
HELISTA

Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068

1300
Nr. 31 (919) Tasuta nädalaleht

„SÜSTIME SEINAD SOOJAKS“  ja
tuulepidavaks TERMOVAHUGA.

Soojustuskonsultatsioon ja
Thermi termograafia.

RAKKE VALD PÖÖRDUB RIIGIKOHTUSSE TÖÖPAKKUMISEDlk 3 lk 6-7

KATUSED JA SEINAD: ERAMUTELE, KORTERIÜHISTUTELE, TÖÖSTUSHOONETELE
TOODE AS RAKVERE ESINDUS:
Kauba 6a Rakvere 44311
Telefon: 553 0063, 322 5403
E-mail: sigrid@toode.ee

Avatud:
E-R 08.00-17.00
Lõuna: 12.00-13.00

26. august 2016

Ideest teostuseni!

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

Järelmaksu

võimalus!

• Keskküttekatlad

Korstnalahendused

Radiaatorid ja põrandaküte

•

•

• Boilerid
Augustis kõigile pelletikütte seadmete ostjatele KINGITUSEKS kaasa 300kg PELLETIT!

799€
1800€

2600€

Rakvere-Tallinn 
nüüd 8 x päevas

Rakvere – Tallinn
   7:30  
10:00
13:00
14:35

15:30
16:35
17:45
21:50

Rakvere – Tartu
9:15    14:00

Rakvere – Narva
9:45

15:30
20:45
22:30

hinnad alates

1€

Alati parimad hinnad
www.simpleexpress.ee
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Kuidas teenida vabadust? 
Kuidas mõista, et vaba riik ja 
rahvas ei ole enesestmõiste-
tavad, vaid väga oluline väär-
tus – saavutatud meie isa-
de-emade, vanaemade-vana-
isade tohutu töö, vastupanu 
ning kannatuste hinnaga? 
Tõenäoliselt ei saa vabadust 
mõista, rääkimata kannatus-
test Eesti lähiajaloos.
Okupatsioonide muuseumi 
plaan kõneleda tulevikus li-
saks lähiajaloos toime pan-
dud inimsusevastastele kuri-
tegudele ka vastupanust, 
taastumisest ja vabadusest 
on tekitanud palju küsimusi. 
Levib hirm, et muuseum kao-
tatakse või hävitatakse. Nii 
see kindlasti ei ole.
Muuseumi uues eksposit-
sioonis mitmekordistub oku-
patsioonidele ja vastupanule 
pühendatud ala. Okupatsioo-
nide muuseumi uut püsinäi-
tust hakatakse ehitama 2017. 
aastal ning see valmib 2018. 
aastal. Uus ekspositsioon 
koosneb viiest teemast ning 
iga osa eest vastutab üks ku-
raator.

Muuseumikülastaja 
teekond
Näituse esimene osa käsitleb 
inimsusevastaseid kuritegu-
sid, mida kureerib pikaaegne 
Okupatsioonide muuseumi 
kuraator Martin Andreller, 
kes on peamiselt uurinud 
vastupanu Nõukogude oku-
patsioonile.
Püsinäituse osa, mis käsitleb 
eestlaste põgenemist ja elu 
paguluses, koostab Tallinna 

Ülikooli ajaloodoktorant 
Maarja Merivoo-Parro, kelle 
uurimistöö fookuses on Teise 
maailmasõja ajal Eestist lään-
de põgenenud eestlased.
Kolmas näituse osa kesken-
dub elule Nõukogude Eestis 
ning selle kuraator on ajaloo-
lane Uku Lember.
Püsinäituselt ei puudu ka 
Eesti iseseisvuse taastamine, 
seda osa kureerib ajaloolane 
ja politoloog ning mitme kul-
tuuriväljaande aktiivne kaas-
tööline Aro Velmet.
Näituse viimane osa on pü-
hendatud vabadusele ning 
seda kureerib Daniel Vaarik, 
kes on töötanud nii ajakirja-
nikuna kui pannud kokku 
mitmeid Eesti elu analüüsi-
vaid strateegiaid. 
Usume, et muuseumi ülesan-
ne on lisaks teadmistele anda 
edasi ka isiklikke kogemusi:  
millist mõju avaldab küüdita-
mine, vangilaager või totali-
taarse süsteemi juurutamine 
indiviidile ja ühiskonnale.
Seepärast algabki muuseumi-
külastaja teekond loomava-
gunisse sisseastumisega, mil-
lega enam kui 30 000 eesti-
maalast möödunud sajandil 
oma kodudest kisti. 
Inimsusevastastele kuritegu-
dele pühendatud eksposit-
siooni osa ilmestab veel van-
gilaagritest ja vanglatest kõ-
nelev näitus. Samuti kajasta-
takse rahvusvähemustega 
toime pandud kuritegusid, 
aga ka tagasiteed Siberist ja 
sellega kaasnenud raskuseid.
Pärast inimsusevastaste kuri-
tegudega tutvumist astub kü-

lastaja ruumi, mis kõneleb 
1944. aasta põgenemisest 
ning sellega kaasnenud ras-
kustest. Suure põgenemise 
käigus lahkus kodumaalt ligi-
kaudu 70 000 eestlast, kelle 
roll eestluse hoidmisel ning 
Eesti riigi taastamisel oli mär-
kimisväärne. 
Väliseestlaste saatust kirjel-
davast ekspositsioonist suun-
dub külastaja tagasi raudse 
eesriide taha jäänud Eestisse. 
See osa kõneleb totalitaarse 
re�iimi juurutamisest – propa-
gandast ja tsensuurist, jälgi-
misest ja hirmust, mis iseloo-
mustasid elu kodumaal, aga 
ka kohanemisest ning sellest, 
kuidas eestlased sellele vastu 
seisid.
Järgmine ekspositsiooni osa 
kõneleb iseseisvuse taastami-
sest. Külastaja saab teada, 
kuidas hargnesid sündmu-
sed, nagu Hirvepargi miitin-
gud, Balti kett, öölaulupeod,  
kuidas hakati üles ehitama 
demokraatlikku riigikorda ja 
milliseid takistusi sel teel on 
ületada tulnud.

Kinkige muuseumile 
oma lugu
Muuseumi meeskond, uue 
ekspositsiooni kuraatorid 
ning ajaloolased, etnoloogid, 
kodanikuühenduste vedajad, 
kes on meile nõuga abiks ol-
nud, usuvad, et just selline 
külastaja teekond võimaldab 
nii tulevastel põlvkondadel 
kui ka Eestit külastavatel tu-
ristidel mõista, kui habras on 
vabadus ning milliseid rasku-
si oleme seljatanud vabaduse 

taastamiseks.
Vabadus elada, sõnavabadus, 
aga ka vabadus kodumaa 
randa külastada – need on va-
badused, millest muuseumi 
viimane osa kõneleb, pannes 
külastaja mõtlema, kuidas 
igaüks meist peab vabadust 
hoidma ja selle eest seisma. 
Eelmine aasta olid vaid 10 
protsenti muuseumi külasta-
jatest eestimaalased, mis tä-
hendab ligikaudu 2000 ini-
mest aastas. Et inimesi muu-
seumisse tuua, peame me 
muutma viisi, kuidas lugusid 
räägime. See ei tähenda ideo-
loogilist suunamuutust - me 
ei pelga rääkida rasketel tee-
madel ega keerulistest aega-
dest nii, nagu need on olnud. 
Aga me peame klaasi taga 
olevatelt esemetelt „tolmu 
maha pühkima“ ning kajasta-
ma ka Eesti inimeste lugusid, 
mis neile esemetele hinge an-
navad. 
Püsiekspositsiooni loomisega 
kaasneb ka põhjalik uurimus-
töö. Seetõttu kutsume kõiki 
Eesti inimesi üles saatma 
muuseumisse Siberiga seo-
tud esemeid, fotosid, doku-
mente ja mälestusi. Kui soo-
vid oma loo muuseumile kin-
kida, võta ühendust meie ku-
raator Martin Andrelleriga te-
lefoninumbril 6680250 või 
martin@okupatsioon.ee. Ese-
meid ja kirju on võimalik saa-
ta ning tuua ka muuseumisse 
aadressile Toompea 8, 10142 
Tallinn.

Muuseumi meeskond

Kuidas mäletada?Kuidas mäletada?

Eestit lahutas raudne eesriie. Illustratsioon

Meri on meie privileeg
Möödunud nädalalõpp möödus ühtekuuluvustunde saatel, 
eestluse üle mõeldes ning möödanikku meenutades. Paljud 
osalesid mõnel kaunil taasiseseisvumispäeva auks korraldatud 
üritusel, oli selleks siis ühine laulmine või pidulik vastuvõtt. 
Teised katsid kodus pidulaua. Küllap mõtles iga eestlane 20. 
augustil hetkeks Eesti vabaduse peale, vähemalt siis, kui heis-
kas Eesti lipu.
On tore, et ka sel nädalalõpul ei kao kokkuhoidev meeleolu ja 
ühtekuuluvustunne meie maalt. Laupäeval süüdatakse üle Ees-
ti muinastuled, meenutamaks esiisasid ja –emasid. Samas on 
ettevõtmise eesmärgiks ühiselt tegutsedes ühendada mereäär-
seid rahvaid.
See on ilus idee ja ilus traditsioon. Miks mitte siis võtta aega 
ning sõita mõnda mereäärsesse paika lõket vaatama või võima-
luse puudumisel süüdata kodus küünal, et veidi mõtteid mõl-
gutada.
Lisaks mereäärsete rahvaste ühtsusele võiks ju veidi mõelda ka 
meie kodumaa kauni looduse peale. Meile siin Eestimaal tun-
dub lausa uskumatuna, et paljud inimesed maailmas ei ole ku-
nagi oma silmaga merd näinudki. Meil siin on meri aga kivi- 
viske  kaugusel. Ka merest kõige kaugemal asuvast sisemaa 
punktist ei kulu randa jõudmiseks üle mõne tunni. USA kesk-
osas elav inimene peab selleks aga ette võtma lennureisi.
Pühendagem siis üks õhtu siinse looduse ja mereriigiks olemi-
se üle rõõmustamisele ning mere ilu nautimisele.

Mõnusat muinastulede ööd!

Kuulutaja
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Teatavasti otsustas Tamsalu 
vald jätkata ühinemiskõnelu-
si Tapa suunal ning seni pee-
tud läbirääkimised Pandivere 
valdade vahel jooksid luhta. 
Kuulutaja uuris, kuidas kavat-
sevad Väike-Maarja, Laekvere 
ja Rakke vald edasi minna.
Rakke valda Tamsalu otsus ei 
mõjutanud. „Me ei olegi ühi-
nemisettepanekutest huvita-
tud. Rakke vald on üks nen-
dest, kes plaanib minna Riigi-
kohtusse,“ rääkis Rakke valla-
vanem Andrus Blok. „Meie 
elanike soov on, et Rakke 
oleks iseseisev vald.“
Kolmapäeval toimus Rakke 
vallavolikogu istung, kus kii-
detigi otsus heaks. Kaheksa 
osalenud volinikku hääletas 
kohtutee alustamise poolt, 
kolm vastu ning üks jäi era-
pooletuks.

Laekvere-Vinni liitumis-
lepingu mustand valmis
Ka Väike-Maarja vallavanem 
Indrek Keskküla tõdes, et 
määravaks võib saada Riigi-

kohtu otsus. „Juhul, kui nn 
sundliitmise peatükid hal-
dusreformi seaduses saavad 
Riigikohtus omavalitsuste 
poolt ümber lükatud, siis va-
batahtlikud ühinemisläbirää-
kimised katkevad paljudes 
kohtades ning suure tõenäo-
susega ka meie piirkonnas,“ 
sõnas Keskküla.
Väike-Maarja valla eesmär-
giks on siiski jätkata läbirää-
kimisi Laekvere ja Rakke val-
laga nn Pandivere piirkonna 
ühise omavalitsuse moodus-
tamiseks ja koostada ühine-
misleping.
Kuulutaja trükkisaatmise het-
keks ei olnud küll Väi-
ke-Maarja volikoguistungi tu-
lemused teada, ent päevakor-
ras seisis eelnõu teha ettepa-
nek Rakke ja Laekvere valla-
volikogule, alustamaks läbi-
rääkimisi ühise omavalitsuse 
moodustamiseks.
Laekvere vallavanem Aarne 
Laas arvas, et tulevased koh-
tulahendid nende läbirääki-
misi ei mõjuta, kuid otsuseid 

Rakke vald pöördub Riigikohtusse

Rakke vallavanem Andrus Blok: „Meie elanike soov on, et 
Rakke oleks iseseisev vald.“ 

Foto: arhiiv

võtab siiski vastu volikogu.
Laekvere vald peab hetkel lä-
birääkimisi Vinni suunal. 

Laasi sõnul plaanitakse juhul, 
kui Pandivere ühisvalla loo-
mine taas päevakorda tuleb, 

Kui Väike-Maarja vald loodab alustada taas ühine-
miskõnelusi Laekvere ja Rakke vallaga, siis viima-
ne otsustas kolmapäeval toimunud vallavolikogu 
istungil pöörduda Riigikohtusse „Haldusreformi 
seaduse“ vastu.

Liisi Kanna

viia läbi rahvaküsitlus, selgi-
tamaks, kas elanikud soovi-
vad liituda Vinni või Väi-
ke-Maarja poole. „Tamsalu 
äralangemine võib kallutada 
osa inimeste häält Väi-
ke-Maarja poolele, sest 
Tamsalu võis tunduda ikka 
väga kauge liitumispartner,“ 
rääkis vallavanem. Laas ar-
vas, et paljud võivad siiski 
Vinni kasuks otsustada, kuid 
tulemust ennustada ei soovi-
nud.
Vinniga liitumise lepingu 
mustand on tegelikult juba 
valmis. „Eks lahkhelisid on ik-
ka. Suure ja väikese valla loo-
gika on erinev. Viimati oli kõ-
ne all näiteks huvikoolide 
teema. Aga ma usun, et neid 
asju annab läbi rääkida,“ 
kommenteeris Laas.
Näiteks nimeküsimus nende 
liitumiskõneluste käigus aga 
probleeme tekitanud ei ole. 
„Meie tegime ettepaneku lii-
tuda Vinni vallaga, seega kü-
simust ei kerkinud. Mina üt-
leks, et nimi meest ei riku, 
mees nime vahel küll,“ kasu-
tas vallavanem tuntud ütlust.

Väike-Maarja soovib 
rahvaküsitlust 
Tamsalu külades
Väike-Maarja volikoguistungi 
päevakorras oli aga veel üks 
huvitav eelnõu: muuta 

Tamsalu ning Väike-Maarja 
valla vaheline piir ning Assa-
malla, Koiduküla, Koplitagu-
se, Kullenga, Lemmküla, Lok-
sa, Porkuni, Võhmetu ja Vadi-
küla arvata Tamsalu valla 
koosseisust Väike-Maarja val-
la koosseisu.
Selle eelduseks peaks eelnõu 
kohaselt olema nimetatud 
külades rahvaküsitluse läbi-
viimine ning elanike arvamu-
sega arvestamine.
„Halduskorralduse muudatu-
sed peavad arvestama elani-
ke igapäevast pendelrännet 
ning elutegevuseks vajalike 
teenuste võimalikult parimat 
kättesaadavust. Nende küla-
de liitumisel Väike-Maarja 
valla koosseisu on võimalik 
tagada piirkonna sot-
siaal-majanduslik areng, va-
jalike teenuste aegruumiline 
kättesaadavus ja turvalisus 
selle kõige laiemas mõistes,“ 
põhjendas Keskküla ning jät-
kas, „valdade piiride ümber-
korraldamist nn Loksa, Por-
kuni Kullenga ja Assamalla 
piirkonnas toetab nii geo-
graafiline paiknemine, teede-
võrk kui ka ajalooline seotus. 
Vahemaa Porkunist Tapa lin-
na on ligikaudu 20 km ja Väi-
ke-Maarja alevikku ainult ka-
heksa km.“
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Tänavusest muinastule-
de ööst võtab Eestis 
osa arvatavasti ligikau-
du 50 tuhat inimest. 
2018. aastal plaanitak-
se aga moodustada üm-
ber Läänemere lõkete 
kett, kus loodetakse 
osalemas näha miljonit 
inimest.

Liisi Kanna

Muinastulede öö traditsioon 
sai alguse ligi veerand sajan-
dit tagasi. 1990ndate alguses 
taaselustati Eestis ja Soomes 
üheaegselt iidne tulede süü-
tamise tava, meenutamaks 
meie esivanemaid, kes läitsid 
lõkkeid ohuteadete edasta-
miseks ning laevade juhata-
miseks. Muinastulede öö lõ-
kete süütamise peamine ees-
märk on ühiselt tegutsedes 
suurendada mereäärsete rah-
vaste ühtsustunnet.
Üle-eestiliseks tavaks võib 
muinastulede ööd pidada 
2009. aastast, mil loodi vasta-
vasisuline veebikaart, kuhu 
saab märkida lõkete toimu-
miskohti ning osalejate arvu.
Asja üks algataja, MTÜ Tu-
lerand eestvedaja Mairold 
Vaik, ei osanud oodata, et lõ-
kete süütamine rahva hulgas 
nii lühikese ajaga levib. „Usk 
oli kindlasti olemas, et see 
saab populaarseks. Idee ise-
enesest on nii hea. Meie aita-
me lihtsalt idee levitamisele 
ja teostamisele kaasa. Aga et 
see nii kiiresti levis, see oli ül-
latus.“

Mees nentis, et esimesel viiel 
aastal osalusaktiivsus kasvas, 
viimasel paaril aastal on aga 
stabiilseks jäänud.

Vainupea lõkkeüritus
Neljapäeva lõunase seisuga 
võis veebikaardil näha juba 
298 lõkkekohta ja 28 384 osa-
lejat. Tänavuseks lõkkekohta-
de arvuks pakkus Vaik 600-
700, osalejate hulgaks 40-50 
tuhat. Samas arvas ta, et um-
bes kahte kolmandikku läide-
tud tuledest kaardile ei mär-
gitagi, sest muinastulede ööst 
on kuuldud tuttavate vahen-
dusel ning netileheküljest ei 
teatagi.
Muinastulesid ei süüdata aga 
mitte üksnes Eestimaal, vaid 
ka Soomes, Rootsis, Lätis 
ning kaugemateski riikides. 
„Soomes võib reaalselt osale-
da umbes 30 tuhat inimest, 
Lätis 8-10 tuhat,“ sõnas eest-
vedaja ning jätkas, et lõkkeid 
on varasematel süüdatud ka 
nii Ameerikas, Austraalias kui 
Venemaal, ainult Aafrikas vist 
veel mitte.
Lääne-Virumaal on aga lõk-
kekohti märgitud küll. Väik-
semate, lähedaste keskis pee-
tavate lõkkeõhtute kõrval on 
kaardile üles seatud näiteks 
avalikud üritused Kunda sa-
damas ning Vainupeal.
„Vainupeal on muinastulede 
öö õhtul lõket tehtud juba 
aastaid. Ühiselt on kogune-
tud nii kabeli kõrvale kui Suu-
reliiva randa,“ kirjeldas Vai-
nupea küla seltsi juhatuse 
esimees Mario Luik. „Küla-
seltsi jaoks on käesoleva aas-
ta muinastulede öö õhtu si-
sustamine Vainupeal järjes-

tikku nüüd juba kolmandaks 
korraks. Loodame, et sellest 
kujuneb välja igal aastal üks-
nes positiivseid emotsioone 
pakkuv traditsioon.“
Tänavu saavad soovijad Vai-
nupea kabelis kuulata tasuta 
Kristjan Üksküla kontserti. 
„Kabeli kõrval asuval lõk-
keplatsil süütame pärast 
kontserdi lõppu lõkke. Plaa-
nis on küünaldega kaunista-
da ka kabelit ümbritsev aed,“ 
tutvustas Luik.

2018. aastal 
miljon osalejat
Varasemalt on muinastulede 
öö kandnud ka mõnd lisasõ-
numit. Näiteks otsiti möödu-
nud aastal koostöös arva-
musfestivali meeskonnaga 
Eesti tulevikulugu ning aasta 
varem keskenduti keskkon-
nateadlikkuse tõstmisele. 
MTÜ Tuleranna tegemisi toe-
tati ka Keskkonnainvesteerin-
gute Keskuse keskkonnatead-
likkuse tõstmise meetmest.
„Enda kogenematuse tõttu 
tuli sekeldusi ette, aga nende-
poolne abi ja konsultatsioon 
oli väga tugev,“ meenutas 
Vaik.
Tänavu n-ö teemat ei ole. 
„Seekord on vaheaasta, et ini-

mesed saaksid muinastulede 
öö enda mõttele keskenduda. 
Me ei karda, et lõkkeid seepä-
rast vähem süüdatakse. Eel-
misel aastal tuli ka tagasisi-
det, et muinastulede öö on 
muinastulede öö – milleks 
kogu aeg mingi kampaania,“ 
rääkis eestvedaja.
Lisaks valmistutakse juba ka 
2018. aastaks, mil plaanide 
kohaselt võiks moodustuda 
ümber Läänemere tihe lõkete 
kett. Vaigu sõnul on sellise ke-
ti idee algusest peale olemas 
olnud, kuid varem ei pandud 
kindlat kuupäeva paika. 
Nüüd, koostöös Eesti Vabariik 
100 meeskonnaga on täht-
ajaks määratud 25. august 
1018. Osalemas loodetakse 
näha miljonit inimest.
„Kui Poola asjaga kaasa tuleb, 
siis saame miljoni kokku küll. 
Läbirääkimised käivad,“ sel-
gitas Vaik.
Miks peaksid inimesed mui-
nastulede ööle tulema? Mai-
rold Vaigu sõnul ei ole mui-
nastulede öölt saadavat 
emotsiooni seletada võima-
lik. „Sellest saab siis aru, kui 
ise oled ära käinud. Sellist 
ühtsustunnet iga päev ei tun-
ne,“ rääkis ta ning lisas, et see 
on võrreldav laulupeol tekki-

Laupäeval süttivad 
taas muinastuled

Foto: muinastuled.ee

Muinastulede ööl loetav loits 
on pärit Soomest Turu saarestikust. 
„Põle, muinastuli, põle! 
Põle puhtamale Läänemerele. 
Põle selle elujõulistele rannaküladele ja saartele. 
Põle Läänemere kultuuri mineviku ja tuleviku rikkusele. 
Põle ajaloolisele ühtekuuluvusele 
ning vastutusele Läänemere tuleviku eest!“

Pensionikogumine 
muutub soodsamaks
Tänavu kevadel moodustati Pensioniühistu Tuleva, mille 
loojad tõid avalikkuse ette pensioni II samba ebamõistlikult 
kõrged valitsemistasud ja lubasid olukorda muuta. Lubati 
uut pensionikogumistoodet, mille valitsemiskulud saavad 
olema 0,55 protsenti. Olukord ongi muutunud, aga esime-
sena hakkab võimalust paigutada pensioniraha indeksfondi 
pakkuma hoopis LHV, ja seda veelgi odavamalt.
Nädala alguses teavitas LHV, et plaanib sügisel tuua pensio-
niturule kaks passiivselt turgudele investeerivat pensioni-
fondi. Mõlema fondi – nii II samba fondi LHV Pensionifond 
Indeks kui ka III samba fondi LHV Pensionifond Indeks 
Pluss – haldustasu saab olema 0,39 protsenti aastas. Fondi-
del puudub sisenemis- ja väljumistasu.
LHV andis avalduse Finantsinspektsiooni sisse möödunud 
nädalal, aega reageerida on neil paar kuud. Tõenäoliselt 
saavad soovijad oma kogutud summad indeksfondidesse 
üle kanda hiljemalt 30. novembril, vahetus toimuks sel ju-
hul 2. jaanuaril 2017.
Aktsiatesse investeerivate fondide osakaal on II samba LHV 
Pensionifond Indeksis maksimaalselt 75 protsenti fondi 
mahust, III samba LHV Pensionifond Indeks Pluss on täies 
mahus aktsiaturgudele investeeriv fond.
LHV Varahalduse juhatuse liige Joel Kukemelk ütles BNSile, 
et investeeringute tegemisel eelistab LHV maksuefektiiv-
seid, madala kulumääraga, füüsilist vara omavaid ja börsi-
del noteeritud fonde. Kukemetsa sõnul on eesmärk indeks-
fondidega pakkuda võimalikult laiapõhjalist ligipääsu maa-
ilmamajanduse käekäigule. Uued fondid hakkavad inves-
teerima nii arenenud kui arenevatesse majandustesse.
Meediast on läbi käinud, et Tuleva sooviks enda fondides 
järgida USA indekseid, näiteks aktsiaindeksit S&P 500. 
Miks? „Ausalt öeldes ei tea, kust selline info - see on väär,“ 
vastas Pensioniühistu Tuleva eestvedaja Tõnu Pekk Kuulu-
tajale. „Tuleva esimene pensionifond investeerib raha järg-
miselt: 75 protsenti maailma aktsiaturu indeksifondi ja 25 
protsenti Euroopa valitsuse võlakirjade indeksifondi.“
Tõnu Pekk väljendas LHV uute pensionifondide üle rõõmu. 
„Nüüd on ühistu mõju reaalselt rahaliselt mõõdetav,“ selgi-
tas ta. „Ligi pooled Tulevaga liitunutest on seni veel LHV 
pensionifondide kliendid ja neil saab juba sügisest olema 
võimalus vahetada oma fond neli korda madalama tasuga 
fondi vastu.“
Tõnu Pekk usub, et mida rohkem satub Tuleva liikmeskon-
na Swedbanki, SEB-i ja Nordea fondide kliente, seda suure-
maks muutub surve ka neile pankadele. „Konkurents hoiab 
ka meid varvastel. Mahtu tuleb kiiremini kasvatada ja leida 
viise, kuidas kulusid veelgi alla tuua.“
Tänase seisuga on Tuleval liikmeid kokku 1735 ja kapitali on 
kogutud 1,6 miljonit. Peki sõnul annavad nad avalduse Fi-
nantsinspektsiooni sisse kohe, kui täitub seadusega nõutud 
3 miljoni suurune kapital, eeldatavasti sel sügisel. „Looda-
me, et 2017. aasta esimeses pooles on Tuleva II samba fon-
did registreeritud ja saame raha oma fondidesse üle tuua.“

Katrin Kivi

Rakvere turuplatsil koguti allkirju
20. augustil seadis Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni 
Kaitseks (SAPTK) Rakvere keskväljakule üles punase telgi. 
Miks?
SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid selgitas, et kogutak-
se allkirju petitsioonile, millega taotletakse 1934. aasta riigi-
pöördega ära võetud rahvaalgatuse õiguse taastamist Eesti 
riigis.
SAPTK juhatuse liige Markus Järvi lisas, et praegu kehtiv 
seadus ei võimalda rahva poolt rahvahääletuse algatamist.
„Tuleme tänavatele selleks, et anda tunnistust kodanikujul-
gusest seista avalikult ja ilma valehäbita õigete moraalsete 
ja ühiskondlike põhimõtete eest,” rääkis Vooglaid. „Tahame 
nii tegutsedes saata mitte ainult meie sihtasutuse toetajate-
le, vaid kogu ühiskonnale sõnumi, et me ei kavatse oma 
tõekspidamiste nõudmise eest tagasi tõmbuda. Vastupidi, 
teeme seda senisest veelgi nähtavamalt ja jõulisemalt.”
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks allkirjade kogumise 
kampaania toimus 15.–20. augustini. Lisaks Rakverele ko-
guti allkirju Tallinnas, Tartus, Pärnus, Kuressaares ja Võrus.

Ülle Kask
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Igal aastal läbib Tallinna len-
nujaama üle kahe miljoni rei-
sija. Nende paari miljoni hul-
gas üritavad Eestisse pääseda 
ka inimesed, kelle kavatsused 
jäävad piiripunkti töötajatele 
ebaselgeks või on nende rei-
sidokumendid võltsimiskaht-
lusega. Selliseid reisijaid 
maale ei lubata ning saade-
takse esimese lennuga tagasi 
sinna riiki, kust nad tulid.
Ainuüksi eelmisel aastal saa-
deti tagasi 286 isikut ja selle 
aasta esimesel kuuel kuul ta-
gasisaadetute arv on 98. Len-
nujaama piiripunkti juhi Raa-
vo Järva sõnul moodustasid 
eelmistel aastatel tagasisaa-
detute enamiku Venemaa ja 
Ukraina kodanikud. Praegu-
seks on pilt muutunud palju 
mitmekesisemaks ja tagasi-
saadetute hulgas esineb väga 
erinevast rahvusest inimesi.
Kui Schengeni riikidest pärit 
reisijad jalutavad piiripunk-
tist vabalt läbi, siis kolmanda-
te riikide kodanikud peavad 
läbima piiripunkti. Seal esita-
takse neile lisaks dokumenti-
de kontrollile ka lisaküsimusi. 
Näiteks tahab piiriametnik 
teada isiku reisi eesmärki, kas 
tal on piisavalt raha kaasas 

ning hotellibroneeringud ole-
mas.
Kui esimese astme kontrollis 
esineb ebakõlasid, suunatak-
se inimene juba täiendavasse 
kontrolli. Seal uuritakse jutu 
paikapidavust. Ametnikud 
teevad päringuid majutu-
sasutustesse või kontrollitak-
se tagasilennu broneeringu 
kehtivust. Möödunud aastal 
tehti täiendavaid uuringuid 
tuhatkond, millest kolmandi-
kul juhtudest ei lubatud isi-
kut riiki.
Kui otsustatakse isikut  riiki 
mitte lubada, siis ei lubata te-
da ka lennujaamast välja ja 
oma tagasilendu peab ta oo-
tama nõndanimetatud mit-
te-Schengeni-alas. Kui isiku 
viisa on kehtetu või võltsitud, 
siis vastutab tema tagasitoi-
metamise eest lennufirma, 
kelle teenuseid kasutades isik 
Eestisse jõudis.
Juhul, kui isiku dokumendid 
on korras, aga reisi eesmärgid 
jäävad kahtlaseks, peab ta 
oma raha eest ostma tagasi-
lennupileti või muutma ole-
masoleva broneeringu vara-
semaks. Samuti on Politsei- ja 
Piirivalveametil olemas va-
hendid isikute tagasi lennuta-

Maksu- ja Tolliameti (MTA) 
töötajatel tuleb aeg-ajalt kok-
ku puutuda salakaubavedaja-
tega, kelle insenerioskus ja 
leidlikkus panevad isegi kõike 
näinud ametnikud kukalt 
kratsima.
Nimelt kontrollisid tolliamet-
nikud  sõidukit, mis esmapil-
gul oli nõuetele vastav. MTA 
tollikorralduse osakonna ju-
hataja Urmas Koidu sõnul ei 
viidanud esialgsel vaatlusel 
miski sellele, et tegemist 
võiks olla salakaubaveoks ko-
handatud sõidukiga.
Auto töötas gaasiga, balloo-
nid asusid sõiduki põhja all 
ning olid kaetud paksu tol-
mukihiga. Samas tekitas 
ametnikes kahtlust sõiduki 
pidev üle Vene piiri käimine 
ja masin võeti põhjalikumas-
se kontrolli.
Ametnikud üritasid balloone 
avada, kuid see osutus või-
matuks, sest autoomanik oli 
balloonide avamise teinud 
sedavõrd keeruliseks. Avami-
seks oli tehtud isegi eraldi võ-

ti. Samuti olid kõik vindid 
treitud vastupäeva.
Koidu sõnul kulus ametnikel 
sõiduki peidikute avamiseks 
peaaegu ööpäev ja neis olnud 
salasigarettideni jõuti alles 
pärast seda, kui autoomanik 
soostus peidikud ise avama. 
Kokku leiti balloonidesse pei-
detuna kaks kasti salasigaret-
te.
„Selliseid peidikuid tuleb vä-
ga harva ette, kuid siiski on 
igal aastal mõni sõiduk väga 
oskuslikult salakaubaveoks 
ümber ehitatud,“ rääkis Koi-
du. Suur abi on MTA töötaja-
tel läbivalgustusseadmetest, 
mille abil tehakse sõidukitele 
esmane kontroll. Kui midagi 
ei kapi, siis soovitatakse oma-
nikel  salakaup vabatahtlikult 
välja anda. Kui see ei aita, siis 
minnakse juba tööriistadega 
masina kallale.
Koidu sõnul on viimasel ajal 
sagenenud juhtumid, kus 
Narva piiripunktis peetakse 
kinni sõidukid, mille all on 
salasigarettidega täidetud 

Tabati salasuitse täis 
gaasiballoonidega auto

Hiinlased saadeti 
lennujaamast tagasi

rehvid. Samuti mõtlevad jalg-
si piiri ületavad inimesed väl-
ja igasuguseid salasigarettide 
peitmisviise. Koidule meenub 
juhtum, kus piiri ületas ini-
mene koos ostukäruga, mille 
raam oli täidetud salasigaret-
tidega.
Salakaubavedajate elu muu-
tub lähitulevikus oluliselt ras-

kemaks, kuna MTA sõlmis 
käesoleva kuu alguses 12 mil-
joni euro suuruse hankele-
pingu viie uue röntgensead-
me ostuks. Nendest kolm pai-
gutatakse piiripunktidesse ja 
kaks hakkavad ringi sõitma 
Eesti teedel. Mobiilsetest 
tipptasemel röntgenseadme-
test on väga suur abi ja neid 

saab vajadusel lühikese ajaga 
toimetada, kuhu tarvis.
Koidula piiripunktis valgusta-
takse läbivalgustusseadmete-
ga läbi isegi rongid. Narva pii-
ripunktis peaks analoogne 
süsteem tööle hakkama järg-
mise aasta jooksul.

Kaius Mölder

Gaasiballoonide avamine tõi lagedale tuhandeid pakke salasuitsusid. 
Allikas: MTA

Raavo Järva sõnul tuleb töös ka veidraid juhtumeid ette. 
Foto: Seiko Kuik

miseks, kuid Järva sõnul pole 
veel sellist varianti kasutada 
tarvis olnud.
Järva sõnul on tagasisaadeta-
vate isikute jutt väga erinev. 
Näiteks juuli lõpus saadeti 
piirilt tagasi grupp hiinlasi, 
kes endi sõnul soovisid tutvu-
da Eesti vaatamisväärsustega, 
kuid samas olid taotlenud 

Prantsusmaa viisa. Samuti 
leidis kontrollimisel kinni-
tust, et hiinlased olid tühista-
nud tagasilennu ja hotellibro-
neeringud. Oli selge, et nad 
soovisid läbi Eesti jõuda 
Prantsusmaale.
Järva meenutas juhtumit, kus 
üks kolmandast riigist pärit 
150 cm pikkune mees esitas 

piirivalvurile reisidokumen-
di, kuhu oli pikkuseks märgi-
tud 185 cm, ka seda meest ei 
lubatud riiki. Kui isik esitab 
piirivalveametnikule võltsi-
tud või teisele isikule kuuluva 
reisidokumendi, siis järgneb 
menetlus ning tagasilend.

Kaius Mölder

LEPNAL PÕLESID 
PÕHUPALLID
23. augustil kell 15.43 tuli 
väljakutse Rakvere valda 
Lepna alevikku, kus poisi-
kesed süütasid  põllul ole-
vad põhurullid. Päästjad 
kustutasid põhu ning tei-
saldasid rullid, jõudes ta-
gasi komandosse kell 
19.17.
24. augustil kell 00.47 tuli 
taas väljakutse Lepna ale-
vikku põlevate põhupallide 
juurde, tulekahju likvidee-
riti kell 01.47.
24. augustil kell 15.20 tuli 
väljakutse Rakvere valda, 
kus põllul olid taas sütti-
nud mõned põhupallid 
ning juba kolmandat korda 
kahe ööpäeva jooksul läk-
sid päästjad neid kustuta-
ma. Põleng likvideeriti kell 
16.15.

PÕLENGUD
24. augustil kell 20.48 tuli 
teade põlengust Rakveres 
Parkali tänaval, kus põles 
puukuuris olev praht ja 
kapp 20 ruutmeetri ulatu-
ses. Päästjad likvideerisid 
põlengu kell 21.16.
22. augustil tuli väljakutse 
Rakverre Pikale tänavale, 
kus mahajäetud hoones oli 
keegi üritanud lõket teha. 
Päästjate saabumise ajaks 
midagi enam ei põlenud, 
kuid päästjad andsid koha-
likule omavalitsusele tea-
da, et kasutuseta hoones 
olid uksed avatud ning 
need tuleb sulgeda.
19. augustil kell 18.41 said 
päästjad väljakutse Tapa 
linna Valgejõe puiesteele, 
kus poisikesed olid endises 
garaazhis heina põletanud. 
Päästjate saabudes kedagi 
sündmuskohal ei olnud, 
hein oli kustunud, ohtu ei 
olnud.

RIPPUV RÄÄSTALAUD
20. augustil kell 01.43 käi-
sid päästjad Rakvere linnas 
Pikal tänaval piiramas 
ohuala, kus rippusid väga 
ohtlikult vana põlenud 
maja katuse räästalauad.
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• Metalliettevõte Väike-
M a a r j a s  o t s i b  o m a 
meeskonda objektijuhti, 
keevitajaid, montaa�itöölisi. 
V a j a l i k  v a l m i s o l e k 
välislähetusteks! Samuti 
pakume tööd joonestajale. 
Info telefonilt 5347 7879

•  S o o m e  f i r m a 
pakub tööd kogenud 
k a t u s e e h i t a j a t e l e . 
T ö ö k o h t  o n  S o o m e s 
Uusimaa pi irkonnas. 
Tegi ja  mehe palk  on 
korralik ja vastab Soome 
ehitusala tingimustele. 
Lisainfo telefonil +358 
40 5492 666 või saada 
CV e-postile kattotiimi@
kattotiimi.fi

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

• Pakun lapsehoiuteenust. Tel 
5627 4040

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

• Olen aus ja kohusetundlik 
naisterahvas. Otsin õhtuks 
v õ i  ö ö s e ks  t ö ö d  ( s o b i b 
koristamine, valve jne). tel 
5627 4040

• Lapsehoidja otsib tööd. Tel 
5813 7810

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

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

• Otsin ehitusele tööjõudu 
(Soomes). 8 �/h. Tel 5646 7038, 
Siim
• Soome firma pakub tööd 
kohusetundlikele ja koge-
mustega ehitustöölistele. 
Vajalikud roheline kaart, 
veronumber. Napsumehi ja 
muidu viilijaid ei otsi. Hu-
vitatutel kirjutada e-posti 
aadressile: ehitasoomes@
hotmail.com
•  S c a n d i c  Ho u s e s  O Ü 
pakub tööd üldehitajatele 
Helsinki piirkonnas. Tööle 
saab asuda kohe. Vajalik 
tööturvalisuskaart. Info: 
+ 3 7 2  5 0 3  1 1 5 7 ,  I n f o @
scandichouses.com
•  P a k k u d a  t ö ö d 
õ h k s o o j u s p u m b a 
paigaldajale. Tel 5561 4554
• Näpi Puit OÜ vajab oma 
meeskonda kogemustega 
tislerit. Tel 5021 919
•  P a k u n  t ö ö d  k a h e l e 
töömehele kõrvalhoone 
k a t u s e  j a  v a h e l a e 
parandustöödele Rakveres. 
Vajali-kud oma tööriistad. 
Kontakt +372 5031 157
• Ettevõte otsib kogemustega 
tänavakivide paigaldajaid. 
Telefon +372 53 477 840
• Võtame oma meeskonda 
müügikonsultandi ,  kes 
valdab eesti ja vene keelt. 
Sobib ka (üli)õpilasele. 
kristo@k-kummid.ee

• Pakume tööd koristajale 
Niine tn Rakveres. Tööaeg E-R 
õhtuti. Helistada tööpäeviti 
kella 10-16 tel. 501 3508

• Otsime kohusetundlikku ja 
usaldusväärset järelvalvajat/
hoidjat koolis käivale lapsele.
Auto olemasolu tuleb kasuks.
Kontakt: 555 70861
• Vanem naisterahvas vajab 
hooldajat .  Elamispinna 
võimalus. Tel 5619 9666

•  V i h u l a  M õ i s  p a k u b 
tööd hooldustöölisele . 
K a s u k s  t u l e v a d 
o s k u s e d  s i s e r u u m i d e 
j a  t e h n o s ü s t e e m i - d e 
remonttöödel. Lisa info 
tel. 54502240 või saada 
C V  h a l d u s . v i h u l a @
uhotelsgroup.com

• Vihula Mõis pakub tööd 
p o r t j e e l e .  T ö ö  s i s u k s 
r u u m i d e  j a  i n v e t a r i 
korrashoid ning külaliste 
kohvri-te vedu. Lisa info 
tel. 54502240 või saada 
C V  h a l d u s . v i h u l a @
uhotelsgroup.com

• Pakun tööd E-kategoorja 
autojuhile. Tel 505 4575
• Peristein OÜ võtab tööle 
CE-kategooria autojuhi 
p o o l h a a g i s e l e  E e s t i 
sisetöödele. Brutopalk alates 
850 �. peristein@hot.ee, tel 
5170 260
• Ettevõte pakub tööd kahele 
autojuhile Tallinnas. Vajalik 
B-kat juhiluba, valmidus 
töötada graafiku alusel (ca 4 
päeva nädalas) ning läbida 
koolitused. Lepinguline 
töösuhe, vajadusel transport 
firma poolt. Palk alates 4 � 
tunnis. Lisainfo 5855 1377
• Pakun tööd metsaväljaveo 
traktoristile (võib osalise 
tööajaga). Traktor on MTZ-
82. Info 51 46 788

• Voyage OÜ võtab tööle 
bussijuhi. Info 5092 583
• Põllumajandus ettevõte 
pakub tööd traktoristile ja 
kombainerile. Tel 5551 2278
• Aaspere Agro OÜ vajab 
robotlüpsifarmi töötajat. 
S o o v i t a v  t ö ö k o g e m u s 
loomakasvatuses, arvuti 
kasutamise  oskus.  Töö 
vahetustega. Vajadusel korter 
Aasperes. Info tel 5757 0088
•  Ta l u  v a j a b  a b i l i s t 
(meesterahvast) paar korda 
nädalas. Tel 5687 4956
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VIRU-NIGULA SAEVESKI AS otsib oma toredasse meeskonda

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

asub Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas Vasta külas.

Kandideerimiseks saada CV või
kandideeri läbi kodulehe

Oled sobiv kandidaat

Töökoht

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

LIINIOPERAATOREID

Vihula mõisa peakokk otsib oma kööki

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

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

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

hakkajat ja rõõmsameelset NÕUDEPESIJAT.

Info 516 4742, temper@temper.ee

Metallifirma Temper OÜ võtab tööle

CNC plasmalõikepingi operaatori

Aeroc Jämerä AS on Lääne – Virumaal Andjal asuv poorbetoontoodete tehas, mis
kuulub Põhja-Euroopa suurima poorbetoontoodete valmistaja ja müüja Aeroc
International AS gruppi. Eestis valmistatud tipptasemel AEROC tooteid
eksporditakse kõikidesse Balti ja Skandinaavia riikidesse. Aeroc Jämerä AS tehas
annab tööd ca 75 inimesele.

- tehnoloogiliste seadmete automaatjuhtimise- ja elektrisüsteemide
korrashoid ja remont,

- osalemine uuendus ja arendus tegevuses,

- vähemalt keskeriharidus elektritööde alal ja erialane töökogemus,
- eesti keele oskus,
- arvuti kasutamise oskus: MS Office, MS Internet Explorer,
- korrektsust ning kohusetundlikkust,
- valmidus vahetustega tööks,
- soov omandada ja õppida uusi oskuseid ning täiendada ennast erialaselt
- vene ja inglise keele oskus soovitav,
- alg- või kesktasemel teadmised tööstuskontrolleritest (Omron,

Siemens) soovitav,

- konkurentsivõimelist töötasu
- mitmekesist vahetustega tööd
- transporti tööle ja tagasi (Kunda, Rakvere, Kiviõli, Aseri, Haljala)
- sobivusel tähtajatut töölepingut
- kohapeal väljaõpet
- tööriietust

Lisainfo telefonil 329 5050, e-mailil karmo.kapstas@aeroc.ee
või tehases kohapeal.

Ootame oma meeskonda:

ELEKTRIK / AUTOMAATIK
Tööülesanded:

Nõuded:

Ettevõte pakub:

Barona Eesti OÜ otsib kiiresti

TÖÖSTUSTE
KORRASHOIU/REMONDI/

HOOLDUSE PROJEKTIJUHTI

Projektijuhi tööülesanded:

Nõudmised:

Pakume:

Kontakt:

www.barona.ee www.baronagroup.com

Tööstuste korrashoiu-

teenuste projektide hindamine, hinnapakkumiste

tegemine, ettevalmistus, lepingute koostamine,

läbiviimine, kontroll ja analüüsimine. Kliendikontaktide-

ja suhete loomine ning arendamine. Hooldus-, remondi-

ja investeerimisprojektide efektiivne ja tulemuslik

planeerimine ja juhtimine.

Töökoht asub Kundas (Lääne- Virumaa).

Tehniline eri- või kõrgharidus, töökogemus

alal, arvutikasutus oskus, väga hea suhtlusoskus eesti,

inglise ja vene keeles, autojuhiluba „B“, valmisolek

välislähetusteks.

Väljakutseid rahvusvahelises ettevõttes, head

töötasu ja hüvesid vastavalt tulemustele.

Peeter Simson 56223001 info@barona.ee,

Barona Eesti OÜ
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Ruhnu reisides võib kü-
lastada muuseumi ja 
kaht kauplust ning imet-
leda kaht kirikut.
Vaatamisväärsuste kõr-
val ei pälvi aga suurimat 
tähelepanu enam mitte 
karu, kes Lätist jääpan-
gal saarele purjetas, 
vaid „superstaar” Õnne 
Liis.

Ülle Kask

Ruhnu saarel pole kümme 
aastat mitte ühtegi last sündi-
nud. Tänavu 26. juulil nägi 
aga ilmavalgust saarepiiga, 
kellele pandi imearmas nimi 
Õnne Liis. Lapsukesega küla 
vahel jalutanud noor ema 
Kadri Tukk rääkis, et tütar 
sündis ikkagi Kuressaares, 
mitte Ruhnus, sest saarel 
haiglat pole. „Aga et titt juba 
sündides superstaariks saab, 
oli kõigile üllatus,” naljatas 
Kadri.
Ruhnu muuseumi juhataja 
Andre Nõu sõnul oli veidi oo-
tamatu, et lapse sünd nii pal-
ju tähelepanu pälvis. „Ehk 
toob see nüüd saarele roh-
kem õnne ja ka turiste juur-
de,” muheles noor isa.
Nõu rääkis, et suvel käib Ruh-
nus palju turiste, aga saar va-
jaks hädasti suuremat raha-
süsti. Korsi talu, rookatusega 
ja küüruga pikihoone, restau-
reeriti väljastpoolt, aga seest 
pole maja veel korda teha 
jõutud. Hoone tagaosas vede-
levad ka kunagi  saarele kuk-
kunud lennukirusud. „Taha-
me need koos teiste museaa-
lidega siia näitusele panna,” 
kõneles mees, „ja nüüdsest 
juba kitsaksjäänud Ruhnu 
muuseumi Korsi tallu kolida.”

Kaks kirikut keset küla
Ruhnut, rootsi keeles Runöt 
mainiti esmakordselt 1341. 
aastal Kuramaa piiskopi va-
baduskirjas. Selles kinnitati, 
et saart asustavad rootslased 
võivad elada vabade talupoe-
gadena Rootsi õiguse järgi. 
Keskajal tegelesid Ruhnu me-
hed hülgeküttimise ja kala-
püügiga, naised toimetasid 
põllul ja kodus.
Andre Nõu näitas üht huvita-
vat roostetanud anumat, mis 
piimaga täideti ja tööd tehes 
nii kaua seljas loksus, kuni 
piim võiks muutus. Iluprotse-
duuride jaoks kasutasid nai-
sed vanasti puust kaarjat 
lauatükki, mille peale juustest 
täisid kammiti ja satikaid ta-
peti.

Ruhnu beebist 
sai superstaar

Augusti keskpaigas reisis kamp keskealisi Rakvere Gümnaasiumi vilistlasi Ruhnu klassikokkutu-
lekut pidama. Turistidele tutvustas saart kohaliku muuseumi juhataja Andre Nõu (jalgrattaga).

 Foto: Ülle Kask

Ruhnu kirikud, üks puust ja 
teine kivist, on haruldased ja 
ainulaadsed vaatamisväärtu-
sed. Püha Magdaleena kirik, 
Eesti vanim puithoone, ehita-
ti 1643. aastal. Giid rääkis, et 
majasikk ega toonesepp seda 
puitu ei söö. „Tänu Jumalale, 
et tolleaegne hülgerasv ja tõrv 
putukatõrjevahendit sisal-
das.”
Uus kivikirik, mis pühitseti 
1912. aastal, asetseb vanast 
pühakojast kahe meetri kau-
gusel. Kahjuks toimetavad 
putukad seal ja puupingid on 
läbi uuristatud. Muuseumi 
juhataja sõnul ei mahtunud 
saarerahvas enam vanasse 
kirkusse ära, seepärast haka-
tigi uut ehitama.

Ruhnus pole karu, 
metssigu ega oravaid
„Kuna Ruhnus metssigu pole, 
ei karda me ka seakatku,” kõ-
neles Andre Nõu. „Meil pole 
ka oravaid, küll aga elavad 
metsas kitsed ja rebased. Aga 
karu läks Lätti tagasi.”
Ruhnu karu, kes pea kümme 
aastat tagasi väidetavalt Lätist 
jääpangal saarele ujus ja seal 
elanike hulgas palju hirmu 
külvas, annab kõneainet tä-
naseni. Vallamaja ees meenu-
tab kunagist suursündmust 
uhke puust karuskulptuur.
2006. aastal, mil metsaotti es-
makordselt nähti, korraldas 
tollane keskkonnaminister 
Villu Reiljan ägeda karujahi. 
Koer koos koerajuhiga toodi 
koguni Soomest kohale ja ini-
mestel keelati metsaminek. 
Karu aga kätte ei saadud.
Aasta hiljem nähti elukat Ku-
ramaal, kuigi tolle ajani pol-
nud ka seal karud mitte kuna-
gi elanud. Seejärel kuulutas 
Keskkonnaministeeriumi 

kõrge ametnik karujahi Ruh-
nul lõppenuks põhjendusega, 
et tõenäoliselt on loom Lätti 
tagasi ujunud.
Läti maiustustetootja Laima 
kinkis ruhnlastele 45 senti-
meetri kõrguse ja 36 kilo kaa-
luva šokolaadist karu, mis 
lennukiga saarele toimetati. 
Lätlased nimelt ei talu ruhn-
laste anekdootlikke nalju, kui 
neilt küsitakse, milline on Lä-
ti kõige suurem saar. Teata-
vasti pole Lätis mitte ühtegi 
saart ja Ruhnu on Lätile lähe-
mal kui Eestile.
Aga keelumärk „Ettevaatust, 
karu!” „ehmatab” tänaseni 
Ruhnu metsades matkavaid 
turiste.

Ruhnu kaubanduse 
tihe konkurents
Kui Ruhnu majutusasutused 
suvekuudel klientide vähesu-
se üle ei kurda, siis kauban-
duses käib kibe rebimine ka-
he poe vahel.
Tänavusuviseks meediakan-
gelaseks tõusis ka Ruhnu 
kaupmees Vitali Gerne, kelle-
le vallavanem Jaan Urvet po-

litsei kutsus ja mehe Kures-
saarde kainestusmajja saatis.
Vitali reklaamib juba sada-
mas laeval vastas käies hääle-
kalt oma poodi. Mõni reisisell 
lähebki õnge ja maandub Vi-
tali poe taga Coca-Cola vih-
mavarju all. 
Saarerahvas on kahte lehte 
löönud. Ühed ostlevad Vitali 
Gerne Lindas, teised Liise ta-
lu poes. Seal on  kaubavalik 
suurem ja kõrvalasuvas toi-
dutares valmistatakse turis-
migruppidele lõunasööki. Vi-
tali kiituseks peab mainima, 
et Liise poes müüakse küll 
postkaarte ja suveniirikesi, 
aga küsimuse peale, kas neil 
ka marke on, et mõnele sõb-
rale saarelt tervituskaart läki-
tada, soovitas müüja Lui-
se-Maria Linda poodi minna. 
„Vitalil peaks neid olema, ” 
ütles ta.
Kui mandril on tänavu suvel 
sadanud vihma nii öösel kui 
päeval, siis Ruhnu õnnistas 
reisiseltskonda perseiidisaju-
ga, mis augustiöises tähistae-
vas sähvis. Ikkagi meretagune 
asi.

Ruhnu kirikud, üks puust ja teine kivist, on haruldased ja 
ainulaadsed vaatamisväärtused. 

Foto: Ülle Kask

SA Leinatamme Fond otsib kandidaate
Mehed, kes on teinud oma elustiilis märkimisväärse muu-
datuse, saavad septembri lõpus pärjatud. SA Leinatamme 
Fond ootab „Mehe tegu“ kandidaate 31. agustini.
Kris Leinatamm lõi oma isa Tarmo Leinatamme mälestu-
seks ja meeste tervise propageerimiseks möödunud aastal 
SA Leinatamme Fond. Fondi tänavuseks aastasündmuseks 
võib pidada 16.-23. septembril üle Eesti korraldatavat Mees-
te Elustiilinädalat.
Kris Leinatamme sõnul toimub 23. septembril Vanemuise 
Kontserdimajas kontsert „Kuula!“. „Selle kontserdiga lõpe-
tame elustiilinädala ja plaanime välja anda auhinna „Mehe 
tegu 2016“,“ ütles ta.
„Auhinnale saavad kandideerida mehed, kes on oma elu-
stiilis teinud läbi märkimisväärse muudatuse paremuse 
poole ning on oma uue elustiili juures olnud vähemalt vii-
mased 12 kuud,“ selgitas Leinatamm, kutsudes üles kõiki 
eestlasi enda ümber sellised mehi märkama.
Kandidatuuri seadmise tähtaeg on 31. august. Esitada saab 
nii enda kui ka kellegi teise kandidatuuri. „Eesti mehe jaoks 
on tervis suhteliselt „emane“ teema,“ naljatas Leinatamm. 
„Mehed on ka tagasihoidlikud ja nii naljalt end ise üles ei 
sea. Seega nüüd on meie, naiste kord mehi tähele panna. 
Personalijuhid, terviseedendajad! Vaadake enda ümber rin-
gi ja aidake kaasa.“
„Kandideerimine käib kahes voorus,“ rääkis idee autor. 
„Kõigepealt tuleb täita kandidaadi kohta küsimustik, mis 
puudutab elustiili enne ja pärast muutust. Teise vooru pää-
sejaid hindab zhürii. Auhinna saab see, kes zhürii hinnan-
gul on läbi teinud kõige suurema muudatuse ning on tõeli-
selt „ühiskonnale tagasivõidetud mees“.
Kandidatuuri saab seada koduleheküljel www.leinatamm.
ee

Kalju Saareke ei kannatanud elu hallust
Kauaaegsel varieteegurul, tantsijal ja tantsupedagoogil Kal-
ju Saarekesel oli 15. augustil 90. sünniaastapäev.
Kalju Saareke oli nagu varietee-arhitekt oma visiooniga. Pä-
rit samalt „heinamaalt”, balletist, ehitas ta juba kuueküm-
nendatest alates varietee mitte esimest-teist korrust, vaid 
piltlikult öeldes pilvelõhkujat.
Kui vahel tuli välja väike maja, siis oli varieteemeister rahul-
olematu. „Alles nüüd taipan, miks Kalju vahel niisugune 
oli,” ütles Heidy Tamme. „Tal olid ju nii kolossaalsed ideed, 
aga teinekord ei suutnud oma visiooni ellu viia.”
Kalju Saareke hoidis aastakümneid südame ja fanatismiga 
varietee-elu üleval. Kui tantsijana Kalju Saarekest ehk isegi 
nii palju ei tunta, siis nõudliku tantsu- seadjana on ta täna-
seni hindamatu.
Kalju Saarekese varieteeprogrammid oli restoranides kunst 
omaette, ainulaadsed Nõukogude Liidus.
Hiljem lisandus juba tantsutrupp Golden Lady, millest sai 
varietee„Viru” Irina Kruglova juhtimisel, keda võib pidada 
Kalju Saarekese otseseks n-ö „mantlipärijaks”.
„Kalju Saarekese juhtimisel tegime programmi “Ütlen sulle 
kõik”, kus osalesin Olek Melniku ja Tarmo Pihlapiga. Seda 
mängiti ligi 10 õhtut järgemööda Filharmoonias,“ meenu-
tas Heidy Tamme.
Aastaid istus Saareke ka igasugustes komisjonides ja zhürii-
des. Tal ei jäänud naljalt midagi kahe silma vahele.
Vanameister on öelnud, et üleüldine kehatunnetus ei tule 
üleöö. „Et teha paar sammu, peab paarkümmend tantsu-
sammu ära õppima,” olid Saarekese õpetussõnad.
Küllalt eakana tuulas uudishimulik Saareke internetis, kir-
jutas raamatuid ja oli kirglik reisija. Varieteekultuuriguru oli 
igapidi kaasaegne ega kannatanud elu hallust. Otsis igalt 
poolt informatsiooni, mis meeli köidaks, ja tundis suurt 
puudust väärt kontsertidest, kultuurisündmustest.
„Viimasel ajal puuduvad meil kontaktid varieteekultuuriga, 
puudub õige varietee, elegantne revüü,“ leidis vanameister.
Ükskord istus Kalju Saareke Heidy Tamme kontserdil kol-
mandas reas ning rääkis hiljem: „Ma ei teinud seda plaksu-
tamist kaasa, vaid imetlesin Heidy häält, mis on minu jaoks 
kõige ilusam hääl üldse. Millal Heidy selle plaksutamise ja 
sõrmenipsutamise ära õppis, ei teagi. Kunagi soovitasin 
Heidy Tammet ka Leningradi Music Halli laulma. Ega ma 
teagi, kas ta kõrge komisjoni ees laulmas üldse käis. Ilus fi-
guur, liikumine, hääl. Aga minu mäletamist mööda on sil-
made ees Heidy, kellel oli alati hall sall ümber õlgade ja hall 
villamüts peas. Kas mõni asi selle „halli” nahka läkski? Ei ole 
Heidyle küll iseloomulik mängida halli hiirekest, ta on sel-
lest ju kaugel.”
Saareke kutsus ka Sulev Nõmmiku poolvägisi balletikooli. 
„Meestantsijaid oli tollal vähe, sellepärast. Sulevil puudusid 
ju tantsija eeldused: tal olid lühikesed jalad, käed. Aga kui 
Sulev „Kalevipojas” kivi peal karjapoisina istus, ümberringi 
tuntud balletitantsijad, vaadati ainiti teda,” rääkis varietee-
guru toona.

Marvi Taggo
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Tarva jalgpallimeeskond 
on täna kodusel Rakve-
re staadionil vastamisi 
Tartu Tammekaga, kel-
lelt loodetakse mitte ai-
nult punkte võtta, vaid 
õnnestumise korral ka 
võita.

Margus Martin

Viimati Kuulutajas ilmunud 
rakverlaste tegemisi jalgpalli 
Premium liigas kajastanud 
kokkuvõttes märkisime siis 
tarvalasi ees oodanud kahte 
mängu – Narva JK Transi ja 
Tallinna FC Floraga –, millest 
vähemalt esimeses nägime 
reaalset varianti punktiarvet 
kasvatada.
Nii ka läks, sest 1:1 viigiga 
Narvas teeniti turniiritabelis-
se hooaja teine, kuid üsna 
magus punkt. Oma debüüt-
värava kollasärkide eest sai 20 
meetrilt sooritatud karistus-
löögist kirja selles kohtumises 
Alex Sander Sepp, kes viigis-
tas avapoolajal seisu.
Meie järgmine vastane, täna 
õhtul kell 18.45 Rakveres staa-
dionimurule jooksev JK Tam-
meka meeskond, pidi viimati 
tunnistama aga just otsese 

Kossuliigasse saab 
registreeruda 4. septembrini
Teisipäeval, 23. augustil toimus Rakveres Lääne-Virumaa 
Kossuliiga hooajaeelne koosolek. Kui mullu osales kahes lii-
gas kokku 16 meeskonda, siis eelseisev hooaeg tõotab veelgi 
tulisemat võitlust medalite ja karikate nimel.
Hetkeseisuga on registreerunud võistkondi juba 19, kuid 
oma soovist Lääne-Virumaa Kossuliiga meistri- ja karika-
võistlustel osaleda saab teada anda ja meeskonda kirja pan-
na veel kuni 4. septembrini.
Rakvere Spordikeskuse õppeklassis teisipäeval toimunud 
koosolekul peeti koos võistkondade esindajatega nõu võist-
lussüsteemi puudutavate muudatuste osas, samas said 
meeskonnad registreeruda nii meistri- kui ka karikavõist-
lustele ja Eesti Korvpalliliidu kohtunike koolitusjuht ning 
tuntuim kodumaine tegevkohtunik Aare Halliko selgitas vi-
lemeeste tegutsemist ja korvpallireegleid.
Tänase seisuga on avaldanud soovi osaleda Lääne-Virumaa 
Kossuliiga meistrivõistluste kõrgemal tasemel, meistriliigas, 
seitse meeskonda – Väike-Maarja Päästekool, RLV Massive, 
Simuna Spordiklubi, BGM Ehitus, 1. jalaväebrigaad , Kadri-
na Karud ning uue tulijana Virumaa Pallimängude kool. 
Esiliigasse on seevastu tung suurem, sest registreerunud 
meeskondi on koguni 12 - Spordiklubi Aaspere (mullu män-
gis meistriliigas), Spordiklubi KNT, Simuna Artiston, 
Tamsalu/JaKon Ehitus, Hulja, BC Tarvas/Rakvere Spordi-
kool I, Spordiklubi Rakke, Rakvere Tööriistamarket, Simuna 
IVAX (kõik võistlesid samas liigas ka eelmisel hooajal).
Uustulnukatena liituvad meistrivõistlustega Sõmeru, Ilves 
Transport Väike-Maarjast ja BC Tarvas/Rakvere Spordikool 
II.
Korraldajad paluvad võistkondade esindajatel, kes teisipäe-
vasel koosolekul osaleda ei saanud, oma soovist liituda Lää-
ne-Virumaa Kossuliiga meistri- ja karikavõistlustega teada 
anda hiljemalt 4. septembriks, saates kirja aadressile info@
virukorvpall.ee.
Lisaks meeskonna nimele palume kirjas ära märkida ka liiga 
ja võistlussari, kus osaleda soovitakse (karikavõistlused, 
meistriliiga, esiliiga).
Täpne võistkondade arv, liigade koosseisud ja võistlussüs-
teem tehakse teatavaks septembri esimese täisnädala jook-
sul. Ühtlasi toimub siis ka karikavõistluste paaride avalik 
loosimine.

Margus Martin

Jalgpallurid lähevad Tartu 
Tammekalt punkte napsama

Jalgpalliklubi Tarvas on saanud konkurentidelt sel hooajal 
mitmetel puhkudel kiita, sest vaatamata tagasilöökidele 
võideldakse alati lõpuni. 

Foto: Ain Liiva

konkurendi Transi 2:0 pare-
must.

Tammekal on pikk 
kaotusteseeria
Hooajaalguse lennukust taga 
igatsevate tartlaste seis pole 
siiski väga kurta. Ehkki tabelis 
on langetud kaheksandale 
kohale, on neil kirjas juba so-
liidne noos, 26 mängust 26 
punkti, mis Tammekat otse-
selt Premium liigast väljalan-
gemise ohtu ei sea. Eelviima-

sel kohal paiknevat Pärnu 
Linnameeskonda lahutab 
neist omakorda kuraditosin 
punkti.
Tarvas, kel terendab ees tee-
kond tulevaks aastaks esilii-
gasse, tahab seevastu näida-
ta, mis puust õigupoolest ol-
lakse, ning kingitust Lõu-
na-Eesti parimale jalkasatsile, 
kes on kaotanud viimased 
seitse matši jutti, koduplatsil 
kindlasti tegema ei hakka.
Tarvas tuleb sellele mängule 

kolme järjestikuse kaotuse 
pealt. Viigilise resultaadi järel 
piirilinnas vannuti 16. augus-
til koduväljakul 1:4 alla valit-
sevale meistrile Tallinna FC 
Florale (meie värava autor 
Aleksei Larin), seejärel saadi 
20. augustil võõrsil 4:0 sugeda 
oskuslikult, justkui õpikust 
standardolukordi lahenda-
nud Tallinna FC Levadialt 
ning läinud teisipäeval tuli 
koguni seitsmel korral pall 
väravavõrgust noppida män-
gus Paide Linnameeskonna 
vastu.

Kuokkanen 
teenis koondisekutse
Eesti meistriliigas Tarva rivis-
tuses karastumine pole jää-
nud märkamatuks ka Eesti 
U18 vanuseklassi koondise 
treeneritele Indrek Zelinskile 
ja Lars Hoppile.
Mehed kostitasid koondise-
kutsega tarvalaste noort, 
17aastast keskpoolkaitsjat 
Mario Kuokkaneni.
Noortekoondis koguneb Tal-
linnasse neli päeva vältavasse 
treeninglaagrisse 3. septemb-
ril. Kokku teenis koondise ko-
gunemisele kutse 24 mängi-
jat, kes peavad higivalamise 
kulminatsioonina 6. sep-
tembril omavahel treening-
matši.
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• Müüa või üürile anda 1toaline 
keskküttega korter Tamsalus. Tel 
5680 1956

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Vabriku tn 6 (Teatripargi vastas). 
Renoveeritud ja möbleeritud, 
uus köögimööbel  ja  tehnika. 
Pelletiküttega, 60 m2, maja all saun, 
trepikoda lukus. Hind 44 000 €. Tel 
5023 559

• Müüa k.m. 2toaline korter 
kesklinnas heas asukohas. 45 m2, 
III k., otse omanikult. Toimiv ühistu. 
Vahetatud aknad ja torustik. Korter 
on maja keskel ja päikesepoolne, 
uus turvauks, uus rõdu, üldkoridoris 
tehtud remont aasta tagasi. Heas 
seisukorras. Tel 5839 4340, näha saab 
esmaspäeval

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

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

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

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

• Müüa Rakvere kesklinnas 3toaline 
keskküttega korter. Tel 5680 1956, 
5566 6383

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

• Müüa Haljalas Põllu 4 3toaline 
k.m. korter (66,9 m2, III korrus, 
rõdu). Hind 26 000 €. Tel +372 5035 
851 või 5091 581

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

• Müüa 3toaline korter Uhtnas (I 
k). Hind kokkuleppel. Müüa maad 
Tallinn-Narva mnt ja Kunda jõe 
vahelisel alal (1,6 ha). Tel 5236 447

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

KINNISVARA

MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

Rakvere kohtutäitur Kersti Vilbo müüb 
avalikul elektroonilisel enampakkumisel alljärgnevad varad:

1.    2-toaline korter Rakveres Vene tn 2a alghinnaga 32 000 eurot

2.    Kinnistu Rakvere linnas Kase tn 1 alghinnaga 82 000 eurot

3.    3-toaline korter Viru-Nigulas alghinnaga 7 000 eurot

Enampakkumine toimub elektrooniliselt www.oksjonikeskus.ee 
ajavahemikus 15.09.2016.a. kuni 26.09.2016.a. Enampakkumisel osalemiseks 
on vajalik eelnev registreerimine, mis on avatud oksjonikeskkonnas 
ajavahemikus 24.08.2016.a. kuni 14.09.2016.a. kella 23:59-ni. Täpsem info 
enampakkumiste kohta www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.
ee. ja e-posti teel kersti.vilbo@taitur.just.ee.

Turu plats 5, II korrus, Rakvere
322 3601

rakvere@uusmaa.ee

UUS MAA RAKVERE BÜROO

Margus Punane
Tegevjuht
Kutseline maakler
504 9998

Triinu Heinluht
Hindaja, Maakler
5391 0678

Taivi Kask
Kutseline maakler
5567 1233

Tõnu Kuhi
Kutseline hindaja
502 2114

Nele Aart
Kutseline maakler
5697 5217

KULTUURIPÄRAND RAKVERE LINNAS
VÕIDU 64a

Kinnistu 690 m², vana veski, ärimaa

39 000 € UUS!

Nele Aart, 5697 5217

MAJA KADRINA VALLAS
VIITNA SÜDAMES

Kinnistu 2761 m², elamu 96 m², uus katus ja aknad

35 900 € UUS HIND!

RENOVEERITUD MAJA
HALJALA VALLAS KÄRMU KÜLAS

Kinnistu 2749 m², elamu 112,50 m², saun, abihoone

67 900 € UUS! 

Margus Punane, 504 9998

HUBANE AHIKÜTTEGA KORTER
RAKVERES PIKK 57

2 tuba, korrus 1/2, 43,1 m², renoveeritud

17 900 € UUS!

KORTER RAKVERES 
LENNUKI 8

Korrus 4/4, 3 tuba, 47,9 m²
Nele Aart, 5697 5217

TALU VÄIKE-MAARJA LÄHEDAL 
KOONU KÜLAS

Kinnistu 17,5 ha, elamu 154 m², saun, abihooned

79 990 € UUS!

SOODNE 2TOALINE KORTER
RAKVERES SIDE 6

2 tuba, korrus 1/5, 38,3 m², hubane planeering

SUURE AIAGA HUBANE KODU
KUNDAS KOIDU TN

Kinnistu 1633 m², elamu 116 m², garaaž, renov.

Margus Punane,  504 9998

Margus Punane, 504 9998

17 900 € UUS!

Taivi Kask, 5567 1233

35 000 € UUS!

Triinu Heinluht, 5391 0678

75 000 €  

Taivi Kask, 5567 1233

Andrus, 527 1011

31 000 € 140 m²

29 900 €

Andrus, 527 1011

119 m²

Andrus, 527 1011

50,8 m², III k33 000 €

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

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
ADOFFI TN RAKVERES

MÜÜA KINNISTU
TOOMAHANSU EIPRI KÜLAS

• Maad 8,63 ha
• Väga privaatne asukoht 
• Hea juurdepääs

24 000 €

Andrus, 527 1011

62 m², V k
MÜÜA 3-TOALINE KORTER 

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

15 000 €

Andrus, 527 1011

48 m², IV k

18 000 €

Andrus, 527 1011

131 m²

65 m², III k39 500 €

41 000 €

Andrus, 527 1011

77,7 m²
MÜÜA 4-TOALINE KORTER 

KUNGLA TN RAKVERES
• Akand vahetatud, hea asukoht
• Läbi maja planeering, rõdu
• Väga soodne hind

Carmen, 5346 8877

7654 € 187 m²

Andrus, 527 1011

Andrus, 527 1011

94 000 €

Andrus, 527 1011

8 800 m² 59 900 €

Andrus, 527 1011

MÜÜA TOOTMISHOONED
SÕMERU VALLAS

• Kinnistu 6,28 ha, puurkaev
• El. liitumine 100A
• Rakverest 14km, vahetusvõimalus

145 000 € 269 m²
MÜÜA MAJA 

METSISE TN RAKVERES
• Maitsekas siseviimistlus
• Kaasaegne küttelahendus
• Saun, terrass, hea planeering

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
TARTU TN RAKVERES

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

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
TIIGI TN VINNIS

• Hea asukoht
• Uued aknad
• Puhas ja korras korter

MÜÜA MAJA 
MURU TN ASERI

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

• Kokku planeeritud 4 kinnistut
• Kommunikatsioonid kinnistu piiril
• Rakvere linna piiril

MÜÜA ELAMUMAA
MOONAKÜLAS RAKVERE v.

363 m²

    |     

MIHKEL ELISTE
 

5386 3936

Hindaja / Nooremmaakler
Mihkel.Eliste@arcovara.ee

SWEDBANKI KLIENDILE HINDAMINE -20%

Telli hindamine!

Laada 14, Rakvere     Tel 324 0888

UUS HIND! €

SOODNE HIND!

MÜÜA MAJA
MUUGA LAEKVERE VALLAS

• Kinnistu 8954 m², hoovis kaev
• Rehielamu tüüpi maja
• 2 avarat tuba, köök + abiruumid

MÜÜA MAJA
KAVASTUS VÕSU mnt ÄÄRES

• Kinnistu 2,6 ha
• Rehielamutüüpi palkmaja
• Kaev, elekter EE 1x20A

UUS HIND!

Soovitakse osta 2-toalist korterit II korrusele. Tel 527 1011
www.arcovara.ee/rakvere

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

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

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

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

• Müüa L-Virumaal V-Maarja v. 
Kaa r ma l  r i d a e l a m u  b o ks .  2 
korrust, 3 tuba, kelder, aed, aiamaja, 
kasvuhoone, garaaž. Info 5661 2039

• Müüa maja Rakveres 177 m2, 
kõrvalhoone 56 m2, aed 1500 m2. 
Tel 5559 3019

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

• Müüa maja Näpil Kuuse 7. Tel 
505 4575

• Müüa maja Haljalas. Tel 5667 0967

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

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

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

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

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

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

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

• Müüa krunt Rakveres. Info 
5800 4857



• Ostan Honda Civicu haakekonksu. 
Tel 5740 9873

• Ostan VAZide uusi plekke, tulesid, 
stangesid, veneaegseid uusi rehve. 
Tel 515 7395
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• Ostan 1toalise  k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 5081 
311

• Noor pere ostab 1-2toalise korteri 
Rakvere linnas. Tel +372 5358 6061

• Ostan Tapa linnas 1- või 2toalise 
korteri. Tel 5697 5317

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

• Soovin osta Rakveres 2toalise 
korteri, mille hind on kuni 28 000 
€. Tel 5378 3752

• Ostan soodsalt remonti vajava 
1-2toalise mugavustega korteri 
Rakvere linnas. Tel 5650 9882

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

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

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

• Ostan maamaja või vana talukoha 
k o o s  m õ n e  h e k t a r i  m a a g a 
Lääne-Virumaal, Järvamaal või 
Jõgevamaal. Hooned ei pea olema 
kasutuskõlbulikud. Hind kuni 20 000 
€. Tel 5562 2919

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

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Üürile anda tuba ühele. Tel 5627 
4040

• Üürile anda tuba ühele eramajas. 
Tel 5662 1987

• Naine 60+ saab talveks elamise, 
kui on nõus maja hooldama. Tel 
50 12 455

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

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

• Üürile anda 1toaline korter 
Lembitu tn (V korrus). Hind 140 € 
+kom. Tel 5566 7202

• Üürile anda 1toaline korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5340 1314

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

• Anda üürile Tõrmas ahiküttega 
1toaline korter. Rakverest ca 1 km. 
Otse omanikult. Tel 5624 4605

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

• Anda üürile Näpil  2toaline 
keskküttega korter otse omanikult. 
I korrus, möbleeritud. Tel 5624 4605

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

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

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

• www.toonklaas.ee

• Müüa Chrysler Voyager 2.5 TDI 
1999. a. Hind 1 400 €. Tel 5676 8285

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

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

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

• Müüa MB ML 270, 2002. a.TDI. 
Heas korras. Hind 5 000 €. Tel 5676 
8285

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

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

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

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

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

• Pere soovib üürida maja Rakveres 
v õ i  l ä h i ü m b r u s e s  h i l i s e m a 
ostusooviga. Tel 5308 1705

• Soovin üürida ahiküttega korterit 
Rakveres. Tel 5633 2755

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

• Müüa Opel Astra 2001. A 1,6i 74 
kW. Rikkalik lisavarustus. Väga heas 
korras. Ostetud uuena Eestis Opeli 
esindusest. Hooldusajalugu, uued 
M+S lamellrehvid. Auto talveks 
valmis. Lisainfo 5028 156

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

• Müüa Peugeot 206 TDI , 1999. 
a. Väga heas korras ja ökonoomne 
auto. Hind 1 500 €. Tel 5676 8285

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,6i 06/2003. a 77 kW punane, 
bensiin, universaal, konditsioneer, 
4xel.aknad, kesklukk puldist, tume 
salong, veokonks, kehtiv ülevaatus 
06/2017, roosteta, korralik, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

•  M ü ü a  Vo l k s w a g e n  G o l f 
4 Variant 1,9TDi 10/2001. a 66 
kW hõbemetallik, turbodiisel, 
universaal, konditsioneer, 4xel.
aknad, kesklukk puldist, el.peeglid, 
valuvelgedel, stereo, veokonks, 
korralik, superökonoomne, läbinud 
tehnilise ülevaatuse, kehtib 10/2016, 
soodsalt! Rakvere, tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 10/2002. a 74 kW tumepun.
met.  turbodiisel ,  universaal , 
k o n d i t s i o n e e r,  4 x e l . a k n a d , 
el.peeglid, kesklukk puldist, tume 
salong, valuvelgedel, veokonks, 
kor ral ik ,  ökonoomne,  kehtiv 
ülevaatus, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

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

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

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

• Müüa Žiguli järelkäru (mark 
MAZ). Tel 5349 9628

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 
tel 508 9216

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

UUS! DACIA LOGAN              1,4i                            06
DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ         0,8i                99
FIAT TIPO              1,7D              88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i       95-98
FIAT PUNTO       1,2i             -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD              02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO               93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      -03
FORD ESCORT /ORION       91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                  87-98
FORD FIESTA                    84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i                -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut       -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i             00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3       93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA                -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut         99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                 97
LADA  110/111                 01
LEXUS LS400            4,0i           97
MAZDA B2500                0 6
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i    85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i    92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                   -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6          92-94
MAZDA 6 sed           2,0                    02
MB CLK                   97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car          93-00
MB E-klass                                                      -00
MITSUBISHI PAJERO                              -97
MITSUBISHI GALANT                                      -00
MITSUBISHI LANCER sed/car               85-00
MITSUBISHI COLT                          88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust           97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                            -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i        95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                      99
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i         86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i             02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                  92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                      09
OPEL SINTRA             2,2i                 99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD        89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                             2,0 TD                        99
UUS! OPEL MERIVA            1,6 i                        05 
PEUGEOT 405/205/306/309        83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER         2,5TD                 99
PEUGEOT 206 3ust  1,1              99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi               05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                      06
PEUGEOT PARTNER            1,9D                -04
PORSCHE 924            2,0        82/85
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0          85-98
RENAULT SAFRANE             2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD   96-99
REANULT THALIA      1,4                    -04
ROVER 620/416     1,6i/2,0i    93-00
SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car               2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY         2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                           06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO                     91-95
UUS! SEAT LEON                  1,6i                        02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00
TOYOTA CARINA E/car      1,6i       92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i              95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO Classic         1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                         92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6         98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi   -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi          99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                    06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere, tel 3223103Jaama 21 Rakvere, tel 3223103

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Autostereote ja * Autostereote ja 
multimeedia paigaldusmultimeedia paigaldus
* Haakekonksude müük * Haakekonksude müük 
ja paigaldusja paigaldus

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

Nortsu tee 2 ǀ Rakvere ǀ tel 522 8441
rakvereautohooldus@gmail.com

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

AUTODIAGNOSTIKA

AUTODE DIAGNOSTIKA
STARTERITE JA                    
GENERAATORITE REMONT
HAAKEKONKSUDE            
MÜÜK JA PAIGALDUS
SÕIDUKITE ELEKTRITÖÖD

Nortsu tee 2, Rakvere
INFO JA 
AEGADE BRONEERIMINE:   
tel 5561 1776 
info@autoelekter.ee   

www.autoelekter.ee

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

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

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

TEENUSED

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

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

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

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

• KOLIMISTEENUS firmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Te o s t a m e  k õ i k e ,  m i s  o n 
kolimisega seotud, ja seejuures 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite jm. 
raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame 
koos teie probleemile parima 
lahenduse. OÜ Kolimised. TEL. 
5649 3289 või kaido@kolimised.
ee, www.kolimised.ee

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 506 
1547
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WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioonitras-
side ehitus (sise- ja välist-
rassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤ Reoveepaakide ja septikute 
müük ning paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Müün ja paigaldan aknaid ning 
uksi soodsalt. Tel 56 630 670

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

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

• Klaasipuru ja soodapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

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

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

•  A u t o m a a t i k a  t i i b -  j a 
liugväravatele. Tõstuksed, 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

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

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

• Teostame töid soodsate hindadega. 
Tänava- ja äärekivide paigaldus, 
kiviplatsid eramajadele, täna-
vakivist pandused, kõnniteede 
e h i t u s ,  m u r u r a j a m i n e , 
üldehitustööd. Tel 5673 4632

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

• Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. Ülemiste 
rõngaste vahetamine. Tel 5574 792

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

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

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

www.prtgrupp.ee

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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 
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ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeerimine
* välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaaditööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi renoveerimis-
tööd
* lumelükkamine, katuste pu-
hastamine
* septikute ja mahutite pai-
galdus
Tel 5191 2784, info@armitec.ee

HAAGISSUVILATE

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

www.caravanpluss.ee

müük
rent

tellimine
pisiremont

Pakume multilift kasti 
renditeenust. 
Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

k l l f k

Suurima taksopargiga 
tellimiskeskus

Nüüd ka Rakveres!

Helista või telli Äpp-ist!

1665

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

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

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

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

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

• Teostame lammutustöid. Lisainfo 
tel 5330 5970
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 Tänavakivi paigaldus, 

haljastusteenused 

projektist rajamiseni!
 Info 511 3328

Müügiplats on 
avatud 

NIINE KESKUSES

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

Info telefonil: 5066 294

www.modrikuiluaed.ee

Mõdriku Iluaed

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

• Viin Rakveres tasuta ära elektri- 
ja  gaasipli idi,  pesumasina ja 
muud vanametalli ning autoakud. 
Kuulutus ei aegu! Tel 5803 3345

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

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

KERGETEHNIKA 

MÜÜK JA RENT

Info 5113328
Kergetehnika OÜ

• Saen-lõhun küttepuid. Tel 5343 
6875

• Viljapuude ja marjapõõsaste 
hoolduslõikus ja võra kujundus. 
Tel 5695 5582

• Hekkide hoolduslõikus. Tel 5143 
787

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

•  Te e n  k o rd a  t e i e  e t t e v õ t t e 
raamatupidamise. Tel 505 1176

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

(ka korteriühistutele)

Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee

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

• Müün, paigaldan  ja remondin 
õ h k s o o j u s p u m p a s i d  j a 
konditsioneere. Tel 5024 944

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

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

• Pottsepp. 25 aastat kogemust. 
Ehitab ja remondib küttekoldeid. 
Tel 5069 683

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkimis- ja pottsepatee-
nus. Tel 522 1165

• Õhtujuht koos ansambliga. Tel 
5190 1697

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

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

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 5535 885

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

* Koduelektroonika remont
Kontoritehnika  Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534

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

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

* SOOJUSPUMBAD
Firma müüb, paigaldab, 

remondib ja hooldab 
tootjate Fujitsu/Fuji General, 
Mitsubishi Heavy Industries 

LTD, Nordcel ja AlpicAir 
seadmeid.

Hinnad soodsad ka 
paigaldusele!

Garantii uutele paigaldatud 
seadmetele 2 aastat!      

Teiste seadmete remont ja 
hooldus vastavalt 

võimalustele.

 AASTA LÕPUNI 
SOODUSPAKKUMINE 

FUJITSU NORDIC 
MUDELITELE:  

 * ASYG12LMCB/AOYG12L-
MCBN, 5,7 kW - 960 €

*ASYG12LTCB/AOYG12LTCBN, 
6,5 kW - 1230 €

NB! Teeme teenuseid ka külm-
kutele jm. külmutusseadmetele.

   Tel. 56 243 687 

thermo.heart@hotmail.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

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

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

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

•  K o r t e r i ü h i s t u t e  k e l d r i t e 
puhastamine. Meilt korralik töö, 
teie poolt konteiner. Tunnitasu 7-10 
eurot. Tel 5450 5198

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

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

• Naiskingsepp Rägavere tee 20 E, T, 
N 8-15, K 11-18. Info 5559 3019
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OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

SISEVOODER 
HIND al 0,24 eur/jm

VÄLISVOODER
HIND al 0,48 eur/jm

EHITUSLIK KARKASS 
HIND al 0,44 eur/jm

TERRASSILAUD 
HIND al 1,03  eur/jm

DISTANTSLIISTUD
HIND al 0,18 eur/jm

KÜTTEKLOTSID 
HIND 1 eur/20L ko  

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

• Küti Saeveskis saematerjal, vood-
ri- ning põrandalaud, palgi saa-
gimise teenus al. 16 €/tm ja neli-
kanthööveldus. Info tööpäevadel 
kell 8.30 – 17.00 telefonil 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

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

EHITUS

• Soovin osta väiksese  koera 
kutsikaid. Tel 5560 9715

• Ära anda kassipoeg. Tel 5340 2351

• Ära anda 2a isane laika koer. Tel 
5676 8285

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

KADUNUD

•  Kadunud väiks emat 
ka s v u  ko e r  R a kv e re s, 
reageerib nimele Jack. Koer 
on 4aastane valge kraega, 
beeži seljaga ja koheva 
sabaga, leiust palun teada 
anda numbril 5815 0101, 
koera kodu asub Rakvere 
Vahtra pst. 8. Koera leidjale 
200 eurot vaevatasu

LOOMAD

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

• Ainukesena Eestis müüa küttepuud 
jä re l ma k s u ga,  t a s u t a  k o ha l e 
toimetusega ja kuludokumendiga. 
Tel 512 2025

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

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

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

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

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

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

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

•  Müüa kuivi  küttepuid  40L 
võrkkottides (lepp) 2 eurot kott. 
Rakvere piires transport tasuta. Tel 
5843 4388

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

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

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

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

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

KÜTTEPUUD

Rakveres Tallinna tn 49B

MÖÖBLI-
KAUPLUSES

on suur 
TÜHJENDUS

MÜÜK! 

Kõik diivanid 
on allahinnatud!

Uued 
nurgadiivanid 

suure soodusega!
Info 5069 814

Avatud 

E-R 10-18, L 10-15 

P suletud

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

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

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

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

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

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

• Müüa odavalt tumba, diivanilaud 
(kirss), sektsioonmoodulkapp 
(kirss) ,  s ö ö g ilau d  ja  6  to oli 
( k i r s s ) ,  e l e k t r i r a d i a a t o r i d , 
s u u s a s a a p a d ,  r u l l u i s u d ,  2 
jalgratast (noorte ja täiskasvanute), 
puidust lamamistool, plastikust 
terrassitoolid.  Tel 5104 147

• Müüa palju korralikke süle- 
ja  l auaar vuteid .  Ga ra nt i i  ja 
vahetusvõimalus. Tel 56 454 853

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

• Müüa pianiino. Tel 5887 6300

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

• Müüa uus korralik omavalmistatud 
roostevaba õunapurusti. Hind 420 
€. Tel 5879 7664

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

KODU

www.kuulutaja.ee

Müüa 
LOODUSLIKKU 

JA 
TÖÖDELDUD 

PAEKIVI 
OTSE TOOTJALT. 

Vajadusel koos 
paigaldusega. 

Tel: 5191 3156, Tõnis,
e-post: tonis36@hot.ee

Valmistame talu stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

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

6m materjal hea hinnaga
Kaubaaluste müük. 
Transpordi võimalus. 

Tel. 5150 268

• Müüa ratastraktor T-25 koos 
haakeriistadega kultivaator, 
vagude ajaja, lumesahk, 2 järelkäru 
(1 telfriga), sõiduauto järelkäru 
(dok. olemas, kuid vajab remonti), 
generaator (2,5 kW), sügavkülmik 
Atlant (uus). Tel 5333 2105

• Müüa traktor MTZ 50 ja 80, 
soodsalt ja transport. Tel 5558 
5956

• Müüa T40AM, Belarus, M2140. 
Tel 5358 6829

•  Mü ü a  1 - t e l j e l i n e  k ä r u  j a 
kartulimuldaja T-25le.  Samas 
müüa mopeed (3500 km). Tel 5365 
7985

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

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

• Müüa sõelutud mulda. Tel 
5270 059

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

• Müüa magusaid punasõstraid 
(hiline sort, ise korjamine aiast). 
Kes kasutab moosiks-mahlaks, kes 
veiniks 3 €/kg. Üsna pea on valmis 
magusad õunad. Vinni vald. Tel 
5597 5882

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

• Müüa lambaid, lambaliha. Tel 
5143 787

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

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

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

PÕLLUMAJANDUS

• Ostan traktori TD-75 korras 
plokikaane. Tel 5032 269

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

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

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

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

•  O s t a n  n õ u k o g u d e a e g s e 
vahvliküpsetaja, ka katkise. Tel 
5031 849

• Ostan Vene elektroonikat: makid 
ja raadiod, võimendid, kõlarid, 
trükiplaadid, skeemid, dioolid, 
arvutid, vanametalli. Tel 5633 1491
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• NÕUANDELIIN tel 900 5020. 
Kui elumure vaevab ja vajad 
hingeabi, anname soovitusi. 
Vastame eraelu, tööd ja tervist 
puudutavatele küsimustele. Kõne 
hind 0,97 eurot/min. 

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

KUULUTUSED

www.kuulutaja.ee

TUTVUS

•  Me es (62a) soovib tutvuda 
korraliku (mittesuitsetaja ja alkoholi 
mittepruukiva) naisterahvaga. Tel 
5198 5666

• Üksik 60a mees vajab kena saledat 
üksikut naist perenaiseks. Soovitav 
õunamoosi- ja koogi valmis-tamise 
oskus. Mittesuitsetaja. Tel 5546 490

• Ehete erimüük laupäeval, 27. 
augustil taaskasutuskaupluses 
Maara Rakveres Laada tn 14 
(endine Turuhoone). Müügil 
käevõrud, kõrvarõngad, kulonid. 
Hinnad kuni 2 €. 

TEATED

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA 
   LEILISAUN
* Grilliruum
* Võimalik rentida 
peoruum erinevateks 
tähtpäevadeks 
(kuni 20 inimest)

R 14-16 naised 
    17-22 mehed

Info tel 516 5591

Saun avatud

• www.toonklaas.ee

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

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

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

• Ostan käibemaksukohustuslase 
fi rma. Tel 5888 8088

MUUD

VANAVARA

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

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

METS

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

Kuuluta Kuulutajas!
Saada kuulutuse tekst kuulutus@kuulutaja.ee
või helista 32 25 093
Eraisikute reakuulutusi võetakse vastu ka
Grossi Toidukaupade kaupluses Joogid (Vilde 6a, Rakvere)
iga päev 10-22

OSTAME valikuliselt ka Nõuko-
gudeaegseid esemeid: 

mänguasjad, automudelid, 
vahvliküpsetajad, lauanõud, 
klaasist suveniirsead, portsela-
nist kujud, raadiod, Vana-Too-
mase lambid, nääriehted, 
fotoaparaadid-objektiivid, 
märgid-ordenid, ehted, kunst, 
propaganda, vormimütsid, 
militaarkraam, teeklaasialu-
sed jpm. 

Raha kohe. Kojukutsed. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

Hansa Antiik, Pikk tn 7, Rakvere.

 Tel 32 405 42, 5282 330

AINUS ANTIIGIKAUPLUS 
VIRUMAAL!

OSTAME tuhandeid erinevaid 
vanaaegseid esemeid! Mööbel 
(kummutid, puhvetid, kapid, 
lauad-toolid jm), toidunõud, 
kohviveskid, militaarkraam 
(täägid-mõõgad, kiivrid, au-
märgid, mürsukastid, varustus 
jm), kunst (maalid, graafika 
jm), ehted, fotod-postkaardid, 
märgid-medalid-ordenid, raa-
ma-tud, lambid-lühtrid, pu-
delid, väärismetallist esemed, 
jalg-, mootorrattad jm, tehnika, 
vanaraha (mündid ja paber), 
kellad (tasku-, seinakellad jm). 

Ja palju-palju muud. 

Raha kohe,  kojukutsed üle 
Eesti tasuta. Tühjendusostud, 
majapidamise likvideerimisel.  

Hansa Antiik, Pikk 7, Rakvere. 
Tel 3240542, 5282330. 

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255
Seisuga 25. august 2016

Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind
Kartul kg 0,40 1,00

Mugulsibul kg 1,50 2,00

Roheline sibul kg 4,00

Till kg 8,00

Petersell kg 6,00

Salatikurk kg 0,80 1,00

Kurk, väike kg 1,50

Punapeet kg 1,00 1,20

Tomat kg 2,00 3,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Värske kapsas kg 0,80 1,00

Porgand kg 1,00 1,30

Kaalikas kg 1,00 1,20

Aeduba kg 2,00 3,50

Põlduba kg 2,00

Paprika kg 1,50

Suvikõrvits kg 0,50 1,00

Kõrvits kg 1,00

Mustikad liiter 4,00

Pohlad liiter 3,50 4,00

Õunad kg 0,50 1,00

Pirnid kg 2,00

Nektariinid kg 2,00 2,80

Virsikud kg 2,50

Ploomid kg 1,80 3,50

Viinamarjad kg 2,00 2,80

Kukeseened kg 4,00 5,00

Kuuseriisikad kg 10,00 12,00

Puravikud kg 6,50 8,00

Mesi (värske) kg 6,50 8,00

Toorpiim T, N, L 
9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

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

lillekimbud
* tööstuskaup - riided ja jalanõud

* kasutatud riided
* igal laupäeval saunavihad ja luuad

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

HINNAD RAKVERE TURUL

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 Valtrile perega 
kalli abikaasa ja ema 

HELVE PUGONENI 
surma puhul.
Ella, Marta, 

Kristjan ja Küllike
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Paber ja papp on ühed 
tehniliselt lihtsamini 
taaskasutatavad mater-
jalid, seepärast on 
mõistlik neid muudest 
jäätmetest eraldi kogu-
da.

Kadri Kaarna,
MTÜ Eesti Pakendiringlus 

keskkonnajuht

Paber ja papp tuleb kodus 
ning kontoris koguda kind-
lasti olmejäätmetest eraldi. 
Vanapaberi ja kartongi saab 
viia avalikesse või korterma-
jade juures olevatesse paber-
pakendi konteineritesse. Se-
gapakendi konteinerisse võib 
suured papist kokkupressitud 
karbid visata koos muude 
plastist, metallist ja klaasist 
pakenditega, kuid üldiselt va-
napaber segapakendi kontei-
nerisse ei sobi.
Paberi ja papi konteinerisse 
sobivad vaid puhtad ja kuivad 
paberjäätmed. Kasutatud 
ühekordsed papptaldrikud 
sobivad olmeprügi ja õhuke 
majapidamispaber biojäät-
mete hulka. Paberpakendi 
konteinerisse kumbagi neist 
visata ei tohi.

Mis toimub 
sorteerimistehases?
Puhta materjalina eraldi ko-

Tarbijate hulgas on huvi oma 
elektritarbimise näitajate ja 
energiakulude vähendamise 
võimaluste vastu kasvanud. 
Ainuüksi Lääne-Virumaal on 
mobiilist oma elektritarbimi-
se jälgijate arv kasvanud aas-
taga koguni 36 protsenti.
Eesti Energia elektritoodete 
portfelli juht Taavi Pungas tõi 
välja, et viimasel ajal tunne-
vad kliendid rohkem huvi 
oma elektritarbimise vähen-
damise vastu ning küsimusi 
selle kohta laekub nii Eesti 
Energia nõustamiskeskuse 
e-postile kui ka klienditelefo-
nile. „Koduseadmete täpset 
kulu on teenindajal keeruline 
välja arvutada. Kliendi jaoks 
on lihtsam leida see, kasuta-
des Eesti Energia mobiiliäppi 
või mõõtevahendeid, mis iga 
seadme tarbimise täpselt ära 
määravad,“ kirjeldas Pungas.
Paljude klientide jaoks tuleb 
Pungase sõnul üllatusena 
näiteks see, et seadmed tarbi-
vad ka ooterezhiimil elektrit.
Kõigi koduste elektriseadme-
te kogutarbimist kuu või päe-
va jooksul saavad kliendid jäl-
gida Eesti Energia e-teenin-
duse tarbimisgraafikult või 
mobiiliäpist, mille allalaadi-
miste arv on viimase poolaas-
ta jooksul kasvanud viiendiku 
võrra. Ainuüksi Lääne-Viru-
maal kasvas äpi kasutajate 
arv võrreldes möödunud aas-

Elektrit aitab säästa tark planeerimine

taga 36 protsendi võrra.
Nii äpp kui ka e-teeninduse 
tarbimisgraafiku analüüsimi-
ne aitavad teha elektrisead-
mete kasutajal otsuseid, kas 
vähendada energia säästmi-
seks oma senist tarbimist või 
asendada energiaseadmed 
säästlikumatega: „Suvel maal 
puhates võib koduse elektri-
kulu vähendamiseks näiteks 
seadmed ooterezhiimilt välja 
lülitada, suurema säästusoovi 
korral tasub aga analüüsida, 
ehk oleks abi mõne suure tar-
bimisega seadme väljavahe-
tamisest uue ja säästlikuma 

vastu,“ jagas Pungas soovitusi 
ning tõi näiteks küttesüstee-
mi, mille väljavahetamine 
maa- või õhksoojuspumba 
vastu võib kodustesse ener-
giakuludesse olulise kokku-
hoiu tuua.
Kokkuhoidlikuma energiatar-
bimise kõrval on Pungase sõ-
nul võimalik vähendada 
elektrikulusid ka nutika pla-
neerimise abil. „Näiteks vii-
mase poolaasta jooksul on 
Eesti Energia Lääne-Virumaa 
koduklientide elektritarbimi-
ne olnud suurim kella 18-21 
ajal. Samas on tihti mõni 

tund hiljem elektri börsihind 
märgatavalt madalam, mis 
tähendab, et kulusid aitaks 
vähendada tarbimise planee-
rimine odavama hinnaga kel-
laajale. Seda, missugune bör-
sihind kehtib teatud kellaajal, 
saab näha Eesti Energia mo-
biiliäpist ning veel lihtsam on 
tellida endale rakenduse kau-
du igapäevane automaattea-
vitus päevahindade kohta,“ 
tõi Pungas välja.
Eespool tooduga sarnaseks 
lahenduseks on kahetariifne 
elektrileping, kus öine elektri-
hind on soodsam – selleks 
ajaks on mõistlik ajastada 
näiteks pesu- või nõudepesu-
masina kasutamine. „Samas 
tuleks siinkohal kindlasti ar-
vestada ka oma elustiiliga 
ning valida kahe hinnaga le-
ping vaid juhul, kui öine tar-
bimine on praktikas võima-
lik,“ rõhutas Pungas ja lisas, 
et sellisel moel saadud sääst 
mõjutab vaid elektrikulusid, 
samas kui kogu elektritarbi-
mise vähendamine kokku-
hoidlikumate harjumuste abil 
aitaks vähendada kogu elekt-
riarvet, sest väheneksid ka 
kulud võrguteenusele. „Kõige 
odavam elekter on siiski tar-
bimata jäänud elekter,“ rõhu-
tas Pungas.

Eesti Energia

Vanapaberi teekond uute toodeteni

Puhta materjalina eraldi kogutud paber ja papp pressitakse 
kokku kuubikuteks ja saadetakse paberivabrikutesse.

gutud paber ja papp pressi-
takse kokku kuubikuteks ja 
saadetakse paberivabrikutes-
se. Papipressid on ka suure-
mate ettevõtete juures, kes 
isegi teenivad jäätmete müü-
gist. Pakendiringluse avalike 
segapakendi konteinerite abil 
kogutud jäätmetest eralda-

takse kartong automatiseeri-
tud sorteerimisliinil Maardus. 
Tehase pakendite kogumis-
platsilt tõstab kopplaadur 
materjalid suurde konteine-
risse, kust dosaator väljastab 
pakendeid ühtlase voona sor-
teerimislindile.
Järgmiseks eraldab sorteeri-

mislindi esimene pöörlev 
sõel üksteisest eri suuruses 
pakendid ja edasi liiguvad 
pakendite komplektid. Paber, 
papp ja kile suunatakse ühele 
konveierile ning kõik väikse-
mõõdulised pakendid nagu 
metall, plast ja klaas teisele 
konveierile. Automatiseeri-

tud sorteerimisliinil saadakse 
puhta materjalina kätte vaid 
suured paberpakendid ning 
seetõttu vanu ajalehti ja väi-
keseid karpe segapakendi 
konteinerisse visata ei tohiks.
Paber ja papp eraldatakse ki-
lest käsitsi sorteerimise liinil 
ning sealt liigub see edasi 

pressi, kus valmivad kom-
paktsed papikuubikud.

Uued pabertooted?
Kokku pressitud papp trans-
porditakse paberivabrikutes-
se Räpinasse, Klaipedasse, 
Vietnami ja Hiina. Vanapabe-
rist tehakse joonistuspaberit 
ja tualettpaberit. Papist saab 
teha jõupaberit ja uusi kar-
tongpakendeid. Ajalehtedest 
valmivad munarestid, uued 
ajalehed ja soojustusmaterja-
lid. Ühele papikuubikule lisa-
takse üheksa kordne kogus 
vett. Vedelast „püreest“ pres-
sitakse vesi välja ning formu-
leeritakse uus toode.
Puidust paberi tootmisel ku-
lub kaks korda rohkem ener-
giat ja vett kui selle tootmisel 
vanapaberist. Paberi prügilas 
lagunemisega eraldub metaa-
ni. Selle sorteerimine ja uues-
ti materjalina ringlusesse 
saatmine vähendab õhusaas-
tet 75 protsenti.
Igal aastal kogub Eesti Paken-
diringlus kokku üle 40 000 
tonni pakendijäätmeid, sel-
lest 16 000 tonni pappi. Kogu-
tud pakendid viiakse Maardu 
sorteerimistehasesse. Paken-
diringlus on paigaldanud üle 
Eesti 2173 kogumiskonteine-
rit, millest paberpakendi kon-
teinereid on 523. Konteinerite 
kohta leiab infot kodulehelt 
pakendiringlus.ee.

Eraisikute kuulutusi saab anda ka 
Vilde tänav 6a asuvas

Grossi Toidukaubad 
kaupluses “Joogid“

Kauplus on avatud 10-22
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Teisipäeval avati Rakvere ga-
leriis Maila Merilo esimene 
isikunäitus, mis tõi kohale 
suure hulga huvilisi. Tegemist 
on väljapanekuga, kus har-
rastuskunstnik pani vaatami-
seks välja viimaste aastate 
portreemaalid.
Näituse kuraator Raivo Riim 
ütles, et ta ei mäleta sellist 
näitust, kus oleks avamisele 
nii palju rahvast kokku tul-
nud, ja järgmisena võiks töö-
dega juba Kumusse liikuda. 
„Mul on au tunda seda naist 
juba lapsest peale, mil ta alles 
kirjatehnikat õppis,“ kiitis 
Riim.
Maila Merilo selgitas, kuidas 
ta imbus kohalikku kunstiel-

lu. „Ikka tänu ühisnäitustele. 
Umbes 20 aastat tagasi tegin 
oma pojast pliitsiga portree,“ 
meenutas naine tööd, mille 
kaudu esmakordselt oma an-
net ka teistele näidata julges.
Portreedega väljendab ta 
kunsti ja teeb seda peamiselt 
pastellkriitidega. Kuna Merilo 
on omanäolise käekirjaga, 
siis tegi galerii kevadel ette-
paneku tulla välja isikunäitu-
sega. „Ütlesin oma jah-sõna 
ja tagasiteed enam polnud. 
Kartsin hiljem, kas tulen ikka 
toime, sest olen enda tööde 
suhtes kriitiline. Olen selle 
näitusega nagu alasti kistud,“ 
arvas Maila Merilo.
Kuigi joonistanud on ta  on 

aastaid, tehti valik tööde hul-
gast, millel on pereliikmed, 
tuttavad ja mõned avaliku elu 
tegelased.
Kunstnik Riho Hütt ütles, et 
inimese maalimise juures on 
oluline silmade, suu ja käte 
miimika. Need annavad edasi 
inimese iseloomu ning just 
neile tuleb ka konkreetse näi-
tuse juures tähelepanu pöö-
rata. Maila Merilo lisab ini-
meste silmadesse ilu ju suu-
nurkadesse rõõmu.
Näitus on üleval septembri 
lõpuni.

Mari Mölder

Isikunäitus täitis galerii rahvamassiga

Päevakangelane Maila Merilo (keskel) ning kuraatorid, kes näituse tagamaadest kõnelevad. 
Foto: Mari Mölder

Toidukuul saab 
nautida kodumaist 
toidukultuuri
Septembris toimuva Eesti 
toidu kuu jooksul leiab 
aset üle 30 kodumaisele 
toidule pühendatud sünd-
muse ja festivali. Mullu kü-
lastas Eesti toidu kuu 
sündmusi ligi 65 000 ini-
mest.
Toidukuu juhtmõtteks on 
„Ma armastan Eesti toitu“.
Eesti toidu kuu kestab 3. 
septembrist oktoobri kesk-
paigani ja see avatakse 
ametlikult 4. septembril 
Muhumaal Koguval. Eesti 
toidu kuu raames toimub 
üle Eesti enam kui 30 festi-
vali, laata, näitust, messi ja 
konverentsi.
„Eesti toidu kuu programm 
avab kodumaise toidukul-
tuuri alates metsaandide 
kasutamisest, hoidiste te-
gemisest ja lõpetades maa-
piirkondade restoranide 
eripakkumistega,“ rääkis 
Eesti toidu kuu projekti-
juht Kadi Raudsepp.
„Toimuvad nii Hiiumaa 
toidu ja kunsti nädal, hoi-
diste ja seenefestivalid kui 
Põhjamaade toiduprofes-
sionaalide kõrgetasemeli-
ne ärifoorum Sauce 2016,“ 
ütles Kadi Raudsepp ja li-
sas, et kodumaise tooraine 
võtavad oma menüüdes 
tähelepanu alla ka mitu-
kümmend Eesti toidutee 
võrgustikku kuuluvat Eesti 
maapiirkonna restorani.

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs 2 eurot, kuni kella 23ni tasuta
26. augustil toob kuumad tantsulood teieni DJ Taavo Soodla
27. augustil paiskab parimat retroklassikat tantsupõrandale DJ 
Margus Teetsov
02. septembril kruvib diskopuldis tantsutuure DJ Kalle Allik
03. septembril hitid 80ndatest ja 90ndatest kuni tänase päevani 
DJ Ailan Kytt

Gustavi Maja
5. septembril kell 9.30 shindo venitustund algajatele
8. septembril kell 18 Liis Orava loeng “Looduslikud lahendused 
kilpnäärme tervise parandamiseks”
14. septembril kell 14 alustab laste kokaring
24. - 25. septembril bioenergeetika ja refleksoloogia algkursus. 
Iganädalased koosvõimlemistunnid Marin Mägi-Efertiga. 
Vajalik eelnev registreerumine tel 5535 871, 
www.gustavimaja.eu
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GRAZIOSA

STEEL

2225.-

999.-

PELLETIKAMINAD
OTSE MAALETOOJALT

PARIMA HINNAGA

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

www.omaporsas.ee

2,90 /kg€Praad siilike

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Grilltooted
alates 2,95 /kg€

* 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

TAPA
MÖÖBLIHALLIDES

Turu 1 ja Turu 4

SUUR
SOODUSMÜÜK

kuni 30%
•Suurim valik

•Kaup kohe kätte

•Transpordivõimalus

Tel 32 71 533

MÜÜA
3 MEETRIST
KÜTTEPUUD
koos transpordiga

Helistada 8-17

NB! Hinnad head
Kogused al 15tm

Tel 5900 0140

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Pikk 28, Rakvere
Kaupluses

SUVELÕPUSOODUSTUS

-20%Selle kupongiga
kuni 31.08 kõik kangad

Pidevalt müügil rikkalik valik heas korras kasutatud
murutraktoreid, muruniidukeid, trimmereid, võsalõikureid
ning mootorsaage Husqvarna, Jonsered j.t.

uued STIGA murutraktorid,
raiderid, muruniidukid, trimmerid, lõikurid,
oksapurustajad ja akutooted.

Soodsalt müügil

Asume Rakvere v. Sireli tee 3 (Tapa tee ristis).

Tel. 5037729, 3224174, WWW.saed.ee www.modrikuiluaed.ee

Müügiplats NIINE KESKUSES
E-R 10-18
L 9-16
P suletud

Info telefonil:
50 66 294

Mõdriku Iluaed

+372 5851 9518
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