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Tallinna 68, Rakvere
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RAKVERE XXXV RAHVAJOOKS

10 km distantsil selgitatakse ka Lääne-Virumaa meistrid maanteejooksus.
Jooksude stardid Kastani puiesteel, lõpp staadionil! Minijooksud staadionil!

Registreerimine
Minijooksud registreeritakse stardipaigas.

JOOKS LÄHEB LÄÄNE-VIRUMAA JOOKSUSARI 2018 ARVESTUSSE!

jooksupäeval alates kell 10.30 staadioni kergejõustikuruumis. Registreerimine lõpetatakse 30 minutit enne vastava
jooksudistantsi algust. Osalejakaartile märkida nimi, sünniaasta ja elukoht/klubi.

Stardimaks 5 eurot vaid 10 km jooksjaile, õpilased, tudengid ja pensionärid tasuta!

Kõikidele jooksjatele, alates 600 m distantsist, lõpetamise järjekorranumbriga diplom. Jooksudistantside võitjad, alates 600 m
jooksudest, autasustatakse karikaga. 4-liikmelistele peredele magus eriauhind. Lääne-Virumaa meistrivõistluste kolme paremat naist

ja meest autasustatakse maakonna meistrivõistluste medalitega. Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
Riietumise ja pesemisvõimalused staadionil, sõidukite parkimine spordikeskuse parklas.
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MINIJOOKSUD STAADIONIL
200 m 3 aastased ja nooremad
200 m 4 aastased
300 m 5 aastased
300 m 6 aastased
600 m 2010.-2011.a. sündinud tüdrukud ja poisid
600 m 2008.-2009.a. sündinud tüdrukud ja poisid
600 m 2006.-2007.a. sündinud tüdrukud ja poisid
1000 m 2004.-2005.a. sündinud tüdrukud ja poisid
1000 m 2002.-2003.a. sündinud tüdrukud ja poisid
10 km
2,6 km 2001.a. ja varem sündinud nais- ja meesjooksjad

(arvestus eraldi)
(arvestus eraldi)
(arvestus eraldi)
(arvestus eraldi)
(arvestus eraldi)

(arvestus eraldi)

Rakvere Kergejõustikuklubi ViKe. Tel 528 3122.

10 km vanuseklassid:
Absoluutklass (N+M)
N 35 1979-1981
N/M 40 1974-1978
N/M 45 1969-1973
N/M 50 1964-1968
N/M 55 1959-1963
N 60 1958 ja vanemad
M 60 1954-1958
M 65 1949-1953
M 70 1948 ja vanemad

rakvere@stik.ee

www.stik.ee

   Stik Autoremont

  Diagnostika ja elektritööd
  Alarmide ja lisaseadmete paigaldus
  Generaatorite ja starterite remont
  Lisasoenduste diagnoosimine ja remont

AUTODIAGNOSTIKAKESKUS

STIK Rakvere

Vabaduse tn 12, Rakvere

Tel +372 322 3855

Mob +372 520 5245

NB! MEIL ON OLEMAS KA

ORGINAAL DIAGNOSTIKA SEADMED 
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Arvo Pärdi nimelise 
muusikamaja valmimi-
sele astuti taas samm lä-
hemale – allkirjastati 
projekteerimisleping. 
Sel puhul peetud tsere-
moonial osales lisaks 
rohketele nimekatele 
külalistele, linnajuhti-
dele ja arhitektidele ka 
maestro Arvo Pärt.

Liisi Kanna

Pidulikul koosviibimisel all-
kirjastasid esmalt Arvo Pärt ja 
Rakvere linnapea Marko 
Torm nimekasutuslepingu. 
Seejärel pandi käsi alla pro-
jekteerimislepingule. Eelne-
valt astusid asjaosalised üles 
sõnavõttudega.

Helilooja Arvo Pärt kiitis 
muusikamaja rajamise eest-
vedajaid. „Need vägevad me-
hed ja naised, kes selle asjaga 
kümme aastat tagasi peale 
hakkasid – see on uskumatu, 
te kõik lähete ajalukku. Ja 
need vägevad mehed ja nai-
sed, kes selle lõpetama peak-
sid, samuti,“ lausus maestro.

Arvo Pärt tunnistas, et tal 
on maja nimega seoses ka üks 
mure. „Tegelikult on see Kot-
li maja, ärge unustage seda. 
Ta oli tõesti suur mees!“ sõ-
nas maestro.

Arvo Pärt pani saalisviibija-
tele südamele seda maja hoida 
ning ütles lõpetuseks muhe-
dalt: „Rakveres on kontserdi-
saal – ma võin nüüd rahuli-

Hoone omanik Eesti Raudtee 
ja Tapa vald on kooskõlasta-
mas koostöölepingut, mille 
tulemusena saab jaamahoone 
uue infrastruktuuri ning vä-
lisilme.

Riikliku raudteefirma kin-
nisvarahaldur Alar Laurimaa 
ütles, et jaamahoone ja kõr-
valasuva veetorni kordatege-
misele kaasa aitama ajendab 
raudteefirmat hea tahe. „Loo-
dame, et taolised väärikad 
hooned leiavad kasutuse ning 
elavdavad kogukondade elu,“ 
sõnas Laurimaa.

Eesti Raudtee on korralda-
mas praegu riigihankeid, et 
leida firmad, kes taasrajaksid 
jaamahoonesse veetorustiku 

ja kanalisatsiooni. „Hoonete 
välisilmete remontimine ja ka 
vaksalihoone katusekatte va-
hetus on plaanis kaugemas 
tulevikus,“ lausus Laurimaa.

Hoone rongireisijate 
silme all
Tapa vallavanem Alari Kirt 
nimetas asjaolu, et Eesti 
Raudtee on asunud korralda-
ma riigihankeid, suureks 
plussiks. „Põhimõtteliselt ole-
me kokku leppinud, et meie 
otsime hoonele rakenduse ja 
nemad veavad hoonesse es-
mase infrastruktuuri, nagu 
küte, kanalisatsioon ja juht-
med,“ ütles vallavanem.

Pooled soovivad plaanid 

Pärdi muusikamaja 
projekteerimine algab

kult magada.“
Kultuuriminister Indrek 

Saar tänas Arvo Pärti Eesti 
sünnipäeval tehtud kingituse 
eest, et ta lubas kasutada oma 
nime.

„See seab meile kõigile loo-
mulikult väga suure kohustu-
se. Juba ette tunnen kaasa ar-
hitektidele, kes peavad ühelt 
poolt väärtustama Alar Kotli 
arhitektuuri ja teiselt poolt 
looma maja, mis kannab en-
das Arvo Pärdi loomingulist 
geniaalsust ja inimlikku soo-
just, mida me ideaalis ju kõik 
sellest majast ootame. Majast, 
mis on olnud mitme küm-
nendi pikkune unistus Rak-
vere inimeste jaoks,“ sõnas 
kultuuriminister.

Rakvere linnavolikogu esi-
mees Mihkel Juhkami andis 
ka väikese ülevaate hoone ka-
vandamise loost. „Kümme-
kond aastat tagasi olime seal 
maal, et paljukestnud vaidlus-
tele, kus ja mismoodi kont-
serdimaja peaks välja nägema, 

tekkis mingisugune konk-
reetsem kuju – 50 aastat spor-
disaalina kasutuses olnud ki-
rikuhoone,“ meenutas Juhka-
mi.

„2008 oli meil uhke plaan 
valmis, kuulutasime välja ar-
hitektuurikonkursi. Tollal oli 
see Eesti mõistes ennekuul-
matult suur konkurss – 132 
võistlustööd 29 riigist. Usku-
ge, sellel on ainult üks põh-
jus – siit linnast on pärit Arvo 
Pärt, kes kohe alguses andis 
sellele ideele tugeva toetuse,“ 
jätkas volikogu esimees. „Kui 
võidutöö sõelutakse välja sel-
liselt konkursilt, siis see peab 
olema väärt asi.“

Konkursi võitjaks osutus 
Ainesidemos OÜ, hilisema 
nimega Celander Projekt OÜ. 
Ideekavandi autorid on arhi-
tektid Kristiina Aasvee, Kris-
tiina Hussar ja Anne Kose, 
kes nüüd projekteerimiseks 
on kokku tulnud Stuudio 
KAH OÜ näol.

Võidutöö ideest rääkis ar-

hitekt Anne Kose. „Kõige 
tähtsam oli selle töö puhul ik-
kagi kirik ise – uus maht ei 
tohi domineerida selle hoone 
üle,“ selgitas autor.

Ta tõi välja ka teise kindla 
veendumuse projekti juures. 
„Alar Kotli jooniste uurimine 
ja tema arhitektist tütre Anu 
Kotliga rääkimine näitasid 
meile üsna selgelt, et see kirik 
tuleb ära viimistleda – need 
tornikiivrid annavad 
lõpp-punkti.“

Linnapea Marko Torm tut-
vustas lühidalt, millise lihvi 
on projekt saanud viimase 
pooleteise aasta jooksul. „Sel-
les majas saab olema kolm 
saali, suurim nendest 446 is-
tekohaga. Tallinnast vaadatu-
na öeldi meile küll, et ambit-
sioon võik veelgi suurem olla, 
aga kuskil on ambitsiooni ja 
realiteedi vahepeal piir. Rak-
vere-suurusele linnale, arves-
tades ka Tallinna lähedust, on 
alla 500 kohaline saal ideaal-
ne,“ rääkis Torm. 

„Kui algselt oli põhisaali 
planeeritud 7-8meetrine la-
vasügavus, siis nüüd on antud 
projekteerijatele lähteülesan-
ne pikendada seda kuni küm-
ne meetrini,“ märkis linna-
pea, lisades, et hoonesse tuleb 
ka 120 kohaga kammersaal, 
tantsusaal ja kaks galeriihoo-
net.

Üks oluline muudatus tehti 
ka Arvo Pärdi nimelise muu-
sikamaja väljaku osas – sinna 
alla kunagi planeeritud 33 
parkimiskoha asemel tuleb 
hetkeseisuga 100 kohta.

Maestro Arvo Pärt koos muusikamaja arhitektuurikonkursi võidutöö 
„tintin’na:buli“ autorite Kristiina Aasvee, Kristiina Hussari ja Anne Ko-
sega.

Foto: Liisi Kanna

Tapa jaamahoonet hakatakse korrastama
vormistada ka lepinguna, 
mille ettevalmistamine prae-
gu käib. Vald on omapoolse 
lepingu mustandi raudteefir-
male saatnud. Kui koostööle-
ping valmis, saavad poolte ot-
sustusorganid selle kinnitada 
ja vald saab hakata planeeri-
ma rahalisi vahendeid leppe 
elluviimiseks.

Kirdi sõnul on hoone seo-
tusele linnakeskkonnaga head 
mõju avaldanud alates 2012. 
aastast toimuvad teatrieten-
dused ja linnapäevade üritu-
sed. Vallavanema sõnul näeb 
Eesti Raudtee, et jaamahoone 
on Tapa inimestele märgilise 
tähtsusega teema. Tema hin-
nangul on hoone välisilme 
korrastamine väga oluline 
Tapa linna mainele, sest iga-
päevaselt sõidavad jaamahoo-
nest mööda tuhanded rongi-
reisijad.

Atraktiivne 
teatritegijatele
Teater R.A.A.A.M on alates 
2012. aastast toonud jaama-
hoones lavale kolm näite-
mängu. Sellele sissekäidud ra-

jale astus mullu Tallinna ja 
Tartu teatrite ühislavastus 
„BB ilmub öösel“, kus näida-
takse Eesti elu möödunud sa-
jandi murrangulistel 40ndatel 
aastatel.

R.A.A.A.Mi eestvedaja 
Märt Meos on pärit Tapa lä-
hedalt ja mäletab hästi aega, 
mil jaamahoone pulbitses 
elust ning klaasitäis jäätise-
kokteili maksis viis kopikat. 
Sellisest isiklikust suhtest 
ajendatuna hakkaski Meos 
aastate eest koos Tapa linna 
ja Leader programmi abiga 
korraldama jaamahoones me-
nukaid suveetendusi.

„Seal on erakordne atmos-
fäär,“ ütles Meos. „Muidugi ei 
saa seal kõike mängida, aga 
näiteks „Titanicu orkester“ ja 
„Aleksei Karenin“ said spet-
siaalselt valitud seda hoonet 
silmas pidades. Mul on hea 
meel, et remont lõpuks algab 
ja mine tea, ehk teeme seal 
kunagi veel midagi,“ lausus 
Meos.

Tõnu Lilleorg
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MUST KROONIKA

Tapa vallavolikogu esi-
mehele Toomas Uude-
bergile avaldati umb-
usaldust, otsus vallava-
nema Alari Kirdi jätka-
mise kohta tehakse juba 
eeloleval esmaspäeval.

Liisi Kanna

Tapa vallavolikogu erakorra-
lisel istungil hääletas esimehe 
umbusaldamise poolt 12 lii-
get, vastu oli 10 saadikut vali-
misliidust Valgejõgi, istungilt 
puudus valimistel Reformi-
erakonna nimekirjas kandi-
deerinud Mati Viidemann.

Toomas Uudebergi umb-
usaldati nii volikogu kui eel-
arve- ja arengukomisjoni esi-
mehena. Avalduse teksti ko-
haselt iseloomustab Toomas 
Uudebergi suutmatus teha 
koostööd volikogu erinevate 
osapoolte vahel ning ta on 
kaotanud usalduse Tapa val-
lavolikogu liikmete seas.

Toomas Uudbeberg andis 
istungi alguses teada, et pä-
rast juristidega konsulteeri-
mist on tema seisukohal, et 
sellel umbusaldushääletusel ei 
ole õiguslikku alust, sest ko-
haliku omavalitsuse korral-
duse seaduse järgi peab kahe 
samal põhjusel toimuva 
umbusaldushääletuse vahele 
jääma vähemalt kolm kuud.

Kõnealune umbusal-
dusavaldus oli küll eelmisest 
erinevalt sõnastatud, kuid 
Uudebergi hinnangul on sisu 
sama. Seda, kuidas avalduste 
sisu tõlgendada, saaks otsus-
tada kohus.

Toomas Uudeberg ei öel-
nud pärast istungi lõppu veel 
välja, kas kavatseb kohtusse 
minna. „Ideeliselt võiks, aga 
täna on veel vara öelda,“ mär-
kis Uudeberg, lisades, et tal 
on selleks 30 päeva aega. Saa-
diku tööd volikogus kavatseb 
Uudeberg jätkata. „Kui olen 
kandideerinud, siis on see mu 
kohustus valijate ees.“

Äsja Keskerakonna ja vali-
misliiduga Koostöö koalit-
sioonileppe sõlminud Refor-
mierakonna kohalik juht Rei-

LIIKLUSÕNNETUSED
11. septembril kella 22.30 pai-
ku toimus liiklusõnnetus Ta-
pa vallas Tapa-Loobu maan-
tee 3,7. kilomeetril, kus seni 
teadmata autojuht sooritas 
sõidukiga parempööret ja sõi-
tis riivamisi otsa parempool-
sel sõidutee äärel kõndinud 
19aastasele mehele. Sõiduki-
juht koos sõidukiga lahkus 
sündmuskohalt. Liiklusõnne-
tuse tagajärjel sai vigastada ja-
lakäija, kes toimetati Rakvere 
haiglasse kontrolli. Jalakäijal 
puudus helkur, aga ta kasutas 
telefoni valgustust.

8. septembril kella 20.20 
paiku toimus liiklusõnnetus 
Tapa vallas Loksa külas Lok-
sa-Põdrangu tee esimesel ki-
lomeetril, kus sõiduk ATV, 
mida juhtis 56aastane mees, 
kaldus vastassuunavööndisse 
ja paiskus vastu vastutulevat 
veokit Scania R420, mida juh-
tis 31aastane mees. ATV juht 
hukkus sündmuskohal. Täp-
semad asjaolud on selgitami-
sel.

VARGUS
Ajavahemikul 2013. aasta su-
vest kuni 8. septembrini on 
Tudu alevikus sisse murtud 
talumajja, kust varastati an-
tiikmööblit, laelühter, kaks 
maali ja lauanõud. Vargusega 
tekitatud kahju on 1800 eu-
rot.

KEHALINE 
VÄÄRKOHTLEMINE
8. septembril lõi 42aastane 
mees Rakveres Pikal tänaval 
asuvas korteris oma elukaas-
last, 29aastast naist.

TULEKAHJU
7. septembril kell 18.51 teatati 
häirekeskusele tulekahjust Vi-
ru-Nigula vallas Malla külas, 
kus põles kolmekorruselise 
renoveeritava Malla mõisa-
hoone katus (80 korda 20 
meetrit). Tulekahju likvidee-
riti 8. septembril kell 4.39. 
Päästetöödel osalesid Iisaku, 
Jõhvi, Kunda, Kiviõli, Koht-
la-Järve, Narva, Rakvere, Sil-
lamäe päästjad ning Roela, Si-
muna ja Võsu vabatahtlikud 
päästjad tehnikaga. Tulekahju 
põhjuse selgitab menetlus.

Tapal jätkub võimuvahetus

go Tamm nentis, et kui ka as-
jaga otsustatakse kohtusse 
minna, ei muuda see põhi-
mõtteliselt tulemust.

„See kõlab julmalt, aga 
lõppkokkuvõttes, kui kohtus-
se minnakse küsimusega, kas 
see teine kord oli lubatud, siis 
isegi juhul, kui kohus otsus-
tab, et see ei olnud õige, ei 
ennista kohus teda ametisse 
tagasi. Ja pealegi on selleks 
ajaks tema esimesest umb-
usaldamisest kolm kuud ka 
ammu täis,“ märkis volikogu 
aseesimees Tamm.

Pakuti tagasi astumist
Erakorralisel istungil anti 

üle ka 12 allkirjaga avaldus 
umbusaldamise avaldamise 
algatamiseks vallavanem Ala-
ri Kirdile. Nii Kirdi kui Uu-
debergiga võeti eelnevalt 
ühendust ja pakuti võimalust 
ise tagasi astuda, seejuures 
pakuti volikogu esimehele 
nelja kuu ja vallavanemale 
kuue kuu palgakompensat-
siooni.

Kumbki poliitik sellisest la-
hendusest huvitatud ei olnud. 
„Kohaliku omavalitsuse kor-

ralduse seadus ei toeta seda. 
See võib olla libe tee – miks 
ma peaksin usaldama, mis on 
selle garantii?“ avaldas Uude-
berg pakutu osas arvamust, 
lisades, et tegu oli lihtsalt ühe 
telefoni teel tehtud ettepane-
kuga.

„KOKS toetab teist lähene-
mist – umbusaldamist,“ jätkas 
ta, märkides, et kui umbusal-
damine on toimunud poliiti-
lisel põhjusel, annab seadus 
võimaluse kompensatsiooni 
maksta. „Kui umbusaldajad 
tahavad oma lubadust seadus-
likult ja tegelikult täita, siis 
on see võimalus olemas. Ela-
me-näeme.“

„Soovitan pakkujatel lugeda 
kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seadust, millised on 
valitavatel ametikohtadel ole-
vate isikute sotsiaalsed garan-
tiid. Seal sellist võimalust, 
maksta hüvitist ise avalduse 
teinud inimesele, ei ole,“ vii-
tas ka Kirt pakkumisest loo-
bumist põhjendades seadus-
andlusele.

„Teine asi on see, et kui ma 
osutun nüüd töötuks, siis ma 
tahaks minna töötukassasse, 

saada sealt töötuhüvitist. Kui 
ma ise lahkun, siis see ei ole 
enam võimalik,“ jätkas valla-
vanem. „Kõigepealt seadusli-
kud ja majanduslikud kaalut-
lused, ma ei hakka eetilistest 
ja muudest asjadest praegu 
rääkimagi.“

Reigo Tamm kinnitas aga, 
et palgakompensatsiooni 
pakkumises ei ole midagi eri-
pärast. „See on tavaline prak-
tika, kui väärtustatakse ini-
mest ja tema tööd. Mina isik-
likult väärtustan Kirdi tööd, 
ja ma ei näe põhjust, miks me 
ei peaks teda selle eest täna-
ma. See on poliitiline tahe, 
volikogu otsustab. Minu tea-
da seadus ei keela näiteks teh-
tud töö eest preemiat maks-
ta,“ lausus Tamm.

Reformierakonna Tapa ju-
hi sõnul püüti umbusaldus-
hääletusi ja vaidlusi vältida. 
„Enne umbusalduste sisse 
andmist pakkusime võimalu-
se väärikalt ja viisakalt lahku-
da. Me andsime teada, et 
meie koalitsioon on tugev ja 
peab – meil on 12 häält koos. 
Selle kinnituseks saatsime ka 
pressiteate, andmaks veel-

kord teada, et meil on kindel 
palve vabastada võim. Et see 
kõik ei peaks minema nii rä-
paseks ja me ei peaks neid 
umbusaldusi vehkima siin,“ 
selgitas Tamm.

„Nad on piisavalt kaua po-
liitikas olnud ja teavad, kui-
das mängureeglid käivad. 
Võimul on need inimesed, 
kellel on enamus. Ja meil on 
täna enamus. See on tavaline 
poliitika – me ei ole midagi 
ebaseaduslikku teinud, me ei 
ole kedagi üle ostnud,“ lausus 
ta lõpetuseks.

Uued juhid 
veel saladuses

Kuigi koalitsioonileping on 
sõlmitud ja seal ka uue valla-
vanema ning volikogu esime-
he nimed paika pandud, ei 
soovita neid etteruttavalt 
avaldada. Arvatavasti avali-
kustatakse poliitilistele ame-
tikohtadele astujad pärast 
praeguse vallavanema umb-
usaldushääletust järgmisel es-
maspäeval.

Vallavanem Alari Kirt mär-
kis võimalikust töö kaotusest 
rääkides, et tema ametipost 
ongi niisugune. „Sa ju tead, 
kuhu astud ja pead sellega 
leppima, et ühel hetkel või-
vad olla asjaolud nii nagu 
praegu. Selles mõttes ei ole 
selles ametis garantiisid – vo-
likogu istungilt volikogu is-
tungile,“ tõdes Kirt.

Samas nentis ta, et poole-
liolevaid küsimusi, mis kri-
peldama jäävad, on rohkelt. 
„On väga palju huvitavaid 
arenguid, mille oleme käima 
tõmmanud. Mind huvitaks 
viia lõpuni Tapa jaama tee-
ma, mida on aastaid punnita-
tud ja nüüd lõpuks liikuma 
saime. Tahaks viia lõpuni 
ujula teema, mis on ka nüüd 
võtmas huvitavaid pöördeid,“ 
loetles vallavanem.

„Avalikku ruumi oleme kõ-
vasti panustanud ja neid pro-
jekte, mis meil on ette val-
mistatud nii mõttes kui ka 
reaalselt, on hästi palju,“ sõ-
nas ta.

Toomas Uudeberg (laua otsas) andis pärast umbusaldushääletust istungi juhtimise üle temast paremat kätt is-
tuvale aseesimehele Reigo Tammele.

Foto: Liisi Kanna
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Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15. ok-
toobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojekti-
de finantseerimiseks 2019. aastal. 

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab: üksikisikuid 
stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks 
ja sporditegevuseks; organisatsioone toetustega eesti rah-
vuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisu-
kohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.

Stipendiume ja toetusi jagatakse 127 allfondist. Jagamise 
info, allfondide nimekirja ning taotluse ankeedid leiate Siht-
asutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljel www.
erkf.ee

Kuulutaja

Eesti Rahvuskultuuri 
fond ootab taotlusi

MÕNE REAGA
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Tänapäevasel organisatsioonimudelil põhinev Kuusalu 
vallavalitsus otsib tänavu septembris kinnitatud uude struktuuri 

innovatiivseid, oma ala parimaid asjatundjaid.

Ootame oma uuenduslikku meeskonda spetsialiste, kel on võimekus 
iseseisvaks tööülesannete lahendamiseks, väga head meeskonnatöö 
oskused, omandatud või omandamise lõppjärgus erialane haridus ja/
või pikaaegne edukas töökogemus kandideeritavas valdkonnas.
Kandideerida saab järgnevatele ametikohtadele:

• JUHTIV EHITUS- JA PLANEERINGUSPETSIALIST
• JUHTIV HOOLEKANDESPETSIALIST (töö hõlmab ka allasutuse 
juhtimist)
• HOOLEKANDE SPETSIALIST
• JURIST-JÄRELEVALVEAMETNIK-SISEKONTROLÖR
• HALDUR (töö hõlmab ka allasutuse juhtimist)
• JUHTIV IKT-SPETSIALIST
• VABATEGEVUSTE KOORDINAATOR (töö hõlmab ka allasutuse 
juhtimist)
• TURISMI- JA ETTEVÕTLUSKOORDINAATOR

Täpsem info ja kandideerimistingimused 
http://www.kuusalu.ee/toopakkumised.

Kuusalu vallavalitsus tel 606 6370, e-post vallavalitsus@kuusalu.ee.
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Kinodesse jõudnud uues 
Eesti filmis „Võta või jä-
ta“ saab väike tüdruk 
endale hoolitseva isa.

Tõnu Lilleorg

Filmi alguses näeme Erikut 
(mängib Reimo Sagor) Soo-
mes ehitustööd tegemas ja ta 
jätab mulje tõhusast masin-
inimesest, kelle näoilme ei ole 
väga väljendusrikas ja kelle 
liigutused ehitusplatsil on 
justkui välja mõõdetud.

Meest vaevab mingi mure, 
sest õhtul töökaaslastega baa-
ris lõõgastudes tõrjub ta jä-
medalt naiste suhtlemissoo-
vid ja kipub kerge solvangu 
peale kaklusesse.

Hommikul ehitajate ühis-
korteris silmad lahti lüües 
saab ta kõne, kust selgub, et 
tema endine tüdruksõber 
Moonika (Liis Lass) on lapse 
sünnitanud – tema lapse. Ku-
na Moonika ei soovi või ei 
suuda lapse eest hoolitsema 
hakata, võtab Erik vanema 

Nädala tagasi pidas telekanal 
TV3 Hilton Tallinn Park ho-
tellis vägevamat masti sügis-
hooaja avapidu. Õhtut juhtis 
tänavu Eesti parimaks mees-
näitlejaks tituleeritud Raivo 
E. Tamm, esinesid superstaa-
rid Liis Lemsalu, Ott Lepland 
ja Uudo Sepp. Lisaks sai val-
davalt prominentne publik 
naerutatud „Näosaate“ pari-
mate paladega uue, kuldse 
hooaja, osalejate poolt.

Kuigi rõhk oli pidutsemisel, 
sai noobelhotelli fuajeedesse 
ja koridoridesse ülesseatud 
suurtelt videoekraanidelt rek-

laamklippide näol tsipake 
rohkem kui tsipake aimu, 
millega TV3 sel sügisel ülla-
tab. Olgu siinkohal väljatoo-
dud siis kolm arvatavalt suu-
rimat peibutist, potentsiaalset 
suurimat vaatajaskonna mag-
netit.

Esmalt tuleks ilmselt peatu-
da menusaatesarjal „Su nägu 
kõlab tuttavalt“, mis jõuab 
taas TV3 ekraanile õige vars-
ti, oktoobris. Võrreldes vara-
semaga, kulgeb see küll vähe-
ke teistsuguselt – täpsemalt 
on saates üheskoos eelmistel 
hooaegadel meeldejäävamate 

etteastetega üles astunud ka-
heksa rahva poolt palavalt ar-
mastatud lauljat-näitlejat.

Telemängud on Eestis alati 
väga soositud olnud. Nüüd 
tõmbab TV3 uue saatesarjana 
käima interaktiivse telemän-
gu „Tunnen sind läbi ja lõh-
ki“. Tegemist on Eesti oma-
formaadil põhineva kogupe-
resaatega.

Seal tuuakse välja toredad ja 
paljastavad faktid kohalike 
tähtede ja nende elukaaslaste 
kohta, mis avab nende suhte 
uues valguses. Noorte poolt 
kõrgeltnoteeritud laulja ja 

sõumees Karl-Erik Taukar 
juhatab vägesid, igas saates 
osaleb kolm püsisuhtes tun-
tud inimeste paari.

Teraapiline tõsielusaade? 
Nii ilmselt on „Kuni mägi 
meid lahutab“ puhul õige väl-
ja öelda. Uus reality-sari toob 
esmakordselt paariteraapia 
meie teleekraanidele – kolm 
paari panevad oma purune-
makiskuva suhte viimast kor-
da proovile Kilimanjaro mäe 
katsumusterohkel vallutusel.

Ülo Külm

Looduskeskused kutsuvad külla
Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab nädalavahetusel 
toimuvate looduskeskuste päevade raames Lahemaal sügis-
laada, lisaks toimuvad meie maakonnas Oandul ja Lääne-
maal Nõval metsaande tutvustavad retked.

Esimest korda toimuv looduskeskuste eriprogramm „Ter-
ve Eesti“ õpetab märkama looduse ja tervise seoseid.

Laupäeval tasub sammud seada ka Lahemaa rahvuspargi 
külastuskeskusesse sügislaadale, kus kaubeldakse eheda aia-, 
metsa- ja talukraamiga ning on avatud kohvik. Pere pise-
maid oodatakse meisterdama. Teadmiste varasalve saab ko-
guda infot söödavate ja mürgiste taimede ning ämblike koh-
ta.

Kohvik ja sügislaat on avatud kella 10–17ni. Kella 11–
15ni saab meisterdada puuokstest tuulekella ja uudistada 
õppeklassis taimi. Kella 15–17ni toimub Mart Meriste loo-
dusloeng „Terve Eesti ämblikud“.

Sagadi metskonna keskuses tegutsenud Oandu külastus-
keskus tähistab aga laupäeval oma esimest ümmargust sün-
nipäeva. Kell 11 algab päev sõnalis-muusikalise ringkäiguga 
„10 aastat Oandul“. Kell 12 toimub metsa toidusahvri retk. 
Ene Riibergi juhtimisel vaadatakse metsas üle, mis kõlbab 
suhu ja potti pista ning mis mitte.

Pärast matka kosutatakse end supi, tee ja moosisaiaga 
ning pärast lõunat saab meisterdada Isetegija töötoas. Kogu 
päeva jooksul toimuvad jalutuskäigud Taimetarga rajal ja 
Taluaias, taimedest ja nende kasutamisest räägib Pille Rau-
ba.

Kogu päeva vältel, kella 10–18ni on avatud ka näitus 
„Söögimarjad, mürgimarjad“ jääkeldris, samuti kõik teised 
näitused külastuskeskuses. Kõik tegevused ja lõunasöök on 
osalejatele tasuta.

Samuti on laupäeval huvilised oodatud kell 11 Nõva kü-
lastuskeskuse ja Matsalu rahvuspargi külastuskeskuse ühi-
sele metsaandide päevale, et teha retk Läänemaal Peraküla 
radadel ja vaadata, missuguseid ande pakub mets meile sel 
aastal.

Kaasa võib võtta lisaks seene- ja marjakorvile ka lem-
mikretsepti mõnest põnevast seene- või marjahoidisest, et 
seda teistega jagada. Päeva lõpetab seenesupp ja määramist 
vajavate seente tuvastamine. Seeneretkele viib Lihulast 
buss.

Sügisene looduskeskuste avatud uste päev on looduskes-
kuste kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul. Loo-
duskeskuste päeva „Terve Eesti“ korraldab Keskkonnaamet 
SA KIK toel.

Täpsemat infot ürituste kohta leiate veebilehelt looduse-
gakoos.ee.

Kuulutaja

Raamatukogudes 
algab liiklusnädal
Alates 17. septembrist korraldab Maanteeamet koostöös 
raamatukogudega liiklusnädala, et pöörata tähelepanu ohu-
tule liiklemisele. Saabumas on pime aeg ning ei teeks halba 
mõned tõed taas üle korrata.

Nimelt saab liiklusnädalaga liitunud raamatukogus panna 
proovile oma liiklusteadmised ja lahendada viktoriini. Osa-
lema on oodatud kõik huvilised olenemata east, sest Maan-
teeamet on pannud kokku erinevad küsimused nii väikeste-
le lastele, suurematele lastele kui täiskasvanutele. Iga lahen-
daja saab ka väikese auhinna ning võimaluse võita loosiau-
hindu.

Liiklusviktoriini lahendada ja auhindu võita saab Lää-
ne-Virumaa Keskraamatukogus, Tapa Linnaraamatukogus, 
Tamsalu, Kunda, Sõmeru, Uhtna, Vinni-Pajusti, Muuga, 
Laekvere, Jäneda, Lehtse ja Vihula raamatukogus. Viktorii-
ni küsi raamatukoguhoidjalt!

Lääne-Virumaa Keskraamatukogus saab lisaks viktoriini-
lahendamisele vaadata ka Maanteeameti näitust „Ettevaa-
tust! Näitus! Liikluskasvatusest läbi aegade“. Väljapanekul 
on eksponeeritud mitmesugused liikluskasvatuse alased õp-
pematerjalid läbi aegade, vanimad eksponaadid pärinevad 
30ndatest aastatest Eesti Ajaloomuuseumi kogudest.

Näha saab temaatilisi plakateid, voldikuid, õpikuid, aja-
kirju, kleebiseid, fotosid, lauamänge ning liiklusohutusva-
hendeid helkuritest-kiivritest kuni lipukeste ja kinnasteni. 
Saab vaadata liiklusohutusalaseid õppefilme, samuti on las-
tel võimalus mängida liiklusmänge ning käelise tegevuse 
kaudu kinnistada oma liiklusteadmisi.

Näituse autor on Eve-Mai Valdna. Väljapanek jääb ava-
tuks oktoobri lõpuni.

Kuulutaja

TV3 kuldne sügishooaeg tõotab põnev tulla

Ehitusmehest üksikisaks

kohustuse enda kanda.
Filmi stsenarist ja režissöör 

Liina Trishkina-Vanhatalo 
on varem teinud dokumen-
taalfilme ja mingitpidi viitab 
sellele ka nüüdne film, sest 
ekraanil nähtav keskkond ja 
olukorrad tunduvad väga ar-
gistena.

Režissööril on jätkunud jul-
gust ja oskust lasta tegelastel 
enda eest rääkida ilma neid 
liigselt tagant kiirustamata. 
Stsenaariumis sisalduvad ees-
kätt Eriku otsustusvõimega 
seotud paar üllatavat käiku, 

mis loovad tegevustikku pin-
get ja isegi põnevust.

Erik on omapärane kuju, 
sest kuigi ta pole maailma pa-
rim suhtleja, teab ta justkui 
sisemiselt, mida on vaja teha, 
ja need asjad, millesse ta usub, 
viib ta küllaltki edukalt ka el-
lu.

Filmis on mitmeid häid 
kõrvalosade sooritusi, mida 
teevad teiste seas Adeele Sepp 
ühe ehitusmehe naisena, 
Mait Malmsten ehitusfirma 
juhatajana, Indrek Ojari ja 
Kristjan Lüüs töökaaslastena 

ning Priit Võigemast advo-
kaadina. Väikestes kõrvalosa-
des löövad kaasa ka Rakvere 
Teatri näitlejad Jaune Kim-
mel ja Velvo Väli.

Kõrvaltegelased on kujuta-
tud samuti napis, kuid usuta-
vas võtmes, nii et filmi vaada-
tes tekib soov neist rohkem 
teada saada.

„Võta või jäta“ näitab mõju-
valt, kuidas tähendusrikkad 
lood võivad sündida vähetõe-
näolistel asjaoludel ja sellise-
na on „Võta või jäta“ igati 
soovitatav vaatamine.

Värsked lapsevanemad, keda mängivad Liis Lass ja Reimo Sagor, ei leia ühist keelt.
Foto: Allfilm

21. september kell 18.00
Rakvere Linnavalitsuse valge saal

mängufilm

„A Tale Of Samurai Cooking 

A True Love Story“

 TASUTA
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Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondis
Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondis korraldab 23. septembril 
Tarva Sügiskõnni. Rakvere staadionil algusega kell 12, osalustasu 2 
eurot, õpilased ja pensionärid 1 euro, kuni 7 aastased lapsed tasuta, 
info telefon 5358 5989. Raja pikkus 8,3 km.

Lääne-Virumaa Pensionäride Ühing
Klubi „Kuukiir“ tuleb kokku – 14.oktoober, 18. november ja 16.det-
sember
Mälumängu klubi tuleb kokku – 17. oktoober, 14. november ja 12. 
detsember
Vajalik eelregistreerimine klubisse Kuukiir ja Mälumängu klubisse – 
teisipäeviti Rakvere Rohuaia 6 kell 10–13 või telefonil 324 5013 (tei-
sipäeviti) ja telefonil 527 8162
Ootame uusi liikmeid meie ühistesse ettevõtmistesse. Kõik on tere-
tulnud!

Rakvere teater
14.09 kl 19 Hullemast hullem Rakvere Teatri suur maja (lav. Elina 
Purde)
14.09 kl 19 LA H US Rakvere Teatri väike maja (lav. Üllar Saaremäe)
20.09 kl 19 Ükssarvikute farm Rakvere Teatri väike maja (lav. Urmas 
Lennuk)
21.09 kl 19 Astuge edasi! Rakvere Teatri suur maja (lav. Erki Aule)

Rakvere kultuurisündmused
17.–22. september liiklusnädal Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
21. september kell 18 Jaapani filmiõhtu „A Tale of samurai cooking– 
a true love story“ Rakvere Linnavalitsuse valges saalis, film on inglis-
keelsete subtiitritega
22. september kell 12–17 rahvustoitude festival „Kamalammas“ Rak-
vere Keskväljakul, peaesineja Eesti-Ukraina folk-rokk ansambel Svja-
ta Vatra
25. september–20. oktoober Riina Rillo maalinäitus „Nähtav ja näh-
tamatu“ Rakvere Galeriis, näituse avamine 25. septembril kell 17
27. september kell 17 EV100 kontsert: Naised Köögis Rakvere Lin-
navalitsuse valges saalis. Lisakontsert!
27. september kell 19 EV100 kontsert: Naised Köögis Rakvere Lin-
navalitsuse valges saalis. Välja müüdud!
30. september kell 17 Karakteri etendus „Mida talle öelda ehk Tigu“ 
Rakvere Rahvamajas

Diabeetikute ja Parkinsoni seltsid
Diabeetikute ja Parkinsoni seltsid korraldavad 20. septembril 
kell 13.30 ürituse
Rakveres, Targas Majas ruumis 114. Ürituse viib läbi silmaarst. Palu-
me kõigil liikmetel osa võtta.

Gustavi Maja
21. september Irje Karjuse loeng-töötuba „Ravimtaimsed energiajoo-
gid ja toonikumid“
27. september loeng „Naiste kuutsüklist koos pehme jooga ja helirän-
nakuga“
29. september Hiina tervisekultuuri päev
2. oktoober Mai Agate Väljataga loeng „Loomine uues energias“
4. oktoober Katrin Aedma loeng „India rahvaravi“
Vajalik eelnev registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta!
15. september parimat retroklassikat mängib DJ Margus Teetsov (Hit 
FM)
22. september populaarsemad tantsulood toob teieni DJ Magnus Vo-
lar
29. september sumedasse sügisöösse lisab tuure DJ Ailan Kytt

Rakvere teatris esietendus 
Magnus Carlssoni animat-
sioonil „Desmond & träskpat-
raskfällan“ põhinev kantri-
hõnguline lastelavastus „Põr-
sas Desmond ja sookolli lõks“. 
Loo dramatiseeris Donald 
Tomberg ning lavale seadis 
Marko Mäesaar. See on lusta-
kas lugu Vaarikametsa elani-
kest, üksteise aitamisest ning 
sõprusest.

Põrsas Desmond on Vaari-
kametsa parim küpsetaja. 
Ühel päikselisel hommikul on 
aga kõik tema küpsetised ka-
dunud. Vähe sellest, ka teisi 
metsaelanikke on röövitud. 
Jänes Ronjal on kadunud 
poksikindad ja pasun, kroko-

dilliemandal aga varastatud 
küünelakk.

Desmond on kindel, et pa-
hategude taga peitub ahne 
sookoll. Keegi pole sookolli 
küll kunagi näinud, aga kinni 
tuleb ta ometigi püüda. Vaa-
rikametsa elanikud asuvadki 
üheskoos sookolli jahtima, et 
kaitsta oma kodumetsa.

Marko Mäesaare sõnul 
võiks lasteni, ja miks mitte 
nende vanemateni, jõuda sõ-
num, et koostöö on edu alu-
seks. „Kogukonnana koos 
hoolides, koos jagades ning 
üheskoos eesmärgi suunas te-
gutsedes sünnivad imed. Kõik 
me tahame samastuda tege-
lastega, kelles on ülekaalus 

positiivsed väärtused. Vaari-
kametsas, nagu ka igapäeva-
elus, tahame, et meie lapsed 
samastuksid tegelastega, kes 
hoolivad ning teevad teistega 
koostööd, on lahked ja hea-
tahtlikud,“ lisas lavastaja.

Lavastuse kunstnik on 
Marge Martin. Osades män-
givad Helgi Annast, Grete 
Jürgenson, Jaune Kimmel, 
Tiina Mälberg ja Peeter Räs-
tas.

Põrsas Desmondi ja tema 
sõprade seiklustele saavad sel 
aastal kaasa elada lapsed Tar-
tus, Haapsalus, Viimsis, Pär-
nus, Võrus, Jõgeval ja Elvas.

Kuulutaja

Esietendus lastelavastus 
Vaarikametsa elanikest

Põrsas Desmondit kehastab Peeter Rästas.
Foto: Alan Proosa
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• Müüa Ford Mondeo 2001-2007. a 
varuosasid. Tel 5646 6933

• Müüa Hyundai Getz (2008. a, läbisõit 
109 900 km, Eestist uuena). Hind 1799 
€. Tel 5811 1555

• Müüa Jaguar 2,0 bensiin, 2004. a, hall 
nahksisu, tumesinine, heas sõidukor-
ras. Hind kokkuleppel. Tel 5558 5956

• Müüa Mitsubishi Lancer  1,6i 
03/2004. a, 72kW, tumesinine, me-
tallik, uuem mudel bensiin, sedaan, 
konditsioneer, 4 x el.aknad, ökonoom-
ne, kehtiv ülevaatus 04/2019, roosteta, 
korralik, soodsalt! Tel 5903 7780

• Müüa Mitsubishi Lancer 1,6, 72kW, 
2004. a, väga heas korras, Eesti ajalugu. 
Hind 1300 €. Tel 558 7451

• Müüa Opel Astra Caravan Twin-
port 09/2004. a, 1,6i, 76kW, bensiin, 
universaal, täiuslik hooldusraamat, 
superväike läbisõit kõigest 167 000 km, 
üks omanik, roosteta, mõlkideta, väga 
korralik, nagu uus, kehtiv ülevaatus, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Opel Astra Elegance 1,6i 
12/2001. a, bensiin punane, luukpära, 
5 ust, täiuslik hooldusraamat, kondit-
sioneer, 4 x el.aknad, roosteta, mõlki-
deta, ökonoomne, kehtiv ÜV 12/2018, 
soodsalt! Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra Station Wagon 1,6i 
01/2005. a, 77kW, tumehall metallik, 
universaal, konditsioneer, 2 x el.aknad, 
roosteta, väga heas tehnilises korras, 
kõik töötab, kehtiv ÜV 01/2019, sood-
salt! Tel 5903 7780

• Müüa Renault Grand Scenic 7 koh-
ta, diisel, 2010. a, konks, talverõngad 
velgedel, heas korras. Hind 6000 €. Tel 
5348 0625

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 1,4TDI 
01/2005. a, 55kW, turbodiisel, hõbe-
dane, universaalkere, hooldusraamat, 
konditsioneer, kesklukk, tume salong, 
pl.soojendus, superökonoomne! Rak-
vere. Tel 5903 7780

• Müüa Toyota Avensis 2,4, ben-
siin, 2005. a. Automaatkäigukast, 
nahksisu, kaasa talverehvid. Üle-
vaatus 08.2019. Sõitmist segavaid 
vigu ei ole. Sillad vaiksed. Auto on 
igapäevases kasutuses. Ostetud 
Eestist. Hind 2700 €. Tel 5839 7191

• Müüa Toyota Avensis 2001. a, sõidab. 
Tel 523 7607

• Müüa Toyota Avensis Verso 2004. a, 
diisel .Auto toodud Saksast. Esimene 
reg Eestis 11.08.2018. Ülevaatus teh-
tud augustis. Auto on hooldatud, õli 
vahetus 24.08.2018. Nahk sisu, telerid 
2 tk, rooste puudub. Info tel 5838 8787 

• Müüa Toyota Corolla 1,6, 2007. a, 
bensiin, tumehall, väga ökonoomne 
ja ilus universaal. Tel 509 2275

• Müüa Volkswagen Golf 1,9TDI, 2003. 
a, 74kW, väga heas korras, 5 ust, luuk-
pära, diisel. Hind 2800 €. Tel 5302 9943

• Müüa Volkswagen Golf 3, bensiin, 
1,6, 1996. a, kindlustus ja ülevaatus 
olemas, asukoht Tapa. Hind 300 €, 
kokkuleppel. Tel 5807 8928

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 1,6i 
05/2004. a, 77kW, bensiin, tumesinine 
metallik, universaal, konditsioneer, 
4 x el.aknad, kesklukk puldist, veo-
konks, roosteta, mõlkideta, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 04/2004. a, 74kW, turbodiisel, 
hõbedane, universaal, konditsioneer, 4 
x el.aknad, kesklukk puldist, originaal 
valuveljed, veokonks, roosteta, mõl-
kideta, läbinud tehnilise ülevaatuse 
04/2019, korralik, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Passat Trend 
1,9TDi 09/2003. a, 74kW, tumesinine, 
turbodiisel, sedaan, konditsioneer, 
el.aknad, veokonks, kehtiv ülevaatus, 
mõlkideta, korralik tehnika, ökonoom-
ne, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

www.kuulutaja.ee

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

ÄRIPINNAD

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

KINNISVARA

SÕIDUKID

ANNAN ÜÜRILE

VÕTAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car    1,8i            98
AUDI S4/A4      4,2 i             06
AUDI A3         1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                       84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro               94
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 qua  ro    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                06
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                       2,0TD                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 11 Rakvere, Jaama 11 Rakvere, 
tel 322 3103, 505 2065tel 322 3103, 505 2065

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Webasto ning Eber- * Webasto ning Eber- 
späsher paigaldus ja späsher paigaldus ja 
remontremont
* Haakekonksude müük * Haakekonksude müük 
ja paigaldusja paigaldus

OST

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 
Ni s s a n  Q a s h q a i ,  0 4 / 2 0 0 9 a . 
1.5 76kw), diisel, manuaal, hõ-
bedane met.  Sn:  174  290km. 
Hind: 5390.-

Mercedes-Benz B 180, 05/2008a. 
2.0 (80Kw), diisel,  automaat, 
m u s t  m e t .  S n :  1 4 4   5 5 5 k m . 
Hind: 5990.-

Peugeot Partner, 10/2014a. 1.6 
(55kw), diisel, manuaal, hõbe-
d a n e  m e t .  S n :  1 2 1  4 5 0  k m. 
Hind: 7790.-

Peugeot 308 Access, 12/2014a. 
1 . 2  ( 6 0 k w ) ,  b e n s i i n ,  m a -
nuaal, hall met. Sn: 40200km. 
Hind: 7990.-

Volkswagen Jetta ,  04/2012a. 
1 . 6  ( 7 7 k w ) ,  d i i s e l ,  a u t o -
maat,  valge.  S n:  230  600km. 
Hind: 7990.-

P e u g e o t  2 0 0 8 ,  0 3 / 2 0 1 4 a . 
1 . 2  ( 6 0 k w ) ,  b e n s i i n ,  m a -
nuaal, must met. Sn: 63  795km. 
Hind: 8690.-

Nissan Qashqai Visia, 06/2013a. 
1 . 6  ( 8 6 k w ) ,  b e n s i i n ,  m a -
nuaal, hall met. Sn: 60  400km. 
Hind: 8990.-

Nissan Pulsar Tekna, 10/2014a. 
1 .5  (81kw),  di isel ,  manuaal , 
v a l g e  m e t .  S n :  1 1 6  9 4 0 k m . 
Hind: 10 990.-

Nissan Qashqai Acenta, 02/2013a. 
1 . 6  ( 8 6 k w ) ,  b e n s i i n ,  a u t o -
maat, beež met. Sn: 59  556km. 
Hind: 10 990.-

Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 
1 . 2  ( 8 5 kw ) ,  v a l g e  m e t.  b e n -
siin, manuaal.  Sn: 20 500km. 
Hind: 10 990.-

Nissan Juke Acenta, 07/2015a. 
1 . 6  ( 8 6 k w ) ,  l i l l a  m e t .  b e n -
siin, automaat, Sn: 58  540km. 
Hind: 11 290.-

Nissan Qashqai Acenta Safety 
Pa c k  &  C o n n e c t ,  0 7 / 2 0 1 4 a. 
1 . 2  ( 8 5 k w ) ,  b e n s i i n ,  m a -
nuaal, lilla met. Sn: 70  515km. 
Hind: 12 990.- 

P e u g e o t  3 0 8  S W ,  0 3 / 2 0 1 5 a. 
1 . 2  ( 9 6 k w ) ,  b e n s i i n ,  a u t o -
maat,  hall  met.  Sn:  9100km. 
Hind: 14 990.-

N i s s a n  M i c r a  N- C o n n e c t a , 
05/2017a. 0.9 (66kw), bensiin, ma-
nuaal, sinine met. Sn: 2135km. 
Hind: 15 450.-

Peugeot 508 Allure, 06/2015a. 
1.6 (121kw), bensiin, automaat, 
tumepruun met. Sn: 41  820km. 
Hind: 15 990.-

Nissan Navara ,  11/2015a. 2.5 
(106kw), diisel,  manuaal, hõ-
bedane met.  Sn:  111  828km. 
Hind: 16 990.-

Ni s s a n  X-T r a i l  A c e n t a  4 x 4 , 
11/2014a. 1.6(96kw), diisel, ma-
nuaal, valge met. Sn: 78  830km. 
Hind: 18 990.-

Nissan X-Trail Acenta, 09/2015a. 
1.6(96kw), diisel, manuaal, hõ-
b e d a n e  m e t .  S n :  5 6   4 5 4 k m. 
Hind: 19 490.-

H o n d a  C R - V ,  0 1 / 2 0 1 6 a . 
2 . 0  ( 1 1 4 kw ) ,  b e n s i i n ,  a u t o -
maat, must met. Sn: 72  058km. 
Hind: 20 990.-

Nissan X-Trail Tekna, 02/2016a. 
1 . 6  ( 9 6 k w ) ,  d i i s e l ,  a u t o -
maat, hall met. Sn: 99  952km. 
Hind: 20 990.-

N i s s a n  Q a s h q a i  T e k n a + , 
09/2017a. 1.2 (85kw), bensiin, ma-
nuaal, sinine met. Sn: 4000km. 
Hind: 22 990.-

Nissan X-Trail Tekna, 11/2017a. 
1 . 6  ( 9 6 k w ) ,  d i i s e l ,  a u t o -
maat,  hall  met.  Sn:  9500km. 
Hind: 26 990.-

N i s s a n  X-T r a i l  Te k n a  4 x 4 , 
01/2018a. 2.0 (130kw), diisel, au-
tomaat, sinine met. Sn: 6950km. 
Hind: 31 990.-

• Müüa 1toaline ahjuküttega korter 
Rakveres otse omanikult. Tel 5676 7833

• Müüa Rakveres Jaama pst 1toaline 
kõigi mugavustega renoveeritud kor-
ter. Korter asub II korrusel. Madalad 
küttekulud. Hind 29 000 €. Tel 508 7583

• Müüa ahjuküttega 1toaline kor-
ter Rakvere kesklinna piirkonnas 
Vene tänaval. Korteris asuvad wc ja 
dušš. Lisaks on sisse ehitatud kamin, 
hiljuti uuendatud soojamüür ja köö-
gis puuküttega pliit. Vannituppa on 
paigaldatud nii põrandaküte, kui ka 
ventilatsioon. Maja ümber kinnine aed 
ja puukuur talvepuude hoidmiseks. 
Korteriga tuleb kaasa arvestatav kogus 
küttepuid. Korteri lähedusse jäävad 
10-15 min jalutuskäigu kaugusele nii 
Selver, Turu Kaubamaja. Majal on 
registreeritud oma korteriühistu. Hind 
22 500 €. Tel 5835 8299

• Müüa 1toaline kõigi mugavustega 
korter Sõmerul, I korrus, Puiestee 5. 
Hind 16 000 €. Tel 5887 1954

• Tamsalus Ääsi 15 müüa 1toaline 
korter, III korrus, aknad ja uks vahe-
tatud, köögimööbel, uus dušikabiin. 
Tel 5650 2524

• Müüa Rakveres 2toaline ahjuküttega 
remonti vajav korter, II korrus. 47,8 m2 
+ veranda. Tel 5550 0233, õhtuti

• Müüa 2toaline korter III korrusel 
Tapal Ülesõidu 5A-58. Tel 5646 5377

• Müüa Rakveres Kungla tänaval 3toa-
line korter. Tel 5625 6916

• Müüa kõigi mugavustega 3toaline 
renoveeritud korter Arknal mõisa 
läheduses. Tel 5345 9869

• Müüa (ka osalise järelmaksuga) või 
üürile anda Tapal 85% renoveeritud 
eriplaneeringuga korter 3 tuba + 
köök, dušš-wc koos, ühes toas veel 
teisaldatav dušinurk – köök + eraldi wc, 
pikk koridor, mis võimaldab kasutada 
kahe 1toalise eraldi korterina, 2/3, 
oma ahikeskküte + õhksoojuspump + 
konditsioneer, möbleeritud, 5 minuti 
tee rongipeatuseni ja poodi. Võimalik 
välja ehitada veel pööningukorter 
ja keldris suur saun, mõlemad a 70 
ruutu. Üür + maksud umbes 100-150 
€ korter. e-mail: aautod@gmail.com. 
Tel 5648 8989

• Müüa, üürida või vahetada 4toaline 
korter. Tel 5886 0361

• Müüa Roelas 4toaline kõigi muga-
vustega korter üldpindalaga 79 m2. 
Aknad vahetatud, laminaatparkett 
põrandad. Vajab sanitaarremonti 
(viimistlustööd, seinad värvida või ta-
peetida). Kool ja lastead lähedal. Hind 
8500 €. Info telefonil 505 1902

• Müüa ridaelamuboks Rakveres Ted-
re tn. Sisetööd tegemata. Tel 5665 8773

• Müüa osa majast 3toaline korter 
all ja 1 kööktuba üleval, ahjuküttega. 
Võidu tn, otse omanikult. Tel 5624 5759

• Müüa renoveerimist vajav ka-
hekorruseline maja Väike-Maarja 
vallas. Hind 15 500 €. Tel 5374 3571

• Müüa elamumaa Kadrina vallas 
5162 m2. Hind 6000 €. Tel 5698 2788

• Müüa Laekvere alevikus kinnistu 
koos elumaja ja abihoonetega. Poed, 
ühistransport, kool, lasteaed, apteek ja 
arstikeskus käe-jala ulatuses. 4 tuba, 
köök, vannituba. Majas on tsentraalne 
vesi, kanalisatsioon, tööstusvool. Hind 
kokkuleppel. Tel 5598 2428

• Müüa maja Tamsalu keskel. Krunt 
suurusega 1193 m2, on kolmest küljest 
ümbritsetud naabritega. Krundil asub 
kahekorruseline maja, kõrvalhoone, 
garaaž ja kasvuhoone. Majas ahjuküte, 
esimesel korrusel asub köök (9 m2), 
kolm tuba (13 m2, 13 m2, 9 m2), teisel 
korrusel üks suur tuba. Majas ka kelder 
8 m2. Kõrvalhoones asub saun, kaks 
eraldi sissepääsudega kuuri (kokku 
45 m2) ning puukuur. Majas vahetatud 
juhtmestik ning aknad. Mööbli võima-
lus. Otse omanikult. Hind 39 900 €. Tel 
5665 9722

• Müüa maja Rakveres Välja tänaval. 
Hind 64 000 €. Tel 5866 3210

• Müüa Rakveres elamu, tervik II kor-
rus, abihoone, aiamaa. Tel 5358 6829

• Müüa kanaliga garaaž Rakveres Mul-
la tänaval. Hind 2200 €. Tel 5664 4443

• Müüa saunaboks. Hind 1200 €. Tel 
5685 6320

• Ostan 1toalise kõigi mugavustega 
korteri Rakveres otse omanikult. 
Tel 508 1311

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

• Soovin osta remonti vajava 1-2toalise 
korteri Rakveres või Haljalas. Oodatud 
kõik pakkumised. Tel 518 8770

• Ostan 2-3toalise korteri Rakveres. 
3 lapsega pere soovib osta Rakveres 
korteri otse omanikult. Võtta ühendust 
telefonil 5604 8159

• Soovin osta san-remonti vajava 
2-või 3toalise korteri  Rakveres. Tel 
5900 0051 või e-mail eluasemeost@
gmail.com

• Ostan 3toalise korteri Rakveres 
hinnaga kuni 40  000 €. Tel 5348 
4711

• Soovin osta Kunda linnas asuvat 
garaaži. Tel 518 4480

• Maagia kv ostab või võtab müüki 
kinnisvara. Tel 5855 0720, www.
maagiakv.ee

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

• Müüa või rendile anda tootmishoone 
Moel (5000 m2). Tel 5342 7120

• Anda üürile Rakveres 50 m2 töökoja 
boks. Hind 4,8€/m2 + kommunaalmak-
sud. Tel 5346 0653

• Soovin üürida 1toalist ahjuküttega 
korterit. Tel 5901 2062

• Alates 1-20 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik elamine. 
Tel 516 4685

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 1-või 
2toaline kõigi mugavustega korter. 
Tel 5358 6829

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Laekveres. Hind 70 
€ + elekter ja vesi. Tel 527 0058

• Anda üürile 2toaline puuküttega 
korter Rakveres. Tel 5558 7544

• Üürile anda 2toaline korter Tapa 
kesklinnas, I korrus. Üür 200 € kuus. 
Tel 503 4972,  info@ko.ee

• Anda rendile või müüa puidutööko-
da. Tel 502 1919

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi  80  B4  (1994. a, 
2,0, 85kW), sedaan, hõbedane. 
Tel 514 5796

• Müüa Ford Focus Trend 1,6i 08/2007. 
a 74kW, universaal, bensiin, hõbedane 
metallik, konditsioneer, kesklukk, 2 x 
el.aknad, originaal valuveljed, korra-
lik, äsja läbinud tehnilise ülevaatuse 
08/2019, ökonoomne, soodsalt! Rak-
vere. Tel 5903 7780

• Müüa Fiat Stilo 1,8, 98kW, 2007. 
a, ÜV 12/2019. a, soodushind. 
Tel 5342 5932

• Müüa Ford KA 1,3 bensiin, 2004. 
a, heas sõidukorras. Hind 500 €. Tel 
5558 5956

• Ostan autoromusid. Puksiirteenus. 
Tel 5558 5956

• Ostan auto kuni 1500 €, võib va-
jada remonti. Tel 504 0457

• Ostame igas seisukorras sõidukeid, 
hea pakkumise korral kiire tehing. He-
lista 5309 2650 ja saate teada palju me 
teie auto eest pakume! Lääne-Virumaal 
tuleme kohale 1h jooksul!

• Autode ost. Sõiduautosi ja kau-
bikud, võivad olla remonti vajavad. 
Tel 512 7543, bar500@hot.ee

• Ostan igas seisukorras autosid. Võib 
olla kergelt avariiline, remontivajav, 
ilma ülevaatuseta jne. Pakkuge ja teen 
omapoolse pakkumise. Asukohaks 
Lääne-Virumaa. Tel 5357 7108

• Autohoov ostab kasutatud sõi-
duautosid, väikekaubikuid ja 
mahtuniversaale juba üle 10 aasta. 
Kui soovid müüa sõidukit siis... 
HELISTSA tel 58190200. Tuleme 
kohale päeva jooksul. Vormistame 
nõuetekohase autoregistri auto-
müügi lepingutega. Maksame kas 
sularahas või soovikorral ka pan-
gaülekandega. Kirjuta: autohoov@
gmail.com. Tel 5819 0200

• Ostan VAZi, Moskvichi, Volga uusi 
plekke, tulesid, stangesid jne, uusi 
veneaegseid rehve. Tel 515 7395
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KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

• Kolimisteenus kiire ja mugav. Tel 
5646 7038

• Tõstuki rent, käärtõstuk 10 m, 25 
€/ööpäev, pikemaajaliselt kokku-
leppel. Tel 5553 0770

• Ise laadin, ise vean, kallutan ja 
laiali ajan. Tel 503 2269

• Veo- ja tõsteteenus. Rakso Trans-
port OÜ. Tel 5667 5947 www.rakso.
ee

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
madel (2,45x9,0 m), kraana. Tel 
5682 7009

• Veoteenused Lääne-Virumaal 
ning ka üle Eesti. Pakutavad tee-
nused: veo- ning kullerteenus, 
professionaalne kolimisteenus 
koos mööbli paigaldusega, väik-
semad remonditööd, kodumasi-
nate vedu ning vanade koduma-
sinate äravedu, lisaks viime tasuta 
ära teie vanaraua! Küsige julgelt 
lisa tel 5563 8230 või 5383 3754, 
Valktrans@gmail.com

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

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

• Veoteenus. Tel 506 9814 või 517 
5480

• Tarka & Pere OÜ teostab puksiir-
teenust 1,30 €/km ja tunnitöö 30 
€/h. Rendime puksiirhaagist (konn) 
ööpäev 25 € ja oksapurustajat BOSCH 
25 € - 24/h. Tel 526 4115  

VEO- JA KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

TEENUSED

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* 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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

Kandevõime 15 t, kraana,
kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m, 

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* 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

• 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

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 
kanalisatsioonitrasse. 

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

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

FEKAALIVEDU

Settekaevude Settekaevude 
tühjendamine ja reovee tühjendamine ja reovee 

ära vedu Vinni vallas ära vedu Vinni vallas 
Tel 5137633Tel 5137633

EHITUSTEENUSED

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Elektritööd, vabal ajal mootori 
mõõtmine, muud mõõtmised, kerge 
automaatika. Tel 5848 4555 • Veoteenused 7 päeva nädalas 

teile vajalikus suunas sõbralike 
kokkuleppe hindadega. Kaubik 
asub Rakveres. Tel 5646 3518. Face-
bookist leiate meid lehelt - kasuta-
tud mööbel ja kodusisustuskaup. 
Pakume kaubaks mitmesugust 
tarvilikku majapidamiskraami eri-
nevatest aastakäikudest Soomest ja 
Baierimaalt. Kõik teie kõned, sõnu-
mid ja kommentaarid on iga päev 
väga oodatud! Teeme head kaupa!

• Kallurauto (karjääri) teenus. Tel 
503 2269

• Väike madelauto rent (3,5 t), 
saab sõita B-kat. Tel 5553 0770

• Veo- ja kolimisteenus kaubabussi-
ga. Tel 506 1547

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• Töötajate transport kuni 9-kohalise 
bussiga. Tel 503 2390

• Transporditeenus kuni 7,5-ton-
nine madelauto. Tel 5553 0770

• Teostame fekaaliveoteenust ja 
kanalisatsioonikaevude tühjenda-
mist. Külmunud trasside sulatus. 
Feka-Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 
5381 9930

• Reovee-ja fekaalivedu Haljala ja 
Tapa vallas. Teenindame teid iga 
päev, ka õhtuti ja nädalavahetustel. 
Tel 5656 1515

• Kes ühendaks põrandakütte auto-
maatika ja tubade temperatuurian-
durid ja elektriajamid kollektoril? Tel 
5648 0927

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Sooda-, klaasi- ja liivapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

• Metallitööd (treimine, keevitus). Tel 
503 2269

• Paigaldan kõnniteid ja teen plaati-
mistöid. Tel 5606 9271

• Plekikantimise tööd. Otsaplekid, 
harjaplekid, sokliplekid, aknaple-
kid ning kõik erikujulised lisaple-
kid. Tel 5553 0770

• Üldehitustööd: puukuurid, garaažid, 
saunad. Tel 5685 6320

• Teeme ehitus-, remondi- ja 
viimistlustöid. Aitame sisekujun-
damisel, tehtud töödele garantii. 
Tel 518 7979

• Põrandatööd: laud- ja parkettpõ-
randate paigaldamine, lihvimine, 
lakkimine ja õlitamine. Tel 5829 2584

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. Tel 
5565 3842, www.pursoojustus.ee

• Ehitame lintvundamente ja maja-
karpe (fibo, aeroc, columbia, puit). 
Puitkonstruktsioonid ja puitfassaadid, 
saunad, vanade hoonete renoveerimi-
ne. Tel 5646 0674

• Teeme ehitus- ja remonditöid ning 
vannitubade remonti. Aitame teid 
sisekujundusel. www.kenriko.ee Tel 
508 3305

• Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5685 6320

• Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine, süvendamine ja remont. Rõn-
gaste vahetamine ja kaevupealsete 
ehitus. Tel 5840 0240

• Lammutustööd, koristus ja prahi ära 
vedu. Tel 503 2269

• Lammutustöö. Transportteenus. 
Tel 5685 6320

• Teostame lammutus- ja koris-
tustöid, samas ka prahivedu. Tel 
5553 0770

 • Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Pinnasteede taastus (kruusateed). 
Mullatööd. Tel 503 2269

• Teen kindakrohvi (korstnad, sooja-
müürid, seinad jne). www.kenriko.ee 
Tel 508 3305

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepp: ahjud, pliidid, kaminad, 
korstnad. Tel 5552 8487, Vaiko

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

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Viru Kütte-
süsteemid OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepatööd. 
Tel 522 1165

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• Elektritööd, kaablitööd, põrandaküt-
te paigaldus, välivalgustus ja kilbitööd. 
Elektripaigaldiste tehniline kontroll, 
kontrollmõõtmised ja dokumentat-
sioon. Elektriprojektid, ekspertiisid, 
hindamised. Energiasüsteemide ehi-
tus ja hooldus. Käidukorraldus. Ma-
terjalid, valgustid ja LED lahendused. 
Töödele anname garantii. Tel 520 5016

• Elektritööd, mõõtmine, vea leidmi-
ne. Tel 5848 4555

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult, boilerite puhastus ja remont. 
Tel 5890 2983



Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

Pakun akende pesemise teenust. 
Huvi korral anna teada. 

Tel 506 3921
On võimalik fi rma nimel teenust osutada.
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ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KODU

MUUD TEENUSED

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

METALLITÖÖD
• Valmistame treppe
• Piirdeid terassile, 

treppidele ja 
palkonitele

• Varju katteid
• Liug- ja tiirväravaid
• Klaaspiirdeid

Lisa info tel 502 9055
rlr@neti.ee

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

Sise-, välis-, vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehitus. 

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

e-mail: info@LRkatused.ee  
www.LRkatused.ee

          www.facebook.com/LRkatused

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

Ehitus- ja remonditööd 
nii eramutes, kui korterites. 
Siseviimistlus, vannitoad, 

voodrivahetus, soojustami-
ne, terrasside ehitus, san.

tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5808 5965

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus (sise ja välis). 
Septikute ja biosüsteemsete 

mahutite paigaldus San.tehni-
lised tööd. Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Tel 5662 1147, 324 4103
enki.erel@gmail.com

TORUTÖÖD
Küte, vesi, kanalisatsioon,
ehitus, remont, hooldus.

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing, 
mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

Ehituse 3, Rakvere
rakmettrans@outlook.com
Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

• müüritööd
• katusetööd
• ehituspuusepatööd
• vundamendi rajamine
• akende ja uste 

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.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

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

• Hekkide hooldus-lõikus. Tel 514 
3787

• Muruplatsiabi: riisumine, niitmine 
traktori kui ka trimmeriga. Tel 5394 
2650

• Pehme mööbli riide vahetus ja muu 
remont. Veovõimalus. Tel 322 7822 
või 506 1547

• Pressin õunamahla. Tel 5390 9168

• Pressin õuntest õunamahla. Tel 
5596 9842

• Valmistame õunamahla nii tellija kui 
ka oma õuntest Rakveres. Tulen üle-
liigsetele õuntele järgi! Tel 5668 5386

• Kärcher tekstiilipesuri rent (24h/20 
€), aurupuhasti rent (24h/15 €), 
vee- ja tolmuimeja rent (24h/ 10€). 
Soovi korral puhastan pehme mööbli 
sinu eest - küsi hinnapakkumist! Tel 
5385 5694

• Aurupuhastuse esitlus tasuta. 
Esitluse käigus puhastame kliendi 
juures terve pinna, kui kliendil huvi 
või vajadus, siis võimalus ka endale 
soetada. Hind on igale inimesele kätte 
saadav. Esitleja tore siiras noormees. 
Kohtumiseni teie pool. Tel 5646 7038

• Uute- ja kasutatud õmblusmasinate 
remont müük. Garantii. Tarvikud ja 
tagavaraosad kõikidele masinatele, 
kääride teritus. Tel 558 8429

• Automaatikatiib-  ja  l iug-
väravatele. Tõstuksed, tõkke-
puud, remont. Tel 5555 8293, 
tenentte@gmail.com

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja konditsio-
neere. Tel 502 4944

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 553 5885

• Felix Bänd – soodne. Tel 5559 3419

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

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

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

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

• SAT-süsteemid alates 95 €. TV-an-
tennid – paigaldus, remont. OÜ RTS 
ANTENN. Tel 5340 7808

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Koidula 1, 
Rakvere Tsentrumi II korrus. Helista 
juba täna tel 551 2053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. Aas-
taaruanded soodsalt. Tel 5568 6385

• Ootan pakkumisi majapidamises 
seisma jäänud mööblitest aastast 
1900–1970. Tel 5616 5761

• Müüa suur õunapress, tungrauad, 
elektriline õunapurustaja, mahlarii-
ded/-restid, 50 suurt purki, kaaned 
ja sulgur. Hind 1200 €. Tel 5667 6526
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• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seismajäänud asju: mööbel, 
nõud, mänguasjad, jalgrattad, garaaži-
tööriistu ja -tarvikuid. Paku julgesti! 
Tel 5616 5761

• Ostan nõukaaegse vahvliküpsetaja, 
Vana Toomase lambi, vanu tasku-ja 
käekelli. Esemed võivad vajada pa-
randamist ja muud kila-kola. Paku 
julgesti! Tel 5031849

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

• Vanavara huviline ostab majapi-
damises olevat vanavara: mööbel, 
tööriistad, jalgrattad, võrrid, mootor-
rattad, kristallnõud, garaaži tarvikud, 
hobutarvikud, märgid jpm. Aus ja 
meeldiv teenindus! Tel 507 9984

• Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
puurpingi, saunaahju, pliidiplaadi 
ja –ukse. Tel 503 1849

• Ostan maja likvideerimisel või koli-
misel seisma jäänud esemeid, pakku-
da võib kõike, ka kallimaid esemeid. 
Tel 503 1849

• Ootan pakkumisi majapidamises 
seisma jäänud mööblitest aastast 
1900 – 1970. Tel 5616 5761

• Ostan vanu kelli, hõbeuure, hõbelu-
sika, münte, valikulised raamatud, 
kogun enda jaoks. Võib pakkuda ka 
muud vanavara. Tel 5808 1220

• Ostan vanaaegseid POSTKAAR-
TE ja FOTOSID (enne 1945. a), Ees-
ti kohtade vaadetega, sündmustega 
jt. Maksan 5-10 €/tk. Võivad olla 
kasutatud. Tel 5878 3749

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
507 9984

• OSTAN veneaegseid ja vane-
maid rahasid, tehnika ajakirju, 
raamatuid, medaleid, ordeneid, 
rinnamärke, dokumente, fotosid, 
kellasid, fototehnikat, raadio, 
portsigari, habemenuge, tasku-
nuge, jahi tarbeid ja palju muud. 
Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458 
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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

OST

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KÜTTEPUUD EHITUS

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

METS

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

Viru Halud OÜ müüb 
aastaringselt

-Kuiva küttepuud 
-Toorest küttepuud 

- Kõrge kütteväärtusega 
kasebriketti

Info ja tellimine 
tel 5851 5859 

www.viruhalud.ee

*LASTE ATV=FERRARI (pu-

nane, kõige rohkem ostetud), 

KROSSIKAD, KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - mopeedid; 

rollerid; ATV-d

Võimalik osta järelmaksuga

MOPEEDI MOOTORID 
245 €

50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

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

MOPEEDID 795 €, ROLLERID, 
ATVDsuure 8-tollise rattaga, 
KROSSIKAD, JALGRATTAD, 
VARUOSAD, REMONT

VINTSID - 12 000 HD - 355 €, 
RAUAD, TÕSTESARJAD 

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

TALLINNA 49
 MÖÖBLIKAUPLUSES 

ON SUUR 
HOOAJA LÕPUMÜÜK

HEAD HINNAD!
TINGIDA SAAB 

KÕIKE.
Avatud:
E-R 10-18, L10-15
P suletud
Tel 506 9814

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

• Müüa õunapurusti ja mahlapress, 
tööstusvoolul. Tel 5331 6641

• Müüa täispuidust lükanduksed, 
laiusega 280 cm. Tel 5685 6320

• Müüa kasutatud lükandustega esiku-
kapp 50 €, väike kapp 20 €, kingariiul 
10 €, võtmekapp 3 € ja klaasidega 
siseuks 20 €. Tel 5559 8770

• Müüa uus lumepuhur Romet Home 
Editien 2,5 käiku edaspidi, 2 käiku 
tagurpidi, töölaius 56 cm. Viskekaugus 
-10 m. Tel 5340 4710

• Müüa 1950. aasta tualett-peegel. 
Tel 508 3672

• Müüa klaasist TV-alus, kasepuidust 
kummut ja diivanilaud. Tel 5811 1555

• Müüa vaip 3x4 sünteetiline, peeglid 
60x120, kummipaat (vene), platvorm 
kaal, kaal (pommi), vahvliküpsetaja, 
fritüür, grillahi, aurupesur. Tel 553 
4274

• Väga soodsalt anda lapsevanker. Tel 
5685 8009

• Ostan vana merevaigust kollaste 
või kirjute kuulidega kaelakee, 
muid vanu naiste ehteid - sõled, 
prossid, sõrmused, käevõrud, 
kellad jne. Huvitavad ka serviisid, 
karpidega lusikad ja palju muud. 
Tel 5639 7329

• Ostan linttrenažööri, mille peal saab 
kõndida. Samas müüa suurt eterniiti 
6 tk. Tel 5349 9628

• Ostan kasuka 44-46 number. Tel 
504 0589

• Müüme Haljalas küttepuid. Leht-
puu, kuivad ja toored, transport, 
koorem 5-10 m3. Tel 5051 528

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.50 €/kott 
ja kasel 3.00 €/kott. Tel 505 1528

• Müüa soodsalt lõhutud kütte-
puid, ka kuivi. Tel 5554 6093

• Müüa saetud/lõhutud küttepuud: 
kask, sanglepp, lepp, kuivad ja toored. 
Tel 5192 4320

• Biopuhastid eramutele. Müüme 
Soome fi rma Raita biopuhasteid era-
mutele ja suvilatele. info@biosept.ee, 
tel 5664 4436

• Müüa käsitsi kooritud kuuselatte, 
transpordi võimalus. Tel 5662 5497

• Katuseplekk, hind alates 5 €, vas-
tavalt tellija mõõdule. Tel 553 9330

• Ostan palki ja paberipuud, kasvavat 
metsa ja metsamaad. Tel 5346 9159, 
Andres

• Ostan väiksema (1-2 hektarit) met-
sakinnistu. Võib pakkuda ka raiutud 
metsamaad. Tel 5562 2919

PÕLLUMAJANDUS

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Viru Halud OÜ
ostab

Metsa raieõigust
Majandame ka pehmeid 

lanke
Info ja hinnapakkumised

58150152
liis@viruhalud.ee

• Mee müük, toon ka ise kohale Mõdri-
ku külas. Tel 5346 9159, Andres

• Müüa Kungla talu kartulit „Laura“ 
ja „Gala“ Rakvere vallas. Transport. 
Tel 514 1338  

• Müüa HOBUSESÕNNIKUT. Pee-
nestatud ja pakendatud (60 l). Kohale 
toomisega. Tel 520 1570

• Pakun odavalt sõnnikut. Tel 5833 
0153

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5354 3002 
või 513 3787

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

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohale toomisega. Info tel 5 51 7414

• Müüa sõelutud mulda koos 
transpordiga. Tel 526 2314

• Müüa T-16, aiatraktor ja kartuliroo-
tor. Tel 5558 5956

• Müüa Belarus, 2-telj. haagis, M2140, 
5 t metallmahuti. Tel 5358 6829

LOOMAD

• Müüa lambad, kitsed ja lambaliha. 
Tel 514 3787

• Müüa tuhkrupoegi, vaktsineeritud. 
Helistada tel 551 7774

• Müüa heasse perre armsad isased 
taksikutsikad. Lisainfo saamiseks 
palun helistada. Hind kokkuleppel! 
Tel 528 5416

• Müüa sokk ja kaks sõbralikku kit-
setalle, sündinud 28.04.2018. Tel 
5838 8787

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta



OÜ Trovador otsib oma 

meeskonda karjakut.

 

Omalt poolt pakume 

tööd graafi ku alusel, 

meeldivat töökesk-

konda ja toitlustus-

võimalust.

Vajalik hea füüsiline 

vastupidavus ja kohu-

setundlikkus.

Lisainfo 

tel 5199 6845, Piret

Ehitustööd HELSINKI 
piirkonnas. Sisetööd - 
vaheseinad/vahelaed, 

põranda tasandus/lihvimine, 
akende/uste paigaldus, 

puusepatööd jne. 
PLAATIJALE pakkuda 

tunni- ja tükitööd. 
Töö pikaajaline ja palk 

iga 2 nädala tagant.
Tööturvalisuskaart kohustus-
lik, soome keel tuleb kasuks. 

Elamisega aitame.
Täpsem info: +3725676 2345 

või otsintood@fi nrak.ee

Tapa Hooldekodu 
võtab tööle 

hooldustöötaja.

Täpsem info telefonil 
5919 0251

PAKUME TÖÖD 

HAKKEVEOKI 

JUHTIDELE!

Info telefonil 

506 7437

Rakvere Motopood 
pakub tööd müüja-

remondimehele, sobib 
ka pensionär.

Huvilistel helistada 
tel 5648 6638
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

www.kuulutaja.ee

VANAVARA

PAKUN TÖÖD

TEATED

OTSIN TÖÖD

KOOLITUS

TUTVUS

MUU

SeeniorTugi OÜ 
Eakate abi- ja tugiteenused 
igapäevaeluga toimetulekul 

nende omas kodus. Saatmine 
arstile, apteeki, kauplusesse, 

kirikusse jne. Võimalik 
tellida koju sooja toitu. 

Täpsem info 5371 2433 või 

seeniortugi@gmail.com

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Anname ära konte 

lemmikloomadele 

Huljal.

Tel 501 0270

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Taaskasutuskauplus Maara Rakvere 
Laada 14 – müügil hea valik jalatseid. 
Müügil riideid suurtele meestele.

• 20. augustil kadus oma kodust Tule-
viku 3 Rakveres 2-aastane steriliseeri-
tud madalakarvaline kass. Kiisu selg 
on tumeda träpsuline- musta oranži 
beežiga, kõhualune valge, silmade 
ümber laiad mustad rõngad, piki nina 
valge triip. Kiip ja foto kahjuks puudu-
vad. Tel 5697 8582

• 67-aastane mees, ei suitseta, otsib 
60+ naist/kaaslast. Tel 5829 4291

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 900 
1727. 24H. www.ennustus.ee

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

Mälestame meie hulgast lahkunud 
EMMA BARLJAEVA’T

Niina Proosa perega

Mälestame meie hulgast lahkunud 
EMMA BARLJAEVA’T

Jüri Proosa perega

Avaldame kaastunnet Reinule perega 
armsa abikaasa 

RITA LEEMETSA
kaotuse puhul. 

Urve pere, 
Paul ja Ervin

Ei enam kõndimas sind teel, 
su hääl me kõrvus kõlab veel. 

Ei enam naeratust su suul, 
nüüd tasa leinas nutab tuul.

Südamlik kaastunne 
Katjale kalli abikaasa 

FJODOR SAGAJIDAKI
kaotuse puhul. 

Ukraina naisansambel 
„Barvinok“

Muld matab maised mured, 
aeg pühib pisarad. 

Süütan kalmul küünla, 
meenutades kallis sind…

Suikus igavesele unele armas abikaasa, 
ema ja vanaema 

RITA LEEMETS
Meie siiras kaastunne teile 

Rein ja Marek perekonnaga. 
Erki, Ave-Triin, Ly

Hinnad turul 13. septembril 2018

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 1,00
Till kg 7,00 10,00
Roheline sibul kg 6,00 7,00
Petersell kg 8,00 10,00
Salat kg 5,00
Mugulsibul kg 2,00 2,50
Küüslauk  kg 7,00 10,00
Porgand kg 1,50 2,00
Lillkapsas kg 3,00
Kaalikas kg 1,50
Peet kg 1,50 2,00
Suvikõrvits kg 0,60 1,00
Kõrvits kg 1,00
Tomat  kg 2,50 3,50
Kurk, väike  kg 1,60
Salatikurk kg 1,20
Paprika kg 1,50
Kibepipar kg 10,00
Õunad kg 1,00 2,00
Õunad (import) kg 1,80
Ploomid (import) kg 2,00 3,00
Ploomid kg 3,00
Pirnid kg 2,00 3,00
Pirnid (import) kg 2,50
Astelpaju marjad kg 8,00 10,00
Kultuurmustikad 
(import)

kg 8,00

Pohlad liiter 4,00
Jõhvikad liiter 5,00
Vaarikad kg 10,00
Kukeseened kg 8,00
Seened (kase-,
kuuseriisikad, puravikud)

kg 7,00 10,00

Hapukurk kg 5,00
Hapukapsas kg 1,50
Mesi, värske 700 g purk 5,50

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Reedel, 14.09 ja laupäeval, 15.09 turul 
Peipsi kala müük!

Laupäeval, 22. septembril turul Saaremaa lõnga müüja!

• Pakume tööd ehituse objektidel 
asjalikule inimesele - ehituse objek-
tijuhile Lääne-Virumaal, kes aitaks 
organiseerida objekti ehitustegevust. 
Lisaks objekti ehitusmaterjalidega 
varustamine fi rma kaubikuga. Lisainfo 
tel 507 1700

• Art Cafe pakub tööd kohviku tee-
nindajale. Helista 32 32060 või kirjuta 
info@artcafe.ee

• Ararat Grill otsib oma meeskonda 
ettekandjat ning kokka. Varasem 
töökogemus pole oluline, väljaõppe 
võimalus kohapeal ja palk kokkulep-
pel. Täpsem info tel 5331 0487

• Võhu Juustuvabrik otsib oma mees-
konda juustu suitsutajat. Töö on 
lihtne ja kergesti õpitav. Täpsem info 
tel 5349 9515

• Helsinkist 150 km kaugusel Toija-
las asuv laut otsib oma meeskonda 
pikaajalise töösuhte eesmärgil kohu-
setundlikku, ausat, koostöövõimelist 
ning mis kõige olulisem, töövõimelist 
naisterahvast. Peamiseks tööülesan-
deks on loomade (lehmade) lüpsmine 
ning talitamine. 

• Korralik mees otsib tööd valvurina. 
Tel 5858 1371

Boonuseks on eelnev töökogemus 
lüpsjana. Soovitatav vanus 60+ elu-
aastat. Omalt poolt pakume: stabiilset 
ning motiveerivat töötasu, väljaõpet 
kohapeal, toetavat meeskonda. Li-
sainfo e-postil: toomesilane@online.
ee. Tel 5893 4922

• OÜ Arkna Karjatalu otsib vasikata-
litajat Arknale. Tööaeg hommikul 4 
tundi ja õhtu 4 tundi. Elamispinda ei 
ole. Võib ka osalise tööajaga. Info tel 
5661 4084

• Pakume tööd lüpsjale ja karjakule. 
Omalt poolt pakume motiveerivat 
töötasu, töö graafi ku alusel, vajadusel 
pakume elukohta. Tel 520 4720

• AS Rakvere Metsamajand otsib 
tootmistöölisi. Väljaõpe kohapeal. 
Rohkem infot tel 5687 0877

• Otsime Rakverre ja Kundasse tublisid 
puhastusteenindajaid hommikul ja 
õhtul, osalise tööajaga. Helistada tel 
5610 3887

• Seoses töömahu suurenemisega 
pakub Makrum OÜ pikaajalist tööd 
KOGEMUSTEGA  üldehitajatele 
Helsinkis, nõutav soome keel. 
Korralik palk korralikule mehele, 
palgamaksmine kaks korda kuus, 
tasu tunnitööna ca 12-15 € /h. 
Sooviavaldus/lisainfo palun saata: 
makrumoy@gmail.com. Tel 5622 
9106

• Bussifi rma pakub tööd bussijuhile 
Haljala ja Sõmerule (töötajate-õpilaste 
vedu). Osaline tööaeg, sobib ka pen-
sionärile. Info tel 509 2583

• AS Viru Õlu pakub tööd tõstukijuhi-
le. Töö toimub vahetustes. Võimalusel 
tasuta transport liinil Rakvere-Halja-
la-Rakvere. CV saata aadressil: wiru@
wiru.ee või helistada tel 5304 0796 või 
329 5000

• Vanaduspensionär Rakverest vajab 
kiiresti koduabilist üks kord nädalas 
väikese töötasuga, soovitav üksik 
korralik mittesuitsetaja naine. Kiire! 
Tel 554 6490

• Inglise keele vestluse kiirkursus 
20 tundi algajatele ja taasalustajatele 
Tsentrumis Koidula 1. Alates E 17.09, T 
18.09 ja N 20.09 kella 18-19.30. Kursuse 
hind 60 €, sisaldab õppematerjale. 
Registreerimine tel 5566 1419

•  Ku t s u m e  Te i d  h i s p a a n i a 
ke e l e  ku r s u s t e l e  n e l ja p ä e -
va õhtuti Rakvere Kultuurikes-
kuses. Info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com
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Tulekul on tasuta nutikoolitused
NutiAkadeemia koolitusprojekti raames toimuv koolitus 
ootab kõiki huvilisi, kes tunnevad end nutitelefoni või tah-
velarvuti seltsis veel pisut ebakindlalt, kuid soovivad oma 
igapäevaseid toiminguid nende abil mugavamaks muuta.

Vilunumad nutiseadmete kasutajad on kutsutud koolitu-
sele suunama oma ema-isa, vanaema-vanaisa, sõpra-sugu-
last, kes veel nutiseadet nii hästi kasutada ei oska.

NutiAkadeemia koolitustel saab tutvuda nutiseadmete ka-
sutamise põhitõdedega. Saab teada, mis on rakendused ja 
andmeside, kuidas otsida nutiseadme abil internetist infot, 
saata e-kirja või jagada fotosid. Kõike seda õpetatakse tege-
ma turvaliselt. Tähtsaks osaks NutiAkadeemiast on ka Mo-
biil-ID ja Smart-ID kasutamise tutvustamine.

Lääne-Virumaa Keskraamatukogus toimub kaks kooli-
tust: 24. septembril kl 15.00 ja 15. oktoobril kl 17.00. Kooli-
tus kestab kaks ja pool tundi ning vajalik on eelregistreeri-
mine, mida on võimalik teha NutiAkadeemia kodulehel 
www.nutiakadeemia.ee või raamatukogu telefonil 3225971.

Samasugused koolitused toimuvad ka Kundas Viru-Nigu-
la valla raamatukogus 17. ja 24. septembril kell 16.00–17.00 
ning Tapa Linnaraamatukogus 18. septembril 15.00–17.30

Kõiki koolitusi saab näha siit: http://www.nutiakadee-
mia.ee/nuti-koolitused/.

Lea Lehtmets,
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu peaspetsialist

Möödunud nädalal olid 
Rakvere Reaalgümnaa-
siumil külas sõpruskooli 
õpilased Saksamaalt ja 
Soomest. Noored veetsid 
meeldivalt aega, tutvu-
des kooli ja Eestimaa 
kaunite paikadega.

Eliisa Sild

Kooli direktor Martti Mark-
soo läks ajas tagasi ja jagas 
taustainfot selle kohta, kuidas 
praeguste sõpruskoolidega 
head suhted välja kujunesid: 
„Saksa kooliga on läbisaamine 
alates 1989. aastast ja Soome 
kooliga hakkasid suhted ida-
nema aasta hiljem, 1990. aas-
tal.“

Sõprussuhete 
kujunemine
„Sakslastega oli nii, et tol ajal 
tulid nad tantsurühmaga meie 
kooli esinema ja jäid ööseks. 
Sealt hakkasidki need asjad 
tasapisi arenema. Sakslastega 
on olnud kogu aeg hästi tihe 
suhtlus, kord nemad siin kü-
las ja kord meie seal, nii üle 
aasta,“ rääkis direktor.

Marksoo jätkas: „Soomlas-

Rakvere Reaalgümnaasiumit 
külastasid sõpruskoolid

Sõpruskooli õpilased tuhamäel ekskursioonil.
Foto: Mari Kongi

tega oli asi alguses lünklik. 
1996. aastani vahetati ainult 
õpetajate väikeseid rühmasid. 
Kuna nõukogude aja lõpust 
või nüüd uue Eesti aja algu-
sest oli keeruline Soome pää-
seda, siis sellel ajal vaadati va-
hetusele suu ammuli ning 
mõeldi, millised võimalused 
olemas on, kuid praeguseks 
on see täiesti tavapäraseks 
saanud.“

Martti Marksoo sõnul va-
litses pärast Soome sõprus-
kooli direktori surma mõnda 
aega paus, kuid nüüd selle sa-
jandi algusest on käima läi-
nud sakslastega sarnane õpi-
lasvahetus. Üle aasta käib 

koolis külas umbes 10-15 õpi-
last ja kaks õpetajat.

Lõbusad tegevused
Kui õpilased olid Rakverre 
jõudnud ja end mõnusasti sis-
se seadnud, jagus neile terve 
nädala vältel paljude ekskur-
sioonide ja külaskäikude näol 
tegevust. „Väsitasime noori 
korralikult ja rikkusime nen-
de uued tossud ära,“ naljatles 
kooli huvijuht Mari Kongi. 
„Kõigepealt ronisime tuha-
mäkke, seejärel käisime 
Kohtla-Nõmme kaevandus-
muuseumis.“

„Samuti külastasime Toila 
parki ja lõpuks käisime ka 

Valaste joal, kus vett kahjuks 
ei olnud. Väga sportlik päev 
oli. Uudistasime vaatamis-
väärsusi ja saime üksteisega 
rohkem tuttavaks. Ida piir-
konna külastus on juba tra-
ditsiooniks saanud,“ jätkas ta.

Lisaks tehti tutvust Lahe-
maa rahvuspargiga. „Ma olin 
kuulnud, et Eestis on palju 
loodust ja metsa, seega loot-
sin siia tulles seda näha. Käi-
sime Viru rabas, kus oli rahu-
lik ja ilus. Mulle meeldis väga 
kogu see ümbruskond. Samu-
ti oli mõnus mööda pikka 
matkarada lihtsalt jalutada,“ 
rääkis oma positiivsetest mul-
jetest soomlanna Sibel.

Soome tüdruk Susa sõnas, 
et nädalane külaskäik Eestisse 
on talle andnud palju uusi 
sõpru arvatavasti väga pikaks 
ajaks. Eriti meeldis talle see, 
et koolis olid samal ajal peale 
eestlaste ja soomlaste ka saks-
lased, keda ta pidas väga sõb-
ralikeks.

„Minu meelest on see kool 
väga modernne. Siin on palju 
parem arvutiruum kui meil, 
lisaks kasutatakse vahel kooli-
tundides mobiiltelefone ning 
on olemas ka avalik Wi-
Fi-võrk,“ tähendas saksa sõp-
ruskooli õpilane.

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Asume Rakvere vallas

Sireli tee 3

Tel 503 7729,

322 4174

(Tapa teeristis)

MÜÜGIL RIKKALIK VALIK
heas korras kasutatud
mootorsaage, võsalõikureid,
ja murutraktoreid
Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil
uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid,
hekilõikurid, saed,
oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.ee

Eesti-Ukraina
folk-rock ansambel

12.00

15.00 

 Kirev kultuuriprogramm

peaesineja

Maitseelamusi pakuvad 
Filipiinide, Hispaania, eesti, 
Ingerisoome, Itaalia, 
Jaapani, Suuria, Turgi, 
Ukraina, Ungari, Vene 
jt rahvuskoogid.

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Sealiha al 2,50 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad rikkaliku valiku
värsket sealiha. Müügil meie lihameistrite

poolt valmistatud kulinaariatooted,
paneeritud snitslid ja kotletid ning

erinevad singi- ja vorstitooted.

SUVELÕPU
KAMBRILAAT

14.-15. septembril
17.-18.

ja

septembril

kaupluse A&E Kangad

Rakveres Koidula 2

TAGARUUMIS
(sissepääs läbi kaupluse)

KARDINAKANGAD 1-4 €/m
RÕIVAKANGAD 1-4 €/m

MÖÖBLIRIIDED 5 €/m
220 cm laiad VOODIPESUKANGAD 3 €/m

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

Avatud: E-R 9-18, L 9-15. Rakvere, Turu plats 5. Tel 322 3632.

* RIEKER

* REMONTE

* TAMARIS

* CAPRICE

MUGAVAD JA KVALITEETSED
TÄNAVAKINGAD JA SAAPAD

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

- 9-17

9-12

PARIM HIND TOOTJA ESINDAJALT!
Tapa, Ülesõidu 8, / avatud 8:00-17:00 / Tel. 55 560 167
info@proplekitood.ee / www.proplekitood.ee

VIHMAVEESÜSTEEMID TERASKATUSED JA -TARVIKUD TURVATOOTED

EELARVESTUS

TRANSPORT

PAIGALDUS

PRO PLEKITÖÖD
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