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JUHTKIRI

Rakvere Turu kaubamaja juu-
res tülitab linnakodanikke ja 
kerjab neilt raha tõmmu noo-
remapoolne mees. Mees siru-
tab inimeste suunas topsiku, 
mille põhjas on mõned euro-
sendid, ja häälitseb imelikult. 
Tal on kark kaenla all, selg 
küürus ja jalad ristis, justkui 
oleksid need haiged. 
Kui küsisin vene keeles, kust 
ta tuleb ja kuhu läheb, häälit-
ses ta imelikult: „Nee, nee, 
purkiza, rooma, aleks fer-
nando.” Kurttumm ta polnud. 
Kui üritasin talle inglise, sak-
sa ja prantsuse keeles selgita-
da, et Rakvere linnas on ker-
jamine keelatud, muutus me-
he pilk kurjaks, aga kõnelema 
ta ikka ei hakanud.
Mis siis, kui see „pagulasker-
jus” ühel hetkel äkki selja sir-
gu lööb, jalad alla võtab ja 
mõnele vanamemmele, kes 
heast südamest talle kauba-
maja seinas olevast pangaau-
tomaadist raha välja võtma 
läheb, lihtsalt kallale tungib? 
Ning seejärel jookseb bussi 
peale ja vurab järgmisesse 
linna. See on muidugi ainult 
oletus, aga ikkagi?
Kuidas peaks tavakodanik 
käituma, kui selline intsident 
aset leiab, et täiesti „umb-
luu”-inimene, kes ühtegi Lää-
ne-Euroopas kõneldavat 

Kerjamine on avaliku 
korra rikkumine

Rakvere Turu Kaubamaja ees kerjab tõmmu noormees. 
Foto: Ülle Kask

keelt ei valda, rikub avalikku 
korda ja seadust ning kerjab 
inimestelt häirival moel raha? 
Kas tuleks kutsuda politsei, 
linnavalitsuse heakorraamet-
nik või sotsiaalosakonna ju-
hataja? Ja kus sellised hädaa-
binumbrid avalikus ruumis 
või teadetetahvlitel üleval on? 
Rakvere linna avaliku korra 
eeskiri sätestab avaliku korra 
nõuded. Punktis 3 on kirjas, 
et keelatud on:
3.1. lärmata, kasutada eba-
sündsaid väljendeid, tülitada 

kaaskodanikke või rikkuda 
ükskõik millisel muul viisil 
avalikku korda, sealhulgas 
eksida üldtunnustatud tava-
de ja heade kommete vastu, 
solvata oma käitumisega 
inimväärikust ja ühiskondlik-
ku moraalitunnet;
3.2. tekitada müra, mis ületab 
sotsiaalministri määrusega 
kehtestatud normtasemeid;
3.3. kerjata teisi inimesi häiri-
val moel.

Ülle Kask

Tasakaaluka kossufänni tähelepanek
Eestlane on ikka üks kummaline rahvas. Nimelt suudab ta 
sügavast masendusest tõusta hetkega ääretusse eufoorias-
se või vastupidi ja unustada kõik eelnenu. Või on see nii 
kogu maailma nooremapoolse rahvaga ja mina, poole sa-
jandi vanune päss ei saa enam asjadest aru?
Sissejuhatus on ajendatud korvpallist, millest siis veel. Käi-
sin isegi möödunud nädalavahetusel seda imelugu Riias 
vaatamas. Jäänuks kauemakski, kuid töö ei lubanud. Väga 
lahe oli. Vaatamata Eesti meeskonna kahele kurvale kaotu-
sele.
Eesti koondise kaks esimest mängu korvpalli EMil olid 
muidugi masendavad. Aga tasus siis selle pärast kogu sot-
siaalmeedia sappi täis pritsida, seejuures veel anonüüm-
selt? Treener olla loll ja mängijad laisad jne. 
Tean ka inimesi, kes pärast kaht kaotust oma mängupiletid 
maha müüsid ja plaanitust neli päeva varem koju tagasi 
tulid.
Piisas aga vaid ühest heast esitusest Ukraina vastu, kui ma-
sendus vahetus eufooriaga ja jälle ülivõrdes. See mis pärast 
kohtumist Leeduga - olgugi, et pärast kaotatud kohtumist 
– toimuma hakkas, kipub juba üle piiride minema. 
Nende ridade kirjutamise ajal jääb mänguni Lätiga täpselt 
4 tundi. Võite kindlad olla, et reedel on sotsmeedia jälle 
täis kas eufooriat või masendust (loe: lahmivat kriitikat), 
muud võimalust pole. Asjalikku analüüsi peab tikutulega 
otsima.
Mul ei ole korvpallivaimustuse vastu mitte kõige vähemat-
ki. Ma ise ka vaimustun: väga põnev EM on!
Aga natukene tasakaalukust palun, fännid. Kui kritiseerite, 
siis lisage ka oma võimetekohane analüüs ning põhjendus; 
kui kiidate, siis sama moodi. Lainetena käivad emotsioo-
nid on natukene liiast: jääb mulje, et meil on haugi mälu, 
me ei mäleta, mis eile juhtus.
Õige fänn jääb fänniks ka rasketel hetkedel. Õige fänn vilis-
tab meeskonna välja, kui on vaja. Aga õige fänn ei sõima 
oma eilseid lemmikuid pärast üht-kaht ebaõnnestumist 
lollideks ja teab kelleks veel.

Aivar Ojaperv,
tasakaalukas kossufänn

LOE 
KUULUTAJAT 

INTERNETIS

www.kuulutaja.ee
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Möödunud nädalal sai 
Rakvere Linnavalitsus 
ametlikult teada, et alates 
järgmisest aastast ei kor-
ralda Lääne-Viru Maava-
litsus enam bussiliiklust 
Rakvere linna ja lähiümb-
ruse liinidel nr 1, 2, 3 ja 5 
ning kui linn leiab, et rei-
sijatevedu peab linnasises-
tel liinidel jätkuma, tuleb 
omavalitsusel endal leida 
busside käigushoidmiseks 
raha ja korraldada hange 
vedaja leidmiseks.

Aivar Ojaperv

Maanteeamet on teinud ette-
paneku valdavalt Rakvere lin-
na territooriumil kulgevaid 
liine korraldada Rakvere lin-
nal ning ei näe neid liine 
maavalitsuse poolt korralda-
tava maakonnaliinivõrgu 
osana, edastas maavalitsuse 
pressiteenistus. Maanteea-
met tugineb alates 1. oktoob-
rist 2015 jõustuvale ühist-
ranspordiseaduse muudatu-
sele, millega muudetakse lii-
nide mõisteid ja täpsustatak-

se valla-, linna- ja maakonna-
liinide eristamise kriteeriu-
me.

Rakvere peab ise rahas-
tama
„Sisuliselt oleme „kahvlis“,“ 
tõdes linnapea Mihkel Juhka-
mi. „Meil on kaks võimalust: 
kas me ei korralda neid liine 

ja linnaliinibussid lõpetavad 
Rakveres sõitmise või võtame 
asja enda kanda ja leiame sel-
leks otstarbeks ka rahalised 
vahendid.“
2015. aastal oli busside nr 1, 
2, 3 ja 5 lepinguline liinimaht 
198 000 kilomeetrit ja riik (lä-
bi Maanteeameti) eraldab 
selleks maavalitsusele umbes 

115 000  eurot. Lisaks toetab 
Rakvere Linnavalitsus oma 
eelarvest osa linnaelanike 
(eakad, suured pered) tasuta 
sõitu 63 000 euro ulatuses 
ning kompenseerib pool õpi-
laste kuupiletist umbes 4300 
euro ulatuses.
„Oleme lubanud Rakvere lin-
navalitsuse poolt korraldava-
tele linnaliinidele jätkuvat rii-
gieelarvelist toetust, mis 
oleks küll eeldatavalt toetuse 
tänasest mahust väiksem,“ 
rääkis Maanteeameti ühist-
ranspordi osakonna juhti-
vekspert Aini Proos. „Samas 
ei määratle me Rakvere linna-
liinide mahtu, vaid see jääb 
Rakvere Linnavalitsuse kui 
korraldaja otsustada.“
„Ma hästi ei mõista, miks just 
Rakvere kallale tuldi,“ oli 
Mihkel Juhkami nõutu. „Vil-
jandi ja Kuressaare kolleegilt 
kuulsin, et näiteks neil jätkab 
n-ö linnabussiliikluse korral-
damist kohalik maavalitsus, 
ehkki nende liiniskeem on 
ülesehituselt väga sarnane 
meie omaga.“

Liine kinni ei panda
Tallinnas, Tartus ja mõnes 
suuremas linnas veel korral-

dab (ja rahastab) linnasisest 
ühistransporti linn ise. Kui 
mõni linnaliin sõidab linna 
piiridest välja, teenindades 
naabervalla inimesi, siis saa-
vutatakse tavaliselt kokkule-
pe, et see naabervald katab 
osa liini ülalpidamiskulusid.
Väiksemates linnades sõida-
vad bussid aga juriidilises 
mõistes valdavalt mitte linna-
liinidel, vaid maakonnasises-
tel. Eelmine maavanem Einar 
Vallbaum oskas omal ajal lii-
nide rahastajale (riigile) sel-
geks teha, et kuna Rakvere nr 
1, 2, 3 ja 5 käivad vähemalt 
ühe peatuse jagu linna piiri-
dest väljas, siis on ju tegemist 
maakonnasiseste bussidega.
Nõnda on see ka mujal Eestis. 
Mõnes linnas, näiteks Võrus, 
tehti ka liinivõrk pisut ringi, 
et poleks ainult linna terri-
tooriumil kulgevaid bussilii-
ne.
„Eks Rakvere peab hakkama 
nüüd pidama läbirääkimisi, 
et Maanteeameti toetus oleks 
meile võimalikult suur,“ rää-
kis linnapea Juhkami. „Selge 
see, et liine me päris kinni 
panna ei saa, sest inimestel 
on linnabusse vaja. Kui aga 
me ise hakkame liine korral-

dama, ja suure tõenäosusega 
hakkame, siis liinivõrku ja 
graafikuid muudame kindlas-
ti. Graafikud peavad olema 
sellised, et igast linna servast 
pääseb kella 8ks kesklinna 
kooli ja tööle – praegu see 
mõne piirkonna puhul nii ei 
ole.“
Kindlasti lubas linnapea 
mõelda ka raudteejaama 
ühendamisele kohaliku liini-
võrguga. Õhtuse Tallinna ron-
gi saabumise ajaks sõidab 
praegu raudteejaama küll üks 
maaliin, kuid kõigi reisijate 
vajadust see ei rahulda.
„Raudteejaama kõrvale on 
järgmisel aastal plaanis välja 
ehitada korralik parkla – mil-
lalgi ammu sellega juba alus-
tati, kuid siis plaanid muutu-
sid ja asi jäi seisma,“ lausus 
Juhkami. „Rongireisijate arv 
on plahvatuslikult kasvanud 
ja paljud sooviksid oma auto 
jätta parklasse, et rongiga 
tööle või asju ajama sõita. Sa-
masse tuleb ka busside pea-
tus koos korraliku tablooga. 
Rongide saabumise-väljumi-
se ajal peab raudteejaamas 
käima mitte ainult linnaliin, 
vaid ka Sõmeru ja Kunda suu-
nal sõitev maakonnabuss.“

Mis saab uuel aastal Rakvere 
linnabussiliiklusest?

esinevad BIRGIT ja 
KARL-ERIK TAUKAR

Palun tule 12. septembril kell 12-16

7. SÜN I Ä VN P E EAL SUUR

 LOOSIMINE
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Avalikkuse jaoks pisut oo-
tamatult umbusaldas 
Tamsalu vallavolikogu 
möödunud reedel vallava-
nem Toomas Uudebergi. 
Pinged Tamsalu valla juh-
torganites on olemas olnud 
aga vähemalt kaks viimast 
aastat: pärast kohalikke 
valimisi ei läinud Uudebr-
gi ametisse nimetamine su-
gugi libedalt.

Aivar Ojaperv

Toomas Uudeberg oli üks 
staazhikamaid omavalitsus-
juhte terves Eestis – esimest 
korda valiti ta vallavanemaks 
juba 1996. aastal. Kuni 2013. 
aasta sügisel toimunud koha-
like valimisteni näis tema 
tool kõigutamatu ja olukord 
stabiilne, kuid kaks viimast 
aastat on nii temale kui ka te-
ma toetajatele olnud kindlas-
ti pingelised.
Uudebergi juhitud valimisliit 
„Tamsalu vald“ sai 2013. aas-
tal sügisel volikogusse 9 koh-
ta, mis on absoluutne ena-
mus 17liikmelises volikogus. 
Uudeberg ise kogus valimis-
liidule ligi kolmandiku hääl-
test. Aga midagi läks viltu, 
sest valimisliit ei osutunud 
ühtseks ja juba Uudebergi 
ametisse nimetamisega oli 
2013. aasta sügisel problee-
me.

Umbusaldajad ka omast 
„parteist“
Vallavanema umbusaldamise 
algatas opositsiooniline 5liik-
meline valimisliit „Vaba valla-
kodanik“. „Tsirkust polnud 
mõtet teha, eks me ikka ai-
masime, et umbusaldus võib 
läbi minna,“ tunnistas vii-

maste esindaja Rein Lall.
Hääletamisel oli Toomas Uu-
debergi umbusaldamise 
poolt 10 volinikku, 6 vastu ja 
1 erapooletu. Seega pidi vä-
hemalt kaks vastuhäält tule-
ma Uudebergi enda valimis-
liidust. Istungil viibinud kin-
nitasid, et kuna umbusalda-
mine oli avalik, siis said nad 
kokku lugeda, et omast vali-
misliidust sai Uudeberg viis 
umbusaldavat häält.
Mida oponendid staazhikale 
vallajuhile ette heidavad? 
„Tükk aega oleme rääkinud, 
et Tamsalu vallas võikis ja 
peaks tegema rohkem, kui se-
da on tehtud,“ lausus Rein 
Lall. „Meie valimisliidu ees-
märk on algusest peale olnud 
valda muutuste toomine. Ta-
hame, et lõpeks paigalseis, et 
muutuks ka volikogu mõtte-
mall.“
Toomas Uudeberg, kes selle 
nädala kolmapäeval lõplikult 
oma tööasjad esialgu vallava-
nema kohusetäitjaks määra-
tud abivallavanemale Riho 
Tellile üle andis, ei soovinud 
teemat pikalt kommenteeri-
da. „Julgen öelda, et kõik mu 
tööd ja tegemised, mis tegin, 
on tehtud valla heaks,“ lausus 
ta. „Olen teinud nii palju, kui 
oskan.“
„Vihjamisi on mulle ette hei-
detud, et valla elanike arv vä-
heneb, töökohti juurde ei tu-
le,“ lisas ta. „Aga voolavat jõ-
ge ei saa teise suunda keera-
ta,“ viitas ta asjaolule, et sa-
mad probleemid on sadades 
Eesti omavalitsustes.
Samas jätavad mõlemad osa-
pooled ilmselgelt osa asju 
avalikkuse eest varjule. Selle-
le viitab kas või Uudebergi 
suust Kuulutajale pillatud 
lause: „Ma ei taha pikalt rää-
kida, sest ma ei taha ärategi-

jaile vastata samaga.“
Võimalik, et konflikti alge 
peitub väikeses Vajangu koo-
lis, mille volikogu eelmine 
koosseis ja Uudebergi juhitud 
vallavalitsus sulgeda soovis ja 
mis praegu tegutseb edasi 
n-ö kompromissversioonis 
vähema klassikomplektide 
arvuga.

Ametit pakutakse abival-
lavanemale
Kellegi isiklikke ambitsioone 
vallavanema koha või mõne 
muu tähtsa ameti järele aga 
antud loos vähemalt esialgu 
ei paista. Nimelt väidavad 
umbusaldajad, et neil pole 
esitada n-ö oma meest uueks 
vallavanemaks. „Saame selts-
konnaga järgmisel nädalal 
kokku ja räägime asju veel lä-
bi, kuid praegu on meie ette-
panek pakkuda vallavanema 
koht abivallavanem Riho Tel-
lile,“ märkis opositsiooni 
esindaja Rein Lall. „Kui ta ei 
nõustu, siis tuleb ilmselt välja 
kuulutada konkurss.“
Millega kavatseb aga tegele-
ma hakata ametist priiks saa-
nud inseneriharidusega Uu-
deberg? „Eks ma pean olukor-
raga kohanema. Sellist olu-
korda, umbusaldamist, ei os-
ka ju pikalt ette planeerida,“ 
ei kaotanud ta talle omast 
huumorimeelt. „Tuleb aeg 
maha võtta ja mõelda, kuhu 
ootamatult nähtavale tulnud 
ristteel keerata.“

Tamsalu volikogu umbusaldas vallavanemat

Kauaaegne vallavanem 
Toomas Uudeberg ütles, et 
oma järgmist töökohta ta 
veel ei tea. 

Foto: arhiiv
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„Kui septembris hakkab 
õunapuu õitsema, on see 
harva esinev nähtus, aga 
mitte haruldane,” ütles 
Eesti Maaülikooli Põllu-
majandus- ja Keskkonna-
instituudi Polli aiandusuu-
ringute keskuse teadur 
Toivo Univer.

Ülle Kask

Puud ja põõsad, lilled ja tai-
med on elusolendid nagu ini-
mesedki. Näiteks Eesti tun-
tud botaanik Urmas Laansoo 
ütleb nende kohta hellitavalt 
„kes“, mitte „mis“, kui ta Vi-
kerraadio pühapäevahommi-
kustes „Aiatarga“ saadetes 
nõuandeid jagab.

Vana õunapuu üllatas
Rakverlannal Riina Mitil juh-
tus ühe sellise elusolendiga 
pisut isevärki lugu. Nimelt 
hakkas tema suvekodus Päi-
des septembris õitsema õu-
napuu. Naine rääkis, et tema 
taliõun „Tellissaar” on 30 aas-
tat vana ja tänaseni on ta käi-
tunud nagu normaalne õuna-
puu, õitsedes kevadel. Kuni 
selle korrani.
„Õunapuud kannavad saaki 
teatavasti üle aasta. Möödu-

nud sügisel oli vana puu ubi-
nate all lookas, õunu oli nii 
palju, et korjasin neid kasti-
desse ja toitsin talvel metskit-
si.” 
Õitsvat õunapuud aga ei mär-
ganud Riina Mitt enne, kui 
hakkas vaatama, kas vanal 

puul ka tänavu mõni õun kül-
jes on. „Kevadel õitses puu 
vähe ja aednikuna tean, et 
õunu saab üle aasta,” ütles ta. 
„Äkki märkasin, et midagi he-
lendab ja roosatab lehtede 
vahel. Panin kohe prillid ette 
ja tõin redeli, et näha, mis toi-

mub. Ja seal need õied õitse-
sid.”
„Eks vana hobune tahab ka 
kaeru ja on kliimamuutuste 
tuultes perutama hakanud,” 
naljatas Riina. „Minu 30aas-
tane õunapuu on veel vanas 
eas sigima hakanud ja elusü-

gisel õiepojad sünnitanud.” 

Harva esinev, aga mitte 
haruldane
Põllumajandusdoktor Toivo 
Univer selgitas telefonitsi 
Kuulutajale, et õunapuude 
füsioloogia on niisugune, et 
õiepungad moodustuvad su-
ve keskel. „Kui on ebasoodne 
aasta, näiteks põuane suvi või 
vihmane ja külm juuli nagu 
tänavune, siis lõpeb võrsete 
kasv ja hakkavad tekkima 
õiealged.” 
„Miks? Sageli on nii, et 
võib-olla puu tüvel ja juurel 
on mingi viga või on antud 
liiga palju väetist, mistõttu 
juurekasv on häiritud ja noor-
te juurekarvakeste teke takis-
tatud,“ jätkas ta. „Sel puul on 
läinud tasakaalust välja uute 
osade teke.”
Aiandusteadlane täpsustas, 
et fotosünteesiga tekivad or-
gaanilised ained. Kui neid on 
väga rikkalikult, siis kasvu-
pungadest tekivad õiepun-
gad. „Konkreetse puu puhul 
on see toimunud enne kesk-
suve ja soojade ilmade saa-
budes puhkes puu õide.”
Küsimuse peale, on see sage 
või haruldane nähtus, vastas 
põllumajandusprofessor, et 
harva esinev, aga mitte harul-
dane. „Pollis ei ole mina täna-

vu midagi sellist näinud,” üt-
les ta. 
Polli Aiandusuuringute kes-
kuses asub Eesti puuvilja- ja 
marjasortide geenivaramu. 
Kollektsiooni säilikute kogu-
arv on ümmarguselt 900, 
sealhulgas 370 õunapuud, 80 
pirnipuud ja 100 ploomisorti. 
Toivo Univer on tegelenud 
puu- ja marjapõõsaste sor-
diaretusega 40 aastat. Neile 
aiapidajatele, kelle õunapuud 
sarnaseid vempe peaksid vis-
kama, oli tal soovitus: „Õisi ei 
maksa ära näpistada, sest 
neist ei tule järgmisel aastal 
niikuinii vilju.”

Kitsemamma käib laste-
ga lõunat söömas
Aga mis värk Riina Mitil nen-
de kitsedega on – jutt jäi sel 
teemal pooleli?
„Minu suvekodu lähedal met-
sas elab kitsepere,” selgitas ta. 
„Kolmel viimasel talvel on 
ema koos kahe pojaga tulnud 
hoovi peale toitu otsima ja 
ma olen söötnud neile kül-
munud õunu. Panin kitsee-
male nimeks Möku ja kui ma 
hüüan: „Möku, Möku, Mö-
ku,” siis uskumatu, aga tõsi: 
ta tuleb pisiperega kutsumise 
peale kohale, kui nälg näpis-
tab.”

Õunapuu puhkes septembris õide

Õunapuu õitseb septembris. 
Foto: Ülle Kask

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

Lähemalt meist: www.lemeks.ee

OSTAME 
METSAKINNISTUID,
KASVAVAT METSA 
JA METSAMATERJALI.



Kuulutaja reede, 11. september 20156 Töö/reklaam

MÕNE REAGA MUST KROONIKA

VARGUSED
7. septembril teatati politseile, et Rakveres Rohuaia tänava 
ehitusjärgus hoonesse murti sisse ja varastati soojapuhur, 
kettsaag, ketassaag ning muid asju. Kahju on 861 eurot.
4. septembril teatati politseile, et Kadrina vallas Kadapiku kü-
las murti eramusse ja kõrvalhoonesse ning varastati murut-
raktor, treiler, segumikser ja muid asju. Kahju on 4429 eurot. 

VANA MEES SAI PEKSA
6. septembril kella 15 paiku löödi Vinni vallas Roela aleviku 
Roosi tänava majas 75aastast meest. Politsei pidas kahtlusta-
tavana kinni 23aastase mehe. 

TULEKAHJU TAPAL
6. septembril kell 12.18 teatati Häirekeskusele, et Tapal Õhtu 
puiesteel põleb kuur ning kõrval asuvad elumajad on sütti-
misohus. Päästjate sündmuskohale jõudes selgus, et põles 
kuur suurusega 3x15 m, mis oli kokku ehitatud garaazhi ja 
saunaga suuruses 3x10 m. Lähedal asusid kaks elumaja, üks 
neist 5 ja teine 7 meetri kaugusel. Päästjad panid tule levikule 
piiri kella 12.53ks ning kustutasid tulekahju lõplikult kella 
14.18ks. Päästjad hoidsid ära tule leviku kuuriga kokkuehita-
tud garaazhile ja saunale ning kõrval asuvatele elumajadele, 
ühe elumaja aknad purunesid tugeva soojuskiirguse tõttu. 
Inimesed tulekahjus vigastada ei saanud.

AUTOGA AEDA
6. septembril kell 1.26 teatati Häirekeskusele, et Tapal Pikal 
tänaval paiskus sõiduauto teelt välja läbi võrkaia ja maandus 
eramaja hoovis. Tapa päästekomando päästjad likvideerisid 
sõiduauto süttimisohu. Sündmuskohale sõitis politsei.

AVARII HALJALA VALLAS
5. septembril kell 20.49 teatati Häirekeskusele liiklusõnnetu-
sest Haljala vallas Kisuvere külas, kus olid kokku põrganud 
kaks sõiduautot. Rakvere päästekomando päästjad likvidee-
risid sõiduautode süttimisohu. Kiirabi kontrollis üle autodes 
viibinud neli inimest, kellest üks oli laps – keegi vigastada ei 
saanud. Politsei reguleeris sündmuskohal liiklust. 

Kuulutaja

Mälumängusari algab oktoobris
Lääne-Virumaa mälumängusari alustab tänavu neljapäeval, 
1. oktoobril.
Kohtumispaika ei tohi muuta: mängud toimuvad jätkuvalt 
Rakveres Pikal tänaval tegutsevas Katariina Keldris. Mängi-
takse neljapäeviti üle nädala, algus on kell 18.
Esimese mängu küsimused koostab mullune võitjavõistkond 
Arkadi.
Korraldajad ootavad taas liituma uusi selts- ja sõpruskondi, 
eriti aga noortest koosnevaid võistkondi. Võistkonna maksi-
maalseks suuruseks on 5 liiget, aga saab ja võib mängida ka 
väiksema seltskonnaga. Kui aga mõnel üksikul mälumängu-
huvilisel parajasti mõttekaaslasi käepärast pole, võib ta ava-
mänguks ikka kohale tulla, sest suure tõenäosusega on mõ-
nes võistkonnas vaba koht olemas.

Aivar Ojaperv

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

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

• Kogemustega bilansivõimeline 
raamatupidaja otsib tööd. Eda 
tel. 5855 8812

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

• Pakun tööd autoremondilukk-
sepale (mootorid, käigukasti 
remont). Hea palk. kristo@k-kum-
mid.ee

• Voyage OÜ võtab tööle täiskohaga 
bussijuhi. Info tel 5092 583

• Ettevõte otsib hüdrokraanaga 
veoauto juhti. Tel 5554 7177

• Vajatakse autojuhti  Eesti-
Euroopa suunale. C-, E-kat. Tel 
56 466 885

• Võtan tööle võsalõikaja. Tel 
5199 6563

•  K a s  o n  j a l g p a l l i h u v i l i s i 
poisse, kes soovivad osaleda 
jalgpallitreeningutel. Oleme 
v ä i k e  j a l g p a l l i k l u b i  s u u r e 
jalgpalliklubi Tarvas kõrval. 
Ootame treeningutele  poisse 
vanuses 9a ja nooremad. Tel 556 
776 89

• LASTE LAULUSTUUDIO 
alustab 13. septembril kell 11 
aadressil Pikk 33. Laulurühmad: 
4-8a ja 9-15a. Osalemine tasuta. 
Vt rakvere.advent.ee

• Tööd saab kogemustega 
raietööline. Tel 5646 9931

• Vajan saemeest Rakverest või 
lähiümbrusest. Minu varustus. 
Soovitav B-kat. Tel 5673 5648 

• Pakun tööd trimmerdajatele 
(kultuurhooldus). Tel 5549 113

• Vajan kiiresti hooldusniiduki 
teenust kõrge heina niitmiseks 
ja purustamiseks 3 ha Päides. 
Tel 5567 0575

• Vajan abitöölist tänavakivi 
paigaldusel. Tel 5382 6917

• Vajatakse Soome ehitustöödele 
a s j a l i k k u  j a  k o g e m u s t e g a 
e h i t u s t ö ö l i s t .  Nõ u d m i s e d : 
p r o j e k t i l u g e m i s o s k u s , 
tööohutuskaart, tuletöökaart, 
iseseisvus, vastutuse võtmine, 
t ä p s u s ,  s t r e s s i t a l u v u s , 
meeskonnatöö. Kirjutage meie 
e-mailile: ehitasoomes@hotmail.
com

• Mööblidetailide tootmisega 
tegelev ettevõte Vinnis otsib oma 
kollektiivi hakkajaid töötajaid. 
Kasuks tuleb eelnev töökogemus 
antud valdkonnas. Väljaõpe 
kohapeal. Info telefonil +372 
568 20 220 või e-posti teel info@
mainerplus.ee 

• Raum OÜ otsib tootmisesse 
p u i d u s e a d m e  o p e ra a t o r i t , 
(tööalane väljaõpe kohapeal), töö 
on vahetustega asukoht Rakvere 
Tootmise 6. Tel 5156 342

•  P a k u m e  t ö ö d 
puhastusteenindajatele Rakveres 
osalise tööajaga ja graafi ku alusel. 
Kasuks tuleb juhiluba ja isikliku 
sõiduki kasutamise võimalus. 
Kontakttel. 5259495

• Talu Lääne-Virumaal Kadrina 
vallas pakub tööd lüpsjale . 
Torusselüps, elamispind. Info tel 
5242 139, 5187 7282
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KIIRKURSUSED 
(20 tundi)

• Inglise keel algtase (al E 14. 09)

• Soome keel (al T 15. 09)

• Inglise keel edasijõudnud (al 
K 16.09)
• Vene keel (al N 17. 09)

Koidula tn 1 (Tsentrum) 
kella 18.00 – 19.30         

Reg 5566 1419

TeTT gusama
elu kodud
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www.aknakoda.ee

RAKVERE MÜÜGIESINDUS:

Laada 41 (Rakvere bussijaama vastas)

E-R 9.00-17.30

tel. 324 2352

rakvere@aknakoda.ee

Alates 1958

Täpsem info:

Mina valin

parimad!

Tellimisel ka järelmaksu võimalus!

4.-18. september

Ega tali taeva jää!
Viimane aeg akende vahetuseks!

-58%

Kultuurisõda

Kui suures sõjas kogune-
vad lahinguväljale diviisid 
ja pataljonid, siis Rakvere 
rahvamajja oli 26. augusti 
õhtul kokku tulnud väike-
se rünnakrühma jagu „sõ-
jardeid” – umbes 30 ini-
mest. Nad pidasid kultuu-
risõda.

Ülle Kask

Sihtasutus Perekonna ja Tra-
ditsiooni Kaitseks (SAPTK) te-
gi 20.-27. augustini ringreisi-
ga „Kultuurisõda” Eestimaale 
tiiru peale, et õpetada, kuidas 
ehitada üles rahvaliikumine 
ühiskonna kõlbeliste alus-
väärtuste kaitseks.
Markus Järvi, sihtasustuse ju-
hatuse liige, ütles kokkutul-
nutele, et ka need, kes ei ole 
kristlased, võiksid ettekannet 
kuulata. 
„Lähtume sellest, et oleme 
kultuurisõjas,” alustas kato-
liiklane Järvi loengut. „Sellist 
pilti, kus Kungla rahvas ühi-
selt murul istus ja Eesti rah-
vas sai murueide tütreid nä-
ha, enam pole. See on kurb 
fakt,” lausus Järvi. „Meie siht-
asutus tahaks tegeleda biljoni 
eri asjaga, aga saime külge 
sildi, et oleme homoseksuaa-
lide ja kooseluseaduse vasta-
sed. Meid valati verbaalselt 
üle sõimuga ja süüdistati viha 
õhutamises ning psühhoter-
rori õhkkonna loomises, na-
gu väljendus sotsiaaldemo-
kraat Marju Lauristin.”
„Sõjas peab olema kaks poolt, 
ründaja ja kaitsja,” jätkas Jär-
vi. 
Prantsuse revolutsiooni 

hüüdlausetega „Vabadus, 
võrdsus, vendlus!“ kaasnesid 
kaos ja giljotiin. Lenin lubas 
rahvale maad, aga ei andnud 
midagi. Stalin aga võttis ini-
mestelt kogu vara ja ajas nad 
kolhoosi, Siberisse või GULA-
Gi. „Täna, aastal 2015 on olu-
kord samasugusem kui ei ku-
nagi varem,” ütles Markus 
Järvi. 
Ja ekraanile ilmus videoins-
tallatsioon Inglismaal toimu-
nud geiparaadilt. Seal marssi-
sid kõrvuti käest kinni hoid-
vad indiviidid, kes olid end 
ehtinud nii paabulinnusulge-
dega kui ka vikerkaarevärvi-
liste lipukeste ja rinnahoidja-
tega. Ühel abielupaaril olid 
seljas mustast nahast alus-
püksid ja kaelas ketid. Mis 
soost nood indiviidid olid, 
aru ei saanud, sest ühel oli 
koera kõrvadega ja sea kärsa-
ga tervet pead kattev must 
mask ees. Teisel aga, kes ketti 
pandud koer-siga talutas, 
katsid genitaalipiirkonda na-
pid aluspüksid.
„See, et kõik harrastavad sek-
suaalsuhteid vanusest ja 
soost sõltumata, on vasakli-
beralism, mis meile läänelike 
väärtuste maaletoomisega 
peale on surutud,” kõneles 
Järvi. „Mees kutsa maskis me-
hega on abielupaar ja ma 
pean hakkama oma lastele 
õpetama, et see on normaal-
ne.” 
„Pole vaja muretseda, kui ha-
katakse ümber defineerima, 
mis on mees ja mis on naine,” 
jätkas Järvi. „Seda tehakse 
niikuinii õige pea meedia 
kaudu.”
SAPTKi juhatuse esimees Var-
ro Vooglaid rääkis, et valitsus 

plaanib ulatuslikult laienda-
da karistusseadustikus sätes-
tatud vaenu õhutamise ehk 
nõndanimetatud vihakõne 
keeldu ja lisada kriminaalku-
riteole ka vihakuriteo. „Mis 
on eriti ohtlik ja salakaval 
manööver,” ütles ta. 
„Selleks, et üht rahvast või rii-
ki allutada, ei ole enam tarvis 
tanke, hävitajaid ega kahu-
reid,” jätkas Vooglaid. „Piisab, 
kui murda rahva kõlbeline 
selgroog ja kultuuriline iden-
titeet ning sisendada inimes-
tele, et nende tulevik on para-
tamatult kindlaks määratud 
ja et rahval puudub võimalus 
seda suunata.”
„Ent diktatuuriliste suundu-
mustega silmitsi seistes on 
inimesel ja rahval alati valik, 
kas alistuda või hakata vastu 
– üks on autu orja tee, teine 
vabade inimeste väärikuse 
tee,” kõneles katoliiklane Var-
ro Vooglaid Rakvere rahva-
majas kultuurisõda pidades.
Eesti rahva püsimajäämisele 
on palju ohtlikum mustana-
haliste invasioon, mis võib 
lõppeda Lähis-Ida ja Aafrika 
mandri ümberasustamisega 
Euroopasse. Kas tasub paari 
gei või lesbi abiellumissoovi 
pärast (kultuuri)sõda pidada? 
Mõtlemapanev oli aga 
SAPTK-i „Kultuurisõda” küll.

Pildil Varro Vooglaid
Foto: Õhtuleht, Laura Oks

Traditsioonilise perekonna kaitsjad 
pidasid Rakvere rahvamajas kultuurisõda

Priit Hõbemägi, Tallinna 
Ülikooli ajakirjanduse 
õppejõud: „Mul on paha 
olla, sest diskussioonist 
on saanud diktatuur. 
Need, kes julgevad välja 
öelda teistsuguse seisu-
koha, saavad kohe pek-
sa...Veel halvem on see, 
et mõned toimetused on 
loobunud diskussiooni-
de tasakaalukast käsitlu-
sest ja toetavad ainult 
ühte poolt, nagu oli sel-
gesti näha kooselusea-
duse käsitlemisel. Ja kes-
kustelu tooni jälgides 
paistab silma, et ees-
märk ei ole mitte selgita-
da, vaid sundida vastane 
jõuga taanduma, taguda 
ta maa sisse ja häbistada 
nii, et ta enam iialgi ei 
julgeks oma arusaama-
dega välja tulla.”
Priit Pullerits, Tartu Üli-
kooli ajakirjanduse õp-
pejõud: „Eesti ajakirjan-
dus on millegipärast va-
linud poole. Ma ei tea, 
miks. Ometi peaks aja-
kirjandus oma ühis-
kondlikust funktsioonist 
tulenevalt esitama just 
kriitilisi küsimusi. Aga 
Eesti ajakirjandus seda 
ei tee ja see ajab mind 
vihale. Hullem veel: Ees-
ti ajakirjandus paistab 
tegema kõik, et keegi ei 
saaks kriitilisi küsimusi 
tõstatada. Kooselusea-
duse üle peetavas deba-
tis on Eesti ajakirjandus 
näidanud end putinliku 
propagandavahendina.”
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Pärast eurole üleminekut pi-
did kauplused vahetama ringi 
kõik hinnasildid. Suuremana 
pidi välja olema toodud hind 
eurodes ja väiksemana võis 
olla hind kroonides. Nüüd, 
kus eurole üleminekust on 
möödas juba aastaid, võib 
mõnel kassatšekil jätkuvalt 
näha kahte vääringut ning te-
gelikult on see jätkuvalt ka lu-
batud.
Veidrad hinnasildid avastas 
lugeja Rakveres ühest ehi-
tuspoest, kui silmitses põran-
da- ja seinaplaate. Hinna-
number, mis tundus väga su-
ur, andis aluse kahtluseks, et 
tegemist pole eurode. vaid 
kroonidega. Kuna numbril 
puudus taga vääring, siis lei-
dis ta, et see on kaupluse en-
da probleem, et nad pakuvad 
krõbedate hindadega kaupa.
Tarbijakaitseameti tarbijapo-

liitika ja avalike suhete osa-
konna juhataja Hanna Turets-
ki selgitas, et kui hinnasildil 
on vaid number, võib eelda-
da, et tegemist on käibel ole-
va euroga. Kui on muu vää-
ring, on tegemist rikkumise-
ga. „Tarbijakaitseseaduse alu-
sel kehtestatud kauba ja tee-
nuse hinna avaldamist regu-
leeriv määrus näeb ette, et 
kauba müügi- ja ühikuhind 
avaldatakse ametlikult kehti-
vas vääringus. Tarbijale kau-
pa pakkudes ja müües peab 
müügihind ning ühikuhind 
olema avaldatud lihtsal ja 
ühetähenduslikul viisil ning 
olema tarbijale üheselt mõis-
tetav, kergesti märgatav ning 
selgelt loetav,“ selgitas Turets-
ki. 
Üldiselt on kauplused oma 
hinnasildid korrastanud ja 
Tarbijakaitseameti sõnul 

probleeme pole esinenud. 
Kui juhtub, et kaubal on veel 
kroonihind peal, siis kohe 
trahvima ei hakata. „See sõl-
tub konkreetsest olukorrast 
kaupluses, kas tegemist on 
valdava probleemiga või ük-
siku juhtumiga,“ rääkis Turet-
ski.
Tarbijakaitse soovitab et-
tevõtjatel olla tähelepanelik 
ja tooteid/teenuseid tarbija-
tele pakkudes tuleb jälgida, et 
tarbijatele esitatud hinnainfo 
oleks korrektne. Kauba müü-
gihind ja ühikuhind avalda-
takse kirjalikult selgel ja loe-
taval viisil ning need hinnad 
peavad olema tarbijale ühe-
selt mõistetavad ja kergesti 
märgatavad.

Mari Mölder

Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
verekeskus ootab nii uusi kui 
ka püsidoonoreid verd loovu-
tama 15. ja 29. septembril 
kella 10-14.30 Rakvere Kul-
tuurikeskuses (Kreutzwaldi 2) 
toimuval doonoripäeval.
„Oleme taas Rakveres doono-
ripäevi korraldamas ning see-
kord tuleme Rakverre kogu-
nisti kahel korral, sest siinsed 
doonorid on selline ühtehoi-
dev ja imeline kogukond, kes 
alati nii meie doonoripäevi 
kui ka doonoritelke niivõrd 
rõõmsameelselt ja rohkear-
vuliselt külastab, et vereloo-
vutuse järjekorrad vahel üsna 
pikaks kujunevad,“ sõnas 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
verekeskuse doonorluse 
arendusjuht Ülo Lomp. „Et 
kõik endast ja teistest hooli-
vad inimesed saaksid mõistli-
ku ajakuluga vere loovutatud, 
oleme seekord kultuurikes-
kuse kohal nii septembri 
keskpaigas kui ka lõpus.“
Viimati oli verekeskus Rakve-
res 24.-26. augustil, mil pandi 
punkt Regionaalhaigla vere-
keskuse tänavusuvisele doo-
noritelkide tuurile. Kolmel 
päeval külastas telke üle poo-
le tuhande (542) inimese, ter-
vislik seisund lubas neist verd 
loovutada 446 ning doonorite 
perre lisandus 63 uut doono-
rit. Koguti üle 200 liitri verd. 
Ülo Lomp ütles Rakvere doo-
noritelkide kohta kokkuvõt-
teks: „Kui tänavused kuus tel-
gipäeva kokku lüüa, siis või-
me suure rahuldustundega 
öelda, et telkide külastatavus 
Rakveres oli mullusest oluli-
selt suurem – telke külastas 
kokku 993 inimest (2014 oli 
külastusi 865), verd loovutas 
833 doonorit (2014. aastal 725 
doonorit) ning doonorite per-

re lisandus 133 esmadoonorit 
(109 doonorit 2014). Täname 
südamest kõiki verd loovuta-
nud Virumaa doonoreid, kes 
on lihtsalt imelised inimesed 
– heatahtlikud ja rõõmsatuju-
lised, kelle jaoks vereloovuta-
mine ja head tegemine on 
kuidagi väga loomuomane!“
Doonoriks sobib terve, puha-
nud ja söönud ning vähemalt 
50 kg kaaluv inimene vanuses 
18–60 eluaastat, kes on Eesti 
Vabariigi kodanik või elanud 
Eestis elamisloa alusel üle 
ühe aasta. Verekeskus julgus-
tab doonoreid verd loovuta-
ma regulaarselt, kolm-neli 
korda aastas. Minimaalne ka-
he vereloovutamise vaheline 
aeg peab olema 60 päeva, 

naistel soovituslikult 90 päe-
va.
Iga vereloovutus aitab vähe-
malt kolme patsienti. Doono-
rite verd kasutatakse rasketel 
operatsioonidel ja sünnitus-
tel, patsientide raviks vere-
jooksu, raske trauma, anee-
mia, leukeemia, vähi- ja mak-
sahaiguste, põletuste ning 
paljude teiste haiguste puhul. 
Doonorivere toel on võimali-
kud ka paljud plaanilised 
operatsioonid, mida muidu 
liiga suure verekaotuse kartu-
ses ei saaks sooritada. Eesti 
haiglates tehakse vereülekan-
ne ligi 20 000 patsiendile aas-
tas.

Kuulutaja

Kauplustes võib leida veel kroonihindasid

Vanas vääringus hinda võivad tarbijad valesti tõlgendada. 
Lugeja foto

Verekeskus korraldab septembris 
Rakveres kaks korda doonoripäeva
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MÕNE REAGA

Riigimetsa Majandamise Kes-
kuse (RMK) tellimusel ehita-
takse sel aastal Lääne-Viru-
maa metsadesse 45 km met-
sateid, tööd lähevad maksma 
ligi 1,7 miljonit eurot.
RMK metsaparandustalituse 
juhataja Margus Reimann tõi 
tänavu Lääne-Virumaal val-
mivatest metsateedest esile 
Tölga-Punasoo tee kokku 
pikkusega 17,3 km ja Loobu 
metsandiku teed, kus re-
konstrueeriti kaheksa teed 
kogupikkusega 19 km.
Kokku ehitatakse ja uuenda-
takse RMK tellimusel sel aas-
tal üle Eesti 489 kilomeetrit 
metsateid, kuivendussüstee-
me rekonstrueeritakse 23 800 
hektaril. Sellisteks investee-
ringuteks ja regulaarseteks 
hooldustöödeks kulub 23,3 
miljonit eurot. Kõige enam 
tehakse metsaparandustöid 
tänavu Pärnumaal ja Ida-Vi-
rumaal, järgnevad Jõgeva-
maa, Lääne-Virumaa, Valga-
maa ja Põlvamaa.
2014. aastal investeeris RMK 
metsateede ja kuivendussüs-
teemide rekonstrueerimisse 
ja hooldamisse 23,6 miljonit 
eurot. Selle eest ehitati ja 
uuendati 267 kilomeetrit teid 
ja taastati kuivendussüstee-
me rohkem kui 7000 hektaril. 
Reeglina tehakse metsapa-
randustöid ühel objektil kaks 
aastat. Valdavalt valmivad 
tööd septembris-oktoobris, 
RMK-le pakub teenust üle 

poolesaja ettevõtte. Kokku on 
tänavu valmivaid objekte üle 
Eesti ligi 200.
Metsateid rajatakse ja vanu 
metsakuivendussüsteeme re-
konstrueeritakse selleks, et 
parandada ligipääsu metsa, 
lihtsustada metsatöid ning 
säilitada varasema kuivendu-
sega saavutatud puidu lisa-
juurdekasv ja parem kvali-
teet. Teadlaste hinnangul kas-
vab tänu metsakuivendusele 
Eestis igal aastal ligikaudu 

üks miljon tihumeetrit puitu 
rohkem. Parem metsateede 
võrgustik on oluline ka met-
satulekahjude kustutamiseks 
ning muudab metsas liikumi-
se mugavamaks seeneliste-
le-marjulistele ja matkajatele.
RMK on Eesti riigile kuuluva 
metsa ja teiste mitmekesiste 
looduskoosluste hoidja, 
kaitsja ja majandaja. RMK 
teenib riigile metsa majanda-
des tulu, kasvatab met-
sauuendusmaterjali ja korral-

dab metsa- ja looduskaitse-
töid. Lisaks loob RMK loodu-
ses liikumise võimalusi ja ku-
jundab loodusteadlikkust. 
RMK koosseisu kuuluvad Sa-
gadi metsakeskus, Elistvere 
loomapark, Tartu puukool 
ning Põlula kalakasvandus. 
RMKs töötab üle 700 inimese, 
lepingupartnerina saab riigi-
metsas tööd ligi 5000 inimest.

Kuulutaja

Projekt väärikalt vananemisest
Rahvastiku kiirest vananemisest on saanud ülemaailmne 
probleem. Kui ühiskonnas on eakaid (65+) üle 7 protsendi, 
siis peetakse ühiskonda vananevaks. 
Eestis on eakaid umbes 15,9 protsenti elanikkonnast ning 
ÜRO rahvastikuprognoosi kohaselt võib aastaks 2030 eakas 
elanikkond Eestis moodustada koguni neljandiku. See esitab 
tervishoiu ja hoolekandesüsteemile täiendavaid nõudeid, 
kuivõrd toimetulek vananedes kahaneb ja kolmas elufaas 
(normaalne vananemine pensionieas) võib kergesti üle min-
na neljandaks (patoloogiline vananemine ja toimetulek pide-
va kõrvalabi toel). 
Nii kirjutasimegi projekti eakatele, et pakkuda neile tegevusi, 
teraapiaid, et kaasata rohkem eakaid tegevustesse, sest Eesti 
vabariigi eakas on tihti üksik vanainimene, tal on mingi kroo-
niline haigus ja teda piinab üksindus.
Projekt viiakse ellu ajavahemikus 15. septembrist 2015 kuni 
15. maini 2016. Üritused toimuvad Lääne-Virumaa Puuetega 
Inimeste Kojas (Lille tn.8) ja Sotsiaalkeskuses, hingedepäeva 
loeng toimub Kolmainu kirikus (Pikk tn.19.)
Plaanis on liikumine looduses, võimlemine, loengud, käeline 
tegevus. Toimetulekuköögis õpetame väheste vahenditega 
maitsvat toitu valmistama. Kavas on ka mälutreening.
Mida aktiivsem on eakas, seda tervem ja positiivsem on tema 
elu. Tule ise ja võta sõber kaasa!
Projekti „Väärikalt vananeme - mitmekesiselt tegutseme“ 
avaüritus on 15. septembril algusega kell 15 Lääne-Virumaa 
Puuetega Inimeste Koja päevakeskuses. Kavas on loeng “Luu-
de ja liigeste probleemid“, lektor toitumisnõustaja Liis Orav.
Ürituste kohta saate infot iga kuu ajalehest Kuulutaja ning in-
ternetist www.virukoda.ee või telefonil 32 42 023.
Ootame eakate aktiivset osavõttu.
Projekti rahastab Sotsiaalministeeriumi hasartmängumaksu-
nõukogu.

Helmi Urbalu, 
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees, 

„Väärikalt vananeme - mitmekesiselt tegutseme“ projekti-
juht

Foto: Kaupo Kikkas

RMK ehitab Lääne-Virumaale 45 kilomeetrit metsateid

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

W W W . G I G A N T M O O B E L . E E
KAUPLUS - LADU

*P
ilt

 o
n 

ill
us

tr
at

iiv
se

 tä
he

nd
us

eg
a

Rakvere • Jaama 37 (endine Lille 18) • E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718

REGLAINER MEDEJA komplektkomplekt komplektFLORIDA1149.- 850.- 525.-

3+1+1

RITMO
nurgadiivanvoodi 575.- BOSTON

nurgadiivanvoodi 609.-

745.-

RECORD

diivanvoodi439.- diivanvoodi

NORD

diivanvoodi319.-

NIKE
esik

139.-

PALERMO
nurgadiivanvoodi 799.-MEDEJA

nurgadiivanvoodi

MONZA
nurgadiivanvoodi 569.-

RAZNA

diivanvoodi227.-

MALTA

diivanvoodi245.-

LENA

diivanvoodi189.- diivanvoodi189.-

ARTEK

kušett210.-

LADA

kušett149.-
SMILE DELISIJA

499.- 379.-
köök köök

ilma pesukastita, nurk ei 
ole vahetatav (2720x2360)

pesukastiga, nurk ei ole 
vahetatav (2700x2150)

99.-al. 120.-al. 

3+1+1 3+1+tumba

diivanvoodi 
pesukastiga, 193x800

al. 

MAGAMISTUBA LARA VOODI DAINA VOODI SILVI

1319.-

CARLAesik

360.-al. 

IZA

diivanvoodi199.-

159.-

diivanvoodi229.-

TIRA SPRIDITIS

LADOGA



Kuulutaja reede, 11. september 2015 11

rakvereteater.ee

P, 13. ja E, 14. september kell 16:30,
18:20 ja 20:15

Märul
(Alla 12 a mittesoovitatav!)

RISKIKULLER.
TÄISKÄIGUL EDASI

Uudised

Rakvere „sporditelg“ saab 
järgmiseks kevadeks uue liik-
me: Kastani puiestee äärde, 
kus juba praegu seisavad 
spordihall ja staadion, kerkib 
kevadeks reketialade hall. Sa-
mas piirkonnas asub teata-
vasti ka Aqva veekeskus – ühe 
väikese linna kohta on Rakve-
res tegelikult uskumatult pal-
ju spordirajatisi.
Reketialade, esialgu küll ten-
nishalli ehitamise mõtet on 
Rakveres mõlgutatud seit-
se-kaheksa aastat. Konkreet-
semaks mindi viis aastat ta-
gasi, kui linnavolikogu liige ja 
Aqva veekeskuse tegevjuht 
Roman Kusma asjaajamise 
tõsisemalt käsile võttis. Raja-
tis kirjutati sisse ka linna 
praegu kehtivasse koalitsioo-
nilepingusse.
9. septembril kell 9.09 sai 
hoone nurgakivi. Kuupäev ja 
kellaaeg viitavad muidugi 
väikesele krutskile ning 
numbrimaagia otsimisele, 
aga miks ka mitte.
Hoone ise on võtnud juba 
arusaadava kuju – möödakäi-
ja mõistab, kuhu tulevad ten-
niseväljakud, kuhu abiruu-
mid ja muu. „Praegu seisame 
fuajees,“ selgitas Kusma nur-
gakivilistele esialgu veel killu-
stikuga kaetud platsikese tu-
levast funktsiooni.

Nurgakivi asetamine käis na-
gu ikka sellistel puhkudel: 
tähtsad inimesed pidasid kõ-
nesid, metallsilindrisse piste-
ti sümboolseid esemeid ning 
lõpuks asetati silinder vunda-
mendiplokkide vahele ja 
müüriti kinni.
Vahest ühe kõnekaima zhesti 
tegi endine tipptennisist ja 
praegune treener Maret Ani. 
Nimelt asetas ta nurgakivi-si-
lindrisse järgmistele põlvede-
le leidmiseks ühe oma meda-
leist. „See on noorte olümpia-
päevade mälestusmedal 
90ndate lõpust,“ selgitas ta. 
„See oli esimene tõsisem rah-
vusvaheline võistlus, kus osa-
lesin.“
Reketihalli ehituse peatöö-
võtja on OÜ Mudel Ehitus 
OÜ. „Praegune tempo viitab, 
et ehitaja saab hoone valmis 
veebruari lõpuks,“ lausus Ro-
man Kusma. „Oleksin veel ra-
hul ka siis, kui hoone valmib 
märtsis, aga rohkem venitada 
ei tahaks. Igatahes lootust 
on.“
Reketihalli peaareenile tuleb 
kolm tenniseväljakut. Lisaks 
on rajatises ruumi sulgpalli- 
ja squash´iväljakule ning 
oma ruumid saavad ka maad-
lusalade harrastajad.

Aivar Ojaperv

Tennisehall sai nurgakivi

Maret Ani asetas nurgakivi-silindrisse ühe oma medalitest. 
Foto: Aivar Ojaperv
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• Müüa soodsa hinnaga Tapa 
ja Tamsalu linnas ning vallas 
erinevas seisukorras ning erineva 
suurusega 1-4toalised korterid 
ning majad. Täpsem info: mob 
5110 478 või 322 0106, e-post: 
urmas.saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS. 
Aitan teid kinnisvara ostmisel 
ja müümisel, võtan müüki teie 
korteri või maja, kinnisvaraalane 
konsultatsioon tasuta.

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal. 
sees. Uus vannituba! Hind 9 500 €. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305 

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

• Müüa otse omanikult 1toaline 
k.m. kapitaalselt  remonditud 
korter  ( I  kor r us)  Rakvere 
kesklinnas Rohuaia 22. Hind 27 
000 €. Tel 5116 424

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

•  M ü ü a  S a u e  1 3  1 t o a l i n e 
mugavustega  korter (30 m2) 
esimesel korrusel, kogu sisustusega. 
Korteril  uued plastikaknad ja 
turvauks, elutoas puitpõrand. Hind 
15 500 €. Tel 5300 5577

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

• Müüa 1toaline korter Kadrinas. 
Tel 5392 2445

• Müüa renoveeritud k.m. 1toaline 
korter Türil. Hea asukoht, mõnus 
III korrus, soodsad maksed, tegus 
ühistu. Tel 5294 787

• Müüa 1toaline korter Tallinnas 
Ristiku tänaval. Kesklinna läheduses. 
Puumaja, pakettaknad, vesi, boiler, 
elektriküte. Võimalus ehitada kamin, 
ahi või pliit. Aknad hoovi, vajab 
remonti. Hind 30 000 €. Tel 5646 3143

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

• Müüa 2toaline k.m korter (II k.) 
Rakveres. Tel 523 3054

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Side tn 6. IV korrus, üp 38 m2. Hind 
kokkuleppel. Tel 5356 4816

KINNISVARA

ÜHETOALISED KORTERID

KAHETOALISED KORTERID

KOLMETOALISED KORTERID

NELJATOALISED KORTERID

MAJAOSAD

ELAMUD

ÄRIPIND

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

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

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

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

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

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

Rakvere, Tuleviku 5, I k, 38,9 m2, 
renov H:29 700 € tel: 51 10 478 Urmas

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

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

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

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

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

Tapa, Pikk 23, IV k, 35,1 m2, renov H: 
9900 € tel: 51 10 478 Urmas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rakvere, Seminari 34, II k, üp 60,7 
m2, rõdu, H: 45 000 € tel: 51 16 466 
Helve

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

Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, üp 
153,5 m2, krunt 1284 m2, H: 17 500 
€ tel: 51 16 466 Helve

Väike-Maarja al, Aia tn, kaasomand, 
2 k, üp 79,05 m2, krunt 2038 m2, 
palkmaja H: 8900 € tel: 51 16 466 
Helve

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

Rakvere, Rohu tn, krunt 707 m2, üp 
118 m2, 4 tuba,saun, garaaž H: 66 
000 € tel 58 00 36 48 Merle 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kunda,  Koidu 87, V k, üp 61,9 m2, 
2300 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu

Kunda, Koidu 81, üp 63 m2, I k, rõdu 
H: 9000 €  tel: 50 13 658 Anu

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

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

Rakvere, Turu plats 5, II korrus
Tel 32 23 601 
rakvere@uusmaa.ee
www.uusmaa.ee

Nele Lauk
Tel 5697 5217
maakler

Tõnu Kuhi
Tel 502 2114
kutseline hindaja

Triinu Heinluht
Tel 5391 0678
maakler, hindaja

Taivi Kask
Tel 5567 1233
kutseline maakler

Margus Punane
Tel 504 9998
tegevjuht

Eve Kalm
Tel 5623 1534
maakler

Hubane suvekodu!
Vihula vald, Eisma küla
Hind 42 200 €
Kinnistu 1891 m2, maja 83,7 m2, 4 
tuba, saun, garaaž
Eve Kalm 5623 1534

Perele soe ja avar korter!
Väike-Maarja alevik, Ravi 2
Hind 17 000 € 
4 tuba, 70 m², korrus 5/5, kelder
Nele Lauk 5697 5217

Mõnus maja metsaveerel!
Haljala v., Aaspere küla  
Hind 49 990 € 
Kinnistu 5 ha, elamu 174,5 m², 5 
tuba, uued aknad, abihooned.   
Margus Punane 504 9998

1-toaline korter Sõmeru keskuses!
Sõmeru alevik,  Puiestee 1
Hind 9900 € UUS HIND!
32 m², korrus 1/3, uued aknad, uued 
uksed, san.remon   vajav
Triinu Heinluht 5391 0678

Renoveeritud korter, privaatne 
hooviala!
Rakvere, Pos   25  
Hind 37 990 € 
2 tuba, 57,6 m², 1/2 korrus, avatud 
köök/elutuba, saun
Margus Punane 504 9998

Hubane korter kaupluse läheduses!
Kunda, Kalda 16
Hind 5900 € UUS HIND!
49,10 m², korrus 2/2, uued aknad, 
san.remon   vajav
Taivi Kask 5567 1233

Maja mõisapargi läheduses
Vihula v., Sagadi küla 
Hind 37 000 € UUS HIND!
Kinnistu 2,56 ha, elamu 90 m², uus 
katus, aknad, sep  k, dush wc, saun.   
Margus Punane 504 9998

Suure krundiga elamu Vihula vallas!
Vihula vald, Noonu küla, Välja
Hind 34 900 €
krunt 25 591 m², 4 tuba, 126,70 m², 
pake  aknad, puurkaev   
Taivi Kask 5567 1233

Maale elama või suvitama!
Laekvere vald, Arukse küla
Hind 17 900 € 
Krunt 1781 m², elamu 59,8 m², 3 
tuba, saun, garaaž, puukuur
Taivi Kask 5567 1233

Roman  line suvekodu!
Rägavere vald, Mõedaka küla, 
Mäekünka
Hind 31 900 € 
3 tuba, 70 m², kinnistu 6 938 m2, 
Nele Lauk 5697 5217

Madalad kulud, ahikü  ega korter!
Sõmeru alevik, Pargi 3
Hind 17 000 € 
2 tuba, 45 m², garaaž, oma aed
Nele Lauk 5697 5217

Ilus ahjukü  ega korter!
Roodevälja küla, Arkna tee 50
Hind 13 200 €
2 tuba, 41 m2, korrus 1/2, dush, kuur, 
aiamaa võimalus
Eve Kalm 5623 1534
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• Ostan 1toalise k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 5081 
311 Marek

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

•  Ostan Rakveres  3 - 4 t o a l i s e 
ahiküttega korteri. Võib vajada 
remonti. Tel 5811 7701

• Ostan soodsalt korras maja või 
4toalise korteri Rakvers. Tel 5332 
8728

• Ostan maamaja  kuni 10 km 
Rakverest. Tel 5528 627

• Noor töötav pere soovib osta 
korteri või maja järelmaksuga 
Lääne-Virumaal (sissemaks ja 
paberid notariaalselt). Tel 5839 2379

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

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

• Võtan üürile garaaži Rakveres. Tel 
5566 9297

VÕTAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

ANNAN ÜÜRILE

• Võtan üürile k.m. korterisse korra-
liku ja töötava inimese. Tel 5686 9866

• Üürile anda 1toaline k.m. möb-
leeritud korter (mitte suitsetajale) 
Rakvere kesklinnas al. 1. oktoobrist. 
Tel 5590 3580, 60 41 050

• Anda soodsalt üürile k.m. 1toaline 
korter (28 m2) Rakveres. Tel 5816 
2229

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

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

• Anda üürile Rakveres Vabaduse 5 
2toaline mug. möbleeritud korter. 
Hind 220 € + kom.maksud. Tel 5664 
4088

• Soovin anda pikemaks ajaks üürile 
kõigi mugavustega 2toalise korteri 
Rakvere kesklinnas. Korter vajab 
remonti ja sisustamist. Helistada tel 
5302 3963

• Üürile anda 2toaline möbleeritud 
korter Vinnis. Tel 5226 976

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

• Üürile anda korter. Tel 5836 1490

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

• Anda üürile garaaž Terase tn. Tel 
5029 052

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

• www.toonklaas.ee

•  Müüa Audi 80 B4  1992.  a. 
Ülevaatus kuni 08.2016. Hind 500 
€. Tel 5184451

• Müüa Fiat Stilo 1,2B -02. a; Suzuki 
Swift 1,3B -01. a; Nissan Sunny 1,5B 
-86. Sõidukorras. Tel 5558 5956

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

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

• Müüa Opel Astra Elegance 1,8i 
2003. a 92 kW, kirsipunane metallik, 
sedaan, bensiin, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, kesklukk, 4xel.
aknad, sametsalong, Opeli orig. 
valuveljed, v. heas tehnilises korras, 
kehtiv ülevaatus 05/2016, ilus auto, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780 

• Müüa Opel Vectra 1,8 2000. a must 
metallik, universaal, v.h. korras. Tel 
5174 193

• Müüa VW Golf II 1990. a. Tel 5626 
3758

• Müüa mootorpaat Marino Sport 
14 koos mootori ja haagisega. Hind 
2300 €, tingi! Tel 5168 084

• Ostan VAZide uusi plekke, ilukil-
pe, tulesid, stangesid, Vene-aeg-
seid uusi rehve. Tel 5157 395
• Ostan sõiduauto või kaubiku, mis 
vajab keevitust või pisiremonti. Tel 
5031 849

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

• Ostan Moskvitši ilukilpe, ilukilbi 
ümber olevaid võrusid, 2140 
tagumised amordid, uusi rehve, 
veneaegseid summutaja otsasid 
(kõik margid). Tel 5136 690

•  O s t a n  P r o g r e s s  2 / 2 M 
d o k u m e n t i d e g a  p a a d i  k e r e . 
Seisukord ei oma tähtsust. Hind 
kuni 500 €. Tel 5340 5082

SÕIDUKID

• Rendime pukseerimishaagist, 
m i l l e g a  s a a b  p u k s e e r i d a 
sõidukeid B-kategooria juhiloaga. 
Rendihind: 12 h 15 €, 24 h 25 €, 
võimalik ka pukseerimisteenus 
0,35 € km+ haagise rendihind. 
Asukoht Väike-Maarja vald Määri 
küla. Telefon 52 17 300

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

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Karitsa külas. Vesi sees (dušš), 
mööbel, kasvuhoone, puukuur. Ilus 
koht. Tel 5568 8782

• Müüa 2toaline korter Tapal. 
Kontakt 5379 1126

• Müüa 2toaline korter. Avatud 
köögiga, möbleeritud, pakettaknad, 
korralik ühistu. Hind kokkuleppel. 
Korter on Kundas. Tel 5160 334

• Müüa 2toaline korter Kundas. 
Hind 2700 €. Tel 5673 4299

• Müüa 2toaline korter Kundas Mäe 
1. Vajab remonti. Hind 2000 €. Tel 
5664 9700

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

• Müüa 3toaline  korter Rakveres 
Vabaduse tn (62,4 m2, II korrus, toad 
eraldi, suur köök, rõdu). Tel 5093 521

•  Mü ü a  V- Ma a r j a s  3 t o a l i n e 
ahiküttega renoveeritud korter. 
Hind kokkuleppel. Tel 5649 8868

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

•  M ü ü a  4 t o a l i n e  k o r t e r 
Veltsis (2/3, 80m2). Elektriküte 
(õhksoojuspump), võimalik 
sisse ehitada kamin. Madalad 
kom. kulud (u. 35 eurot ilma 
veemaksuta). Pakettaknad, rõdu. 
200 m eemal lasteaed-algkool. 
Rahulik koht. Hind 23 800 €. 
E-mail: susynet@hot.ee Tel.+358 
405 911 116

• Müüa 4toaline korter Laekveres.  
Tel 5801 9631

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

• Müüa ridaelamu Pajustis. Pooleli 
olev remont, kulud väikesed. Hind 
32 000 €, tingi! Tel 5852 8404

• Müüa maja  otse omanikult 
Rakveres Kotka 20. Hinna suhtes  
läbirääkimised objekti juures. Tel 
5136 690

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

• Müüa Lääne-Virumaal Haljala 
vallas vanem maja, vajab remonti. 
Krunt 3200 m2. Info 5664 3580

• Müüa maja Väike-Maarja vallas 
Eipri  külas.  4 tuba ja köök + 
abihooned. Krunt 1,04 ha. Hind 
29000 €. Lisainfo tel 5812 7303

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

• Müüa krunt (1240 m2). Tel 5570 
990
• Müüa garaaž Rakveres. Tel 5248 
227

www.kuulutaja.ee

• Müüa GA Z-52 mootorid ja 
käigukastid. Tel 5112 204

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

• Müüa VAZi talverehvid velgedel ja 
muid VAZi varuosi ja M20 (Pobeda) 
käigukast. Tel 5646 0366

• Müüa pihustid Ford Mondeo 2.0 
2001-7. a, 35 € tk. Tel 5646 6933

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 511 9569, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 
D a c i a  S a n d e ro ,  0 1 / 2 0 1 2 a . 
1.2(55kw), bensiin, manuaal, punane. 
Sn: 141 517km. Hind: 5390.-

Peugeot 207, 08/2010a. 1.4 (50kw), 
diisel, manuaal, hõbedane met. Sn: 
60 300km. Hind: 6490.-

Nissan Qashqai Visia, 09/2008a. 1.5 
(78kw), diisel, manuaal, hall met. Sn: 
208 735km. Hind: 6490.- 

Renault Trafi c 8 kohta, 01/2008a. 
2.0 (66kw), diisel, manuaal, hall met. 
Sn: 220 490km. Hind: 7990.- 

Renault Trafi c 7 kohta, 06/2010a.2.0 
(84kw), diisel, manuaal, hõbedane 
met. Sn: 161 115km. Hind: 8790.- 

Nissan Juke Visia, 02/2011a. 
1.6(86kw),  bensiin,  manuaal, 
hõbedane met. Sn: 59 420km. Hind: 
8990.-

Renault Clio Expression, 03/2013a. 
1.2 (55kw), bensiin, manuaal, must 
met. Sn: 25 822km. Hind: 9290.-

Peugeot 508 Allure, 1.6(115kw), 
bensiin, manuaal, pruun met. Sn: 131 
920km. Hind: 10 290.-

Nissan Qashqai+2, 03/2010a. 
2.0(104kw), bensiin, manuaal, must 
met. Sn: 160 750km. Hind: 10 490.-

Peugeot Partner Tepee, 08/2013a. 
1.6 (55kw), diisel, manuaal, hõbedane 
met. Sn: 52 176km. Hind: 10 990.-

Peugeot Partner, 08/2013a. 1.6 
(55kw), diisel, manuaal, must met. 
Sn: 51335km. Hind: 11 490.-

Renault Capture Zen, 09/2013a. 0.9 
(66kw), bensiin, manuaal, must met. 
Sn: 42 490km. Hind: 11 490.-

Peugeot 308, 10/2014a. 1.2 (60kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 12 
510km. Hind: 11 990.-

Nissan Qashqai Acenta, 10/2012a. 
1.6(86kw), bensiin, manuaal, punane 
met. Sn: 51 160km. Hind: 12 790.-

Nissan Qashqai Visia, 05/2012a. 
1.6(86kw), bensiin, automaat, punane 
met. Sn: 51 050km. Hind: 12 900.-

Nissan Qashqai Acenta, 03/2012a. 
1.6(86kw), hõbedane met. Sn: 44 
050km. Hind: 12 990.-

Nissan Qashqai Acenta 4x4, 
04/2012a. 1.6 (96kw), diisel , 
manuaal, hõbedane met. Sn: 111 
900km. Hind: 13 290.-

Nissan Qashqai Acenta, 10/2011a. 
2.0(110kw), diisel, manuaal, 4x4, lilla 
met. Sn: 79 626km. Hind: 13 490.-

Nissan Qashqai Acenta, 01/2013a. 
1.5(81kw), diisel, manuaal, hall met. 
Sn: 68 865km. Hind: 14 490.-

Renault Trafi c Pack Clim, 04/2012a. 
2.0 (66kw), 6 kohta, diisel, manuaal, 
valge. Sn: 95 742km. Hind: 14 990.-

N i s san  Qashqa i+2  Acenta , 
01/2013a. 1.6(96kw), diisel, manuaal, 
Sn: 95 645k. Hind: 15 490.- 

Nissan Qashqai Acenta Connect 
Safety Pack, 06/2014a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, Sn: 14 583km. 
Hind: 17 990.-

Nissan Qashqai Acenta Connect, 
09/2014a. 1.5(81kw), diisel, manuaal, 
lilla met. Sn: 10 340km. Hind: 20 
990.-

Nissan X-Trail Acenta, 03/2015a. 
1.6 96Kw), diisel, automaat, must 
met. Sn: 10 735km. Hind: 25 990.-

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511

viru@toonklaas.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car     1,8i             98
AUDI S4/A4       4,2 i             06
AUDI A3          1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI -00
AUDI A8                          3,7I/aut                  97
AUDI 80/90/Q/coupe                           84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/quattro                94 
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 quattro     3,6i/4,2i/aut    89

ALFA ROMEO 33/164  3,0i       83-94

BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut       86
BMW E34      520i/518i           94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe            92-95
BMW E38         4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46  car/coupe   1,9i/2,0T        -05

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

UUS! DACIA LOGAN         1,4i                       06
DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ     0,8i            99

FIAT TIPO       1,7D        88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i       95-98
FIAT PUNTO       1,2i             -05
FIAT MAREA sed/car                            96

FORD TRANSIT     2,0TD           02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO             93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      -03
FORD ESCORT /ORION   91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                  87-98
FORD FIESTA              84-95
FORD FOCUS                                               -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i       90
FORD COURIER     1,3i                -99

HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut       -98

HYUNDAI ACCENT 3 ust 1,3i          00
HYUNDAI PONY sed/3ust 1,5/1,3        93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA         -97
HYUNDAI GETZ     1,4                        08

KIA CARNIVAL             2,9TD/aut         99
LANDROVER FREELANDER  1,8i           97

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

MAZDA B2500                0 6
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i    85-95
MAZDA 323F      1,6i/1,5i    92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car              -02
MAZDA XEDOS 6    2,0V6          92-94
MAZDA 6 sed     2,0                    02

MB CLK                   97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car          93-00
MB E-klass                                                  -00
MITSUBISHI PAJERO                      -97
MITSUBISHI GALANT                                   -00
MITSUBISHI LANCER sed/car        85-00
MITSUBISHI COLT                        88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust           97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                    -07

NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i   95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                 01

UUS! NISSAN KING-CAB  2,5TD                      99
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i    86-95

OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i       02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I           92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                      09
OPEL SINTRA        2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD        89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                             2,0 TD                        99
UUS! OPEL MERIVA           1,6 i                      05 

PEUGEOT 405/205/306/309        83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER    2,5TD               99
PEUGEOT 206 3ust  1,1                 99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi       05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                      06
PEUGEOT PARTNER        1,9D                -04

PORSCHE 924     2,0         82/85

RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0     85-98
RENAULT SAFRANE  2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD   96-99
REANULT THALIA      1,4                    -04

ROVER 620/416     1,6i/2,0i    93-00

SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car              2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY    2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                    06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95
UUS! SEAT LEON               1,6i                      02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00

TOYOTA CARINA E/car 1,6i       92-97
TOYOTA COROLLA 3ust 1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA    2,4i              95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO       1,0i                       06

VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO Classic    1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                  92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6          98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi   -02

VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD            06
VOLVO S80/V80            2,5TDi          99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD               06
 LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Autostereote ja * Autostereote ja 
multimeedia paigaldusmultimeedia paigaldus
* Haakekonksude müük * Haakekonksude müük 
ja paigaldusja paigaldus
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KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

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

Kvaliteetne ja soodne

RAAMATUPIDAMISTEENUS

www.mestertgrupp.ee. 

Kirjuta 

info@mestertgrupp.ee 

või helista +372 52 72 708

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

• 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

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Järvamaal, 
Lääne- ja Ida Virumaal. 

Levib maal ja linnas. 
Kuumakse alates 

7 eurost
Info ja tellimine 519 616 06

info@igorexa.ee
www.igorexa.ee

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika

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

• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine

• esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899

TEENUSED

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Ehitus- ja torutööd. Tel 5069 683

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

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

• Teen sis eremonditöid  (k.a 
maalritöid). Tel 5168 084

• Üldehitus- ja remonditööd, 
viimistlustööd ja korterite remont. 
Tel 51 87 131

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa 5695 
4670

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

• Kogemustega ehitusmees teostab 
üldehitus-, katuse-, fassaadi-, 
s i s e v i i m i s t l u s - ,  m a a l r i -  j a 
plaatimistöid. Tel 5290 735

• Väiksem ehitus firma teeb kõiki 
ehitustöid. Korterite, eramute, 
äriruumide remont- ja ehitustööd. 
Katuste ja fassaadide ehitus, 
vundamendi soojustamine. Tel 
5349 1627

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

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

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

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

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

• Ehitan ja remondin aedasid ja 
jalgväravaid, ehitan ja remondin 
saunasid ja vannitubasid. Tel 5661 
2942 või an75@hot.ee

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

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

• Paigaldame tänavakive. Tel 5382 
6917

ELAMUAUDIT OÜ

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

Tel: 5098440
urmas@elamuaudit.ee

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

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

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

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 
4670

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

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

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

• Kolimisteenus. Kiire ja mugav! Tel 
5646 7038

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 5061 
547, 32 278 22

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

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

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

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

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

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

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

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

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

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

• Ekskavaatorite rent (vajadusel 
koos juhiga). Tel 56467038

• MULLAFREESI RENT! Hind koos 
tööga soodne! Jääb labidas sirgeks ja 
selg terveks! Tel 5567 5755

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

• Pressin õunamahla. Tel 5390 9168

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• FELIX BÄND – neljas keeles. 
Parim. Soodne. Tel 5559 3419

• MAHE tõmbab teie peo käima 
igal pool, igal ajal ja iga ilmaga. 
Tel 509 7850
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Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

www.prtgrupp.ee

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

* 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

Rakvere, Tallinna tn 38. 
(hoovis)

Pakub: 

ALUMIINIUMI JA 
ROOSTEVABA TERASE

KEEVITUS JA 
PAINUTUS TÖID.

Info: 5666 9401

RakWeld@Gmail.com

Paigaldame 

tänava-ja äärekive, 

ehitame puit-ja 
võrkaedasid,

 lammutustööd, 

haljastustööd. 

Killustiku, liiva, 

freesasfaldi müük.

Tel 58129927

e-post: citybar@mail.ee

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

Ehitustööd

Tel 5860 0196

TÄNAVAKIVI 

PAIGALDUS,

HALJASTUSTÖÖD 

ESKIISIST 

RAJAMISENI.

5113 328, 5066 294

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Interno Ehitus OÜ

• Üldehitustööd
• Fassaaditööd
• Korteri remonditööd

5026012
internoehitus@gmail.com

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeeri-
mine
* välis vee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaadi- ja katusetööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi 
renoveerimistööd
* lumelükkamine, katuste 
puhastamine

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

Teostame 
üldehitustöid.
Vundamendid

Müürid
Puitkarkassid

Fassaadid
Katused

Uksed, aknad
Materjalid otse tootjatelt.

Nõustamine ja 
hinnapakkumine 

meie poolt.

Tel 5685 6320

VEE- ,  
KANALISATSIOONI-  

ja 
KÜTTESÜSTEEMIDE 

ehitus, hooldus ja 
remont. 

3244103, 56621147,
enki.erel@gmail.com

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 5650 0368, 5699 7000
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

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

• Müüa uued dušiseinad (pendel, 
90x185, 2 tk) ja garaaž Tuule tn 
lõpus. Kokkleppe hinnad. Tel 5852 
8509

• Lammutamisele minevast majast 
ära anda puitaknad, laminaati ja 
erinevat puitmaterjali. Sümbool-
se hinna eest sise- ja välisuksed, 
kraanikausid ja boiler. Tel 5134 
175, 5187 746

• Müüa köögikapp (60x80, kõrgus 60 
cm) ja arvutikõlarid (bassikõlariga). 
Tel 5809 3231

• Müüa uus laulatusekleit. 140 €. 
Tel 5645 1242

• Müüa pelletkamin-ahi (uus). 
Tel 5349 1377

• Müüa uus õhksoojuspump EU-
ROM WAC 11R 3,5 kW sooja. Hind 
320 €. Tel 5209 960

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

•  Mü ü a  s u u re  t o o t l i k ku s e ga 
e l e k t r i l i n e  ( 3 8 0 V  m o o t o r ) 
õunapurusti. Hind 350 5. Tel 5669 
6047

•  Mü ü a  v ä l i v o o d i ,  e l . p l i i t , 
lapsevanker, lastejalgratas (5-7a). 
Tel 5594 7776

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

• Kui sa tahad ehitada klaasist 
ka s v u h o o n e t ,  s i i s  t u l e  a i t a 
lammutada vana. Saad klaasid 
tasuta. Rakverest 11 km. Tel 5656 
6600

•  M ü ü a  m a h l a p r e s s , 
õunapurustaja, kreissaag , 
3m metsakuiva kuusepuud 
ja saetud segapuud. Asukoht 
Tamsalu vald. Hind kokkuleppel. 
Küsi 5194 9417

Kuulutused

Hinnad alates 3180 €.

Kauplus NAELAREMONT, 
Rakvere Jaama pst. 11

Tel. 5453 80 53, 7751 001

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

NB! Kauba toome Eesti piires 
tasuta kohale!!!

MÜÜA UUED HALUMASINAD 
Taanist, Saksamaalt ja Itaaliast.

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

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

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

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

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

•  S o o d s a l t  mü ü a  k r e i s s a a g , 
klaasplokid ja aknaraamid. Tel 
32 270 49

• Müüa plokke (335x255x120). Tel 
5198 4315

EHITUS

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KÜTTEPUUD

JALGRATTAD 

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

Lastele lai mudelivalik, 
hind alates 75 €.

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

Ostan kasutatud jalgrat-
taid, mopeede jm. 

Remont tel 5341 5771

VINTSID, RAUAD, 
TÕSTESARJAD 

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

Rakvere, Vilde 14 
bussijaama vastas 
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

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

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

KODU

K A S U TAT U D  R I I E T E 
MÜÜK UUS KAUP!
L, 12.09 9-14 Jopede müük 

Kadrina sügislaadal
P, 13.09 11-12.30 V-Maarja 

Pastoraadi hoones
P, 14.30-16 Sõmeru endises 

kohvikus
E, 14.09 13-14.30 Vinni 

päevakeskuses
Info 5344 8932

MÜÜME:

* PUITBRIKETT 

(kandiline ja 

ümmargune)

* TURBABRIKETT

* KÜTTEGRAANULEID

* KIVISÜSI

* KAMINAPUID JA 

KLOTSE

Rakvere Kütteladu, 

Narva 17, tel. 32 51 101

Paide Kütteladu, 

Parkali 18, 

tel. 3832088

www.algaveod.ee

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

Too oma STIHLi 
mootorseade 
hooldusesse. 

STIHL annab Sinu 
bensiinimootoriga 

STIHL seadmele 
TASUTA 
õhufiltri, 

süüteküünla ja 
kütusefiltri.

Osade vahetus ja   
seadistus vaid 8 €

Laada 20, Rakvere
Pikk 25, Väike-Maarja

32 55 332
www.forestplus.ee

Hooldekomplekti tavahind alates 28 €

Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee

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

•  O s t a n  p u u p l i i d i l e  v a n u 
pliidirõngaid. Tel 5613 0090

• Ostan õunapurusti ja mahlapres-
si. Tel 5558 3686

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

• Ostan vanu vene mudeleid. Tel 
5463 7570 

• Ostan Vene-aegseid ehteid: 
merevaigust kaelakee (huvitavad 
ka muud merevaigutooted) ja 
vanu ehteid (sõled, prossid, 
mansetid jne), käekellasid, kuld- 
ja hõbe ehteid, vanu söögiriistu ja 
palju muud. Maksan teie soovitud 
hinna. Alati aus asjaajamine ja 
aitan ka hinnata. Tel 5872 5458

• Ajaloohuviline ostab Saksa tääk-
noa, kiivri, vöörihma, saapad, 
riietust jne. Samuti ostan vanaaegse 
mootorratta (võib ka veneaegseid 
pakkuda). Tel 5665 5551

• Ostan raamatuid sarjast „Seiklus-
jutte maalt ja merelt“. Tel 5645 1242

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

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

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

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

TASUTA VANAMETALLI 
KORISTUS 

(vannid, ahjud, radiaatorid, torud, 
plekk, akud, tööriistad jne)

Harjumaal, Lääne- ja Ida-Virumaal.
Tel 5079 984

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

• Müüa lõhutud küttepuid (lepp). 
Tel 5850 1724

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

• SUUR LAOTÜHJENDUSMÜÜK. 
Anname ära kõrge kütteväärtusega 
lehise puitbriketti hinnaga 120 
eurot/tonn. Kampaania kehtib, 
kuni kaupa jätkub! Minimaalne 
kogus 1 tonni. Transpordi võimalus. 
Lisainfot telefonil: 5347 6878 või: 
marek@wellmax.ee

•  Г Р А Н Д И О З Н А Я 
РАСПРОДАЖА! Распродаем самый 
теплотворный брикет из опилок 
лиственницы по цене 120 евро за 
тонну. Кампания действует до тех 
пор, пока товар есть в наличии. 
Минимальный заказ 1 тонны. 
Возможна транспортная доставка. 
Дополнительная информация по 
телефону 5347 6878 или по эл.почте 
marek@wellmax.ee
• Müüa Rakveres kuivad küttepuud 
40L võrgus (lepp, 30 cm). Hind 2 €/
kott. Tel 5567 5755
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• Ostan silikaatkivi (88x120x250, 
valge). Tel 5800 4824

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

• Müüa merisigu. Tel 5463 1566

•  Ä r a  a n d a  h e a s s e  p e r e s s e 
steriliseeritud kassiproua. Rahulik 
ja paimaias. Hetkel elanud aasta 
kortermajas, kuid oleks tänulik, 
kui saaks natuke ka õues käia. Tel 
5622 8785

• Kellel puudu stressimaandaja 
ja vahva nurrumootor? Kolm 
sõbrakest on “oma inimest” 
otsimas, et muuta pikad õhtud 
oma nurrumisega õdusamaks. 
Helista 5621 7205 või kirjuta 
kaisa.liisi@gmail.com

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

LOOMAD

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

SAEMATERJALI 
MÜÜK

Väike-Maarjas. Transpordi 
võimalus.

OSTAME OKASPUU 
PALKI

Tel 5150 268

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 
Tel 528 8224 

www.uhtnapuit.ee

Müüa 

SÕELUTUD 
MULDA

KILLUSTIKU

LIIVA 

koos transpordiga. 

Info tel. 53 456 605

• Müüa toidukartulit ja kooritud 
toidukartulit. Tel 5165 692

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

• Müüa toidukartulit „Laura“. Tel 
5349 2125

• Müüa toidukartulit  „Agria“, 
Leyla“, „Laura“ asukohaga Aasperes. 
Transpordi võimalus. Tel 5565 1553

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

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

• Müüa pohli 2,50 €/L. Tel 5820 5070

• Müüa 2teljeline traktorikäru ning 
keevitusaparaat. Tel 5664 8091

• Müüa kvaliteetset kompostmulda. 
Transpordivõimalus. Lisainfo telefo-
nil 5259 239, 5053 340

• Müüa kvaliteetset sõelutud 
mulda koos transpordiga. Tel 
5077 365

• Müüa sõelutud mulda. Tel  
+372 527 0059

• Müüa mahe kompost sõnnikut. 
Tel 5617 3837

• Müüa noored  jäärad, uted, 
lambaliha. Tel 5143 787

• Müüa noored kirjud kuked 3 €/tk. 
Tel 5647 5314

• Müüa 2kuune lehmvasikas. Tel 
5346 7897

PÕLLUMAJANDUS

METS

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

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

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

VANAVARA

TEATED

MUUD
• www.toonklaas.ee

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

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

• ALUMIINIUMIST KATUSEREDE-
LID. Õhtuti tel 5289 418

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

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

• Sensitiiv Ants Pihlap (haigused, 
alkoholism, needus, sõltuvused) 
Rakveres kolmap, 16. sept. Tel 5395 
2575

• Jurist. Tel +372 50 34 352

• Õigusabi. Tel 517 9278. E-post 
mh.konsult@hot.ee

• Rannu Külamajas on privaatne 
k o h t  p i d a d a  s ü n n i p ä e v i , 
kokkutulekuid, peielaudu ja 
muid üritusi. On võimalik tellida 
ka toitlustus. Hinnad soodsad 
kokkuleppel. Telefon 5662 1985

• Pidutse NELJA TAMME TALUS. 
Tel 5816 2229

• Ootan teid kõiki juuksurisse 
Rakveres Laada 14. Reg. 5620 3174

TUTVUS

• Soovin osta maasikataimi. Tel 
5547 511

•  O s t a n  r e m o n d i r a a m a t u d 
(veoautod, traktorid) ja mehaaniku 
käsiraamatu. Võib pakkuda ka 
muud remondiandmeid. Tel 5900 
0391 • Olen 60+ mees ja sooviksin veidigi 

päikest oma juba ammugi rutiinsesse 
ellu. Kui oled 55-60 naine ja samas 
situatsioonis, helista tel 5907 6212. 
Kohtume!

• Müüme metallist värava- ja 
aiaposte (ümar-, nelikanttoru). 
Saadaval erinevad mõõdud. Tel 
5394 6666

• Müüa aiapostid, sil.kive. Tel 5594 
7776

• Soodsalt müüa suured lainelised 
Gutta katuseplaadid, kreissaag ja 
õlleankur. Tel 5804 4580, õhtuti

MÜÜA 
SÕELUMATA JA 

SÕELUTUD MULDA, 
LIIVA, KILLUSTIKKU JA 
FREESITUD  ASFALDIT.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

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

j
ogu Eestis.

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

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

märgid, paberraha, 
sõjatemaatika (kiivrid, 

mõõgad, pandlad, vormid) 
jpm. 

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud 
majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 (vana 

turuhoone), RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

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

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

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

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

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

pildiraamid, 
mänguasjad, mündid, märgid, 

paberraha jpm. 
Valikuliselt ostame ka 
nõuk.aegset kraami. 

RAHA KOHE. 
Tühjendusostud majapidamiste 

likvideerimisel. 
KOJUKUTSED on kõikides 

GROSSI kaupluste 
asupiirkondades üle Eesti 

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

HOOAJA LÕPUNI
12. SEPTEMBRINI

KOGU KAUP 
-30%

Avatud E-R 8-18, 
       L 9-15

www.modrikuiluaed.ee

Tel 506 6294

Rakveres, Rägavere tee 42 

(Espaki kõrval)

 POHLA POES 

LÕPUMÜÜK!

Võimalik osta:

laagreid, tihendeid, 

kiilrihmasid ja 

traktori varuosi 

(hulgi soodsamalt)

OÜ Trakauto 

Lepna tee 3 

E-R 9-16

Info 5210 534

Palume külastada!

Müüa uusi ja kasutatud 
SÜLEARVUTEID, TAHVLEID, 

TELEFONE Remont. 
Järelmaks. 

Tel 50 13393

Kvaliteetsed
E-sigaretid ja E-vedelikud 

soodsa hinnaga. 
www.powersmoke.ee

Rakveres Vaalakeskuses ning 
Laada tn 37 II korrusel

E d lik d
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Inimeste hooletuse tõttu 
visatakse aastas kümneid 
koduloomi tänavale. Kui 
neil hästi läheb, siis püü-
takse nad kinni, tuuakse 
loomade varjupaika ning 
hea õnne korral leiavad 
nad ka uue, hooliva pere. 
Virumaa loomade varju-
paigas puhuvad värsked 
tuuled, sest uus juhataja 
plaanib ümberkorraldusi, 
mis muudavad asukate elu-
keskkonna mugavamaks ja 
kenamaks, ning soov on 
lahti saada loomavangla 
kuvandist.

Mari Mölder

Virumaa loomade varjupai-
gas tervitab äge klähvimine 
iga uut külastajat. Mitte et 
koertel midagi viga oleks, 
vaid see on nende viis suhtle-
miseks ja tähelepanu tõmba-
miseks. 
Alles kolm päeva tagasi juha-
taja ametipostile asunud 
27aastasel Kati Rajal on kiire 
ja palju tegemist. Ta vaban-
dab, et peab korra kiiresti ära 
käima, et tuua vatitekke.

Ei ole olemas lõputult kurja 
koera
Maria Emma, kes paar päeva 
tagasi otsustas vabatahtliku-
na panustada loomade hoo-
litsemisse, silitab juhataja 
toas ühesilmset kassi. Tege-

Miks keegi 
mist on varjupaiga „põlisela-
nikuga“ - see kassi on seal ju-
ba mõnda aega elanud. Kassi 
karmist saatusest uued tööta-
jad midagi ei tea. Maria Em-
ma viib ta seniks ringkäigule, 
kuni Kati tagasi tuleb.
Õues olevates puurides väga 
palju koeri pole. Üks poolpi-
me ja teine veidike tigedust 
täis neljajalgne on püsielani-
kud, teistele otsitakse kodu. 
Alles hiljuti toodi Koerust ühe 
vanahärra juurest 12 väikest 
koera, kellele uute omanike 
leidmine käib edukalt. 
Üks suurt kasvu väga ilus 
õuekoer teeb kõik selleks, et 
teda märgataks ja kasvõi na-
tukenegi silitataks. Koer toodi 
Jõgevamaalt, kus ta mitu päe-
va ringi hulkus. Nüüd loode-
takse, et peremees välja il-
mub ja loom saaks tagasi ko-
ju.
Aedikutes on igasuguseid 
koeri, kellega varjupaigatöö-
taja hakkama peab saama. 
Mõni on muidugi väga keeru-
lise iseloomuga ega lase ke-
dagi ligi. Siiski leidub inimesi, 
kes suudavad mõista looma-
de psüühikat, ja nõnda suu-
detakse ka kõige agressiivse-
mad tegelased kontrolli alla 
saada. 
Näiteks on teistest koertest ja 
inimeste silmade alt eemal 
üks suur peni, kes lõriseb vi-
hast nii, et puur väriseb. Tema 
juures käib juba kolmandat 
kuud rääkimas ja teda toit-
mas Rakveres elav Liis. Ta üt-
les, et on koertega tegelenud 

juba mõnda aega ja praegu 
toimuvad ettevalmistused 
looma koju viimiseks. „Aeg ei 
ole küps, sest koer ei suhtu 
minu mehesse nii, nagu 
peaks. Natuke peab veel sot-
sialiseerimas käima,“ ütles 
Liis.
Vastne juhataja Kati Raja nen-
tis, et üldiselt on koertele uu-
te omanike leidmine hõlbus. 
„Soomlased tunnevad suurt 
huvi, nad vaatavad meie ko-
dulehte, helistavad ja üleüld-
se esitavad hästi palju küsi-
musi, mis tingimustel Eestist 
saaks endale looma võtta. 
Näiteks valisid ühed noored 
välja argliku koera ja käisid 
terve suve tema juures. Nad 
suhtlesid temaga ja käisid ja-
lutamas, et enne uude koju 
sõitmist hirmu ning stressi 
maha suruda,“ rääkis Kati ja 
tõdes, et palju koeri sõidabki 
ära naaberriiki.

Armukadedus viis varjupaika 
tagasi
Looma võtmine varjupaigast 
peab olema kaalutletud otsus 
ja alati pakutaksegi seda või-
malust, et saaks korduvalt 
käia loomaga suhtlemas. Suu-
reks abiks on need vabatahtli-
kud, kes võtavad väikeseid 
loomi enda juurde mõneks 
ajaks kasvatada. Seda nimeta-
takse hoiukodu teenuseks ja 
eesmärgiks on näiteks väga 
väikesed kassipojad koos 
emaga isoleerida teistest kas-
sidest. 
„Kiisubeebisid ei saa haiguste 
vastu vaktsineerida ja seetõt-
tu hoiame neid eraldi. Et 
säästa nende tervist, on ini-
mestel võimalus neid kasva-
tada. Varjupaik pakub selleks 
perioodiks kõik loomale vaja-
liku – puuri, käimlakasti, söö-
gid,“ selgitas Kati Raja. Ta üt-
les, et vahel on perioode, kus 
varjupaigas on väga palju 
kasse ja käes on ruumikitsi-
kus, ning siis oleks väga tore, 
kui inimesed pakuksid loo-
madele ajutiselt teist kodu.
Kahjuks tuleb ette ka äärmus-
likke juhtumeid, kus lihtsalt 
muud võimalust pole ja loom 
tuuakse tagasi. Nii pidi varju-
paika tagasi tulema kaks aas-
tat varem peresse võetud 
koer, sest probleeme tekitas 
armukadedus perre sündinud 
lapselapse vastu. Traagiliste 
sündmuste vältimiseks peab 
koer nüüd uue omaniku leid-
ma.
Lõpetuseks ütles Kati, et kui 
inimesel keerleb peas mõte 
omale uus pereliige võtta, siis 
tasub tulla uurima loomade 
varjupaika. Sealt võiks alati 
esimese valiku teha, sest loo-
mad on loomaarsti poolt 
kontrollitud, lisaks vaktsinee-
ritud, kiibistatud ja sterilisee-
ritud ning nendega ei tohiks 
mingit muret olla.

Vabatahtlik Maria Emma koos varjupaiga kodukassiga.
 Fotod: Mari Mölder

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!

Info tel 5843 7800

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED
Mälestame 

RIHO KAERA 

13. IX 1945 – 27. III 2009

70ndal sünniaastapäeval.

Lähedased 

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 10. september 2015
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Turul veel müügil:
* suvelilled, kudumid, suvelillekimbud

* tööstuskaup (riided ja jalanõud) 
* kasutatud riided

Kartul kg 0,50 0,80

Roheline sibul kg 3,00

Mugulsibul kg 1,50

Petersell kg 8,00

Porrolauk kg 2,00

Kurk kg 1,50 2,50

Till kg 8,00 10,00

V ä r s k e 
hapukurk

kg 4,00

Hapukapsas kg 1,50

Suvikõrvits kg 0,80 1,00

Tomat kg 1,50 2,00

Kapsas kg 0,40

Porgand kg 0,80 1,00

Kaalikas kg 1,00

Peet kg 1,00

Mustrõigas kg 2,00

Küüslauk kg 8,00

Aeduba kg 3,50

Põlduba kg 2,00

Paprika kg 1,50 2,50

Kibepipar kg 10,00

Pirnid kg 2,00 2,50

Õunad kg 1,00 1,50

Ploomid kg 1,50 4,00

Arooni kg 1,50

Pampel liiter 2,00

Mustikad liiter 3,00

Pohlad liiter 2,00

Jõhvikad liiter 5,00

Astelpaju kg 5,00 10,00

Mesi kg 6,50 7,00

Viinamarjad kg 2,00 3,00

Toorpiim T, N, 
L 9-12

liiter 0,67

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Avaldame kaastunnet Siirile, 

Liiale, Kristjanile ja Ainile 

HEINO ARUOJA 

kaotuse puhul. 

Merje perega

Avaldame kaastunnet 

Evi Neudorfi le kalli õe 

JUTA

kaotuse puhul. 

Erene, Elju, Mai

Südamlik kaastunnet Piretile kalli 

ema 

kaotuse puhul. 

Turu Kaubamaja 

kollektiiv 
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mind ei taha?

Suur sõbralik koer on juba nädalaid peremeheta.

Kust oled pärit?
Olen Rakveres sündinud, kuid kolisin Tallinnasse, kus õppi-
sin ämmaemandaks. Lääne-Viruga olin jätkuvalt tihedalt 
seotud, sest vanemad elavad Kadrinas.

Kuidas sattusid juhataja ametikohale?
Tallinnast kolisin Kiviõlisse, kus asusin tööle seiklusparki. 
Kuna tööleping lõppes, siis asusin Maidla noortekeskuses va-
batahtlikuna noortega tegelema. Kahjuks lõppes ka see töö-
leping ning olin mõnda aega tööotsija. Tegelikult nägi sõb-
ranna loomade varjupaiga töökuulutust ja soovitas kandi-
deerida. Kahtlesin alguses, kuid sõbranna õhutas kõvasti ta-
gant.

Kas teadsid ka, mis töö sind ees ootab?
Tegelikult ei teadnud, aga armastan väga loomi ja mul on 
palju jaksu ning väga suur tahe neid aidata. Kuna olen eelne-
valt seotud vabatahtlikkuse ja abistamisega, siis mulle on ala-
ti see teema olnud hingelähedane. Vend on vahel mu jutu 
peale öelnud, et ma oskan märgata neid, kellele abi vaja pak-
kuda.

Kuidas on läinud esimene töönädal?
Kiirelt ja väga hästi, sest nii palju head on juba juhtunud, kas-
või näiteks see, et varjupaika on end tööle pakkunud kaks va-
batahtlikku. Kuna hetkel kulub veel aega, et üle võtta tööjärg 
ja aru saada, mis siin toimub, siis varjupaikade üldjuhilt saab 
alati nõu ning tema motiveerib mind kõvasti. Uutele ideedele 
antakse kogu aeg roheline tuli.

Mis plaanis on?
Mõtteid on igasuguseid, eelkõige tahaks tegeleda korrastami-
sega. Kui vaadata asutust väljastpoolt, siis jääb mulje, et tege-
mist on vanglaga – kõrged müürid ja trellid. Sama on ka hoo-
vis. Pidasin nõu ühe tuttava aednikuga, kes heategevuse kor-
ras annab taimi. Põõsad istutame välja müüri ette ja roniroo-
sid hoovi kassimajade ümber. See muudab ümbruse ilusa-
maks ja sõbralikumaks, kutsudes inimesi ehk rohkem looma-
de varjupaika külastama. Veel tahaks kuudid korda teha – pi-
sut parandada ja üle värvida. Siinkohal ongi mul inimestele 

Kati Raja: loomade varjupaik peab muutuma hubaseks

üleskutse, et kellel on suvistest remonditöödest järele jäänud 
värve nii puidule kui ka metallile, siis varjupaik võtaks need 
hea meelega vastu. Samuti võtame jätkuvalt vastu igasugu 
tekke, välja arvatud inimeste riideid. Tekkidega saame loo-
made küljealuse mõnusalt pehmeks teha.
Kuna koertele on uue peremehe leidmine hõlpsam kui kassi-
dele, siis praegu toimuvad Rakvere teatriga läbirääkimised 
ühe toreda projekti läbiviimiseks, kus aitame kiisudele kodu-
sid leida. 

Kati Raja on õppinud ämmaemandaks, kuid loomi on ta kogu 
aeg armastanud.

Martin Alguse komöödiatükk Haljalas
Ugala teater naerutab Haljala Rahvamajas publikut Martin 
Alguse komöödiaga „Kaheksajalg“.
Oma 96. hooaega rohkete väljasõitudega alustav Ugala teater 
külastab 21. septembril Haljala Rahvamaja. Näidendi kesk-
mes on keskeakriisiga maadlev eesti mees Ville (Aarne Soro), 
kes üritab 24 tunni jooksul seljatada vähemalt kaheksa erine-
vat väljakutset. 
Komöödia „Kaheksajalg“ loo autor ja lavastaja on Martin Al-
gus. Laiem avalikkus teab teda kui geniaalset seriaalimeistrit. 
„Padjaklubi“, „Ment“ ja „Naabriplika“ on vaid mõned Martini 
klaviatuuril sündinud sarjad. „Kaheksajala“ puhul on Algus 
loonud stiilipuhta ja tempoka komöödia, mille tegevus toi-
mub just siin ja praegu Eesti riigis. 
Peategelase Ville ees seisab ülesanne, kuidas oma ummikus-
se jõudnud pereelu uuesti korda teha. Kas selleks on vaja la-
gunema kippuvas kodus remont valmis saada? Või hoopis 
suuta end kehtestada mehena majapidamises, kus arveid 
maksab su edukas naine? Üritada leida ühine keel oma teis-
melise pojaga või kirjutada raamat, mille valmimisse enam 
keegi ei usu? On selleks vaja avantüristist venda, kes tuleb 
Taist tagasi kodumaale, või tuleks hoopis puhastada energia-
väli, leppida maa ja veega?
Iga lahendus tekitab uue kriisi ja kogu päästetöö lõpeb sõna 
otseses mõttes suure pauguga, kus ühe tegelasena jõuab la-
vale ka diskokera-kaheksajalg. 
Peaosas on Aarno Soro, teistes osades Tarvo Vridolin, Jaana 
Kena, Vallo Kirs, Adeele Sepp, Klaudia Tiitsmaa, Tanel Ingi ja 
Andres Tabun.
Ugala teatri komöödiat „Kaheksajalg“ näeb Haljala Rahvama-
jas algusega kell 19.

Kuulutaja

LNT Spordi loeng 
külluseteadvuse 
loomisest
Aeroobikastuudio LNT Sport juha-
taja Merje Poomi sõnul on Eesti ini-
meste jaoks raha endiselt tabutee-
ma, kuid ta on veendunud, et tege-
likult on rahal positiivne energia. Et 
anda inimestele edasi enda aru-
saam rahasse suhtumisel, on Poom 
palunud Rakverre tulla rahateema-
list loengut pidama Almer Jansu.
Loeng „Külluseteadvus ja gongid“ 
toimub Rakveres LNT Spordis 11. 
septembril kell 18. Pileti hind on 15 
eurot.
Kes on Almer Jansu? Tema kodulehelt võib lugeda: „Tantsu- ja 
joogaõpetaja Almer Jansu on täiesti ebatüüpiline eesti mees, 
kel pole naist, lapsi, kinnisvara, majalaenu, üht kindlat töö-
kohta ega pensionisambaid. Maad ligi rõhuvaid muresid ja 
allapoole suunurki kah mitte! 
Kui mõni tõsine inimene Almerilt asjalikult pärib, et mis tööd 
ka mees õigupoolest teeb, tavatseb too vastata: „Ma ei teegi 
tööd, vaid tegelen oma hobidega.“ Ja hobisid on tal oi kui pal-
ju, nimelt valdab Almer mitmeid idamaiseid massaazhikuns-
te ning õieteraapiat, peab Tallinnas Müürivahe tänavas ma-
jas number 17 esoteeriliste kaupade poodi, keerutab kristall-
kausse ning teeb gongiteraapiat.“
Mis puutuvad küllusesse gongid? Almer Jansu on öelnud, et 
gongi tervendavad helid aitavad kehal ja vaimul lõdvestuda. 
Gong on holistiline instrument, mis ühendab teadvuse, ala-
teadvuse ja kõrgema teadvuse. Gongi müstilised helid vabas-
tavad keharakkudesse kuhjunud emotsioonid ja pinged. Ida-
maa filosoofia järgi aitavad gongid vabastada hirmudest ja 
teistest negatiivsetest emotsioonidest. 
„Ikka ja jälle kuulen inimesi kurtmas oma elu üle: finantsmu-
red, elukaaslasega mure, lastega mure, õnnetuks olemise 
mure, armastuse puudumine jne,“ kirjeldas Merje Poom. 
„Olen mõelnud, et tahaks nii väga keskväljakul hõigata ruu-
porisse, et armsad inimesed, usaldage elu loomulikku kulgu, 
ärge takerduge pisiasjadesse, vaadake suurt pilti. Tuleb suure 
tänulikkusega võtta vastu kogemused, mis elu pakub ja edasi 
minna.“
„Aga tean isegi, et sellise mõtte omaksvõtmine võtab aega,“ 
jätkas ta. „Aga et selle mõtte omaks võtmine meil paremini 
õnnestuks, on väga palju võimalusi ja tehnikaid ning meil on 
suur hulk toredaid ja armsaid inimesi, kes aitavad seda teha. 
Ja mul on hea meel, et Almer Jansu on taas Rakverre tulemas. 
Juba see positiivsus ja huumorimeel, mille ta kaasa toob, on 
nakatav.“

Katrin Kivi
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KUHU MINNA

Tapa Kultuurikoda
12. septembril kell 11 päev vanavanematele
Kell 11 Kuidas olla terve ilma medikamentideta?
Kell 12-14 pooletunnised töötoad arvuti algtõdedest (kust 
leida sõiduplaane, e-riik, e-post, otsingumootorid, arstile 
registreerimine)
Kell 12 kaunis igas eas. soengu ja meiginõuandeid asja-
tundjalt
Kell 13 Üks õun päevas hoiab arsti eemale! Mida kõike te-
ha koduaia õunast.
Pakume teed, mõnusaid õunakooke ja sekka natuke nalja 
ja muusikat!
Tule kodust välja!
15. septembril kell 18 ja 20 kino „Sipelgapoiss 2. Punase ti-
gediku kättemaks“ . Pilet 3 eurot, eelmüügist 2.50
17. septembril kell 19 Teater NO99 „Kodumaa karjed“. 
Öeldakse, et näitleja on ajastu lühikroonika. Täpselt seda 
ongi kriitiline standup “Kodumaa karjed”. Jaak Printsi 
huulil, peas ja kehas kõnelevad tekstid viimasest 25 aas-
tast. Spordikommentaarid, poliitikute kõned, lugejakirjad, 
reportaa�id, laulud, loosungid, intervjuud, kuulutused, 
reklaamid, pealkirjad, hirmud ja õnned. Neis tekstides po-
le muudetud isegi komakohti. Kuid ometi on kõik teisiti. 
Jaak Printsi soololavastus on emotsionaalne kokkuvõte 
häältest, millest moodustub nüüdisaegne Eesti inimene. 
See on skisofreeniline Eesti. Korraga kõlavad sõim ja joo-
vastumine. Karjatused ja hüüded. Rõõm ja kurbus.
Laval Jaak Prints. Koostöös Arvamusfestivaliga.
Piletid hinnaga 11 ja 13 eurot müügil Piletilevis, Pileti-
maailmas ja kultuurikoja kassas.

Rakvere Teater
18.09 kl 19 Oscar ja Roosamamma:Kirjad jumalale v. maja
(lav. Üllar Saaremäe)
 18.09 kl 19 Elu ja kuidas sellega toime tulla s.maja (lav. Ül-
lar Saaremäe)

Gustavi Maja
16. septembril alustab tegutsemist laste iganädalane KO-
KARING. Vajalik eelnev registreerumine! Shindo massaa� 
septembris kolmapäeval ja neljapäeval, vabad ajad ja info: 
www.gustavimaja.eu, tel +372 553 5871 Ly

Lääne-Virumaa Pensionäride Ühing
Klubi “Kuukiir” esimene klubiõhtu 18. oktoobril. Piletid 
saadaval teisipäeviti alates 29.09
Järgmised “Kuukiire” klubiõhtud 22. novembril ja 20. det-
sembril.
Mälumängu klubi tuleb kokku 14. oktoobril, 11. novemb-
ril ja 16. detsembril.
Ootame uusi liikmeid meie ühistesse ettevõtmistesse, et 
muuta need huvitavaks ja nauditavaks. Kõik uued liikmed 
on teretulnud.
Infot saab teisipäeviti Lääne-Virumaa Pensionäride Ühin-
gust Rakvere, Rohuaia 6, kell 10-13, telefon 32 445 013 või 
vajadusel telefonil 5278 162

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja septembri-
kuu üritused
15. septembril kell 15 projekti “Väärikalt vananeme - mit-
mekesiselt tegutseme” avaüritus. Loeng: “Luude ja liigeste 
probleemid” - lektor Liis Orav. Võimalus osta loodustoo-
teid.
16. septembril kell 10 liikumine
17. septembril kell 10 tantsuring
17. septembril kell 13.30 lauluring
23. septembril kell 10 liikumine
23. septembril kell 13 projekti “Väärikalt vananeme-mit-
mekesiselt tegutseme” toimetulekuköök “Kiika kööki”. 
Õpetame odavalt ja maitsvalt toitu valmistama. Osavõtust 
vajalik teatada 2 päeva enne üritust.
24. septembril kell 10 tantsuring
24. septembril kell 13.30 laulmine
28.–29. septembril kell 9.30-12.45 töötute tööklubi
28. septembril kell 13 Vaegkuuljate Ühingu teabepäev
30. septembril kell 10 võimlemine
30. septembril kell 13 Afaasia Ühingu teabepäev Sotsiaal-
keskuses. Info tel: 32 420 23, 5342 9043

Lääne-Virumaa Diabeetikute Selts 
Diabeetikute ja Parkinsoni Seltside liikmed - kutsume teid 
15. septembril kell 15 Puuetega Inimeste Kotta Lille tn. 8 
Rakveres loengule “Luude ja liigeste probleemid”. Lektor 
L. Orav.

TTIIKKII  TTRRIIKKII  SSTTUUUUDDIIOO
Laada 6 b II korrus, Rakvere

IInnffoo: tel 3220016, mob 5850 5140, info@tikitriki.ee, www.tikitriki.ee 

M

A

ESMASPÄEVITI KELL 10.30
ootab 1 3  aastaseid mudilasi

PS! VVõõiimmlleemmiinnee  llaappsseeooootteell  eemmaaddeellee  reedeti kell 17.30
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Laupäev 12 september

kell 20.00

11. SEPTEMBRIL, LAADA 6B, RAKVERE KELL 18:00

KUIDAS MÕJUTADA KÜLLUSETEADVUST ERINEVATE
KEHATEHNIKATEGA. VANADE ENERGIATE LAHTI

KOPUTAMINE, HÕÕRUMINE JA VENITAMINE.

INFO JA REGISTREERIMINE:
INFO@LNTSPORT.EE, 58505140, 3220016

KÜLLUSETEADVUS
GONGID

AVATUD JANSUKI POOD!

15.-

AEROOBIKASTUUDIOS
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Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428. www.omaporsas.ee

/kg
/kg

PARIMAD HINNAD!
1,75

1,85
€

€

Veerand siga

Hakkliha

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Disain- ja
fototapeedid

Hinnad alates

2,99 €/rull

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

Tel 5900 0140,
5599 4444

Asume Rakveres, Tsentrumi II korrusel (Koidula 1)
Võta ühendust telefonil +372 55 12 053

või e-posti teel info@hss.ee

Millega tegeleme?
* Müüme kasutatud süle- ja lauaarvuteid
* Müüme arvuti varuosasid
* Remondime süle-, tahvel- ja lauaarvuteid
* Hooldame süle-, tahvel- ja lauaarvuteid
* Rendime esitlustehnikat,
* Utiliseerime elektroonikat
* Teostame arvuti remonti ka Teie juures kodus

arvutitehnikat, GPSe

* 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

Rakveres mob: 53 053 053, rakvere@kvaliteetkliima.ee
Tallinnas mob: 51 00 568, tallinn@kvaliteetkliima.ee

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

KÜTE, JAHUTUS,
VENTILATSIOON,
SAN-TEHNILISED TÖÖD

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L

- 9.00-17.00

9.00-12.00

Äärelinna hinnad ka kesklinnas

retuusid 4.50
saapad 9.90
naiste polod 3.50

Tule ja

tutvu!
Tule ja

tutvu!

Rägavere tee kaubaladu nüüd uuel aadressil
Jakobsoni 11 Avatud E-R 9.30-17.30, L 10-14
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