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„Kihnu Virvega” sei-
lasid igasuvist klassi 
kokkutulekut pidama 
kunagise Rakvere I 
keskkooli vilistlased. 
Reisiseltskonna ülla-
tuseks väisasid saart 
ka kolme Balti riigi 
peaministrid.

Ülle Kask

Munalaiult väljub Kihnu 
saarele legendaarse Virve 
Kösteri järgi nime saanud 
parvlaev „Kihnu Virve”. Ma-
nijalt mööda sõites peaks laev 
võtma kursi otse Kihnule, 
kuid sõidab sellest mööda.

Küsimuse peale, miks nii 
tehakse, vastas puhvetidaam 
klassivend Svenile, et näita-
me teile selle laiu ära, siis võ-
tame suuna Kihnu peale. Kui 
mees jonni ei jätnud, et miks 
ikkagi ringiga sõidetakse, tuli 
naise suust selgitus: „Laeva tii 
om selline.“

Parvlaevaga „Kihnu Virve”, 
mis 2015. aasta sügisel piduli-
kult vette lasti, juhtus algul ka 
teine tore lugu. Kastani küla-
listemaja perenaine Ülle Lil-
les, kelle mees on kihnlane, 
aga ta ise enda sõnutsi massa-
kas ehk maakas, rääkis, et uue 
laeva kapteniteks pandi lin-
namehed. Viimased ei julge-

nud algul hästi sõita, kuna 
laeva süvis on madal. „Laev 
on nagu väike jonnipunn, 
mis kõigub tormide ja möllu-
ga ja seda lihtsalt kardeti. Sel-
lepärast ta ei saagi otse min-
na, vaid peab väikese kaare 
tegema. Vanad laevad läksid 
kõik otse,” teadis naine.

Kihnul õitseb turism
Kihnul on väga palju kodu-

majutusi ja selle ettevõtlus-
vormiga tasub tegeleda.

Ülle Lilles rääkis, et nemad 
on mehega nagu rändlinnud. 
„Kevadel tuleme, sügisel lähe-
me. Mees rändab mandrile 
tagasi, sest tema tahab suuri 
loomi jahtida.”

Kihnul peale rebase ja käh-
riku suuremaid elukaid pole-
gi. Ülle mees jahib mandril 
põtru, kitsi, sokkusid ja sigu. 
„Mees tahaks saarele metssigu 
tuua, et nad siin paljuneksid, 
aga saarerahval on ju kartuli-
põllud. Teised suured loomad 
siin ellu ei jääks, kuna pole 
metsasid, kus elada ja pesitse-
da. Vahel harva mõned põd-
rad eksivad ära, kui meri on 
jääs. Põtrade ületuleku jälgi 
on nähtud, aga äramineku 
jälgi mitte. Aga soomlasi käib 
küll saarel palju,” naljatas nai-
ne.

Kihnu avastamiseks ja vaa-
tamisväärsustega tutvumi-
seks sobib kõige paremini 
jalgratas, mida kõikides küla-

Kihnu saarele reisides võiks osata rattaga sõita

listemajades turistidele laenu-
tatakse. Olgu omad või võõ-
rad, aga inimesed, kes rataste-
ga vastu vuravad, tervitavad 
üksteist lahkelt. Ratturid on 
justkui privilegeeritud seisu-
ses. Näiteks suur turismibuss 
tõmbas tee serva ja ootas seni, 
kuni reisiseltskond hanereas 
mööda sõitis.

Kihnu saar on 7 kilomeetrit 
pikk ja ligi 3,5 kilomeetrit lai. 
Saarel on neli küla: Lemsi, 
Sääre, Linaküla ja Rootsiküla. 
Kihnu kuulus tuletorn asub 
saare lõunatipus Pitkänä nee-
mel ja on kokku monteeritud 
Inglismaal valmistatud detai-
lidest 1864. aastal. Kihnlased 

kutsuvad torni puagiks ja 
puagivahid on läbi aegade ol-
nud enamasti venelased.

Kihnlased usutlesid 
peaministrit

Kui ekskursandid Kihnu 
muuseumi juurde jõudsid, as-
tusid selle trepist alla kolme 
Balti riigi peaministrid: eest-
laste Jüri Ratas, leedulaste 
Saulius Skvernelis ja lätlaste 
Maris Kucinskis.

Üks mees küsis Jüri Ratase 
käest, kas ta sattus sellele saa-
rele esimest korda elus. „Ei,” 
vastas Ratas. „Mina olen siin 
neljandat korda, viimati käi-
sin vähem kui kaks nädalat 

tagasi.”
Seejärel pöördus Ratase 

poole grupijuht Inga: „Käisite 
ka Ruhnus. Kas märkasite 
erinevust kahe saare vahel?” 
Peaminister naeratas rahul-
olevalt ja hakkas rääkima, et 
tema teab, et need on väga 
erinevad saared.

„Ruhnul elavad aktiivsed 
noored inimesed, kes on elu 
juhtimise üle võtnud. Nad 
ehitavad kooli, kuigi neil on 
ainult üheksa õpilast. Ruhn-
laste häda on aga see, et nad 
ei ole traditsioonide kandjad 
selles mõttes, et Ruhnu saar 
on kaks korda tühjaks saade-
tud. See ongi erinevus. Kih-

nul on väga tugevad tradit-
sioonid. Siin on kogu aeg 
asurkond olnud, kihnlased on 
kaua paiga peal elanud ja tööd 
teinud.”

„Kui teile siin Kihnus kõik 
meeldib, miks siis ometigi ta-
hate keelata saarlastel vedada 
inimesi veoautodega?” küsiti 
rahva hulgast. „See on üks asi, 
mille eest ma võitlen, et see 
seadus mitte kunagi ei jõus-
tuks. Veoautodega sõitmise 
võimalus peab saarlastele jää-
ma,“ vastas Ratas.

Ratas ei kuulanud 
Ratase sõna

Peaministrid liikusid saarel 
ringi mootorratastega, mis 
Kihnu saarel ka peamisteks 
liiklusvahenditeks on. Ena-
masti põristavad nendega 
ringi naised, kes omi asju aja-
vad, kui mehed merel. 
Numbrimärk on kõigil ühe-
sugune: KIHNU.

Kui peaminister Jüri Ratas 
talle usaldatud mootorratast 
jalaga käima lööma hakkas, 
tegi masin abitult plärisevat 
häält ja jäi vait. Ratas proovis 
veel, aga ei midagi. Lõpuks 
tuli sõiduriista juurde üks 
kihnu naine ja ütles, et rattal 
on kaks nuppu ja need oleks 
pidanud enne korraga alla va-
jutama. Võttis veidi aega, ku-
ni masin käivitus ja peami-
nistrid ära sõitsid.

Kihnu naine läheb 
Jüri Ratasele appi. 

Foto: Ülle Kask
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UUDISED

NÄDALA PILT

28. augustist algab 
noortalunike toetuste 
taotluste vastuvõtt. 
Võrreldes eelmise 
vooruga on sisse vii-
dud mõned muudatu-
sed.

Liisi Kanna

Eestis on põllumajandus-
juhtide seas alla 35aastaste 
osakaal 7,5 protsenti, samas 
üle 65aastaseid on enam kui 
30 protsenti. Noortalunike 
toetusmeetme eesmärgiks on 
soosida põlvkondade vahe-
tust, abistada noori põlluma-
jandusliku majapidamise sis-
seseadmisel ja edendamisel 
ning laiendada maapiirkon-
dade noorte tööhõive võima-
lusi.

Analoogse meetme kaudu 
sai eelmisel maaelu arenguka-
va perioodil aastatel 2008-
2015 toetust 846 noortalu-
nikku, kokku 32,9 miljonit 
eurot.

Perioodil 2014-2020 on 
kokku noortalunike toetu-
seks ette nähtud 22,1 miljonit 
eurot, millest algava vooru 
eelarve on viis miljonit eurot. 
Mullu oktoobris toimunud 
esimese vooru käigus jagati 
ligi neli miljonit.

Esimeses voorus said toe-
tust 100 noortalunikku, enim 
pälvisid toetusi Saaremaa ta-
lunikud – 12 ning Lääne-Vi-

Jõeperes avati 
Vabadussõja lahingu 
mälestusmärk

20. augustil toimus Kadrina vallas Jõepere külas Vabadus-
sõja lahingu mälestusmärgi pidulik avamine. Vabadussõjas 
langenute mälestustahvlilt eemaldasid katte kaitseliitlased, 
tähise püstitamise idee algatajad Jaan Viktor (vasakul) ja 
Urmas Leesnurm.

Jõepere lahing oli esimene Vabadussõja lahing, kus Eesti 
vägi enam ei taganenud ning rindejoone seisma pani. Seal-
sesse pommitabamuse saanud mõisaküüni jättis elu kaheksa 
sõjameest.

PÕLENGUD
22. augustil kell 9.53 põles 
Järva-Jaani-Tamsalu-Kul-
lenga maantee kraavis olnud 
auto, mille vabatahtlikud 
päästjad kustutasid. Auto 
omanik ise transportis auto 
kraavist ära. Keegi kannata-
da ei saanud. Põlengu oleta-
tav põhjus on süütamine.
20. augustil kell 16.06 teatati 
häirekeskusele, et Väi-
ke-Maarja vallas Äntu külas 
põleb kõrvalhoone. Põleng 
kustutati kell 16.31.
19. augustil kell 19.29 said 
päästjad väljakutse Vinni 
valda Palasi külla, kus Pu-
nasoo turbarabas põles 5x7 
ruutmeetri suurune maja. 
Päästjad likvideerisid põlen-
gu kell 20.57.
19. augustil kell 22.35 teatati 
häirekeskusele, et Vinni val-
las Kehala külas on tulekah-
ju. Sündmuskohale saabudes 
selgus, et põles elumaja teise 
korruse üks tuba, mille oli 
peremees osaliselt ise ära 
kustutanud. Põleng kustuta-
ti kell 23.39. Majas oli suit-
suandur, mis ei hakanud 
tööle, kuna asus teises ruu-
mis.

KEHALISED 
VÄÄRKOHTLEMISED
23. augustil tungis 35aastane 
mees Rakveres Laada täna-
val asuvas korteris kallale 
oma emale, 58aastasele nai-
sele. Politsei pidas mehe 
kahtlustatavana kinni.
18. augustil tungisid kolm 
meest Rakveres Jaama 
puiesteel kallale 44aastasele 
mehele.

VARGUSED
21. augustil teatati politseile, 
et Rakveres L. Koidule täna-
val on varastatud sõiduauto 
Lada neli rehvi koos velge-
dega ning lõhutud pagasi-
ruumi lukustus. Kahju on 
425 eurot.
18. augustil teatati, et 
Tamsalu vallas Põdrangu 
külas murti Papli tänaval 
sisse kahte kuuri ja varastati 
jalgratas, kaks muruniidu-
kit, kaks tööriistakomplekti 
ning 20 liitrit bensiini. Kah-
ju on 1248 eurot.

ÄIKESEKAHJU
19. – 20. augustil kutsuti 
Lääne-Virumaal päästjaid 
äikesetormist põhjustatud 
sündmustele 12 korral. Ena-
muses eemaldasid päästjad 
sõiduteele langenud puid 
Vihula, Tapa, Väika-Maar-
ja, Sõmeru, Vinni ning Hal-
jala vallas. Ühel majal Halja-
la vallas Põdruse küla viis 
tormituul osaliselt katuse. 
Inimesed kannatada ei saa-
nud. Kõige rohkem kukku-
nud puid oli Väike-Maarja 
vallas Vao külas, kus tuli ee-
maldada 11 puud, seejuures 
tulid kohalikud inimesed 
traktoriga appi.

MUST KROONIKA Noortalunikud saavad taas toetust taotleda

rumaal 11. Põllumajanduse 
Registrite ja Informatsiooni 
Ameti (PRIA) pressiesindaja 
Maris Sarv-Kaasik nentis, et 
seadus ei luba enam toetuse 
kasutusviiside ja projektide 
sisu kohta nii palju infot aval-
dada kui eelmisel maaelu 
arengukava perioodil. „Seda 
saab aga kinnitada, et kõige 
suurem osa toetustest on seo-
tud teraviljakasvatuse või se-
gatootmisega,“ märkis ta.

Sarv-Kaasik nentis, et võr-
reldes esimese vooruga on 
toetuse saamise tingimustes 
toimunud mõned muudatu-
sed ning tõi välja kaks olulise-
mat: „Muutus vanusepiiri 
nõue – varem pidi ettevõtja 
olema taotluse esitamise ajal 
alla 40 aasta vana, nüüd saa-
vad taotlusi esitada ka 40aas-
tased. Teine muudatus sätes-
tab, et toetust ei saa sellise te-
gevuse elluviimiseks, mis 
jääks Harju, Rapla ja Pärnu 

maakonnas algatatud maa-
konnaplaneeringute kohaselt 
Rail Balticu trassikoridori.”

Lisaks vanusepiirangule 
kehtivad toetuse saajale ka 
muud nõuded. Tal peab ole-
ma põllumajanduslik haridus 
ja töökogemus või tuleb need 
omandada 36 kuu jooksul ar-
vates taotluse rahuldamise 
otsuse tegemisest. Kehtivad 
ka mitmesugused nõuded se-
nistele majandusnäitajale.

Noortaluniku toetuse taot-
lusi saab esitada 28. augustist 
4. septembrini. Juba praegu 
on võimalus e-PRIAs taotlus 
eeltäita. Otsused teeb PRIA 
hiljemalt 27. novembriks 
ning 30 tööpäeva jooksul 
makstakse määratud toetus-
test 75 protsenti välja. Teise 
osa summast saab noortalu-
nik pärast kõigi äriplaanis ka-
vandatud tegevuste elluvii-
mist ja selle kohta dokumen-
tide esitamist.

Foto: Seidi Lamus-Tšistotin
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Sven Hõbemägi on 
Kuulutaja veergudelt 
tuttav tervisenurga 
autorina, tema põhi-
tööks on aga hoopis 
Lääne-Viru Omavalit-
suste Liidu (VIROL) 
igapäevane juhtimi-
ne. Uurisime, millega 
VIROL tegeleb, milli-
sed väljakutsed liitu 
reformide valguses 
ees ootavad ning mi-
da arvab Sven kogu-
konda panustamisest.

Liisi Kanna

Sven, töötad VIROLi tegev-
juhina, millega liit igapäeva-
selt tegeleb?

VIROL on Lääne-Virumaa 
kohalike omavalitsuste koos-
tööorgan, mis tegeleb eelkõi-
ge omavalitsusjuhtide vahel 
kokku lepitud ühistegevuse-
ga. Olgu selleks siis ühispro-
jektide elluviimine, maakon-
na hariduslike erivajadustega 
laste transpordi korraldamine 
Tartusse Hiie kooli või riigi 
eraldatavate maakondlike ha-
ridusrahade haldamine, mil-
lega finantseeritakse aine-
ühenduste tööd, õpilasüritusi 
jne.

Meie tööks on ka maakon-
na kultuurielu edendamine, 
sh laulu- ja tantsupidude 
maakondlik kureerimine. Sa-
muti on liit mitmete ürituste 
ja konkursside peakorralda-
jaks, näiteks haridusseminar, 
aasta õpetaja gala, aasta tegu 
jne. Meil on ka ühisürituste 
fond, millest rahastatakse 
maakondliku mõõtmega ette-
võtmisi.

Sven Hõbemägi: treeneritöö on minu suurim hobi

Head lugejad!
Kevad-suvel andis Sven Hõbemägi ülevaate toitumi-
se ja liikumise alustaladest, nüüd on aga teil võimalus 
märku anda, mille kohta täpsemalt selles valdkonnas 
lugeda sooviksite. Võis ju artiklite sarja jooksul nii 
mõnigi asi lisaküsimusi tekitada. Ootame nii spetsiifi -
lisemaid küsimusi kui üldisemaid ettepanekuid tervi-
senurga teemade osas. Saatke need julgelt Kuuluta-
ja toimetusele liisi.kanna@kuulutaja.ee, otse Svenile 
aadressil sven.hobemagi@mail.ee või võtke temaga 
ühendust Facebooki lehel Sven Hõbemägi treeningud.

Lisaks oleme omavalitsuste 
esindajad suhtlemisel riigior-
ganitega, ministeeriumitega. 
Koostame vajadusel ka pöör-
dumisi omavalitsusi puuduta-
vates küsimustes. Samuti on 
meie ülesandeks omavalitsu-
sametnike koolituste ja info-
päevade korraldamine.

Ka muud omavalitsusteva-
helised kokkulepped sõlmi-
takse võimalusel VIROLis. 
Meie liitu tuuakse üheks 
heaks koostöö näiteks Eestis, 
sest Lääne-Virumaa omava-
litsuste juhid on suutnud käia 
ühte jalga, leppida väga olu-
listes asjades kokku.

Millised on liidu olulisemad 
väljakutsed reformide taus-
tal?

Praegused omavalitsusjuhid 
on minu arvates pigem seda 
meelt, et liidu senine tegevus 
võiks jätkuda, kuigi KOVe 
jääb vähemaks. Väljakutse 
seisneb selles, et riik planee-

tuti ning nädalalõppudel viin 
läbi ka treeninguid. Olen ka 
toitumise ja liikumise teema-
del koolitajaks.

See on minu kõige suurem 
hobi, millega olen tegelenud 
umbes 20 aastat. Kõlab 
võib-olla populistlikult, aga 
mulle meeldib inimesi aidata 
ja näha nende positiivseid 
emotsioone, kui seatud ees-
märk läheneb. Spordivald-
konnas on mul ka ühiskond-
likke rolle, näiteks olen Kait-
seliidu Viru maleva spordi-
pealik ja Lääne-Virumaa 
Spordiliidu juhatuse liige 
ning võtan osa veel mõne ko-
misjoni ja nõukogu tööst.

Kuidas end Kaitseliiduga si-
dusid?

Panustamine oma riigi kait-

sesse on koguaeg olnud süda-
melähedane ja mitmed male-
va pealikud on mind liikmeks 
kutsunud, aga asi on ikka eri-
nevatel põhjustel soiku jää-
nud. Kui praegune pealik 
Marek Laanisto tuli malevas-
se ja liidu kaudu suhtlema 
hakkasime, tekkis väga hea 
klapp ning enam ma ei kahel-
nud.

Veidi aja pärast tehti ette-
panek, et võiksin olla spordi-
pealik. Malevas on üle 900 
liikme, tuleb leida üles, mille-
ga keegi tegeleb, komplektee-
rida meeskondi jne. Ma ei üt-
le kergekäeliselt jah sõna – 
püüan läbi mõelda, kuidas ja 
kas saan panustada, ja asja sü-
damega teha. Seal nägin seda 
võimalust.

Arvan, et kui sa ei ole füüsi-
liselt aktiivne ja kehaliselt 
valmis, siis on ka sõjaolukor-
ras raskem, seda enam, et üld-
füüsis ning vaimne tervis on 
omavahel tihedalt seotud. 
Sporditegevus ja füüsiline ak-
tiivsus on igal erialal oluline.

Oled väga tegus inimene, 
mis on motivatsiooni alli-
kas?

Eelkõige pere ja lähedased. 
Aga treeningute ja omavalit-
susliidu töö puhul annavad 
energiat ka need inimesed ise, 
kellega suhtlen ja koostööd 
teen. Näiteks, kui lähen õhtul 
trenni, olen väsinud ja 
võib-olla polnud hea päev, 
aga seal ootab mind 15 sära-
silmset treenijat, tuleb neilt 
energia.

Kõigil on tõusud ja mõõ-
nad, aga olen seda meelt, et 
oma muredega ei tohi üksi 

jääda, alati peab jagama ja 
hea, kui on, kelle poole pöör-
duda.

Kandideerid ka sügisel Rak-
vere linnas kohalike oma-
valitsuste volikogude vali-
mistel. Miks otsustasid kan-
dideerida?

Olen ka praegu Rakvere 
linnavolikogu liige. Kui tea-
tud osa kogukonnast mind 
usaldab ja toetab, siis lähen 
sinna neid esindama. Kohali-
ke volikogude valimised on 
võimalus linnaelanikuna mõ-
nes valdkonnas rohkem kaasa 
rääkida. Minu puhul on sel-
leks eelkõige sport, haridus ja 
noorte huvid – see, mis isikli-
kult puudutab.

Arvan, et Rakvere linn on 
kiiresti arenenud ja see areng 
peab jätkuma. On oluline, et 
Rakvere oleks jätkuvalt atrak-
tiivne ettevõtjatele, hea siht-
koht vaba aja veetmiseks ja 
oma kodu rajamiseks. Et siin 
oleks igale linnaelanikule mi-
dagi: mitmekesised spordi- ja 
ajaveetmisvõimalused, lastele 
ja noortele huvitegevused, 
kontserdid jne. Rakvere Ro-
huaia lasteaia hoolekogu liik-
mena proovin panustada ka 
meie kõige väiksemate heasse 
käekäiku.

rib mitmed praegused maava-
litsuste ülesanded anda oma-
valitsustele ühiselt täitmiseks. 
1. veebruariks 2018 peavad 
volikogud tegema otsuse, 
milline organ neid täitma 
hakkab. Ajalimiit on ees ja 
küsimused tuleb kibekiirelt 
läbi analüüsida ning teha kaa-
lutletud otsused. Kui voliko-
gud otsustavad, et neid üles-
andeid võiks täita liit, lisan-
duksid uued tegevused ja 
muutuks struktuur ning ra-
hastuse osas lisanduksid oma-
valitsuste liikmemaksudele ka 
riigipoolsed eraldised. Kui 
ühiselt koostööorganit ei va-
lita, jäävad need rahad lihtsalt 
maakonda tulemata.

Eelkõige puudutab see kol-
me ülesannet: siseturvalisuse 
ja terviseedenduse alane töö, 
arendustegevus, sh maakonna 
arengustrateegia koostamine 
ja kultuuri edendamine. Vii-
mane on praegugi liidu käes, 
oleme teinud seda n-ö vaba-
tahtlikult, kuid riik näeb ette 
lisarahastamise ka selles osas. 
Eesmärk on see, et tegevused 
ei katkeks ja ülesanded saaks 
sujuvalt üle võtta.

Paljudele oled tuttav hoopis 
treenerina?

Kui liidu tegevjuhi amet on 
põhitöö, siis tegelikult olen 
sporditaustaga inimene ja õh-

Sven treeningut 
läbi viimas. 

Foto: erakogu

• Pakun vanuritele hooldust. Tel 
5366 7621

• KÜ Võidu 70 otsib majahoidjat-
välikoristajat. Tel 5567 7655

• Otsid tööd osalise või täisajaga, 
oled orienteeritud tulemusele ning 
avatud uutele väljakutsetele? Pakume 
huvitavat väljakutset ning head 
tulemustasu! Tel 512 6766

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

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

• Art Cafe otsib oma meeskonda 
täiskohaga klienditeenindajat. 
Ootame teie CV-d hotell@artcafe.
ee

• PALMSE PARK-HOTELL otsib 
alates sügisest sõbralikku ja 
abivalmist hotelliteenindajat. 
Tö ö l e  a s u m i n e  s e p t e m b r i s. 
Leping tähtajatu. Töö vahetusega. 
Elamisvõimalus kohapeal. Nõutav 
inglise keele oskus kõnes. CV saata 
aadressil: info@phpalmse.ee. Info: 
32 23 626 või 56 464 170

• Otsime töömahu suurenemisega 
oma meeskonda manuaalpinkidele 
treial-freesiaid. Asume Harjumaal 
Kiilis. Tasuta majutus võimalus ja 
paindlik töögraafi k. Palun ühendust 
võtta telefonil 5664 1508, Tiit

• KÜ Rakvere Tamm aadressil Rakvere 
Seminari 34 kuulutab konkursi vee- ja 
kanalisatsioonitorude vahetus ja 
fassaadi puidu elementide hooldus 
(puhastamine, värvimine ja kui on 
vaja ka vahetus). Lisa küsimused 
ja hinnapakkumised palun saata 
e-postile  ljubov.jelissejeva@gmail.
com

PAKUN TÖÖD
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• Mees otsib ehitus-, remondi- või 
puutööd. Tel 514 5796

• Kogemustega ja kohusetundlik 
kojamees-majahoidja soovib leida 
tööd. Kuni suve lõpuni hinnad väga 
soodsad. Tel 5565 4047

• Kutsume teid hispaania  keele 
k u r s u s t e l e  n e l j a p ä e v a  õ h t u t i 
Rakvere Kultuurikeskuses. Info ja 
registreerimine a.s.wesman@gmail.
com

• Pakume tööd farmimehaanikule. 
Tööülesanded: farmiseadmete, sh 
lüpsiseadmete korrashoid ja muud 
farmisisesed tööd. Nõuded: töökus 
ja kohusetunne, töökaaslastest 
lugupidamine, tehniline taip ja 
algatusvõime, B-kategooria juhiluba. 
Tööaeg:  täistööaeg,  valmisolek 
tööajaväl is teks  väl jakutseteks. 
Kontaktisik: Kadri Kaugerand. Telefon: 
5199 6845, e-post: kadri@trovador.ee. 
Töösuhte kestvus: tähtajatu leping. 
Töötasu kokkuleppel. Asukoht: Lääne-
Virumaa. Kasuks tuleb varasem 
kogemus antud valdkonnas

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

• OÜ Baltmer Consult pakub tööd 
tislerile või tisleriõpilasele. Töökoht 
asub Kundas. Võimalik transport 
Rakverest. Tel +372 5558 9996

• OÜ Baltmer Consult pakub tööd 
v i i m i s t l u s e  e tt e v a l m i s t a j a l e -
viimistlejale. Töökoht asub Kundas. 
Töö sobilik ka naisterahvale. Tel + 372 
5558 9996

• Vajatakse kogemustega ehitustöölist 
sisetöödele. Tel 5680 1956

• 10aasta vanune ehitus ettevõte otsib 
oma kollektiivi uusi töökäsi Soome 
objektidele. Pakkuda tööd: plaatijale, 
üldehitajale, maaler/viimistlejale. 
Töö ülesanne: korterite renoveerimine. 
Varasem ehitusalane töökogemus 
nõutav, soome keel tuleb kasuks. 
Elamisega saame aidata. Täpsem 
info: +372 5676 2345 või otsintood@
fi nrak.ee

•  R u m n e r  G r u p p  O Ü  v a j a b 
üldehitajaid. Tel 5144940

•  Pa k u n  t ö ö d  t a s a n d a j a t e l e /
m a a l r i t e l e ,  p l a a t i j a l e , 
siseviimistlejale Aeroc majale Espoos 
(võib ka allhankes Soome fi rmale). Tel 
+358 4172 21648

• Soome fi rma pakub tööd koge-
nud katuseehitajatele. Töökoht 
on Soomes Uusimaa piirkonnas. 
Tegija mehe palk on korralik ja vas-
tab Soome ehitusala tingimustele. 
Lisainfo telefonil +372 5816 9972 
või saada CV e-postile kattotiimi@
kattotiimi.fi 

• Vajatakse töökaid taksojuhte. Tel 
528 2659

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

• Ettevõte pakub tööd C- kat. autoju-
hile (kraanaga veoauto). Tel 5554 7177

• RTR teenused OÜ võtab tööle 
veoautojuhi CE- kat. (Eesti sisetöö). 
Tel 506 1861

• Otsin B-kategooria autojuhti (töövõi-
melist pensionäri) Rakverest või selle 
lähedalt. Tel 528 5416

• Ootame oma kollektiivi töökat, ko-
husetundlikku ja positiivse ellusuhtu-
misega lüpsjat ning karjakut. Omalt 
poolt pakume sõbralikku ja toetavat 
töökeskkonda, väärilist tasu ja tööta-
misvõimalust arenevas ettevõttes. Töö 
graafi ku alusel. Lisainfo tel 5199 6845

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

•  O Ü  V i n i m e x  p a k u b  t ö ö d 
kogemustega seatalitajale  koos 
elamispinna võimalusega Inju farmis 
ja operaatorile (väljaõpe kohapeal, 
nõutav arvuti kasutamise oskus) 
jõusöödatehases Vohnja lähedal. Info 
vinimex@vinimex.ee, tel 508 2696
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Inimesi, kes läinud 
laupäeval Rakvere 
ajaloolisel Pikal täna-
val jalutasid, tabas 
meeldiv üllatus. Ga-
leriis oli viimaseid 
päevi näitus „20 aas-
tat hiljem”, aga seda 
kaema minnes oli 
kunstisaal rahvast 
puupüsti täis ja kae-
tud laudade taga käis 
pidu. 

Ülle Kask   

Söögiks-joogiks pakuti 
suhkruvabasid magustoite 
ning kõrvale kohvi või kalja, 
milles samuti polnud teragi 
suhkrut.

Pamela Maran, hullult hea-
de magustoitude pop-up koh-
viku eestvedaja üllitas hiljuti 
teise kokaraamatu, milles ta 
õpetab maiasmokkasid välti-
ma toitudes valget suhkrut ja 
gluteeni.

Maran leiab, et valge suh-
kur on halb. „Ma ei ole suhk-
rule sõda kuulutanud, aga 
olen seda meelt, et valget 
suhkrut ei ole maailmale tar-
vis. Valge suhkur tekitab sõl-
tuvust,“ leidis naine.

„Arvan, et siin kohvikus 
viibib palju neid, kes on 
suhkru ja maiustuste sõltla-
sed. Paraku on väga keeruline 
jälgida toitumisnõustajate 
soovitusi, kes ütlevad, et 
asenda maiustamine näiteks 
meega või söö kuivatatud ro-
sinaid ja puuvilju. Kui sa ta-
had šokolaadi süüa, siis mine 
nende rosinatega sinna sama-
sesse,” väljendas kirglik Ma-

ran emotsioone. „Rosinad ei 
võta magusaisu ära.”

Noor naine rääkis, kuidas 
ta püüdis leida alternatiive, et 
vältida valget suhkrut, kuna 
selles pole midagi kasulikku - 
puhas süsivesik, milles puu-
duvad toitained, vitamiinid ja 
minaraalained.

„Magustajates, millest saate 
ka raamatust lugeda, on kasu-
likke vitamiine, antioksüdan-
te ja mineraalained. Keha 
teeb tööd, et neid lõhustada, 
ained imenduvad verre aegla-
semalt, mistõttu ei teki röö-
gatuid söömasööste.”

Kui asendada valge suhkur 
teiste magustajatega, hakka-
vad Pamela arvates maiasmo-
kad rohkem kokkama ja selle 
võrra rohkem vaeva nägema 
ning vähem magusat sööma.

„Joogaõpetajana tahaksin, 
et suhtuksite tänasesse toitu 
teistmoodi,“ sõnas kohviku-

pidaja. „Need toidud on teh-
tud armastusega. Kui kokka-
sin, mõtlesin inimeste peale, 
kes neid söövad ja tegin seda 
soojusega. Mitte nagu liini-
tööd. Kui võtate hetkeks aja 
maha ja omavahel 20 sekun-
dit ei lobise, vaid naudite seda 
ühte ampsu, siis loodetavasti 
tunnete seda.”

Magusagurmaanid said pop-
up kohvikus maitsta Sacheri 
torti, kohvi-kohupiimatorti, 
black forest cake’i ehk musta 
metsa kooki, Taani talutüd-
ruku magustoitu ja tiramisut.

Veganitele pakuti nõndani-
metatud brownie’sid (brown – 
pruun), milles domineerib 
suhkruta tume šokolaad ja 
kakaomassi on segatud lina-
seemnejahu, mikserdatud ba-
naane ja datleid ning maitses-
tatud vaniljekaunapulbri või 
muskaatpähklipulbri ja noa-
otsatäie soolaga.

Pop-up kohvik meelitas maiasmokkasid

Mesi on kaloririkkam kui teised 
magustajad, aga töötlemata kujul 
üks naturaalsemaid valikuid. Mees 
leidub palju vitamiine, mineraalai-
neid, aminohappeid ja ensüüme.

Agaavisiirupit on madala glü-
keemilise koormusega magustaja, 
milles leidub lisaks suhkrule kaaliu-
mi- ja magneesiumiühendeid. Mii-
nuseks on suur fruktoosisisaldus, mis 
aga mõõdukal tarbimisel ei lase 
halbadel bakteritel ja pärmseentel 
soolestikus vohada.

Datlisiirup koosneb datlitest ja 
veest, mis on töödeldud ühtlaseks 
ja siidjaks siirupiks. Seda võib ka 
kodus ise valmistada, et kindlusta-
da kiudainete ja toitainete - raud, 

kaalium, kaltsium - sisaldus. Miinu-
seks on spetsiifi line maitse, mis võib 
domineerima jääda.

Stevia ehk suhkruleht on parim 
pulbrina. Stevia on 300 korda 
magusam kui suhkur, kuid ei sisalda 
mitte ühtegi kalorit.

Kookospalmisuhkur sarnaneb 
kookospalmisiirupiga. Kookosõie 
sisse tehakse lõige ja sellest korja-
takse nektar, mida kuumutatakse, 
kuni vesi välja aurustub ja järele 
jääb puhas suhkur. Kookospalmisuh-
kur sisaldab mineraalaineid koos 
antioksüdantidega, aga salendavat 
efekti sellel pole.

Erütritool on suhkrualkohol, mille 

avastas Šoti keemik John Stenhouse 
juba 1848. aastal. Seda esineb 
looduslikul kujul osades puuviljades 
ja kääritatud toitudes. Erütritool 
on pea sama magus kui lauasuh-
kur, kuid praktiliselt kalorivaba, 
ei põhjusta hambaauke ega mõ-
juta veresuhkrut. Samas võib see 
põhjustada kõhu- ja peavalu ning 
viia ülesöömiseni, kuna erütritool 
ei imendu organismis, mistõttu võib 
keha jääda energia- ja toitainete 
puudusesse.

Kasutatud allikas: Pamela Maran. 
„Hullult head valge suhkruta le-
gendid. Klassikalised magustoidud 
valge suhkru ja nisujahuta.“ Kirjastus 
Kuldnööbike. 2017.

Valget suhkrut saab asendada põnevate magustajatega:

Pamela Maran (va-
sakul) ja tema elu-
aegne sõbranna 
Mairi Kruuts pop-
up kohvikut pida-
mas. 

Foto: Ülle Kask

I i i k läi d P l M h ll l h ii R i d i id j N d id dd h

suhkruvabade magustoitudega

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turul 24.08.2017. a:
Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind
Kartul kg 0,80 1,20

Petersell kg 6,00 8,00

Till kg 5,00 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Küüslauk kg 8,00 10,00

Värske kurk (väike) kg 1,50 1,80

Värske kurk (poolpikk) kg 1,00

Hapukurk kg 5,00

Tomat kg 2,50 3,50

Värske kapsas kg 0,80 1,00

Porgand kg 1,20 1,50

Kaalikas kg 1,00

Punapeet kg 1,00

Suvikõrvits kg 1,50

Aeduba kg 3,50 4,00

Põlduba kg 3,00

Paprika kg 1,70

Astelpaju kg 10,00

Vaarikad kg 8,00 9,00

Mustikad liiter 5,00

Kultuurmustikad kg 10,00

Karusmari kg 4,00

Mustsõstar kg 4,00

Punanesõstar kg 3,00 4,00

Ploomid (Poola, Hisp.) kg 2,00 3,50

Viinamarjad kg 3,00 3,50

Arbuus (Kreeka) kg 1,80

Kukeseened kg 5,00 6,00

Mädarõika juur kg 9,00

Värske mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

Toorpiim T, N, L kella 

10st

liiter 0,67

HINNAD RAKVERE TURUL

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Kaalika
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Aedu

Põl

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

* kasutatud riided
* igal laupäeval saunavihad
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T äna, sada aastat tagasi, 
25. augustil 1917. aastal 
esietendus Berliinis he-

lilooja Leon Jesseli üks tuntu-
maid teoseid, operett 
„Schwarzwaldi neid”. Sellest 
sai tõeline sensatsioon Saksa-
maa muusikas, kuid sama kõ-
muline oli ka autori enda elu-
saatus.

Saksa helilooja Leon Jessel 
(1871-1942) polnudki pärit-
olult sakslane: tema isa oli 
juut ja ema ameeriklanna 
ning ta sündis praeguse Poola 
territooriumil. Kuna tema 
vanemad armastasid väga 
muusikat, siis ei pääsenud sel-
lest ka Leon. Ta õppis mängi-
ma mitut pilli ja hakkas ka 
muusikat kirjutama. Kui kuu-
lus Johann Strauss kuulis 
kord Jesseli loodud valssi, 
soovitas ta noormehel heli-
loojaks hakata.

Olles ise juut, otsustas Jessel 
juba Hitleri-eelsel Saksamaal 
oma päritolust lahti öelda ja 
võttis 23aastaselt vastu risti-
usu. Ta lõpetas juutidega lä-
bikäimise ja temast sai tõeline 
saksa natsionalist, kes kirjutas 
patriootliku sisuga ja natsismi 
populariseerivaid laule ja 
marsse. Komponistist sai hil-
jem ka natsipartei pooldaja ja 
ta kohtus isiklikult Joseph 
Goebbelsiga. Jessel soovis ko-
guni, et tema kirjutatud 
marss „Ole uhke, et oled saks-
lane” saaks natsipartei ametli-

kuks hümniks, kuid see ette-
panek lükati siiski tagasi.

Pärast seda, kui natsid Sak-
samaal võimule tulid ja juudid 
rahvavaenlasteks kuulutati, 
hakati juuti Jesselit, kes ise 
ennast juudiks ei pidanud, 
töökohtadelt vallandama ja 
tema loodud muusika esita-
mine keelustati sootuks. Heli-
loojal polnud enam raha isegi 
toidu ostmiseks ja ühes ajale-
hes ilmunud artiklis kirjutati: 
„Jessel on juut ja seetõttu 
meie jaoks surnud”, kuid kõi-
gele vaatamata ei lahkunud ta 
Saksamaalt. Komponist lootis 
ikka veel, et Hitler nimetab ta 
auaarialaseks või vähemalt 
enda lemmikheliloojaks. Kuid 
midagi sellist ei juhtunud.

Gestapo korraldas 1941. 
aastal hoopis läbiotsimise Jes-
seli korteris, kust leiti kaks 
aastat varem helilooja poolt 
kirjutatud kiri oma kirjani-
kust sõbrale Austrias, kellele 
ta kurtis, et juutide tagakiusa-
mise tõttu pole tal enam või-
malik normaalselt elada ega 
töötada. Peatselt Jessel arre-
teeriti. 70-aastast meest süü-
distati vaenuliku laimu levita-
mises ja riigikorra kukutami-
se katses. Ülekuulamised ja 
piinamised mõjusid tema ter-
visele laastavalt ja 4. jaanuaril 
1942 ta suri.

Kuigi Jessel kirjutas hulga-
liselt klaveripalasid, laule, 
valsse, masurkasid, marsse, 

koorilaule jne, oli ta eeskätt 
siiski operettide looja. Tema 
kontol on üle 30 opereti. 
Oma viimase opereti kirjutas 
ta 1933. aastal ehk aastal, mil 
ta teoste esitamine Saksamaal 
keelati.

Jesseli üheks populaarse-
maks ja edukamaks teoseks 
on kolmevaatuseline operett 
„Schwarzwaldi neid” 
(Schwarzwaldmädel), mille 
esiettekannet saatis enneole-
matu edu. Publik kutsus auto-
ri lavale ja aplaus ei tahtnud 
vaibuda. Lisaks publikule olid 
teosest vaimustuses ka kriiti-
kud ja ajakirjandus.

Järgneva kümne aasta jook-
sul mängiti romantilist 
„Schwarzwaldi neidu” vähe-
malt 6000 korda, kusjuures 
Saksamaa kõrval ka paljudes 
välisriikides, isegi kaugel Ar-
gentinas. Väidetavalt oli see 
teos Saksamaa juhtide Adolf 
Hitleri ja Heinrich Himmleri 
üks lemmikoperette. 

Natsirežiimi ajal olid Jesseli 
teoste esitamine keelatud, 
kuid pärast sõda jõudsid need 
taas teatrilavadele ja kontser-
disaalidesse. Juba 1945. aastal 
mängiti „Schwarzwaldi nei-
du” taas Berliinis ja viis aastat 
hiljem vändati sellest järje-
kordne film. Kokku on sellest 
operetist tehtud kuus mängu-
filmi.

Allan Espenberg

TÄNA MAAILMAS
Aasta 1917: esietendus Leon Jesseli ülimenukas operett Biore tervisestuudio

29. augustil nõelravi arsti Tiia Liivalaidi vastuvõtt
Biore Tervisestuudios Laada 5, Rakveres reg. 501 7960, 
www.biore.ee

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
Kella 23ni sissepääs tasuta!
25. augustil aitab retrohõngu luua DJ Kalle Allik
26. augustil ohtralt 80- ja 90ndaid DJ Magnus Volar
1. septembril Back to school, old school party DJ Ailan Kytt
2. septembril retrohõngu paiskab tantsuplatsile DJ Margus 
Teetsov (Hit FM)

Rakvere kultuurisündmused
22. august - 2. september kell 19 Rakvere Teatri suvelavas-
tus „Viimane võllamees“ Loodi kuivatis (Loobu küla, 
L-Virumaa)
Augustis Johanna Rannu maalide, joonistuste ja kollaaži-
de näitus Art Cafés
1. - 31. august Fotograaf Leif Laaksoneni (Soome) muusika-
teemaliste fotode näitus 
„Rambivalguses ja -varjus“ Lääne-Virumaa Keskraamatu-
kogus
22. august - 9. september Suokassi maalinäitus „Val-
gus” Rakvere Galeriis
25. august kell 18 Kammeransamblite suvekursuste kont-
sert: Marcel Johannes Kits (tšello) ja Rasmus Andreas Raide 
(klaver) Rakvere Muusikakooli saalis
25. august kell 20 Õuduste öö linnuses
26. august kell 12 Orelipooltund, Anna Humal Kolmai-
nu kirikus
26. august kell 18 Kammeransamblite suvekursuste kont-
sert, esineb klaveriduo Argo & Arko - Argo Jentson ja Arko 
Narits, kaastegev Nata-Ly Sakkos ja Toivo Peäske. Kontsert 
toimub Rakvere Muusikakooli saalis.
26. august kell 12 Reumaliidu 18. käimispäev Rahvaaias
27. august kell 12 Kammeransamblite suvekursuste lõpp-
kontsert Rakvere Muusikakooli saalis
28. august kell 21 Festhearti neljas eelseanss „Vennas-
kond“ Art Café hoovis
1. september kell 17 „Tere kool!“ Keskväljakul
3. september kell 16 Sopran Hälis Rünk soolokontsert 
Kolmainu kirikus. Kavas on ooperi aariad, soololaulud, 
romansid, klaveril Piret Villem.
5. - 11. september Arvo Pärdi sünnipäevanädal
6. september kell 18 Pärdi päevad 2017 Rakvere gümnaa-
siumi Vabaduse tn saalis

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

KUHU MINNA
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• Müüa või anda üürile Rakveres 
ahiküttega korter (36 m2). Tel 
552 5703

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

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

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

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

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

•  Müüa Tamsalu val las 
Sääsel 2toaline remonditud 
keskküttega korter, II k, koos 
mööbliga. Hind 3 600 €. Tel 
511 0478

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

•  Mü ü a  2 t o a l i n e  k o r t e r 
Narvas Uusküla 18, 9/9 otse 
omanikult, päikesepaisteline, 
ei ole nurgapealne, vaiksed 
naabrid, hooldatud ja puhas 
trepikoda, bussipeatus otsemaja 
taga - seega kesklinnaga hea 
ja kiire ühendus, järv aknast 
näha (ca 600 meetrit), madalad 
maksud, remonditud korter - 
sobib kohe sissekolimiseks. Väga 
hea pakkumine! Hind 19 000 €. 
Tel 5664 3816

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

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

KINNISVARA

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

527 1011

32 000 €

29 000 €

• Remontivajav

• WC ja vannituba koos

• Väga hea ja rahulik asukoht

MÜÜA 1-TOALINE KORTER
KAEVU TN, RAKVERE

MÜÜA REHIELAMU
VANA-PAJU, RAKVERE VALD

• Ehitusaeg 1903. a

• Kinnistu 1,1 ha

• 2 tuba ja köök, puurkaev

MÜÜA HEAS SEISUS MAJA
LILLEMÄE, KUNDA LÄHEDAL

• Kinnistu 1,4 ha

• 2 tuba, saun, kelder, abiruumid

• Puurkaev, kaev, elekter

20 000 €

68 000 €

527 1011  96 m²

144 000 €

• Kinnistu 750 m²

• 6 tuba, avar planeering

• Abihoone, saun, kuur, garaaž

MÜÜA MAJA
KOIDU TN, RAKVERE

40 m², I k

SOOVITAKSE OSTA 2-TOAL. KORTERIT 1-3 KORRUS

527 1011 32,3 m², II k

527 1011 252 m²

527 1011  149 m²

527 1011 152 m²

MÜÜA UUS MAAMAJA

MIILA KÜLA, RÄGAVERE VALD

• Privaatne kinnistu 7 ha

• Maja ja sauna seisukord uus

• Õueala piiratud ja hooldatud

mihkel.eliste@arcovara.ee

Müüa MAJA 

Tapa linnas,

otse omanikult.

Tel: 56 951 305

EHITA KODU SÕMERU ALEVIKKU 
MESIKA TN 14

Kinnistu 2091 m²

16 000 € 

Nele Aart, 5697 5217

TULE MAALE ELAMA
LAEKVERE VALDA RAJA KÜLLA KASEPÕLLU

Kinnistu 10 300 m², 3 tuba, 96 m²

25 000 €

KUJUNDA PLANEERING OMAL KÄEL
RAKVERES VAHTRA TN 11

Kinnistu 588 m², 3 tuba, 113 m², renoveerimisel

29 990 €

Margus Punane, 504 9998

VIITNA JÄRVED JA MÄNNID
KADRINA VALLAS VIITNA KÜLAS

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

25 990 € UUS HIND!

IIDNE TALU METSAVEEREL
SÕMERU VALLAS RAUDLEPA KÜLAS

Kinnistu 0,5ha, rehielamu 156,1 m², abihoone
Margus Punane, 504 9998

RENOVEERITUD PEREKORTER
PAJUSTIS LINNU TN 7

Korrus 2/2, 75 m², 4 tuba, avatud köök

32 000 €

VÕIMALUS NAUTIDA MAAELU
LAEKVERE VALLAS PADU KÜLAS

Kinnistu 4600 m², 6 tuba, 128 m²

MAJAOSA OMA KINNISTUGA
RAKVERES KREUTZWALDI TN 4a

Kinnistu 598 m², elamu 137,4 m², uued aknad

Nele Aart, 5697 5217

Nele Aart, 5697 5217

14 900 €

Margus Punane, 504 9998

35 000 €

Margus Punane, 504 9998

59 990 €  UUS HIND!

Nele Aart, 5697 5217

JÕEÄÄRNE SUVILAKOMPLEKS
SÕMERU VALLAS SÄMI KÜLAS

Kinnistu 1,93 ha, suvila 78,5 m², 3 tuba

34 990 € UUS HIND!

AHIKÜTTEGA KORTER
RAKVERES TÖÖSTUSE TNa

2 tuba, 47 m², 2/2, uued aknad, dušš, kuur

32 500 € UUS!

Taivi Kask, 5567 1233

Margus Punane, 504 9998

KODU VIRU-JAAGUPIS
KESK 22

Kinnistu 1 700 m², 4 tuba, 70 m²

36 000 €

KORTERMAJA JA KOHVIK
TAPAL LAI TN 14

Kinnistu 862 m², netopind 408,5 m², 5 korterit

55 000 € UUS!

Nele Aart, 5697 5217

Margus Punane, 504 9998

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23
14,8 m2 I korrus
51,7 m2 I korrus
34,2 m2 II korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

TALLINN, PAASIKU 2a

23,6 m2, 32 m2, 37 
m2, 80 m2, 85,8 m2  
0 korrus

NARVA, PÄHKLIMÄE 2a

20 m2 I korrus

JÄRVAKANDI, TURU tn 1

14,9 m2 ja 80,9 m2
I korrus
NB! Pindade suurus 
on muudetav!

RAKVERE KESKLINN, 
VILDE 6a
17,4 m2 II korrus
25,7 m2 II korrus 
24,4 m2 II korrus

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2  I korrus

KADRINA, VIRU 9
8,1 m2, 13,5 m2, 

29,7 m2 ja 36,1 m2 

II korrus

RAKKE, 
FAEHLMANNI 38
ca 250 m2 II korrus
(vajab väljaehitamist)



Kuulutaja reede, 25. august 2017 11VÄIKESED PÄIKESED PAISTAVAD KOGU AEG!

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

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

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

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

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
k.m. 1toaline korter (26,7 m2), 
möbleeritud, II korrus. Tel 502 
9052

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

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

•  A n d a  ü ü r i l e  1 t o a l i n e 
k e s k kü t t e g a  k o r t e r  Ta p a 
kesklinnas. Üür 90 € kuus. Tel 
511 0478

• Anda üürile k.m 2toaline 
korter Rakveres. 200 € + kom.
maksud. Tel 528 1874

• Üürile anda Rakvere kesklinnas 
rek. majas 2toaline k.m. korter. 
250 € + kom.kulud. tel 5848 2025

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

• Otsin kaasüürnikku 2toalisesse 
korterisse (pensionäri). Tel 528 
5416

• www.toonklaas.ee

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

•  Müüa 1999.  a  Audi  A6 . 
N a h k s i s u ,  e e l s o o j e n d u s , 
talverehvid velgedel. Tel 520 
4322

• Müüa Cadillac BLS-08 TD 
manuaal. Tel 5395 2637

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

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

• Müüa Mazda 626  2000. a 
(universaal, bensiin, manuaal). 
Vajab remonti. Hind 450 €. Info 
tel +372 5556 5254

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

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

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

• Müüa Volkswagen Golf 4 
Variant 1,9TDI 04\2005. a, 74 
kW, turbodiisel, kuldne met, 
universaal,  konditsioneer, 
kesklukk puldist, 4xel.aknad, 
veokonks, uutel suverehvidel, 
roosteta, mõlkideta, äsja läbinud 
t e h n . ü l e v a a t u s e  0 4 \ 2 0 1 8 , 
superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 590 37780

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

VAHETUS

SÕIDUKID

OST

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

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

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

OST

Kuulutused

kuulutused.kuulutaja.ee

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

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

tel 508 9216

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

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

• Ostan auto, margi eelistust 
pole, pakkuda võib kõiki marke. 
Pakkuge julgelt. Hind kuni 1 000 
€. Tel 5809 6086

• Ostan Vene mootorrattaid, 
võrrid, mopeedid, rollereid. Ei 
pea olema sõidukorras, dok. ei 
pea olema, helistage julgelt tel 
5632 3142

• Ostan autoromusid. Tel 5558 
5956

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

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

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

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

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

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

• Müüa maja Rakveres Välja 
tänaval. Tel 5866 3210

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

• Müüa Rakke alevikus maja koos 
kõrvalhoonetega. Rahulikus 
piirkonnas, otse omanikult. 
Rohkem infot tel 5817 1048

• Müüa kahekorruseline maja 
Tapa kesklinnas Hommiku 
6. Majas on 5 tuba ja kaks 
puupliidiga kööki, ahiküte, 
majja tuleb linna vesi ja 
kanalisatsioon, suur kelder. 
Kõ r v a l h o o n e s  k a n a l i g a 
garaaž, kuur, saun. Maja on 
ehitatud 1930ndatel aastatel, 
telliskivivoodriga, plekkkatus. 
Maja on seisnud tühjana ja 
vajab remonti. Hind 60 000 
€, hind ei ole kivist. Tel 5364 
8948, 5665 1305

• Müüa väiksem maja Tapa 
linnas. Hind 25 000 €. Täpsem 
info tel 511 0478

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

• Müüa kahekorruseline remonti 
vajav maja Väike-Maarja vallas 
.Hind 17999 €. Tel 5563 5727

• Müüa suvila Tõrmas. Tel 5340 
8397

• Müüa suvila Päides Rakvere 
lähistel. 3 tuba, köök, kelder, 
garaaž, saun, WC, aiamaja, 
k a s v u h o o n e ,  k a e v.  A i a s 
õ u n a p u u d ,  m a r j a p õ õ s a d , 
lilled. Vajadusel suvila sobib 
aastaringseks elamiseks. Talvel 
teed hooldatud, juurdepääs hea. 
Hind 42 000 €. Tel 511 0478

• Müüa aianduskrunt Tõrmas. 
Küsi lisa tel 521 1269

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

• Müüa elamumaa  1,27 ha 
Tõrma külas – 5 km Rakvere 
kesklinnast. Hind 17 000 €. 
Kiirmüügiga otse omanikult! 
Tel 522 9233

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

• Ostan Tapa linnas 1-3toalise 
korteri. Tel 5697 5317

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

• Ostan väljaehitamata pöö-
ningukorruse Rakveres. Tel 
517 1522

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

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

• Ostan garaaži Ussimäel. Tel 
5823 3780

• Ostan garaaži Rakveres <1000 
€. Tel 5550 0588

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

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

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

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

• Üürile anda suvila Võsul. 4 
tuba, terrass, rõdu, dušš. Tel 
5660 3408

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

• Müüa  VW Sharan 1997. a 
2.0 bens. manuaal. Auto heas 
korras, üks omanik alates 2009. 
a. Kere väga tugev, auke pole. 
Sillad vaiksed, mootori rihmad 
vahetatud. Vähe sõidetud. Autol 
on Eestis olnud 2 omanikku. 
Ülevaatused on läbitud puhtalt. 
Hooldusraamat kaasa. 2 võtmed. 
Hind 1 000 €. Tel 5632 3142

• Müüa Volvo V70 2001. a. Heas 
seisukorras. Tel 5322 9175

• Müüa kasutatud 14-16tollised 
suverehvid. Tel 5552 7229

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

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

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

• Starterite ja generaatorite 
remont. Uued ja vahetusfondi 
generaatorid ja starterid. 
Kiire tarne. Tel 526 0545

• Müüa mootorratas Honda 
CBR 250R 19kW. Esmane 
registreerimine 6.2016. a. 
Mootorratas täies korras, 
läbisõit 2270, esimene hooldus 
1000 km tehtud, edaspidi 
6000 km või 1 aasta, ostetud 
Catweesist. Hooldusraamat, 
eestikeelne kasutusjuhend, 
signalisatsioon, roolilukk, 
ABS pidurid, signalisatsioon 
( k a l d e a n d u r i g a ) ,  G I V I 
tagakast 33L ; tuuleklaasi 
kõrgendus. Lisainfo http://
w w w . m o t o t e h n i k a . e e /
used/2296237, tel 5194 1303
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JP EHITUSGRUPP
 •Katused (kivi, plekk,   
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

kuulutused.kuulutaja.ee

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

FEKAALIVEDU

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame detaile 
paatidele, autodele 

mootorratastele, trepi 
käsipuid ning piirdeid jne 

vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

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

Tel. 5345 9891

e-mail: i.rkatused@gmail.com

          www.facebook.com/i.rkatused

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

TAKSOTEENUS

Tel 53 03 04 15

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

KAUBA JA TREILERVEOD. 
Kandevõime 15t, kraana,

kasti mõõdud 2,5m x 5,3m

Tel 56089094

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

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

• Elektritööd soodsalt. Tel 5349 
5632

• Teostame lamekatuste  ja 
viilkatuste ehitustöid ning 
ka katuste remonttöid. www.
melsen.ee, tel 5845 5717

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

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

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

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

• Pinglagede paigaldus. Kui 
Sulle sobib kiire töö ja tolmuvaba 
paigaldus, siis vali meid. info@
berivan.ee, tel 551 7819

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

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

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

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

• LIIVAPRITSITÖÖD. Puhastan 
majad vanast värvist puhtaks. Tel 
5614 1352

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

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

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

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

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

• Kolimisteenus. Kiire ja mugav. 
Tel 5646 7038

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

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

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

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 
506 1547

• Puksiir- ja veoteenus soodsalt. 
Tel 5558 5956

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

• Teenus autoveo treileriga. Tel 
5392 0190

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

TEENUSED

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Majade pesemine, värvimine. 
Tel 5670 9080

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

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

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

• Teostan kõiki plaatimistöid, 
siseviimistlus. Tel 5670 9080

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

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija- ja pottsepa-
teenused. Tel 522 1165

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

• Korstnapühkija ja ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

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

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

• Teostame lammutustöid. Tel 
5330 5970

• Teeme lammutustöid. Tel 
5450 5198



Liug- ja tiibväravad  
Metallaiad ja piirded 

kvaliteetne  
väravaautomaatika  

Lukud ja uksesulgurid 
Välis- ja  siseuksed 
Müük, paigaldus,  

hooldus 

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

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

E-R 9-17

Tel 523 3869
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

• Santehnilised tööd.

• Sise-, välis-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 

ehitus. 

• Septikute, imbsüstee-

mide, mahutite müük ja 

paigaldus.

• Teemantpuurimine.

Info: tel 508 9375

• San.tehnilised- ja torutööd. 
Tel 5332 4749

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

• San.tehnilised tööd. Tel 5664 
6055

TORUTÖÖD

Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

Holar Ehitus OÜ pakub 
järgmisi teenuseid:

• Vesipõrandakütte paigaldus

• Katuste ehitus

• Plekitööd

• Majade fassaadide soojustus 

ja viimistlus

• Korterite või majade 

renoveerimine/remont

• Lammutustööd

Omame pikaajalisi 
töökogemusi antud 

valdkondades.

Holar Ehitus OÜ

Tel 5628 4142

•Trimmeritööd, pika rohu 
lõikus. Tel 5539 328

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

• Hekkide hoolduslõikus. Tel 
514 3787

• Haljastusteenused (muru 
niitmine, trimmerdamine, heki 
lõikus ). Tel 5660 3585

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

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

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

• Valmistan uksi, aknaid, pinke 
teile sobivas mõõdus. Tähtaeg 
lühike. Tel 5349 6065

• vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 

ehitus (sise- ja välis)

• septikute ja 
biosüsteemsete mahutite 

paigaldus

• san.tehnilised tööd. 

Hinnad soodsad. 

Info 5373 4876

SMIRLINE OÜ   

• ÜLDEHITUS

• KATUSED

• MAJADE FASSAADIDE SOO-
JUSTAMINE JA VÄRVIMINE

• SISEVIIMISTLUS

• PLAATIMINE

• TERRASSID

• ELEKTRITÖÖD 

Rendile anda autobaasil 
korvtõstuk.

Tel 5342 9733, 

ruslan.smirline@gmail.com

OHTLIKE 

PUUDE 

LANGETAMINE 

JA KÄNDUDE 

FREESIMINE. 

www.puulangetus.eu
Tel 58228154 • K.haridusega kogemustega 

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

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

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

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

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

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

• Ansambel, õhtujuhtimine. Tel 
5190 1697

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

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 553 5885

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

ELAMUAUDIT OÜ

• ENERGIAMÄRGISED
• ENERGIAAUDITID 
• TERMOPILDISTAMINE 
• KORTERIÜHISTUTE                                                                                                                                     

   NÕUSTAMINE
• KREDEX’I TEHNILINE 

KONSULTANT

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

•  Au r u p u h a s t u s .  Kö ö g i d , 
vannitoad kiirelt ja mugavalt 
puhtaks. Tel 5646 7038

• Õmblus- ja rätsepatööd, ka 
pstparandused. Info 526 0068s

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

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

• Katused 
(valts, profi ilplekk, eterniit, kivi)

• Plekikantimistööd 
(aknaplekid, liistud jne)

• Vihmaveesüsteemid
• Fassaadid
• Turvatooted 

Võta ühendust: 

Marco Veermets

Tel +372 526 3937
Marcoveermets@gmail.com

Leiame kõigile sobiva 
lahenduse!

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Asume Koidula 1, Rakvere Tsent-
rumi II korrus. Helista juba täna 
tel +372 5512053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee
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• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40liitrilises ko-
tis). Halgude pikkus 30 cm. 
Hind lepal 2 € kott ja kasel 
2,30 € kott. Tel 505 1528

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

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

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

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 504 3326

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

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

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

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

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

• Müüa väike kogus kuivi 
lepapuid (50 cm). Tel 5660 3463

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

• Teen puulõhkumis teenust. 
Samas müüa muskuspardid 
(kaks emast, üks isane). Info 
telefonil 5627 3235

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

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

• Müüa traktor T-25 (2 300 €), 
ader (300 €), lattniiduk (3 00 
€), T-25 (2 900 €). Tel 5345 7458

•  Mü ü ü a  s o o d s a  h i n na ga 
Belarus tüüpi traktori rehvid 
(9,5x42). Müügiga kiire! Tel 526 
0176

•  Mü ü a  T 4 0 A M ,  B e l a r u s , 
m2140. Tel 5358 6829

• Müüa kuuse- ja kaseistikuid. 
Tel 5398 1891

•  Mü ü a  „ Jo s t a“  i s t i ku i d . 
Mustsõstra-karusmarja ristand. 
Marjad mahe,  mustsõstar 
(suured). Tel 5827 0949

• Müüa 3kuused kalkunitibud 
ja 2kuused kanatibud. Info tel 
5594 9421 või 5627 3235

• Tasuta sõnnik. Tel 5833 0153

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

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

• Tuhkhallid kassipojad. Tel 
5878 7173

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

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

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

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

EHITUS

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

kuulutused.kuulutaja.ee

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

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

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

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

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

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

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

KÜTTEPUUD

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

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

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

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

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

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

• Müüa kangasteljed. Asuvad 
Rakveres. Tel 513 4178

• Müüa pealtlaetav pesumasin, 
elektripliit, integreeritavad 
p r a e a h i  j a  k e r a a m i l i n e 
pliidiplaat. Kõik on kasutatud, 
väga heas korras, kontrollitud, 
hooldatud. Tel 5590 5679

•  M ü ü a  t ä i s a u t o m a a t n e 
kohvimasin Siemens. Tel 5590 
5679

• Müüa ustega (sees riiulid) valge 
kapp. Uus, kokku pandud (k 
191,5, l 60, s 32,5. Asub Rakveres. 
Hind 60 €. Tel 5660 0758

• Müüa töökorras ilus vana vokk. 
Hind 50 €. Tel 5645 1242

•  M ü ü a  k a h e  p o o l e g a 
üleriiete kapp, diivanilaud, 
savist teeserviis, raamatuid 
(sõnastikud, kokandus, tervis, 
ilukirjandus), postkaartide 
kogu. Kiire! Tel 5699 6594

KODU

OST

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLI
KAUPLUSES LAI 

VALIK UUT JA 
KASUTATUD 

MÖÖBLIT
Uued puitkirj.lauad, 

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

nahast mööblikomp-
lektid, söögilauad ja 

-toolid ja palju 
huvitavat kõigile.

Tule vaatama!
Avatud 

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

Info 5069 814

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

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

Tühjendusostud, majapidamise 
likvideerimisel.  
Hansa Antiik, Pikk 7, Rakvere. 
Tel 3240542, 5282330. 
RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

VAJAN 

VÕRKAIA 
EHITAJAT 

(2m punutud võrgust aed, 

ca 700 m). 

Tel 5343 3333

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

• Müüa nurgadiivan (80 €), nelja 
auguga elektripliit Upo (25 €), 
100L plastik tünn (10 €). Tel 
5660 3463

•  R a kv e r e s  V Õ I D U  5 2 
( K r o o n i k e s k u s e  t a g a , 
sissepääs Saue tn-lt ja Võidu 
52 hoovist - küllaldaselt 
p a r k i m i s k o h t i )  m ü ü g i l 
m i t m e s u g u s t  t a r v i l i k ku 
m a j a p i d a m i s k r a a m i 
(mööbel, vaibad, valgustid, 
toidunõud jpm) erinevatest 
aastakäikudest Soomest ja 
Saksamaalt. Olete kõik alati 
väga oodatud E - R 10 – 18, 
L 10 - 15. Facebookist leiate 
meid lehelt  -  kasutatud 
mööbel ja kodusisustuskaup. 
Meeldivate kohtumisteni! Tel 
5646 3518

• Müüa klaver RIGA. Tel 511 
0478

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

• Müüa metallist mahlapress ja 
vanaaegne riidekapp. Tel 5801 
5321

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

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

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

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

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

OST

METS
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OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

• Mees üle 50a, intelligentne. 
Otsin sõpra, kellega käia pidudel, 
reisimas, teha koostööd. Tel 5399 
5245

Nädalalehte

saab tellida Omniva  

postkontorist!

Tiraaž 16 000

VANAVARA

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

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

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

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

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

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

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

OSTAME ALATI 
KULDA JA HÕBEDAT: 

EHETENA, MUUDE ESEMETE
NA, MÜNTIDENA, MURRUNA. 

Vajadusel proovi määramine, 
kemikaalidega. 

KULD 585, 1825 €/GR. 

HANSA ANTIIK, PIKK 7, 

RAKVERE. T. 5282330

• www.toonklaas.ee

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

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

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

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

•Kui on vaja isiklikku autojuhti, 
siis helistage palun 5661 5660

•  Ku m m i s t  p i n n a k a t e 
Rubbercomp. RubberComp 
on mitmeotstarbeline ja 
õ h k k u i v a v  s p e t s i a a l n e 
kummist pinnakate. Kinnitub 
peaaegu kõigile enamlevinud 
m a t e r j a l i d e l e .  K a i t s e b 
töödeldud pinda niiskuse, 
h a p e t e,  h õ õ rd u m i s e  ja 
korrosiooni vastu. Pinnakate 
on antistaatiline ja elastne 
veekindel ja libisemisvastane. 
R U B B E R c o m p  ®  j ä ä b 
k u n i  l õ p u n i  e l a s t s e k s , 
e i  p r a g u n e  e g a  h a k k a 
rabestuma ka ekstreemsetes 
i l m a s t i k u t i n g i m u s t e s . 
Toodet on testitud edukalt 
temperatuuridel -30 °C …+90 
°C. Rohkem infot e-poes: 
www.webshop24.ee

• Müüa suhkrukotte, narva 
plokke, kasevihtasid. Tel 5829 
9439, Rakvere

MUUD

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

• Kaotatud kullast rist valge 
kiviga. Vaevatasu eest. Tel 5645 
1242

TEATED

SEENIORTUGI OÜ 

pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID
igapäevaeluga toimetulekul 

nende omas kodus. 

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

LISAINFO KODULEHEL:
www.technoland.ee

www.technoland.ee
Haljala tee 5, Tõrremäe, Rakvere vald,                             

KAARHALLID , VIILHALLID
NC TELESKOOPLAADURID

TUGEVAD SILOHAMMUSTAJAD
LÄGA PUMBAD JA - SEGAJAD

BOBMAN FARMIMASINAD
NC LÄGATANKERID 

Tel 53 457 458

• Ostan kirsse. Tel 5199 1609

• Müüa lambaid ja lambaliha. 
Tel 514 3787

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

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

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSEDHAUAPLATSI 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

Siiras kaastunne Sulle, Silja, 

venna 

kaotuse puhul. 

Ene, Karin, Ringa 

Südamlik kaastunne Elvirale 
ja poegadele kalli 

abikaasa ja isa 

VALERI VOROBJOVI 
kaotuse puhul. 

Endine kolleeg Tamara

• Ostame EURaluseid ja euro 
mõõdus kaubaaluseid Lääne-
Virumaal Kloodil. Tel 526 
0053

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

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

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

Müügikonsultant
Kairi Kreis, 322 5093
kairi.kreis@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla
Kairi Kreis
kuulutus@kuulutaja.ee

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee
Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud  
E-R 9-17

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

Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 3225093, 
e-postiga kuulutus@kuulutaja.ee
või sisestada veebis 
kuulutused.kuulutaja.ee
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

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

Vaala Keskuse lihapoes. Alates
septembist Vaala Keskuse lihapood

avatud ka pühapäeval kell 10-16.

Sealiha al 2,40 €/kg

Avatud: E - R 9-18, L 9-15

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

Tamarise ja
Caprice

SUVEKINGADE
hinnad augusti

lõpuni

-50%*
*soodustus täishinnast

TEHNOÜLEVAATUS
• sõidu ja veoautod-

• mootorrattad
• haagised
• traktorid
• sõidumeerikute

taatlemine (eelregistreerimisega)

Lepna tee 1, Rakvere, Egesten OÜ
Tel 5559 5857, 5348 8919, 325 8924

KORDUSÜLEVAATUS TASUTA

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere
Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 30 €

2. SEPTEMBRIL JAAMA PST 11 KELL 10-14

KOHAL DEMOBUSS

Soodsate hindadega müügil

uued STIGA murutraktorid,

muruniidukid, trimmerid,

hekilõikurid, akutooted j.m.

Müügil rikkalik valik heas

korras kasutatud

mootorsaage, võsalõikureid,

muruniidukeid ja

murutraktoreid Husqvarna,

Jonsered j.t.

Asume Rakvere vald Sireli
tee 3 (Tapa teeristis),

tel. 503 7729,
www.saed.ee

Koolikampaania!

Hõbeehted
koolilastele -20%
Käekellad -20%

teksapood!

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

teksad, T-särgid, topid pluusid jpm,

Laste teksad -70%
topid -50%

ja paljud teksad
-50% kuni -80% alla

+372 5851 9518
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