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Mitmeid omavalitsusi, ette-
võtteid ja koduomanikke üle 
Eesti, kes kasutavad soojuse 
tootmiseks kerget kütteõli, 
ootab seadusemuudatuste 
tõttu uuel küttehooajal järsk 
soojusehinna tõus. 
Kuigi väljas on suvi ja kütte-
periood tundub veel kaugel, 
on just nüüd õige aeg mõelda 
küttekulude optimeerimisele. 
Enne uue kütteperioodi al-
gust tasub küttesüsteemidele 
tähelepanelikum pilk suuna-
ta eelkõige nendel kohalikel 
omavalitsustel, ettevõtetel, 
korteriühistutel ja ka erama-
jade omanikel, kelle küttela-
hendused põhinevad kergel 
kütteõlil ehk eriotstarbelisel 
diislikütusel.
Aasta alguses ja kevadel jõus-
tunud seadusemuudatuste 
tõttu tõusis aktsiisimäär 38 
protsenti, mistõttu kallineb 
soojuse tootmise hind järsult. 
Mõningast leevendust pakub 
küll odavnenud nafta hind, 
mille tõttu langesid ka vedel-
kütuste hinnad, kuid seegi on 
kahtlemata vaid ajutine. Küt-
tekulude kontrolli all hoidmi-
seks tuleb oma küttelahen-
dus üle vaadata ja astuda 
konkreetsed sammud.
Omavalitsustel ja koduoma-
nikel tasub ühe lahendusena 
kindlasti kaaluda kütuse va-
hetamist. Alternatiivideks on 

näiteks maagaas, LNG, põlev-
kiviõli ning kindlasti ka soo-
juspumbad. Kindlasti tasub 
kaaluda ja võrrelda kõiki al-
ternatiive. Kui kütteõli kesk-
mine hind oli eelmisel aastal 
73,5 eurot megavatt-tunni 
kohta (MWh), siis maagaasi 
hind oli 42,01 eurot.
Veelgi soodsam on biokütus, 
mille keskmine hind oli 14 
eurot MWh kohta. Biokütuse 
või pelletite kasutuselevõtt 
nõuab siiski suuremat inves-
teeringut ja tihti ka uue kütte-
süsteemi rajamist. Samas, kui 
küttesüsteem on vananenud 
ja tahab lähiaastatel väljava-
hetamist, võib see olla pika-
ajaliselt mõistlik lahendus nii 
koduomaniku, omavalitsu-
sasutuse kui ka ettevõtte 
jaoks.
Teine võimalus on ettevõtetel 
ja omavalitsustel loobuda 
oma lokaalsest energiatoot-
misest. See on lahendus, mil-
lele tavaliselt ei mõelda, kuid 
mida tasub kindlasti kaaluda. 
Ajalooliselt on paljudel ette-
võtetel ja omavalitsustel ehi-
tatud omad väikesed lokaal-
sed küttelahendused ning 
tihti ei mõelda sellele, et soo-
jusenergiaga varustamiseks 
on olemas ka teisi lahendusi. 
Seal, kus kaugküttevõrguga 
liitumine ei ole võimalik või 
otstarbekas, võib nii investee-

ringu tegemise kui ka soojuse 
tootmise usaldada professio-
naalse koostööpartneri kätte. 
Nii omavalitsustele kui ka 
äriklientidele pakub Adven 
Eesti valmis energialahendu-
si, investeerides soojusener-
gia tootmisesse. Meie koge-
mus näitab, et oma põhitege-
vusele keskendumine ja ener-
gia tootmisest loobumine on 
mõistlik tegu, eriti olukorras, 
mil energiatootmine nõuab 
suuri investeeringuid ja ka 
igapäevast tähelepanu.
Hinnanguliselt on Eestis ligi 
200 omavalitsusasutust, keda 
jõustunud seadusemuudatus 
puudutab. Veel rohkemgi on 
aga ettevõtteid, korteriühis-
tuid ja koduomanikke, kellel 
tuleb enne uue kütteperioodi 
algust langetada otsuseid ja 
teha küttekulude kontrolli all 
hoidmiseks konkreetsed 
sammud. Nii aktsiisiseaduse 
kui ka vedelkütuse erimärgis-
tamise seaduse muudatused 
tulenevad koalitsioonilepin-
gust, milles nähakse ette eri-
märgistatud vedelkütuse lu-
batud kasutusala piiramine.

Urmo Heinam, 
Adven Eesti juhatuse esimees

Maaeluminister Urmas Kruu-
se tegi riigiettevõtte ASi Vi-
reen nõukogule ülesandeks 
kaaluda ettevõtte juhataja so-
bivust ametikohale. Loomse-
te jäätmete käitlemisega te-
gelevas ettevõttes toimunud 
erikontroll tuvastas, et AS Vi-
reen on mobiilse seapõleti 
kasutamise kohta esitanud 
avalikkusele valeandmeid. 
„Meie kahtlused on kahjuks 
osutunud tõeks. ASis Vireen 
läbiviidud erikontroll tuvas-
tas, et ettevõte on avalikkuse-
le valetanud mobiilse põleti 
Hurican 1000E kasutamise 

kohta 31. juulil ja 1. augustil 
Tartumaal Puhja vallas Rämsi 
külas asunud taudikoldes,“ 
ütles maaeluminister Urmas 
Kruuse. 
Ettevõtte poolt Veterinaar- ja 
Toiduametile esitatud arve 
põhjal hävitati Rämsil mobiil-
ses põletis 23,228 tonni siga-
de Aafrika katku tõttu huka-
tud loomi. „Tegelikult polnud 
tekkinud rikke tõttu hävita-
mine võimalik ja mobiilne 
põleti transporditi tagasi AS 
Vireeni. Rämsil hukatud sead 
utiliseeriti loomsete jäätmete 
käitlemise tehases Väi-

ke-Maarjas,“ selgitas Kruuse.  
ASi Vireen nõukogu koguneb 
otsuse tegemiseks reedel, 28. 
augustil. 
Loomsete jäätmete käitlemi-
sega tegelev AS Vireen on riigi 
äriühing, mille aktsiad kuulu-
vad Eesti Vabariigile ja on 
Põllumajandusministeeriumi 
valitsemisel. Aktsionäride 
üldkoosolekul esindab riiki 
maaeluminister. ASi Vireen 
juhib alates 2012. aasta lõ-
pust Rait Persidski.

Kuulutaja

Uuel kütteperioodil ootab kütteõli 
kasutajaid oluline hinnatõus

Maaeluminister: ASi Vireen nõukogu peab kaaluma 
ettevõtte juhataja sobivust ametikohale

Kuulutaja ootab informat-
siooni inimestelt, kellel on 
pretensioone Eesti Posti tee-
nuste osas. 
Soovi korral garanteerime 
anonüümsuse.

Info palume saata 
e-posti aadressile 
aivar@kuulutaja.ee 
või helistada 32 25 091
hiljemalt 2. septembriks.

Crazy kreisilinn
Mis sai vananenud hipidest? Hakkasid kontoriametnikeks, 
ärimeesteks, koduperenaisteks… Mis sai vananenud punka-
ritest? Muutusid kibestunud punkariteks.
See eelnev on muidugi meelevaldne üldistus, mis ei kehti 
kindlasti mitte kõigi kohta. Antud võrdlus tuli pähe vaid selle 
tõttu, et Eesti tuntumad punkarid pea üksmeelselt Rakvere 
punklaulupidu boikoteerisid.
Pärast möödunud laupäeval toimunud punklaulupidu on 
sotsiaalmeedia täis rõõmsate ja värvikirevate inimeste fotosid 
ning irisevaid kommentaare. Näiteks kirjutab keegi Joosep: 
„Oli labane pseudovärk. Kahju, et lavastaja sellest aru ei saa-
nud, ometi lugupeetav teatritegelane.“
Muidugi oli pseudo, lavastaja Üllar Saaremäe andis sellest en-
dale väga hästi aru. Tema jaoks oli punklaulupidu suveeten-
dus. Või lootis keegi, et Vallimäele aetakse püsti Varblase koh-
vik ja selle ümber hakkab sumisema pärispunkarite uus põlv-
kond?
Jah, punklaulupidu oli stiilipidu, see oli ju ette teada. Iseasi, 
kui stiilselt mõni selle välja vedas: ka minu silma jaoks oli mõ-
ni vanem daam juba liiga punk, aga las ta olla. 
Rahvas rõõmustas ja möllas, kõigil oli hea olla. Ning see, et 
pärispunkarid, olgugi, et vanaks saanud pärispunkarid, seda 
pidu oma kohalolekuga austada ei viitsinud, ei muutnud üld-
se asja.
Punk tähendab muuhulgas anarhiat ja kõigele vilistamist. 
Punkaritel, nii palju kui mina olen aru saanud, oli üsna savi, 
mida kõrvalseisjad neist arvasid.
Nüüd on punklaulupeolistel ja Saaremäel savi, mida päris-
punkarid neist arvavad. Ja kas see ei ole siis punk, kui asjale 
niimoodi läheneda?
Üks mis kindel – Rakvere sai jälle maailmakaardile. Vaevalt, et 
keegi kusagil fikseerib ja statistikat teeb, aga sisetunne ütleb, 
et Rakvere kõlab välisuudistes rohkem kui ükski teine Eesti 
linn. Alles see oli, kui meie laudadest „jõulukuuske“ kiruti ja 
kiideti, nüüd jõudis siis punklaulupidu rahvusvahelisse tele-
pilti ja uudistesse.
Mida meil vaja ongi. Tegijaile puhas „viis“.
Ei saa üle majanduslikust aspektist. Augustileitsakune Rakve-
re on tavaliselt kui Kapa-Kohila äärelinn, kust kõik, kel vähegi 
võimalik, randa või suvilasse põgenevad, aga punklaulupidu 
lõi elu jälle käima. Hulk raha vahetas omanikku ja mis meil, 
rakverlastel, selle vastu saab olla?
Rakvere tunnuslause „Väge täis!“ on väga hästi õnnestunud. 
Linnaelanike pead on tõesti väge täis, kui neil ikka ja jälle tu-
leb tagasihoidliku kreisilinna tingimustes pähe mõte, mis on 
tõeliselt crazy (igaks juhuks ikka tõlge ka: hull, aga ka segane, 
pöörane, ogar, opakas).
Et sellised mõtted otsa ei saaks ja et kreisilinna kodanikud 
oleksid jätkuvalt väge täis.

Aivar Ojaperv
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Kolm aastat tagasi alustati 
arengukava elluviimist suhte-
liselt tagasihoidliku projekti-
ga: korda tehti pisikene Vilm-
si park Grossi Toidukaupade 
poe ees. Mullu võeti käsile ju-
ba tõsine töö: uue ilme sai 
kesklinna haljasala. Tänavu 
rekonstrueeritakse täielikult 
raudteejaama esine park – 
tööd on seal juba lõppemas 
ning n-ö kirss tordil, posta-
mendi otsa tõstetav seieritega 
kell, hakkab möödujatele ae-
ga näitama umbes kuu aja 
pärast.
„Aastakümneid oli Tapa hall 
ja nõukogude aega meenutav 
linn,“ tõdes Tapa vallavanem 
Alari Kirt. „See asetas linnale 
mahajäetuse pitseri. Nüüd 
oleme juba kolm aastat kes-
kendunud avaliku ruumi kor-
rastamisele ja mul on hea 
meel, et seda on märgatud ja 
kiidetud.“
Kirt on otsekohene: „Varase-
mad linnavõimud asjaga ei 
tegelenud. Ma tõesti ei tea, 

kuhu nad raha kulutasid.“ 
Praegu võimul olev seltskond 
asus Tapa vallas ametisse pä-
rast 2009. aasta valimisi.
„Tahame, et Tapa linn muu-
tuks atraktiivseks, et inime-
sed tahaksid siia elama tulla,“ 
jätkas Kirt. „Tänu kaitseväele 
on meil selleks suurepärane 
potentsiaal, kuid me peame 

ise selleks kõik tegema, et Ta-
pal teenivad sõjaväelased ta-
haksid siia ka oma kodu raja-
da.“

Vanu puid taga ei nuteta
Abivallavanem Andrus 
Freienthal ütles, et raudtee-
jaama esise pargi renoveeri-
mine läks maksma pisut üle 

110 000 euro, kogu kulu kae-
takse valla eelarvest. „See on 
ka suurim heakorraalane in-
vesteering, 13 500 euro eest 
rajasime veel laste mänguväl-
jaku,“ täpsustas ta.
Tapa linn haljastuse puudu-
mise üle kurta ei saa, kuid pa-
raku on (olid) sealsed pargid 
vist sama vanad kui linn ise. 

„Puud on üle kasvanud, neid 
pole ilmselt kunagi hoolda-
tud,“ nõustus abivallavanem.
Kõrge haljastus lõi aga parki-
desse sünge meeleolu ning 
varjulised paigad tõmbasid li-
gi asotsiaalset elementi. Kas 
või see sama raudteejaama 
park – asub küll kesklinnas, 
kuid joodikud suvatsesid seal 
omi asju ajada ja korralik ko-
danik käis otsetee asemel sa-
geli ringi.
„Eks me esialgu kohtasime ka 
elanike vastuseisu, kui Vilmsi 
parki korrastades hakkasime 
maha võtma vanu puid,“ jät-
kas Andrus Freinthal. „Kesk-
linna haljasala rekonstrueeri-
des oli vastuseis juba väiksem 
– küllap nähti, et me ei sae 
puid ainult maha, vaid istuta-
me uusi asemele ja lõpptule-
mus annab piirkonnale hoo-
pis teise ilme. Seoses jaama 
pargiga, kus samuti sai suuri 
puid maha võetud, pole nuri-
nat enam kuulnudki.“
Freienthali sõnul toetutakse 
parkide renoveerimisel asja-
tundjate projektidele – näi-
teks jaama pargi jaoks koos-
tas selle OÜ Ojasaare. „Tegeli-
kult valmis projekt juba 2008. 
aastal, aga selle esimene ver-
sioon oli meie jaoks natuke 
liiga uhke ja kallis. Käiku läks 
kärbitud variant.“
Jaama pargi uuest ilmest saa-
vad möödakäijad juba aimu, 
kuid ühte keskset atraktsioo-
ni seal veel pole. Nimelt pai-
galdatakse pargi keskele um-
bes kolme meetri kõrgune 
postament ja sinna otsa kell.

„Otsisime sobivat päris kaua 
aega. Pakutakse küll kõikvõi-
malike elektrooniliste tabloo-
dega kellasid, aga meie taht-
sime midagi vanaaegsele sar-
nanevat. Lõpuks siiski leidsi-
me ning umbes kuu aja pä-
rast on sihverplaadi ja osuti-
tega kell paigas.“
Jääb veel loota, et raudteela-
sed täidavad oma lubaduse 
ning viivad teise kohta oma 
alajaama, mis hetkel on reno-
veeritud pargis täielik võõrke-
ha.
Järgmisel aastal tahab oma-
valitsus korrastada Vilmsi ja 
jaama pargi vahele jääva hal-
jasriba. „Nii tekib üks tervik,“ 
põhjendas abivallavanem.

Mis saab kirikupargist?
Mis saab aga samas üle tee 
asuvast kirikupargist ja selle 
pikendusest kultuurikoja par-
gist? Osa viimasest on küll 
suhteliselt uus asi, rajatud 
nõukogude aja lõpus, kuid 
ilmselt tuleks kogu ala re-
konstrueerida ühtse terviku-
na.
„Jah, ka meie käsitleme seda 
piirkonda ühtse tervikuna,“ 
sõnas Freienthal. „Selle pargi 
rekonstrueerimise projekt on 
15 aasta tagusest ajast olemas 
ja oleks täitsa sobilik, kuid 
praegusi ehitushindasid ar-
vestades, mis tegelikult on 
soodsad, kuluks projekti ellu-
viimiseks vähemalt miljon. 
Seda raha meil hetkel pole, 
aga me tõsiselt mõtleme sel-
lele projektile.“

Tapa linna väljanägemine 
on lühikese ajaga palju muutunud
Kui Tapa linnas hakati 
kolm aastat tagasi ellu vii-
ma haljastuse arengukava, 
sai see esialgu kõvasti krii-
tikat: kuidas nii – kõrged 
pargipuud saetakse maha? 
Tänaseks on vastuseis lee-
bunud, sest kriitikud näe-
vad oma silmaga, kui hästi 
on parkide uuendamine 
linna välisilmele mõjunud.

Aivar Ojaperv

Tapa abivallavanem Andrus Freienthali sõnul maksab jaama pargi renoveerimine pisut üle 
110 000 euro. 

Foto: Aivar Ojaperv
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MUST KROONIKA

Uudised

MÕNE REAGA
VARGUSED
21. augustil teatati politseile, 
et Rakveres Kastani tänava 
elamu kõrvalhoonest varas-
tati muruniitja, mootorsaag, 
elektriline käsihöövel, kaks 
pikendusjuhet ja tool. Kahju 
on 345 eurot. 
21. augustil teatati politseile, 
et Sõmeru vallas Koha-
la-Eeskülas varastati eluma-
jast televiisor, kuus pudelit 
alkoholi ja sularaha. Kahju 
on 545 eurot. 

TSISTERNAUTO KUM-
MULI
25. juulil kell 10.42 sai häire-
keskus teate liiklusõnnetu-
sest Sõmerul Puiestee täna-
val, kus kummuli oli läinud 
kütteõli vedanud tsistern. 
Tsistern õnneks lekkima ei 
hakanud, selle sisu pumpa-
sid päästjad ümber. Korista-
da oli vaja auto kütusepaa-
gist lekkinud diislikütus. 
Seejärel tõsteti auto rataste-
le. Päästjad lõpetasid sünd-
muskohal töö kell 18.35.

KAKUMÄEL HÄVIS VANA 
VESKI
20. augustil kell 20.02 teatati 
häirekeskusele, et Vinni val-
las Kakumäe külas põleb va-
na puidust veski, mida ei ka-
sutata. Päästjate kohale saa-
bumise ajaks oli veski laus-
leegis, põles ka veski kõrval 
asunud põhuhunnik ning 
tuli ähvardas levida lähedu-
ses olevale maisipõllule. 
Päästjad said tulele piiri kel-
la 21.05ks, kustutustöödega 
jätkati kella 22.34ni. Veski 
hävis täielikult. 21. augusti 
öösel kell 2.31 teatati, et tu-
lekahjukohal on taas näha 
hõõgumist. Sama teate said 
päästjad veel ka 21. augusti 
õhtupoolikul. Tulekahju tek-
kepõhjuse selgitab menet-
lus. Inimesed kannatada ei 
saanud.

PÕLES MAHAJÄETUD 
HOONE
20. augustil 16.28 teatati tu-
lekahjust Rakke vallas Räits-
vere külas, kus põles maha-
jäetud hoone suurusega 
3x4m. Päästjate saabudes 
põles maja lausleegis, katus 
oli sisse langenud ja põlesid 
seinad. Tulekahju kustutati 
kella 18.05ks. Inimesed kan-
natada ei saanud. 

TAPAL PÕLESID MAAS-
TIK JA REHVID
20. augustil kell 1.51 teatati 
Häirekeskusele, et Tapal 
tööstusküla taga ja raba va-
hel on näha suitsupilve. 
Päästjad selgitasid välja, et 
põlesid maastik ja rehvid. 
Öösel päästjad kustutasid 
põlengu, kuid juba vara-
hommikul tuli uuesti välja-
kutse, et taas on näha suitsu. 
Viimast korda käisid pääst-
jad samal põlengukohal lõu-
na ajal kell 12.52. Kokku põ-
les maastikku ja rehve um-
bes 400 ruutmeetril. 
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Uuringus tuuakse välja, et 99 
protsenti sõidu ajal mobiili 
kasutajatest vastab roolis ol-
les kõnedele ja 77 protsenti 
helistab ka ise. Telefoni kasu-
tatakse veel pildistamiseks ja 
tekstisõnumite või sotsiaal-
meedia postituste lugemi-
seks. 6 protsenti kasutajatest 
tunnistas, et loeb roolis olles 
ka uudiseid ja surfab interne-
tis. 
Ida prefektuuri pressiesindaja 
Olja Kivistik tõi konkreetseid 
näiteid, mida autojuhid on 
vabanduseks Virumaa polit-
seinikele öelnud: handsfree 
on liiga kallis; rääkisin telefo-
niga, kuna parkimisvõimalust 
polnud; tähtis kõne oli, sest 
ema helistas; võtsin kõne vas-
tu, ütlemaks, et ma ei saa rää-
kida, kuna olen roolis. Lisaks 
veel vastuväide, et „ma ei rää-
kinud telefoniga, vaid sügasin 
kõrva.“
Ida prefektuuris on tabatud 
käesoleval aastal sõidu ajal 
mobiiltelefoniga rääkimas 79 
sõidukijuhti, neist 42 Ida- ja 
37 Lääne-Viru maakonnas. 
Kõige enam kasutavad mo-
biiltelefoni roolis mehed - 
tervelt 64 korral vormistati 
just neile väärteoprotokoll 
mobiili kasutamise eest. Rik-

kujad on kõige enam vanu-
segrupis 36-45 aastat.

Liiklusohtlikud 
olukorrad
Mobiiltelefoniga rääkimine 
sõidu ajal vähendab juhi tä-
helepanu ja sageli langeb sõi-
dukiirus, mis võib häirida ül-
dist liiklusvoogu. Paljud juh-
tidest on kõrvalise tegevuse 
tõttu sattunud aga märksa 
ohtlikumatesse olukordades-
se, nagu näiteks auto kaldu-
mine kõrvalritta, äkkpidurdu-
sed, liiklusmärkide, jalakäija-
te või valgusfoori mittemär-
kamine. 
Lisaks selgus uuringust, et 
kõige enam satutakse ohtli-
kesse olukordadesse roolis 
kõnesid vastu võttes, rääkides 
ja numbrit valides. 
Ka navigaatori vaatamine ha-
jutab roolis olles sõidukijuh-
tide tähelepanu. 19 protsenti 
liiklusohtlikest juhtudest on 
seotud just navigatsiooni-
seadmega.
Rakvere politseijaoskonna 
välijuht Margo Kukk ütles, et 
mobiiltelefoni kasutamine 
käsi vabaks jätva süsteemita 
sõiduki juhtimise ajal on tõsi-
ne probleem ja kahjuks väga 
paljud ei adu selle tõsidust. 
“Paljudele juhtidele võib tun-
duda telefoni kasutamine 
väikese asjana, mis kuidagi 
tähelepanu ja reageerimis-
võimet ei sega. Samas peab 
aga tõdema, et sel aastal on 
olnud mitmeid liiklusõnnetu-
si, mille üks põhjusi ongi ol-
nud just telefoni kasutamine 
sõidu ajal. Tegemist ei peagi 
alati olema telefonikõnega, 
vaid näiteks on saadetud sõi-
du ajal lühisõnumeid või on 
vesteldud sõbraga Faceboo-
kis. Pigem peaks sõidukijuht 
kasutama käed-vaba süstee-
mi või vajaduse korral peata-

ma sõiduki ning alles siis tele-
foni kasutama. Mida vähem 
on juhil muid tegevusi sõidu 
ajal, seda väiksem on risk sat-
tuda liiklusõnnetusse,“ lau-
sus Kukk. 
Ta lisas soovituse, et kaasrei-
sijad võiksid samuti sõiduki-
juhile märkuse teha, kui sõi-
du ajal telefoni kasutatakse. 
Politsei tuletab meelde, et 
liiklusseaduse järgi on võima-
lik sõidu ajal mobiiliga rääki-
jat väärteokorras karistada 
kuni 80eurose rahatrahviga.

Vale käitumine
Kõige ohtlikumaks kõrvali-
seks tegevuseks pidas 95 
protsenti uuringutele vasta-
nutest mobiiltelefoniga tekst-
sõnumite saatmist. Sellele 
järgnesid meikimine või enda 
sättimine (88 protsenti), mo-
biiltelefoniga rääkimine (64 
protsenti) ning söömine või 
joomine (55 protsenti).
Kuigi 70 protsenti Eesti juhti-
dest kasutab roolis olles mo-
biili, siis 75 protsenti auto-
juhtidest ei pea seda tegevust 
siiski sobivaks ning 87 prot-
senti väidab, et proovib seda 
vältida. Samal ajal tunnistas 
44 protsenti autojuhtidest, et 
ainuüksi sõidu ajal telefoni-
helina kuulmine hajutab 
nende tähelepanu, ning 29 
protsenti arvas, et telefoni ka-
sutamine ei sega juhtimist 
kuidagi.
Nädala alguses algas ka 
Maanteeameti kõrvalistele 
tegevustele suunatud enne-
tuskampaania „Kui juhid, siis 
juhi“, mille eesmärgiks on 
liiklejatele meelde tuletada, 
et sõidu ajal ei tohi tähelepa-
nu hajutavate tegevustega te-
geleda. Suurte reklaamklee-
bistega linnaliinibusse näeb 
ka Rakvere vahel liikumas.

Rakvere politsei otsib 56aastast Meelist
8. augustil lahkus 56aastane Meelis 
oma elukohast ja temaga pole täna-
seni õnnestunud kontakti saada. 
Viimati nähti Meelist Tapa vallas 
Imastu külas. 
Mees on 174 cm pikk, kõhna ke-
haehitusega, tal on tumedad halli-
segused juuksed, sinised silmad ja 
päevitunud nahk. Viimati kandis ta 
seljas triiksärki, reeglina kannab 
käekella. Meelise eritunnus on see, 
et tal puuduvad esihambad. 
Politsei palub kõigil, kes on pildil 
kujutatud meest näinud või teavad 
tema asukohta, anda sellest teada lühinumbril 112. 
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Ma ei rääkinud mobiiliga, 
vaid sügasin kõrva

Virumaal on suurimad lobisejad autoroolis mehed, mitte naised. 
Foto: Kaius Mölder

Paljud autojuhid kasuta-
vad sõidu ajal mobiiltelefo-
ni. Lausa 70 protsenti Ees-
ti juhtidest tegeleb sõidu 
ajal mobiiltelefoniga ning 
34 protsenti on sattunud 
viimase kahe aasta jooksul 
selle tõttu ohtlikku olu-
korda, selgub Maanteea-
meti tellitud uuringust 
„Kõrvalised tegevused 
liikluses“. 

Kaius Mölder

AS Lemeks Viru
Tel 506 5690
Ahto.Kruusimaa@lemeks.ee

Lähemalt meist: www.lemeks.ee

OSTAME 
METSAKINNISTUID,
KASVAVAT METSA 
JA METSAMATERJALI.
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Lugeja küsib: Minu laps lä-
heb esimesse klassi, aga töö-
andja ei anna mulle vaba 
päeva. Mis õigused mul on? 

Vastab Tööinspektsiooni 
tööinspektor-jurist Ülle 
Kool.
Kehtiv töölepingu seadus 
(TLS) ei kohusta tööandjat 
andma vaba päeva töötajale, 
kelle laps läheb esimesse 
klassi. 
Millised on aga võimalused 
saada esimesel koolipäeval 
vaba päev?

1. Planeerida juba puhkuste 
ajakava koostamisel osa 
oma põhipuhkusest kooli-
minekuajale. 7-aastase lapse 
vanem saab nõuda põhi-
puhkust talle sobival ajal 
(TLS § 69 lg 7 p 3).

2. Kasutada seaduses ette-
nähtud tasustatud lapse-
puhkust: kolm tööpäeva, kui 
vanemal on üks või kaks alla 
14-aastast last, ja kuus töö-
päeva, kui vanemal on vähe-
malt kolm alla 14-aastast 
last või vähemalt üks alla 
kolmeaastane laps. Lapse-
puhkuse eest tasutakse Va-
bariigi Valitsuse kehtestatud 
töötasu alammäära alusel 
(TLS § 63 lg 1).

3. Kasutada tasustamata 
lapsepuhkust, mida on töö-
tajal õigus nõuda, kui kasva-
tatakse kuni 14-aastast last 
või kuni 18-aastast puudega 
last. Tasustamata lapsepuh-
kust on õigus saada igal ka-
lendriaastal kuni 10 tööpäe-
va (TLS § 64 ). 

4. Tööandja on kehtestanud 
ettevõttes korra ja annab va-
nematele esimesel koolipäe-
val vaba päeva (kas ainult 
esimese klassi lastevanema-
tele või ka näiteks 2. ja 3. 
klassi minevate laste vane-
matele).

Puhkuste kasutamine toi-
mub puhkuste ajakava järgi 
ja koostatud ajakava saab 
muuta vaid poolte kokku-
leppel. Kui ettevõttes aga ei 
olegi puhkuste ajakava või 
on, aga sealt puudub töötaja 
puhkus või muu puhkus 
(näiteks tasustatud lapse-
puhkus), siis on töötajal õi-
gus oma kasutamata puh-
kust nõuda kirjalikku taase-
sitamist võimaldavas vormis 
(kiri, e-kiri) avaldusega 
14-kalendripäevase ettetea-
tamisega.
Töölepingulistes suhetes 
peavad pooled teineteise 
suhtes käituma heauskselt, 
mõistlikult ja teise poole hu-
videga arvestades. Vaba päe-
va saamisele tuleb töötajal 
mõelda varakult, et tööand-
ja teaks ja tal oleks aega 
puuduvate töötajate tööd 
ümber korraldada. 

Kuulutaja

Rakvere mõlemas gümnaa-
siumis avatakse kolm esimest 
klassi, põhikoolis üks. Lisaks 
komplekteeritakse üks esi-
mene klass õpiraskustega las-
tele, see avatakse Rakvere 
Gümnaasiumis. Lisaks tegut-
seb Rakveres teatavasti era-
gümnaasium, kus samuti esi-
mene klass avatakse.

Kõigile lastele on koht 
olemas
„Kooli tulevaid esimese klassi 
lapsi on palju, kõik klassi-
komplektid said täis,“ kinni-
tas Pihlak.
Kas Rakvere n-ö demograafi-
line olukord on siis nii hea, et 
lapsi jagub kokku üheksale 
klassikomplektile, või on see 
olukord saavutatud lähival-
dade arvelt? „Eks ümbrus-
konna omavalitsustest on ka 

lapsi Rakverre sisse kirjuta-
tud,“ oli Pihlak nõus. „Meie 
jaoks on nad kõik ühesugu-
sed lapsed, aga varasemat 
planeerimist selline tegevus 
muidugi segab. Ja lõplik tõde, 
kui palju lapsi kooli tuleb, sel-
gub alles 1. septembril.“
Tänavu kevadel tekkis esi-
meste klasside ümber mäle-
tatavasti väike skandaalike, 
sest paljud lastevanemad näi-
sid eelistavat Rakvere Reaal-
gümnaasiumit ja sellesse 
kooli astumiseks esitati aval-
dusi rohkem kui vabu kohti. 
Mõningased kommunikat-
sioonihäired linnavalitsuse, 
kooli ja lastevanemate vahel 
viisid selleni, et mõni viimas-
test ähvardas abi otsida koh-
tust.
„See probleem on lahene-
nud,“ kinnitas Pihlak. „Ka 
meie õppisime saadud koge-
musest ja loodetavasti asi 
enam ei kordu. Läbirääkimi-
sed lastevanematega aitasid 
leida kompromissi, ka nemad 
said aru, et kool pole kum-
mist ja soostusid oma lapse 
panema teise kooli. Aga ma 
mõistan lastevanemaid, saan 
aru, et mõnele tekitas see lu-
gu ebameeldivusi.“

Lasteaia remont venib
Rakvere kahes gümnaasiumis 
ja ühes põhikoolis tänavu su-
vel suuri remonte ei toimu-
nud, kuivõrd renoveerimi-

sed-ümberehitused on ära 
tehtud juba varasematel aas-
tatel. Siiski ei saa Rakvere 
Gümnaasiumi lapsed esimes-
tel õpikuudel kasutada vana 
hoone võimlat, sest selle põ-
rand vahetati välja ja uue vär-
vimine-kuivamine võtab ae-
ga. Remont jätkub ka sama 
kooli vana hoone tualettruu-
mides. „Aga õppetööd need 
tegevused ei häiri,“ kinnitas 
abilinnapea Pihlak.
Negatiivne on aga see, et täie-
likult renoveeritav Rohuaia 
lasteaed uue õppeaasta algu-
seks ei valmi, kuigi töid alus-

tades nii loodeti. „Direktor on 
lastevanematega läbi rääki-
nud, olukorrast saadakse 
aru,“ vahendas Pihlak. „Osa 
rühmi jätkab tegutsemist 
asendus-, osa rendipindadel. 
Renoveerimisel ilmnesid et-
tenägematud asjaolud, miks 
töö lõpetamine viibib. Ega 
keegi pahatahtlikult venita, 
lihtsalt läks nii. Millal laste-
aed täies mahus avatakse, se-
da ei julgegi prognoosida. 
Aga olen veendunud, et oota-
mine tasub ära, sest lapsed 
saavad Eesti kõige uhkema 
lasteaia, kui see ükskord val-

mis saab.“
Kairit Pihlak mainis veel, et 
probleeme on hariduslike 
erivajadustega laste õpetami-
sel – riik on selle kohustuse 
sujuvalt omavalitsuste kanda 
lükanud. „Lihtsustatud õppe-
kava vajab nii ruumilisi kui ka 
hariduslikke lisaressursse,“ 
selgitas Kairit Pihlak. „See on 
hetkel linnavalitsuses tuline 
teema. Peame välja töötama 
jätkusuutliku lahenduse, 
praegused on ajutised ja n-ö 
tule kustutamine.“

Rakvere koolid on uueks õppeaastaks valmis

Rohuaia lasteaed ei saa kooliaasta alguseks valmis. 
Foto: Aivar Ojaperv

Rakvere omavalitsuse hal-
latavad kolm kooli saavad 
uuele õppeaastale vastu 
minna rahuliku südamega, 
kinnitas abilinnapea Kai-
rit Pihlak. Küll on aga 
probleeme mujal: Rohuaia 
lasteaed õppeaasta alguses 
uksi avada ei saa; jätku-
suutlikku lahendust vajab 
hariduslike erivajadustega 
laste õpetamine.

Aivar Ojaperv
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OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

• Kogemustega majahoidja 
– kojamees soovib leida 
tööd. Tel 5742 0668

• Rakveres pakkuda lepinguga 
tööd pitsade valmistajale, 
eelduseks on rõõmus meel ja 
teotahe. Tel 5013 393

• Otsime väikeettevõttesse 
k o g e m u s t e g a  õ m b l e j a t . 
Helistada tel 5530 814, 5553 
0299 või tulla kohale Rakvere 
Võidu 5A, Sewing OÜ

• 9. klassi poisile otsitakse 
abiõpetajat matemaatikas. 
E-post: peeter.teder@mail.ee, 
tel 5544 339

• Rakvere JK Tarvas kutsub 
treeningutele 2006. – 2009. 
a a s t a l  s ü n d i n u d  p o i s s e 
jalgpallitrenni. Info jktarvas@
jktarvas.ee, tel 5344 9925

KIIRKURSUSED 
(20 tundi)

• Inglise keel algtase (al E 7. 09)

• Soome keel (al T 8. 09)

• Inglise keel kesktase (al K 9.09)

• Vene keel (al N 10. 09)

Koidula tn 1 (Tsentrum) 
kella 18.30 – 20.00         

Reg 5566 1419

•  Üksik 60+  naine saab 
e l a m i s p i n n a  j a  o s a l i s e 
t ö ö a j a g a  t ö ö d  a l a t e s 
septembrist. Tel 32 711 11

• Vajame  raamatupidajat 
osalise tööajaga. Tel 5012 455

• Ideaalköögid OÜ otsib oma 
tublisse meeskonda täiendust. 
Pakume tööd mööbli valmis-
tajale, kasuks tuleb CNC pui-
dufreesi kasutamise kogemus 
(töökoht Haljalas). Täiendav 
info E-R telefonil 5661 4400 või 
32 41 002

• AS Viru Õlu pakub tööd toot-
misliini operaatoritele ja 
tõstukijuhile. Töö toimub va-
hetustes. Ettevõte pakub tasuta 
transporti liinil Rakvere-Halja-
la-Rakvere. CV saata aadressil: 
wiru@wiru.ee või helistada tel 
32 95 000

• Pakun tööd autoremondi-
lukksepale (mootorid, käi-
gukasti remont). Hea palk. 
kristo@k-kummid.ee

• DUO Takso pakub tööd 
taksojuhtidele, vajalik 
ametikoolitus. Tel 5282 659

• Pakun tööd taksojuhile. Tel 
5192 0899

• Voyage OÜ võtab tööle 
bussijuhi. Info 5092 583

• Ettevõte otsib hüdrokraanaga 
veoauto juhti. Tel 5554 7177

• Pakume tööd riigisiseste 
vedude autojuhile. Nõutav 
C-, E-kategooria juhiluba. 
Täpsem info tel 32 70 949, 
e-post mait@lajos.ee

•  V a j a t a k s e  C - ,  E - 
poolhaagiskalluri juhti (mitte 
viljavedu). Tel 5858 9054

• OÜ Aaspere Agro vajab Kõldu 
farmi loomakasvatusjuhi abi 
ja öökarjakut. Tel 5757 0088

• Tööd saavad lüpsja ja karjak. 
Perekonnale elamiseks maja, 
palk korralik. Asume Lääne-
Virumaal Kadrina vallas. Tel 
5699 0533

• Veisefarm Pajustis võtab 
t ö ö l e  t r a kt o r i s t i - s ö ö t j a 
j a  p ä e v a k a r j a k u .  Tö ö 
vahetustega. Tel 5526 723; 
5036 413
•  Fa r m  P a j u s t i s  v õ t a b 
tööle vasikatalitaja .  Töö 
vahetustega. Tel 5526 723; 
5036 413

Keskkonnaamet tuletab loomakasvatajatele meelde nende 
omavastutuse tähtsust sügisesel suurkiskjate kahjustuste sa-
genemise perioodil. 
Igal sügisel kasvab hundikutsikate väljaõpetamise ja pruunka-
rude talverasva kogumise tõttu surve karjakasvatajate ning 
mesinike varale. Käesoleval aastal on Keskkonnaametile teata-
tud enam kui kolmesajast huntide murtud lambast ning ligi 
sajast pruunkarude rüüstatud mesitarust. Rünnete arvud on 
sarnased paari eelneva aasta samalaadsete näitajatega.  Hun-
did murravad kariloomi peamiselt hilissuvel ja sügisel kutsika-
te kiire kasvamise ning väljaõpetamise perioodil ning esime-
sed suuremad ründed, mis sellele viitavad, on juba toimunud.
Keskkonnaagentuuri kogutud seireandmetest selgub, et hunti-
de arvukus on viimastel aastatel Eestis langenud, jäädes suur-
kiskjate ohjamis- ja kaitsekorralduskavas kokkulepitud 100-
200 isendi piiresse.
Kiskjakahjude tekkimise riski saab vähendada iga loomakas-
vataja ise. Keskkonnaamet soovitab kiskjakahjude vähendami-
seks ajada kariloomad sügisperioodil ööseks lauta või korrali-
ku piirdega öötarandikku. Lisaks elektrikarjusele aitab kiskja-
kahjusid vähendada ka karjuste ja karjavalvekoerte kasutami-
ne. Mesilate rüüstamist saab oluliselt vähendada, ümbritsedes 
mesitarud elektrikarjusega.
„Suurkiskjate poolt põllumajandusloomale või mesilale tekita-
tud kahjustusest peab hüvitamisest huvitatud vara omanik 
võimalikult kohe teavitama Keskkonnaametit, kes hindab kah-
ju suurust ning teeb otsuse kahjude hüvitamise kohta. Suur-
kiskjate tekitatud otsesed kahjud hüvitatakse kahjusaaja taot-
luse ja hindamisakti alusel, kahjusaaja kanda jääb olenevalt 
rakendatud ennetusmeetmetest omavastutuse osa,“ ütles 
Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.
Tulenevalt looduskaitseseadusest ja kooskõlas Euroopa Liidu 
regulatsioonidega hüvitatakse põllumajandustoodete esma-
tootjatele pruunkaru, hundi ja ilvese tekitatud kahjud. Samuti 
hüvitatakse kulutused, mis on tehtud selliste kahjustuste en-
netamiseks rakendatud abinõudele. Eestis hüvitati 2014. aas-
tal suurkiskjate poolt loomakasvatajatele ja mesinikele tekita-
tud kahjusid kokku 144 334 euro ulatuses. 2014. aastal teosta-
tud kiskjakahjude ennetustööde kulutusi hüvitati ligi 41 000 
euroga. Kiskjakahjude ennetustööde hüvitamise taotlemine ja 
maksmine on aasta-aastalt kasvanud.
Suurkiskjad hunt, pruunkaru ja ilves on Eesti põlislooduse hea 
tervise indikaatorid. Karjakasvatuses ja mesinduses tuleb ar-
vestada, et kiskjad püüavad vähese vaevaga oma toidu kätte 
saada ning seega tuleks see teha neile võimalikult keeruliseks. 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital avas taotluste vastuvõtu koha-
liku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvooruks. Taotluste 
esitamise tähtajaks on 1. oktoober kell 16.30.
Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku aren-
gu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku 
initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike 
elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.
Programmist saab taotleda toetusi kahest meetmest: kogu-
konna areng; elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendami-
ne.
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobri kella 16.30ks asuko-
hajärgsele maavalitsusele kas e-posti, käsiposti või tavaposti 
teel. Tavapostiga saatmisel ei tohi postitempel olla hilisem kui 
taotlemise tähtpäev.
Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegut-
sevad: mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik 
omavalitsus või riik; sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku 
omavalitsuse või riigi osalusel.
Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning 
taotluse koostamise juhendid ja infopäevade toimumiskohad 
on aadressil www.kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop15-sygis-
voor. 
Lääne-Virumaal toimub programmi infopäev esmaspäeval, 
14. septembril maavalitsuse suures saalis (II korrus) algusega 
kell 13 ja kestab 3-4 tundi. Infopäev toimub koostoos Lää-
ne-Viru Arenduskeskusega. 
Teemad: ülevaade kohaliku omaalgatuse programmist – Mari 
Knjazev; projekti kirjutamisest üldiselt – Katrin Põllu. Regist-
reerimine ja lisainfo: Mari Knjazev 325 8013, mari.knjazev@
laane-viru.maavalitsus.ee. Registreerimine kestab kuni 4. sep-
tembrini
KOP materjalid on kättesaadavad: http://www.kysk.ee/
kop-taotlusvoorud.
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Kohaliku omaalgatuse programmi 
sügisvoor on avatud

Kiskjakahjusid aitab ära hoida 
loomakasvataja ennetustegevus
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Kas Sulle meeldib
kirjutada?
Kas Sind huvitab,
mis maailmas toimub?
Kas tahad lisaraha teenida?

Kui jah, siis kirjuta artikkel ja
saada see toimetusse.
E-post: toimetus@kuulutaja.ee

Rakvere Vaala Keskuse
Apteek pakub tööd

Töö kirjeldus

Nõudmised kandidaadile

Ettevõte pakub

Tööülesandeks on apteegikülastajate
nõustamine ja teenindamine.

• hea suhtlemisoskus
• positiivne ellusuhtumine
• tahe aidata inimesi
• erialane haridus

• sõbralikku ja toetavat meeskonda
• konkurentsivõimelist töötasu
• stabiilset põhikohaga tööd
• täiendõpet
• paindlikku töögraafikut

CV koos palgasooviga palume saata
aadressile info@samfred.ee
Lisainfo telefonil 52 30 127

PROVIISORILE
FARMATSEUDILE

või

E-Betoonelement kuulub Euroopa juhtivaid elemenditootjaid
ühendavasse kontserni .

Pingetaluvust
Valmisolekut töötada pikendatud vahetuses

Konkurentsivõimelist, töö tulemusest sõltuvat palka
Töötajate transpordivõimalust maakonna suurematest keskustest

Tamsalu tehas tel: 325 8609
E-post anneli.vaiksaar@betoonelement.ee

Consolis SAS

Seoses töömahu suurenemisega pakume tööd Tamsalu tehases:

Eeldame:

Pakume:

Kontakt:

Betoontoodete valmistajatele
Lukksepale

Rakvere Haigla köök pakub tööd

KOGEMUSTEGA KOKALE

Täpsem info tel 32 29 068 või haigla@rh.ee

Rakvere
Rohuaia lasteaed võtab
konkursi korras tööle

ÕPPEALAJUHATAJA
ja

MUUSIKAÕPETAJA

Info www.rla.edu.ee ja

rla@rla.edu.ee

Timtar Grupp OÜ otsib
oma meeskonda

Töö kirjeldus:

Töötasu:

Kontakt:

üldehitus

kokkuleppel

+372 5816 7712
e-post: outimtar@gmail.com

EHITUSTÖÖLISI

MMeeiidd  oonn  üüllee  11330000!!  
VVõõttaammee  jjuuuurrddee..

TOOTMISESSE VÕETAKSE TÖÖLE:

JAHE- JA PEALATTU VÕETAKSE TÖÖLE:

KAUPLUSESSE „Raja” ja „Turu Kaubamaja” VÕETAKSE TÖÖLE:

PAGARI

AUTOJUHT-
EKSPEDIITORI

KONDIITRI

LAOHOIDJA

KASSAPIDAJA

KORISTAJA

KOMPLEKTEERIJA

öine vahetus

päevane vahetus

päevane vahetus

MMeeiiee  jjuuuurreess  oooottaavvaadd  SSiinndd  ssõõbbrraalliikkuudd  kkoolllleeeeggiidd,,  kkoorrrraalliikk  ppaallkk,,  
vvõõiimmaalluuss  oommaa  iiddeeiidd  eelllluu  vviiiiaa,,  ttõõssttaa  eennddaa  kkoonnkkuurreennttssiivvõõiimmeett  nniinngg  
lliiiikkuuddaa  kkaarrjjäääärriirreeddeelliill  eeddaassii..
SSoooovviidd  mmeeiiee  mmeeeesskkoonnnnaaggaa  lliiiittuuddaa??  SSaaaaddaa  eennddaa  CCVV  ee--ppoossttii  aaaaddrreessssiillee  
ppeerrssoonnaall@@ooggeelleekkttrraa..eeee  vvõõii  ttääiiddaa  aannkkeeeett  kkoodduulleehheell  wwwwww..ooggeelleekkttrraa..eeee..
LLiissaaiinnffoo  tteelleeffoonniill  55333344  00004400  TTooiivvoo  MMuurraakkaass..

VVaaaattaa  kkaa  OOGG  EElleekkttrraa  AASS--ii  ttuuttvvuussttaavvaatt
vviiddeeoommaatteerrjjaallii  aaaaddrreessssiill  wwwwww..ooggeelleekkttrraa..eeee
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Rakvere crazy-linna tulnud 
rahvamass tekitas kohati liik-
lusummikuid. Tõusu ja Valli-
kraavi tänav oli autosid juba 
päeval täis. Peokangelasi 
punkareid liikus vähe, sest 
nad puhkasid eelmisel õhtul 
linnuses toimunud melust ja 
valmistusid õhtuseks kulmi-
natsiooniks.

Punkarid telkisid Valli-
mäe veerel
Vallimäe veerel olid telgi püs-
ti pannud punkarid Viljan-
dist. Silver Selder ja Leo Taja 
ütlesid, et teevad peoõhtuks 
soojendust.
Silver rääkis, et eile (see tä-
hendab reede – toim.) õhtul 
läksid tal püksid katki ja see-
pärast kõndis ta nüüd mööda 
Rakveret trussikute väel ning 
otsis kaltsukat. „Ja leidsingi 
üles. Müüjad olid vähe šokee-
ritud, kui poodi sisenesin, 
aga vaata, kui kobedad pük-
sid ma sain,” demonstreeris 
ta oma „uusi” musta värvi ja-
lavarjusid. 
Leo rääkis, et oli punkar juba 
Vene ajal. „Tollal istusime põ-
hiliselt (Tallinnas) Varblase 
kohvikus, see oli vabas õhus. 
Võidu väljaku Moskva kohvi-
kusse meid sisse ei lastud. 
Seal istusid ju sellised res-
pektaablid mutid, KGB agen-
did, terve päeva ühe kohvi-
tassi taga ning kuulasid, kui-
das kiilakas vanur Vladimir 
Sapozhnin viiulit kääksutab. 
Punkari näolappi ja harjas-
soengut nähes oleksid nad 
kohe miilitsa kutsunud.”
Leo lausus, et tema punka-
ri-nimi on Leotaja. „Kui leian 
siit punklaulupeolt Leelo-ni-
melise naise, oleks õudselt 
äge. Kõlaks ilgelt hästi: Leelo 
Taja – Leelotaja. Ilgelt punk 
ju! Fun!” naljatas Leo. Ja ronis 
telki punkarite rekvisiitide 
hulgast kingitust otsima. 
Peagi naasis ta sini-lilla-kuld-
se paela otsa mutriga kinnita-
tud ümmarguse kuloniga, 
millel viisnurkne pärlitega 
lootoseõis. Teiste naeru saatel 
pani ta selle mulle pidulikult 
kaela, öeldes: „Elu on lill.”
Leo meenutas, kuidas punka-
rid 90ndate keskel võistluse 
korraldasid, kellel on kõige 

pikem hari peas. „Tollal oli 
punkar nimega Tillu – hästi 
pisikest kasvu mees, tema 
võitis. Tillul oli vist ligi 
30-40sentimeetrine blond 
hari peas. Aga mina tulin tei-
seks,” oli mees tänaseni uhke 
hõbemedali üle.

Eriarvamus tõeliste pun-
karite vahel
Leotajat ei häirinud, et mõne 
punkari meelest on sellest 
laulupeost tehtud kommert-
süritus. „Jah, vanad olijad, kes 
kahel eelmisel korral on isegi 
Saaremaalt kohale roninud, 
seekord ei tule,” teadis ta ja li-
sas: „Kahju, et sellised ägedad 
vennad tulemata jätsid, kelle-
ga kahel eelmisel korral ilgelt 
pulli sai.”
Telgi lähedal autos valvas 
nooremapoolne naisterahvas 
ühe Mulgimaalt pärit väsinud 
punkari und. „Minu nimi po-
le ei Leelo ega Luule, aga õh-
tuks teen meestele punased 
harjad pähe, las möllavad,” 
rääkis ta. „Ja siis sõidutan nad 
koju tagasi, sest täna ööseks 
me enam Rakveresse telkima 
ei jää. Teie linn on nagu üles-
küntud uudismaa, nii palju 
tänavaid on suletud, aga siit 
on hea otse Väike-Maarja 
peale keerata,” lisas naine ja 
ulatas ülejäänud seltskonnale 
külmakastist joogipoolist.
Pärnu tuntud punkar Kutt, 
kes nõukaajal viidi miilitsa-
autoga „tripper-strassele“ na-
ha-ja suguhaiguste dispanse-
risse, kus ketid ära võeti ja 
pea külmavee ämbrisse piste-
ti, ütles telefonitsi Kuulutaja-
le, et see üritus on pungi mõ-
nitamine, kui mingid konto-
rirotid tõmbavad harjad pähe 
ja lähevad maskiballi tegema.
Raimo Asavi, artistinimega 
Kutt, mängis omal ajal 
punkbändis The Shitheads 
(Sitapead) basskitarri ja on 
tänaseni punkar. „Eelmistel 
kordadel käisime kohal, et 
mälestada ka punkarit Stree-
ti, kelle Eesti politsei ära tap-
pis,” selgitas Kutt. „Minu uh-
kus ei luba enam Rakverre 
tulla, kuna üritusega aetakse 
ilget pappi kokku ja mõnita-
takse punkliikumist. Korral-
dajate hulgas on endised 
kommunistid, pagulaste 
maaletoojad ja pederastid.”

Ülemeelikud daamid ot-
sisid pungisalongi
Kui keskpäeval kogunesid 
koorid laulukaare alla 
peaproovile, olid toidutelgid 
ja juuksurisalongid juba ava-
tud. 
Prouad Kose-Uuemõisa koo-
rist Meelika otsisid telki, kus 
saaks pungisoengut pähe te-
ha. Küsimuse peale, mis on 
nende meelest punk, vastas 
50ndates Sirje Eichen: 
„Meieealiste jaoks on see liht-
salt äge üritus. Aga kui eile 

õhtul Vallimäel Singer Vinger 
esines ning Hardi Volmer 
hüüdis peale laulu, et enam 
ei ole Sirjesid, hüüdsin mina, 
et olen Sirts ja seksapiili täis.”
Maarika Lutsoja meelest on 
punk viisakusreeglite eirami-
ne. „Nii kosutav on end iga-
päevasest rutiinist välja ela-
da, olla rõõmus ja ulakas,” üt-
les ta. Sirje aga lisas, et ka 
nende koori lipp on veidi ula-
kas: YMK - ülemeelikud, ajen-
datud Villu Tamme punkbän-
di J.M.K.E. nimest („Jeesus 
Maria,” karjatas eit).
Rakvere oma mees Elmar 
Sats, üks punkbändi Strep-
tococcus Pyogenes asutajaid, 
kiirustas peaproovi. Satsi sõ-
nul on bändi koosseis muu-
tunud. Enam pole kirikuõpe-
tajat ja endist punkarit Tarmo 
Linnast. „Ka punklaulupeol 
mitte,” ütles ta. Streptococcu-
sel hoiavad peale Satsi nüüd 
hinge sees veel Peep Pihlak ja 
Vallo Vildak.

Segakoor Spunk leidis 
oma pungi üles
Segakoor Spunk Harjumaalt 
Arukülast ootas rongkäigu al-
gust Kalevi võimla juures. 
Linnaliinibussi peatusest kõ-
las naeru ja kilkeid, imetleti 
üksteise harjastukki ja lil-
la-rohelise-kirjusid punk-
päid. Lauljad katsusid korda-
mööda dirigendi kõrvas rip-
puvat „ajuripatsit”. 
„Kõikidele dirigentidele anti 
ajuga kõrvarõngas, et laulmi-
ne laabuks ja ajud puuduta-
tud saaksid,” ütles koorijuht 
Tiina Tinn. Küsimuse peale, 
kas nende hulgas ka mõni pä-
rispunkar on, vastas laulja 
Olev Rähni naerdes, et ta on 
elus igasuguseid tempe tei-
nud, aga punkar pole küll ol-

nud. „Meie koor on aga oma 
pungi üles leidnud. Nagu Pipi 
Pikksukk, kes spunki otsis.”
Üks koor kandis katkutud ka-
nadega ja seapõrsastega kan-
deraami, millel suured kirjad: 
„Seagripp. Linnugripp.” „Kui 
metsas käid, ära sita sisse as-
tu, sõber!” hüüdsid kande-
raami kandvad mehed.
Maksuametnik Tamara Kad-
rina segakoorist lootis, et lau-
lupidu puudutab maksua-
metnikke positiivselt. „Kohal 
on ju ka Maksu-ja Tolliameti 
laulukoor Peale Viit Tallin-
nast,” ütles ta.

Dirigentidel Kanguril ja 
Schütsil ajuripatseid pol-
nud
Vallimäel istusid VIPtsoonist 
veidi eemal dirigendid Jü-
ri-Ruut Kangur ja Kuldar Sc-
hüts. Küsimuse peale, kas õl-
lejoomine dirigeerimist ei ta-
kista, puhkesid koorijuhid 
naerma. „Takistab küll, sest 

käed on ju kinni,” ütles Kan-
gur. 
„Õlles sisalduv alkohol imen-
dub verre ja see just puudu-
tabki aju. Mina pole veel aju-
ripatsit endale kõrva saanud, 
ehk antakse dirigendipulti as-
tudes. Eelmisel laulupeol su-
rus Hardi Volmer mulle suure 
haaknõela pähe ja see oli küll 
väga valus,” rääkis Jüri-Ruut 
Kangur.
Dirigent Kuldar Schüts ütles, 
et talle meeldib mitte teha as-
ju, mida peab tegema. „Eriti 
irooniline on see, et Hirvo 
Surva rääkis mind nõusse ja 
ise keeras pungile selja,” lau-
sus Schüts.

Vürst Volkonski avasõnad
Kui ligemale 1500pealine 
ühendkoor laulukaare all ko-
had sisse oli võtnud, lausus 
punklaulupeo konferansjee 
Peeter Volkonski: „Tere tule-
mast kolmandale punklaulu-
peole! Jutumärgid algavad. 

Aju puudutus. Jutumärgid 
lõppevad. Punkt. Volk. Punkt. 
Rakvere linnapea Mihkel Juh-
kami tervitus. Punkt. Mitte 
eriti pikk. Punkt.” 
Kolmandal punklaulupeol 
esitati kolmandat korda ava-
lauluna punkarite hümn - Sex 
Pistolsi „Anarchy in the U.K.”. 
Kahjuks muidugi mitte John-
ny Rotteni esituses, vaid mik-
rofoni haaras laulupeo idee 
autor ja peakorraldaja Üllar 
Saaremäe.
Seejärel deklameeris Saare-
mäe Juhan Viidingut: „Üks 
mõte põleb tulepuuna jälle, 
ja tema eest ei ole pääse-
mist... Sa lähed tihti, tuled 
aga harva, su trepikotta tagasi 
end poon... Kui ära läheks, 
võtaks kaasa linna ning oma 
ajus puruks jahvataks... Ja si-
nu sõrmed murduksid mu aj-
ju... Ööämblik kõnniks ära 
mujale.”
Villu Tamme „Elab veel Beria” 
järel kõlas ühendkooridelt 

Kolmas punklaulupidu 
„Aju puudutus” meelitas 
möödunud nädalavahetu-
sel Rakvere crazy-linna 
hulgaliselt „karvaseid ja 
sulelisi”. Koorilauljad, kel-
le hulgas oli palju kodupe-
renaisi, kontoriametnikke, 
töö- ja naljamehi, värvisid 
oma ontlikud soengud si-
ni-rohe-oranzhikirjuks ja 
tõstsid tukad püsti. Et ajud 
puudutatud saaksid.

Ülle Kask

KES ON PUNKARID
5. oktoober 1985. Ajalehes „Noorte 
Hääl” ilmub Ülo Kraani artikkel „Varb-
lasevabadus”.
„Seda vabaõhukohvikut Harjumäel 
tuntakse rahvasuus „Varblase” kohvi-
kuna. Kevadest sügiseni, tihti hommi-
kust õhtuni istub seal omamoodi kirev 
seltskond röötsakil, lärmitsevaid, laua 
alt pudelit kummutavaid noori.” 
„Varblasevabadus” tõi „Noorte Hääle” 
toimetusse hulgaliselt lugejate kirju. U. 
Halling Tallinnast: „Olen veendunud, et 
nähtus, mida punkarluseks nimetatak-
se, ei ole süütu lastehaigus ja sellest ei 
tohi heatahtlikult üle vaadata. Mitte 
üheski ühiskonnas ei saa elada liikmed, 
kes ühiselu seadusi eitavad. Aastaküm-
neid jorutasime joomarluse üle. Kas 
nüüd hakkame ka punkarlusega oota-

ma ja lootma, et ehk aeg paneb neile 
aru pähe? Ei pane. Hullemaks lähevad 
ja jõuavad rohkem noori ära rikkuda. 
Osal meie noortest ei ole piisavalt 
mõistust otsustamaks, mida jälestada, 
mida järele teha.”
Komsomolijuht J. Liiv: „Punkarid ei ole 
kodutud. Nad on pärit konkreetsest ko-
dust ja ilmselt seal nähakse iga päev, 
kuidas nõelu, neete ja muid ripatseid 
täisriputatud lummutis uksest sisse ja 
välja käib. Keegi näeb ja kuuleb, kuidas 
ta kodus ropendab, vahel isegi lõhub ja 
märatseb. Kahjuks aga see „keegi” ei 
võta midagi ette. Ühtegi väärastunud 
noorukit, olgu ta punkar või ärikas, ei 
ole meie hulka saadetud kusagilt kos-
mosest. Nad on välja astunud meie ko-
dudest.”

Naiskoori Meelika ülemeelikud prouad.
Fotod: Ülle Kask

PUNKLAULUPIDU PUNKLAULUPIDU pupuudutas ajusid ja ajalugu
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laulupidudele traditsioonili-
ne hüüe: „Korrata!” ja „Autor 
välja!” Lugu läks kordamisele. 
Villu välja ei tulnud, sest teda 
vist polnud kohal. 
Hiljem, kui koorid pärast „Pil-
le-Riini” esitamist Tõnu Tru-
betskyt nõudma hakkasid, 
vaigistas Volkonski oma hee-
roldihäälega rahvast ja andis 
loa lugu korrata. Trubetskyt 

ka polnud.
Seekordsel laulupeol oli es-
makordselt kavas Urmas Si-
saski ooper „Sööbik ja Pisik”. 
Allegooria, mida looga eten-
dati, jõudis publikuni pärast 
Peeter Volkonski röögatust 
hambaarstitoolis istuvale 
poisile: „Juss, raisk, tee oma 
haisev suu lahti!”
Suu tegid lahti ka näitlejad 

Natali Lohk ja Maarika Mesi-
puu-Veebel, kes esitasid Pus-
sy Rioti „Bogoroditsa devo”. 
Ortodokssele itkule, mis loo 
algul pühalikult laulukaare all 
kõlas ja Vallimäe nõlvadel 
haudvaikseks jäänud publi-
kut lummas, järgnes räige Pu-
tini ja patriarhi needmine. 
Kui kõlas lõpulaul „Insener 
Garini hüperboloid” ja rahvas 

skandeeris ”Korrata! Korra-
ta!”, arutlesid punkariteks 
riietunud keskealised daamid 
omavahel, et Tõnu Trubetskyt 
polegi seekord kohal. „Ka 
mitte Velikije Luki Munka ehk 
Ivo Uukkivi ega J.M.K.E. Villu 
Tammet. Ka pole Mercat, 
Hendrik Sal-Sallerit, Koja-
meest ega Psychoterrori 
Freddyt. Ei tea, kas nad on 

omavahel kokku leppinud, et 
jätsid punklaulupeole tule-
mata?” imestasid naised. 
Üllar Saaremäe tänas kõiki 
laulupeo toetajaid ja luges et-
te sponsorite nimed. Seaküla 
Simsoni, keda samuti seekord 
kohal polnud, skulptuuri - 
harjastega fallose - ulatas ta 
Uno Laurile. „Kurat, ükskord 
ta kustub niikuinii,” ütles 

Eesti vanim punkar Uno Laur, 
kui laulupeotuld kustutama 
läks. 
Punklaulupidu puudutas. 
Ajusid ja ajalugu. Kõnetas ja 
läks korda paljudele inimes-
tele. Loodetavasti ka punkari-
tele ja Viljandist pärit Leota-
jale, kes endale Rakverest 
Leelo-nimelist naist otsis. 

PUNKLAULUPIDU pu

Rakvere linnavalitsuse delegat-
sioon marsib „Aju puudutusele”.

Pungisalongis kaetakse ajud harjastega.

udutas ajusid ja ajaluguudutas ajusid ja ajalugu

Punkarid Leotaja
teeb õhtuks soojendust. 
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• Müüa soodsa hinnaga Tapa 
ja Tamsalu linnas ning vallas 
erinevas seisukorras ning erineva 
suurusega 1-4toalised korterid 
ning majad. Täpsem info: mob 
5110 478 või 322 0106, e-post: 
urmas.saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS. 
Aitan teid kinnisvara ostmisel 
ja müümisel, võtan müüki teie 
korteri või maja, kinnisvaraalane 
konsultatsioon tasuta.

• Müüa ahiküttega tuba ja köök (23 
m2) Rakveres. WC ja dušš sees, eraldi 
sissekäik. Hind 9300 €. Tel 5198 8087

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal. 
sees. Uus vannituba! Hind 11 500 €. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305 

• Müüa otse omanikult 1toaline 
k.m. korter Rakveres (V korrus) koos 
mööbli ja muu sisustusega (külmik, 
boiler). Talvine küte võimalik endal 
reguleerida. Hind 16 500 €. Tel 5664 
8311

• Müüa 1toaline korter Rakveres 
Lembitu 2 (III korrus). Renoveerimist 
vajav, aknad vahetatud. Hind 20 000 
€. Tel 5819 5166

• Müüa 1toaline korter Vinnis. 
39 m2,  II  korrus,  elektriküte, 
päiksepoolne, rõdu. Tel 5554 0402

• Müüa 1toaline korter Kundas (32 
m2, IV korrus). Aknad vahetatud, 
otse omanikult. Hind kokkuleppel. 
Tel 5340 5688

• Müüa 2toaline korras korter 
Rakveres Seminari tn. IV korrus, üp 
38 m2. Hind 17 500 €. Tel 5356 4816

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Kungla tn (I korrus, toad eraldi). 
Hind 25 000 €. Tel 5326 9908

• Müüa 2toaline ahiküttel korter 
Rakveres. Keskmises seisukorras, 
t s e n t r a a l n e  v e e v a r u s t u s  j a 
kanalisatsioon, WC ja duširuum 
olemas. Toimiv ühistu, väiksed 
kommunaalkulud, aiamaa ja sauna 
kasutamise võimalus. Info tel 52 
93 990

• Müüa kesklinnas 2toaline kõigi 
mugavustega avatud köögiga (III 
korrus) korter. Tel 5698 7589

• Müüa 2toaline korter Kundas. 
Hind 2800 €. Tel 5673 4299

KINNISVARA

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

Head pakkumised Kroonikeskuse I korrusel
Telefon 327 0670   info@virumaainvest.ee   www.virumaainvest.ee

Eino Vaher
Maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

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

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
lisete@virumaainvest.ee

MÜÜA KINNISTU

ÜÜRILE ANDA

ÜÜRILE ANDA 1 4 AHI JA KESKKÜTTEGA KORTERID!
LISETE 5233830

MÜÜA MAJAD

Kadrinas Pargi  tn müüa heas 
seisukorras 4-toaline korter. Üldpind 
77 m2. HIND 16 000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Müüa Püssis ilus korter koos mööbli 
ja kõigi mugavustega. Üldpind 
58 m2. HIND 4500 EUR. Helista 
55650109 Liidia

Rakveres, Kungla 7 müüa 2-toaline 
heas korras soe korter 5-korrusel. 
Üldpind 49 m2. HIND 29 500 EUR. 
Helista 55650109 Liidia

Müüa eksklusiivne kolmetoaline 
Rakvere vanalinna korter Pikk 1. 
Üldpind 62 m2. HIND 87 500 EUR. 
Helista 5530227 Eino

Müüa Rakveres Koidula 2 kolmandal 
korrusel 3-toaline korter. Üldpind 
49 m2. HIND 27 400 EUR. KAUPLE! 
Helista 5530227 Eino

Müüa Rakvere linna piiril mändidega 
ümbritsetud elamumaa – Käbi 
kinnistu. Krundile viib tee. Krunt 
9981 m2. HIND 16 500 EUR. Helista 
5233830 Lisete 

Müüa Hal jala  val las  Kandles 
maatulundusmaad suuruses 3.8 – 
30.3 ha, hinnavahemikus 12 000 – 94 
000 EUR. Helista 5233830 Lisete

Üürile anda Rakvere kesklinnas 
Võidu tänaval erinevas suuruses 
kortereid. Kortereid on nii ahiküttega 
kui ka keskküttega. HINNAD 150-180 
EUR. Helista 5233830 Lisete

Vinni vallas Veadlas müüa kinnistust 
hoonestatud osa pindalaga ca 
3000 m2. Krundil suur reheahjuga 
rehielamu, kõrvalhoone ja kaev. 
HIND 11 000 EUR. Helista 53331805 
Olev

Müüa Võsu keskuses Mere 1 jõe ääres 
tore suvituskoht. Üldpind 1601 m2. 
HIND 85 000 EUR. Helista 53331805 
Olev

Müüa Porkunis looduslikult kaunis ja 
vaikses kohas maakodu Üldpind 102 
m2, krunt 4.3 ha. HIND 30 000 EUR. 
Helista 53331805 Olev

Müüa suur, osaliselt renoveeritud 
häärber Uhtnas, Nooruse tn. Krundil 
on lisahooned ning voolab läbi jõgi. 
Krunt 6782 m2, üldpind 1473 m2. 
HIND 400 000 EUR. Helista 5233830 
Lisete

Müüa Põlulas looduslikult kenas 
kohas kõrghaljastusega alal väike 
palkmaja. Krunt 5000 m2, üldpind 
80 m2. HIND 17 000 EUR. Helista 
53331805 Olev

SOODUSHIND! Müüa ilus maja 
Sõmerul, Kooli 21. Maja on 6-toaline. 
Krunt 3410 m2. SOODUSHIND 115 
000 EUR. Helista 5530227 Eino

ÜHETOALISED KORTERID

KAHETOALISED KORTERID

KOLMETOALISED KORTERID

NELJATOALISED KORTERID

MAJAOSAD

ELAMUD

ÄRIPIND

Kunda,  Pargi 4, I k, üp 25,2 m2  
H: 2500 € tel.: 50 13 658 Anu

Tapa, Lembitu pst 15, 27m2, Ik  
H: 3900 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Hiie tn 2, 25 m2, II k, 
pliidiküte, H: 2900 € tel: 51 10 
478 Urmas

Tamsalu, Kesk 12 , üp 42,5 m2, 
I k, rõdu H: 30 000 € tel: 51 16 
466 Helve

Rakvere, Võidu 74, I k., üp,. 34,3 
m2, renov,  ahiküte H: 17 600 € 
tel. 52 88 670 Mare.

Rakvere, Laada 8, IV k. H: 27 000 
€ tel: 52 88 670 Mare

Rakvere, Saue 13, II k, 33 m2, 
H: 16 900 € tel: 51 10 478 Urmas

Kunda,  Mäe 16, V k, üp 49,5 
m2, rõdu  H: 9 200 € tel.: 50 13 
658 Anu

Kunda,  Mäe 7, I k, üp 39,3 m2  
H: 150 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 
658 Anu

Kunda,  Pargi 4, I k, üp 38,1 m2  
H: 430 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 
658 Anu

Kunda,  Pargi 2, I k, üp 39,6 m2  
H: 1200 € + KÜ võlg tel.: 50 13 
658 Anu

Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. 
H: 8500 € tel 52 88 670 Mare

Tapa, Kabala 1, 49 m2 H: 7900 €  
tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Põllu 1, V k, 39 m2, H: 9900 
€ tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Jaama, II k, 40,2 m2, 
ahiküte H: 8500 € tel: 51 10 478 
Urmas

Tapa, Paide mnt 65, II k, 46,4 m2, 
H: 6500 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Turu, Vk, 43,8m2 H: 9000 
€ tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Ülesõidu 6a, Ik, 38,9 m2 H: 
6500 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Ülesõidu 6, III k, 38,7 m2, 
uued aknad ja uus korteriuks. H: 
5500 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Hommiku 2, IIk, 35,5 m2 
H: 4500 € tel: 51 10 478 Urmas

Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 
49,5 m2, I k H: 7300 € tel: 51 16 
466 Helve

Väike-Maarja,  Tamme 5, II k, 
üp 43,4 m2  H: 8 700 € tel.: 50 13 
658 Anu

Väike-Maarja,  Tamme 5, III k, 
üp 43,8 m2  H: 8 900 € tel.: 50 13 
658 Anu

Sõmeru v, Sõmeru, Puiestee 12, 
III k, 46,1 m2, uued aknad. H: 18 
000 € tel: 51 10 478 Urmas

Rakvere, Kunderi 2, üp 53 m2, II 
k., H: 8900 €. tel: 51 10 478 Urmas   

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

Kunda,  Koidu 85, V k, üp 75 m2, 2 
rõdu  H: 5500 € tel.: 50 13 658 Anu

Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, üp 
153,5 m2, krunt 1284 m2, H: 17 500 
€ 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

Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2, 
krunt 1033 m2, H: 28 500 € tel: 52 88 
670, Mare 

Rakvere, Rohu tn, krunt 707 m2, üp 
118 m2, 4 tuba,saun, garaaž H: 64 000 
€ tel 58 00 36 48 Merle 

Rakvere, Lilleoru tn, krunt 751 m2, üp 
73,3 m2, 2 tuba, kõrvalhoone H: 70 000 
€ tel 58 00 36 48 Merle

Rakvere, Tõru tn, krunt 600 m2, üp 
204,2 m2 H 39 000 €  tel 50 13 658 Anu

Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, 
üp 93,4 m2, H: 20 000 € tel: 58 00 36 
48 Merle 

Rägavere v, Mõedaka, krunt 2,83 ha H: 
33 000 € tel: 51 10 478 Urmas

Vinni al, Metsa, krunt 3147m2, üp 
151,6 m2 H: 97 000 € tel 52 88 670 Mare 

Sõmeru v, Varudi-Vanaküla k, krunt 11 
727 m2, üp 104,6 m2 H: 16 000 € Paku 
oma hind! tel: 58 00 36 48 Merle

Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2, 
üp 61,6 m2, saun, garaaž H 10 000 € 
tel: 51 16 466 Helve

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

Vinni al, Metsa, krunt 3147m2, üp 
151,6 m2 H: 97 000 € tel 52 88 670 
Mare 
Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2, 
üp 61,6 m2, saun, garaaž H 10 000 € 
tel: 51 16 466 Helve

Väike-Maarja v, Simuna, Pargi 6, 
kivimaja, krunt 2273 m2, üp 295,3 m2 
H 11 000 € tel: 51 16 466 Helve

Vihula v, Annikvere k, üp 130 m2, 
krunt 2966 m2! H: 68 900 € tel: 51 16 
466 Helve 

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

Rakvere, J Kunderi, üp 112,8 m2, 
krunt 1068 m2 H: 39 800 € tel: 58 00 
36 48 Merle

Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 m2, 
H: 19 900 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa v, Rägavere k, krunt 1 ha, H: 18 
000 € tel: 51 10 478 Urmas    

Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 ha, üp 
117m2, H: 18 000 € tel: 51 10 478 
Urmas

Tapa, Koidu, krunt 911 m2, H: 46 000 
€ tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Õhtu pst, krunt 2750 m2, H: 29 
000 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Pikk 58, krunt 3193 m2, H: 20 
000 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa v, Näo küla, kinnistu 1,42 ha, 
sobib suvekoduks, H: 16 000  € tel: 
51 10 478 Urmas

Tamsalu, Kolde 7, krunt 1194 ha, 
üp 300m2, H: 39 000 € tel: 51 10 478 
Urmas

Tamsalu, Tamme, krunt 1200 m2, 
üp 174,5 m2 H 45 000 € tel: 51 16 
466 Helve

Vihula v, Eisma k, suvila, krunt 2834 
m2, üp 157,5 m2 , 5 tuba,saun, garaaž 
H: 86 000 € tel: 58 00 36 48 Merle

Tapa linn, Pikk 12, renov, eraldi 
sissepääs, 39m2, H: 19 700 € tel: 51 
10 478 Urmas 

Kunda,  Mäe 12, IV k, üp 56 m2  
H: 1300 € + KÜ võlg tel.: 50 13 
658 Anu

Kunda,  Pargi 18, üp 61,5 m2  H: 
2900 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 
Anu

Kunda,  Loode 4, IV k, üp 48,3 m2 
H: 4 500 € tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Mäe 15, II k, üp 49,5 m2 H: 
4 000 € tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Mäe 15, III k, üp 48 m2 H: 
3700 € tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Koidu 87, V k, üp 61,9 m2, 
½ korteriomandist H: 1050 € + KÜ 
võlg tel.: 50 13 658 Anu

Tamsalu, Ääsi 11, üp 62,5 m2, 
rõdu. H: 4500 € tel: 51 16 466 Helve

Tapa v, Moe küla, Moe 4, I k, 60,1 
m2, ahiküte H: 3900 € tel: 51 10 
478 Urmas

Väike-Maarja,  Tamme 5, III k, 
üp 50,5 m2  H: 11 000 € tel.: 50 13 
658 Anu
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VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511

viru@toonklaas.ee

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/rakett

* 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/quattro                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

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Keskealine naine soovib üürida 
Rakveres 1- või 2toalist korterit. 
Tel 512 6442

• Soovin üürida Kadrinas 2-3toalise 
korteri, pikemaks ajaks. Tel 5837 
2776

• Noor pere soovib osta remonti 
vajava 1-4toalise korteri või maja 
Rakveres või selle lähiümbruses. 
Võib vajada remonti jne. Soodsa 
pakkumise korral raha kohe 
kätte! Tel 5226 500

• Ostan 1toalise k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 5081 
311 Marek

• Ostan Rakveres 1-2toalise korteri. 
Tel 5515 789

• Ostan remonti vajava korteri 
Rakveres. Tel 5550 0588

• Ostan südalinnas 2toalise rõduga 
korteri (II-IV korrus). Tel 5661 2764

• Ostan maja kuni 15 km Rakverest, 
kuni 35 000 €. Elamiskõlblik (elekter, 
vesi jne), krunt min 2500 m2. Tel 
5557 5171

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan, üürin garaaži Rakveres. 
Pakkuda võib ka suuremaid. Tel 
5394 8017

• Ostan garaaži  Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5550 0588

VÕTAN ÜÜRILE

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi 80 B4 1992. a. Hind 500 
€. Tel 5184 451

• Müüa Ford Focus Touring 1.6 
TDCI 80 kW, -05. a, hall, 5l/100km, 
hooldusarved, kehtiv kindl. ja üv, 
3200 €. Tel 5740 7733

• Müüa korralik Ford Mondeo 1,6 
1996. a. Tel 5828 5207 

• Müüa Mazda 323F, 2002. a, bensiin. 
Hind 900 €. Tel 5676 8285

• Müüa Mazda 626 2.0 diisel 1993. a. 
Hind 650 €. Tel 5676 8285

•  O s t a n  VA Z i d e  u u s i  p l e k-
ke, ilukilpe, tulesid, stangesid, 
Vene-aegseid uusi rehve. Tel 5157 
395

• Ostame igasuguses tehnilises 
seisukorras autosid, võtame 
ARK-ist arvelt maha. Tel 5500 724

• Ostan GAZ 24 4 ust (korraliku). 
Võib pakkuda ka muid osasid. Tel 
5106 763

SÕIDUKID

ÄRIPINNAD

ANNAN ÜÜRILE

• Üürile anda tuba eramajas. Tel 
5662 1987

• Anda üürile 1toaline kõigi muga-
vustega korter Rakveres. Tel 5353 
4475

• Üürile anda 1toaline k.m. renovee-
ritud korter Rakveres Vabaduse 5 
(31,6 m2, I korrus, 165 € + kom.kulud, 
korter on vaba, City24 ID: pcrqjt) . Tel 
5081 311, Marek

• Anda üürile kesklinnas 1toaline 
k.mugavustega korter (40 m2). 160 
€ + kom.maksud. Tel 5029 052

• Üürile anda 1toaline korter Tapal 
1. Mai pst 12, I korrus. Hind 150 €. 
Tel 5034 972, info@ko.ee

• Anda üürile 1toaline korter Uhtna 
alevikus,  küte (elekter, küttepuu, 
õhksoojuspump). Otse omanikult. 
100 €. Tel 5624 4605

• Annan üürile 2toalise korteri 
(möbleeritud, olemas köögi- ja 
kodutehnika) kolmeks kuuks. 
Rakveres. Hind kokkuleppel. Tel 
5360 5145, Ludmilla

• Anda üürile 2toaline möbleeritud 
korter otse omanikult Lennuki tä-
naval (I korrus). Internet ja TV hinna 
sees. 200 € kuu + kom.kulud. Taga-
tisraha 200 €. Info telefonilt 5549 736

• Anda üürile 2toaline korter Aseris 
1 korrusel. Osaliselt möbleeritud. Tel 
5624 4605

• Anda üürile  3toaline  korter  
Pajustis. Õhksoojuspump ja ahi-
küte, maja renoveeritud, väikesed 
küttekulud! Helista ja küsi lisa tel 
5621 5530

• Üürile anda 3toaline korter Kun-
das. Tel 5667 0309

• Anda üürile 3toaline mugavustega 
korter 3 km kaugusel Tapa kesklin-
nast. Tel 5648 3322

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

•  A n d a  r e n d i l e  R a k v e r e 
südalinnas äripind (80 m2). Otse 
omanikult. Hind 250 €/kuus. Info 
5285 416

•  M ü ü a  v õ i  a n d a  r e n d i l e 
rõ ivakauplus (37 m2) Rakveres. Tel 
5550 0588

•  Mü ü a  L a e kv e r e s  2 t o a l i n e 
ahiküttega korter. Odavalt. Tel 
5381 5421

• Müüa Püssi alevikus 2toaline 
korter. Otse omanikult ja järelmaksu 
võimalusega. 5624 4605

• Müüa 2toaline korter (47 m2, I 
korrus) Tartus. Tel 5595 4163

• Müüa 2toaline korter  Viru-
Jaagupis. Tel 5257 571

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Laekveres. II korrus, remonditud, 
uued aknad, aiamaa. Hind 5700 €, 
tingi! Tel 5340 5688

• Müüa 2toaline korter Vajangul. 
Hind 2000 €. Tel 5886 0893

• Müüa 3toaline korter (I k., 61 m2). 
Aknad, uks vahetatud, oma küte, 
toimiv KÜ + garaaž, Rakverest 15 
km. Hea bussiühendus, pood, kool, 
lasteaed, jõgi lähedal. Hind 10 000 
€. Tel 5236 447

• Müüa 3toaline korter Rakveres 
(80,3 m2).  Hind 59 000 €. Tel 5122590

• Müüa Kadilas otse omanikult 
nelja korteriga maja I korrusel 
3toaline (43,2 m2 + kelder) soe 
päikeseküllane korter, mille juurde 
kuulub ka  13211 m2 ja aadressil 
Pärna tn. 6 8179 m2 reaalosana 
maatulundusmaad. Krundil ka 
aiamaa koos kasvuhoonega. Info 
tel 5032 843

• Müüa 3toaline ahiküttega korter (I 
korrus) Tamsalus. Hind kokkuleppel. 
Tel 5391 1731                  

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

• Müüa 4toaline korter Laekveres. 
Hind 10 000 €. Tel 5801 9631

• Müüa renoveeritud ridaelamuboks 
Rakverest 12 km kaugusel. Tel 5282 
660. Pildid soov.ee

• Müüa Rakveres 2kordne remonti 
vajav maja (160 m2). Tel 5169 731

• Müüa maja Rakveres Vahtra pst 11. 
Hind 35 000 €. Tel 5656 4857

• Müüa kinnistu Päides (1,3 ha, 
millest õuemaa 1 ha), majas 3 tuba 
ja köök (68 m2), puurkaev, uued 
el.kaablid. Tel 5196 2074, 5332 6832

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

• Müüa vanem maja + abihooned 
+ elamumaa Põltsamaa jõe ääres. 
Vajab remonti. Krundi suurus 8996 
m2. Hind kokkuleppel. Tel 5665 4229

• Müüa Harjumaal Kaasiku külas 
Laitse rallipargi lähedal maja (60 
m2, krunt 1264 m2, saun, garaaž, 
korrastatud heki ja viljapuudega 
aed). Tel 5192 5428

• Müüa Kadrinas elamumaa 
( 1 3 1 7  m 2 ) .  O l e m a s  k õ i k 
kommunikatsioonid: elekter, 
vesi, kanalisatsioon. Tel 5052 060

• Müüa krunt (848 m2) Rakveres. Tel 
5800 4857

• Müüa Opel Astra Edition 1,6i 2001. 
a 74 kW, sinakas-roheline metallik, 
sedaan, bensiin, konditsioneer, 
kesklukk puldist,  2xel.aknad, 
pl.soojendus, orig. valuveljed, 
veokonks, v. heas tehnilises korras, 
kehtiv ülevaatus 2016, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5868 4077

•  Mü ü a  R e n a u l t  M e g a n e  I I 
Grandtour 1.6 R4 82kW, -06. a, hall, 
6l/100km, hooldusraamat, kehtiv 
kindl. ja üv, 2100 €. Tel 5740 7733

• Müüa väga heas korras Toyota 
Corolla 1,6 2000. a, üv 05.2016. a, 
Rakveres. Tel 5828 5207

• Müüa Audi 80 B4 veokonks (100 
€). Tel 5236 447

• Müüa varuosad: Peugeot Partner/
Citroen Berlingo (96-07),Opel 
Omega, Renault Megane I. Tel 
5646 6933

TEENUSED

• Muruniitmine, trimmerdamine, 
hekkide ja puude lõikus, aedade 
korrashoid. Tel 5802 9561

• Muruniidukite, murutrak-
torite, trimmerite, võsalõika-
jate ning saagide remont ning 
hooldus. ForestPlus OÜ Laada 
20, Rakvere 32 55 332, 5853 6925

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

• Puitmaja fassaadi soojustamine 
ja renoveerimine. Kuuride ja 
terrasside ehitus. Tehtud töödele 
arve ja garantii. www.kodupuit.ee 
Tel 58 889 999

• Ehitus, remont ja siseviimistlus 
(plaatimine, värvimine, tapeetimine, 
p a r k e t i p a i g a l d u s ) .  S a u n a d , 
pesuruumid, korterid, majad. Tel 
5045 560

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465                                                                                                 

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Ehitus- ja torutööd. Tel 5069 683

• FIE Mart Nestor ehitab uusi 
ja renoveerib vanu hooneid, 
ehitusalane nõustamine. Tel 5646 
0674

• Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

• Teostame santehnilisi remonttöid, 
sanitaartehnika paigaldust. 
Küttesüsteemide remont, läbipesu, 
hooldus. Tel 5305 3053

• Paigaldame aknaid ja uksi.
Teostame ka akende ja uste 
remonti, hooldust, reguleerimist 
ja paketivahetust. Tel 5307 8178

• Pakume hallituse ja niiskuse 
vältimiseks teemantpuurimist 
k o o s  v ä r s k e õ h u k l a p p i d e 
paigaldus e ga.  Te enuseid  on 
võimalik tellida ka eraldi. Kontakt: 
info@kckteemant.eu; telefon 5174 
192

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

• Aiavärava automaatikad, 
garaaži tõstuksed, remont. Tel 
5555 8293, tenentte@gmail.com

• Võrk- ja puitaedade ning väravate 
ehitus. Hind soodne. Tehtud töödele 
arve ja garantii. www.kodupuit.ee 
Tel 58 889 999

• Paigaldan kõnniteid ja teen ehi-
tus-remonditöid õues. Tel 5606 
9271

• Paigaldame tänavakive. Tel 5382 
6917

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

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

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• 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 l i i m a s e a d m e d .  M ü ü n , 
paigaldan, hooldan, remondin 
kodu- ja autokliimaseadmeid. Tel 
5305 3053

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Pottsepp. 25 a kogemust. Ehitab ja 
remondib küttekoldeid, korstnaid. 
Tel 5069 683

• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 
4670
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Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

• 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
KAARDID ENNUSTAVAD. 

Tel 900 1727. 24H. 
h.1,09 eurot/min või 
TELLI ENNUSTUS 
h. 0,75 eurot/min 
www.ennustus.ee 

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Järvamaal, 
Lääne- ja Ida Virumaal. 

Levib maal ja linnas. 
Kuumakse alates 

7 eurost
Info ja tellimine 519 616 06

info@igorexa.ee
www.igorexa.ee

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

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

TÄNAVAKIVI 

PAIGALDUS,

HALJASTUSTÖÖD 

ESKIISIST 

RAJAMISENI.

5113 328, 5066 294

Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee

* 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

ELAMUAUDIT OÜ

•   korteriühistute nõustamine elamu renoveerimiseks
•   KredEx’i korterelamute rekonstrueerimise meetme 
tehniline konsultatsioon
•   energiaaudit

Tel: 5098440
urmas@elamuaudit.ee

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika

• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont

• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine

• esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899

Kvaliteetne ja soodne

RAAMATUPIDAMISTEENUS

www.mestertgrupp.ee. 

Kirjuta 

info@mestertgrupp.ee 

või helista +372 52 72 708

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

• Vana pliidi uus elu! Plaatimistööd 
(pliidid, ahjud, vannitoad jne). Tel 
5606 9271

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

• Reisijate vedu 16-, 40-, 49- ja 
8kohaliste bussidega. Ka vabariigist 
välja. Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269

• KOLIMISTEENUS fi rmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teos-
tame kõike, mis on kolimisega 
seotud, ja seejuures soodsate 
hindadega. Alates pakkimisest 
kuni klaverite jm. raskete eseme-
teni välja. Võta meiega ühendust 
ja leiame koos teie probleemile 
parima lahenduse. OÜ Kolimi-
sed. TEL. 5649 3289 või kaido@
kolimised.ee, www.kolimised.ee

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Kiirveosed, paki- ja kaubavedu. 
Tapa-Rakvere-Tapa, teised suunad 
kokkuleppel. Tel 5148 661

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 5061 
547, 32 278 22

• Kaubavedu MB Sprinter kaubiku-
ga,  kaubaruumi pikkus 3300 mm, 
kõrgus 1800 mm. Tel 5373 6931, 
5109 092

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

• Veoteenus nädalavahetustel väike 
kalluriga (kandevõime 1,5 tonni või 
4 m3 küttepuid). Tel 5691 5810

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

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552
• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

• Veoteenus (kandevõime 13,8 
tonni, madel, kraana). 0,85 €/km. 
Tel 5682 7009

• Prügiveoteenus, multilift kallur 
+ mahakäivad vahetatavad kastid. 
Tel 502 6761, 553 6188, 324 0707

• Kallurauto-, poolhaagisauto- 
(tent, platvorm), metsaveoauto-, 
väikekaubiku-, buldooseri- (T-130, 
TD-75), kopplaaduritööd. Trei-
mis-, keevitustööd (gaas, elekter, 
CO, metallilõikus), teraviljavedu. 
Kohaletulemise võimalus. Kuulutus 
ei aegu! Tel 503 2269

• Teostame fekaaliveoteenust 
j a  k a n a l i s a t s i o o n i k a e v u d e 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus 
(kasti mõõdud 6,2x2,5, tõstejõud 2,5 
tonni). Feka-Ekspress OÜ Tel 5194 
4298

• Pehme mööbli remont. Veo või-
malus. Tel 32 27 822, 5061 547

• Soodsalt müüa tööstus overlok 
(universaal, sik-sak, salapiste, 220V) 
ja uusi kodumasinaid. Tagava-
raosad ja käärid. Rohuaia 20-2, tel 
5588 429, 32 43 085, Priit

• Raamatupidamise teenus väike-
fi rmadele. Võta ühendust e-postil: 
raamatupidaja66@gmail.com, tel 
+372 504 2267

• Kogemustega bil.v. raamatupidaja 
pakub teenust kokkuleppelistel tin-
gimustel.  Aastaaruanded soodsalt. 
Tel 5568 6385

• Ramteen OÜ pakub raamatupida-
misteenust. Tel 5558 3812

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

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük (liisingu võimalus). 
Paigaldus. Konsultatsioon. Garantii. 
Tel 515 2235, 325 2179 OÜ Mart Tali 
Kaubandus

• TV- ja sat.seadmete müük, paigal-
dus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 7808, 
e-post: rts1@hot.ee
• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

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

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

• Arvutite kiire remont Rakvere 
kesklinnas. Kätte samal päeval. Tel 
5190 1697

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

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusi-
ka igale peole!   Tel 5185 318, kalev-
band.kalev@gmail.com

• Õhtujuht koos ansambliga teie 
üritusele al. 190 €. Tel 5190 1697

• Ans. Felix Bänd. Soodne. Hea. Tel 
5559 3419
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www.prtgrupp.ee

* 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

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

Rennlux OÜ
www.rennlux.eu
info@rennlux.eu

5344 8787

Rakvere, Tallinna tn 38. 
(hoovis)

Pakub: 

ALUMIINIUMI JA 
ROOSTEVABA TERASE

KEEVITUS JA 
PAINUTUS TÖID.

Info: 5666 9401

RakWeld@Gmail.com

Paigaldame 

tänava-ja äärekive, 

ehitame puit-ja 
võrkaedasid,

 lammutustööd, 

haljastustööd. 

Killustiku, liiva, 

freesasfaldi müük.

Tel 58129927

e-post: citybar@mail.ee

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

Ehitustööd

Tel 5860 0196

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Interno Ehitus OÜ

• Üldehitustööd
• Fassaaditööd
• Korteri remonditööd

5026012
internoehitus@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

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

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

• Ostan õunapurusti ja mahlapres-
si. Tel 5558 3686

• Ostan mänguasju (autod, nukud) 
ning vanu ehteid (sõled, ketid, sõr-
mused, käe- ja taskukellad ja nende 
osad). Tel 5031 849

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel jäänud esemeid kila-kolani. 
Vajadusel kolimis- ja jäätmeteenus. 
Tel 5031 849

• Ostan igasugust vana koduteh-
nikat ja vanametalli, vanu raa-
matuid, toidunõusid, mööblit. Tel 
5673 8790

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

• Männi Äri Huljal ostab ja võtab 
müüki majapidamise likvideeri-
misel ja kolimisel jäänud esemeid 
(ehted, nõud, mänguasjad, tööriis-
tad). Pakkuda võib kõike, kila-kola 
(kojukutsed). Rein 5530 783, Andrus 
5031 849, pood: 3252405

• Antiigiäri Rakvere kesklinnas os-
tab kuld- ja hõbeesemeid, münte, 
hambakulda. Kuld alates 17 €/gr. 
Laada tn 14 (vana turuhoone). Tel 
5067 819, 32 30 702

• Ostame hõbedat ja kulda iga-
sugusel kujul. Kuld alates 17 €/gr. 
Hansa Antiik Pikk tn 7 Rakveres. Tel 
32 405 42

• Ostan väga heas säilivuses Eesti 
krooni paberraha. Eesti Panga 
kurss+10%. Ostan lihvitud mere-
vaigust kaelakee. Hind 50 €. Tel 
5043 349

• Ostan parima hinna eest märgi-, 
postkaardi- ja mündikogusid. Tel 
502 9782

• Ostan audio-videotehnikat, kulda 
ja igasugust muud huvitavat kraami. 
Raha kohe kätte! Tel 5556 7508

• Müüa korralik lahtikäiv söögilaud 
(pruuni värvi). Hind supersoodne. 
Tel 5079 984

• Müüa palju korralikke süle- ja 
lauaarvuteid. Garantii ja vahetus-
võimalus. Tel 56 454 853 

• Müüa köögikapp (80x60x65). Hind 
10 €. Tel 5111 458

• Müüa mahlakuumutamise ahi 
koos roostevaba pajaga. Tel 5667 
2489

• Müüa korralik arvutilaud (140X60, 
kroomitud jalad, hele) koos sahtli-
tega kapiga (50 €), männipuidust 
klapplaud (seinale kinnitatav, 30 
€), puidust voodi (110x200, käsitöö, 
kirss, 70 €). Info 5045 695, 5342 3946

• Müüa väike el.pliit (praeahi), 
lastejalgratas, lapsevanker, velot-
renažöör, välivoodi, aiapostid. Tel 
5594 7776

• Müüa soodsalt töökindel murut-
raktor Jonsered (hiljuti Soomest). 
Asub Veltsis. Tel 5742 0668

• Müüa klaver Krasnaja Oktjabr 
(Leningrad). Asub Rakveres Tamme 
tn 6. Hind 100 €. Tel 5340 0859

• Müüa soodsalt 3rattaline 3 käiguga 
täiskasvanute jalgratas (uus). Tel 
5170 844, 32 95 248

• Müüa tunnelkasvuhooneid 
soodushindadega (3x4; 3x6 
karkass terasest  ja  kaetud 
purunematu plastikuga). Hind 
koos tranpordiga 350 €; 440 €. 
Tel 5673 0411

• Müüa uus õunapurusti ja 
mahlapress. Tel 5669 6047

• Müüa kasutatud väga heas korras 
elektriradiaatorid (Airelec, At-
lantic), meeste/noorte uus sügis-
talvejope DE PUTA MADRE (S) , 
hamstripuur, metallgaraaž, värava 
sepishinged, söögilaud + toolid, 
diivanilaud (kirss), nurgadiivan 
+ tumba (beež), 2 paari suusasaa-
paid (nr 38, valged ja sinised). Tel 
5104 147

KODU

Taaskasutatud 
rõivaste müügipunkt 

“SIRTSUD” 
Avatud Rakveres

Sireli tee 6
(Rakverest Kadrina suunas ca 200 m)

 T, N, R  10 - 18
 L,  10 - 15

P.S. Tasumine  sularahas!

Pühapäeval, 30. augustil

 11-15 

kõik kaup -50%

JALGRATTAD 

Naistele  laias  vär vi  ja 
suuruse valikus - 1 käik (175 
€), 3 käiku (225 €).

Lastele lai mudelivalik, 
hind alates 75 €.

Rollerid, mopeedid, 
ATV-d, krossikad, 
enduuro. 

Ostan kasutatud jalgrat-
taid, mopeede jm. 

Remont tel 5341 5771

VINTSID, RAUAD, 
TÕSTESARJAD 

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

Rakvere, Vilde 14 
bussijaama vastas 
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240
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Hinnad alates 3180 €.
Kauplus NAELAREMONT, 

Rakvere Jaama pst. 11
Tel. 5453 80 53, 7751 001

www.mets24.ee - laias valikus 
muud aia ja metsatehnikat.

NB! Kauba toome Eesti piires 
tasuta kohale!!!

MÜÜA UUED HALUMASINAD 
Taanist, Saksamaalt ja Itaaliast.

• Müüa saematerjali, voodri- ning 
põrandalauda, saeveskiteenus ja 
nelikanthööveldus. Tel 5089 215, 
toomonu.ee või saeveski.toomonu.
ee

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
servamata lauda, lepalauda, 
terrassi-,  voodri- ja põrandalauda.  
Erinevad profiilid, pikkused ja 
laiused.  Vedu tasuta.  Tel: 5282268

• Müüa killustikku väikeses koguses 
koos transpordiga. www.kodupuit.
ee Tel 58 889 999

• Müüa akumulatsioonipaak (500L) 
ja sisevoodrilauda (kuusk). Tel 
5289 369

• Müüa traatvõrku (1,50 kõrge). Tel 
5800 4857

• Müüa soodsalt aialipikutoorikuid. 
Tel 5395 0313

• Odavalt müüa kreissaag Lääne-
Virumaal Kabalas. Tel 5246 928

EHITUS

• Ostan silikaatkivi (88x120x250, 
valge). Tel 5800 4824

•  S oovin osta  väikese ko era 
kutsikaid. Tel 5122 502

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Ära anda 2 kassipoega (ilusad 
terved). Tel 5170 844, 32 95 248

• Ära anda 2kuune punasekirju 
kassitüdruk. Tel 5628 1100

LOOMAD

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

SAEMATERJALI 
MÜÜK

Väike-Maarjas. Transpordi 
võimalus.

OSTAME OKASPUU 
PALKI

Tel 5150 268

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

Müüa 

SÕELUTUD 
MULDA

KILLUSTIKU

LIIVA 

koos transpordiga. 

Info tel. 53 456 605

• Müüa  toidukartulit “Arielle”, 
“Vineta”, “Laura” 30 senti/kg, vedu. 
Vahemetsa talu. Tel 5202 036

Müüa toidukartulit ja kooritud 
toidukartulit. Tel 5165 692

• Müüa toidukartulit „Gala“, „Laura“. 
Hind 0,30 €/kg. Vedu. Tel 5141 338

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohale toomisega.  Info 
tel. 51 962 628 või 53 517 414

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

• Müüa mett (6,50 €/kg). Tel 5669 
8961

•  M ü ü a  p u n a s t  s õ s t a r t  j a 
arooniamarju ning varsti magusaid 
õunu. Tel 5597 5882

• Müüa pohli 2,50 €/L. Tel 5820 5070

• Müüa korralik traktor T-16. Tel 
5170 844, 32 95 248

• Müüa kvaliteetset sõelutud 
mulda koos transpordiga. Tel 
5077 365

• Müüa sõelutud mulda. Tel  
+372 527 0059

PÕLLUMAJANDUS

MÜÜA 
SÕELUMATA JA 

SÕELUTUD MULDA, 
LIIVA, KILLUSTIKKU JA 
FREESITUD  ASFALDIT.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

METS

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

MÜÜA 

SAETUD JA LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
(segapuu ja kask)

Puud on koormasse laotud
Tel 5332 7853

MÜÜME:

* PUITBRIKETT 
(kandiline ja ümmargune)

* TURBABRIKETT 
109 €/alus

* KÜTTEGRAANULEID 
0,975 t/ 179 €

* KIVISÜSI

* KAMINAPUID

* KLOTSE 
40L võrk/ 1,60 €

Rakvere Kütteladu, Narva 17

Tel 32 51 101

Paide Kütteladu, Parkali 18

Tel 38 32 088

www.algaveod.ee

• Müüa kütteklotse ja kaminapuid. 
Vedu tasuta. Tel 523 8503

• Müüa briketti ja sütt kohaletoomi-
sega. Tel 503 2269

• Müüa küttepuid ja kamina-
puid (erinevad puuliigid, pik-
kused). Kohaletoomisega. Tel 
514 3328

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

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuud. 
Puulõhkumisteenus. Tel 5043 326

• Müüa 3m küttepuud (valge lepp). 
Võimalus pakkuda ka transporti. Tel 
5122 025

• Müüa 3m metsakuiva ahjukütet. 
Tel 5300 8408

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

• Müüa kuivad kütteklotsid 60L 
soodsalt. Transpordi ja järelmaksu 
võimalusega. Kuludokument. Tel 
5122 025

KÜTTEPUUD

• Soovin osta maasikataimi. Tel 
5547 511

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%-10%

Rakveres 
Tallinna tänava 

mööblikaupluses

 

Suur valik kasutatud ja 
uusi kušette, voodeid, 
nurgadiivaneid, TV-

aluseid, lauad-toolid, 
uut antiikmööblit 

ja igasuguseid 
mööbliesemeid.

Külastage meid iga 
päev E-R 10-18, L 

10-15

Hinnad paindlikud!

Info 5069 814

 TÜHJENDUS-
MÜÜK

• Müüa küttepuid laotult 2m3 
ja 5 m3 puidust konteinerites, 
30-60 cm kuivad ja toored. 
Samuti võrkkottides jäägid. hind 
kokkuleppel. Tel 501 3862

• Müüa värskeid küttepuid ning 
kuivi kütteklotse 60L kottides. Jä-
relmaksu võimalus, kuludokument 
ja koos transpordiga. Boonusena 2 
x 60L võrkkotis kütteklotse. Pakkuda 
ka laudu ja prusse. Võimalus soetada 
3m küttepuud. Tel 5122 025

• Müüa kase küttepuid  35 cm 
pikkusega, 38 € m3 ja märga kase, 
haava küttepuid kohale toomisega. 
Tel 55 39 506

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

• Müüa lõhutud lepa küttepuid 
(koorem 4 m3). Tel 5691 5810

• Müüa saetud-lõhutud küttepuid 
(sanglepp, lepp jne). Tel 5192 4320

• Müüa küttepuud (kuiv) tamm ja 
saar 35cm. NB! mõni koorem. Tel 
5122 025

• Müüa saetud-lõhutud kuivi 
küttepuid. Min kogus 2 m3. Tel 
5223 152

• Müüa kuivi küttepuid (ka väikestes 
kogustes ja võrkkottides). Tel 5074 
958

• Müüa Rakveres küttepuid 40L 
võrgus (30 cm) 2 €/ kott. Kuivad. Tel 
5567 5755
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• Ostan seisma jäänud esemeid - 
vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984

• Ostame lauahõbedat proovidega 
84, 800, 875, 916, 925. Laada 14 (vana 
turuhoone). Tel 5067 819, 32 30 702

• Ostan ja hindan vanu rahasid, 
märke, medaleid, ordeneid. Aus 
kaup ja korralik hinda! Tel 5590 6683

•  O s t a n  v a n u  E e s t i -  j a 
nõukogudeaegseid mänguasju. 
Tel 5079 984

•  O s t a n  v a n u  m ä r ke ,  s i l t e , 
embleeme. Pakkuda võib kõike! 
Tel 5079 984

VANAVARA

TEATED

MUUD
• www.toonklaas.ee

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

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

• ALUMIINIUMIST KATUSEREDE-
LID. Õhtuti tel 5289 418

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

• Müüa družba, okastraati, mal-
mradikad, el.karjus. Tel 5568 4163

• Ostan vanu Vene elektrooni-
kaplaate, skeeme, dioole, lint-
makke, katkisi või vanu arvuteid. 
Tel 5673 8790

• Jurist. Tel +372 50 34 352

• Peotelkide (5x8 ja 5x10 m) ja 
gaasiga wok-panni rent. Tel 
5829 8297

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres Laada 14 (endine 
Turuhoone) – rõivad, jalatsid ja 
muud huvitavat

• Ootan teid Laada 14. Juuste otse 
värvimine baloyage tehnikaga. 
Juuksur Alli, reg. tel 5620 3174

• Tähelepanu, tähelepanu, kallid 
kliendid! Anname teile rõõmuga 
teada, et meie teenuste nimekiri 
on täienenud. Parafi inihooldus 
k ä t e l e  j a  j a l g a d e l e .  S PA 
maniküür (koorimine, kreem, 
massaaž, lakkimine). Kulmude 
modelleerimine - vahatamine 
või kitkumine. Näopiirkonna 
d e p i l a t s i o o n ,  j a l g a d e 
depilatsioon vahaga. Ripsmete 
ja kulmude keemiline värvimine. 
Pediküür geellakiga, maniküür 
geellakiga. Karolina Salong, 
Koidula 6 Rakvere, info tel 32 
427 97

MÕNE REAGA

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

j
ogu Eestis.

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

taskukellad, kirjandus, 
kunst (maalid, graafi ka), 
fotod, postkaardid, kuld- 
ja hõbeesemeid, mündid, 

märgid, paberraha, 
sõjatemaatika (kiivrid, 

mõõgad, pandlad, vormid) 
jpm. 

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud 
majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 (vana 

turuhoone), RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

maalt ja merelt, talust ja 
mõisast, keldrist ja pööningult, 
toast ja aidast, külast ja linnast: 
kapid, kummutid, toolid, lauad, 

puhvetid, peeglid, kirj.lauad, 
kunstiteosed (maalid, graafi ka 

jm) kirjandus, postkaardid, 
fotod, albumid, hõbeesemed, 
toidunõud, lühtrid, õlilambid, 

küünlajalad, kohviveskid, 
margapuud, seinakellad, 
õmbl.masinad, pudelid, 

sõjatemaatika (kiivrid, pandlad, 
mõõgad, aumärgid, vormid), 

pildiraamid, 
mänguasjad, mündid, märgid, 

paberraha jpm. 
Valikuliselt ostame ka 
nõuk.aegset kraami. 

RAHA KOHE. 
Tühjendusostud majapidamiste 

likvideerimisel. 
KOJUKUTSED on kõikides 

GROSSI kaupluste 
asupiirkondades üle Eesti 

TASUTA. 
Antiigiäri Hansa Antiik 
PIKK 7 RAKVERES. 
Tel 324 0542, 528 2330 

Kvaliteetsed ja soodsad 
lilled lilleärist Daalia. 

Asukohaga Laada 10a 

(Laada Cafega samas 
majas). 

Võimalik ette tellida 
lõikelilli,  l i l lekimpe ja 
matusetöid telefonil 
3223324. 

Ootame teid 

E-R 7-18 

L 8-15

O

E-

L

Müüa uusi ja kasutatud 
SÜLEARVUTEID, 

TAHVLEID, TELEFONE 
Remont. Järelmaks. 

Tel 50 13393

Kvaliteetsed
E-sigaretid ja E-vedelikud 

soodsa hinnaga. 
www.powersmoke.ee

Rakveres Vaalakeskuses ning 
Laada tn 37 II korrusel

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Südamlik kaastunne Sulle, 

Valve Lipp, Sinu kalli õe 

HELJU LINDRE 

kaotuse puhul. 

Lõuna põik 2 

majaelanikud

Avaldame kaastunnet 

Asta Lindmale kalli 

ÕE

surma puhul.

 Lennuki 6 majaelanikud 

Meie siiras kaastunne teile, 

Alar ja Erja perekondadega, kalli 

LOREIDA SAKSENI 

kaotuse puhul. 

Pikk tn 65 majarahvas

Teatame kurbusega, et on lahkunud meie kallis 

ema, vanaema ja vanavanaema 

LOREIDA SAKSEN 

(9. IV 1931 – 25. VIII 2015)

Leinavad lapsed peredega. 

Ärasaatmine laupäeval, 29. augustil kell 13 Rakvere 
leinamajast Kunderi tn 6. 

Palume pärgi ja kimpe mitte tuua

Kuulutuste vastuvõtt 
toimetuses E-R 9-17 
Vilde 6a, Rakvere

Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 
3225091 või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee

www.kuulutaja.ee

Kuulutused 
internetis:

www.kuulutaja.ee

Tsirkuse Allee Kadrioru pargis
28.-29. augustil on Tallinnas Kadrioru pargis avatud Tsirkuse Al-
lee, kus näeb artiste Soomest, Rootsist, Hispaaniast, Itaaliast, 
Belgiast ja Eestist. 
Tsirkuse Allee asub Kadrioru pargi vana purskkaevu kõrval, mis 
on festivali ajaks saanud uue värvilise kuue. Tsirkuse Allee on osa 
kaasaegse tsirkuse festivali Circus Tree programmist. Festival 
teeb koostööd 29. augustil toimuva Tallinna Kultuuriööga.

Tallinna õpilased tõid rahvusvahelistelt olümpiaadi-
delt koju 20 medalit
Tallinna õpilaste pingutusi rahvusvahelistel olümpiaadidel kroo-
nis tänavu 20 erivärvilist medalit. 
2014/15. õppeaastal osales tosinal erineval rahvusvahelisel 
olümpiaadil 44 Eesti õpilast, neist 25 Tallinnast. 31st Eestisse 
toodud medalist jõudis Tallinnasse 20, neist 8 kuld-, 3 hõbe- ja 9 
pronksmedalit.
Mitmel erineval olümpiaadil võistlesid edukalt Airon Johannes 
Oravas (Tallinna Prantsuse Lütseum, 9. kl) ja Taavet Kalda (Gus-
tav Adolfi Gümnaasium, 10. kl), samuti Tallinna Reaalkooli õpi-
lased Kaarel Hänni (10. kl), Carel Kuusk (10. kl), Oliver Nisumaa 
(11. kl) ja Andres Unt (11. kl).

Tallinn kingib kooliteele astujatele helkurvesti
Kõik Tallinna munitsipaalkoolides kooliteed alustavad lapsed 
saavad linnalt kingituseks helkurvesti.
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti algatusel ja koordineerimi-
sel tootis standardile EN471 vastavad Tallinna Tervisekoalitsioo-
ni logoga 4700 helkurvesti OÜ Huppa.
„Selle vestiga oled liikluses hästi nähtav. Ohutut kooliteed!“ soo-
vib vastsetele koolilastele abilinnapea Merike Martinson. „Kooli-
teed alustavatele lastele helkurvestide kinkimisest on nüüdseks 
kujunenud traditsioon – oleme seda teinud 2009. aastast.“ 
Martinson tõdes, et liiklusõnnetuste statistika on kurb ka just 
lastega juhtuvate õnnetuste rohkuse tõttu. „2013. aastal juhtus 
Tallinnas lastega vanuses 0-14 aastat 657 liiklusõnnetust, seega 
iga päev sai liikluses kannatada vähemalt kahe pere laps,“ nentis 
Martinson. 
Erksavärvilist Tallinna tervisepoliitika logoga „Terve elu terve“ 
vesti kandev laps on sõidukijuhile paremini nähtav, ent ka laps 
ise peab liikluses ettevaatlik ja tähelepanelik olema ning liiklus-
reegleid teadma, lisas Martinson. 

Raepress
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   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 27. august 2015
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Turul veel müügil:
* suvelilled, suvelillekimbud

* tööstuskaup (riided ja jalanõud) 
* kasutatud riided

Kartul kg 0,50 0,80

Mugulsibul kg 1,50 2,00

Petersell kg 8,00

Kurk kg 1,30 1,50

Till kg 7,00 10,00

Värske hapukurk kg 4,00

Kurk kg 1,00 1,40

Suvikõrvits kg 0,80 1,00

Tomat kg 1,30 2,50

Kapsas kg 0,50

Porgand kg 1,00 1,20

Kaalikas kg 1,50

Peet kg 1,00

Suhkruherned kg 5,00

Küüslauk kg 4,00 8,00

Aeduba kg 2,50 5,00

Põlduba kg 2,00

Paprika kg 1,50 2,50

Kibepipar kg 10,00

Pirnid (Hisp.) kg 2,00 2,50

Õunad (Eesti) kg 1,00

Õunad (Poola) kg 1,50 2,50

Ploomid (Eesti) kg 5,00

Ploomid (Hisp.) kg 1,50 3,00

Pohlad liiter 3,00

Mustsõstrad liiter 4,00

P u n a s e d  j a 
valged sõstrad

liiter 1,50 2,00

Karusmarjad kg 1,20

Kultuurmustikad liiter 4,00

Mustikad liiter 3,00

Aedmaasikad kg 3,00

Kirsid (Eesti) kg 3,00

Vaarikad (600g) karp 5,00

Astelpaju kg 10,00

Mesi kg 6,50 7,00

Viinamarjad kg 2,00 3,00

Toorpiim T, N, 
L 9-12

liiter 0,67

Kukeseened kg 10,00

Värske räim kg 1,20

Laupäeval, 29. augustil turul Peipsi kala 
ja sibula müük!

Kontakttelefon 5309 0510
Kasside infotel. 516 2473 
virumaa@varjupaik.ee,-
virumaa.varjupaik.ee

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017, 
selgitus Virumaa varju-

paigale

Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas 
ootavad kodu:

Telefoninumbrid 
5309 0510, 

5162 473

Aimar on on umbes 3 kuune 
isane kassipoeg, saanud kõik 
vajalikud vaktsineerimised, 
m i k r o k i i b i  j a  o m a b 
lemmiklooma passi.

Anna on umbes 3 aastane 
e m a n e  k a s s ,  s a a n u d 
kõik vajalikud vaktsiinid, 
mikrokiibi, steriliseeritud ja 
kasutab liivakasti.

Ats on umbes 3 kuune isane 
kassipoeg,  saanud kõik 
vajalikud vaktsineerimised, 
m i k r o k i i b i  j a  o m a b 
lemmiklooma passi.

Birta on on umbes aastane 
emane kass, steriliseeritud, 
v a k t s i n e e r i t u d , 
mikrokiibistatud ja kasutab 
ilusti liivakasti.

Joosep - on umbes 3 kuune 
isane kassipoeg, saanud kõik 
vajalikud vaktsineerimised, 
m i k r o k i i b i  j a  o m a b 
lemmiklooma passi.

Kurvik on umbes aastane 
isane kass, kastreeritud, 
v a k t s i n e e r i t u d , 
mikrokiibistatud ja oskab 
puhtust hoida. Sobib hästi 
hiirepüüdjaks.

Kustik - on umbes 3 kuune 
isane kassipoeg, saanud kõik 
vajalikud vaktsineerimised, 
m i k r o k i i b i  j a  o m a b 
lemmiklooma passi.

P i i g a  o n  u m b e s  k a h e 
kuune emane kassipoeg, 
v a k t s i n e e r i t u d , 
mikrokiibistatud ja kasutab 
ilusti liivakasti.

Stern - on umbes 3 kuune 
isane kassipoeg, saanud kõik 
vajalikud vaktsineerimised, 
m i k r o k i i b i  j a  o m a b 
lemmiklooma passi.

Umma on umbes 3 kuune 
isane kassipoeg, saanud kõik 
vajalikud vaktsineerimised, 
m i k r o k i i b i  j a  o m a b 
lemmiklooma passi.

Tuleval aastal möödub 30 
aastat Eesti esimesest folk-
loorifestivalist Viru Säru. Sel-
leks on alustatud Viru Säru 
materjalide kogumist ja arhi-
veerimist tuleviku jaoks.
Viru Säru olulisust eesti rah-
vakultuuri edendamisel on 
võrreldud laulva revolutsioo-
ni tähtsusega kogu riigile. 
1986. aastal Lahemaa Rah-
vuspargis toimunud esimene 
Viru Säru (1986 – 2008) andis 
oma nimega eeskuju teistele-

gi folklooripidudele.
Säru algatajaks ja selle vaim-
seks juhiks algaastail oli Rak-
vere rahvatantsuansambli 
Tarvanpää eestvedaja Maie 
Orav. Festivali korraldajaks 
on olnud Lahemaa Rahvus-
park, Virumaa Fond, Lää-
ne-Viru Maavalitsus, Lää-
ne-Viru Omavalitsuste Liit. 
Vahetunud on kohad, korral-
dajad, kunstilised juhid, 
toimkondade liikmed. Jää-
nud on mälestused, jäänud 

on virulaste oluline firma-
märk Viru säru, mis ootab tal-
letamist. 
Viru Instituut soovib osaleda 
Viru Säru jäädvustamises, 
sest on leitud materjale, mis 
ei ole jõudnud muuseumi-
desse ega arhiividesse. Palju-
del korraldajatel, osalejatel, 
ka folklooripeo jäädvustajatel 
jpt on kindlasti veel oma käes 
palju huvitavat materjali. Fo-
tod, filmid, meened, kavad ja 
kirjapandud mälestused, mis 

sobiksid eksponaatideks ka-
vandavatele näitustele, palu-
takse saata Viru Instituudi 
projektijuhi Marge Lepikule 
elektrooniliselt marge@viru-
instituut.ee või võtta ühen-
dust telefonitsi 505 4319, et 
kokku leppida kohtumises. 
Oleme nõus tegema fotodest 
jmt ka koopiaid.

Marge Lepik

Viru Säru kutsub ajalugu jäädvustama

Septembrist alustab Rakvere 
Esteetika- ja Tantsukoolis 
tööd kogemustega lauluõpe-
taja Kadri Kask (pildil), kes 
hakkab juhendama laste ja 
noorte sõukoori. Õppekavas-
se lisanduvad ka popp-jazz 
suunaga individuaaltunnid. 
„Kadri üle on mul on väga 
hea meel,“ kommenteeris 
kooli juhataja Merje Poom. 
„Laulusuuna tulek kooli an-
nab meile kõigile kindlasti 
uue ja värske hingamise. On 
palju projekte, kus laulu saab 
ühendada tantsuga ja loodan, 
et sellest kõigest sünnib mi-
dagi väga lahedat.“
Mida sõukoor endast kuju-
tab? „Peab tunnistama, et 
sõukoor pole omaette muusi-
kastiil,“ ütles Kadri Kask. 

„Mõtlesime selle Merjega ise 
välja. See saab olema lustlik 
laulukoor poppmuusika foo-
nil. Plaanime kasutada erine-
vaid stiile koos liikumisega, 
see oleks sümbioos tantsust 
ja laulust. Eesmärgiks on, et 
kõigil oleks lõbus ja moodus-
tuksid omaette kollektiivid.“
Sõukooriga alustatakse kol-
mes vanuserühmas: 9-13, 14-
20 ja 20+ aastased. Kooriga 
liitumishuvilistel tuleb ette 
valmistada üks laul ja luule-
tus ning seada juba 4. sep-
tembril sammud Esteetika- ja 
Tantsukooli. Katsed toimuvad 
kell 14-17. Tulekust palutakse 
teada anda telefonil 
58505140.

Katrin Kivi

Septembrist alustab Rakveres sõukoor

Vabaühenduste liit EMSL otsib Lääne-Viru vabaühendustesse 
praktikakohti kohalikele gümnaasiumiõpilastele, et neile alga-
val sügisel mõne nädala jooksul näidata, millega vabaühendu-
sed tegelevad ja kuidas vabakonna tegemistes kaasa lüüa. 
Juba kolmandat korda toimub Lääne-Virumaal koolide ja va-
baühenduste koostööprogramm Kogukonnapraktika, mis viib 
abituriendid ühiskonnaõpetuse aine raames kohalikesse va-
baühendustesse klassiruumis õpitut praktikaliste kogemuste-
ga täiendama. Kogukonnapraktika idee on lihtne: õpilased 
löövad paari kuni mõne nädala jooksul (10-15 tundi jagu) kaa-
sa enda valitud organisatsiooni tegevustes, täites mõnd jõuko-
hast ja huvipakkuvat ning vabaühendusele vajalikku ülesan-
net.
Kui olete valmis noortele praktikakohta pakkuma ja leiate, et 
teil on piisavalt aega nende võõrustamiseks, võtke ühendust 
vabaühenduste liiduga: aljona@ngo.ee. Kogukonnapraktika 
katseprojektist saab lähemalt lugeda programmi veebisaidilt 
ngo.ee/kogukonnapraktika.

Kogukonnapraktika Lääne-Viru 
ühendustes alustab taas sügisel
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P, 30. ja E, 31. august kell 20:05
Draama

(Alla 14 a keelatud!)

VICTORIA

P, 30. ja E, 31. august kell 18:00
Thriller

(Alla 14 a keelatud!)

VÕÕRAS MAA

Vaba aeg

KUHU MINNA

Biore Tervisestuudio
Biore Tervisestuudio alternatiivravi ja rohupood Laada 
3a/5 Rakveres
Seljaabi-kiropraktiku A. Grigorjani vastuvõtt iga E, T, K.
Tervise testimine iga neljapäev - Eve Heinmets
4. septembril kaaniteraapia V. Kudrjavtsev
8. septembril jalalaba uuring. Dr. Lehte Pärna vastuvõtt
10. septembril nõelravi arsti Tiia Liivalaid vastuvõtt
Info ja reg. tel 5017 960, info@biore.ee, www.biore.ee

Gustavi Maja
16. septembril alustab taaskord tegutsemist laste iganäda-
lane kokaring. Vajalik eelnev registreerimine! Täpsem info: 
www.gustavimaja.eu, tel +372 553 5871 Ly

Veet Mano 
Maailmakuulsa energeetilise tervendaja/selgeltnägija 
VEET MANO energialaager Võsul 28. -30. augustil algus 
kell 19, Männisalu Puhkekeskuses. VEET MANO individu-
aalseansid (probleemid peres, elu juhtimisega, sel-
ja-kaelavalude vabastamine jne); VEET MANO lisagrupid 
- VEET MANO vastab küsimustele elamise kunsti ja tervise 
kohta, võimalik osta pilet kohapeal. Mujal Eestis: VEET 
MANO selja- ja kaelavaludest vabaks grupp Viljandis 
27.08. VEET MANO seminar Raplas 9.09.; VEET MANO 
seminar Tallinnas 10.09.; VEET MANO seminar Hiiumaal 
11.09; VEET MANO seminar Saaremaal 12.09. Info: mano-
seminar@gmail.com; tel 5689 6670 www.veetmano.eu 

Memento
Memento üldkoosolek on 7. septembril kell 11 pensionia-
meti saalis.
Päevakorras: juhatuse liikmete valimine; 2016. aasta 
eelarve ja tegevuskava kinnitamine; kohapeal üle-
skerkinud küsimused. Võimalus kohapeal liikmemaksu 
tasuda
Juhatus
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Rakveres mob: 53 053 053, rakvere@kvaliteetkliima.ee
Tallinnas mob: 51 00 568, tallinn@kvaliteetkliima.ee

Tartus mob: 53 476 476, tartu@kvaliteetkliima.ee

KÜTE, JAHUTUS,
VENTILATSIOON,
SAN-TEHNILISED TÖÖD

* 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

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

Tel 5900 0140,
5599 4444

teksapood!

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

T-särgid, topid pluusid jpm,

SUUR ALLAHINDLUS
KUNI

KÕIK LASTE TEKSAD

-80%

-50%

KÕIK NAISTE RED STAR
HINNAGA 19,99€

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

»

»
»
»
»
»

Pakume oma klientidele ehitusteenust
võtmed-kätte-printsiibil
Projektijuhtimise teenus
Tootmishoonete ehitus
Kortermajade ehitus ja renoveerimine
Büroopindade ning kaupluste ehitus ja renoveerimine
Eramute ehitus

info@revingrupp.eu
+372 32 202 38 +372 56 804 894|

www.revingrupp.eu

Kogu ehitusteenus ühest kohast

OTSIME OMA KOLLEKTIIVI
»

»
ÜLDEHITAJAID-MÜÜRILADUJAID

MAALREID-PLAATIJAID

Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428. www.omaporsas.ee

/kg
/kg

PARIMAD HINNAD!
1,75

1,85
€

€

Veerand siga

Hakkliha

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!
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