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NÄDALA PILT

Nädalavahetusel Paide Val-
limäel toimunud Arva-
musfestival tõi kohale üle 
9000 inimese. Festivali lõpe-
tas traditsiooniline parlamen-
dierakondade esimeeste 
debatt. Järgmine festival toi-
mub 10.-11. augustil 2018 ik-
ka Paides.

Arvamusfestivali idee on 
inspireeritud Rootsis toimu-
vast ühiskondlik-poliitilisest 
festivalist Almedalsveckan’ist. 
Arvamusfestivali korraldami-
ne on käivitatud kodanikual-
gatusena ja teostatakse palju-
de inimeste vabatahtliku töö-
ga.

Esimesel aastal osales festi-
valil 2000 inimest, kolmel vii-
masel aastal on osalejate arv 
olnud juba 10 000 ligi. „Ar-
van, et oleme viie aastaga 
suutnud üheskoos luua mida-
gi nii tugevat ja vajalikku, et 
ei pea inimesi tikutulega fes-
tivalile otsima ega põrutavaid 
diskussiooniteemasid jõuga 
tekitama – pigem vastupidi, 

teemasid on rohkem, kui ka-
he päeva jooksul ära jõuab 
arutada,“ kinnitas festivali 
eestvedaja Ott Karulin.

„Festivali korraldavad mitte 
ainult mitmed sajad vabataht-
likud, vaid ka kõik need suu-
repärased organisatsioonid ja 
inimesed, kes augustis tee 
Paidesse leiavad,“ märkis ta.

Kui eelmine aasta oli arute-
lusid üle 200, siis see aasta 
arutleti 160 teema üle.  „Ot-
sustasime sel aastal program-
mi vähendada nii aruteluala-
de kui ka arutelude osas ja 
võib öelda, et see otsus oli õi-
gustatud, sest programmis oli 
märksa enam hästi läbi mõel-
dud eesmärgi ja vormiga aru-
telusid ning ka festivalialal oli 
mugavam olla,“ võrdles Ka-
rulin.

„Muutumatu on aga see, et 
festival ise korraldab vaid 
erakonnaesimeeste debatti 
ning ülejäänud programm 
valitakse jaanuarikuisesse 
ideekorjesse esitatust,“ lisas 

festivali eestvedaja.
Festivali teise päeva lõpus 

toimunud arutelus „Kuidas 
seista vastu populismile ja 
äärmuslusele?” diskuteeris ka 
Soome vabariigi 11. president 
Tarja Halonen, kes puudutas 
oma avakõnes teemasid alates 
põlissoomlaste edust lõpeta-
des meedia vastutuse ja viha-
kõne kriminaliseerimisega.

Festival lõppes seekord oo-
tamatu tormiga. Mõni minut 
enne parlamendierakondade 
esimeeste debati algust jõudis 
Paidesse äikesetorm, mis uju-
tas üle tänavad ja lennutas 
minema telgid ning kuigi Ar-
vamusfestival pidi hiljem jät-
kuma ööaruteludega, siis ot-
sustasid korraldajad kõik eda-
sised diskussioonid tühistada 
ning erakondade esimeeste 
mõttevahetus lõpetaski täna-
vuse festivali.

Marimai Kesküla

Tänavune juba kümnendat korda toi-
munud muusikafestival maalilises Käsmus 
oli pühendatud Soome Vabariigi sajan-
dale sünniaastapäevale, mille puhul oli 
esinejate seas palju põhjanaabrite muu-
sikuid.

Laupäeva päeval hellitas ilm folgita-
jaid päikesepaistega. Üldisele muretule 
meeleolule lisas vunki päeval pealaval 
esinenud kodumaine reggae-ansambel 
Angus. Publiku seas leidus palju neid, kes 
taipasid, et parima elamuse saamiseks 
tasub tulla lava ette tantsima, et kogu 

kehaga suviseid helisid kogeda (pildil). 
Laupäevaõhtune torm jõudis Käsmu 

Värttinä esinemise ajal. Äikest oli Käs-
mus võrreldes muu Eestiga siiski tundu-
valt vähem. Ränk vihm peletas küll osa 
rahvast katuste alla või suisa festiva-
lilt minema, kuid üksjagu oli neidki, kes 
jaksasid kauni kontserdi lõpuni kuulata 
ja hilisõhtul karmikõlalise Finntrolli ajal 
lava ette kenakese porimülka tallata.

Tõnu Lilleorg

Paides toimus viies Arvamusfestival

Viru Folk möödus päikeses ja vihmas
Foto: Henri-Kristian Kirsip
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Teisipäeval toimus 
Aaspere külakojas 
Tallinn-Narva maan-
tee Aaspere-Haljala 
teelõigu eskiisplaani 
avalik tutvustus. 
Eelprojekt on paljus-
ki lahtine ning lõpli-
kud lahendused sel-
guvad projekteerimi-
se käigus.

Liisi Kanna

Kõne all oli ümberehituse 
eelprojekt, mis koostati juba 
aastatel 2008/2009. „Sel ajal 
koostati üle riigi palju projek-
te nii-öelda varuks,“ selgitas 
Maanteeameti Ida regiooni 
ehitusvaldkonna juht Anti 
Palmi.

„Sellest projektist on juba 
Ühtekuuluvusfondi rahastuse 
toel realiseerunud Haljala 
liiklussõlm, koos umbes 1,5 
kilomeetrise 2+2 teelõiguga. 
Hetkel on planeeritud teelõi-
gu ehitus valitsuse poolt kin-
nitatud memorandumi alusel 
eraldatavast lisarahastusest. 
Objekti maksumuseks prog-
noosime umbes 15 miljonit 
eurot,“ täpsustas ta.

Kuna tegu just nimelt 
eelprojektiga, on paljud küsi-
mused veel lahtised. Nii ei ole 

Allkirjastati 
Väike-Maarja avaliku 
ruumi väljaarendami-
se ehitusleping

Möödunud sügisel sai 
projekt „Väike-Maarja 
avaliku ruumi väljaaren-
damine“ Ettevõtluse 
Arendamise Sihtasutuselt 
positiivse toetusotsuse. 
Nüüdseks on tööde teos-
taja leidmiseks läbi viidud 
avalik hankemenetlus 
ning edukaks pakkujaks 
osutus Lemmikäinen Ees-
ti AS, kellega Väi-
ke-Maarja vallavalitsus 
sõlmis hankelepingu. Ehi-
tustööde hankelepingu 
täitmise tähtaeg on 8. juu-
li 2018.

Projekti ehitustööde 
maksumuseks kujunes 
hankemenetluses 
1 599 356 eurot. Projekti 
rahastab EAS summas 
kuni 935 709 eurot ning 
ülejäänud osas Väi-
ke-Maarja vald.

Omanikujärelevalvet 
teostab OÜ Sweco EST, 
kellega on samuti sõlmi-
tud läbi avatud hankeme-
netluse omanikujäreleval-
ve teostamise leping sum-
mas 20 722 eurot.

Kuulutaja

Aaspere-Haljala teelõigu ümberehitus võiks alata 2019. aastal

selge, kas plaanitav teelõik 
tuleb neljarealine või 2+1 la-
hendusena, mille puhul lisan-
dub sõiduradadele vaheldu-
misi möödasõiduks mõeldud 
kolmas sõidurada. „Kas ehita-
takse 2+2 või 2+1 teelõik, 
võiks selguda hiljemalt järg-
miseks kevadeks,“ märkis Pal-
mi.

Ümberehitustöödega loo-
detakse alustada 2019. aastal 
ja projekt peaks valmima aas-
tal 2020.

Haljala vallavanem Leo Aa-
del peab ümberehitust väga 
oluliseks. „Valla seisukohalt 
on ligi 9 km pikkuse eelista-
tult 2+2 maanteeprojekti el-
luviimine väga oluline ja va-
jalik, kuna muudab rahvasuus 
nimetatud surmatee liikluso-
hutuks eluteeks.”

Kohalviibinutel oli ka mit-
meid muudatusettepanekuid. 
Suurt tähelepanu pälvis nn 
kogujatee asukoht. Tee, mis 
kogub kohaliku liikluse kok-

ku ja suunab liiklussõlme, on 
algse lahenduse järgi kavan-
datud kulgema kinnistute va-
helt läbi küla. Kohalikud ela-
nikud avaldasid aga soovi, et 
kogujatee rajataks maanteega 
paralleelselt.

„Kogujateede ehitamine 
olemasoleva tee kõrvale on 
väga hea mõte ning kui see 
kohalikele sobis, siis me 
püüame nii ka teha,“ sedastas 
Palmi. „Tulemus oleneb sel-
lest, kas sellega kaasneb la-

hendamatuid maaküsimusi 
või mahutub tee hoopis ole-
masolevale transpordimaale 
ära.“

Murekohana tõstatati üm-
berehituse mõju jalakäijatele, 
kuna uue maantee ületami-
seks tuleb läbida pikem vahe-
maa ning ka bussipeatuste 
asukohad muutuvad.

Kuidas täpselt Aaspere liik-
lussõlmes jalakäijate liikumi-
ne lahendatakse ning kas 
Aaspere ja Haljala vahele tu-
leb eraldi tee alt läbipääse ja-
lakäijatele ning ratturitele, ei 
ole lõplikult paika pandud.

„Aaspere eritasandiline liik-
lussõlm tagab küll tulevikus 
parema liiklusohutuse kõigile 
liiklejatele, kuid toob kaasa 
mõningase ebamugavuse pi-
gem jalgsi liiklejatele ja bussi-
reisijatele,“ tõdes ka Aadel, li-
sades, et kõigi osapoolte jaoks 
parimate lahenduste leidmi-
seks tuleb koostööd teha.

Maanteeameti Ida regiooni 
ehitusosakonna projektijuht 
Marko Aava märkis, et miski 
pole veel nö kivisse raiutud, 
kohalike ideid tuleb analüüsi-
da ning lõplikud lahendused 
selguvad projekteerimise käi-
gus. „Kõik ettepanekud tuleb 
ka kirjalikult esitada. Meie 
vastame ning põhjendame, 
kas arvestame neid ja kui ei, 
siis miks.“

Ümberehituse eelprojekti tutvustasid koha-
likele Maanteeameti Ida regiooni ehi-
tusosakonna juht Anti Palmi (seismas) ja 
projektijuht Marko Aava (laua taga istu-
mas). 

Foto: Liisi Kanna
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Möödunud nädala-
vahetusel Eestit 
laastanud torm tõi 
Päästeametile hul-
galiselt väljakutseid 
ning nelja sündmu-
se puhul oli tarvis 
merepäästjate abi.

Kaius Mölder

Laupäeval ja pühapäeval tu-
li päästjatel välja sõita umbes 
150 korral. Päästeameti pääs-
tetöö osakonna juhataja Heiki 
Soodla sõnul oli loodusjõu 
poolt põhjustatud väljakut-
seid 133. „Seevastu lõuna-
naabri Läti päästjad tegelesid 
tormist johtuvalt tuhatkonna 
juhtumiga,“ lisas ta.

Päästjatel tuli enamasti ko-
ristada teedele, tänavatele ja 
elektriliinidele langenud 
puid. Ühel juhul viis maru-
tuul kortermajalt katuse, len-
davad esemed mõlkisid auto-
sid ning süttis kolm elumaja. 
Enim sai tormituultes räsida 
Kesk-Eesti ja Lääne-Viru-
maa.

Äärmiselt närvesöövad het-
ked pidid läbi elama inime-
sed, kes tormi ajal olid merel 
või Peipsi järvel. Politsei tea-
tel oli vaatamata suurele tor-
mile merepäästjate abi vaja 
vaid nelja sündmuse puhul.

Politsei- ja Piirivalveameti 
teabehaldus- ja menetlusosa-
konna juhtivkorrakaitsea-
metniku Marti Magnuse sõ-
nul oli õnn, et tormi ajal ei ol-
nud merel palju väikelaevu, 
kuid need, kes olid, vajasid 
politsei abi. Kaks väljakutset 
oli Tallinna lahele, üks Peipsi 

Rakvere tiigid saavad puhtaks
Rakvere linnas alustatakse 21. augustil tiikide puhastamist 

põhjamudast ja –setetest.
Puhastamistöid teostatakse kahes Maidla oja tiigis F. R 

Kreutzwaldi tänaval ja Oja tänaval ning Maidla ojas alates 
Oja tänava paisust kuni Näituse tänava jalakäijate sillani.

Puhastatakse veel piiritustehase ja raudtee vahel asuv tiik 
Jaama puiesteel ning L. Koidula tänaval vanadekodu taga 
asuv tiik ja selle kõrval kulgev Soolikaoja lõik alates Vee tä-
navast kuni Kastani puiesteeni. Augusti lõpus alustatakse 
remonttöödega Oja tänava paisul.

Tööde valmimise tähtaeg on 16. oktoober 2017.

Kuulutaja

Algas Moe kergtee ehitus
Sel nädalal alustati Moe jalg- ja jalgrattatee ehitusega. 

Kergtee ühendab Tapa vallas asuva Moe keskuse Rakve-
re-Paide riigimaantee ristmikuga ning loob võimaluse ohu-
tumalt külast vallakeskuse poole liikuda. Kergtee pikkuseks 
tuleb ligikaudu 1500 meetrit ning Moe pargis olev teelõik 
saab valgustuse.

Ehitustööde teostajaks on Warren Teed OÜ ning lepin-
gujärgseks tähtajaks on 30. november käesoleval aastal.

Kuulutaja

Virumaal mälestatakse üht 
Vabadussõja murdelahingut  

20. augustil kell 12 avatakse Kadrina vallas Jõepere külas  
sealse mõisa juures  toimunud Vabadussõja lahingu mäles-
tustahvel. Mälestusteenistuse viib läbi kaplan Tauno Toom-
puu, kohal on Kaitseliidu ja omavalitsuse esindajad. Mäles-
tustahvel avatakse aupaukude saatel, tahvli juurde pannakse 
lilled ja küünlad.

Jõepere lahing oli esimene mitu päeva väldanud vastupa-
nu Punaarmeele, kus vaenlane ei saavutanud rünnakutel 
edu. Esmakordselt tekkis Eesti sõdurites usk, et nende võit-
lus võib väärida võitu. Mürsutabamus Jõepere küünis, kus 
hukkusid kõik kolmanda roodu ohvitserid, tekitas viienda 
jalaväepolgu võitlejates küll sügavat masendust, kuid rinne 
seal ei murdunud.

Punaarmee järjekindel edasitung oli saanud esimese tõsise 
tagasilöögi. Eesti rahvavägi hakkas tasapisi kujunema sõja-
väeks. Jõepere mõisa ümbrus oli kui õppeväli, kus saadi ras-
ke ning ohvriterohke kogemus edaspidiseks, võidukate la-
hingute pidamiseks.

Jõepere lahingus hukkunute täpne arv oli pikalt teadmata, 
nüüd on arhiiviallikate abiga selgunud, et 22. detsembril 
1918 sai seal surma neli ohvitseri ja neli reaväelast, neist 
kaks on jäänud tuvastamata.

Jõepere lahingupaiga tähistamiseks ja hukkunute mäles-
tuse põlistamiseks tegi oma rasketehnikaga suure töö ära 
Kaitseväe pioneeripataljon, oma panuse andsid ka Rakvere 
ametikool, Kadrina vallavalitsus, Neeruti selts ja paljud tei-
sed. 

Iseseisvuspäev Jõeperes on üks esimesi Kaitseliidu sajanda 
aastapäeva üritusi. 

 
Kuulutaja

Torm ajas merel olijad paanikasse

järvele ning üks Lääne-Eestis 
Dirhami lähedale.

Soome jaht 
ja liinilaev Arabella

„Kriitiline oli juhtum, kus 
Tallinna lahe põhjaosas oli 
Soome jahil, nelja inimesega 
pardal, puri osaliselt sõukru-
visse kinni jäänud ja purjekas 
oli seetõttu muutunud juhita-
matuks,” rääkis Magnus. Sel-
lele sündmusele reageerisid 
kaatriga Tallinna kordoni 
inimesed ja vabatahtlik mere-
päästeüksus. Sõukruvi suude-
ti vabastada ja jaht pukseeriti 
Vanasadamasse. Samuti oli 
jahil otsakorral kütus.

Teine sündmus, millest 
ohtralt räägiti ka sotsiaalmee-
dia vahendusel, leidis aset 
Lääne-Eestis ja tegemist oli 
liinilaevaga Arabella, mis tu-
gevate tuulte meelevalda sat-
tus. Inimesed, kes laeva par-
dal viibisid, olid sedavõrd hir-
mul, et helistasid lausa ise 
häirekeskusesse ning palusid 
abi.

„Arabellal oli raskusi ran-
dumisega, kuid veel enne po-

litseilaevade kohale jõudmist 
sai Arabella oma jõududega 
randuda ja abi enam vaja ei 
olnud,” täpsustas Magnus. 
Olukord Arabellal ei olnud 
niivõrd kriitiline, et kellegi 
elu oleks reaalselt ohus olnud. 
„Kapten võttis vastu õiged ot-
sused ja olukord oli tema 
kontrolli all, aga on arusaa-
dav, et inimestel tekib paani-
ka ja kõik reisijate kaebused 
vaadatakse üle,” lisas Magnus.

Väikelaevade 
navigatsiooniaeg

Peipsi järvel leidis aga aset 
juhtum, kus viieliikmeline 
seltskond kalamehi ei jälgi-
nud navigatsiooninõudeid ja 
sõitis kalavõrkudesse. Ka 
need inimesed aidati politsei-
nike poolt õnnelikult maale 
tagasi.

Marti Magnuse sõnul ongi 
suvine väikelaevade navigat-
sioonihooaeg see, mis kõige 
rohkem tööd annab. Eesti on 
kaetud umbes saja punktiga, 
kus on võimalik reageerida 
merel asetleidvatele juhtumi-
tele. „Vabatahtlik merepääste, 

Politsei- ja Piirivalveameti 
laevad ja kaatrid ning Pääs-
teameti merepääste võimeku-
sega komandod,” loetles 
Magnus üksuseid, kust võib 
vajadusel abi saada.

Kuigi merel võib kaptenil 
olla 0,5 promilline joove, ei 
ole selle piirmäära ületamine 
Magnuse sõnul enam prob-
leemiks. Väikelaeva juhid tea-
vad, et neid kontrollitakse 
ning sekelduste vältimiseks 
ollakse pigem kained, kui ki-
putakse alkoholiga liialdama.

Möödunud tormi ajal rea-
geeris politsei ka sündmusele, 
mida merenduses sugugi ei 
tolereerita. Saaremaal lasi 
tõenäoliselt pahatahtlik ini-
mene punase signaalraketi. 
See on aga hädaabikutsung ja 
kui saadakse infot, et keegi on 
seda kuritahtlikult teinud, 
võetakse ta vastutusele.

„Punase signaalraketi põh-
juseta väljalaskmine on sama 
nagu maismaal pommiähvar-
duse tegemine ja selle tagajär-
jed on küllalt mõtlemapane-
vad,” ütles Magnus lõpetu-
seks.

Pilt on illustratiivne
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SUUR SUVEREHVIDE 
TÜHJENDUSMÜÜK

205/55 R16 
91H 
GT-Radial 
Champiro FE1

39,60€
100A3122

175/65 R14 
82T 
GT-Radial 
FE1 City

28,60€
100A2802

225/45 R17 
91W 
GT-Radial 
Sportactive

50,56€
100A2573

Küsi Vianorist ka autohoolduse 
ja -remondi pakkumist!
Haljala tee 15, Tõrremäe küla, 
Rakvere vald, Lääne-Virumaa
Tel: 322 7411, rakvere@tireman.ee
www.vianor.ee
E-R 8-17

TASUB TEADA

Septembri lõpuni väl-
juvad Tapal bussid 
Pikalt tänavalt otse 
vallavalitsuse hoone 
vastast. Asukoha 
muutuse põhjustasid 
teekatte taastamis-
tööd bussijaama hoo-
ne ümber, kus uuen-
datakse nii teekatet 
kui liikluskorraldust.

Tõnu Lilleorg

Vallavalitsuse liikluskorral-
dusspetsialist Jaanus Mumma 
ütles, et ajutise peatuspaiga 
valikul sai määravaks suhteli-
ne lähedus rongipeatusele ja 
ka see, et asukohas on busside 
peatumiseks sobiv teelaien-
dus parkimistasku näol juba 
olemas.

Busside sõiduplaanid on 
pandud välja kohe sealsamas 
olevale teadetetahvlile. Ajuti-
sest bussipeatusest 50 meetrit 
raudtee poole asub nüüd ka 
ajutine taksopeatus, mõlemad 
peatused on tähistatud liik-
lusmärkidega.

Bussipeatus koliti ümber 
eelmisel nädalal. Pika tänava 
Saiaäri müüja Leena märkis, 
et selle aja jooksul on olnud 
märgata läbimüügi suurene-
mist. „Eks inimesed tahavad 
ikka bussiootamise ajal saia-

Tapa bussipeatus viidi ajutiselt uude kohta

kesi ja karastusjooke osta,“ 
arutles ta.

Ajutisest peatusest paarisaja 
meetri kaugusel Turu tänava 
kortermajas elav Taimi ütles, 
et muutunud bussipeatuse 
asukoht teda ei häiri ja tal on 
nüüd isegi ligem bussi peale 
minna. „Kahju on ainult 
Grossi poe kõrval olnud 
suurte puude mahavõtmi-
sest,“ kommenteeris ta kogu 
kesklinna haaranud tee-ehi-
tustöid. „Need olid ilusad 

puud ja kellegi istutatud, uute 
puude kasvamine võtab ae-
ga,“ sõnas naine.

Kui bussijaam taas avatak-
se, on selle lähedusse rajatud 
uued liikluskorraldusvahen-
did, mis suurendavad jalakäi-
jate ohutust. Nii saab bussi-
jaamast Grossi Toidukaubad 
kaupluseni viiv ülekäigurada 
mõlemale poole künnised, 
millest ülesõitmiseks peavad 
autod hoogu maha võtma. 
Samuti tõstetakse teepinnast 

kõrgemale bussijaama lähistel 
olevale ringristmikule rajata-
vad jalakäijate ohutussaared, 
mis ehitatakse tänavakividest 
ja on praeguseks suures osas 
juba valmis.

Abivallavanem Andrus 
Freienthali sõnul on kogu 
käimasolev kesklinna tee-ehi-
tus kantud jalakäijate muga-
vuse suurendamise põhimõt-
test, millest loodetavasti ka 
autojuhid aru saavad.

Mõneks ajaks väljuvad Tapal 
bussid Pikalt tänavalt. 
Foto: Tõnu Lilleorg
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• Ettevõte pakub tööd C- kat. 
autojuhile (kraanaga veoau-
to). Tel 5554 7177

• Aaspere Agro OÜ otsib 
oma meeskonda põllutööde 
traktoristi. Ettevõte omab 
kaasaegset tehnika-parki. 
Tel 5308 7181

• Ootame oma kollektiivi töö-
kat, kohusetundlikku ja posi-
tiivse ellusuhtumisega lüpsjat 
ning karjakut. Omalt poolt 
pakume sõbralikku ja toetavat 
töökeskkonda, väärilist tasu ja 
töötamisvõimalust arenevas 
ettevõttes. Töö graafi ku alusel. 
Lisainfo tel 5199 6845

• Farm Lääne-Virumaal otsib 
oma kollektiivi tublit karjakut 
ja lüpsjat. Lisainfo 511 3486

TÖÖ/KOOLITUS

•  V a j a t a k s e  m e t s a 
kultuurihooldajat  (võsa-
lõikaja-trimmerdaja). Tel 5676 
1334

• Pakun vanuritele hooldust. 
Tel 5366 7621

• KÜ Võidu 70 otsib maja-
hoidjat-välikoristajat. Tel 
5567 7655

•  V i h u l a  M õ i s  v õ t a b 
t ö ö l e  h o o l d u s t ö ö l i s e . 
Vajalikud on tööoskused 
elektri ja san. tehnilistes 
töödes. Palun saada cv 
e-postiaadressile haldus.
vihula@uhotelsgroup.com. 
Lisa informatsioon tel 5450 
2240

•  A r u  G r u p p  A S  v õ t a b 
tööle trepitehasesse toote 
komplekteerija. Töö eeldab 
täpsust, võimekust raskusi 
tõsta (puidust trepidetailid). 
Nõutav keskharidus. CV saata 
info@arugrupp.ee

•  A r t  C a f e  o t s i b  o m a 
meeskonda täiskohaga 
k l i e n d i t e e n i n d a j a t . 
O o t a m e  t e i e  C V - d 
hotell@artcafe.ee

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

•  K o g e m u s t e g a  j a 
kohusetundlik kojamees-
majahoidja soovib leida tööd. 
Kuni suve lõpuni hinnad väga 
soodsad. Tel 5565 4047

• Kutsume teid hispaania keele 
kursustele neljapäeva õhtuti 
Rakvere Kultuurikeskuses. 
I n f o  j a  r e g i s t r e e r i m i n e 
a.s.wesman@gmail.com

• Ootame oma meeskonnaga 
l i i t u m a  k o k k a  j a 
klienditeenindajat peatselt 
avatavasse pubisse Tapal. CV 
saata: info@rogerresto.ee. 
Lisainfo tel +372 514 7615

• Otsime oma kollektiivi 
üldehitajat ja torumeest. 
Töö pikaajaline, palk on 
konkurentsivõimeline. 
Helistada numbril 5348 
7973

• 10aasta vanune ehitus 
ettevõte otsib oma kollektiivi 
uusi töökäsi Soome objektidele. 
Pakkuda tööd: plaatijale, 
ü l d e h i t a j a l e ,  m a a l e r /
viimistlejale. Töö ülesanne: 
korter ite  renoveerimine. 
V a r a s e m  e h i t u s a l a n e 
töökogemus nõutav, soome 
keel tuleb kasuks. Elamisega 
s a a m e  a i d a t a .  Tä p s e m 
info:  +372 5676 2345 või 
otsintood@fi nrak.ee

• Rumner Grupp OÜ vajab 
üldehitajaid. Tel 5144940

• Pakun tööd tasandajatele/
m a a l r i t e l e ,  p l a a t i j a l e , 
siseviimistlejale Aeroc majale 
Espoos (võib ka allhankes 
Soome fi rmale). Tel +358 4172 
21648

• Ettevõte otsib oma meeskonda 
o s ku s t e  ja  k o g e mu s t e ga 
tänavakivide paigaldajaid. 
Tööde teostamise piirkond on 
üle Eesti. Tel: +372 53 477 840

• Soome fi rma pakub tööd 
kogenud katuseehitaja-
tele. Töökoht on Soomes 
Uusimaa piirkonnas. Te-
gija mehe palk on korralik 
ja vastab Soome ehitus-
ala tingimustele. Lisainfo 
telefonil +372 5816 9972 
või saada CV e-postile 
kattotiimi@kattotiimi.fi 

• USS Security Eesti pakub 
t ö ö d  L ä ä n e -V i r u m a a 
piirkonna turvatöötajale, 
kelle tööülesanneteks on 
turvalisuse ja hea teeninduse 
tagamine kaubandus- ja 
esindusobjektil. Pakume 
tööalast väljaõpet, stabiilset 
tööd. Tööaeg on paindlik, 
mis sisaldab nii päevaseid 
kui öiseid vahetusi. Kõigile 
meie töötajatele laieneb 
igakuine spordisoodustus. 
Lisainfo tel 5558 0057; 5306 
0946 või tule kohale Võidu 3, 
Rakvere E-R 9 – 16, e-post: 
tiit.kivimagi@uss.ee

•  Va j a t a k s e  t ö ö k a i d 
taksojuhte. Tel 528 2659

• Uus Liin OÜ võtab tööle bus-
sijuhi (osaline tööaeg, sobib 
pensionärile). Info tel 509 2583

Loe Kuulutajat www.kuulutaja.ee
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Kulina Lihatööstus www.kulina.ee

Seoses ettevõtte laienemisega 
Rakvere Põhjakeskusesse
võtame tööle 

KLIENDITEENINDAJA
Töö asukoht Rakvere Põhjakeskus.

Kui sulle meeldib suhelda inimestega, oled aus ja kohusetundlik, 
siis võta meiega ühendust: henelii@kulina.ee, tel 5199 9643
või jäta teade FB-sse. 

Otsime järgmisi töötajaid vabadele ametikohtadele:

Viru-Nigulas

Kadrinas

Lisaküsimuste korral helista telefonil 53078815,

personalispetsilist või anna oma soovist teada

e-mailile personal@flexa.ee.

• TOOTMISTÖÖTAJAID

TOOTMISTÖÖTAJAID

OPERAATOREID

TÕSTUKIJUHTI

• OPERAATOREID

•

•

•

• ELEKTRIKU

(CNC, höövel, pahtliliin)

Võtame tööle

Flexa Eesti AS, Vasta küla, Viru-Nigula, 44034 Lääne-Virumaa

FLEXA on loodud Taanis 1972. aastal ja spetsialiseerunud lastele mõeldud Skandinaavia
sisustuslahenduste disainile, tootmisele ja müügile. Me arendame terviklikku kaasaegset Skandi-
naavia interjööri beebidele ja lastele. Kõik FLEXA tooted on disainitud, et luua turvaline ja stimuleeriv
keskkond, mis kohandub, kasvab ja areneb, et vastata laste pideva arengu vajadustele. Meil töötab üle
200 pühendunud ja oskusliku töötaja, kes tagavad laste mööbli kõrgeima kvaliteedi. Meie 2 tehast (Kadri-
nas, Viru-Nigulas) toodavad lastemööblit männist, kasest ja MDF-ist.
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MAAMAJANDUS

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turul 17.08.2017. a:
Turg avatudE - L 8-16, Laada 39

HINNAD RAKVERE TURUL

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Turul veel müügil:
* sügislilled (astrid, krüsanteemid)
* tööstuskaup - riided ja jalanõud

* kasutatud riided
* igal laupäeval saunavihad

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind

Kartul kg 0,80 1,20

Petersell kg 6,00 8,00

Till kg 5,00 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Punapeet tk 1,50 2,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Värske kurk (väike) kg 1,50 1,80

Värske kurk 
(poolpikk)

kg 1,00 1,20

Hapukurk kg 5,00

Tomat kg 2,50 3,50

Värske kapsas kg 1,00

Porgand kg 1,50 2,00

Kaalikas kg 1,50

Suvikõrvits kg 1,50

Aedherned kg 4,00 5,00

Aeduba kg 2,50 4,00

Põlduba kg 3,00

Paprika kg 1,70

Astelpaju kg 10,00

Maasikad kg 5,00

Metsamaasikad kg 25,00

Vaarikad kg 10,00

Mustikad liiter 5,00

Kultuurmustikad kg 10,00

Karusmari kg 4,00

Mustsõstar kg 4,00

Punanesõstar kg 3,00 4,00

Ploomid (Poola, Hisp.) kg 2,50 3,50

Viinamarjad kg 3,00 3,50

Arbuus (Kreeka) kg 1,80

Kukeseened kg 5,00 6,00

Mädarõika juur kg 9,00

Värske mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

Toorpiim T, N, L kella 
10st

liiter 0,67

Rukkimaarjapäeval 
pidasid Eesti Rukki 
Selts ja Eesti Põllu-
majandus-Kauban-
duskoda Väike-Maar-
ja vallas rukkikunin-
gas Hans Kruusamä-
gi valdustes rukkilõi-
kuse päeva. Räägiti 
rukki väärtusest ja 
aktsiooni „100 rukki-
põldu ja miljon juu-
belileiba Eestile!“ kul-
gemisest.

Liisi Kanna

Eesti Rukki Selts algatas 
möödunud kevadel Eesti Va-
bariigi 100. aastapäevale pü-
hendatud liikumise „100 ruk-
kipõldu ja miljon juubelileiba 
Eestile!“. Aktsiooni üldisem 
siht on hoida elus Eesti rukki-
kultuuri, kitsamaks eesmär-
giks teha Eestile sajandaks 
sünniaastapäevaks omalaadne 
kingitus.

Eesti Rukki Selts, Eesti Põl-
lumeeste Keskliit, Tartu Mill 
möldrite esindajana ja Leibur 
leivatootjana sõlmisid nelja-
poolse koostöökokkuleppe. 
Leppega püüti saavutada, et 
vähemalt sada rukkitootjat 
kõigist Eesti maakondadest 
külvaks 2016. aastal põllutäie 

Simunas peeti suurt rukkilõikuse päeva

rukist, millest saaks küpseta-
da vähemalt miljon rukkilei-
ba.

Esimese rukkipõllu külvas 
toona Väike-Maarja vallas 
Äntu külas Eesti Rukki Seltsi 
asepresident, rukkikuningas 
Hans Kruusamägi. Teisipäe-
val peeti selsamal põllul pidu-
likku rukkilõikuse päeva ning 
kuningas lõikas esimese vihu.

„Rahvuspärimuse järgi 
peaks tänaseks rukkilõikus 
olema tehtud ja pool tuleva 

aasta saagiks külvatud. Prae-
gu peame aga tunnistama, et 
vara on isegi veel lõikusega 
alustada. See kinnitab niigi 
teada tõde, et põllumees elab 
ja tegutseb looduse meeleval-
las,“ märkis Kruusamägi.

Kuningas rõhutas, et rukki 
kasvatamine on Eestis tundlik 
teema, seostudes rohkem pat-
riotismi ja traditsioonidega 
kui majanduslikult tulusa et-
tevõtlusega.

„Millal siis veel, kui mitte 

meie suure riigi juubeli puhul 
teadustada endale seda kul-
tuuri ja neid tavasid, mida on 
aastasadade jooksul siinmail 
austatud ja mis on meie rahva 
elujõu allikas. Just sellepärast 
alustas Eesti Rukki Selt liiku-
mise „100 rukkipõldu ja mil-
jon juubelileiba Eestile!“,“ sel-
gitas rukkikuningas, rõõmus-
tades, et aktsiooni käigus kül-
vati rohkem põlde, kui loode-
tud – 134.

„Kui kogu saak õnnestuks 
ära koristada, saaks sellest 
küpsetada mitte miljon, vaid 
kümme miljonit rukkileiba. 
Loodame, et loodus teeb ka 
omapoolse kingituse ja tuleb 
üle aegade parim saak.“

Eesti Põllumajandus-Kau-
banduskoja juhatuse esimees 
Roomet Sõrmus rõhutas, et 
ettevõtmine tõstab teadlik-
kust. „Lõikame täna rukist, 
mis sai peaaegu aasta tagasi 
külvatud. Kulub veel mitu 
kuud, enne kui sellest viljast 
saab küpsetada esimese leiva. 
Usun, et selle aktsiooniga 
jõuab paljude inimeste tead-
vusesse, kui pikad on toot-
misprotsessid põllumajandu-
ses ja kuidas jõuab leib meie 
lauale.“

Lõikuspäeval sõna võtnud 
maaeluminister Tarmo 
Tamm kirjeldas viljapõlde ja 
maale elama jäänud inimesi 
kui Eesti südant. „Eriti hindan 
neid põllumehi, kes ei mõõda 
oma tulemust ainult tonnides, 
hektarites ja arvudes, vaid 
mõtlevad ka sellele, kuidas sel 
piirkonnal läheb, kuidas seal-
sed inimesed elavad ja kuidas 
ajaloos toimetati,“ märkis mi-
nister.

„Eesti rukist on hinnatud 
läbi aegade ja nimetatud ka 
Eesti kullaks. Tänan neid ini-
mesi, kes rukkikultuuri edasi 
viivad. Põllumehed annavad 
väga väärika panuse Eesti rii-
gi sajandaks juubeliks,“ lisas 
ta.

Esimene miljonist rukkilei-
vast lõigatakse lahti 17. no-
vembril Eesti Rahva Muuseu-
mis toimuval lõikuspeol.

Rukkilõikuspäeva toimumispaika liiguti rongkäigus rukkikuningas Hans Kruusamägi juhti-
misel, Väike-Maarja pasunakoori helide saatel. Üritusel tutvustasid Põllumajandusmuuseu-
mi esindajad, kuidas varasematel aegadel rukkilõikusega seotud toimingud käisid ning tut-
vuda sai ka tänapäevase tehnikaga. 

Foto: Liisi Kanna

Septembrist alustab tööd uus 
metsaregistri infosüsteem

11. septembrist alustab tööd uuendatud metsaregistri in-
fosüsteem. Seoses üleminekuga uuele süsteemile suletakse 
23. augusti õhtul e-metsateatise teenus ning kuni 11. sep-
tembrini ei ole võimalik e-metsateatisi esitada.

„Praegu kasutusel olev infosüsteem töötati välja enam kui 
kümme aastat tagasi ning on tänaseks moraalselt vanane-
nud. Uus süsteem on märksa kasutajasõbralikum ning 
funktsionaalsem, lisandunud on ka täiesti uusi võimalusi. 
Oluliselt on parandatud ka uue süsteemi turvalisust,“ selgi-
tas keskkonnaminister Siim Kiisler.

Metsaregistri pidamise eesmärk on koguda ja säilitada 
andmeid metsa paiknemise, pindala, tagavara, kasutamise ja 
seisundi kohta. Metsaregistri metsaportaal on mõeldud ka-
sutamiseks avalikkusele Eesti metsade kohta info saamiseks 
ning metsakorraldajatele ja metsaomanikele riigiga suhtle-
miseks ning oma metsaga seotud asjaajamistel silma peal 
hoidmiseks.

Kuulutaja



Kuulutaja reede, 18. august 2017 REKLAAM 9

SAUEL
Pärnasalu 34
E-R 10-19
L    10-16

PÄRNUS
Sillakeskus
Papiniidu 5
E-R 10-19, L 10-16

TARTUS
Vahi 5
E-R 10-19
L 10-16

PÕHJAKESKUS
Tõrremäe
E-P 10-20

SOODNE JÄRELMAKS
12 !KUUKS

VEEBIPOOD
www.moobliait.eeRAKVERE

VitriinkappKummutKapp

Sekretär

TV-kapp

KummutTV-kapp

Miniset

Maal

Nagi

Serviis

ToolSekretär

Juusturiiul

Lauake Tool

Ajalehehoidja Vask

Kaminakell

Telefon

Kohviveski

Baar

Kapike
550 €
47.08 €/kuu

390 €
33.75 €/kuu

420 €
36.25 €/kuu

285 €
25 €/kuu

199 €
17.83 €/kuu

135 €
12.50 €/kuu 105 €

210 €
18.75 €/kuu

350 €
30.42 €/kuu

146.25 €
13.44 €/kuu

246 € 21.75 €/kuu

135 €
12.50 €/kuu

101.25 €112.50 €

150 €

56.25 €

54 €

45 €

60 €

45 €

90 €

75 €

135 €

120 €195 €

410 €

41.25 €

67.50 €

78.75 €

55 €

90 €

105 €

45 €

135 €

-25%

-25%

-60%

-25%

-25%

-25%

-25%

-25%

-25%

-40%

www.moobliait.ee

DIIVANITE ja TUGITOOLIDE SOODUSMÜÜK

SUUR VALIK!

MEGA-

hinnad!

Relax 11Relax 15

Relax 2
Betsy

1020€833 €
86.25 €/kuu70.67 €/kuu

1700 €

156€
14.25 €/kuu

260 €

764.50€
64.96 €/kuu

1390 €

1190 €

-40%
-30%

-45% -40%

Põrandakell
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• Müüa 1toaline renoveeritud 
vannitoaga korter (29 m2, III 
korrus) Jaama pst. 13 Rakvere. 
Hind ei ole kivist! 23 200 €. Tel 
5666 6745

• Müüa 1toaline k.m. korter 
Rakveres. 3/3 korrus, 35 m2, 
rõdu. Tel 512 2985

• Müüa soodsalt Tapa linnas 
kõigi mugavustega 1toaline 
korter Eha tn. 15. Heas korras, 
keskküttega, 5/5 korrus, 28 
m2, PVC aknad , turvauks, san. 
remonditud, KÜ olemas ja 
trepikojal vahetatud aknad ja 
uksed. Olemas parkimiskoht, 
kool lähedal ja hea bussi- ja 
rongiühendus teiste linnadega. 
Hind 9 500 €. Tel 518 5246, meili 
aadress raul.ois@mail.ee

• Müüa 2toaline korter Sõmerul 
Astri tn. Tel 5622 7861

• Müüa 2toaline ahiküttega 
korter koos garaažiga Väike-
Maarjas. I korrus, pakettaknad. 
Toimiv ühistu. Hea asukoht. 
Hind 15 000 €. Tel 5664 5350

• Müüa 2toaline ahiküttega 
korter Tamsalus. II korrus. Tel 
5567 7659

• Müüa heas korras möbleeritud 
2toaline korter Tamsalu linnas, 
aiamaa. Hind 7 500 €, saab 
kaubelda. Tel 511 0478

•  Mü ü a  Pa i d e  k e s k l i n na s 
2toaline k.m. korter (II k, 41 
m2). Tel 5341 3861

• Müüa 2toaline korter Toila 
vallas Vokas. Tel 5193 8904

• Müüa Essu külas Pargi tänaval 
2toaline remonti vajav korter. 
Vahetatud on korteri välisuks ja 
osaliselt aknad. Majas on toimiv 
korteriühistu. Hind 5 500 €. Tel 
5557 2056

• Müüa kõigi mugavustega 
2toaline keskküttega korter 
Tapa linnas Eha tn 12. 5/5 korrus, 
rõduga, eraldi toad, 48 m2, PVC 
aknad, turvauks, heas korras, 
köögimööbliga. Hind 14 500 €, 
omanikult. Tel 518 5246

• Lehtse alevikus remonti 
vajav korter. Katastri tunnus 
40002:003:0940, 412/3603 
mõttelist osa kinnistust ja 
reaalosa eluruum nr. 1, mille 
üldpind on 41,20 m2. Korter 
2toaline, köök, magamistuba, 
elutuba ja esik. Korteris külm 
vesi, kuivkäimla koridoris, 
v a n n i t o a  l i h t s u s t a t u d 
e h i t a m i s e  v õ i m a l u s 
korterisse. Vahetatud aknad 
ja uus puupliit, soojamüüriga, 
vahetatud ahju südamik. 
Olemas aiamaa ja puukuur. 
Majas kokku 8 korterit. Kindla 
ostjaga hinna läbirääkimiste 
võimalus. Hind 10 000 €. Tel 
5845 3565

• Müüa 3toaline mugavustega 
korter (67 m2) Väike-Maarja 
v a l l a s  Va o  k ü l a s .  H i n d 
kokkuleppel. Tel 5399 3559

•  Mü ü a  3 t o a l i n e  k o r t e r 
Tamsalus. Info tel 5566 3712

• Müüa Tamsalus 3toaline 
renoveeritud korter, aiamaa. 
Tel 5386 2477

• Müüa Tapa linnas avar 3toaline 
korter või vahetada väiksema 
korteri vastu. Hind 11 500 €. Info 
tel 569 7 5317

• 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 1-3toalise 
korteri. Tel 5697 5317

• Ostan san.remonti vajava kor-
teri Rakveres või lähiümbruses. 
Tel 5550 0588

• Noor pere soovib osta maja 
Rakvere (Haljala) ümbruses. 
Võib vajada remonti. Tel 5552 
7229

• Noor pere soovib osta Haljala 
valda min. 2 ha maad kodu raja-
miseks. Tel 5800 4824

• Ostan garaaži Ussimäel. Tel 
5823 3780

• Ostan garaaži Rakveres <1000 
€. Tel 5550 0588

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

KINNISVARA

VAHETUS

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

•  S oovin Rakveres  üür ida 
2-3toalise ahiküttega korteri. 
Helistada 5568 7391

• Vahetada renoveeritud majas 
heas korras  3toaline  kõigi 
mugavustega korter Rakveres 
2toalise korteri vastu. Ootan 
kõiki pakkumisi. Tel 327 7907, 
5391 5613

• Vahetada või müüa 2toaline 
k . m.  ko r t e r  Ku n d a s  mu u 
k i n n i s v a r a  v a s t u .  w w w .
kv.ee/2890337. Tel 5550 0588

527 1011

32 000 €

32 000 €

• Kinnistu 1,87 ha, männimets

• Hea juurdepääs

• Saun, 2 kuuri, laut, garaaž

MÜÜA MAAMAJA
SAARA KÜLA, ROELA

MÜÜA REHIELAMU
VANA-PAJU, RAKVERE VALD

• Ehitusaeg 1903. a

• Kinnistu 1,1 ha

• 2 tuba ja köök, puurkaev

MÜÜA MAJA
NÕMMISE, RÄGAVERE VALD

• 2 tuba, köök, abihooned

• Kinnistu 1,82 ha, mets 1,1 ha

• Uljaste järv 9 km kaugusel

24 000 €

29 000 €

527 1011 95 m²

22 900 €

• Kinnistu 3,29 ha

• Puurkaev, elekter, abihoone

• 4 tuba, köök ja saun

MÜÜA MAAMAJA
KISSA, AVANDUSE VALD

40 m², I k

SOOVITAKSE OSTA 2-TOAL. KORTERIT 1-3 KORRUS

527 1011 163 m²

527 1011 252 m²

527 1011  78 m²

527 1011 107 m²

MÜÜA MAAKODU

ARUKSE, LAEKVERE VALD

• Kinnistu 1,56 ha, naabrivalve

• Elumaja vajab remonti

• Puukuur, abihoone-saun

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

Meie Lääne-Virumaa parimad maaklerid
ja kinnisvarapakkumised

Sinu heaks loodud!

Helve Keskülla 
Maakler/hindaja

511 6466
helve.keskylla@pindi.ee

Anu Veldre 
Maakler

501 3658
anu.veldre@pindi.ee

Merle Nagel 
Maakler/hindaja

5800 3648
merle.nagel@pindi.ee

ÜÜR
2toal korter Rakveres, Lai tn 
1 III korrus, üp 43,7 m2, ÜÜR: 
200 €/kuu + komm kulud  tel.: 
50 13 658 Anu

Büroopind Rakveres, Haljala 
tee 5, II korrus, üp 100 m2, 
ÜÜR: 200 €/kuu + komm 
kulud  tel.: 50 13 658 Anu

Haljala v, Haljala al, Rakvere mnt 
23/Metsvindi tee 3, krunt 1,10 
ha, üp 291.2 m2, müüakse koos 
ärimaaga Haljala al, Metsvindi 
tee 3, 9726 m2 H: 79 000 € tel: 50 
13 658 Anu

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

Tamsalu v, Porkuni k, Järvekalda 
tn 3/Lossi tn 1, MÕISAKOMPLEKS 
kinnistu 2478,7 m2 H: 360 000 € tel: 
50 13 658 Anu

Tapa, Pikk, krunt 1205 m2, üp 
167,1 m2, rah.seisukord H: 47 000 
€ tel: 51 16 466 Helve

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

Rakvere,  Rahu 13, üp 58,9 m2, 
I k, rõdu  H: 41 700 €  tel.: 50 13 
658 Anu

Rakvere, Seminari 34, üp 61,9 
m2, II k, rõdu, renoveeritud, 
ahi- ja el küte H:48 000 € tel: 58 
00 36 48 Merle

Rakvere, Lennuki 1, üp 54 m2, 
III k, rõdu H:21 500 € tel: 58 00 
36 48 Merle

Kunda,  Pargi 18, II k, üp 61,5 m2, 
enampakkumine H: 550 € + KÜ 
võlg tel: 50 13 658 Anu

Kunda,  Koidu 87, V k, üp 61,9 
m2, enampakkumine H:750 € + 
KÜ võlg tel: 50 13 658 Anu

Kunda,  Ehitajate 3,  I k, üp 73,5 
m2, enampakkumine  H: 1400 € 
+ KÜ võlg tel: 50 13 658 Anu

Rakke v, Rakke, Oru 4, III k, 67,6 
m2 H: 1700 €  tel: 50 13 658 Anu

Vihula v, Võsupere k, II k, 66,9 
m2, rõdu, kamin H: 10 000 € tel: 
50 13 658 Anu

Vihula v, Eisma k, suvila, krunt 
2834 m2, üp 157,5 m2, 5 tuba, 
saun, garaaž H: 70 000 € tel 58 
00 3648 Merle

Sõmeru v, Vaeküla,  Viinavabriku 
tee 6, krunt 5536 m2, üp 1787,9 
m2 H: 30 000 € tel: 50 13 658 Anu

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: 4300 € tel.: 50 13 658 Anu

Vihula v, Adaka k, krunt 21 700 
m2, üp 95,8  m2 H:75 000 € tel: 
58 00 36 48 Merle
Kunda,  Mageranna tee 6, krunt 
2665 m2, üp 110,8 m2  H: 23 000 
€ 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

Rakvere, Lina tn, krunt 810 m2, üp 
99 m2, kaasomand, 1/2 kinnistust 
H: 21 000 € tel: 51 16 466 Helve
Rakvere, Seene tn, krunt 592 m2, 
üp 155,2 m2, paariselamu H: 115 
000 € tel: 51 16 466 Helve
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

Haljala vald, Aaspere küla, Kase, 
II k, ridaelamuboks 120 m2, hea 
seisukord H: 28 700 € tel: 58 00 
3648 Merle
Ambla v, Ambla al, Pikk tn, 
elamu-raamatukogu, krunt 2077 
m2, üp 368,3 m2 (v.a üks korter 
45,7 m2). H: 10 000 € tel: 51 16 
466 Helve
Viru-Nigula v, Malla k, I k, 91,1 
m2, pool maja, krunt 1615m2  H: 
15 000 € tel: 50 13 658 Anu

Kunda,  Kasemäe 17,  VII k, üp 
37,5 m2, rõdu, enampakkumine  
H: 900 € + KÜ võlg tel: 50 13 
658 Anu

Tamsalu, Sääse 8, III k, üp 47,2 
m2, sisustus, tehnika H: 8 900 € 
tel: 51 16 466 Helve
Kunda, Pargi 18, II k, üp 43,9 m2  
H: 12 000 € tel: 50 13 658 Anu
Kiviõli, Uus 5a, III k, üp 53,7 m2  
H: 4800 € tel: 50 13 658 Anu
Väike-Maarja,  Tamme 5, II k, 
üp 43,4 m2  H: 7 900 € tel.: 50 13 
658 Anu

ÜHETOALISED KORTERID

KAHETOALISED KORTERID

KOLMETOALISED KORTERID

MAJAOSAD

MAJAD

Rakvere, L.Koidula 8, üp 25 m2, 
II k, ahiküte H: 12 000 € tel: 50 
13 658 Anu
Kunda,   Tammiku põik 2, III k, 
üp 39,6 m2, enampakkumine, 
H: 700 € + KÜ võlg tel: 50 13 
658 Anu
Tapa, Fr. R.Kreutzwladi tn 19, 
üp 42,7 m2, I korrus, rõdu H: 30 
900 €  tel: 51 16 466 Helve
Tapa, Roheline 16, üp 26,4 m2, 
III korrus, vajab remonti. H: 8 
900 € tel: 51 16 466 Helve

NELJATOALISED KORTERID
Väike-Maarja, Tamme, III, 77,1 
m2, hea seisukord H: 23 000 € tel: 
51 16 466 Helve

Viru-Nigula v, Malla k, I k, 91,1 
m2  H: 15 000 € tel: 50 13 658 Anu

Vihula v, Võsupere k, III k, 81,7 
m2  H: 17 000 € tel: 50 13 658 Anu

Vinni v, Roela, Järve 6, III k, 80 
m2, rõdu, küte puudub  H: 12 000 
€ tel: 50 13 658 Anu

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

ÄRIPINNAD
Väike-Maarja v,  Kaarma k, 
põllumajanduslik tootmishoone 
ja – tootmismaa, krunt 379 000 
m2, hoone 2932 m2, elekter, vesi, 
maagaas H: 69 000 €  tel: 51 16 
466 Helve

Ta p a ,  L i n d a  4 ,  e n d i n e 
õppehoone, üp 2380,9, krunt 
18003 m2 H: 55 000 €  tel: 50 13 
658 Anu

SUVILAD

MAA
Sõmeru v, Ubja k, 9897m2, 
tootmismaa, H: 9000 € tel: 50 
13 658 Anu

Haljala v, Haljala al, Metsvindi 
tee 3/ Rakvere mnt 23, krunt 
9726 m2, ärimaa, müüakse koos 
elamuga, krunt 1,10 ha, üp 291.2 
m2, H: 79 000 € tel: 50 13 658 Anu

Rakvere, Kesk tn 33a, krunt 
1451 m2, elamumaa, H: 11 000 
€ tel: 50 13 658 Anu

• Müüa 3toaline remonditud 
korter  Kiviõlis (2/5). Toad 
eraldi, asetus läbi maja, rõdu. 
Suur köök, WC ja vannituba 
eraldi. Välisuks lukus, fonolukk, 
veetorustik vahetatud. Majas 
tegus korteriühistu. Hind 7 000 
€. Tel 5569 8008

• Müüa avar 4toaline ahiküttega 
korter Rakveres. Tel 504 2186

•  Mü ü a  4 t o a l i n e  k o r t e r 
Kadrinas. Hind 37 000 €. Tel 
511 0811

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

• Müüa renoveeritud maja 
Rakvere linnas. 3 tuba, uus köök, 
nat. parkett, saun. Tel 5694 6444

• Müüa maja Rakveres Välja 
tänaval. Tel 5866 3210

• Müüa suurem elamu Rakvere 
piiril või osa sellest. Tel 507 4958

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

• Müüa kahekorruseline maja 
Väike-Maarja vallas .Hind 20 000 
€. Tel 5563 5727

• Müüa suvila Tõrmas. Tel 5340 
8397

• Müüa elamumaad  3  km 
Rakverest. Krunt. 1,2 ha, 1,3 ha, 
1 ha. Tel 5694 6444

• Müüa krunt (2000 m2) 7km 
Rakverest, kommunikatsioonid 
olemas. Tel 5660 3585
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• Starterite ja generaatorite 
remont. Uued ja vahetusfondi 
generaatorid ja starterid. 
Kiire tarne. Tel 526 0545

• Müüa mootorratas Honda 
CBR 250R 19kW. Esmane 
registreerimine 6.2016. a. 
Mootorratas täies korras, 
läbisõit 2270, esimene hooldus 
1000 km tehtud, edaspidi 
6000 km või 1 aasta, ostetud 
Catweesist. Hooldusraamat, 
eestikeelne kasutusjuhend, 
signalisatsioon, roolilukk, 
ABS pidurid, signalisatsioon 
( k a l d e a n d u r i g a ) ,  G I V I 
tagakast 33L ; tuuleklaasi 
kõrgendus. Lisainfo http://
w w w . m o t o t e h n i k a . e e /
used/2296237, tel 5194 1303

NAERATA!

• Anda üürile renoveeritud ja 
möbleeritud korter Kundas. Tel 
5196 1234

• Anda noorele pensionärile 
1 tuba 2toalisest puuküttega 
korterist Rakvere kesklinnas. 
Tel 528 5416

• Annan üürile 1 toa 4toalisest 
korterist Lepnal korralikule ini-
mesele. Tel 5894 7157

• Anda üürile Tapa linnas erine-
vad 1-3toalised korterid. Info 
tel 5110 478

• Anda üürile 1toaline korter. 
Tel 5350 5389

• Üürile anda Rakvere kesklinnas 
remonditud ja möbleeritud 
1toaline korter. Info 5346 9751

• Anda üürile 1toaline korter 
Tapal, I korrus. Üür 90 €. Tel 
511 0478

• Üürile anda 1toaline korter 
Tapa kesklinnas, II korrus. Üür 
200 € kuus. Tel 503 4972, info@
ko.ee

• Üürile anda Tapal pikemaks 
ajaks renoveeritud 1toaline 
korter. 2/2, ahi + elektriküte + 
konditsioneer, möbleeritud, 5 
min. rong-poed. Üür 50 €. Tel 
5648 8989

• Annan pikemaks ajaks üürile 
1toalise  möbleeritud kõigi 
mugavustega korteri Tallinnas 
Lasnamäel Laagna kaupluse 
ligidal. Hea ühendus kesklinna ja 
Mustamäega. Hind kokkuleppel. 
Helista 5660 2072

• Anda üürile Rakveres 2toaline 
kapitaalremonditud korter koos 
mööbli ja tehnikaga. Väiksed 
kommunaalid Hind 300 €/kuus 
+ kommunaalid. Tel 508 3305

• Annan elamiseks 2toalise 
puuküttega korteri  Huljal 
pikemaks ajaks,  kes teeks 
korteris remondi. Info 528 5416

• Anda üürile pikemaks ajaks 
remonti vajav 2toaline korter 
Tapa linnas, üür 50 €. Tel 511 
0478

•  A n d a  r e n d i l e  2 t o a l i n e 
ahiküttega korter Laekveres. 
Vesi sees. Info tel 527 0058

• Alates 1-20 töömeest saavad 
öömaja Rakvere kesklinnas. 
Korralik elamine. Tel 5164 685

• www.toonklaas.ee

•  A ku d  mur utraktor i le, 
rollerile, mootorratastele, 
ATV-le ja igale poole mujale. 
Rägavere tee 38, Agroparts 
OÜ. Tel 32 58 970, 5260 545

• Müüa Ford Focus Turnier 1,6i 
03/2005. a uuem keremudel, 
74 kW bensiin, helehall met, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 
2xel.aknad,  väga korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

ANNAN ÜÜRILE

SÕIDUKID

OST

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

mine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• Ostan VAZide, Moskvichi, 
ZAZ965 uusi plekke, stangesid, 
tulesid, ilukilpe, veneaegseid 
uusi rehve. Tel 515 7395

• Ostame igas seisukorras 
sõidukeid ,  hea pakkumise 
korral kiire tehing. Helista 5612 
3431 ja saate teada, palju me 
teie auto eest pakume. Lääne-
Virumaal tuleme kohale 1 tunni 
jooksul!

•  Ostan s õiduauto  (Avant 
(bensiin), Audi A3; A4, Volvo, 
Volkswagen). Tel 5386 6881

• Ostan autoromusid. Tel 5558 
5956

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car     1,8i             98
AUDI S4/A4       4,2 i             06
AUDI A3          1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                        84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro                94 
AUDI 100 sed/avant                    94
AUDI V8 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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

• Soovin üürida 1toalist korterit 
Rakveres. Tel 5669 1427, Kristjan

• Soovin üürida 3-4toalist 
korterit Rakveres. Tel 5919 2766

• Soovin üürida Sauel 1-3toalist 
korterit. Võib vajada remonti ja 
olla ahiküttega. Hea oleks hilisem 
ostuvõimalus. tarmeerika@
gmail.com, tel 5375 9620

• Pere soovib üürida maja 
Rakveres hilisema ostusooviga. 
Tel 5308 1705

• Veoautorehvide taastamine 
ja taastatud rehvide müük. 
Kõik mustrid ja mõõdud 
veoautodele, bussidele ning 
haagistele. Kauba kohale 
toomise võimalus. Tel 516 
3671

• Müüa kaubik Ford Transit 
2002. a. Info 528 5416

•Müüa Opel Astra Twinport 
1,6i 11/2003. a 76 kW bensiin, 
kuldne metallik, hooldusraamat, 
konditsioneer, el.aknad, stereo, 
v e o k o n k s ,  l ä b i n u d  t e h n .
ülevaatuse kehtib 11/2017, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa  Opel Corsa.  5 ust, 
luukpära, 1,5D 37 kW. Üv ja 
kindlustus. Ökonoomne – 4,0 
L/100km. Konks, vajab iluravi, 
läbiv rooste puudub, veepumba 
tihend vahetada, kõik muu 
toimib. Valge. Hind 300 €, hind 
ei ole kivist. Tel 5617 8360

• Müüa Renault Dacia Logan 1,6 
2005. a. Auto heas sõidukorras, 
üv 9.2017. Hind soodne, kokku-
leppel. Tel 5664 8311

• Müüa Škoda Octavia 1999. a1,6 
bens, hõbedane. Hind 700 €. Tel 
5649 1828

• Müüa t.roh. Toyota Avensis. 
Universaal, 2,0b, üv 7.2018. a. 
Hind 800 €. Tel 5608 5651

•  M ü ü a  V o l k s w a g e n 
Bora 1,6i 05/2004. a 77 kW 
bensiin, hõbedane, sedaan, 
konditsioneer,  4xel.aknad, 
kesklukk puldist, tume salong, 
roosteta, mõlkideta, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 
Variant 1,6i 09/2004. a 77 
kW, bensiin, kuldne metallik, 
universaal,  konditsioneer, 
kesklukk puldist, 4xel.aknad, 
veokonks, ilusatel valuvelgedel, 
uuem tume salong, täiesti 
roosteta ning mõlkideta, äsja 
läbinud teh.ülevaatuse 09/2018, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 
Variant 1,9TDI 04\2005. a, 74 
kW, turbodiisel, kuldne met, 
universaal,  konditsioneer, 
kesklukk puldist, 4xel.aknad, 
veokonks, uutel suverehvidel, 
roosteta, mõlkideta, äsja läbinud 
t e h n . ü l e v a a t u s e  0 4 \ 2 0 1 8 , 
superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volvo V70 2001. a. Heas 
seisukorras. Tel 5322 9175• 
Müüa kasutatud 14-16tollised 
suverehvid. Tel 5552 7229

• Müüa Ford Mondeo varuosad 
2000. – 2007. a. Tel 5646 6933

• Müüa varuosadeks  Ford 
Mondeo Turnier 1995. a (esiotsa 
avarii). Mootor, sillad, klaasid 
korras; radiaator, esiots katki. 
Tel 528 5416

•  Müüa väga heas  kor ras 
haagissuvila 1996. a. Väga 
heas korras,  toodud aasta 
tagasi Belgiast, sees gaasipliit, 
WC, küte, 3-4 magamiskohta. 
Kõik mis sees, töötab. Kaasa 
gaasiballoon, el.kaabel, akendel 
termorulood. Hind 2 700 €. Tel 
5554 7664

• 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

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Veoteenus Ford Transiti kau-
bikuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 
2415

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

• Transport Ford Transiti kau-
bikuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 
1552

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

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

•  K O L I M I S T E E N U S 
firmadele ja eraisikutele 
üle vabariigi .  Teostame 
kõike, mis on kolimisega 
s e o t u d ,  j a  s e e j u u r e s 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite 
jm. raskete esemeteni välja. 
Võta meiega ühendust ja 
leiame koos teie probleemile 
p a r i m a  l a h e n d u s e.  O Ü 
Kolimised. TEL. 5649 3289 või 
kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

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

•  Autovedu ja puksiirab i . 
Sõidukite kaal kuni 4T ja pikkus 
kuni 7m. Teenus ööpäevaringne, 
kontakt 5810 0020

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 
506 1547

• Puksiir- ja veoteenus soodsalt. 
Tel 5558 5956

•  T r a n s p o r d i -  j a 
h ü d r o t õ s t e t e e n u s  4 , 5 t 
kandevõimega veokiga (kallur). 
Tel 5363 6990 
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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

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

E-R 9-17

Tel 523 3869
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

Holar Ehitus OÜ pakub 
järgmisi teenuseid:

• Vesipõrandakütte paigaldus

• Katuste ehitus

• Plekitööd

• Majade fassaadide soojustus 

ja viimistlus

• Korterite või majade 

renoveerimine/remont

• Lammutustööd

Omame pikaajalisi 
töökogemusi antud 

valdkondades.

Holar Ehitus OÜ

Tel 5628 4142

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

SMIRLINE OÜ   

• ÜLDEHITUS

• KATUSED

• MAJADE FASSAADIDE SOO-
JUSTAMINE JA VÄRVIMINE

• SISEVIIMISTLUS

• PLAATIMINE

• TERRASSID

• ELEKTRITÖÖD 

Rendile anda autobaasil 
korvtõstuk.

Tel 5342 9733, 

ruslan.smirline@gmail.com

FEKAALIVEDU

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame detaile 
paatidele, autodele 

mootorratastele, trepi 
käsipuid ning piirdeid jne 

vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

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

Tel. 5345 9891

e-mail: i.rkatused@gmail.com

          www.facebook.com/i.rkatused

• Settekaevude tühjendamine/
purgimisteenus 7 kuupmeetrise 
m a h u t i g a  V i n n i  v a l l a s  ja 
lähiümbruses. Võimalik sõlmida 
perioodilisi teenuse osutamise 
lepinguid. Hind kokkuleppel. 
Tel 513 7633

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
t ü h j e n d a m i s t .  Ve o -  j a 
tõsteteenus. Külmunud trasside 
sulatus. Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298, 5381 9930

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

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

TAKSOTEENUS

Tel 53 03 04 15

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

KAUBA JA TREILERVEOD. 
Kandevõime 15t, kraana,

kasti mõõdud 2,5m x 5,3m

Tel 56089094

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritö ö d  pädevusega 
elektrikult, boilerite puhastus 
ja remont. Tel 5890 2983

• Elektritööd soodsalt. Tel 5349 
5632

• Ehitame lintvundamente 
ja majakarpe  (Aeroc, Fibo, 
C o l u m b i a ,  p u i t k a r k a s s ) , 
p u i t k o n s t r u k t s i o o n i d , 
puitfassaadid, saunad. Tel 5646 
0674

• Ehitus- ja remonditööd 
nii eramutes kui korterites. 
Vannitoad, siseviimistlus, 
soojustamine, voodrivahetus, 
t e r r a s s i d e  e h i t u s,  s a n .
tehnilised tööd. Hinnad 
mõistlikud. Tel 5373 4876

• Teostame majade, katuste 
j a  a e d a d e  v ä r v i m i s t , 
lammutus- ja abitööd. Tel 
5360 0003

• Kogemustega ehitaja teostab 
kõiki üldehitus-ja remonditöid. 
Sealhulgas ka torutööd ja aedade 
ehitus. Tel 5845 1111

•  T e r r a s s i d e  e h i t u s , 
a i a k u u r i d ,  p u u k u u r i d , 
trepid, fassaaditööd, kõik 
puitkonstruktsioonid. Tel 5670 
9080

• Ehitus- ja remonditööd, 
toru- ja san.tehnilised tööd, 
siseviimistlustööd, plaatimine, 
t a p e e t i m i n e ,  v ä r v i m i n e , 
parketipaigaldus. Tel 518 7979

• Ehitus- ja remonditööd. 
kolmseina@gmail.com, tel 5333 
9179, Priit

•  Va l m i s t a n  m e t a l l i s t 
ae du,  piirdeid,  väravaid, 
varikatuseid, reklaamtulpasid, 
rattahoidjaid, kalmistupinke, 
muid metallist esemeid ja 
konstruktsioone (prügimajad, 
kannel puurid,  tõkkepuud 
jpm). Kuum- ja külmtsinkimise 
võimalus. Samas metalli ja 
lehtvõrgu müük. Info tel 5621 
1330, www.piksmetall.ee

• Paigaldan kõnniteid ja teen 
muid ehitus-remonditöid. Tel 
5606 9271

• Teenus autoveo treileriga. Tel 
5392 0190

• Üldehitus sisetöödest kuni 
välitöödeni. Soovite uut terrassi 
või aeda? Vajate abi sisetöödel? 
Vana katus laseb läbi ning ei 
hoia sooja, vajate uut? Ehitame 
tuulekaste ning paigaldame 
otsa-, harja- ja katuseplekke. 
PS! Meie tehtud osasid töid 
saate piiluda facebooki lehel 
Cold-Constructions. Helistage 
m e i l e  j a  l e i a m e  s o b i v a 
hinnalahenduse! Assistent 
Janne 5300 4548, Mario 5681 
2496 e-mail coldconstructions@
gmail.com. Teeme tööd üle Eesti. 
Cold-Constructions OÜ

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

• Automaatika tiib- ja li-
ugväravatele. Tõstuksed, 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

• Liivapritsiteenused. Hinnad 
kokkuleppel. Tel 5740 8591

• Majade pesemine, värvimine. 
Tel 5670 9080

• Teostan kõiki plaatimistöid, 
siseviimistlus. Tel 5670 9080

• Ehitustööd. Korstnad ja pliidid 
talveks korda ning muud ehitus-
tööd. Tel 5678 0943

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

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspet-
sialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija- ja pottsepa-
teenused. Tel 522 1165

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

• Korstnapühkija ja ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad. Tel 5552 
8487, Vaiko

• Pottsepp. 25a kogemust. Ehi-
tab ja remondib küttekoldeid. 
Tel 506 9683

• Ahjud, korstnad, müürid, 
pliidid. Tel 504 7459

• Teostame lammutustöid. Tel 
5330 5970

• Teeme lammutustöid. Tel 
5450 5198



Liug- ja tiibväravad  
Metallaiad ja piirded 

kvaliteetne  
väravaautomaatika  

Lukud ja uksesulgurid 
Välis- ja  siseuksed 
Müük, paigaldus,  

hooldus 

Tel. 566 20 860  
www.seesamava.ee          
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WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

• Santehnilised tööd.

• Sise-, välis-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 

ehitus. 

• Septikute, imbsüstee-

mide, mahutite müük ja 

paigaldus.

• Teemantpuurimine.

Info: tel 508 9375

• San.tehnilised- ja torutööd. 
Tel 5332 4749

• San.tehnilised tööd. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

• San.tehnilised tööd. Tel 5664 
6055

TORUTÖÖD

Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus
• Põrandate vahatamine
• Igapäevane koristus
• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

•Trimmeritööd, pika rohu 
lõikus. Tel 5539 328

• Puu- ja võsalõikamine, muru 
trimmerdamine. Tel 5670 9080

• Sillaxer OÜ pakub raie- ja 
heakorrateenuseid. Võsa ja 
puude lõikust. Muruniitmine 
trimmeri, kogujaga traktori, 
käsiniidukiga. Lehepuhuriga 
t e r r i t o o r i u m i t e  p u ha s t u s, 
lehtede äravedu. Fassaadide, 
katuste ja muude pindade 
puhastus survepesuriga jne. 
Erinevate tööde teostamine 
v õ i m a l i k  k o r v t õ s t u k i l t . 
Korvtõstuki rent (töökõrgus 
kuni 10m). sillaxer@gmail.com

• Puu- ja võsalõikamine, 
muru trimmerdamine, muru 
niitmine. Tel 5670 9080

• vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 

ehitus (sise- ja välis)

• septikute ja 
biosüsteemsete mahutite 

paigaldus

• san.tehnilised tööd. 

Hinnad soodsad. 

Info 5373 4876

OHTLIKE 

PUUDE 

LANGETAMINE 

JA KÄNDUDE 

FREESIMINE. 

www.puulangetus.eu
Tel 58228154

• K.haridusega kogemustega 
bil.v. raamatupidaja pakub 
t e e n u s t .  A a s t a a r u a n d e d 
soodsalt. Tel 5568 6385

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

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

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

• 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

•  M ü ü n ,  p a i g a l d a n  
j a  r e m o n d i n 
õ h ks o o j u s p u m p a s i d  ja 
konditsioneere. Tel 5024 944

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

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

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

kiirhooldus ning remont.
* Tindi- ja tahma-

kassettide täitmine.
* Sülearvutite ekraanide 

vahetus.
* Kvaliteetsed kasutatud

sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

ELAMUAUDIT OÜ

• ENERGIAMÄRGISED
• ENERGIAAUDITID 
• TERMOPILDISTAMINE 
• KORTERIÜHISTUTE                                                                                                                                     

   NÕUSTAMINE
• KREDEX’I TEHNILINE 

KONSULTANT

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

• Hekkide hoolduslõikus. Tel 
514 3787

• Hauaplatside ehitamine, 
kujundamine, korrastamine 
ja hooajaline hooldamine. Tel 
5834 4024

• Kiviraiduri tööd. Kalmistul 
h a u a k i v i d e l e  d a a t u m i t e 
lisamine. Vanade plaatide ja 
h a u a k i v i d e  p u h a s t a m i n e 
n i n g  t a a s t a m i n e .  E - m a i l 
jyrikivimaailm@gmail.com, tel 
5348 0201

• Hauaplatside hooldus ja 
ehitus. Tel 5660 3585

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

•  Klassikaline massaaž  20 
min/5 €, 30 min/7 €, kupud 3 €. 
Tel 5567 7800

• Pehme mööbli remont. Riide 
valik ja veo võimalus. Tel 322 
7822, 506 1547

• Ansambel, õhtujuhtimine. Tel 
5190 1697

• Tantsumuusika ühemehebän-
dilt igale eale. Õhtu juhtimine. 
Tel 514 9885

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 553 5885

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuu-
sika igale peole!   Tel 5185 318, 
kalevband.kalev@gmail.com
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• Teen puulõhkumis teenust. 
Samas müüa muskuspardid 
(kaks emast, üks isane). Info 
telefonil 5627 3235

• Müüa lambaid ja lambaliha. 
Tel 514 3787

• Müüa traktor MTZ-80 ja T-16. 
Tel 5558 5956

•Müüa võimsate mootoritega 
korralikud murutraktorid 
( k u n i  2 5  h j  j a  l a i a d e 
lõikeorganitega – 130 cm). 
Tel 5559 5649

Müüa kasutatud T-25 (hind 2 
300 €) ja JUMZ kopp, töökorras 
(hind 4 200 €). Tel 5345 7458

Müüa T40AM, Belarus, m2140. 
Tel 5358 6829

• Müüa kuuse- ja kaseistikuid. 
Tel 5398 1891

•  Mü ü a  v ä i k s e s  k o g u s e s 
söödaotra. Tel 5396 9906

• Tasuta sõnnik. Tel 5833 0153

• Müüa soodsa hinnaga sealiha.  
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
5354 3002  või 505 9151

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

•Tapamaja müüb emise lihake-
hasid kohaletoomisega.  Info tel 
5351 7414

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

•Ära anda 2-3kuune musta-
valge kassipoeg. Tel 5620 
7065

• Ära anda hallid kassipojad. Tel 
5878 7173

•  M ü ü a  s o o d s a l t  b r i t i 
lühikarvaline emane kass. Tel 
5302 6788

METS

• Lao tühjendusmüük! II 
sordi materjal al. 150 €/
t m  +  k m  ( t e r ra s s i l au d , 
voodrilaud, tuulekasti laud 
jne.). Küttegraanul Premium 
6 mm 144 €/alus + km. 
Kütteklotsid 30L kott 1 € km-
ga. Saemat. 22x100 170 €/tm 
+km. Saadaval teisi ristlõikeid 
erinevate hindadega. Tel 5306 
7722

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, 
p a l g i  s a a g i m i s e  j a 
nelikanthöövelduse teenus. 
I n f o  t e l e f o n i l  5 0 8 9  2 1 5 
tööpäevadel 8.30 - 17, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Müüa kasutatud betoonplaate 
( 6 x 5 0 x 1 0 0 c m ,  1 4  t k ) , 
eterniitplaate (suured, 5 tk, h. 
soodne) ja sili-kaatkive (tasuta), 
muruniiduk Makita (isevedav, 
h. soodne). Tel 5349 9628

• Punutud traatvõrkaiad, 
lambavõrgud, loomavõrgud, 
keevispaneelid, postid. Tel 516 
3671

EHITUS

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

• Müüa kuiva leppa 40L võr-
gus (30cm). Võrgu hind 2 €/
kott. Kuivad ja kvaliteetsed! 
Tel 5567 5755

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

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

• Müüa küttepuid lepp (33 ja 
50cm). Kuulutus ei aegu! Tel 
5695 1163

• Müüa soodsalt lõhutud 
küttepuid, ka kuivi. Tel 5554 
6093

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

• Müüme 3m leppa al. 16 €/
m3. Tel 5012 905

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

• Müüa saetud ja lõhutud 
k ü t t e p u i d  k o o s  k o h a l e 
toomisega, pikkused vastavalt 
tellija soovile. Tel 5615 2941

• Aastaringselt halupuud 30-
55cm. Halupuud autol laotult 
koos kohale toomisega. Hind 
sisaldab transporti. Helistage ja 
küsige milline kogus ja halupuu 
Teid huvitab. Tel 503 0311

•  Mü ü a  s o o d s a l t  s a e t u d 
ja lõhutud kuivi küttepuid. 
Miinimumkogus 2 rm. Tel 504 
5632

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 504 3326

• Kuivad, pakitud kütteklotsid. 
Vedu tasuta! Hind 1,80 €. Tel 
5383 9215

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

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

•  Müüa lõhutud küttepuid. 
Hind al. 30 €/rm. Koos ko-
haletoomisega. Pikkused al 
25 – 60cm. Tel 5045 632

•  M ü ü a  s a e t u d - l õ h u t u d 
küttepuud, kuivad ja toored. 
Tel 5192 4320

• Küttepuude müük (lepp). 
Halumasina teenus. Tel 5853 
0124

KÜTTEPUUD

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud 
asju: mööbel, nõud, mänguas-
jad, jalgrattad, garaažitööriistu 
ja tarvikuid. Paku julgesti! Tel 
5616 5761

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

• Ostan vanu Eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

• Ostan Ilmar Trulli raamatu 
„Väike viisakas kärbes“. Tel 
5199 1609

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

• Ostan sepaalasi. Tel 5844 7898

• Ära anda ümmargune söögi-
laud. Teavet saab tel 322 7835

• Müüa korras sügavkülmik 
Atlant (kaks sahtlit). Tel 550 1574

• Müüa diivan-voodi (80x190) 
korralik, heledat tooni. Hind 80 
€. Tel 516 4707

• Müüa klaver RIGA. Tel 511 
0478

•  R a k v e r e s  Võ i d u  5 2 
( K r o o n i k e s k u s e  t a g a , 
sissepääs Saue tn-lt ja Võidu 
52 hoovist) müügil terve ja 
puhas kasutatud mööbel 
ja muu kodusisustuskaup 
erinevatest aastakäikudest 
Soomest ja Saksamaalt. Olete 
kõik alati väga oodatud E -R 
10 – 18, L 10 - 15. Facebookist 
leiate meid lehelt - kasutatud 
mööbel ja kodusisustuskaup. 
Tel 5646 3518

• Müüa kasevihad kohale too-
misega 75 senti/tk. Tel 5357 6378

• Müüa väga soodsalt diivani-
laud (kirss), televiisorilaud 
(kirss), kirjutuslaud (kirss), 
elektriradiaatorid, jalgratas 
(noorte), kasutatud tänavaki-
vid (Kloostri, ca 2,5-3 m2). Tel 
5104 147

• Müüa odavalt  suuremas 
koguses klaaspurke. Tel 5396 
9906

• Müüa restaureeritud vanaaegne 
riidekirst. Tel 5668 3582

• Müüa soodsalt lihtne hea 
tootlikkusega õunapurusti 
ja –mahlapress. Tel 5669 6047

• Müüa võimendi  Yamaha, 
roostevaba valamu ja elektril.
kell. Tel 5606 9271

• Müüa metallist mahlapress ja 
vanaaegne riidekapp. Tel 5801 
5321

• Müüa naiste kuldkäekell Zar-
ja (väike kandiline 60ndatest). 
Tel 5665 7343

KODU

OST

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLI
KAUPLUSES LAI 

VALIK UUT JA 
KASUTATUD 

MÖÖBLIT
Uued puitkirj.lauad, 

kummutid, riidekapid, 
voodid, uued nurga-
diivanid, naturaal-

nahast mööblikomp-
lektid, söögilauad ja 

-toolid ja palju 
huvitavat kõigile.

Tule vaatama!
Avatud 

E-R 10-18, L 10-15, 
P  hingamise päev 

Info 5069 814

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

OSTAME tuhandeid erinevaid 
vanaaegseid esemeid! Mööbel 
(kummutid, puhvetid, kapid, 
lauad-toolid jm), toidunõud, 
kohviveskid, militaarkraam (tää-
gid-mõõgad, kiivrid, aumärgid, 
kastid, varustus), kunst (maalid, 
graafi ka), ehted, fotod-postkaar-
did, märgid-medalid-ordenid, 
raamatud, lambid-lühtrid, pude-
lid, väärismetallist esemed, jalg-, 
mootorrattad jm, tehnika, vana-
raha (mündid ja paber), kellad. 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!

• Soovin osta odavalt küttepuid. 
Tel 5196 1234

OST

•  O s t a n  r a a m a t u t e s t 
vanarauani, vanarauast kila-
kolani ning nõukogudeaegseid 
veoautosid. Tel 5808 1220

• Ostan töölaua, kruustangid, 
s a u n a a h j u ,  a l a s i ,  s a u n a 
veeboileri (nii roostevabast 
kui ka metallist), mootorratta/
võrri osi ja muud kila-kola. Tel 
503 1849

• Ostan tsaariaegset raha 
(eelistatud mündid). Tel 553 
4023 ecoselv@hot.ee

• Ostan vanu 1970. – 1990. 
a  v a l m i s t a t u d  Ve n e 1 / 4 3 
m u d e l a u t o s i d  j a  N o r m a 
mänguautosid. Tel 529 1288

•  O s t a n  n õ u k o g u d e a e g s e 
aiakäru (al. või raudkastiga, võib 
vajada remonti) ja saunaahju. 
Tel 5031 849

•  O s t a n  õ u n a  p u r u s t i  j a 
mahlapressi. Tel 558 7000

• Müüa 1. juulil sündinud 
paberiteta Saksa lambakoera 
isased kutsikad, 1,5kuuselt 
350 €, 2kuuselt 400 €. Ema ja 
isa (vägevad koduvalvurid) 
kohapeal näha. Tel 5840 7663

• Soodsalt ära anda emane 
kaeluspapagoi koos puuriga. 
Tel 5302 6788
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• Ostan vanu eesti- ja nõuk-
ogudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

OST

VANAVARA

• Ostan vanu 1970. – 1990. 
a  v a l m i s t a t u d  Ve n e 1 / 4 3 
m u d e l a u t o s i d  j a  N o r m a 
mänguautosid. Tel 529 1288

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

• Ostan vanavara majapid-
amise likvideerimisel - kum-
muti, ümmarguse laua, toole, 
garaažiesemeid, alasi ja muid 
esemeid kila-kolani. Meeldiv 
teenindus! Tel 5031 849

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

Lehtpuumetsa ost,
raieõiguse ost 
(lepp, kask, saar).
Küsi pakkumist.
viruhalud@gmail.com
Tel. 51 84 333

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 

OSTAME ALATI 
KULDA JA HÕBEDAT: 

EHETENA, MUUDE ESE
METENA , MÜNTIDENA , 
MURRUNA. 

V a j a d u s e l  p r o o v i 
määramine, kemikaalidega. 

KULD 585, 1825 €/GR. 

HANSA ANTIIK, PIKK 7, 

RAKVERE. T. 5282330

• www.toonklaas.ee

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

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

•  Mü ü a  k ä s i t s i  k o o r i t u d 
kuuselatte pikkusega 3-5m, 
Yamaha 5hj paadimootor, UAZ 
kastikas. Tel 5662 5497

•  Mü ü a  t ö ö s t u s k a u p a d e 
kaupluse sisustus, riiulid, 
stanged jne. Hind kokkuleppel. 
Info tel 510 0269

MUUD

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres Laada 14. Poistele 
valged pluusid ja viigipüksid 
kooli minekuks

TEATED

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE 
ABI JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul 

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

VANAVARALAAT 
Saksi Mõisas 
20. augus  l 

VARAVALGEST 
PÄRASTLÕUNANI

Info tel 503 5348

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

•  Ostan 6m (20  ja lase) 
merekonteineri. Tel 528 7979

•  O s t a n  n õ u k a a e g s e 
v a hv l i kü p s e t a ja ,  m u l ks u 
kohvikannu ja Vana Toomase 
laualambi ning muud huvitavat 
kila-kola. Tel 5031 849

Kuulutuste vastuvõtt 
Grossi Toidukaupade kauplses 
Joogid iga päev 10-22 
Vilde 6a, Rakvere

Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 3225093 või 
e-postiga kuulutus@kuulutaja.ee

TÄNA MAAILMAS

Täna, 790 aastat tagasi, suri 
maailma üks vägevamaid väe-
pealikke ja riigijuhte Tšin-
gis-khaan. Kuigi kuulsa mon-
goli täpne surmakuupäev on 
teadmata ja on räägitud ka 
näiteks 25. augustist, ollakse 
enamasti siiski veendunud, et 
suurkhaan suri umbes 65aas-
tasena 18. augustil 1227. aas-
tal. 

Mongoli impeeriumi rajaja 
ja aastatel 1206-1227 valitse-
nud Tšingis-khaani eluloos 
on palju valgeid laike. Isegi 
tema sünniaega pole teada: 
sünniaastaks on arvatud olevat 1155, 1162 või 
1167, kusjuures ega mõni teinegi aastaarv po-
le välistatud.

Tšingis-khaani kui sõjaväelase ja riigimehe 
kohta on juba tunduvalt rohkem infot. Ta 
suutis mongoli killustatud hõimud ühendada 
suureks ja võimsaks riigiks, mille juhina võttis 
ta ette vallutusretki Hiinasse, Kesk-Aasiasse, 
Kaukaasiasse ja isegi Euroopasse. Karmi sõja-
mehena ei jätkunud tal halastust vallutatud 
maade rahvaste vastu, mistõttu tsiviilelanik-
konnale korraldatud suured veresaunad pol-
nud sugugi haruldased.

Tšingis-khaani impeerium, mida on nime-
tatud mongolite riigiks, stepiimpeeriumiks, 
hordiks, eksisteeris 13.-14. sajandil. Saanud 
alguse Tšingis-khaani trooniletõusuga 1206. 
aastal, lõpetas riik kõige levinuma arusaama 
kohaselt eksisteerimise 1368. aastal. See oli 
suurim impeerium maailma ajaloos, mis ula-
tus Ida-Euroopast Jaapani mereni. Tipphetkel 
oli impeeriumi suuruseks erinevatel andmetel 
24 kuni 38 miljonit km² ja riigis elas üle 100 
miljoni inimese.

Tšingis-khaani ümbritsevate saladuste hul-
gas on kõige suuremat vastukaja leidnud tema 
matmise asjaolud. Kuigi suurkhaan suri 1227. 
aastal Hiinas, toodi tema surnukeha Mongoo-
lia territooriumile tagasi ja tema viimaseks 
puhkepaigaks sai arvatavasti Hentij aimakk 
(provints), kus ta oli ka sündinud. 

Vahetult pärast Tšingis-khaani surma kirju-
tas anonüümne autor teose „Mongolite salaja-
ne ajalugu”, kus on pisike vihje ka valitseja 
hauakambri asupaiga kohta. Kord sünnipaigas 
jahiretkel viibides oli suurkhaan puu alla puh-
kama istunud ja sõnanud: „Milline suurepära-
ne vaade! Kui ma suren, matke mind siia!”

Aga kuhu valitseja täpselt maeti, seda pole 

teadlased suutnud tänaseni 
välja selgitada. Sajandite 
jooksul on küll välja käidud 
kümneid, kui mitte sadu 
erinevaid versioone nii 
haua asukoha kui matmis-
meetodite kohta, kuid 
Tšingis-khaani säilmete 
leidmiseni pole see lähe-
male viinud. Kõige levinu-
mate versioonide kohaselt 
võiks suurkhaani haud 
asuda kusagil Ononi jõe 
kallastel või Burhan Hal-
duni pühal mäel.

Üheks põhjuseks, miks 
Tšingis-khaani haud on senini leidmata, on 
see, et kõik valitseja matmisega seotud isikud 
(orjad, sõdurid, ametnikud) tapeti, et keegi ei 
saaks haua asukohta reeta. Ühe versiooni ko-
haselt olevat suurkhaani hauast juhitud kogu-
ni üle jõgi, et mitte keegi mitte kunagi seda ei 
leiaks. Teine kuuldus räägib, et hauale lasti 
trampima tuhat hobust ja seejärel istutati sin-
na puud, et ei jääks vähimatki märki matuse-
paigast. Ajalooallikate järgi olevat Tšin-
gis-khaan ise soovinud, et tema haua asukoht 
jääks igavesti saladuseks. 

Siiski pole kaotatud lootust Tšingis-khaani 
hauapaik üles leida. Üsna hiljuti sattusid Mon-
goolia teetöölised Hentij aimakis Ononi jõe 
kaldal antiiksele hauale, kust on leitud mitu-
kümmend skeletti. Teadlaste kinnitusel olevat 
tegemist kuningliku hauakambriga ja oleta-
takse, et tegu võib-olla isegi Tšingis-khaani 
matusepaigaga.

Teisalt on võib-olla parem, kui Tšin-
gis-khaani hauda üles ei leita ja seda ei avata. 
Ühe legendi kohaselt pidavat pärast mongoli 
impeeriumi rajaja hauakambri avamist algama 
kõige halastamatum, verisem ja julmem sõda, 
mida maailm on kunagi näinud. Väidetavalt 
olevat nõiad ja šamaanid pannud needuse iga-
ühele, kes julgeb Tšingis-khaani hauarahu 
rikkuda. 

Sellega seoses meenutatakse sageli mongoli 
päritolu 14. sajandi väepealiku Timuri ehk 
Tamerlani lugu. NSV Liidu teadlased avasid 
keelitustest hoolimata Timuri hauakambri 20. 
juunil 1941 ning vaid kaks päeva hiljem rün-
das Saksamaa Nõukogude Liitu ja algas Teise 
maailmasõja üks verisemaid etappe.

Allan Espenberg

Legend: Tšingis-khaani haua 
avamisega kaasneb verine sõda
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Sõmerul, Võsul, Väi-
ke-Maarjas ja Haljalas näeb 
lähipäevil inglise komöödiat 
„Igaühele oma”, kus mängi-
vad Rakvere trupi kaRakTer 
näitlejad.

Ainukese elukutselisena 
lööb peaosas kaasa Tarvo Sõ-
mer, kel inglise härrade kuju-
tamine täie veenvusega välja 
kukub, kui meenutada tema 
praegusi rolle „Viimases võl-
lamehes” ja „Maalermeistris” 
ning samuti hiljutist osatäit-
mist „Mustas Printsis”.

Näitemängu lavastajaks on 
Aavo Soots, kes teeb ühtlasi 
oma lavastajadebüüdi. „Soo-
visin tuua lavale komöödia”, 
ütles Soots, „ja valisin selle 
näidendi, kuna see meenutas 
mulle kunagisi Vanalinna 
Stuudio lavastusi, mida huvi-
ga televiisorist vaatasin.” La-
vastaja loodab, et publik leiab 
näitemängust nalja ja head tu-
ju.

Uhiuues lavastuses, mille 
esietendus oli eile, näeb, kui-
das poliitik saabub koos abi-
kaasaga (mängib Riina Va-
her) hotelli, plaanides samal 
ajal intiimset kohtumist oma 
armukesega (Elin Lemberg), 
kes samuti hotellis viibib. Na-
gu ühest komöödiast arvata 
võibki, ei lähe asjad aga sugu-

Biore tervisestuudio
24. augustil tervisliku seisundi test - loodustera-
peut Eve Heinmetsa vastuvõtt
Seljaabi-kiropraktika -Artur Grigorjani vastuvõtt 
- esmaspäev ja kolmapäev
29. augustil nõelravi arsti Tiia Liivalaidi vastuvõtt
Biore Tervisestuudios Laada 5, Rakveres reg. 501 
7960, www.biore.ee

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
Kella 23ni sissepääs tasuta!
18. augustil süstib nostalgiat legendaarne DJ Märt 
Rannamäe
19. augustil paiskab parimat retroklassikat tantsu-
põrandale DJ Margus Teetsov (Hit FM)
25. augustil aitab retrohõngu luua DJ Kalle Allik
26. augustil ohtralt 80- ja 90ndaid DJ Magnus Vo-
lar

Rakvere kultuurisündmused
22. august -2. september kell 19 Rakvere Teatri 
suvelavastus „Viimane võllamees“ Loodi kuiva-
tis (Loobu küla, L-Virumaa)
11. juuli - 19. august Näitus „20 aastat hil-
jem ehk aardeid Rakvere Galerii kogudest“ 
Rakvere Galeriis.
Augustis Johanna Rannu maalide, joonistus-
te ja kollaažide näitus Art Cafés.
1. - 31. august Fotograaf Leif Laaksoneni (Soo-
me) muusikateemaliste fotode näitus 
„Rambivalguses ja -varjus“ Lääne-Virumaa Kes-
kraamatukogus
17. august kell 19 Karakteri komöödiaeten-
dus „Igaühele oma“ Rahvamajas
19. august kell 13 Pop-up kohvik „Hul-
lult head valge suhkruta magustoidud” Rakve-
re Galeriis
19. august kell 12 Orelipooltund, Ai-
var Sõerd Kolmainu kirikus
20. august kell 12 Taasiseseisvuspäeva kont-
sert keskväljakul., esinevad Ines ning ansambel 
Neli ja pool
22. august - 9. september Suokassi maalinäi-
tus „Valgus“ Rakvere Galeriis
24. august kell 19 Salaaia kontsert: pärimusmuusi-
kud Anu Taul ja Tarmo Noormaa
25. august kell 20 Õuduste öö linnuses
26. august kell 12 Orelipooltund, Anna Hu-
mal Kolmainu kirikus
26. august kell 12 Reumaliidu 18. käimis-
päev Rahvaaias
28. august kell 21 Festhearti neljas eelseanss „Ven-
naskond“ Art Café hoovis.

Rakvere Teater
22.08. kl 19 Viimane võllamees Loodi kuivati / 
Loobu küla, Lääne-Virumaa
(lav. Üllar Saaremäe)
23.08. kl 19 Viimane võllamees Loodi kuivati / 
Loobu küla, Lääne-Virumaa
(lav. Üllar Saaremäe)
29.08. kl 19 Viimane võllamees Loodi kuivati / 
Loobu küla, Lääne-Virumaa
(lav. Üllar Saaremäe)
30.08. kl 19 Viimane võllamees Loodi kuivati / 
Loobu küla, Lääne-Virumaa
(lav. Üllar Saaremäe)
31.08. kl 19 Viimane võllamees Loodi kuivati / 
Loobu küla, Lääne-Virumaa
(lav. Üllar Saaremäe)

Elamustuur Laste Vabariik 
liigub ringi ratastel. Igas pea-
tuspaigas saab näha etendust, 
lapsed saavad mängida, õppi-
da ja avastada labürint-män-
gualal ning oma käte osavust 
ja mõtte erksust proovile 
panna töötubades.

Laste Vabariigi haagisauto 
avaneb lavaks, kus toimub 

avaetendus. Päeva teises poo-
les astuvad igas peatuspaigas 
üles ka kohalikud lapsed ja 
noored.

Elamustuuri õuele kerkib 
labürint-mänguala, kus saab 
avastada erinevaid maailmu – 
piiluda Eesti maa alla ja mere-
põhja, heita pilk taevasse ja 
loodusesse. Nuputamist ja 

meisterdamist pakuvad igas 
paigas neli töötuba.

Laste Vabariigi pass tagab 
aasta lõpuni soodsama sisse-
pääsu paljudesse muuseumi-
tesse ja elamuskeskustesse üle 
Eesti.

Kuulutaja

Laste Vabariik jõuab Tapale 25. augustil

Rakvere harrastusnäitlejate 
uus komöödia läheb ringreisile

gi libedalt ja peategelane leiab 
end varsti suurte sekelduste 
keskelt. Viimaste tekitamisel 
ja klaarimisel on suur roll ka 
poliitiku erasekretäril, keda 
mängib Ivo Leek. Näidendi 
autor on Ray Cooney ja see 
ilmus 1981. aastal.

Näitlejad on hoolikalt val-
mistunud algavaks ringrei-
siks, kus tuleb mängida mit-
mel päeval järjest ja erineva-
tes kohtades. Proove hakati 

tegema jaanuaris ning nõu ja 
jõuga olid mentorina abiks 
trupi juhendaja Tiit Alte ja 
Tarvo Sõmer. KaRakTeri 
jaoks on tegu nende ühe suu-
rima projektiga senise tege-
vuse jooksul. Lisaks Lää-
ne-Virumaale antakse kaks 
etendust ka Harjumaal, Rael 
ja Jõelähtmel.

Tõnu Lilleorg

Tarvo Sõmer lavastu-
ses „Maalermeister“. 
Foto: Andres Keil / Rakvere Teater
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20. augustil toimub Tal-
linn-Tamsalu-Tartu jalgrat-
tamatk Gran Fondo Estonia 
pikkusega 234 km. Start an-
takse kell 8 Tallinnas Kaarli 
puiesteel. 

Tamsalus on kell 11.30 - 
13.30 sõidu vahepeatus ja 
toitlustamine, mille eest kan-
navad hoolt Tamsalu vaba-
tahtlikud ning Naiskodukait-
se.

Samuti on Tamsalus lühe-
ma distantsi Medio Fondo 
(pikkusega 115 km ) lõpeta-
mine.

Gran Fondo Estonia finiš 
suletakse kell 18 Tartus, Lossi 
tänavas.

Gran Fondo tähendab tõl-
kes „suurt rattasõitu”. Ratta-
sõidu nimi ja korraldus on 
pärit Itaaliast. Tegemist on 
enam kui sajandivanuse tava-
ga ning see on levinud üle 
maailma paljudesse riikidesse. 
Eestis on viimastel aastatel 
jalgrattasõit populaarsust ko-
gunud, nii ka Gran Fondo 
puhul.

Sõidul üksteisega ei võistel-
da ja esikohti ei jagata, kuid 

osalejate ajad siiski fikseeri-
takse. Trassile lubatakse ai-
nult ametlikult registreeru-
nud ja nõuetekohast kiivrit 
kandvad osalejad.

Sel aastal osaleb sõidul ka 
ansambli The Tuberkuloited 
solist Indrek Raadik. Kuulda-
vasti on lubanud osaleda ka 
SiS IRONMAN 70.3 Otepää 
läbinud näitleja Raivo E. 
Tamm.

Kuulutaja

Gran Fondo Estonia 
tuleb taas Tamsalusse

Mulluse Gran Fondo Estonia ratta-
matka vahepeatus Tamsalus. 

Foto: granfondoestonia.com
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Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

Kaupluses A&E Kangad Rakveres L. Koidula tn 2
(Experdi kõrval, endistes apteegi ruumides)

Kaunis valik
KARDINAKANGAID
ja MÖÖBLIRIIDEID

Suur valik POROLOONI
Avatud E-R 9-18, L 9-15

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Teraskatus OÜ
Jaama pst 6, Rakvere
Tel 5559 6270
     5565 3842

www.teraskatus.ee

rakvere@teraskatus.ee

Ruukki teraskatused
Vihmaveesüsteemid
Katuse turvatooted
Katuseaknad

3 sammu ideaalse katuseni:

mõõdame

müüme

paigaldame

Ruukki katus - lihtne osta, lihtne paigaldada, lihtne omada!

Plekksepatööd
Paigaldusteenus
PUR isolatsioonivahuga soojustamine

PUR isolatsioonivaht:

Ühenduskohtadeta
soojustus

Hermeetiline

Elastne

Külmasildu vähendav

Heli isoleeriv

Kiire paigaldus

RINGTEE 4, Rakvere
E-R 9-19 ◆ L 9-16 P ◆10-15

www.magaziin.ee

Purgikaaned
1,99 € 2,49 €

50 tk, CKO, plekist

Pakkumised kehtivad 03.08.-30.08.2017 või kuni kaupa jätkub.

Komplektist leiad:
• 5+5 säilituskotti, 5 l ja 3 l
• 1+1 säilituskoti karpi, 5 l ja 3 l
• 1 säilituskoti hoidik
• 1 sõelaga lehter

Mahlateo stardikomplekt

Komplektina 

30%
SOODSAM

23,90 €

Purk 500 mll
2,25 € 3,12 €

12 tk plokis

Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com Koduleht: www.küttesalong.ee• •

Ideest teostuseni!

Järelmaksu

võimalus!

Keskkütte

pelletikamin

Frida
90m kütmiseks

2

Keskkütte-

süsteemide

müük,

paigaldus,

hooldus
2200€

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Pidupäevaks praad
“Siilike” 2,90 €/kg

Oma Põrsa Pika tn pood suvepuhkusel
kuni 4.09, ootame Teid sellel ajal

Vaala Keskuse lihapoes

al 250 €

- metallist korteri välisuksed al 159 €

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
kvaliteetsed Nordic seeria välisuksed

Värvimine,
peitsimine,
lakkimine
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