KRIISA
18:30 REVALS
20:00 IVA NOVA (RU)

21:30 NAISED KÖÖGIS / MANDOTRIO
23:00 ZETOD / 
 TIIT BORN & HELIN-MARI ARDER
00:30 VÄELAULUDE ÖÖKONTSERT: 

Tom Valsberg & sõbrad / 
ÖÖSIMMAN: Tuulebant

Festivali passid 
ja piletid müügil 

Piletilevis ja kohapeal.

Broneeri perele majutus: 
https://glampingclub.ee 
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PÜHAPÄEV 12.08
12:00 KUMMARDUS VELJO TORMISELE:   

Kadri Voorand, Liisi Koikson, 
 Jaak Sooäär & Paul Daniel / A-MOLL
13:30 MARKO MATVERE & VLÜ / 
 LAURI SAATPALU
15:00  KIRIKO: Henry Laks, Heini Vaikmaa, 
 Raul Vaigla, Toomas Rull & 
 Margus Põldsepp / PUULUUP
16:30 TUULETAR (FI) /
  JAAN SÖÖT & ANDRE MAAKER
18:00 EIREEESTI: Kärt, Ants, Mart & 
 Jaak Johanson, Krista Citra Joonas
  & Dave Murphy (IE), Kukerpillidwww.virufolk.ee

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

Voodiraam SUSI
90x200 cm

Lillepotid, - kastid ja -alused

-20%

-20%

99.00 € 125.00 €

www.magaziin.ee

29.00 € 39.00 €

-26%

Lai valik, mõistlik hind

-36%

kliendikaardiga

Pakkumised kehtivad 02.08.-29.08.2018 või kuni kaupa jätkub.

Koolikott+pinal+sussikott=29.90 €

Purustaja 7 l

3.00 € 4.70 €
Veinipudel 5 l

AMETLIK FORDI JA MAZDA

ESINDUS RAKVERES

rakvere@stik.ee
www.stik.ee

   Stik Autoremont

STIK Rakvere

Vabaduse tn 12, Rakvere
   322 3855
   520 5245

VARUOSAD
HOOLDUS JA REMONT
KLAASIDE KAHJUKÄSITLUS
AVARIIJÄRGNE KAHJUKÄSITLUS
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RAKVERE • NIINE 4A
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00
tel.:  53 031 718

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! 
KASUTA VÕIMALUST!

KAMPAANIAHINNAD KEHTIVAD

KUU LÕPUNI VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB!

ERITI HEAD HINNAD!
160*200hinnad PUHKEVAD õide!

KUUM HIND

79
€

VOODI

230*140*80
(200*125)

KUUM HIND

299
€

LAUD + 4 TOOLI

NURGADIIVANVOODI

laud 75*120*75(h)
tool 56*51*74(h)

laud 120*75(h)
tool 48*59*98(h)

KUUM HIND

249
€

KUUM HIND

329
€

LAUD + 4 TOOLI L A U A D J A T O O L I D
T Ä I S P U I T S P O O N I G A !

NURGADIIVANVOODID

IGALE MAITSELE!

KUUM HIND

199
€

KUUM HIND

1299
€

KUUM HIND

569
€

SEKTSIOON MAGAMISTOA MÖÖBEL

LASTETOA KOMPLEKT

PUIDUST VOODID

KUUM HIND

289
€
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KUUM HIND

699
€

KUUM HIND

425
€

310*172*80

UUDISED

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

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

Peatoimetaja
Seidi Lamus-Tšistotin, 322 5090
seidi.lamus@kuulutaja.ee

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

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

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Kolonel Veiko-Vello Palm 
andis Tapa linnakus pidulikul 
tseremoonial 1. jalaväebri-
gaadi juhtimise üle kolonel 
Vahur Karusele.

„1. jalaväebrigaadil on kaks 
peamist ülesannet – valmidus 
ja väljaõpe. Need kaks teemat 
olid, on ja jäävad minu foo-
kusesse ning ma olen väga tä-
nulik kolonel Palmile kõrge 
taseme eest, millega ta bri-
gaadi üle annab,” ütles kolo-
nel Karus brigaadi juhtimist 
üle võttes.

„Ma olen väga tänulik mi-
nule antud võimaluse eest ol-
la brigaadi meeskonna liige 
viimaste, minu jaoks nii lühi-
kesena tundunud aastate 
jooksul, kuid kõik head asjad 
enamasti ühel hetkel siiski 
lõppevad,“ sõnas kolonel Vei-
ko-Vello Palm.

„Samas olen väga õnnelik, 
et head ajad ei ole kindlasti 
lõppemas brigaadi jaoks. Ko-
lonel Karusel on suurepärane 
võimalus rahvusvahelise 
meeskonna eesotsas tõsta 

1. jalaväebrigaad sai uue juhi

veelgi brigaadi lahinguvõimet 
ja selle läbi muuta tugeva-
maks kogu Eesti riigikaitset,“ 
lisas ta.

Kolonel Vahur Karus on 
kaitseväes teenistuses 1993. 
aastast. Kolonel Karus on sõ-
javäelise hariduse omanda-
nud Rootsi Kuningriigis ja 
Ameerika Ühendriikides, tee-
ninud muu hulgas Scoutspa-
taljoni ülemana ning kaitse-
väe juhataja sõjalise nõuniku-
na. Enne 1. jalaväebrigaadi 

ülema ametikohale asumist 
täitis ta Kaitseministeeriumis 
riigikaitse planeerimise osa-
konna juhtaja asetäitja kohus-
tusi.

Aastatel 2002-2003 osales 
ta välismissioonil Kosovos 
ning 2006-2007 Eesti kontin-
gendi ülemana Afganistanis. 
Kolonel Karust on tunnusta-
tud rahvusvahelistes sõjalistes 
missioonides osalenu medali-
ga, maaväe ohvitseri kuldris-
tiga, Scoutspataljoni teenete-

märgiga, kaitseväe teenete-
märgiga ning kaitseväe tee-
neteristiga riigikaitseliste tee-
nete eest.

Kolonel Veiko-Vello Palm 
asus 1. jalaväebrigaadi juhti-
ma kolm aastat tagasi ning 
suundub brigaadiülema ko-
halt kaitseväe peastaabi üle-
ma ametikohale.

Kuulutaja

Kolonel Vahur Karus ameti üle-
andmise tseremoonial.

Foto: Eesti Kaitsevägi / v-srs Siim Verner Teder
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MUST KROONIKA

Vahetult enne Eesti taas-
iseseisvumispäeva, 19. 
augustil korraldatakse 
Lammasmäe puhkekes-
kuses Kunda lähistel 
Lääne-Viru Omavalit-
suste Liidu juhatuse esi-
mehe Einar Vallbaumi 
vastuvõtt.

Liisi Kanna

Varasemalt on igal aastal 24. 
veebruari paiku toimunud 
maavanema vastuvõtt, kuhu 
maakonna silmapaistvad ini-
mesed kokku kutsutud, täna-
vu ei olnud aga selleks ajaks 
enam vastavat ametikohtagi.

Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liidu (VIROL) juhatuse esi-
mees ja Viru-Nigula vallava-
nem Einar Vallbaum märkis, 
et kuna Eesti Vabariigi aasta-
päeval traditsioonilist maava-
nema vastuvõttu ei toimu-
nud, tekkiski pärast VIROLi 
juhiks valimist mõte korral-
dada kodumaa sajanda sünni-
päeva auks pidustus taasise-
seisvumispäeva ajal. „Meie 
inimesed on seda väärt,“ lei-
dis Vallbaum.

VIROLi tegevdirektor Sven 
Hõbemägi meelest on äärmi-
selt oluline, et saadakse maa-
konna tasandil kokku tublide 
kohalike inimestega erineva-
telt elualadelt, et tähistada 

Einar Vallbaum ja Tea Treufeldt 24. veebruaril Aseri rahvamajas toimu-
nud Viru-Nigula vallajuhtide pidulikul vastuvõtul.

Foto: Viru-Nigula Vallavalitsus / Meelis Meilbaum

EV 100 auks toimub vastuvõtt

koos ka Eesti sajandat sünni-
päeva. „See üritus on ühtlasi 
tänuavaldus meie maakonna 
inimestele nende panuse eest 
Lääne-Virumaa arengusse 
just nende erialal,“ lausus Hõ-
bemägi.

Vastuvõtt tõotab tulla rah-
varohke – kui maavanema 
vastuvõttudel jäi külastajate 
arv poolesaja kanti, siis Lam-
masmäele on oodata tundu-

valt suuremat arvu osalejaid. 
Einar Vallbaum selgitas, et 
iga omavalitsus valib ise välja 
sada inimest, keda kutsuda – 
omavalitsusi on Lääne-Viru-
maal pärast haldusreformi 
teatavasti kaheksa.

Kui tavapäraselt seisab peo-
kutsel märkus „kaaslasega“, 
siis Lammasmäe vastuvõtule 
oodatakse külalisi peredega. 
„Kaasa võib võtta lapsed, va-

naemad-vanaisad, vanavana-
emad-vanavanaisad,“ loetles 
Vallbaum.

Ka kulude katmisel osale-
vad kõik omavalitsused. „Ra-
hastavad kõik vallad ja Rak-
vere linn,“ kinnitas VIROLi 
juhatuse esimees, selgitades, 
et summad arvutatakse selle 
järgi, kui palju igast omavalit-
susest inimesi osales.

Vallbaum rääkis, et kui idee 
sellist üritust korraldada tek-
kis, mõeldi kohe, et see võiks 
toimuda Lammasmäel. Esi-
teks paiga sümboolse tähen-
duse tõttu seoses Eesti ajaloo-
ga. „See on ju üks vanimaid 
teadaolevaid inimasulapaiku 
Eestis,“ toonitas ta.

Samuti on Lammasmäe 
keskus paljude külalistega 
ürituse läbiviimiseks praktili-
ne paik. „Seal on ka suur telk, 
juhuks, kui vihma sajab,“ lau-
sus peoperemees.

Vallbaumi sõnul olid ette-
valmistused küll pikad, kuid 
nüüd on veel vaid viimane 
lihv anda. Kava poolest on te-
gu eheda perepäevaga – laste-
le seatakse üles mängutoad 
ning vabatahtlikud päästjad ja 
mitmed ametiasutused tut-
vustavad oma tegevusi. „Mui-
dugi on ka muusikud, esine-
vad puhkpillimängijad,“ sõ-
nas ta, lisades, et peolaual 
võib näha traditsioonilisi ees-
ti toite.

LIIKLUSÕNNETUS
7. augustil kella 14 paiku toimus liiklusõnnetus Rakvere 
vallas Näpi alevikus Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt 182,2. ki-
lomeetril, kus 53aastane mees kaotas kontrolli veoauto Sca-
nia üle ning sõiduk paiskus ringristmikul külili. Kiirabi an-
dis juhile sündmuskohal esmaabi.

VARGUS
Ajavahemikul 6.-8. august murti Rakveres Saue tänaval 
asuvasse garaaži ja varastati erinevaid tööriistu 800 euro 
väärtuses.

PÕLENGUD
7. augustil kell 15.32 sai Häirekeskus teate põlengust Vinni 
vallas Aravuse külas. Päästjate saabudes põles metsaalune 
umbes 3 hektari ulatuses. Kustutustööd jätkuvad täna.

4. augustil kell 10.21 sai Häirekeskus teate tulekahjust 
Kadrina vallas Leikude külas. Päästjate saabudes põles ga-
raaž ja tuli oli levinud ka katuse alla. Keegi õnnetuses viga ei 
saanud. Tulekahju likvideeriti kell 15.06.

3. augustil kell 12.39 sai Häirekeskus teate põlengust Rak-
vere vallas Katku külas. Päästjate saabudes põlesid vili ja 
põhupallid umbes 6 hektari ulatuses. Tulekahju likvideeriti 
kel 13.46.

LÕHKEKEHAD
8. augustil tehti kahjutuks Haljala vallast Mustoja külas kae-
vetöödelt leitud käsigranaat.
7. augustil tehti kahjutuks Väike-Maarja vallast Kurtna küla 
lähedalt leitud 122-mm lennukipomm.

KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
5. augustil tõukas 47aastane mees Rakveres Tartu tänaval 
oma elukaaslast, 42aastast naist, mille tagajärjel viimane 
kukkus ja sai viga.

4. augustil tungis 23aastane mees Vinni vallas Muuga kü-
las Allee teel kallale 32aastasele mehele.

3. augustil lõi 47aastane mees Rakveres Arkna teel asuvas 
korteris 67aastast naist, mille tagajärjel viimane kukkus. Po-
litsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

10. AUGUST KELL 20-24

ESINEB

PÕHJA-TALLINN

OSTUOO
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Möödunud laupäeval toimus 
Kehalas Olerex Eesti meistri-
võistlused rallikrossis 2018 
sarja viies etapp. 43 osalejat 
panid jõuvahekordi paika nel-
jas võistlusklassis, millest ka-
hel olid juures ka juuniorklas-
sid. Kehala rallikrossirada, 
kus meistrisarja üle-eelmisel 
etapil nähti tõsist vaeva masi-
nate rajal hoidmisega, oli sel 
korral sõitjate vastu heldem, 
ent võistluspinge püsis kuni 
finaalide viimaste ringideni.

Kui eelmisel etapil Missos 
saavutas esiveoliste klassis 
võidu Andre Kurg, siis sel 
korral oli võidumees nüüd ju-
ba oma autoga rajale tulnud 
Janno Ligur. Kurg platseerus 
teiseks. Juunioride klassi pa-
rim oli Marko Andreas Mu-
ru.

Tagaveoliste klassis hooaja 
alguses väga kiiret sõitu näi-
danud ning favoriidistaatu-
sesse tõusnud Rommi Pukk, 

Värskelt rajatud ketta-
golfirada on saanud har-
rastajate poolt head taga-
sisidet ja ootab igas eas 
huvilisi mängima.

Eliisa Sild

1. augustil avati Rakveres 18 
rajaga kettagolfipark. Selle 
puhul toimus ka avamisvõist-
lus, kus linnarahval oli või-
malus oma võimeid proovile 
panna ja algajatel alaga tut-
vust teha. Kohal oli palju hu-
vilisi ning üritus möödus me-
nukalt.

Park asub Rakvere haigla 
taga ja selle kasutamine on 
elanikele tasuta. Kettamängu 
kogemuste puudumise korral 
on võimalik esialgu õppida 
eraldi rajatud harjutuskorvi 
juures. Spordiala on küllaltki 
odav – vaja on omada ainult 
ketast.

Kettagolf on mäng, mille 
eesmärgiks on visata lendav 
ketas võimalikult väheste vi-
setega spetsiaalsesse korvi. 
Ala jõudis Eestisse 2000. aas-
tate alguses ja kogub nüüd ai-
na enam populaarsust.

Kuulutaja käis rajaga tutvu-
mas ja kohtas seal noormeest, 
kes osales ka avamisvõistlu-
sel. „Alguses ei saanud väga 
vedama, närv tuli sisse. Tei-
sed tundusid juba nii koge-
nud, neil olid spetsiaalsed ko-
tid, kus oli palju erinevaid 
kettaid sees,“ rääkis suur ket-
tagolfihuviline Rainer.

Kogenumad mängijad ka-
sutavad erinevateks viseteks 
kindlaid kettaid. Näiteks pika 
maa viskeks kasutatakse 
kaugmaaketast, suurema täp-
suse saavutamiseks keskmaa-
ketast ja korvi viskamiseks on 
mõeldud lähimaaketas.

Lääne-Virumaal asub üle 
kümne kettagolfiraja ja kind-

lasti leiab igaüks omale lem-
miku. Rainerile meeldib Rak-
veres olev rada väga: „Minu 
jaoks on see huvitav ja kind-
lasti parem kui siin lähedal 
olevates kohtades. Kuulsin, et 
see rada plaanitakse veelgi 
paremaks teha.“

„Negatiivse poole pealt üt-
leks, et siin on palju puid ja 
visates jäävad need ette. Sa-
mas tuleb tunnistada, et ehk 
pole mu enda tase veel nii 
hea, et suudaksin takistustest 
mööda visata ja äkki nii ongi 
põnevam.“ Samuti peab ta 
mängu miinuseks seda, et ke-
tas kipub kergelt ära kaduma. 
„Otsisin enda ketast siin päris 
pikalt taga,“ tõdes noormees.

Mängul on aga rohkem po-
sitiivseid külgi – see sobib 
igas eas mängijatele, on suu-
repärane meelelahutus ja an-
nab piisavalt hea füüsilise 
koormuse.

Saabuval nädalavahetusel, 
10.-12. augustini toimub 19. 
korda Eesti Skautide Ühingu 
korraldatud ERNA matk – te-
gemist on Eesti raskeima, sa-
mas palju põnevust ning roh-
kelt elamusi pakkuva enese 
proovilepanekuga igale mat-
kasellile. 

„Sel korral alustab Kõrve-
maalt Mustjõest matka üle 
150 osaleja, kõigil üks ja sama 
sihtpunkt – Kautla. ERNA 
matk on kolmes raskusastmes 
korraldatav matk, nii et kõigil 
oli võimalik valida endale 
meelepärane distants. Matka 
kestvuseks sõltuvalt rajavali-
kust on 16-36 tundi ning läbi-
takse mitukümmend kilo-
meetrit,“ ütles ERNA matka 
korraldusmeeskonna juht 
Mihkel Tammaru.

Matkamängu jooksul pea-
vad osalejad lahendama tege-
vuspunktides ülesandeid, mis 
nõuavad nii meeskonnatööd, 
julgust, füüsilist vastupida-
vust kui ka parajal hulgal nu-
tikust. Traditsiooniliselt on 
tegevuspunktide seas näiteks 
esmaabi situatsioonülesande 
lahendamine ja matka jaoks 
spetsiaalselt rajatud kõrgseik-
lusraja läbimine.

„ERNA matka mõtteks on 

ERNA matkal stardib üle 150 inimese

Erna Matk 2017.
Foto: Eesti Skautide Ühing

tuua inimesi loodusesse ja 
pakkuda neile skautlusele 
omast seikluselamust ning 
võimalust end matkarajal nii 
võistkonna kui üksikisikuna 
proovile panna. Nüüdseks ju-
ba pea paarikümneaastase 
traditsiooniga matkast on 
paljudele matkahuvilistele 
saanud ERNAl osalemine 
üheks suviseks kõrghetkeks ja 
aastate jooksul on matkal osa-
lenud kokku mitu tuhat mat-
kahuvilist,“ lisas peaskaut 
Kristjan Pomm.

Eesti Skautide Ühing on 
enam kui tuhande liikmega 
noorteorganisatsioon, mis 
kuulub Skautide Maailmaor-

ganisatsiooni, mille liikmes-
konnas on kokku üle 40 mil-
joni skaudi üle kogu maailma. 
ERNA Matka läbiviijateks, 
keda on kokku üle 50, on va-
batahtlikud skaudijuhid, va-
nemskaudid ja skaudisõbrad 
üle kogu Eesti.

Matka nimele ainest and-
nud Erna grupp oli Talvesõ-
jast osavõtnutest moodusta-
tud luureüksus, mis tegi 1941. 
aasta suvel dessandi punaväe 
tagalasse Salmistus. Hiljem 
liitus luuregrupp muu lahin-
gutegevusega Eestis.

Kuulutaja

Rakveres avati kettagolfi rada
Rainer discgolfi mängimas.

Foto: Eliisa Sild

Kehalas peeti 
rallikrossi EMV 5. etapp

Esiveoliste klassi etapivõidu saa-
vutas Janno Ligur.

Foto: Marko Leesi

kes järgnevatel etappidel teh-
nikaprobleemidega maadles, 
võttis lõpuks oma esimese 
etapivõidu. Sarja üldliider 
Margo Soomets, kes naljalt 
jalga gaaspedaalilt maha ei 
võta, ületas finišijoone teise-
na.

Krosskartide võistlus kul-
ges Eero Nõgese taktikepi all, 
kelle järel saavutas teise koha 
Kenneth Pohl. Tooni andsid 
selles klassis ka juuniorid Jo-
sep Ralf Nõgene ja Sander 
Sepp. Kui eelringides oli do-
mineerivam pigem Joosep 

Ralf Nõgene, siis finaalis ki-
mas ettepoole Sepp.

Nelikveoliste klassis liikus 
hetkel veel tagaajajarollis olev 
Raini Roomets sarja üldliidri-
le ja kahekordsele Eesti 
meistrile Andri Õunale jälle 
sammukese lähemale, napsa-
tes tema ees etapivõidu.

Rallikrossi Eesti meistri-
võistluste kuues etapp toi-
mub juba 11. augustil Vasa-
lemmas. 

Kuulutaja
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kelle tööülesandeks on:
• detailide valmistamine või töötlemine seadmetega, töökeskustega, puidutöö 
  käsitööriistadega
• kaasaegsete tootmisseadmete töö jälgimine ja etteantud kvaliteeditingimuste tagamine

Sobiv kandidaat:
• on korrektne, täpne ja kiire
• oskab töötada meeskonnas
• on valmis füüsiliseks tööks
• oskab töötada pingelistes olukordades

Mida pakume:
• kaasaegseid töötingimusi ja väljaõpet
• stabiilset tööd ja sõbralikke kolleege
• vahetustega tööd E-R (6.00-14.30 ja 14.30-23.00)
• omatöötaja soodustusi (soe toit, ujumine jne)

Töökoht asub Lääne-Virumaal Laekvere tehases.

CV koos senise töökogemuse kirjeldusega palume saata aivar.kaldaru@palmako.ee 
hiljemalt 03.09.2018. Võimalus kandideerida tööportaali CV-Keskus kaudu. 
Lisainfo ettevõtte kohta: www.palmako.ee 

PUIDUTÖÖSTUSE TÖÖTAJAID

AS Palmako on Lemeks Gruppi kuuluv rahvusvaheline puidutööstus, kus toodetakse 
aiamaju, mänguväljakuid, aiapiirdeid, immutatud aiaposte, liimpuittooteid, puitkar-
kass-konstruktsiooniga elumaju ning küttegraanuleid. Meie tehastes ja kontorites Tartu-
maal, Lääne-Virumaal ning Põltsamaal töötab 460 inimest, ettevõtte käibest 97% 
eksporditakse.

Ootame meie Laekvere tehasega liituma 

OÜ Pixner Kadrinas  

pakub täiskohaga tööd  

koristajale-kütjale. 

Tööle asumine 03.09.2018. 

Kütteperioodil tööpäeva 

algus kell 06.00. 

Eelnev töökogemus 

koristajana tuleb kasuks. 

Lisainfo 50 59 538. 

CV palun saata  

info@pixner.ee 

hiljemalt 20.08.2018. 

TÖÖ/KOOLITUS

PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

KOOLITUSED

Aiamajade ja uste, 
akende tootmisega 

tegelev Raum OÜ otsib 
puidupingi operaatorit. 

Asukoht Rakvere 
Tootmise 6. 

Tel: 515 6342

Rakvere Motopood 
pakub tööd 

tehnika huvilisele mees-
terahvale, 

sobib ka pensionär. Hu-
vilistel helistada 

tel 5648 6638

Sirje Ilutuba otsib 
naistejuuksurit, 

maniküür/
küünetehnikut.

Lai 3 A (Piibeleht)
Tel 5897 9293

• Tapa Turbarabasse vajatakse kän-
nukorjajaid alates vanusest 14. a. Tel 
514 8115

• Vanem palkhoone Tapa vallas vajab 
renoveerimist. Tel 529 3986

• Vajan metsameest. Minu varustus. 
Tel 5673 5648

• Vajatakse Rakvere kesklinnas 
maja ning toakoerte hooldajat. 
Soovitav noor pensionär, kes saab 
sellega hakkama. Tasuks elamine. 
Kiire! Tel 528 5416

• Pakume passiivset teenimisvõima-
lust tarkvara müügijuhile. Töö sisu on 
tarkvara tutvustamine inimestele, kes 
võivad sellest huvitatud olla. Sissetulek 
sõltub teie töö tulemustest. 

Sellest võib saada teie eluaegne sis-
setulek - teenite nii kaua passiivset 
sissetulekut, kuni tarkvara teie toodud 
klientide poolt kasutatakse. Tarkvara 
teenib keskeltläbi 20% - 50% kasumit 
kuus investeeringult. Täpsema info 
saamiseks saatke meile kiri: https://
fxekspert.ee/edasimuujatele/ või he-
listage tel 583 1185 

• Otsitakse kogemustega autopesijat/
rehvitehnikut. Tel 3223 744

• OÜ Rakvere Takso võtab tööle 
taksojuhi või annab rendile takso. 
Rent soodne. Tel 515 4639

• Pakkuda tööd rekkajuhile Lääne-Vi-
rumaal, Kunda linnas. Vajalik CE-kate-
gooria juhiluba. Lisainfo tel 523 7945

• Pakume tööd riigisisestel vedudel 
CE-kategooria veokijuhile. Tel 516 
5212

• Otsime enda meeskonda C- kate-
gooria autojuht-operaatorit surve-
pesuautole. Tel 5194 4298

• Otsime C-kategooria autojuhte kal-
lurautode peale. Tel 526 2314

• Anmika Mööbel OÜ vajab tublit 
töömeest osalise tööajaga. Sobib ka 
pensionieelikule või pensionärile, kel 
jõudu, jaksu ja pealehakkamist. Au-
tojuhiluba vajalik. Kel huvi, kirjutage 
anmikamoobel@hot.ee. Tel 5646 3518

• Voyage OÜ pakub tööd bussijuhile 
(töötajate-õpilaste vedu). Osaline töö-
aeg, sobib ka pensionärile. Tel 509 2583

• Pakun üksikule naisele üks kord 
nädalas väikese tasu eest tööd koris-
tajana/toiduvalmistajana. Tel 554 
6490, kiire!

• Art Cafe pakub tööd nõudepesijale. 
Helista 32 32060 või kirjuta hotell@
artcafe.ee

• Ehitusettevõte pakub tööd kogemus-
tega üldehitajale Helsingis ja Espoos. 
Huvi korral saada enda lühitutvustus 
ja töökäigu kirjeldus e-posti aadressile 
steba.building@mail.ee. Lisainformat-
sioon tel +3725564 1867

• Ehitusettevõte pakub tööd ehitus-
puusepale. Tegeleme karkass- ja 
elementmajade ehitamisega ning 
katuste ja fassaadide renoveerimisega. 
Tel 521 0053

• Pakkuda tööd üldehitajale. Tel 
5808 5965

• Rakvere Mööblivabrik võtab tööle 
pingitöölisi. Info tel 5809 9389, CV 
saata info@virumaamt.ee, või tulla 
Näituse tn 10 Rakveres

• Kogemustega ja kohusetundlik ma-
jahoidja/kojamees soovib leida tööd. 
Tel 5565 4047

• Kogemustega ehitusmees otsib 
tööd. Tel 5358 9677

• Alates septembrist alustame taas 
vene keele kursustega. Võimalik on 
valida erinevate keelerühmade kui ka 
-tasemete vahel. Kui sa oled huvitatud 
heast keeleoskusest, vaata veebilehte 
www.apkeelekursus.eu ja registreeru, 
sest julge suhtlemine viib eesmärkide 
täitumiseni!

• Kutsume teid hispaania 
keele kursustele neljapäeva 
õhtuti Rakvere Kultuurikes-
kuses. Info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com 
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MÕNE REAGA

Arkna Terviseküla MTÜ 
tegevjuht Nele Rogen-
baum rääkis, kuidas neil 
läheb ja jagas teavet 
peatselt toimuva juustu-
festivali kohta. Perenais-
telt oodatakse konkursi-
le hoidiseid, mida sobiks 
juustu kõrvale süüa.

Ülle Kask

Kuidas Arkna tervisekülal 
läheb?

Arkna tervisekülal läheb 
hästi, sest me areneme väga 
kiiresti. Selle viie aastaga, mis 
ma olen siin olnud ja tervise-
küla ning Arkna mõisa aren-
danud, on asjad ikka hästi 
palju edasi liikunud. Näiteks 
enne oli mõisa park võssa 
kasvanud, räämas ja sodihun-
nikuid täis, ühesõnaga täiesti 
käestläinud koht. Kui siin tä-
nasel päeval ringi liikuda, on 
park hooldatud ja kaunis. Ka 
mõisaga on hädapärasemad 
tööd juba tehtud.

Park on tõesti võimas ja 
müstiline oma põlispuude-
ga. Kas keskkonnakaitsja-
tega tuli ka heas mõttes 
vägikaigast vedada?

Park on kaitsealune ja liigi-
rikas. Omal ajal saime Kesk-
konnainvesteeringute Kesku-
selt toetust, et see taastada ja 
kõik sujus komplikatsiooni-
deta. Projekt oli viies jämedas 
kaustas, sest iga puu oli vaja 
läbi uurida, milline peab jää-
ma, milline võib jääda ja mil-
lise peab maha võtma. Sisse 
ehitati teerajad, jalutusrajad, 
mida nüüd on pargis 1,5 kilo-
meetrit. Park on avalik ja 
kõik, kes tahavad, võivad siia 
jalutama tulla.

Milliseid vaba aja veetmi-
se võimalusi terviseküla 
tulevikus inimestele veel 
pakkuma hakkab?

Läbiv teema kõikidest vald-
kondadest on tervis ja heaolu. 
Me ei arenda mitte ainult 
mõisakompleksi, kuhu tuleb 
terviseteemaline keskus, vaid 
meil on ka suur 
põllumajanduse osa 
Põllumajanduses arendame 
mahekasvatust ja -tootmist, 
sest hea tervis saab alguse 
puhtast toidust.

Teisest küljest on maaelu ja 
külakogukond siin loomulik 
osa kogu kompleksist. Keskus 
tutvustabki maaelu, mille la-
hutamatud osad on hea tervis, 
värske õhk ja kaunis loodus. 
Kõik käivad käsikäes.

Mõisa maadel on suur 
marja- ja puuviljaaed. Kas 
inimesed saavad tulevikus 
tulla ise marju korjama ja 
ostma?

Oi-oi. (Naerab.) Korjata 
neid küll ei saa. Meil korjab ju 
kombain. Meil on 26 tuhat 

Arkna terviseküla kutsub inimesi, külaseltse ja talusid üles 
osalema juustumooside konkursil. Juustumoos on selline 
hoidis (moos, tšatni, marmelaad, kaste), mis sobib eriti hästi 
serveerimiseks juustuvaliku kõrvale. Oodatud on põnevad 
puuviljade, marjade, juurviljade, vürtside ja ürtide kooslu-
sed.

Üks osaleja võib osaleda kuni kolme hoidisega. Hoidisel 
peab juures olema silt hoidise nime, koostisosade ning val-
mistaja nime ja kontaktandmetega. Hoidised tuleb toimeta-
da Arkna mõisa sepikotta (asub mõisa tallihoovis – Juustu-
festivali südames) festivali päeval kella 11ks.

Hoidiseid hindab viieliikmeline žürii, võitja kuulutatakse 
välja kl 13. Parimatele auhinnad Arkna mõisa ja partnerite 
poolt.

Arknal toimub esimene 
üle-eestiline juustufestival

mustsõstrapõõsast ja neid ei 
korja käsitsi. Aga marju osta 
saab küll. Tänavu on väga 
palju musti sõstraid ja me 
pingutame selle nimel, et 
marjad ruttu külma saada.

Meil valmistatakse näiteks 
mustsõstrakrõpsusid. See 
külmkuivatatud toode on 
osutunud hästi populaarseks. 
Kindlasti teeme neid veel 
juurde ja käesolevast saagist 
valmistame moosi ka. Paras 
kogus marju jääb sügavkül-
ma, et aasta jooksul midagi 
uut välja mõelda.

Mustsõstraistanduse kõrval 
kasvab 15 tuhat õunapuud ja 
sama palju tuleb sügisel juur-
de. Kõigest, mida me mahe-
dalt kasvatame, tahame teha 
tervisetooteid, et neis säiliks 
kõrge vitamiinisisaldus, näi-
teks kuivatatud batoonid ja 
energiamüslid.

Arkna juustutootmine on 
juba kuulsust kogunud. 
On see ennast ka ära tasu-
nud?

On küll. Arkna mõisa karja-
talus on tehtud käsitööjuustu 
juba kaks ja pool aastat. Alus-
tades oli piimahind enneole-
matult madal. Mitte ainult 
meie, vaid paljud tootjad olid 
dilemma ees, kas saata kari ta-
pamajja või hakata piimast 
midagi tegema, millel oleks 
rohkem väärtust. Siis otsusta-
simegi hakata juustu tootma.

Tõime Hollandist juustu-
meistri, kes töötas tootmise 
sisse. Tänaseks on ta edasi lii-
kunud ning praegu töötab 
meil väga hea kohalik juustu-
meister, kes on siin välja õp-
pinud ja teeb samaväärselt 
head juustu. Ta on juba uued 

sordidki välja töötanud.
Tegime väikese käsitöö-

meierei, et katsetada, kuidas 
läheb. Peaaegu kohe selgus, et 
juust tuleb hea ja tegelikult on 
juba vajadus suurema meierei 
järele. Kuna meil on arendusi 
mitmes valdkonnas nii palju 
korraga käsil, peab neid faa-
sidesse jagama ja tegevused 
ära jaotama.

Samm-sammult?
Just, sest kogu mõisakomp-

leksi korraga valmis ei saa. 
Aga kuna me saime hiljuti 
EASilt Piirkondliku Konku-
rentsivõime Tugevdamise 
meetmest toetust, läheb selle 
abil kaheksa mõisa kõrval-
hoonet taastamisele, kuhu tu-
leb tervise- ja agroturismikes-
kus. Meil on ürdikoda, mee-
maja, meistrite hoov, heina-
küün ja kohvikud ning resto-
ranid sinna juurde planeeri-
tud. Peahoonega läheb veel 
natukene aega, aga katus on 
vahetatud ning uued korst-
nad, aknad ja uksed ka.

Eestlane sööb sageli hom-

mikukohvi kõrvale juus-
tuvõileiba. Kas juustu-
moos või -hoidis on uus 
trend?

See on vist uus trend. Aga 
meie väikeses poes müügi-
lolevad juustumoosid meeldi-
vad inimestele. Need on eri-
liste nüanssidega. Näiteks 
fenkoli- ja mündimoos, must-
sõstra- ja tšilli-, astelpaju- ja 
ingverimoos. Huvitavaid 
kooslusi annab välja nuputa-
da ja meil oleks hea meel, kui 
inimesed, kes hoidiseid teha 
armastavad, annaksid ka mei-
le oma loomingulisusest tea-
da. Sellepärast korraldamegi 
juustumooside konkursi. 
Arkna tervisekülas on poed, 
kohvikud ja restoranid valmis 
saamas ning moosidest ja hoi-
distest saab üks osa meil pa-
kutavast heast-paremast.

Juustude juurde sobib hästi 
ka vein. Eesti veinitootjad tu-
levad oma toodetega juustu-
festivalile. Näiteks Valgejõe 
Veinivilla, Võhu Vein, Tori 
Siidritalu, ka mitmed käsi-
tööõlled on esindatud.

Kuidas sündis idee korral-
dada Arknal juustufesti-
val?

Meil on siin oma väike 
tiim, kes aeg-ajalt uusi ideid 
genereerib ja juurutab. Tege-
likult tuli meie vahval ehitus-
projektijuhil see mõte juba 
siis, kui hakkasime juustu te-
gema. Nüüd ongi õige aeg 
käes.

Eestis on väikemeiereisid ja 
juustutootjaid kerkinud nagu 
seeni pärast vihma. Tahtsime 
nad kokku kutsuda, et oma-
vahel tuttavaks saada ja koos-
tööd arendada. Me ei ole ju 
tegelikult üksteisele konku-
rendid. Võiksime olla hoopis 
partnerid ja teha ühist turun-
dust või turustust. Ükskõik 
mida, et igaüks ei peaks seda 
oma põlve otsas tegema, sest 
turundus iseenesest on väga 
suur kulu. Teisalt oleks ka 
külastajatel hea ja mugav tulla 
ühte kohta kokku ning maits-
ta need kuulsad ja vähem-
kuulsad Eesti juustud ära.

18. augustil toimuval juus-
tufestivalil loodame koos 
muusika ja hea toiduga pidada 
maha ühe toreda juustupeo.

Rakvere kultuurisündmused
18. mai-31. august Ly Lestbergi isikunäitus „Risti kasvanud“ 
EELK Rakvere Kolmainu kirikus
1. juuni-24. august Rakvere Ametikooli noorte tislerite 
kunstitööde näitus Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
• 2. juuni-25. august EELK Rakvere Kolmainu kiriku 

orelisuvi 2018
• 11. august kell 12 Külli Erikson
• 18. august kell 12 Piret Aidulo
• 25. august kell 12 Ulla Krigul
10. august kell 19 Karakteri etendus „Ulgumerel“ Rakvere 
Rahvamajas
17. august kell 21 Eesti Esimene Üldluulepidu / Punklaulu-
peo 10 aastat Rakvere Linnuses
18. august kell 18.18 Maagiline 18: Tumeromantika Õhtu, 
Rakvere Linnakodaniku Majamuuseumis
18. august kell 21.30 Viking Line Eesti Ööjooks Rakveres
20. august kell 12 taasiseseisvumispäeva kontsert Rakvere 
Rahvaaias, esinevad Lenna ja Rakvere Muusikakooli an-
sambel Ott ja Sõbrad
22. august kell 17 fotonäituse „Saja Lugu“ avamine Rakvere 
Galeriis
31. august kell 18 „Hüvasti suvi! Tere kool!“ ja Silberauto 
üle-eestiline vanasõidukite / uunikumide kokkutulek ning 
näitus Rakvere Keskväljakul
31. august kell 19 Eesti Interpreetide Liidu kontsert Rakve-
re Muusikakoolis, esinevad Ingely Laiv (oboe) ja Jakob 
Teppo (klaver)

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
10. august suvetuure krutib DJ Tõnu Tiks
11. august parimat retroklassikat paiskab tantsupõrandale 
DJ Margus Teetsov (Hit FM)
17. august suviselt sooje hitte mängib DJ Alvar Orula
18. august nostalgiat süstib legendaarne DJ Märt Rannamäe

 Tapa linn 92 ja Tapa VIII vorstifestival
Kodukohvikud Tapa linnas 10.-12. august
REEDE, 10. AUGUST
11.00-18.00 Tapa Linnaraamatukogus „Itaalia kunstniku 
Glenda Sburelini lasteraamatuillustratsioonide näitus“
10.00-3.00 Nostalgiajaam avab taas vaksalihoone uksed. 
Üritus „Nostalgialaks“ on nostalgiline kultuurirännak üheks 
päevaks, mis sisaldab sel korral kinoelamusi, kontserte, nos-
talgilisi maitseid ja palju muud. Lisainfo Ade Piht tel 
53737136, www.nostalgiajaam.ee, www.facebook.com/
Nostalgiajaam/
16.00-17.00 Tapa Muuseumi ekskursioon Tapa vanal kal-
mistul, tel 55928117
LAUPÄEV, 11. AUGUST
8.00-16.30 Tapa linnapäeva ja Vorstifestivali laat ning Eesti 
Meistrivõistlused Vorstigrillimises. Registreerumine võist-
lustele tel 5043000, laadainfo tel 551 5976, peoplatsil avatud 
laste mänguala, info tel 5132627
10.00-18.00 näitus Tapa Muuseumis
10.00 Tapa 92. linnapäeva ja VIII Vorstifestivali avamine 
muusika- ja kunstikooli pargis
10.30 Vorstikunn esitleb: Eesti Rahwa Vorstikool
11.00 Tapa Vene Kooli pargis võistlus „Tapa linna ilusaim 
koer“, tasuta, info tel 56655666
11.00-12.30 pealaval muusika- ja kunstikooli pargis esine-
vad Tapa valla taidlejad
12.30 Vaksali Trahteri vorstivooru tööde hindamiseks esi-
tamine, pimehindamise algus
12.30-14.30 pealaval muusika- ja kunstikooli pargis esine-
vad Tapa valla taidlejad
13.30 Roger Resto & Sport üllatusvooru tööde hindamiseks 
esitamine, pimehindamise algus
14.30 vorstigrillimise Eesti MV fantaasiavooru võistlustöö-
de esitlemine
15.30 pealaval esineb Uku Suviste duo, kontsert tasuta
16.30 konkursi „Kaunis Kodu 2018“ autasustamine, Vorsti-
festivali lõpetamine
17.00 kanuuralli Valgejõe saarel, osavõtt tasuta, info tel 
53404904
21.00 muusika- ja kunstikooli pargis kogu linna pidu. Tant-
suks esineb ansambel „S.E.K.S (Sünkroonujujad endisest 
Kastepiisa seltsimajast)“, õhtut veab DJ Silas Hein. Piletid 3 
ja 5 eurot. Vihma eest kaitsevad telgid! Pääsmed ja sissepääs 
alates kell 20.00
PÜHAPÄEV, 12. AUGUST
10.00 rannavolle turniir „Tapa linna karikas 2018“ ja pere-
päev Valgejõe saarel, info tel 55930504
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Vokaalansamblil Esto-
nian Voices on valmi-
mas uus plaat „Taat läks 
lolliks“, mille sündimi-
sest rääkis Kuulutajale 
ansambli laulja ja kuns-
tiline juht Kadri 
Voorand.

Tõnu Lilleorg

„Lootsime plaadi tänaseks Vi-
ru Folgil esinemiseks valmis 
saada, kuid võtsime liiga põh-
jalikult ette,“ selgitas Voorand 
naerdes, et plaat on praegu 
veel plaadivabrikus trükkimi-
sel. Küll saab uusi lugusid tä-
nasel kontserdil kuulata. He-
likandja hakkab valmima 
järgmisel nädalal ja peagi tu-
levad suurtes raamatupoodi-
des selle esitlused.

Plaadil kõlab pärimusmuu-
sika sugemetega muusika. 
Haljalast pärit Voorand on 
ansambli peamise muusika- ja 
tekstikirjutajana seejuures 
inspiratsiooni saanud Lahe-
maa pärimusmuusikast, mil-
lega ta tutvus juba lapsena La-
hemaa Rahvamuusikute folk-
looriansmablis kaasa lüües.

„Uue plaadi muusika on 
mulle väga hingelähedane,“ 
lausus lauljatar. „Minule õpe-
tasid neid laule vanad tädid ja 
onud, see muusika on minuni 
jõudnud läbi pärimuse.“

Voorandi isa on pärit Lahe-
maalt ja isapoolses peres on 
palju külamuusikuid. Laulja-
tari ema Viivi Voorand on 
Lahemaa Rahvamuusikute 
eestvedaja ja muusikaõpetaja.

Plaadi nimiloole kirjutas 

Kadri Voorand tahab teha 
antud ajahetkes parima võimaliku

Haljalast pärit Kadri Voorand sai uuele plaadile muusika ja teksti kirju-
tamisel inspiratsiooni Lahemaa pärimusmuusikast.

Foto: Stina Kase

Voorand ka sõnad ja lugu 
räägib sellest, kuidas mehed 
naiste pärast lolliks lähevad. 
„Ühel hetkel see tekst tuli 
mulle pähe ja viisijupp hakkas 
veerema,“ rääkis ta.

Armastuse otsimisest rää-
gib plaadil veel mitu laulu. 
Samuti on sel kaks Curly 
Stringsi lugu „Kauges külas“ 
ja „Kättemaks“, mida Esto-
nian Voices on kontsertidel 
esitanud. „Süda on nüüd ra-
hulik, et need kaks laulu on 
füüsilisel kujul plaadil olemas 
ja need ei kao kusagile,“ ütles 
Voorand.

Tema sõnul on uue plaadi 
lauludes korraga sees nii ilu 
kui valu, ja kuna muusika on 
valdavalt ilus, muudab see 
traagilisi olukordi üleelata-
vaks ja ilusaks. „Muusika võib 
küll kurbi mälestusi meelde 
tuua, kuid samas võib ta sätti-
da mingisuguse traagika ilu-
satesse raamidesse ja siis see 
ei tundugi enam nii kole. Se-
da muusika teeb ja loodeta-
vasti see plaat samuti,“ lausus 
Kadri Voorand.

Uue plaadi miksijateks ja 
masterdajateks on oma ala 
tõelised meistrid Rootsist ja 

Kanadast. Miksimise eesmärk 
on panna laulja hääl meeldi-
valt kõlama, tuua hääle täm-
ber parimal viisil esile. Mas-
terdamise eesmärk on plaadi 
lugude helipildi ühtseks ku-
jundamine. Kui need tööd on 
hästi tehtud, siis plaadi kuula-
mine ei väsita kõrvu. „Minu 
meelest on meil sel plaadil 
maailma kõige kõvemad vo-
kaalansambli miksijad,“ on 
Voorand rahul.

Tema sõnul saab plaati teha 
nii, et tehakse lihtsalt ära, ja 
ka nii, et kui kuulata 25 aasta 
pärast, on võimalik mõista, et 
see on parim, mis antud aja-
hetkes teha sai. „See filosoofia 
on mulle omane,“ lausus Kad-
ri Voorand, „teha antud aja-
hetkes parim võimalik, alla 
selle ei tohikski teha, kõigi as-
jade puhul.“
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

ÄRIPINNAD

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

OST

VAHETUS

KINNISVARA

SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

UUS! DACIA LOGAN             1,4i                      06
DAEWOO NUBIA car  1,6i           94
DAEWOO MATIZ         0,8i              99
FIAT TIPO              1,7D             88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i      95-98
FIAT PUNTO       1,2i            -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD            02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD  91-94
FORD MONDEO              93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.     -03
FORD ESCORT /ORION       91/00      86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA                   84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i               -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut      -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i            00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3      93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA               -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut        99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                97
LADA  110/111                01
LEXUS LS400            4,0i          97
MAZDA B2500                06
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i   85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i   92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                  -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6         92-94
MAZDA 6 sed           2,0                02
MB CLK                  97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car         93-00
MB E-klass                                                     -00
MITSUBISHI PAJERO                             -97
MITSUBISHI GALANT                                     -00
MITSUBISHI LANCER sed/car              85-00
MITSUBISHI COLT                         88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust          97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                      -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i       95-00
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut              01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                   99
NISSAN MAXIMA    3,0i         90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i        86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i            02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                92
OPEL CORSA                  1,4i                  92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut 87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
OPEL SINTRA             2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD      89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                       2,0TD                99
UUS! OPEL MERIVA            1,6 i                        05 
PEUGEOT 405/205/306/309       83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER         2,5TD                99
PEUGEOT 206 3ust  1,1             99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi               05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                06
PEUGEOT PARTNER            1,9D              -04
PORSCHE 924            2,0        82/85
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0         85-98
RENAULT SAFRANE             2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD  96-99
REANULT THALIA      1,4                   -04
ROVER 620/416     1,6i/2,0i   93-00
SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car               2,0i/aut            99
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 11 Rakvere, Jaama 11 Rakvere, 
tel 322 3103, 505 2065tel 322 3103, 505 2065

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Webasto ning Eber- * Webasto ning Eber- 
späsher paigaldus ja späsher paigaldus ja 
remontremont
* Haakekonksude müük * Haakekonksude müük 
ja paigaldusja paigaldus

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja
tel: 5554 5501

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23

14,8 m2, 25,7m2 , 
33,8 m2

I korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2,  I korrus

TURU KAUBAMAJA 
LAADA 16, RAKVERE

87 m2, II korrus

VÄIKEMAARJA 

48 m2, II korrus

PAASIKU 2A, 
TALLINN
28,9 m2

tel 5554 5501

JÄRVAJAANI, LAI 23

24 m2,, I korrus

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 
Renault Twingo, 10/2008a. 1.1 
(56kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 114 158km. 
Hind: 2190.-
Mazda 6, 03/2009a. 2.2 (92kw), 
diisel, manuaal, must met. Sn: 
206 600km. 
Hind: 4790.-
Mercedes-Benz B 180, 05/2008a. 
2.0 (80Kw), diisel, automaat, 
must met. Sn: 144 555km. 
Hind: 5990.-
Peugeot Partner, 10/2014a. 1.6 
(55kw), diisel, manuaal, hõbeda-
ne met. Sn: 121 450 km.
Hind: 7790.-
Peugeot 308 Access, 12/2014a. 
1.2 (60kw), bensiin, manuaal, 
hall met. Sn: 40200km.
Hind: 7990.-
Volkswagen Jetta, 04/2012a. 1.6 
(77kw), diisel, automaat, valge. 
Sn: 230 600km.
Hind: 7990.-
Peugeot 2008, 03/2014a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, must 
met. Sn: 63 795km.
Hind: 8690.-
Nissan Qashqai Visia, 06/2013a. 
1.6 (86kw), bensiin, manuaal, 
hall met. Sn: 60 400km.
Hind: 8990.-
Nissan  Qashqai  Acenta , 
02/2013a. 1.6 (86kw), ben-
siin, automaat, beež met. Sn: 
59 556km.
Hind: 10 990.-
Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 
1.2 (85kw), valge met. bensiin, 
manuaal. Sn: 20 500km.
Hind: 10 990.-
Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 9100km
Hind: 14 990.-
N i s s a n  Q a s h q a i  N - Te c , 
06/2015a. 1.2(85kw), bensiin, 
manuaal, hall met. Sn: 45 775km.
Hind: 15 290.-
Nissan Micra N-Connecta, 
05/2017a. 0.9 (66kw), ben-
siin, manuaal, sinine met. Sn: 
2135km.
Hind: 15 450.-
Peugeot 508 Allure, 06/2015a. 
1.6 (121kw), bensiin, automaat, 
tumepruun met. Sn: 41 820km.
Hind: 15 990.-
Nissan Navara, 11/2015a. 2.5 
(106kw), diisel, manuaal, hõbe-
dane met. Sn: 111 828km.
Hind: 16 990.-
Nissan X-Trail Acenta 4x4, 
11/2014a. 1.6(96kw), diisel, ma-
nuaal, valge met. Sn: 78 830km.
Hind: 18 990.-
Nissan X-Trail Acenta, 09/2015a. 
1.6(96kw), diisel, manuaal, hõbe-
dane met. Sn: 56 454km.
Hind: 19 490.-
Honda CR-V, 01/2016a. 2.0 
(114kw), bensiin, automaat, must 
met. Sn: 72 058km.
Hind: 20 990.-
Nissan X-Trail Tekna, 02/2016a. 
1.6 (96kw), diisel, automaat, hall 
met. Sn: 99 952km.
Hind: 20 990.-
Nissan Qashqai  Tekna+ , 
09/2017a. 1.2 (85kw), ben-
siin, manuaal, sinine met. Sn: 
4000km.
Hind: 22 990.-
Nissan X-Trail Tekna, 11/2017a. 
1.6 (96kw), diisel, automaat, hall 
met. Sn: 9500km.
Hind: 26 990.-

• Müüa 1toaline kõigi mugavustega 
korter Sõmerul. Tel 5887 1954

• Müüa või anda üürile 1toaline 
rõduga korter Kadrinas (33 m2). Tel 
5347 3267

• Müüa remonti vajav 2toaline korter 
Lääne-Virumaal Mõdriku külas otse 
omanikult. Tel 5834 4024

• Müüa Rakveres 2toaline ahjuküttega 
remonti vajav korter, II korrus, 47,8 m2 
+ veranda. Tel 5550 0233, õhtuti

• Müüa 2toaline korter Küti tänaval. 
Tel 551 0372

• Müüa otse omanikult kena 2toa-
line korter Tapal. Korteriomand, 
paneelmaja. Lisainfo: rõdu 4 m2, 
parkimine tasuta, panipaik, toad 
eraldi. Köök: elektripliit, köök 7,5 
m2. Sanruum: boiler, wc ja van-
nituba eraldi, vann, dušš. Küte ja 
ventilatsioon: keskküte. Side ja 
turvalisus: kaabel TV, trepikoda 
lukus. Ümbrus: ümbruses eramud 
ja korterelamud, linnas, teed heas 
seisukorras, naabrid ümberringi, 
Valgejõgi jõgi 550 m. Kui sa oled tü-
dinenud suurlinna kärast ja tahad 
elada rahulikus ja veidi uimases, 
kuid mugavas väikelinnas, siis on 
pakkuda hea asukoht. Hind 25 000 
€. Tel 5695 4604

• Müüa Rakveres Kungla 11 3toaline 
korter. Maja renoveeritakse, toad 
eraldi. Tel 5625 6916

• Müüa kõigi mugavustega 3toaline 
renoveeritud korter Arknal mõisa 
läheduses. Tel 5345 9869

• Müüa 3toaline korter Vao külas. Tel 
5399 3559

• Müüa korter Rakvere linnas, 4 tuba, 
gaasiküte, otse omanikult. Tel 5348 
8161

• Müüa kõigi mugavustega 4toaline 
korter Kundas, III korrus, toad eraldi, 
2 rõdu, Koidu 85. Tel 522 3115

• Müüa Rakvere kesklinna lähedal 
elamu II korrus, abihoone, aiamaa. 
Tel 5358 6829

• Saadaval linnalähedane aiandus-
krunt. Aiamaja vundament, trassivesi, 
toimiv aiandusühistu, marjapõõsad. 
Tel 521 1269

• Müüa suurem nõukaaegne ühisela-
mu Rakvere piiril või osa sellest. Tel 
507 4958

• Müüa 2 kordne maja Rakvere linnas 
otse omanikult. Tel 5834 4024

• Müüa kahekorruseline remonti 
vajav maja Väike-Maarja vallas. 
Hind 15 500 €. Tel 5374 3571

• Müüa krunt 1240 m2, vesi, kanal, 25 
A. Samas valged Aru grupi puitpaket-
taknad 2,35x1,26 ja Plasto 2,35x1,26, 
vent. toru 2,0x0,1 m, soodsalt. Tel 
557 0990

• Müüa vana palkmaja (5,5x6 m) ära 
vedamiseks. Viru-Nigula vald, Toomi-
ka küla. Tel 5624 4605

• Müüa vana palkmaja (7x11m) ära 
vedamiseks Lüganuse vallas, Vainu 
külas. Tel 5624 4605

• Müüa Laekvere alevikus kinnistu 
koos elumaja ja abihoonetega. Poed, 
ühistransport, kool, lasteaed, apteek ja 
arstikeskus käe-jala ulatuses. 4 tuba, 
köök, vannituba. Majas on tsentraalne 
vesi, kanalisatsioon, tööstusvool. Hind 
kokkuleppel. Tel 5598 2428

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

• Soovin osta 1- või 2taolise korteri 
Rakveres otse omanikult. I või II kor-
rus. E-mail: jaanusjoost@gmail.com. 
Tel 5556 7365

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

• Soovin osta remonti vajava 1-2toalise 
korteri Rakveres või Haljalas. Oodatud 
kõik pakkumised. Tel 518 8770

• Ostan 2-3toalise korteri Kundas otse 
omanikult. Tel 3277 696, õhtuti

• Ostan garaaži Rakveres. Tel 5567 
7790

• Ostan garaaži Rakveres. Tel 5695 
0589

• Maagia kv ostab või võtab müü-
k i  ki n n i s v a ra .  Te l  5 8 5 5  0 7 2 0 , 
www.maagiakv.ee

•  O s t a n  m a a d .  Te l  5 2 0  7 6 1 6 , 
maaost@mail.ee

• Vahetada heas korras 3toali-
ne korter Sõmerul maja vastu 
Rakvere lähiümbruses. Email: 
marko0105@hotmail.com. Tel 
53007728

• Müüa tootmishoone Lääne-Viru-
maal. Hind19 500 €. Tel 5834 4024

• Karske mees otsib 1toalist ahju-
küttega korterit Rakvere linnas. Tel 
5594 6419

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

• Üürile anda möbleeritud kõigi mu-
gavustega äsja remonditud 1toaline 
korter Rakveres. Hind 215 € + kom-
munaalmaksud. Tel 520 6145

• Üürile anda 1toaline kõigi muga-
vustega korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 5358 6829

• Üürile anda Sõmerul 1toaline kõigi 
mugavustega korter. Tel 5887 1954

• Anda üürile Vinnis 1toaline keskküt-
tega möbleeritud korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Vinnis 1toaline elektri-
küttega (õhksoojuspump) möbleeritud 
korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile 2toaline kõigi mugavus-
tega möbleeritud korter Rakvere kesk-
linnas (pesumasin, külmik). Hind 220 
€ + kommunaalmaksud. Tagatisraha 
nõue. Tel 5884 1029

• Üürile anda 2toaline kõigi muga-
vustega korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 5358 6829

• Üürile anda 2toaline korter Rakveres 
renoveerimisele minevas majas, Len-
nuki tn. Hind 200 €/kuu. Tel 5569 4674

• Anda üürile Vinnis 2toaline keskküt-
tega möbleeritud korter. Tel 5624 4605

• Üürile anda 2toaline korter Tapa 
kesklinnas, I korrus. Üür 200 € kuus. 
Tel 503 4972,  info@ko.ee

• Võsul üürile anda suvila alates 
13.08.2018, 4 tuba, terrass-rõdu, dušš. 
Tel 5660 3408

• Rendile anda garaaž Rakveres. Tel 
509 2971

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi. Hind 360 €. Tel 5831 2342

• Müüa Toyota Avensis 2,0, diisel, 
85kW, 2006. a, väga heas korras, 
sedaan. Hind 3490 €. Tel 5302 9943

• Müüa Toyota Corolla 2007. a, 1,6, 
bensiin, tumehall, väga ökonoomne, 
universaal. Tel 509 2275

• Müüa Volkswagen Golf 3, bensiin, 
1,6, 1996. a, kindlustus ja ülevaatus 
olemas, asukoht Tapa. Hind 300 €. Tel 
5807 8928

• Müüa murutraktor kollane, 2010. 
a, heas korras. Hind 750 € või vahetan 
auto vastu, universaal, Volvo või MB. 
Tel 5354 7665

• Müüa uued GAZ-53 rattad. Hind 
kokkuleppel 240-508 €. Tel 5664 8332

• Ostan auto kuni 1500 €, võib va-
jada remonti. Tel 504 0457

• Ostan Žiguli VAZ 2106 (1988. a väl-
jalase) velgede kasutamata originaal 
ilukilpe. Tel 5397 4001

• Ostan VAZi, Moskvichi, Volga uusi 
plekke, tulesid, stangesid jne, uusi 
veneaegseid rehve. Tel 515 7395



Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717
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TEENUSED

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

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

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

Settekaevude Settekaevude 
tühjendamine ja reovee tühjendamine ja reovee 

ära vedu Vinni vallas ära vedu Vinni vallas 
Tel 5137633Tel 5137633

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

Info tel 504 0118

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus (sise ja välis). 
Septikute ja biosüsteemsete 

mahutite paigaldus San.tehni-
lised tööd. Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

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

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

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 

dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@

gmail.com

Ehitus- ja remonditööd 
nii eramutes, kui korterites. 
Siseviimistlus, vannitoad, 

voodrivahetus, soojustami-
ne, terrasside ehitus, san.

tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5808 5965

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Remondime autode ja traktorite 
startereid ning generaatoreid. 
Saadaval uued ja vahetusfondist. 
Tel 526 0545

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

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

• Reovee-ja fekaalivedu Haljala ja 
Tapa vallas. Teenindame teid iga 
päev, ka õhtuti ja nädalavahetustel. 
Tel 5656 1515

• Ve o- ja tõstete enus.  Rak-
so Transport OÜ. Tel 5667 5947 
www.rakso.ee

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

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

• Veoteenus. Tel 506 9814 või 517 
5480

• Veo- ja kolimisteenus kaubabussi-
ga. Tel 506 1547

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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• Transpordi- ja kolimisteenus 
madelauto ja kaubikutega. Tel 
5553 0770

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Sooda-, klaasi- ja liivapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

• LIIVAPRITSITÖÖD. Puhastan 
majad vanast värvist. Erinevate 
majafassaadide: palkseinte, kivi- ja 
puitpindade puhastus. Tel 5614 1352

• Teostame lammutustöid erai-
sikutele, samas ka prahivedu. Tel 
5553 0770

• Alumiinium katuseredelite val-
mistamine. Tel 5159155

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Katuseplekk otse tootjalt, hin-
nad soodsad. Tel 553 9330

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

• Paigaldan kõnniteid ja teen plaati-
mistöid koos kaasnevate ehitus-re-
monditöödega. Tel 5606 9271

• Teeme ehitus-, remondi- ja 
viimistlustöid. Aitame sisekujun-
damisel, tehtud töödele garantii. 
Tel 518 7979

• Ehitus-remont ja siseviimistlus: ma-
jad, korterid, saunad, kuurid, terrassid, 
voodri vahetus. Tel 504 5560

• Plekikantimise tööd, hinnad 
soodsad. Tel 5553 0770

• Väikeettevõte valmistab täispuidust 
mööblit tellija mõõtudele vastavalt 
ning samuti taastab olemasolevat 
mööblit. Tähtajad lühikesed ja hind 
mõistlik. Tel 5373 7945

• Kvaliteetne ja oskuslik ehitustee-
nus. Teostame töid alates remon-
ditöödest kuni uusehitisteni. Tööde 
korrektne teostus tagab tellija rahulolu. 
Üldehitustööd, vannitoaremont, sauna 
ehitus/remont, köögiremont, mööbli-
paigaldus, plaatimine, siseviimistlus, 
maalritööd, tapeetimine, elektritööd, 
torutööd, terrassid, paadisillad, fas-
saaditööd. Tel 5557 8781. E-mail: 
taresaneeraus@gmail.com. Facebook: 
Tare-Saneeraus

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

• Teostame sisetöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5656 4031

• Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine, süvendamine ja remont. Rõn-
gaste vahetamine ja kaevupealsete 
ehitus. Tel 5840 0240

• Kodumasinate remont ja paigaldus 
(külmkappide, pesumasinate, nõu-
depesumasinate, mikrolaineahjude 
jne.) Teenus võimalik ka kodukutsel. 
Tel 5648 7258

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepp: ahjud, pliidid, kaminad, 
korstnad. Tel 5552 8487, Vaiko

• Pehme mööbli riide vahetus ja muu 
remont. Veovõimalus. Tel 322 7822 
või 506 1547

• Pottsepp ehitab ja remondib kütte-
koldeid. Tel 506 9683

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

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija ja pottsepatööd. 
Tel 522 1165

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Automaatikatiib- ja liugvära-
vatele. Tõstuksed, tõkkepuud, 
remont. Tel 5555 8293, tenentte@
gmail.com

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Teostan erinevaid elektriga seondu-
vaid töid üle Eesti. Tel 5689 4149, Rm-
telekter@gmail.com. RMT Elekter OÜ

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979
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*LASTE ATV=FERRARI (pu-

nane, kõige rohkem ostetud), 

KROSSIKAD, KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - mopeedid; 

rollerid; ATV-d

Võimalik osta järelmaksuga

MOPEEDI MOOTORID 
245 €

50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

Rakvere, Vilde 14 (bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240 

MOPEEDID 795 €, ROLLERID, 
ATVDsuure 8-tollise rattaga, 
KROSSIKAD, JALGRATTAD, 
VARUOSAD, REMONT

VINTSID - 12 000 HD - 355 €, 
RAUAD, TÕSTESARJAD 

Rakveres, Tartus, Tallinnas. 
Vaata www.jrmotors.ee. 
Info Jaak - 5028 488

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

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

KODU

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KÜTTEPUUD

OST

TALLINNA 49B 
MÖÖBLIKAUPLUSES 

ON SUUR 
TÜHJENDUSMÜÜK!

Külastage meid!
Oleme avatud
E-R 10-18, L10-15
P suletud
Tel 506 9814

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing, 
mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

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

Rakmettrans

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

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

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

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

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd
• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

METALLITÖÖD
• Valmistame treppe
• Piirdeid terassile, 

treppidele ja 
palkonitele

• Varju katteid
• Liug- ja tiirväravaid
• Klaaspiirdeid

Lisa info tel 502 9055
rlr@neti.ee

Tänava- ja äärekivide 
paigaldus. 

Kiviplatside ja 
kõnniteede ehitus ning 

haljastus. 
Info tel 5673 4632

• 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

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

 Andke oma köögile või 
vannitoale uus nägu! 

Tuleme kohale, mõõdame 
ja leiame teile sobiva 

lahenduse. 
E–P 523 3324, 5565 3869, 

www.klaaslahendus.ee 
klaaslahendus@gmail.com

A dk k l

FOTOKLAASI 
JA KLAASIST 

DUŠINURGA MÜÜK 
JA PAIGALDUS.

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

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

• Hauaplaatide ja hauakivide 
puhastus. Tel 5373 3408

• Hauaplatside ehitamine. Tel 5834 
4024

• Võsa lõikus ja muru trimmerdami-
ne. Tel 5670 9080

• Kui soovite, et teie suvekodu või 
ettevõtte kinnistu oleks alaliselt hool-
datud. Võimalik kokku leppida ka 
aastaringne kinnistu hooldus. Tel 
5836 4842

• Klassikaline massaaž ja kupud. 
Hind alates 7 €. Tel 5567 7800

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

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

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

• SAT-süsteemid alates 95 €. TV-an-
tennid – paigaldus, remont. OÜ RTS 
ANTENN. Tel 5340 7808

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

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

• Ootan pakkumisi majapidamises 
seisma jäänud mööblitest aastast 
1900–1970. Tel 5616 5761

• Müüa väike sügavkülmik UPO, 
soome minipesumasin Tefal 2 kg, 
prantsusmaa väike must nahkdiivan. 
Tel 5649 1812

• Müüa kaaruti, vikat, motoploki 
käru. Tel 5391 9568

• Odavalt saada malmist Leedu 
keskküttekatel, 20 kW puit-kivi-
süsi. Tel 509 2489

• Müüa mikrolaineahi ja pesumasi-
naid. Tel 5590 5679

• Ära anda klaaspurgid. Tel 506 2533

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seismajäänud asju: mööbel, 
nõud, mänguasjad, jalgrattad, garaaži-
tööriistu ja -tarvikuid. Paku julgesti! 
Tel 5616 5761

• Ostan nõukaaegse vahvliküpsetaja, 
Vana Toomase lambi, vanu tasku-ja 
käekelli. Esemed võivad vajada pa-
randamist ja muud kila-kola. Paku 
julgesti! Tel 5031849

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

• Vanavara huviline ostab majapi-
damises olevat vanavara: mööbel, 
tööriistad, jalgrattad, võrrid, mootor-
rattad, kristallnõud, garaaži tarvikud, 
hobutarvikud, märgid jpm. Aus ja 
meeldiv teenindus! Tel 507 9984

• Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
puurpingi, saunaahju, pliidiplaadi 
ja –ukse. Tel 503 1849

• Ostan maja likvideerimisel või koli-
misel seisma jäänud esemeid, pakku-
da võib kõike, ka kallimaid esemeid. 
Tel 503 1849

• Ootan pakkumisi majapidamises 
seisma jäänud mööblitest aastast 
1900 – 1970. Tel 5616 5761

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
raamatust mööblini. Paku julgesti! 
Tel 5808 1220

• Ostan vanaaegseid POSTKAAR-
TE ja FOTOSID (enne 1945. a), Ees-
ti kohtade vaadetega, sündmustega 
jt. Maksan 5-10 €/tk. Võivad olla 
kasutatud. Tel 5878 3749

• Ostan kaubaaluseid: EUR, FIN ja 
märgistamata. Tel 5552 2789

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
507 9984

• Ostan hõbe- või kuldkella. Tel 5590 
6683

• Ostan vene raha: 2 kopikat (1925, 
1927), 5 kopikat (1927, 1934, 1970, 
1971, 1972), 10 kopikat (1942, 1944), 
15 ja 20 kopikat (1934, 1970, 1971, 1972, 
1973). Maksan 40 €/tk. Tel 5607 6632

• Ostan linttrenažööri, mille peal saab 
kõndida, samas müüa suurt eterniiti 5 
tk. Tel 5349 9628

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

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

• Müüa kuivi küttepuid ka väikestes 
kogustes. Tel 507 4958
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Kuuluta

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

EHITUS

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

METS

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

VANAVARA

TEATED

TUTVUS

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

nende omas kodus. 
Täpsem info telefonil 5371 2433 
                või e-postiga: 
seeniortugi@gmail.com

MUU

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.50 €/kott 
ja kasel 3.00 €/kott. Tel 505 1528

• Müüa soodsalt lõhutud kütte-
puid, ka kuivi. Tel 5554 6093

• Müüa saetud/lõhutud küttepuud: 
kask, sanglepp, lepp, kuivad ja toored. 
Tel 5192 4320

• Müüa aastaringselt halupuid pik-
kusega 30-55 cm. Toome halud teie 
asukohta. Tel 503 0311

• Ostan küttepuid, ka väikesed kogu-
sed, tulen ise järele. Tel 503 1849

Viru Halud OÜ müüb 
aastaringselt

-Kuiva küttepuud 
-Toorest küttepuud 

- Kõrge kütteväärtusega 
kasebriketti

Info ja tellimine 
tel 5851 5859 

www.viruhalud.ee

• Biopuhastid eramutele. Müüme 
Soome fi rma Raita biopuhasteid era-
mutele ja suvilatele. info@biosept.ee, 
tel 5664 4436

• Ehitame lintvundamente ja maja-
karpe (fibo, aeroc, columbia, puit). 
Puitkonstruktsioonid ja puitfassaadid, 
saunad, vanade hoonete renoveerimi-
ne. Tel 5646 0674

• Puistmaterjalide müük. Killus-
tiku, kruusa, liiva ja mulla müüks 
koos transpordiga. Lisaks pakume 
pinnase planeerimis- ja haljastus-
teenust. Tel 526 2314

• Määri Mõis OÜ müüb eestimaist 
looduslikku dekoratiivkruusa. 
Fraktsioonid 5-10 mm, 10-20 mm 
ja 20+ mm. Müük laost puistes või 
ettetellimisel 20 kg pakendis. Veo-
võimalus. Tel 505 3340 või 525 9239

• Ostan vanu narvaplokke mõõduga 
60x30x20 cm Rakveres ja selle lähedal. 
Tel 5554 6135

Viru Halud OÜ
ostab

Metsa raieõigust
Majandame ka pehmeid 

lanke
Info ja hinnapakkumised

58150152
liis@viruhalud.ee

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

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

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohale toomisega. Info tel 5351 7414

• Müüa head aedmarja, suvine punane 
sõstar. Hind 0,30 €/kg. Tel 5354 7665

• Müüa Belarus, 2-teljeline haagis, 
M2140, 5-tonnine metallmahuti. Tel 
5358 6829

• Müüa platvormkaal 150 kg kar-
tulite ja aiasaaduste kaalumiseks. 
Tel 509 2489

• Annan ära ilusad punase-valge karva 
1 kuused kassipojad Vinni vallas. Tel 
5354 7665

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

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

• Teamwood OÜ lao tühjendus-
müük. II sordi materjal al. 140 €/
tm +km. (Terrassilaud, voodrilaud, 
tuulekasti laud jne.). Küttegraanul 
Premium 6mm 160 €/tonn+ km. 
Kütteklotsid 30-l kott 1.50 € km.-ga. 
Saemat. 22x100 140 €/tm + km. Saa-
daval teisi ristlõikeid ja erinevate 
hindadega. Müügil ka immutatud 
materjal. Ida-Virumaa, Sonda, Sepa 
18a. Tel 5306 7722

• Tsentrumi ostukeskuse teisel kor-
rusel avab uksed uus Moetäika, 
nädalane rendihind 12 € (olenemata, 
kas tooted on uued või kasutatud). Tule 
too oma seisvad riided meile müüki ja 
teeni raha!

• Kaotatud valge kott liblikaga. Sees 
olid prillid, jope, vihmavari. Leidjal 
palun helistada. Tel 5353 9081

• 21.08-22.08 toimub sõit Lätti, 2 vaba 
kohta. Tel 5592 8936

• Kasutatud riiete ja mööbli müük 
homme, 11. augustil kl 11-16 Rakvere 
Karmeli koguduses (Koidula 15). Üks 
kilekotitäis kliendi valitud riideid 2 €! 
Tulu läheb uue kiriku ehituseks.

TRANSPORT FOLGILE 

JA FOLGILT!

Tel 502 5069

ANONÜÜMSED ALKOHOOLIKUD 
Kui tahad juua, on see sinu asi, 
kui soovid elada kainelt, on see 

meie ühine asi. 
Pikk 19, Rakvere 

(sissepääs hoovi poolt) 
igal laupäeval 18.00

• Üksik 59 aastane mees soovib tutvu-
da üksiku materiaalselt kindlustatud 
174 cm pikka autoga naisega, kes 
oleks hea perenaine/tantsupartner. 
Tel 554 6490

• 57aastane sale mees (ei suitseta) tut-
vub noorema naisega. Tel 5348 9906

• www.toonklaas.ee

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

• N Õ U A N D E L I I N
tel 900 5020. Kui elumure vaevab ja 
vajad hingeabi, anname soovitusi. 
Vastame eraelu, tööd ja tervist puu-
dutavatele küsimustele. Kõne hind 
0,97 eurot/min. 

• Müüa kolme päeva Viru Folgi kont-
sertide piletid (pass), mis toimub 
10.-12. augustil 2018. a Käsmus. Tel 
554 6490, kiire!

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Mälestades Kakumäe suurfarmi 
endist kauaaegset, väsimatut ning 

abivalmis mehhaanikut
ANTON FLORENIT

Avaldan kaastunnet 
lahkunu abikaasale 

ning lastele peredega. 
E. Talvis
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JURIST ANNAB NÕU

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Laupäeval, 11. augustil turul rääbise 
(suitutatud ja värske) müük! 

Hinnad turul 9. augus  l 2018

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 1,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Petersell kg 8,00 10,00

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Küüslauk  kg 8,00 10,00

Kapsas kg 1,00 1,50

Porgand kg 2,00

Kaalikas kg 2,00

Peet kg 2,00

Suvikõrvits kg 0,80 1,00

Aeduba kg 3,50

Põlduba kg 3,50

Paprika kg 2,50

Herned kg 4,00 5,00

Tomat  kg 2,50 3,00

Kurk, väike  kg 1,20 1,30

Salatikurk  kg 1,00 1,20

Õunad kg 1,00

Murelid (import) kg 3,00

Kirsid (import) kg 3,50

Kultuurmustikad 
(import)

kg 8,00

Mustikad liiter 3,50 4,00

Mustad sõstrad kg 3,00 5,00

Punased sõstrad kg 3,00

Karusmarjad kg 3,00

Kukeseened kg 12,00

Hapukurk kg 6,00

Mesi, värske 700 g purk 5,50

Suvi on reisimiste aeg ja pal-
jud inimesed soovivad välis-
riikidesse kaasa võtta ka lem-
mikloomad. Selleks, et vältida 
ootamatusi ning pidada kinni 
kehtestatud reeglitest, tasub 
end nõuetega aegsasti kurssi 
viia.

Veterinaar- ja Toiduameti 
loomatervishoiu, loomakaitse 
ja söötade osakonnajuhataja 
Harles Kaupi sõnul otsitakse 
sageli vastuseid küsimustele, 
mis puudutavad lemmikloo-
made piiriüleseid liikumisi ja 
nõudeid riikide kaupa. Iseära-
nis suurt huvi tuntakse see-
juures koerte ja kasside trans-
portimisega seonduva vastu.

„Koera või kassiga Euroopa 
Liidus mittekaubanduslikel 
eesmärkidel reisimisel peab 
loomaomanikul olema esmalt 
ette näidata lemmiklooma-
pass, kus on märgitud loo-
ma ja tema omaniku andmed 
ning teostatud vaktsineerimi-
sed. Samuti peavad lemmik-
loomad olema märgistatud 
mikrokiibiga,” ütles Kaup.

Täitmiseks kohustuslikke 
nõudeid on veelgi. Välisriiki 
reisival üle kolme kuusel lem-
mikloomal peab olema kind-
lasti tehtud marutaudi vasta-
ne vaktsineerimine, mis peab 
olema teostatud vähemalt 21 
päeva enne reisi algust.

Lemmikloomadega reisimisel 
tuleb olla tähelepanelik

Loomade viimisel Ühend-
kuningriiki, Maltale, Iiri-
maale ja Soome tuleb veteri-
naararsti poolt koertele teha 
paelussi vastane tõrje. Para-
siiditõrje tuleb teha vähemalt 
24 tundi, kuid mitte rohkem 
kui viis päeva enne kavanda-
tavat sisenemist nimetatud 
liikmesriikidesse.

Rohkem kui viie loomaga 
reisimise puhul kehtivad lii-
kumisele lemmikloomadega 
kauplemise nõuded ning sel 
juhul on vajalik veterinaar-
sertifikaadi olemasolu. Rei-
sides Euroopa Liidu väliselt 
peab loomaga kaasas olema 
sertifikaat, mida väljastab 
maakondlik veterinaarkes-
kus.

„Lemmikutega reisimisel 
tuleb ettevalmistustega alus-
tada varmalt, sest mõned 
riigid nõuavad loomade lii-
kumisel eriluba või esitavad 
muid täiendavaid nõudeid. 
Lisaks aitab reeglite nõue-
tekohane järgimine tagada 
loomade turvalise ja tervist 
kaitsva liikumise nii kodu- 
kui sihtriigis,” pani Kaup 
kõigile loomaomanikele, kes 
planeerivad lemmiku reisile 
kaasa võtta, südamele.

Üksikasjalik informatsioon 
lemmikloomaga reisimisega 
seotud nõuetest on leitav Ve-
terinaar- ja Toiduameti ko-
duleheküljel vet.agri.ee.

Kuulutaja

Lugeja küsib: Aasta algu-
ses panin puhkusegraafi-
kusse kirja, et soovin puha-
ta augustikuu lõpus. Töö-
andja andis aga just teada, 
et kuna mitmel töötajal on 
puhkused samal ajal, peak-
sin oma puhkuse liigutama 
septembrisse. Kas tööandja 
võib seda teha?

Vastab Kaire Saarep, 
Tööinspektsiooni nõusta-
mistalituse juhataja.

Tööandja võib töötaja 
planeeritud puhkuse kat-
kestada või edasi lükata 
üksnes hädavajaduse tõttu. 
Hädavajadus on olukord, 
kus tööandja varale on 
kahju tekkimise oht.

Puhkuste ajakava koosta-
takse aasta alguses selleks, 
et tööd sujuvalt planeeri-
da. Kui puhkustegraafiku 
koostamise ajal selgub, et 
mitmed puhkused kattu-
vad, siis tuleb puhkused 
planeerida teisiti või otsida 
varakult puhkuste asenda-
ja. Olukorras, kus tegemist 
ei ole hädavajadusega, kuid 
tööandja soovib puhkus-
te ajakava muuta, tuleb 
selleks saavutada töötaja-
ga kokkulepe. Kui tööta-
ja tööandja ettepanekuga 
puhkuse aja muutmise osas 
nõus ei ole, siis tööandja 
ühepoolselt puhkust muu-
ta ei saa.
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MÕNE REAGATÄNA MAAILMAS

225 aastat tagasi, 10. au-
gustil 1793. aastal avati 
Pariisi kesklinnas Louv-
re, mis on üks suure-
maid ja kuulsamaid 
kunstimuuseume maail-
mas. Louvre on maailma 
kõige külastatavam 
muuseum.

Allan Espenberg

Tegelikult asuti seda paika 
hoonestama juba palju sajan-
deid varem. Kuningas Philip-
pe Auguste’i käsul ehitati Sei-
ne’i jõe paremale kaldale või-
malike vaenlaste vastu 1190. 
aastal kindlus. Selle suurus 
oli 78 korda 72 meetrit ning 
nurkadesse ja keskele püstita-
ti ümmargused tornid, millest 
suurima kõrgus oli 30 meet-
rit. Tsitadelli hakati nimeta-
ma Louvre’iks – arvatavasti 
seepärast, et selles kandis 
elutses väga palju hunte (hunt 
on prantsuse keeles „loup”).

Kuningas Charles V tegi 
14. sajandil Louvre’i oma re-
sidentsiks, mille puhul ehi-
tati loss ümber. Kuningas 
François I aga laskis selle 
1541. aastal lammutada ja 
ehitas kuulsa arhitekti Pierre 
Lescot’ projekti järgi hoopis 
võimsama hoone. Kui Louis 
XIV viis 17. sajandil kunin-
gapalee Versailles’sse, siis jäi 
Louvre kirjandusteoste, maa-
lide, skulptuuride hoiupai-
gaks.

Prantsuse revolutsiooni ajal 
kasutati Louvre’i rahvakoos-
olekute pidamiseks, seejärel 

aga otsustati muuta hoone 
lihtrahvale kättesaadavaks 
muuseumiks. Nii avatigi 10. 
augustil 1793 osa paleest rah-
vale muuseumina, kus oli väl-
jas aristokraatidelt konfiskee-
ritud 537 maali.

Napoleon röövis 
ja annetas

Esialgu moodustasid 
Louvre’i põhiekspositsioo-
ni kuningate Louis XIV ja 
François I erakollektsioonid. 
Aegade jooksul hakkas kogu 
erinevaid teid pidi täienema, 
kuid eriti jõudsasti suurenes 
kollektsioon keiser Napoleon 
I võimu ajal.

Mõned maalid ja skulp-
tuurid ostis kunstihuvilisest 
keiser muuseumile ise, kuid 
suurem osa pärines sõjakäi-
kudelt. Eriti rohkesti too-
di kunstiteoseid Itaaliast 
ja Egiptusest, viimasest sai 
muuseum oma kogusse väga 
palju antiikseid esemeid. Pä-
rast Napoleoni kukutamist 
tuli tuhanded röövitud kuns-
titeosed siiski omanikriikide-
le tagastada.

Napoleoni kõrval annetasid 
muuseumile hulgaliselt kuns-
titeoseid ka aadlikud ja teised 
kõrgest seisusest isikud. Tõsi, 
nad ei teinud seda vabataht-
likult, sest nende väärtusli-
kud kunstikogud kõigepealt 
konfiskeeriti ja anti seejärel 
Louvre’ile. Napoleonile ei 
meeldinud aga Louvre’i ni-
metus – seepärast kandis asu-
tus tema ajal Napoleoni muu-
seumi nime.

Ühe suurima annetuse tegi 
Louvre’ile kuulus pankur Ed-

mond James de Rothschild 
(1845-1934), kelle surma jä-
rel sai muuseum mehe tes-
tamendi alusel oma kogusse 
enam kui 40 000 graafilist 
lehte, 3000 joonistust ja 500 
illustreeritud raamatut. Kuna 
Rothschildi kogutud teosed 
on üsna valguskartlikud, siis 
demonstreeritakse neid täna-
päeval vaid ajutistel näitustel 
ja lühikest aega.

Üle 8 miljoni 
külastaja aastas
Tänapäeval on Louvre suu-
rim ja tuntuim muuseum 
Euroopas, aga ka üks kolos-
saalsemaid maailmas. Selleks, 
et kõik välja pandud ekspo-
naadid ära vaadata, kulub vä-
hemalt nädal. Seejuures saab 
300 tuhandest Louvre’is säili-
tatavast kunstiteosest saalides 
näha vaid 35 tuhandet.

Kuigi Louvre’is säilitatakse 
sadu tuhandeid kunstiteo-
seid, on muuseumi peamiseks 
eksponaadiks siiski Leonardo 
da Vinci maal „Mona Lisa”. 
Kuna seda teost tahavad näha 
eriti paljud turistid, siis on 
selle juures suured järjekor-
rad ja paljud soovijad võivad 
üldse maali ette mitte pääse-
da.

Lisaks on „Mona Lisa” erili-
selt turvatud – seda kaitstak-
se ööpäevaringselt ja maali 
ümber on paigaldatud paks 
kuulikindel klaas. Viimane 
abinõu võeti kasutusele pä-
rast 1911. aastat, kui muuseu-
mi töötaja Vincenzo Peruggia 
otsustas maali kodumaale ehk 
Itaaliasse viia. Kaks aastat hil-
jem jõudis maal muuseumisse 

siiski tagasi.
Tänavu veebruaris hakati 

rääkima, et „Mona Lisa” võib 
esmakordselt pärast 1974. 
aastat lahkuda Louvre’ist, et 
rõõmustada ka teiste muu-
seumide publikut. Kuid kuu 
hiljem otsustas Louvre seda 
maali siiski mitte välja lae-
nutada, sest see on transpor-
timiseks liiga õrn. Samal ees-
märgil otsustati maali mitte 
viia 2019. aastal järgmisele 
korrusele, kus toimub Leo-
nardo da Vinci piltide erinäi-
tus.

Juba aastaid on Louvre 
enim külastatav muuseum 
maailmas, kus käib aastas üle 
8 miljoni inimese. Seejuures 
moodustavad 70 protsenti 
muuseumi külastajatest vä-
lismaalased, keda mullu oli 
5,6 miljonit inimest. Kõige 
aktiivsemalt käivad Louvre’is 
ameeriklased, hiinlased, ing-
lased ja sakslased. Eelmisel 
aastal oli üheks populaarse-
maks ja külastatavamaks näi-
tuseks Hollandi maalikunst-
niku Johannes Vermeeri 
näitus, mis pakkus huvi 325 
tuhandele inimesele.

Kuna muuseumi külasta-
vad iga päev suured turistide 
hordid, siis soovitatakse pi-
letid eelmüügikassast varem 
ära osta. Samuti on kasulik 
kindlaks määrata ekskur-
siooni täpne marsruut, sest 
Louvre’i suure pindala tõttu 
tuleb paika panna prioritee-
did, milliseid kunstiteoseid 
tahetakse kõige rohkem näha, 
kuna kõiki saale ei õnnestu 
ühe külaskäigu ajal nagunii 
külastada.

1793: avati maailma 
kuulsaim kunstimuuseum

Agent, kes hoolib
Kinodesse jõudnud uues 
põnevusmärulis „Võima-
tu missioon: Tagajärjed“ 
näitab peaosatäitja Tom 
Cruise (fotol keskel) oma 
parimat mängu.

Salaagent Ethan Hunt 
on varem kinopubliku 
ette tulnud viiel korral. 
Seekord peab ta rajalt 
maha võtma terroristide 
bande, kes püüab hankida plutooniumi tuumapommide val-
mistamiseks.

Filmitutvustuses seisab, et linateos on „peadpööritava 
tempoga, teravalt humoorikas ja raju“ ning selle hinnangu-
ga võib täiesti nõustuda. Film lausa kubiseb õnnestumistest. 
Esiteks on tegelaste tekst vaimukas, tabav ja samas sügav, 
universaalne, ehk filosoofilinegi. Tore oli saalis kogeda, et 
hea dialoogi kuulmine ka märulifilmis on endiselt võimalik.

Teiseks võib välja tuua jalustrabavad kaadrid, kus tegutse-
takse maapinnast väga kõrgel. Kinovaataja võib oodata ülla-
tavaid kaadreid, kui Hunt lennukist alla hüppab või kopte-
riga rallib.

Kolmandaks pean õnnestumiseks peategelase karakterit, 
kuna Hunt on samaaegselt tahtekindel ja osav, kuid ka haa-
vatav. Ta saab vähemalt korra korralikult klobida ja mõnest 
näoilmest võib välja lugeda midagi sellist, et „pagan küll, 
ristluudes pistab, aga mul tuleb see asi korda ajada“. Samu-
ti paotus pisut Hunti sisemaailma uks, kui ta juurdles oma 
unenäo üle. Nauditav oli jälgida pingelistes olukordades 
Hunti miimikat.

Neljandaks on filmis maitsekat huumorit ja viiendaks 
see kõnetab nooremat publikut. Näiteks kui Hunt mööda 
Londoni katuseid joostes demonstreerib noorte seas poppi 
parkuurimist või väiksemat sorti BMWga Pariisi tänava-
tel kummi vilistab. Kuuendaks on filmi „pahalased“ vägagi 
kõhedad ja tõsiseltvõetavad.

Ainsa puudujäägina kaalusin saalis istudes filmi liigset 
pikkust –  kaks ja pool tundi. Kuid vaadanud ära viimasel 
pooltunnil lahti rullunud kulminatiivse jõukatsumise, tuleb 
öelda, et see haakus eelnenud filmiga orgaaniliselt. Suuresti 
ka seetõttu, et siis nägi esmakordselt ekraanil Ethani abikaa-
sa Juliat.

Filmis on rohkelt ka mõttemänge ja pettemanöövreid 
nagu spioonifilmile kohane. Usutavalt on esitatud läbiv sõ-
num, et hoolimine on lahe. Filmi tegijad on viinud spiooni-
filmide šnitid uuele kvalitatiivsele tasemele, kus kinovaataja 
võib neid täies värskuses nautida. Film võib täitsa vabalt te-
kitada sooja positiivse tunde, nagu minuga juhtus.

Tõnu Lilleorg

Foto: VaataFilmi
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Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 30 €

Katuse- ja seinaprofiilid
Katusetarvikud ja turvatooted

Plekikantimistööd
Katuse- ja fassaaditöödPRO PLEKITÖÖD

Tapa, Ülesõidu 8, / avatud 8:00-17:00 / Tel. 55 560 167
info@proplekitood.ee / www.proplekitood.ee

VIHMAVEESÜSTEEMID
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www.facebook.com/EhituseABC

11.-12. august
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Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

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

- 9-17

9-12

LIPUMASTID

Tel 5094 530
vikingmast.viru@gmail.com

MÜÜK
TRANSPORT
PAIGALDUS

www.virumastid.eu

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Oma Põrsa lihapoest leiad rikkaliku
valiku värsket sealiha

Seahakkliha

Müügil erinevad grilltooted

al 2,45 /kg

2,09 /kg

al 3,50 /kg

€

€

€

Avatud: E-R 9-18, L 9-15 • Tel 322 3632

Rakvere, Turu plats 5. Meil on, mida valida!

Kvaliteetsed anatoomiliste
seljatugedega KOOLIKOTID:

JEVA, COOCAZOO, TARGET
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