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vajadustele ja omavahelistele kokkulepetele.
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Möödunud laupäeval 
toimus Rakveres ülerii-
giliselt tuntud Ööjooks, 
sündmus, mis sündis 
seitse aastat tagasi 
Marko Tormi peas ja sü-
dames. Ööjooksu korral-
damine on tema jaoks 
ekstrapanus muutmaks 
elu maakonnas pare-
maks. Kuidas aga maa-
konnal tegelikult läheb? 
Kuidas saaks veel pare-
maks minna?

Katrin Kivi

„Lääne-Virumaa ja Rakvere 
elukeskkonnana on minu 
jaoks parim,“ rääkis 2 aastat 
maavanema ametikohustusi 
täitev Marko Torm. „ Ma olen 
siin lasteaias käinud ja kasva-
nud, vahepeal ära käinud ja 
tagasi tulnud. Mul on siin 
kõik olemas: Rakverest leid-
sin abikaasa, mu poeg kasvab 
siin. Meri on 30 km kaugusel, 
pealinnani 100 kilomeetrit. 
Siin on rohelust, kõrge tase-
mega kultuuri: teater, sport.“
Mida veel võiks tahta? Maa-
konna üheks suureks kitsas-
kohaks peab Torm tööjõu 
puudust. „Näiteks Rakveres 
on ettevalmistatud ja EASi 
poolt rahastatud Lennuki 
tööstusala, kus seni pole suu-
remat tootmist tärganud. Ka 
tarku töökohti peab looma. 
Targa majaga prooviti, kuigi 
tulemus ei saanud päris see, 
mida oodati.“
Tormi meelest pole küsimus 

niivõrd selles, et me ei leia 
spetsialiste, vaid see, mida 
saame spetsialisti perekon-
nale pakkuda. „Kas lasteaias 
on kohti, millist haridust saa-
me pakkuda, samuti millised 
võimalused on huviharidu-
seks? Siin on väga tähtis roll 
kohalikul omavalitusel ja sel-
le haldussuutlikkusel. Palju-
des nendes küsimustes on 
maakonnakeskuse naaber-
vallad, vaat, et paremalgi jär-
jel kui minu kodulinn.“

Teenuse omanik
Nii siis jõudsimegi jutuga hal-
dusreformi vajalikkuseni.
Marko Torm rääkis, et mõis-
tab inimeste hirmusid seoses 
valdade liitmistega, kuid pi-
das vajalikuks vaadata hal-
dusreformi laiemat pilti. 
„Meil on puudu töökäsi. Ole-
me situatsioonis, kus Eestis 
kaob 5 aastaga tööturult 
30000 inimest. Elanikkond 
vananeb, omavalitsuste hal-
dussuutlikkus väheneb. Mina 
koos teiste maksumaksjatega 
soovin aga saada oma raha 
eest parimaid teenuseid. Vä-
ga tähtis on siin aru saada 
sellest, et elanikkond ei ole 
mitte omavalituse klient, na-
gu meil arvatakse, vaid tee-
nuse omanik.“
Ent Torm tunnistas, et hal-
dusreform pole võluvits, mi-
da viibutades saabub valge 
rahalaev ja me kõik saame 
kohe kiiresti rikkaks. „Haldus-
reformi kaudu saame tulevi-
kus pakkuda rohkem kvali-
teetseid teenuseid elanikkon-
nale, professionaalsema 
ametkonna ja suurema inves-
teerimisvõimekuse.“

Neil, kes muretsevad kogu-
konna tunde ja võimu kauge-
nemise pärast, polevat Tormi 
sõnul selleks põhjust, sest 
teeniduspunktid jäävad 
piirkondadesse alles ja 
kogukonnatunne on siiski 
piirkonna entusiastide, küla-
seltside ja kõikide aktiivsete 
inimeste teha. „Ma väidan, et 
kui inimesel on reaalselt vaja-
dus vallamaja külastada, siis 
oleme kusagil teinud suure 
vea,“ arvas ta. „ITvõimekust 
tuleb veelgi tõsta ja inimene 
peab saama kõik vajaliku ne-
tiüleselt sooritada või küsida 
piirkondlikust teenindus-
punktist abi“.

Kõik peavad muutuma
Kuigi maavanem pooldab nii 
haldusreformi kui ka riigire-
formi, on ta väga mures liigse 
tsentraliseerituse üle. „Pean 
väga vajalikuks, et tulevane 
nn regioonikeskus koos 
ametkondadega saaks olema 
Rakveres. Minu meelest on 
ohtlik, kui maakonda puutu-
vaid otsuseid ei tehta ko-
halikul tasandil. Tallin-
na ametnik ei mõista 
kohalikke olusid, ta 
ei saagi vastutust 
võtta. Probleeme 
ei mõisteta ja ko-
haliku elu tunne-
tus kaob.“
Isegi kui me 
praegu veel täp-
selt ei tea, mida 
regioonikeskus 
endast kujutab, 
milline funktsioon 
saab olema riigimaja-
del maakondades või 
kuidas muutub - suureneb 

omavalitsusliidu roll, üks on 
selge:  kõik muutub ja peabki 
muutuma.“ „Iga muutus on 
reeglina algul valuline, sun-
nib meid mugavustsoonist 
välja. Sellele, kas muutus oli 
õige või mitte, saame kahjuks 
vastuse siiski alles aastaid hil-
jem“.
Kui kõik muutub, siis ilmselt 
ka meie ise? Mida maavane-
ma meelest saaksime meie 
kõik endast anda, et elu meil 
siin Eestimaal järjest pare-
maks läheks? „Minu meelest 
poleks palju rohkem vaja kui 
väike ekstrapanus väljaspool 
pere kohustusi ja tööd,“ arvas 
Torm. „Vabatahtlik töö. Öö-
jookski sündis soovist midagi 
teha. Kes treenib lapsi, kes 
toimetab varjupaigas 
loomadega või hoolitseb 
eakate eest. Kui inimene saab 
tegeleda sellega, mis tal silma 
särama paneb, on meil 
rohkem õnnelikke inimesi ja 
saame ka rohkem tehtud.“

Marko Torm: 
„Muuseas, Soome on 

maailmas teisel kohal olev 
riik rahvastiku vananemise 

osas. Soome riigi võlg on kas-
vanud 1 miljon eurot tunnis, öö-
päevaringselt, viimased seitse 

aastat. Seega on meie olu-
kord siin Eestis mitmes 

valdkonnas oluliselt 
parem.“

Marko Torm: Marko Torm: 
andke endast ekstrapanusandke endast ekstrapanus

Marko Torm koos abikaasa Jule Käen-Tormiga 
Dubai Maratonil 

Foto: erakoguMõelgem Eesti iseseisvuse üle
20. augustil tähistame olulist tähtpäeva, mil meie riik 
taas iseseisvaks tunnistati. See on meie rahva rõõmu-
päev, pidupäev.
Üle Eesti toimuvad suuremad ja väikesemad üritused, 
meenutamaks toonaseid sündmuseid ja vabaduse väär-
tust.
Ehk oleks see sobilik aeg ka igaühel meist võtta hetkeks 
aeg maha ja mõtiskleda Eesti ajaloo, paremate ja halve-
mate päevade üle.
Selge see, et praegused probleemid on täna elava inime-
se jaoks esmatähtsad. Päevapoliitika kirumine on tegeli-
kult mõistetav. Adekvaatne kritiseerimine aga lausa soo-
vitatav, sest rahulolematus on teatavasti edasiviiv jõud.
Loomulikult eksisteerivad probleemid ja murekohad, 
mille lahendamine tõepoolest põletav ja ajakriitiline on. 
Samas vingume ja virisema sageli ka tühiste asjade üle. 
Väike pilguheit möödanikku seab nii mõnegi „tohutu 
probleemi“ aga hoopis teise valgusesse ja muudab selle 
justkui väiksemaks.
Mõttepaus ei teeks paha ka meie poliitikutele. Kas ka 
nemad ei vaidle ning kemple sageli tühiste teemade üle? 
Ja ikka tuleb mõtteisse haldusreform. Tahes tahtmata 
jääb kohati mulje, et läbirääkimiste laua taga kulutatak-
se liialt palju jõudu ja aega leidmaks lahendusi ka neile 
küsimustele, mis kohalike inimeste heaolu ega tulevase 
omavalitsuse edu juures määravat rolli ei mängi.
Peaks ehk mõtlema, millised on need punktid, kus olla 
kompromissialtim? Meie kõigi ühine eesmärk peaks ju 
olema vaba Eesti edasiviimine, tugevdamine ja arenda-
mine.
Mõelgem sel pidupäeval meie kauni ja vaba riigi saavu-
tuste ja tugevuste üle ning püüdkem edasi minnes hoida 
meeles, et see kõik ei ole iseenesest mõistetav.

Kaunist 20. augusti!

Kuulutaja
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Tamsalu vald otsustas 
jätkata läbirääkimisi Ta-
pa suunal. Valiku tege-
misel said muuhulgas 
määravaks territoriaal-
ne kompaktsus ja hästi 
toimiva ühistranspordi 
olemasolu.

Liisi Kanna

Tamsalu vald pidas varem 
ühinemisläbirääkimisi nii Ta-
pa valla kui Pandivere valda-
dega. 2. augustil kogunes 
Tamsalu volikogu erakorrali-
sele istungile, kus otsustati 
Pandivere suunal kõnelused 
lõpetada. „Ühel hetkel pidi-
me otsustama, sest kahele 
poole ei olnud võimalik liitu-
da,“ sõnas Tamsalu vallava-
nem Riho Tell ning lisas, et 
otsus langes Tapa kasuks mit-
mel konkreetsel põhjusel.

Tapa valla eelised
„Oleme teinud sarnaseid fi-
nantsotsuseid, investeerinud 
elukeskkonda viimastel aas-
tatel,“ tõi Tell esile. „Lisaks 
mõjutab sõjaväes toimuv et-
tevõtlust ja toob piirkonda 
tulu.“
Oluliseks kaalukeeleks sai 
territoriaalne kompaktsus. 
„Pandiverega oleks moodus-
tunud üle tuhande ruutkilo-
meetri suurune vald, Tapaga 
400ruutkilomeetrine. Teede-
võrk on märksa lühem, ma-
janduslikult kergem hallata,“ 
põhjendas Tell.
Olulise plussina tõi ta välja ka 
heal tasemel ühistranspordi 
olemasolu. „Päevas sõidab 
Tapa ja Tamsalu vahel rong 

Tapa ja Tamsalu valla ühinemis- 
kõnelused koguvad hoogu

Läbirääkimiste käigus tuleb otsustada, kus hakkab asuma tulevase omavalitsuse keskus. 
Foto: Liisi Kanna

kaheksa korda, lisaks veel 
bussid.“
Telli sõnul mõjutas otsust 
kindlasti ka Pandivere valda-
de otsustamatus. „Pandivere 
vallad peavad jätkuvalt läbi-
rääkimisi teistel suundadel. 
Kui näiteks Laekvere otsus-
taks mujale liituda, siis ei 
moodustuks enam 11000 ela-
nikuga omavalitsust, Tapaga 
liitudes aga moodustub“

Valgejõe vald?
Ehkki kohtumisi peeti juba 
varem, tuleb nüüd teemakä-
sitlustes konkreetsemaks 
minna. Tapa vallas kinnitati 
neljapäeval alakomisjonid, 
kes detailidega tegelema hak-
kavad. Vallavanema Alari Kir-
di sõnul ei ole praegu suure-
maid vaidlusteemasid esile 
kerkinud, kuid eeldatavasti 
hakkavad küsimusi tekitama 

hariduse valdkond, vallamaja 
asukoht ja tulevase valla ni-
mi.
Nime osas leidis Kirt, et Tapa 
ja Tamsalu kõrval on võimalik 
ka hoopis kolmas variant. 
„Komisjoniga oleme aruta-
nud näiteks nime Valgejõe 
vald.“ Lisaks nentis ta, et kes-
kuse ja vallamaja asukohaks 
võiks siiski jääda Tapa.
Arutluse alla tulevatest tee-
madest pidas Tamsalu valla-
vanem tuliseimaks haridust. 
See on ka igati loogiline, ar-
vestades, et praegu on kum-
maski vallas gümnaasium.
„Need küsimused tuleb talve 
alguseks selgeks vaielda, siis 
saab liitumislepingu eelnõu 
välja panna ja inimeste arva-
must küsida,“ sõnas Kirt ning 
lisas, et inimestega vesteldes 
on jäänud ebalev mulje. „Iga 
uus asi tekitab alguses umb-

usku. Aga pikas perspektiivis 
– mida suuremad me oleme, 
seda tugevamad.“
Ka Tell oli seda meelt, et rah-
va arvamust tuleks küsida 
siis, kui ühinemislepingu 
projekt valmis. „Kui seda 
praegu teha, siis otsustatakse 
emotsiooni pinnalt.“

Ambla suund
Juuni lõpus tegi Tapa voliko-
gu ka Ambla vallale ettepane-
ku alustamaks haldusüksuse 
piiride muutmise läbirääki-
misi eesmärgiga liita Ambla 
valla seitse küla ja kaks ale-
vikku Tapa vallaga, ent prae-
guseks ei ole vastust veel saa-
dud. Ettepaneku tegemise 
ajendiks oli asjaolu, et mõni 
aeg tagasi koguti Ambla vallas 
allkirju ning esitati pöördu-
mine vallaosa ühinemiseks 
Tapa vallaga.

Kadrina tahab omale nii 
vallakeskust kui ka nime
23. augustil istuvad Kadrina vallamajas maha Kadrina, Hal-
jala ja Vihula valla esindajad, et jõuda kokkuleppele uue 
loodava valla nime ja asukoha asjus. Kui kokkulepet ei saa-
vutata, on läbirääkimised ummikus.
Haljala vallavanem Leo Aadel ütles Kuulutajale, et sisulised 
kokkulepped ühinemiseks on siiski saavutatud, kuid enim 
külvab emotsioone valla nimi ja keskuse asukoht. „Meie 
oleme algusest peale väga selgelt välja öelnud, et ootame 
uuele vallale uut nime,“ selgitas ta. „Meie meelest pole ka 
mõeldav vallakeskuse loomine Kadrinasse. Meie ettepanek 
on luua see Rakveresse.“
Aadeli sõnul tuleks veel ka kõne alla vallakeskuse toomine 
Haljalasse, seda pooldavat ka Vihula. „Logistiliselt ei saa 
paljud Vihula ja Haljala valla elanikud bussiga otse Kadri-
nassegi, meie harjumuspärane liikumissuund on Rakvere 
poole.“
Kuigi Haljala vallavanem loodab, et läbirääkimistel saavuta-
takse siiski üksmeel, otsustati sellenädalasel Haljala voliko-
gu istungil Kundale veel mitte eitav vastus anda. „Kui Kadri-
na teisipäeval järeleandmisi ei tee, siis oleme jooksnud 
omadega ummikusse ja peame otsima uusi väljundeid,“ 
rääkis Aadel.
Leo Aadel on veendunud, et liitumised tulevad nii ehk naa, 
kuid loodab, et reform ei lõppe „sundabieluga“. Viimase pu-
hul on näiteks Annes Naan Kuulutajale öelnud, et ei pea 
paljuks ka riigi vastu kohtuteed ette võtta. „Seda teemat ma 
pikalt ei kommenteeriks, vaid ootaks, mida otsustab riigiko-
hus seoses Kõpu valla kaebusega.“
Kadrina valla esindajatelt ei õnnestunud kahjuks kommen-
taari saada, kuid valla kodulehelt võib lugeda: „Kuna eelis-
tatud on vanad ajaloolised kohanimed ja vallakeskuse nimi, 
siis on Kadrina kui kõige suurema ja areneva keskuse nimi 
uue omavalitsuse nimena sobivaim. Samas ei tähenda see, 
et Haljala, Vihula, Võsu või mõni muu ajalooline kohanimi 
ära kaoks.“
„Vallamaja juriidilise asukoha osas on meie seisukohalt olu-
line tagada, et kulutuste tase ei suureneks,“ saab Kadrina 
valla kodulehelt jätkuks lugeda. „Seetõttu pakkusime valla-
maja asukohaks senist Kadrina vallamaja, sest see oleks 
võrrelduna muude alternatiividega kõige mõistlikum mak-
sumaksja raha kasutus. Uue vallamaja ostmiseks või renti-
miseks, pealegi väljaspool omavalitsuse piire, pole ühtegi 
majanduslikult põhjendatud argumenti. Kindlasti oleks sel-
le rahaga palju mõistlikum teostada investeeringuid mõnes 
valdkonnas, mis tagaks meie inimestele parema elukesk-
konna.“
Omavalitsuste ühinemisläbirääkimised peaksid saama 
ametlikult vormistatud hiljemalt selle aasta 1. oktoobriks.

Katrin Kivi
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Eraisikute kuulutusi saab anda ka 
Vilde tänav 6a asuvas

Grossi Toidukaubad 
kaupluses “Joogid“

Kauplus on avatud 10-22

Igal neljapäeva õhtul on soo-
vijatel võimalus kohtuda Rak-
veres kohalike väiketootjate-
ga ning neilt kaupa soetada ja 
ette tellida.
Kaubakohtumisi organiseerib 
piirkondlik kodanikuvõrgus-
tik OTT (otse tootjalt tarbija-
le). OTTe tegutseb Eestis kok-
ku kümme, Rakverre loodi 
seltsing 29. aprillil 2014.
„Pean oluliseks, et mu toit 
oleks värske ja mahedalt kas-
vatatud. Veel meeldiks oma 
“piimameest” või “munatädi” 
isiklikult tunda. Tahan, et 
saaksin osta Rakveres ühe 
korra nädalas otse talunikult 
tema väärt kaupa,“ kirjeldas 
Rakvere OTT koordinaator 
Ele Sööl mõtteid, mis viisid 
siinsete kaubanduskohtu-
miste loomiseni.
„Kohtusid asjast huvitatud 
linnakodanikud ning kohali-
kud väiketootjad. Nõu ja jõu-
ga käis abis Eesti OTT eestve-
dajana ja idee maaletoojana 
tuntud Sirkka Pintmann,“ se-

letas Sööl ning lisas, et OTT. 
kaubakohtumised Eestis on 
loodud Prantsuse AMAP lii-
kumise eeskujul. Seal on süs-
teemi rakendatud aastaid ja 
see on aidanud paljudel talu-
del jalule saada.
„Rahulolevad on ka tarbijad, 
kes väärtustavad kogukonda, 
ökoloogilist eluviisi, tahavad 
tarbida ja süüa toitu oma lä-
hipiirkonnast,“ kommentee-
ris Sööl ning nentis, et seeläbi 
toetab OTT otseselt mahepõl-
lumajandust ja selle jätku-
suutlikkust.
„Toitumisnõustajana tean, et 
loomsed valgud, nagu liha, 
munad, piim peaksid võima-
lusel kindlasti olema toode-
tud mahedalt ja stressiva-
balt.“
Rakveres on saada nii mune, 
kartuleid kui aiasaaduseid. 
„Eriliseks teeb meid see, et 
paaril korral kuus on võima-
lik osta ka mahesealiha. Kaar-
li talu perenaine küpsetab 
mõnel nädalal pea 30 perele 

värske leiva,“ tõi Sööl esile.
Mahesealihaga kauplev Laura 
Pahk rääkis, et lisaks müümi-
sele käib ta kohal ka ostmise 
pärast. „OTTi kaubakohtu-
mistel on hea käia, sest seal 
on palju talutoitu ja ehtsaid 
maitseid. Ise müüme ja teis-
telt tootjatelt ostame ka.“
„OTTi eelis on see, et asi käib 
kiirelt, tunniga saab hakka-
ma. Kuna laadal läheb terve 
päev aega, siis pole see meie 
võimaluste juures hetkel või-
malik. Aeg on raha!“ lisas 
Pahki kaasa Karmo Jürgen-
son.
Ele Sööli sõnul on aja jooksul 
kaubakohtumiselt läbi käi-
nud üle 20 tootja, kuid iganä-
dalaselt käima on jäänud 5-8 
väiketalunikku.“
Kaubavahetust tootja ja tarbi-
ja vahel organiseeritakse va-
hendustegevuse ja -tasuta. 
Oluline roll on seejuures kau-
ba ettetellimisel. „Igal OTTil 
on oma nägu. Meie oleme la-
hendanud asja nii, et igal nel-

japäeval tulevad tootjad ko-
hale ja lepitakse omavahel 
kokku järgmise nädala soo-
vid. Tekkinud on püsiklien-
tuur, kes sõltumata aastaajast 
ja ilmast tuleb oma tootjaga 
kohtuma,“ tutvustas koordi-
naator.
Rakveres toimuvad kohtumi-
sed neljapäeviti kell 19 – 19.30 
Lääne-Virumaa keskraama-
tukogu hoovis. Kauba eest ta-
sumine toimub kas sularahas 
või pangaülekandega otse 
tootjale.
Koordinaatori sõnul on tegu 
toidu- ja infovõrgustikuga. 
„Rakvere OTTi Facebooki le-
hel on üle 1640 jälgija, kuid 
kaupa ostma neist enamik ei 
tule. Sageli pakutakse lehel 
kaupa ka kojutoomise võima-
lusega ning inimesed saavad 
omavahel otse suhelda.“

Liisi Kanna

Vinni vallas tegeleb pe-
refirma mahepõlluma-
jandusliku seakasvatu-
sega, mis on nii Eestis 
kui mujal küllaltki vähe-
levinud, sest nõuab pal-
ju ruumi ja ressursse. 
Ettevõtjad Laura Pahk 
ja Karmo Jürgenson 
leiavad, et rõõmsalt 
kasvanud sea liha on 
maitsvam ning mahe-
toodang tervislikum.

Liisi Kanna

Laura Pahk ja Karmo Jürgen-
son tegelevad põllumajandu-
sega juba 15 aastat, sigu ha-
kati kasvatama 10 aastat taga-
si. Mahetootjateks saadi aga 
kuue aasta eest. „Tegelikult 
kasvatasime ka enne seda 
küllaltki mahedalt. Paljud 
nõuded olid meil juba täide-
tud ja üleminek läks üsna ker-
gesti,“ rääkis perenaine Lau-
ra.
Mõned probleemid on siiski 
ette tulnud. Ametlik ökomär-
gis on sigadel olnud vaid paar 
aastat, sest varem ei leitud so-
bivat tapamaja. „Sead olid 
küll mahedalt kasvatatud, 
kuid neile nõuetele vastavat 
tapmiskohta polnud,“ sõnas 
Laura.
Lisaks rääkis Karmo, et mahe-
datele põrsastele ei saa sellist 
särtsu sisse, nagu vaja oleks. 
„Põrsas kipub jääma vindu-
ma.“

Nõudmised mahesigade 
kasvatamisel
Sigu on pereettevõttel koos 

emiste ja põrsastega keskmi-
selt 260, peaaegu 200 hektaril 
kasvatatakse teravilja. „Kas-
vatame oma sigadele sööda ja 
osa vilja läheb müügiks,“ sõ-
nas Karmo ning lisas, et kuna 
otra ja nisu on mahedalt ras-
ke kasvatada, püütakse rukki, 
kaera ja hernega hakkama 
saada.
Sigade maheda kasvatamise-
ga kaasnevad mitmed nõud-
mised, toit peab olema kemi-
kaalidest puhas ning ravimite 
ennetusmanustamine on 
keelatud. Lisaks vajavad loo-
mad palju ruumi. „Sellisesse 
lauta nagu meil mahub tuhat 
tavasiga, mahedaid aga mak-
simum 300-400.“
Mahetootmisele mindi üle 
põhimõtetest lähtuvalt ning 
turunõudlust arvestades. 
„Maheturg on sigadest tühi. 
Nõudlust on rohkem, kui me 
pakkuda saame,“ seletas pe-
remees. „Eestis on ökokasva-
tusi vähe, eelmine aasta läks 
üks suurem seakatku tõttu 
kinni. Hetkel tean ainult kah-
te toimivat.“
Maheveiseid ja -lambaid kas-
vatatakse aga rohkem, nemad 
on rohumaaloomad ning ja-
hu tarbima ei pea. „Mahesiga 
on raske kasvatada, nõuab to-
hutut pinda ja ressursse. 
Praegu näiteks on mahevili 
nii heas hinnas, et kasulikum 
oleks maha müüa kui sigade-
le sööta,“ seletas peremees.

Liha kombinaati ei vii
Perefirma müüb sealiha otse 
tootjalt tarbijale (OTT) kau-
bakohtumisel ning Tallin-
na-Tartu-Virumaa kaubarin-
ge tehes. Lisaks läheb osa li-
hast kahele väikesele tööstu-
sele, kus sellest valmistatakse 

Talutoit jõuab otse tootjalt tarbijale

Maheturg on sigadest tühi

Laura Pahk ja Karmo Jürgenson müüvad mahesealiha OTT kaubakohtumistel ning Tallinn-Tar-
tu-Virumaa kaubaringe tehes. 

Foto: Liisi Kanna

vorst.
„Meid on päästnud see, et me 
ei vii oma liha kombinaati. 
Muidu oleksime kindlasti te-
gevuse lõpetama pidanud,“ 
rääkis Karmo ja tõi välja, et 
varasema ühe euro asemel oli 
eelmisel aastal sea eluskaalu 
hind 30-40 senti.
Maheliha peab pere pare-
maks seepärast, et viimane ei 
sisalda antibiootikumide jää-

ke, on puhtam ning loomad 
on kasvanud rõõmsalt, või-
malikult stressivabalt. „Ma-
heliha on teise maitsega ka. 
Poekaubad muutuvad aina 
maitsetumaks,“ rääkis Laura.
Varem said sealsed sead õues 
olla, nüüd on see katku tõttu 
aga keelatud. Perenaine Lau-
ra meenutas, et loomi oli sis-
se kinni jätta kahju, nad lausa 
ootasid ukse ees, millal välja 

lastakse. Varem olla inimesed 
sageli aia ääres sigu vaada-
nud ja pildistanud.
„Sead on rõõmsad loomad ja 
annavad kogu aeg positiiv-
seid emotsioone, eriti väike-
sed, mängivad ja tuuseldavad 
ringi,“ jutustas ta.

Unistatakse 
väiketööstusest
Kui Laura tunneb rõõmu 

rõõmsatest sigadest ja klienti-
de positiivsest tagasisidest, 
siis Karmo on sündinud põl-
lumees. „Kui kevadpäike 
paistma hakkab, siis hakka-
vad küüned kohe sügelema. 
Mõtlen, et lööks traktori käi-
ma ja paneks kuskile ajama, 
aga tean, et ei kannata veel 
minna,“ rääkis mees muhe-
dalt.
Ta on lapsest saati isaga põl-
lul kaasas käinud ning nüüd 
teeb sama nende endi nel-
ja-aastane poeg. „Ükspäev al-
les küsis, et kas tema tohib 
suureks saades ka kombaini-
ga sõita. Ma siis vastu, et kui 
suureks saad, ostame ehk tei-
se kombaini veel,“ jutustas 
mees.
Kuigi talupidamisega nüüd-
seks pikka aega tegeletud, on 
mõlemad asjaosalised oman-
danud hoopis teise eriala – 
Karmo õppis tisleriks, Laura 
raamatupidajaks. „Oma arve-
pidamisega saame tänu selle-
le ise hakkama,“ nentis naine.
Tänaseks õpib ta Olustvere 
Teenindus- ja Maamajandus-
koolis lihatehnoloogiat, Kar-
mo tegi aga endale tapjapa-
berid.
Sellel kõigel on kindel ees-
märk: perefirma loodab lähi-
ajal hakata liha ka töötlema. 
Loodetakse rajada väiketöös-
tus koos tapamajaga. „See on 
pikalt meie unistus olnud. Kui 
tööstus käima läheb, siis saab 
tulevikus hakata pakkuma 
erinevaid tooteid põnevate 
retseptide baasil. Arvan, et 
see rikastab Eestimaa liha-
toodete turgu ja rõõmustab 
tarbijat,“ tutvustas Laura tu-
levikuplaane.
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*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!

UUDISED

MUST KROONIKA

Viimastel nädalatel on 
Tallinnas asuvast G4S-i 
Sularahakeskusest po-
litsei lauale jõudnud 
kümneid võltsitud viie-
kümneeuroseid kupüü-
re, mis võeti käibele 
suurürituse ajal. Polit-
sei palub kõigil sulara-
haarveldajatel olla väga 
tähelepanelik.

Kaius Mölder

Põhja prefektuuri kriminaal-
büroo talituse juhi Roger 
Kummi sõnul hakkas valera-
ha politseini jõudma vahetult 
pärast Pärnus toimunud Wee-
kendi festivali. Tema hinnan-
gul on märkimisväärne partii 
valeraha jõudnud Eestisse 
muudest riikidest. Lisaks 
avaldas ta kahtlust, et raha 
võis siia jõuda Läti või Leedu 
peokülastajate kaudu.
Weekendi festival oli väga 
suure külastajate arvuga ja 
enamik kohapealsest arvelda-
misest toimus sularahas. 
Kummi sõnul ongi sellised 
suurüritused paigaks, kus va-
leraha ringlusse sokutatakse.

Muusikafestivali ajal 
lasti ringlusesse võltsraha

Ringlusest on eemaldatud hulgaliselt valeraha. 
Foto: PPA

Talituse juht koputaks eelkõi-
ge ettevõtjate-kauplejate sü-
damele, et valerahast tingitud 
kahjud tuleb neil ise kanda. 
Kuigi üritusel võib olla kiire, 
tuleb siiski leida see hetk, et 
raha natuke tähelepaneliku-
malt vaadelda, et mitte hiljem 
kahjusid kokku arvestada. 
„Kõige lihtsam oleks hankida 
seade, mille abil kupüüre 
kontrollida, samuti on kaup-
lejal õigus iga väiksema kaht-

luse korral keelduda tehin-
gust,“ täpsustas Kumm.
Kõrvutades politseisse jõud-
nud valeraha ja ehtsat viie-
kümneeurost kupüüri, on nä-
ha, et võltsrahal on turvariba 
prinditud, originaalil on see 
aga rahatähe sees. Samuti ku-
mab võltsraha trükk kupüüri 
ümber pöörates teiselt poolt 
läbi.
Seda, et tegemist on ühest ja 
samast valerahapartiist ku-

püüridega, võib järeldada as-
jaolust, et seerianumbrid pal-
juski sarnanevad. Samuti on 
sarnane nende valmistamis-
tehnoloogia.
Roger Kummi sõnul on va-
leraha liikunud ka teistesse 
maakondadesse, kust on lei-
tud analoogseid võltsitud 
viiekümneeuroseid kupüüre. 
Samas ei ole mujalt leitud 
summad suured. Kaubandus-
keskustes avastatakse valera-
ha kiiremini kui vabaõhuüri-
tustel, kus on mitmekümne-
meetrine õllesaba ja teenin-
daja kokkupuude rahaga mi-
nimaalne.
Hetkel on politseisse jõudnud 
üle kahe tuhande euro väär-
tuses võltsitud viiekümneeu-
roseid kupüüre. Kuigi enami-
kus jõudsid need politseisse 
muusikafestivali kaudu, on 
tagantjärele  väga raske kind-
laks teha, kes konkreetselt 
festivalil valerahaga maksis. 
Politsei teeb välispartneritega 
koostööd, et välja selgitada, 
milliseid kanaleid pidi valera-
ha Eestisse jõudis ja mil moel 
seda levitati.
Politsei palub jätkuvalt olla 
tähelepanelik oma raha suh-
tes ning jälgida, millised ku-
püürid käest läbi käivad.

PÕLENGUD
15. augustil kell 19.22 tuli 
väljakutse Rakvere valda 
Arkna külla, kus mahajäe-
tud endises sovhoosi labo-
ris põles põrand. Päästjad 
likvideerisid põlengu kell 
19.52.
14. augustil kell 1.54 teatati 
Häirekeskusele hoonetule-
kahjust Rakveres Vabriku 
tänaval, kus põles kuur. 
Päästjad kustutasid tule-
kahju kella 3.58ks. Inime-
sed tulekahjus vigastada ei 
saanud. 
14. augustil kella 19.42 ajal 
kustutasid päästjad Rakve-
res Silla tänaval varemetes 
põlenud diivani.

LIIKLUSÕNNETUS
15. augustil kell 1.36 teatati 
Häirekeskusele liiklusõn-
netusest Sõmeru vallas Sä-
mi-Tagakülas. Teelt välja 
sõitnud auto oli üle katuse 
käinud ja kraavi sõitnud. 
Päästjad kõrvaldasid auto 
süttimisohu, vigastada 
saanud inimesega tegele-
sid meedikud.

VARGUS
13.augustil teatati politsei-
le, et Rakveres Pikal täna-
val murti sisse antiigipoodi 
ja varastati kuld- ning hõ-
beehteid. Kahju on 20000 
eurot
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Uus kodu Mere tänaval 
saab elupaigaks kahe-
kümnele psüühilise eri-
vajadusega inimesele, 
kes praegu ühiselamu-
tüüpi hooldekodudes 
elavad.

Liisi Kanna

AS Hoolekandeteenused on 
lähiaastatel sulgemas vanu 
rahvarohkeid hooldekodusid. 
Nende asemel rajatakse väik-
semad ja kodusemad elamis-
pinnad. Üks selline plaani-
takse avada ka Kundas Mere 
2.
Maikuus allkirjastati projek-
teerimistööde leping OÜga 
EMP A&I. Projektide koosta-

mise tähtajaks oli 11. august, 
milleks töö ka tehtud sai. Ehi-
tustöödega loodetakse alus-
tada septembris-oktoobris. 
Värske ilme saanud maja 
peaks valmima 2017. aasta 
märtsiks.
Imastu Kool-Kodu ning Tapa 
Kodude juht Ülle Keinaste 
nentis, et planeerimine on 
läinud suhteliselt sujuvalt. 
„Enne kinnisvara ostmist 
suhtlesime Kunda toonase 
linnavalitsusega, kes toetas 
meie plaane rajada Mere tä-
navale Kunda Kodu. Ka prae-
guse linnavalitsuse seisukoht 
on soosiv, leitakse, et tege-
mist on vajaliku asjaga,“ 
kommenteeris Keinaste.

Nagu iga teine kodu
Uues hoones hakkavad elama 

enamasti Lääne-Virumaalt 
pärit inimesed, suuresti hilje-
malt 2021. aastaks tegevuse 
lõpetavast Imastu Kool-Ko-
dust, aga ka teistest AS Hoo-
lekandeteenused kodudest. 
„Nimekirjas on ka Kunda pä-
ritoluga inimesi, kes hetkel 
elavad mujal AS Hoolekande-
teenused kodudes. Nemad 
saavad nüüd oma perele lä-
hemale,“ seletas Tapa Kodu-
de juht.
Töötajaid planeeritakse viis-
kuus ning töö toimub graafi-
ku alusel. Päevasel ajal asu-
vad töötajad kohapeal, öösel 
on nad telefoni teel kättesaa-
davad ja valmis vajadusel ko-
hale tulema. „Üks tegevusju-
hendaja tuleb kaasa Imastust, 
ülejäänud loodame leida 
Kunda linnast ja selle ümb-

ruskonnast.“
Kuna tegu on inimeste kodu-
ga, mitte hoolekandeasutuse-
ga, toimuvad seal tavalised 
tegevused nagu igas teises 
kodus. Tehakse süüa ja maja-
pidamistöid, veedetakse aega 
pere seltsis, tegeletakse hobi-
dega jne.
„Ümbrus luuakse selline na-
gu iga hoolitsetud kodu pu-
hul: aiamaa, viljapuud, grilli-
nurk. Imastu ümbrus on meil 
väga heas korras. Oleme päl-
vinud nii Tapa valla kui ka 
maakondliku „Kauni kodu“ 
tunnustuse,“ tõi Keinaste väl-
ja.

Uue koduga tutvumine
Tulevased Kunda elanikud on 
juba käinu ka uue elamispin-
naga tutvumas. „Kibeletakse 

toimetama ka uue kodu 
heaks. Kogu suve on käidud 
kord nädalas tulevast kodu 
uudistamas, muru niitmas. 
Võtsime osa Kunda Linna 
Merepäevadest, müüsime 
laadal oma käsitööd,“ kirjel-
das Keinaste ning lisas, et tu-
levase kodu aias on peetud ka 
esimene piknik.
Kui linnavalitsusepoolne 
suhtumine on olnud soosiv, 
siis Mere tänava tänased ela-
nikud on uute asukate osas 
pigem ettevaatlikud ja kartli-
kud. „See on ka mõistetav, 
sest kõik uus ja tundmatu te-
kitab inimestes ebakindlust. 
Usume, kui Mere tn. elanikud 
näevad, et Kunda Kodus ela-
vad rõõmsameelsed, avatud, 
abivalmid ja toimekad inime-
sed, kartus kaob.“

Vainupeal peeti kolme-
päevast Ideede laagrit, 
kus osales 52 noort va-
nuses 9-17 aastat. Tege-
vused olid inspireeritud 
merekultuuriaastast ja 
loodusest.

Liisi Kanna

Ideede laager sai alguse sa-
manimelisest laadast, mis 
2012. aastal alustatud ettevõt-
likkuse ja ettevõtluse prog-
rammi üheks väljundiks on. 
„Korraldusmeeskonnale tun-
dus, et ühest päevast ei piisa. 
Ideid, mida ja kuidas veelgi 
põnevamalt teha, tuli muud-
kui juurde. Ühel hetkel leiti, 
et miks mitte proovida korral-
dada paaripäevast laagrit,“ 
tutvustas Lääne-Viru Maava-
litsuse haridus- ja sotsiaal-
valdkonna vanemspetsialist 
Merle Maimjärv-Mirka ette-
võtmise tagamaid.
Esimese eelmisel aastal näi-
tas aga, et ka 24 tunnist jäi vä-
heks, ning seekord otsustati 
kaheks ööks kohapeale jääda.

Töötoad
Maimjärv-Mirka sõnul andis 
selleaastane laager noortele 
lisaks uutele ideedele ka os-
kust teineteisega arvestada. 
„Koostööoskused said proovi-
le pandud juba esimestel tun-
didel, mil pidi mänguliselt 
tutvuma laagri territooriumi-
ga ning üheskoos laagrireeg-
lid looma. Meeskonnatöös 
õppimine oli läbiv kogu laagri 
jooksul,“ kirjeldas vanem-
spetsialist.
Maimjärv-Mirka nentis, et 
seekordne laager oli inspiree-
ritud merekultuuriaastast ja 
loodusest ning tõsiasjast, et 

Kundasse rajatakse kodu erivajadustega inimestele

Noored õppisid, kuidas 
looduses hakkama saada

Ideede laagris pandi noorte koostööoskused proovile. 
Foto: erakogu

vaatamata noorte suurepära-
sele orienteerumisele tehni-
kamaailmas, ei pruugi nad 
seda teha looduses või mõnes 
elulises olukorras.
„Kui algusaastatel korraldasi-
me Ideede laata tehnika- ja 
loodusteaduste vastu huvi 
tõstmiseks, siis tänaseks ole-
me jõudnud arusaamisele, et 
hetkeks tuleks tagasi tulla 
looduse ja muude eluliste 
teadmiste ja väärtuste juur-
de,“ seletas Maimjärv-Mirka 
ning lisas, et tänavu õpiti 
tundma loodusteadusi, loo-
duse hääli ja seda, kuidas 
metsas ellu jääda.
Noored said osaleda teaduse, 
mudellaevade, tuleohutuse, 

ohutu liiklemise, politsei ja 
noorkotkaste töötubades, li-
saks õppida Kaitseliidu töö-
toas seda, kuidas looduses 
hakkama saada.
Korraldajate sõnul osutus 
äärmiselt populaarseks ka 
öömatk. Vähe oli neid, kes 
õhtuseks meelelahutuseks fil-
mivaatamise valisid.

Esmamuljed laagrist
„Kuigi ettevalmistuste ajal 
kimbutas meid kehvapoolne 
ilm, saime siiski kõik asjad 
tehtud,“ muljetas laagri teh-
nilise poole eest vastutav Ras-
mus Kits. „Tore on näha, et 
lapsed, kes kohtusid esma-
kordselt eelmise aasta laagris, 

on taaskohtumise üle rõõm-
sad. Ka uute tutvuste sõlmi-
mine käib kiirelt ja ühiste te-
gemiste tahet on palju.“
Maimjärv-Mirka leidis, et 
ehkki laagri korraldamisega 
kaasneb üldiselt suur koor-
mus ja pinge, on nende tore-
da meeskonnaga asi seda 
väärt. „Kuna oleme juba nii 
mitu aastat Ideede laada raa-
mes koostööd teinud, siis iga-
üks juba teab oma rolli ja vas-
tutust ja töötoad on alati väga 
hästi läbi mõeldud ning ette 
valmistatud. Kui juba mees-
konnas on sellised entusias-
tid, siis varem või hiljem pee-
geldub nende pealehakkami-
ne laagriliste säravatest sil-

madest vastu.“
Korraldusmeeskonna liige Pi-
ret Laidroo sõnul seisneb 
Ideede laagri toredus oma ni-
me kohaseltki selles, et laager 
paneb leidma igale üleskerki-
nud probleemile huvitavaid 
lahendusi, mille käigus oma-
korda tekib veel uusigi ideid.
Esimese laagripäeva lõpul 
olid ka noorte endi muljed 
üdini positiivsed. Haljala tüd-
ruk Elis Aren tõi esile toreda 
seltskonna ja töötoad, mis 
talle väga meeldisid. 
Laagrilised Lennard Mirka, 
Markus Ambos ja Mihkel Mä-
gi hõiskasid küsimuse peale 
lausa ühest suust: „Nii äge 
on!“

• Metalliettevõte Väike-Maarjas otsib oma 
meeskonda objektijuhti, keevitajaid, 
montaažitöölisi. Vajalik valmisolek 
välislähetusteks! Samuti pakume tööd 
joonestajale. Info telefonilt 5347 7879

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

•  S o o m e  f i r m a  p a k u b  t ö ö d 
kohusetundlikele ja kogemustega 
ehitustöölistele. Vajalikud roheline 
kaart, veronumber. Napsumehi ja muidu 
viilijaid ei otsi. Huvitatutel kirjutada 
e-posti  aadressile:  ehitasoomes@
hotmail.com

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

• Pakkuda tööd õhksoojuspumba 
paigaldajale. Tel 5561 4554

• Näpi Puit OÜ vajab oma meeskonda 
kogemustega tislerit. Tel 5021 919

• Aiamajade ja uste-akende tootmisega 
tegelev Raum OÜ otsib tõstukijuhti. 
Asukoht Rakvere Toot-mise 6. Tel 5156 
342

• Ettevõte otsib ehitusmeest. Tel 5633 
6291

•  E t t e v õ t e  o t s i b  k o g e m u s t e g a 
tänavakivide paigaldajaid. Telefon 
+372 53 477 840

•  V õ t a m e  o m a  m e e s k o n d a 
müügikonsultandi, kes valdab eesti 
ja vene keelt. Sobib ka (üli)õpilasele. 
kristo@k-kummid.ee

• Soovin müüjat Kroonikeskusesse (eesti 
keele oskusega pensionär). Tel 5246 055

• Vajame majahoidjat, elamispind 
olemas alates 01.09.2016. Soovitav 
pensionär. Info tel 5012 455

• Vanem naisterahvas vajab hooldajat. 
Elamispinna võimalus. Tel 5619 9666

•  O t s i m e  k o h u s e t u n d l i k k u  j a 
usaldusväärset järelvalvajat/hoidjat 
koolis käivale lapsele.Auto olemasolu 
tuleb kasuks.Kontakt: 555 70861

• 1,5a väike armas tüdruk otsib endale 
toredat hoidjatädi mõneks tunniks 
nädalas. Lapse elukoht on Haljala ja 
hoidjatädi võiks elada Haljalas või 
Rakveres. Tore oleks, kui hoidjatädi tuleks 
meile koju, kuid võime ka ise tädi juurde 
tulla. Tel 555 60784

• Peristein OÜ võtab tööle CE-kategooria 
autojuhi poolhaagisele Eesti sisetöödele. 
Brutopalk alates 850 €. Info peristein@
hot.ee, tel 5170 260

• Ettevõte pakub tööd kahele autojuhile 
Tallinnas.  Vajalik B-kat juhiluba, 
valmidus töötada graafi ku alusel (ca 4 
päeva nädalas) ning läbida koolitused. 
Lepinguline töösuhe, vajadusel transport 
fi rma poolt. Palk alates 4 € tunnis. Lisainfo 
5855 1377

• OÜ Rakvere Takso võtab tööle taksojuhi. 
Vajalik teenindajakaart. Tel 5154 639

• Voyage OÜ võtab tööle bussijuhi. Info 
5092 583

• Põllumajandus ettevõte pakub tööd 
traktoristile ja kombainerile. Tel 5551 
2278

• Võsalõikus. Minu varustus. Soovitav 
B - k a t .  j u h i l u b a .  R a k v e r e s t  v õ i 
lähiümbrusest. Tel 5673 5648

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

• Pakun lapsehoiuteenust. Tel 5627 4040

• 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

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

Inglise keele kesktase al. E, 12.09, soome 
keele algtase al. T, 6.09, inglise keele 
algtase al. K, 7.09, hispaania keele 
algtase al N, 29.09. Kiirkursused 20 tundi 
Koidula 1 Tsentrumi IV k. kell 18-19.30. 
Hind 50 €. Reg. 5566 1419
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VIRU-NIGULA SAEVESKI AS otsib oma toredasse meeskonda

, kui Sa ei karda kasutada arvutit ja
sobib vahetustega töö.Väljaõpe kohapeal.

asub Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas Vasta külas.

Kandideerimiseks saada CV või
kandideeri läbi kodulehe

Oled sobiv kandidaat

Töökoht

raili.kiin@nordwood.ee
www.nordwood.ee

LIINIOPERAATOREID

Vihula mõisa peakokk otsib oma kööki

Töö on vahetustega ja kohapeal on ööbimisvõimalus.
Vajadusel leiame ka transpordilahenduse.

Sobiv kandidaat on eelnevalt tööga tuttav ja
enda ümber puhtust armastav inimene.

Tel 56 402 15
E-post lauri.tomingas@uhotelsgroup.com

hakkajat ja rõõmsameelset NÕUDEPESIJAT.

TeTT gusama
elu kodud

Tegusam elu – sellest mõtteviisist

juhindume iga päev, kui loome

klientidele võimalusi aktiivseks

ja mitmekülgseks eluks kogukonnas.

www.hoolekandeteenused.ee www.facebook.com/hoolekandeteenused

Pakume tööd

kelle tööülesanneteks on:
* vastavalt töökäskudele armatuurterase

ja armatuurvõrgu töötlemine
(lõikumine, painutamine)

* valmisdetailide pakendamine, markeerimine
* toorme vastuvõtt ja laadimine
* valmistoodangu laadimine

Asukoht: Tallinna mnt 2, Loksa

Tel info@aresteras.ee53422781,

ARMATUURTERASE

TÖÖTLUSPINKIDE OPERAATORITELE,

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

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

B-kat 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 22.08 kell 18.00

• algab 14.09 kell 18.00

• algab 11.10 kell 18.00

• algab 12.09 kell 18.00

• sõiduki rent eksamiks

C- ja CE-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria koolitus

B-kategooria koolitus

T-kategooria

(buss)

(traktor)

(e-õpe)

(traktor)

Info 516 4742, temper@temper.ee

Metallifirma Temper OÜ võtab tööle

CNC plasmalõikepingi operaatori

Otsime

Tapa Kaitseväkke

Töötasu 2,54€/h, töö toimub graafiku alusel.

Täpsem info telefonil 51 90 7237.

SISEKORISTAJAID

Soovime tehases täita järgmised ametikohad:

Soovime tehases täita järgmise ametikoha:

Viru-Nigula

Kadrina

Pakume transporti Sillamäelt, Jõhvist, Kohtla-Järvelt, Aserist,
Sondast, Kiviõlist, Kundast, Rakverest,Tapalt.

Pakume transporti Rakverest, Kundast,Tapalt.

- Kindlal kuupäeval laekuvat töötasu
- Bussitransporti
- Täiendavat väljaõpet kohapeal spetsialisti juhendamisel

Töö toimub kahes vahetuses: 1. vahetus 7.00-15.30, 2. vahetus 15.25-23.55

läbi CV Keskuse, läbi kodulehe
www.flexa.ee või saada CV aadressile personal@flexa.ee

Ettevõte pakub:

Lisainfo:

Kandideerida saab

TOOTMISTÖÖTAJA
OPERAATOR LAKILIINILE

HÖÖVLIOPERAATOR
TÕSTUKIJUHT

TOOTMISTÖÖTAJA

FLEXA on üks Euroopa juhtivaid lastemööbli tootjaid.

Meie emaettevõte asub Taanis Hornsyldis, Horsensi

linna lähedal. Just sealt oleme FLEXA mööbli

arendamist ja tootmist juba 1972. aastast juhtinud.

Mööblit valmistatakse meie tehastes Eestis, mis

asuvad Viru-Nigulas ja Kadrinas. FLEXA annab üle

maailma tööd umbes 400 inimesele. www.flexa.dk

www.flexa.ee
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Armastatud näitle-
janna ja lavatäht 
Helgi Sallo tähistas 
tänavu 75. juubelit. 
Sünnipäevapidu 
peeti Estonias, mille 
hingekirja juubilar 
juba üle poole sa-
jandi kuulunud on.

Marvi Taggo

Üldiselt polevat Helgi suurt 
juubelite inimene, aga et tea-
ter korraldas, pidas ta seda 
toredaks. Parimaks kingitu-
seks võib pidada võimalust 
jagada lavalaudu tütrega.
13. augustil Helgi Sallo 75. 
sünnipäeva tähistaval „Viiul-
daja katusel” etendusel män-
gisid partneritena laval koos 
ema ja tütar - Helgi Sallo ja 
Liina Vahtrik. Näitleja Liina 
Vahtrik mängis sama rolli, 
Goldet, mida Helgi Sallo 27 
aastat tagasi.
„Kui ma ühes proovis lava ta-
ga seistes Liinat laulmas kuu-
lasin, ahmisin seda kõike en-
dasse - missugune suur ja 
pehme hääl tal ikka on,” kir-
jeldas Helgi tütre annet, mida 
tuulde lasta ei või.

„West Side Story” Maria
Siinkirjutaja ei varja liigutus-
hetki, kui tagasivaates assot-
sieerub valge habras ja tagasi-
hoidlik „West Side Story” Ma-
ria, Helgi Sallo, kes toona ise 
stuudioõpilasena otsis väi-
kest ava pääsemaks lavale, et 

Helgi Sallo: etendus alg

hästi vaikselt keskele jõuda. 
See tal ei õnnestunud. Maria 
oli Helgi Sallo võidukäik.
„Õnn oli, et ikka viisi pidasin, 
sest tegelikult laulsin ju mus-
talt, närviga pressisin hääle 
kõrgemaks. Kuidas ma küll 
tookord laulsin! Praegu mõt-
len, et draamanäitlejatel on 
hea muusikalis esineda. Nen-
de jaoks ei ole asi nootides, 
kuidas üht või teist nooti võt-
ta. Nad lähtuvad sisust ja lau-

lavad just nii, nagu laulab sü-
da sees. Kui laulab...” mõtisk-
les juubilar.
Teatris on lava ja saal nii tihe-
dalt põimunud, et eraldada 
neid ei saa. „See on alatine 
küsimus, kust etendus algab: 
garderoobist, lavalt või siis 
saalist. Mina olen seda meelt, 
et etendus algab just saalist - 
eesriie on siis veel kinni. Kui 
eesriie avaneb, peaks saali 
poolel olema rohkem inimesi 

kui laval. Kohe on tunda, kui 
heatahtlik või uudishimulik 
publik on ja kas selle publiku-
ga sünnib hea etendus.”

Meelega tähelepanu 
endale ei võta
Helgi usub, et on elus kohtu-
nud paljude heade inimeste-
ga. „Arvan, et inimesed on 
oma loomult head. Mulle ei 
meeldi minna konfliktsituat-
siooni. Kui inimene on sulle 

väga kallis, siis tema peale 
solvuda ja viha kandma jääda 
on iseennast lammutav. An-
destamise puhul tunned ker-
gendust. Meil kõigil on oma 
küürud ja kui inimene meel-
dib, siis meeldivad ka tema 
vead,” rääkis sünnipäevalaps.
Pika karjääri jooksul on Helgi 
puutunud kokku paljude ini-
mestega nii lava ees kui lava 
taga. Laval on esmatähtis 
partner. „Mees La Manchast” 

päevil räägiti rünnakurüh-
mast Ots, Sallo, Pärn. Ent 
etendust peab keegi ju veda-
ma. Küsimuse peale, kas Hel-
gi võttis selle enda kanda, 
vastas naine üllatunult: „Kui 
ma tahaksin üksi mängida, 
läheksin monoteatrisse. La-
vastaja annab „lapse“ meie 
kätte ja me kõik hoiame teda 
ning püüame suureks kasva-
tada. Mulle on ka seda öel-
dud, et olen väljakannatama-

Helgil on saanud pe-
retraditsiooniks käia 
puhkuse ajal lapselapse 
Reiti Mariaga ringi rei-
simas. Hõivatud inimes-
tena - Helgi hilisõhtuni 
teatris, fi loloogist lap-
selapsel omad tegemi-
sed – tuleb paras aeg 
koosveetmiseks lihtsalt 
välja valida.
„Kui Reti Fääri saared 
välja valis, olin kohe 
nõus. Kui palju ilu, mida 
loodus veel on välja 
mõelnud! Ümberrin-
gi kõrged kaljud, kus 
lambad vabalt ringi 
jalutavad, nahad ripu-
vad seljas,“ rääkis juu-
bilar. „Kui ilusad need 
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gab saalist

tult halb partner, kes tähele-
panu endale võtab. Kinnitan - 

lambakaljud olid. Lam-
bapraadi ma enam küll 
süüa ei tahaks,“ naeris 
Helgi.
„Mu nahk on ka ära 
pargitud. Aga meil ve-
das, et päike paistis, 
kuna juulis oli seal ai-
nult 11-12 kraadi soo-
ja, ja tugev tuul puhub 
kogu aeg. Jopega oli 
väga mõnus.  Mismoodi 
nad seal küll talved üle 
elavad?“ jagas näitle-
jatar kogemusi.
Puhkusest ta enda sõnul 
küll väsinud ei olnud, 
ent siinkirjeldatud vest-
luse ajal sihtisid Helgil 
silmad juba teatri poo-
le.

seda ei tee ma kunagi tahtli-
kult.“
Helgi rääkis, et hoiab tegeli-
kult pigem tagaplaanile, seda 
tema kontsertmeister Viive 
Ernesaks aga teha ei soovita-
nud. „See olevat julmim tegu, 
mida teha võin, sest siis ole-
vat kogu tähelepanu just mi-
nul. Ma üritagu olla ikka alati 
ausalt esirinnas...”

Õige lavastajaga 
kasvõi põhja
Juubilar leidis, et ühe jaoks 
hea lavastaja ei pruugi seda 
teise jaoks sugugi olla, ning 
meenutas oma kogemusi. 
„Mäletan, kui tegime Nõm-
mikuga „Mees La Manchast” 
ja „Pipi Pikksukka”- ei kujuta, 
et keegi oleks sel hetkel neid 
veel põnevamalt lavastanud. 
Endrik Kergega tegime „Savoy 
balli”, „Teatridirektorit”, 
„Müüdud mõrsjat” jt. Kergel 
on minu näitlejaelus märktä-
hendus.“
„Hallo, Dolly!” ajal oli Helgil 
esimene kokkupuude lavas-
taja Ingo Normetiga, kes pä-
rast üht vaevarikast proovi 
olevat öelnud, et Helgiga on 
raske töötada, sest naisel ole-
vat justkui kaitsekilp tekki-
nud, mis tema ja lavastaja va-
hel paikneb.

„Ega lavastus olegi number 
40 niit, mille sirgeks tõmbad. 
Mina arvan, et kohev mo-
häärlõng, mida annab siit-
poolt ja sealtpoolt tõmmata. 
Olen aldis igasugustele suu-
navate märkustele. Seda mui-
dugi, kui lavastajat aktseptee-
rin ja lavastaja nägemus on 
mulle algusest peale nii sel-
geks tehtud, et see mind vee-
nab. Selle lavastajaga olen, 
juuksed lehvimas, nõus kas-
või põhja minema, sest see, 
mis ta teeb, tundub mulle õi-
ge.”
Helgi on mänginud pea kõiki-
del lavadel, ent teatrit vaheta-
nud ei ole.
„Esiteks pole mul autot, mis 
kergendaks linnade vahel 
liiklemist. Teiseks, isegi mitte 
seda närvi, et autot juhtida. 
Sõber Uno õpetas mulle maal 
autojuhtimist, aga niipea, kui 
teine auto vastu tuli, lasin 
käed kohe roolist lahti,“ sele-
tas juubilar muhedalt.
„Tartus Vanemuises mängi-
mise ajal katsusin proovide 
perioodil hotellitoas elada, 
mis on üksjagu ahistav. Ihkan 
merd. Üritasin Emajõe ääres 
mereõhku hingata, aga vähe-
seks jäi...”
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Turu plats 5, II korrus, Rakvere
322 3601

rakvere@uusmaa.ee

UUS MAA RAKVERE BÜROO

Margus Punane
Tegevjuht
Kutseline maakler
504 9998

Triinu Heinluht
Hindaja, Maakler
5391 0678

Taivi Kask
Kutseline maakler
5567 1233

Tõnu Kuhi
Kutseline hindaja
502 2114

Nele Aart
Kutseline maakler
5697 5217

UNISTUSTE KODU JÄRVE KALDAL
VINNI VALLAS VETIKU KÜLAS

Kinnistu 1877 m², elamu 107 m², 3 tuba

110 000 € UUS!

Nele Aart, 5697 5217

KENA KORTER, KOHE ELAMA
RAKVERES KUNGLA 11

3 tuba, 61,8 m², 2/5, uued aknad, rõdu, toad eraldi

39 990 € UUS!

SUVEMAJA MERERANNAS
VIRU-NIGULA VALLAS LETIPEAL

Kinnistu 4887 m², 2 tuba, elamu 68,6 m², saun

45 000 € 

Margus Punane, 504 9998

SOODNE 2TOALINE KORTER
RAKVERES SIDE 6

Korrus 1/5, 38,3 m², hubane planeering

29 000 € UUS!

TULE MAALE ELAMA 
VINNI VALDA VÕHU KÜLLA

Kinnistu 13 243 m², elamu 126 m², 5 tuba
Nele Aart, 5697 5217

MAAKIVIST MAJA 
RAKVERE VALLAS LASILA KÜLAS

Kinnistu 2,6 ha, elamu 191 m², vesipõrandaküte

42 990 € UUS HIND!

MAJA JÕE KALDAL
VIHULA VALLAS ADAKA KÜLAS

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

RUUMIKAS 2TOALINE KORTER
SÕMERU ALEVIKUS PUIESTEE 14

Korrus 3/3, 44,7 m², renoveeritud elamu

Margus Punane,  504 9998

Margus Punane, 504 9998

34 990 € UUS HIND!

Taivi Kask, 5567 1233

17 900 €

Taivi Kask, 5567 1233

22 000 €  UUS!

Margus Punane, 504 9998

Turu plats 3, Rakvere I Avatud: E–R 9.00–17.00
Telefon: +372 327 7100 I rakvere@pindi.ee

Kogenud maaklerid Lääne-Virumaal on

Sinu heaks loodud!

Helve Keskülla 
Maakler/hindaja

511 6466
helve.keskylla@pindi.ee

Mare Aros 
Maakler

528 8670
mare.aros@pindi.ee

Anu Veldre 
Maakler

501 3658
anu.veldre@pindi.ee

Merle Nagel 
Maakler/hindaja

5800 3648
merle.nagel@pindi.ee

Vinni v, Koeravere k, kinnistu 3,86 
ha, üp 99,2 m2 H: 19 000 €  tel: 51 
16 466 Helve

Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, 
üp 93,4 m2, H: 19 000 € tel: 58 00 
36 48 Merle 

Rägavere v, Põlula k, krunt 65068 
m2, üp 109,7 m2 H: 45 000 € tel 58 
00 36 48 Merle 

Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe tee 
9, krunt 7784 m2, üp 532,9 m2  H: 
5900 € tel.: 50 13 658 Anu

Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe tee 
8, krunt 438 m2, üp 52,2 m2  H: 5 
200 € tel.: 50 13 658 Anu

ÜHETOALISED KORTERID

KAHETOALISED KORTERID

KOLMETOALISED KORTERID

MAJAOSAD

ELAMUD

Kunda,  Pargi 8, III k, üp 27,1 
m2  H: 2400 € tel.: 50 13 658 
Anu UUS!
Vinni al, Kiige 3, III k, üp 34,2 m2 
H: 11 400 €  tel. 52 88 670 Mare

Rakvere, Laada 8, IV k. H: 29 000 
€ tel: 52 88 670 Mare UUS HIND!
Rakvere, Kungla 5, Ik. üp. 48,3 
m2,H: 31 000 €, tel. 52 88 670, 
Mare UUS!
Rakvere,  Narva 21, üp 43 m2, I 
k, ahiküte, enampakkumine  H: 
4747 €  tel.: 50 13 658 Anu 

Kunda,  Mäe 22, I k, üp 47,8 m2, 
renoveeritud  H: 9000 € tel.: 50 
13 658 Anu 
Kunda,  Mäe 7, I k, üp 39,3 m2, 
enampakkumine  H: 115 € +  KÜ 
võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Kasemäe 13, V k, üp 48 
m2  H: 3000 €  tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Koidu 73,  IV k, üp 48,6 
m2  H: 4500 €  tel.: 50 13 658 
Anu UUS!
Tapa, Ülesõidu 5a, III, 40,5 m2 
H: 12 000 €  tel: 51 16 466 Helve
Väike-Maarja,  Tamme 5, II k, 
üp 43,4 m2  H: 7 800 € tel.: 50 13 
658 Anu

Rakvere, Karja 46, üp 61,5m2, 
II k, rõdu H: 69 000 € tel: 51 16 
466 Helve

Rakvere,  Rahu 13, üp 58,6 m2, 
I k, rõdu  H:32 00€  tel.: 50 13 
658 Anu
Rakvere,  Rahu 13, üp 59,8 m2, 
III k, 2 rõdu  H: 41 700 €  tel.: 50 
13 658 Anu
Rakvere, Võidu 53, üp 62 m2, IV 
k, H: 43 500 € tel.: 52 88 670 Mare 
UUS HIND!
Rakvere, Seminari 34, üp. 61,9 
m2, II k, renoveeritud, H: 49 500 
€, tel. 52 88 670 Mare UUS!
Kunda,  Pargi 18, üp 61,5 m2, 
enampakkumine  H: 1950 € + KÜ 
võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Koidu 87, V k, üp 61,9 
m2, enampakkumine 750 € + KÜ 
võlg tel.: 50 13 658 Anu

V ä i k e - M a a r j a  a l ,  A i a  t n , 
kaasomand, 2 k, üp 79,05 m2, 
krunt 2038 m2, palkmaja H: 8900 
€ tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Vainu 7, üp. 66 m2, krunt 
766 m2, H: 31 100 €, tel. 52 88 670, 
Mare

Rakvere, Pae 11, üp 113,7 m2, 
k r u nt  7 8 4  m 2 ,  mü ü a k s e  ¼ 
kaasomandist koos hüpoteegiga 
H: 12 000 € tel.: 50 13 658 Anu

NELJATOALISED KORTERID
Väike-Maarja, Tamme, III, 77,1 
m2, hea seisukord H: 27 000 € tel: 
51 16 466 Helve

7 tuba:  Tamsalu v, Porkuni k, II 
k, 186,3 m2 (terve II korrus) H: 15 
000 € tel: 51 16 466 Helve

Kunda,  Koidu 81, V k, üp 62,2 m2, 
rõdu H: 9500 €  tel.: 50 13 658 Anu 
Kunda,  Koidu 73, V k, üp 61,9 m2, 
renoveeritud  H: 13 000 € tel.: 50 
13 658 Anu
Kunda,  Mäe 22, I k, üp 61,4 m2  H: 
8500 € tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Mäe 12, IV k, üp 56 m2, 
rõdu  H: 6000 €  tel.: 50 13 658 
Anu UUS!
Rakke, Oru, II k, üp 67,6 m2, 
enampakkumine H: 1170 € tel: 51 
16 466 Helve

Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 
m2, üp 61,6 m2, saun, garaaž H 10 
000 € tel: 51 16 466 Helve
Kunda,  Mageranna tee 6, krunt 
2665 m2, üp 110,8 m2  H: 32 000 € 
tel.: 50 13 658 Anu

Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe 
tee 4, MÕIS, krunt 14 134 m2, üp 
1682m2  H: 60 000 € tel.: 50 13 
658 Anu

Tapa, Pikk 58, krunt 3193 m2, H: 
18 900 € tel: 51 16 466 Helve

Vihula v, Eisma k, suvila, krunt 
2834 m2, üp 157,5 m2 , 5 tuba,saun, 
garaaž H: 70 000 € tel: 58 00 36 48 
Merle UUS HIND!

Rakvere v, Päide k, suvila, krunt 
800 m2, üp 77,5 m2, 3 tuba, saun, 
garaaž H: 32 000 € tel 58 00 36 48 
Merle Vinni v, Vetiku k, suvila, 
krunt 2100 m2, üp 81,6 m2, 2 tuba, 
saun, garaaž H: 35 000 € tel 58 00 
36 48 Merle

Vinni v, Koeravere k, kinnistu 3,86 
ha, üp 99,2 m2 H: 19 000 €  tel: 51 
16 466 Helve

KRUNDID
Rakvere, Piiri 8b, krunt 713 m2, H: 
16 600 €, tel 52 88 670 Mare

Rakvere, Räägu 23, krunt 880  m2, 
H: 19 100 €, tel 52 88 670 Mare

MAA
Tapa v, Karkuse küla, haritav maa 
8,0 ha H: 28 000 € tel:51 16 466 
Helve

ÜÜR

3toaline, Rakveres Rahu tn 13, III 
korrus, 58,9 m2, rõdu  ÜÜR:  220 
€/kuu + komm kulud  tel.: 50 13 
658 Anu

RAKVERE KESKLINN, 

VILDE 6A

25,7 m2 ja 24,4 m2 

II korrus

TAPA, JAAMA 1

28 m2 0 korrus 
9 m2 I korrus 

58,1 m2 II korrus

KADRINA, VIRU 9
8,1 m2, 17,8 m2 ja 

36,1 m2 II korrus

KOSE, KODU 2

17 m2  I korrus

VINNI,  SÕPRUSE 5

36,3 m2 I korrus

VÄIKEMAARJA, 
PIKK 9

48 m2  II korrus

KEHRA, 

KOSE mnt 7

19 m2 I korrus

TARTU, SOOLA 7

8,9 m2 II korrus



• Ostan Honda Civicu haakekonksu. 
Tel 5740 9873
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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 remonti vajava korteri 
R a kv e r e s  v õ i  H a l j a l a s .  H e a 
pakkumise korral raha kohe kätte. 
Tel 5188 770

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

• Ostan maja või vana talukoha 
Vinni vallas. Tel 5263 784

• 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

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Üürile anda tuba ühele. Tel 5627 
4040

• Üürile anda tuba ühele eramajas. 
Tel 5662 1987

• Anda rendile 1toaline ahiküttega 
korter Jaama tn. Üür 140 € + kom.
maksud. Info tel 5154 870

• Anda üürile k.m. 1toaline korter 
(26 m2) Rakvere kesklinnas Allika tn 
5 II korrusel. Üür 170 €. Tel 5029 052

• Anda üürile 1toaline mugavustega 
k o r t e r  R a k v e r e s ,  o s a l i s e l t 
möbleeritud. Mob 5353 4475

• Anda üürile 1toaline keskküttega 
korter Sõmerul. Tel 5137 604

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

•  A n d a  ü ü r i l e  k . m.  R a kv e re 
kesklinnas 2toaline suur korter 
(69 m2) II korrusel . Üür 300 €. Tel 
5029 052

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

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

• Anda üürile 3toaline korter 
Haljalas. Kontakt nr. 55 11 133

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

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

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Dacia Logan 2005. a. Hästi 
hooldatud (hooldusraamat), üv 
2017.09. Auto roosteta. Kaasa 
velgedel talverehvid. Minu hind 
2500 €. Tule ja tingi! Tel 5664 8311

• Müüa sõidukorras Ford Focus 
1999. a 1,6 96 kW. Tel 5669 4475

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

• 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 Kadrinas 1-2toalist 
korterit pikemaks ajaks. Tel 5565 
2729

• Soovin üürida 2-3toalise korteri 
Rakveres või ümbruses. Oodatud 
kõik pakkumised! Tel 5687 6068

•  S o o v i n  ü ü r i d a  R a k v e r e s 
möbleeritud keskküttega 2-3toalist 
korterit. Asjaga kiire! Tel 5533 835

• Noormees soovib kiiresti üürida 
2-3toalise korteri Rakveres või 
äärelinnas. Helista, kui on midagi 
pakkuda.  O leks  tore  ka  otse 
omanikult. Tel 5565 7614

• Soovin üürida ahiküttega korterit 
Rakveres. Tel 5633 2755

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

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

• Müüa 2toaline k.m. hea asukohaga 
kesklinna korter. 48 m2, madalad 
maksud, toimiv ühistu. Tel 5821 3495

• Müüa 2toaline korter Haljalas. 
Helista ja küsi lisainfot 5667 0967

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

• Müüa 2toaline korter Vinnis 
Tiigi 7. Korteris vahetatud aknad 
ja torustik, remont on tehtud 1 
aasta tagasi, korter on kolmandal 
korrusel ja maja keskel, väga soe 
ja päikese pool. Majas on hea 
ühistu. Vahetusvõimalus Rakveres 
1-2toalise korteri vastu + komp. 
minu poolt. Korteri hind otse omani-
kult 19 000 €. Tel 5083 997

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

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Tapal (45 m2). Tehtud korralik 
r e m o n t .  Ta l v e p u u d  o l e m a s . 
Hind 17 000 €. Sobib ka vahetus 
Rakveresse. Tel 5893 8314, näha saab 
puhkepäeviti.

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

• Müüa 3toaline korter Haljalas. 
R e n o v e e r i t u d ,  a k n a d - u k s e d 
vahetatud, uus elektrisüst., uus 
torus-tik. Hind 18 000 €. Info tel 
5906 6112

• 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 Rakveres 4toaline korter 
otse omanikult. Korter kesklinna 
vahetus läheduses, oma sisehoo-
viga. Majas olemas toimiv KÜ. 
Helista ja küsi lisa telefonil 5866 6425

• Müüa Roelas kõigi mugavustega 
4toaline korter (üldpind 79 m2). 
Korter heas seisukorras. Info tel 
5051 902

• 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

•  Mü ü a  k a r p m a j a  R a kv e re s 
Linnuriigis. Krunt 750 m2, vesi, 
kanalisatsioon, oma kaev, suur 
garaaž ja kelder. Hind 21 000 €. Tel 
516 2261

• Müüa maja Haljalas. Tel 5667 0967

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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. 

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

  |   

INGRID REBANE
 

5341 5637

Kutseline hindaja
Ingrid.Rebane@arcovara.ee

SWEDBANKI KLIENDILE HINDAMINE -20%

Telli hindamine!

Laada 14, Rakvere   Tel 324 0888

Andrus, 527 1011

54 900 € 82 m², IV k

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 3-TOALINE KORTER
L.KOIDULA TN RAKVERES

• Hea planeering
• Toad eraldi
• Hea asukoht Rakvere südalinnas

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

15 000 €

Andrus, 527 1011

48 m², IV k

18 000 €

Andrus, 527 1011

131 m²

65 m², III k39 500 €

33 900 €

Andrus, 527 1011

44 m², IV k

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
ROOSI TN RAKVERES

• Toad eraldi
• Rõdu
• Avar köök

Carmen, 5346 8877

28 200 € 47,1 m², I k
MÜÜA -TOALINE KORTER 
LEMBITU TN RAKVERES

• Osaliselt renoveeritud
• Hea planeering
• Suur keldriboks, hea asukoht

Andrus, 527 1011

Andrus, 527 1011

34 500 €

Andrus, 527 1011

149 m² 58 000 €

Andrus, 527 1011

MÜÜA KAARHALL
VELTSI RAKVERE VALLAS

• Kinnistu 6384 m², 7 km Rakverest
• Alajaam kinnistul, vee- ja kanal.
  kinnistu piiril, betoonpõrand

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

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

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
TARTU TN RAKVERES

• Korralik ja puhas korter
• Hea asukoht
• Läbi maja planeering, rõdu

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
TIIGI TN VINNIS

• Hea asukoht
• Uued aknad
• Puhas ja korras korter

MÜÜA MAJA 
MURU TN ASERI

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

• Kinnistu 1,4 ha
• 2 tuba, köök, saun, kelder
• Puurkaev, kaev, elekter

MÜÜA MAJA
LILLEMÄEL VIRU-NIGULA V.

986 m²

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

• Müüa privaatse asukohaga 
ja suure aiaga maja  Lääne-
Virumaal Laekveres. Hind 25 000 
€. Lisainfo: 5555 2828, evelyyna@
yahoo.com, www.kv.ee/2793550

• 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

• Müüa krunt Rakveres. Info 
5800 4857

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

• 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 Comfort 1.6i 
05/2002. a 62 kW, bensiin, hõbe 
metallik, luukpära, 5 ust, täiuslik 
hooldusraamat, kesklukk puldist, 
2xel.aknad, puhas salong, veokonks, 
roosteta, mõlkideta, kehtiv ülevaatus 
05/2017, väga korralik auto, soodsalt! 
Rakvere, tel 5903 7780

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

• Müüa Opel Astra 1,6i 55 kW 
universaal. Rikkalik lisavarustus, 
kehtiv ülevaatus ja kindlustus. Auto 
väga heas korras, suve- ja talverehvid 
kaasa. Lisainvesteeringuid ei vaja. 
Istu sisse ja sõida. Tel 5028 156

• 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, konditsion-
eer, püsikiirusehoidja, 4xel.aknad, 
el.peeglid, kesklukk puldist, tume 
salong,  16 toll i  valuvelgedel, 
pl.soojendus, veokonks, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Renault Th alia 2012. a 55 
kW bensiin, vähese läbisõiduga: 
13 600 km. Sedaan, beež, veo-
konks, valuveljed, kaasa naastrehvid 
velgedel. Tel 5065 920

• 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. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 10/2002. a 74 kW tumepun.
met.  turbodiisel ,  universaal , 
k o n d i t s i o n e e r,  4 x e l . a k n a d , 
el.peeglid, kesklukk puldist, tume 
salong, valuvelgedel, veokonks, 
kor ral ik ,  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 Ford Mondeo 2000-2007. a 
varuosasid. Tel 5646 6933

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

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

• Teeme ehitus- ja remonditöid 
ning vannitubade remonti. Aitame 
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 
ko o s materjalide ga .  Hinnad 
soodsad. Tel 5685 6320

•  F I E  M a r t  N e s t o r  e h i t a b 
v u n d a m e n t e  j a  m a j a k a r p e , 
r e n o v e e r i b  v a n u  h o o n e i d . 
Ehitusalane nõustamine. Tel 5646 
0674

• Ehitus-remonditö ö d nii 
e r a m u t e s  k u i  k o r t e r i t e s . 
Va n n i t o a d ,  s i s e v i i m i s t l u s, 
s o o j u s t u s,  v o o d r i v a h e t u s, 
terrasside ehitus ja san.tehnilised 
tööd. Hinnad mõistlikud. Info 
5373 4876

• Klaasipuru ja soodapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

• Teostame ehitus- ja remonttöid 
eraisikutele ja firmadele. Majade, 
korterite,  rõdude,  terrasside, 
saunade ehitus, siseviimistlus 
(tapeetimine, plaatimine, parketi 
paigaldus). Tel 5045 560

• 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 
puhastamine (haudade hooldus 
ja renoveerimine). Tel 5373 3408

•  T ä n a v a - ä ä r e k i v i d e 
p a i g a l d u s ;  p i i r d e a e d a d e , 
terrasside ehitus ; väravate 
valmistamine, paigaldus ja 
automaatika; haljastustööd ja 
projekteerimine; ehitustööd. 
Tehtud töödele garantii. kiviaed.
ee, 5394 6666

• Teostame lammutustöid. Lisainfo 
tel 5330 5970

•  K õ r v a l h o o n e t e  e h i t u s  j a 
puussepatööd. 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

Teostame 
üldehitustöid.
Vundamendid

Müürid
Puitkarkassid

Fassaadid
Katused

Uksed, aknad
Materjalid otse tootjatelt.

Nõustamine ja 
hinnapakkumine 

meie poolt.
Tel 5685 6320

RealBuild OÜ teostab 

järgmisi töid:

 saunade  terasside 

 aiamajade  grillkodade 

ehitus

 Majade värvimised ja 
plaatimistööd.  

Lisainfo telefonil

5664 6229, Mairold

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• 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

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

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
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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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

• Viin Rakveres tasuta ära elektri- 
ja  gaasipli idi,  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.

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

• Naiskingsepp Rägavere tee 20 E, T, 
N 8-15, K 11-18. Info 5559 3019

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

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

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

• 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

KERGETEHNIKA 

MÜÜK JA RENT

Info 5113328
Kergetehnika OÜ

Mitsubishi Heavy, Fujitsu/Fuji, 
Nordcel, AlpicAir.

* 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

    thermo.heart@hotmail.com

• Saen-lõhun küttepuid. Tel 5343 
6875

• Trimmerdamine ja pika rohu 
lõikus. Tel 5539 328

• Hekkide hoolduslõikus. Tel 5143 
787

• Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. 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.teh-
nilised tööd. Hinnad head. Tel 
5373 4876

• San.tehnilised tööd, veemõõtjate 
vahetus, boilerid, WCpotid jms. Tel 
5830 7593

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

•  Te e n  k o rd a  t e i e  e t t e v õ t t e 
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)

• 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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Teen kindakrohvi (korstnad, soo-
jamüürid, 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 pottsepatee-
nus. Tel 522 1165



Kuulutaja reede, 19. august 201616 KUULUTUSED

Loe 
kuulutusi 
ka

www.kuulutaja.ee

• 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

• Müüa siiami kassipojad. Tel 5833 
0153

• Ära anda ilusad kassipojad. Tel 
5845 5248

• Müüa Saksa hiidküülikud. Tel 
5360 0846

• Müüa küülikuid. Tõug Prantsuse 
päss. Hind 15-20 €. Tel 5569 3627

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

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%

• Ostan kristall- ja portselannõusid. 
Pakkuda võib kõike! Tel 5564 0325

•  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 siseukse (8x19). Tel 5853 
4573

• 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

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

• 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 vuteid .  Ga ra nt i i  ja 
vahetusvõimalus. Tel 56 454 853

• Müüa televiisor TSL kineskoobiga 
lameekraan diagonaal 62’’, digiboks, 
4 auguga elektripliit Elektra 1001 ja 
väliantenn. Tel 5340 5540

• Müüa kasevihad kohaletoomisega 
alates 20 vihast 75 senti/tk. Tel 5357 
6378

• Müüa 3-poolega riidekapp , 
dekorat. veinivaat, diivanilaud, 
3 vana tooli, laud, õmblusmasin 
jalal. Tel 5699 6594

•  M ü ü a  k l a v e r  R i g a .  H i n d 
kokkuleppel. Tel 5030 537

• Müüa uunikum nõukogudeaegne 
korras pesumasin Tula 2. Hind 
kokkuleppel. Tel 5664 8311

• Müüa televiisor Philips (32). Tel 
5567 7926

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

KODU

• Õhtujuht koos ansambliga. Tel 
5190 1697

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

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

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 5535 885

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

* 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

• Arvutite hooldus ja remont väga 
soodsa hinnaga. Ekraanide vahe-
tus, 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

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

• T V- 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

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

www.prtgrupp.ee

• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

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

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

• KOLIMISTEENUS firmadele 
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 Ford Transiti kaubikuga 
(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

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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 
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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

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
madel (2,45*9,0 m), kraana, 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

•  Ve ote enus väikekalluriga, 
kandevõime 4t koos kraanaga, 
tõstevõime 1t. Hinnad kokkuleppel. 
Lisa-info 5135 173

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

Pakume multilift kasti 
renditeenust. 
Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

k l l f k



15 €/ruum
3m lepp.

Transport tasuta.
Tel 5567 5755

MÜÜA

alates

KÜTTEPUUD
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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. 

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

• 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 kasutatud pakettaknad: 
1,1*1,2; 1,4*1,2; 1,7*1,2; 1,2*0,8 ja 
rõduuks 2,1*0,8. Tel 5656 9826

EHITUS

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

• Müüa soodsalt 3m kvaliteetset 
küttepuud. Tel 5567 5755

• 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 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

TUTVUS

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

• Pohla poes Lepna tee 3 on veel 
müügis metall- ja puuriiulid 
ning mutrid (16mm ja 20mm). 
Paku hinda! Tel 5210 534

• Alates 25. augustist ei ole käigus 
kaugliin nr 242 Rakvere-Mustvee-
Tartu ja kaugliinil nr 230 Rakvere-
Rakke-Jõgeva-Tartu väljumist 
Tartust kell 17.30 (P).  AS GoBus

• Müüa vähekasutatud noorukite 
voodi pesukastiga  (90x200, 
pöök). Hind 50 €. Tel 5296 093

TEATED

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

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

• 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. 

MUUD

• Ostan kohe siseukse (8x19), võib 
olla lõpetamata. Tel 5853 4573

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

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

SAALIAEGADE 
MÜÜK

2016/17. hooajaks
Hinnad ja lisainfo 

tel 5551 1512

www.rakverespordikeskus.ee

Avaldame kaastunnet 

Egele perega kalli 

ISA 
kaotuse puhul.

OG Elektra AS

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Kõike võib tahta, karta ja loota. 
Seda, mis tuleb, mitte keegi ei oota…

ARVO PANK
 

Avaldame kaastunnet Egele perega 
isa, vanaisa ja

 äia kaotuse puhul. 
Aseri ja Kevade 

kollektiivid

Sõnatu valu jäi hingesse,
mälestus jääb südamesse.

Avaldame kaastunnet Egele isa 
 

ARVO PANKI 

kaotuse puhul.
 

Kunda kaupluse kollektiiv

Nii, nagu päikene tõuseb ja vaob,
nii ka inimene elab ja kaob...

Kallist 

ALDUR REINMANNI
21.08.1946 - 26.11.1984

mälestavad 70. sünniaastapäeval 
abikaasa Leida ning

 tütred Eleriin ja Jaanika

VANAVARA

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

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. 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!

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

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

• Müüa kvaliteetsed KUULDEAPA-
RAADID. Hind 20 €. Tel 5013393
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Seisuga 18. august 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind
Kartul kg 0,40 0,80

Mugulsibul kg 1,50 2,00

Roheline sibul kg 4,00

Till kg 8,00

Petersell kg 6,00

Salatikurk kg 0,70 1,20

Kurk, väike kg 1,50

Punapeet kg 1,50

Tomat kg 2,00 2,50

Küüslauk kg 8,00 10,00

Värske kapsas kg 0,80 1,00

Porgand kg 1,20 1,50

Kaalikas kg 1,50

Aeduba kg 3,00 4,00

Põlduba kg 2,00

Paprika kg 1,50

Suvikõrvits kg 0,50 1,00

Kõrvits kg 1,00

Värske hapukurk kg 4,00

Vaarikad kg 8,00

Arbuus kg 1,50

Mustikad liiter 3,00 4,00

Kultuurmustikad kg 4,00 6,50

Kukeseened kg 4,00 5,00

Kirsid kg 2,50

Nektariinid kg 2,50

Virsikud kg 2,50

Ploomid kg 1,80 3,00

Pirnid kg 2,00 2,50

Õunad kg 0,50 1,00

Pohlad liiter 3,00 4,00

Viinamarjad kg 2,50 2,80

Mesi (värske) kg 6,50 8,00

Toorpiim T, N, L 

9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

Turul veel müügil:
* sügislilled (astrid, krüsanteemid) ja 

lillekimbud
* tööstuskaup - riided ja jalanõud

* kasutatud riided
* igal laupäeval saunavihad ja luuad

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

HINNAD RAKVERE TURUL

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

• 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

• Müüa kartulirootor, äkked, 
jalgrattad, puidust höövelpink, 
puidust viljapuhastustuulik, 
eterniit (suur), tigudiivan, Volga 
M21, puitkirst ja veel üht-teist. Tel 
32 574 15, 5563 8169

•  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 traktor MIZ-50 mootor 
D-240 kompressoriga käru 2 pts. 
Tel 5347 8051

• Müüa T-40 varuosadeks. Tel 5218 
229

• Müüa töökorras kombain Sampo 
Bizon 96. a. Tel 5218 229

• 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

• Müüa puuküttega teraviljakuivati. 
Tel 5396 9906

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

• Müüa lambaid, lambaliha. Tel 
5143 787

• Müüa noori kanu, kalkuneid ja 
parte. Tel 5594 9421

• 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

PÕLLUMAJANDUS

METS

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

Hea metsaomanik!

• kasvava metsa raieõigust 
• metsamaterjali
• metsa- ja põllumaad

head hinda, kvaliteetset 
metsa ülestöötamise ja 
veoteenust

Tiit Reitel, tel 506 0288
 it@ar  ston.ee

Taavi Saar, tel 508 9955
taavi@ar  ston.ee

OSTAME:

PAKUME:

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 

Miila küla 775. aastapäev
Rägavere vallas tähistatakse Miila küla 775. aastapäeva 3. 
septembril kell 12 Miila külaplatsil. Külalisesineja Lembitu 
Kuuse, CD plaadi “Martin Müller ja Villu Talsi Sepa Juliusega 
jahil” esitlus, ansambel Kotermann, töötoad ja tegevused 
kogu perele.
Projekti rahastab Siseministeerium kohaliku omaalgatuse 
programmi vahenditest. 
Üritus on tasuta. Info www.facebook.com/MiilaKyla, kon-
taktisik Katrin, tel 513 9479

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs 2 eurot, kuni kella 23ni tasuta
19. augustil tantsuhitid ajast aega DJ Ailan Kytt
20. augustil loob mõnusa suvise meelolu DJ Alvar Orula
26. augustil toob teieni kuumad tantsulood DJ Taavo Soodla
27. augustil paiskab parimat retroklassikat tantsupõrandale 
DJ Margus Teetsov

Rakveres saab kuulda 
neofolki ja keskaja-fusionit
Täna kell 18 avab oma väravad Rakvere linnakodaniku muu-
seumi hoov, kus ainult tüdrukutest koosnev Moskva kesk-
aja-fusion bänd Idisi paneb torupillid hüüdma ja trummid põ-
risema. Lisaks neile astub üles ka Läti neofolk kollektiiv �nu Ka-
leidoskops.
Idisi looming ühendab endas keskaegse muusika traditsioonid 
ja maagilise fantaasia maailma. Muusikas segunevad keskaja 
muusika, fusion, dark folk ja world music. 
Tüdrukud on esinenud ka Viljandi ja Pärnu hansapäevadel, 
Pärnus isegi mitmel aastal. Oma tihedas tuurigraafikus leiavad 
nad aega tulla otse Visby vanamuusikafestivalilt siia ja rõõ-
mustada oma muusikaga ka Rakvere publikut. Elektrit tüdru-
kutebänd ei tarbi, kogu nende kontsert on täisakustiline, nii 
nagu torupillide torudest tuleb ja trumm matsu annab.
�nu Kaleidoskops (Varjude Kaleidoskoop) on hetkel ainus rah-
vusvaheliselt tuntud Läti neofolk bänd, mis alustas tegutse-
mist 2004. aastal. Vahel 6 vahel 5 liikmelist bändi võib peaaegu 
orkestriks nimetada, esindatud on nii tšello, viiul, flööt kui ki-
tarrid.
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Rakvere uus kino on valmis ja 
ühena esimeste seas näeb 
seal filmi “Jason Bourne”, kus 
Matt Damon astub pärast 
aastatepikkust pausi üles 
oma minevikku otsiva salaa-
gendina.
Kui V-kujulise ülakehaga lõu-
naeurooplasest “kapp” pärast 
linnukeste kuulamist end 
maast üles ajas, püüdis ta 
ilmselt esmalt selgusele jõu-
da, mis oli teda äsja tabanud. 
Selleks oli  endise CIA tippa-
gendi vasakhaak ühel järje-
kordsel illegaalsel rusikavõit-
lusel, kus Bourne (fotol) en-
dale maksuvaba söögiraha 
teenis.
Peagi leidis Bourne end taas 
salaoperatsioone ümbritseva 
keerise jõuväljast, kui tema 
poole pöördus Nicky Parsons, 
kes oli häkkinud CIA luurea-
gentuuri infosüsteemidesse 
ja omastanud ülitundlikku 
informatsiooni. Bourne leidis 
neist failidest uut ja kriitiliselt 
olulist infot oma mineviku 
kohta luureteenistuses. Loo-
mulikult ei jäänud luureagen-
tuur sündmusi pealt vaatama 
ja ekraanil rullus lahti mit-
meplaaniline tegevustik.
Esimestest kommentaaridest 
on läbi käinud, et kogu lina-
teose jooksul lausub Bourne 
vaid 25 lauset, ja viidatud, et 
tema isiksus ei leia erilist väl-
jendust. Aeg on ka tema juus-
tesse kõrvade juurde pisut 

Jason Bourne taas aktsioonis

halli toonud.
Siiski on Bourne`i filmide ehk 
olulisim kaubamärk alles. 
Bourne tegutseb endiselt ke-
set sündmuste keerist, keha-
keel väljendumas põlgust 
ebaõnnestumise suhtes ning 
ülim keskendumus viitamas 

võimekale „kompuutrile” 
kõrvade vahel, mis raalib op-
timaalseimat tegevusviisi pi-
devalt muutuvas keskkonnas. 
Samuti hõljub kusagil taustal 
saatuslik hõng, mis tuleneb 
sündmuste pöördumatusest.
Pildikeel uudisfilmis on ko-

hati lausa dokumentaalfilmi-
lik, rahutustest haaratud 
Ateena tänavatel toimuv 
jõuab vaatajani rappuvate 
kaadrite kaudu, sest tegevus 
näib olevat kohati nii inten-
siivne, et kaamera lihtsalt ei 
jõua teravustuda.
Omamoodi poeetiline on 
Nicky lahtiste blondide juus-
tega ringiliikumine keset seda 
mäsu, justkui mõni kreeka 
muusa. Ekraanil mõjuvad 
värskelt rootsi näitlejatar 
Alicia Vikander (“Taani tüd-
ruk”) ja inglise näitleja Riz 
Ahmed (“Neli lõvi”), kes män-
givad vastavalt luureagentuu-
ri keskastmejuhti ja sotsiaal-
meedia mogulit.
Sellesuvise ühe oodatuima 
filmi puhul on tegu viienda 
filmiga Bourne`i saagast ja 
neljandaga, kus peaosas Matt 
Damon. Re�issööriks on taas 
Paul Greengrass, kes sepitses 
ka saaga kahe varasema filmi 
edu.
Filmi headust on pisut raske 
hinnata, kuna olles otsene 
jätk 2007. aasta „Bourne`i ul-
timaatumile”, on vett vahe-
pealse 9 aastaga siiski palju 
merre voolanud ja võrdlus-
momenti pisut keerukas lei-
da. Taaskohtumist Jason 
Bourne`iga tasub kõikidel in-
telligentsema märuli ja põne-
viku sõpradel siiski kaaluda.

Tõnu Lilleorg
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MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17

Tel 5900 0140

GRAZIOSA

STEEL

2225.-

999.-

PELLETIKAMINAD
OTSE MAALETOOJALT

PARIMA HINNAGA

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

* 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

teksapood!

Rakvere Tsentrum, Koidula 1, ll korrus, tel 322 3965

teksad, T-särgid, topid pluusid jpm,

Augusti lõpuni suur ALLAHINDLUS

20% 50% 80%
Kõik Laste TeksaD

Kõik Topid, T-SärgiD
20-50%
20-70%•

•
•
•
•

Tagaluuktõstukiga furgoonauto
Ebavajaliku äravedu
Klaverid ja seifid
Kaubavedu, kolimine Eestis ja mujal
Ladustamine ja tollivormistused

Koliauto Rakveres
Tel: 64 88 000, e-kiri: info@koliauto.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
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SOOJUSPUMP
CH-S09FTXLA

(ARCTIC)

53 476 476
info@kliima24.ee

KÜTE
JAHUTUS

VENTILATSIOON

www.omaporsas.ee

2,90 /kg€Praad siilike

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Grilltooted
alates 2,95 /kg€
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