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KEHALAS DRIFTIS BALTIKUMI PAREMIK TÖÖPAKKUMISEDLK 4-5LK 3

Rakvere Kütteladu müüb:

150 €/tonn 1,60€

140 €/0,96t 1,50€

170 €/0,975t 2,70€

* PUITBRIKETT ÜMMARGUNE

,

* PUITBRIKETT KANDILINE HELE

,

* SAEPURUGRAANUL 8mm

,

10 kg/pakk

10 kg/pakk

15 kg/pakk
TEL 32 51 101

www.algaveod.eeNarva tn 17, Rakvere E-R 8.30-16, L 9-12, P-suletud

* Hinnad kehtivad kuni 30.09.17



Kuulutaja reede, 22. september 20172 TASUB TEADA

Päästeamet tähistas 
kutselise tuletõrje 98. 
aastapäeva Päästetee-
nistuse aumärkide ja 
tänukirjade üleand-
misega. Teiste hulgas 
pälvis elupäästja me-
dali Grossi Toidukau-
bad Tartu kaupluse 
vahetusevanem Mee-
ri Kurg, kes tööpostil 
olles uppuvale inime-
sele appi ruttas.

Liisi Kanna

Päästeteenistuse aumärke 
on antud välja alates aastast 
1998 ning seda tehakse kaks 
korda aastas: Eesti Vabariigi 
sünnipäeva ajal veebruaris ja 
organiseeritud tuletõrje sün-
nipäeva ajal septembris.

Teisipäeval tunnustati KU-
MU auditooriumis ühtekok-
ku 89 inimest. Omistati 64 
aumärki: 3 Päästeteenistuse 
Kuldristi, 3 Päästeteenistuse 
Hõberisti, 28 Päästeteenistuse 
medalit ja 30 Elupäästja me-
dalit. Lisaks anti üle peadi-
rektori tänukirjad ja kingitu-
sed päästeametnikele ning 
koostööpartneritele. Tun-
nustused jagasid kätte sisemi-
nister Andres Anvelt ja Pääs-
teameti peadirektor Kuno 
Tammearu.

Tartu kaupluse vahetuseva-
nem Meeri Kurg sai kolman-
da klassi elupäästja medali 4. 
veebruaril toimunud sünd-
musel inimese aitamise eest. 
Tunnustus tuli naisele suure 
üllatusena: „Nii palju aega oli 
mööda läinud ja ega ma ei 
mäletanudki enam õieti seda. 
Ihukarvad tõusid püsti, kui 
tuldi ja öeldi, et olen elupääst-

Kandideerin kohalike omava-
litsuste valimistel Rakveres 
keskerakonna linnapeakandi-
daadina, sest soovin linna aren-
gutes edaspidi kaasa aidata. Rak-
vere on minu sünnilinn ja kodu-
linn. Ma soovin, et Rakveres 
oleks kõigil hea ja turvaline ela-
da.

Panustan elukeskkonna laia-
põhjalisse arendamisesse Rakve-
res, jätkates linna tänavate ja au-
toteede seisukorra parandamist, 
luues turvalised võimalused rat-
taliikluseks ning korrastades lin-
na kõnniteed, ühendades jalgrat-
ta- ja kõnniteed linna ümbritse-
vate kergliiklusteedega. Leian, et 
linnaplaneering tuleb viia uud-
sele tasemele, mis tähendab pi-
kaajalisi visioone, mitte lähtu-
mist üksikutest hoonetest.

Pean vajalikuks luua läbi riik-
liku eluasemeprogrammi Rak-
veresse munitsipaalpinnad 
noortele spetsialistidele, tõsta 
sünnitoetus 500 eurole ja ranit-
satoetus 100 eurole ning võimal-
dada tasuta koolitoitu koolides ja 
vähemalt tasuta hommikusööki 
lasteaedades, et pakkuda perede-
le tuge ning muuta Rakvere 

noortele atraktiivsemaks.
Seisan selle eest, et vajalike 

sotsiaal- ja meditsiiniteenuste 
kättesaadavus paraneks. Pean 
oluliseks maksta raske või süga-
va puudega omastehooldaja toe-
tust linna poolt 50 eurot kuus, 
samuti ühekordset ravimitoetust 
30 eurot pensionäridele igal aas-
tal. Soovin, et Rakveres oleks ta-
gatud nii noortele kui eakatele 
väärikas elukaar.

Panustan ettevõtluskeskkonna 
igakülgsesse arendamisesse Rak-
veres, luues Rakvere Koostöö-
arengu ja Ettevõtluse Nõukoja 
piirkonna kompetentside hinda-
miseks ja arengustrateegiate väl-
jatöötamiseks ettevõtluses ning 
piirkondliku ettevõtluse edenda-
miseks. Pean oluliseks, et linna-
juhtimine oleks kaasavam ja lä-
bipaistev. Soovin otsustusprot-
sesse muuta avatumaks, kutsuda 
rohkem ellu koostööümarlaudu 
erinevate valdkondade spetsia-
listidega, vajadusel korraldada 
rahvaküsitlusi.

Kohalikul tasandil ei ole seni-
maani opositsioonis olnud Eesti 
Keskerakonnale antud võima-
lust rakendada ellu häid ja konst-

ruktiivseid ettepanekuid, mis ta-
gaks Rakvere linna arengu. Era-
konnal on uus juht ja erakond 
on muutunud ning muutumises. 
Uued inimesed, uus poliitika. 
Kui soovid Rakveres muudatusi, 
anna selleks võimalus!

Sinu linnapeakandidaat Rak-
veres, nr 233.

Austusega, Triin Varek

MEIE Rakvere, 
TEEME koos!

Triin Varek (40). Lõpetasin Rakvere Gümnaasiumi 1995. a ning omandasin 
kõrghariduse rahvusvahelises ärijuhtimises 1999. a Concordia Rahvusvahe-
lises Ülikoolis Eestis. Sotsiaaltöö magister Tallinna Ülikoolist 2014. aastast. 
Töötan ettevõtte juhina. Olen suhtes olnud 20 aastat ja meie peres kasvab 
15aastane poeg ja 12aastane tütar.

REKLAAM

Kaupluse vahetusevanem pälvis elupäästja medali

Meeri Kurg Päästeteenistuse aumärkide üleandmisel. 
Foto: Liisi Kanna

PÄÄSTEAMETI ÜLEVAADE JUHTUNUST:
4. veebruaril tuli Tartu komandole appikutse Tartu 
kesklinna sadama juurde. Jalakäijate silla kõrval oli 
inimene jääkülmas vees uppumisohus ning ei saanud 
kaldale. Sündmuskohale jõudes avastasid päästjad, 
et inimene oli kaldast umbes 10 meetri kaugusel ja 
hoidis kinni väikesest kaubaalusest, mille oli tema-
ni lükanud läheduses müüjana töötav Meeri Kurg. 
Kaubaalus ei lasknud kannatanut läbi jää vajuda. Pin-
naltpäästja Jaanus Suur liikus roomates abivajajani ja 
võttis ta haardesse. Kannatanuni jõudmist raskendas 
õrn jää, mille teravad servad muutusid nii päästjale 
kui ka päästetavale ohtlikuks, lisaks külm vesi ja kiire 
vee vool.

ja.“
Kurg rääkis, et õnnetusjuh-

tum leidis aset ühel tavalisel 
tööpäeval. „Meil on Emajõgi 
kohe seal samas, läksin töö 
asjus laost välja. Ja keegi hõi-
kas, et inimene upub,“ kirjel-
das ta, nentides, et tegelikult 

on keeruline detailselt mee-
nutada, kuidas kõik aset lei-
dis. „Käitusin täpselt nii, nagu 
õigeks pidasin. Läheduses 
polnud köit, mida visata, esi-
mene kättejuhtuv asi oli poo-
lik kauba puitalus. Sain niivii-
si lükata, et see libises mööda 

jääd meesterahvani ja ta sai 
selle peale päästjate saabumi-
seni toetada.“

Kurge hämmastas, et terve 
sild oli rahvast täis ja keegi 
polnud enne tema saabumist 
midagi ette võtnud. „Vaatasid 
kui videot! Inimene upub ära 
ja mitte keegi ei helistanud 
isegi päästeametisse. Olin esi-
mene, kes kõne tegi,“ rääkis 
tunnustatu kahetsusega. „Siis 
mõtlesin küll, et kus ma ome-
ti elan. Kas tõesti on kaasko-
danikust niivõrd ükskõik?“

Vahetusevanem leiab, et 
abivajajat aidata on iga inime-
se kohus. „Kui on selline si-
tuatsioon, siis täiskasvanud 
inimestena peaksime ikkagi 
püüdma oma teadmisi raken-
dada, mitte verest välja löö-
ma. Tihti võib seda loomuli-
kult olla raske teha – inime-
sed lähevad närvi,“ tõdes ta.

Kurg tõi välja, et ka kauplu-
ses töötades võib ette tulla 
olukordi, kus kliendil hakkab 
halb ning tuleb kiiresti tegut-
seda. „Palju selliseid situat-
sioone õnneks siiski ei ole,“ 
lisas ta.

Kaupluse töö kohta rääkis 
tunnustatu veel, et empaa-
tiavõime ja oskus inimeste 
vajadusi hinnata on siiski olu-
line igapäevatöö osa. „Suhtlu-
sel on loomulikult suur roll, 
pole vahet, kas oled kassapi-
daja või vahetusevanem. Ja 
kui mulle inimestega tegeleda 
ei meeldiks, ega siis seda tööd 
ka ei teeks,“ arutles Kurg. 
„Ilmselt ma ka vajan palju 
suhtlemist, ma ei ole päris 
kontoritöötaja tüüpi, kes is-
tuks päev läbi laua taga. Va-
hetusevanema töö pakub 
mitmekesisust – saab kassapi-
dajaid asendades klientidega 
tegeleda, aga ka arvutis asju 
ajada,“ sõnas ta, lisades nalja-
tades, et sporti saab tööl sa-
muti piisavalt teha.
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Möödunud nädala- 
vahetusel toimusid 
Kehala ringil Balti 
meistrivõistlused 
driftis. See oli esime-
ne kord, kui võistlus-
ala Virumaale jõudis.

Liisi Kanna

Kehala rada kuulub MTÜ 
Kehalale, mille juhatuse liik-
meteks on AS OG Elektra 
omanik Oleg Gross ning te-
ma poeg Georg Gross. Oleg 
Gross rääkis, et nii nagu ralli-
krossiraja ehitusega, läks kii-
reks ka raja driftile sobivaks 
kohandamisega. „Meile anti 
kaks nädalat aega, kindlasti 
on see praegu puudulik, aga 
tegime kõige hädapärasema 
ära,“ nentis Gross. „Aga tun-
dub, et päris sellist lollust me 
ei teinud, et rada üles peaks 
hakkama võtma,“ lisas ta nal-
jatades.

Võimalused motospordi 
harrastamiseks

Võistluse peakorraldaja 
Marko Opmann märkis, et 
kui rahvaspordi harrastami-
seks luuakse hulgaliselt või-
malusi, siis mootorisport on 
unarusse jäetud ning radasid 
raske leida. „Oleme juba aas-
taid otsinud varianti, kuidas 
driftiga siiakanti tulla. Kui 
uudistes öeldi, et Kehalas ehi-
tati rallikrossirada, siis tuli 
kohe mõte, et peab minema 
vaatama, palju seal asfalti on,“ 
meenutas Opmann. Nii saigi 
koostöö alguse ning esimeste 
võistluste põhjal hindas pea-
korraldaja Kehala tingimusi 
headeks: „Rada on kvaliteet-
selt tehtud ja väga paljude 
võimalustega.“

Märkida tasub, et MTÜ 
Kehala ei ole võistluste pida-
mise eest tasu küsinud. „Me-
hed, kes asja veavad, on kõik 
ise suured fännid. Kui keegi 
mõtleb, et korraldajad raha 
teenivad, siis selleks leiduks 
sada muud ala,“ selgitas Gross 
tagamaid.

Omaniku sõnul plaanitakse 
ka tulevikus korralikes tingi-

Kehalas driftis Baltikumi paremik

mustes driftivõistluste kor-
raldamist võimaldada ning 
üldisemaks eesmärgiks ongi 
kompleksi multifunktsionaal-
sus. „Soovime, et rohkem ala-
sid Kehalasse tuleks,“ rõhutas 
ta.

Üheks sihiks on luua või-
malused ringrajasõiduks. 
„Ringraja teeme me ilmselt 
ära. Rallikrossirada peab ole-
ma 40 protsendi ulatuses 
kruusast, aga ringraja saame 
ehitada teisele, vabale rajale. 
Meil on siin mitu tükki kõr-
vuti,“ selgitas ettevõtja. Lisaks 
loodetakse Kehalas ka kardi-
sõite pidama hakata.

Grossi meelest on äärmiselt 
oluline tuua noored tänava-
telt trikitamast ära. „Soovime 
aidata kaasa liiklusturvalisuse 
tagamisele, et inimesed saak-
sid adrenaliini siin treenerite 
ja asjatundjate silme all välja 
elada,“ sõnas ta.

Millega driftivõistlustel 
tegu on?

Kui sõnal „drift“ on üldsu-
ses küljes veidi mõru maik, 
millega seostatakse noorte 

omavolilisi katsetusi, siis pea-
korraldaja rõhutas, et drifti-
võistluste puhul on tegu hoo-
pis teisest puust ettevõtmise-
ga. „Kui mõni mees kusagil 
veidi kummi vilistab, siis see 
ei ole kohe kindlasti veel 
drift,“ nentis Opmann.

Võistlusel on paika pandud 
kindlad kriteeriumid. Kohtu-
nikud joonistavad raja ette ja 
määravad ära, kui lähedalt 
ühest või teisest koonusest 
auto esi- või tagaosa möödu-
ma peab. „Ette antakse sada 
punkti ning iga vea eest võe-
takse neid maha. Kes sõidab 
kõige suurema nurga all, kõi-
ge täpsemini ja samas kõige 

kiiremini, see võidab,“ selgi-
tas peakorraldaja.

Võistlusautode eripärana 
tõi ta välja suure manööver-
dusvõime: „Autod keera-
vad-pööravad väga hästi ja on 
ka päris võimsad.“ Opmann 
lisas, et turvalisuses järeland-
misi pole, ning selles peavad 
autod vastama FIA (Rahvus-
vaheline Autospordi Föderat-
sioon) reeglitele.

Drifti algusajast Eestis
Drifti tõid Eestisse kolm 

meest: Marko Opmanni kõr-
val Kristjan Salmre ja Eduard 
Vahemets. Nende tegevuse 
mõjul on välja arenenud nii 

meistrivõistluste sari kui Ees-
ti Drifti Liit. Loodud on head 
sidemed Eesti Autospordi 
Liidu, FIA ja naabermaade 
vastavate organisatsioonide-
ga. Opmann märkis, et kui 
alustati, oli kokku üheksa 
võistlejat, tänavusel superfi-
naalil Kehalas aga ligi 80. 
„Eestisisestel võistlustel osa-
leb keskmiselt 35-55 sõitjat, 
rahvusvahelistel 60-80,“ täp-
sustas ta.

Paariaastase pausi järel ka 
ise etapil osalenud Eduard 
Vahemets märkis, et osalejate 
arvu kõrval on märgatavalt 
tõusnud ka sõiduoskused. 
„Vaatan noori, kes pole kuna-

gi varem sõitnud, nad tulevad 
ja tase on kohe uskumatult 
tugev,“ rääkis ta. „Meie sõitsi-
me kaks-kolm aastat, et sellist 
taset saavutada.“

Vahemetsa sõnul on n-ö 
comeback’ e aegajalt huvitav 
teha – saab noortele ja julge-
tele konkurentsi pakkuda. 
„Pausi järel oli ikka natuke 
harjumatu. Aga iga sõiduga 
läks paremaks, sain juba tra-
jektoorile pihta ja auto õige 
nurga alla. Eks see on nagu 
jalgrattasõit - kui kord ära 
õpid, siis on oskus olemas ja 
vaja lihtsalt uuesti üles leida.“

Oleg Gross peab oluliseks 
Kehala kompleksi multi-
funktsionaalsuse arenda-
mist, driftivõistlustele so-
bilikuks kohandati rada 
kõigest kahe nädalaga. 

Foto: Liisi Kanna

Driftivõistlused muudab atraktiivseks paarissõit, 
kus üks osaleja teise manöövreid võimalikult täp-
selt matkima peab. 

Foto: driftime.ee

Kehalas toimunud driftivõistlustel 
osales ligi 80 sõitjat. Balti meistri-
võistluste all peeti ühtlasi maha 
kolmes klassis Eesti meistrivõist-
lused ning Läti meistrivõistlused. 
Pildil Läti sõitja Erikss Ulass. 

Foto: driftime.ee
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• Kadrina Spordikeskus otsib 
r e m o n d i m e e s t  ( 0 , 5  k o h t a ) . 
Kandidaadilt ootame tehnilist 
taiplikkust. Info 526 9451

• Pakun tööd ehitajale. Korterite 
r e n o v e e r i m i n e  R a k v e r e s . 
Plaatimistöödest kuni kergemate 
elektritöödeni. Tööle asumise aeg 
kohe. Tel 5456 6677

• Arbeiter Grupp OÜ võtab tööle 
ehitustöölise. Tel 5668 5343

• Vajatakse Tapale haljastustöödele 
abitöölisi. Tel 554 9113

• Võtan tööle võsalõikajad. Tel 
5558 9957

• Sõiduautode avariiremondiga 
tegelev ettevõtte Heimarus OÜ 
otsib Kadrina töökotta automaalrit. 
Lisainfo tel 552 1733

• Artur Šašlõkibaari vajatakse 
koristajat (Rõmeda küla Kadrina 
vald Lääne-Virumaa). Tel 5629 8277

• Pakume tööd klienditeenindajale 
ja koristajale. Kiire. Tel 5896 4101

• Kadrina Spordikeskus otsib 
puhastusteenindajat. Vajadusel 
väljaõpe kohapeal. Info 526 9451

• Võhu juustuvabrik otsib oma 
meeskonda  suitsujuustu patsi 
punujat. Tel 5349 9515

• Võhu juustuvabrik otsib oma 
meeskonda juustu venitajat. 
Soovitavalt meesterahvas. 50 € 
päevas. Tel 5349 9515

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

• Fer Project OÜ otsib tootmistöö-
list. Töötamine erinevatel puidu-
tööpinkidel. Tööpäev 8-17. Töökoht 
Ubjas. Tel 5341 7151

• Ettevõte otsib oma meeskonda 

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

•40a naisterahvas otsib tööd. 
Eelistatud on kontoritöö. Tel 552 
7196

• Otsin tööd B-kat autojuhina. Tel 
558 9549

• Kutsume teid hispaania keele 
kursustele  neljapäeva õhtuti 
Rakvere Kultuurikeskuses. Info 
ja registreerimine a.s.wesman@
gmail.com

• Alates oktoobrist  hakkavad 
toimuma vene keele kursused. 
Võimalik on valida erinevate 
keelerühmade kui ka –tasemete 
vahel. Kui sa oled huvitatud heast 
keeleoskusest, vaata veebilehte 
www.apkeelekursus.eu ja tee 
oma valik. Julge suhtlemine viib 
eesmärkide täitumiseni!

K ui soovid elustiili 
muuta, on enne kallite 
jooksutossude või 

pulsikella ostmist äärmiselt 
oluline kujundada treening-
harjumus, sama kehtib ka toi-
tumise puhul. Usun, et kõik, 
kes on elus teinud suuri muu-
datusi, teavad, et halbadest 
harjumustest loobumine ja 
uute kujundamine nõuab pal-
ju aega. Kahtled endas pide-
valt ja lükkad planeeritud 
muudatuste algust edasi – te-
kib n-ö surnud ring. Peagi 
võid märgata, et olukord on 
läinud hoopis hullemaks ja 
tekib süütunne.

Alusta kohe
Sellise olukorra vältimiseks 

on oluline, et astuksid esime-
se sammu võimalikult ruttu. 
Mõtle sellele, et iga järgnev 
samm eesmärgi poole aitab 
sul elukvaliteeti parandada. 
Kui näed juba muutusi - ke-
hakaal hakkab langema, jak-
sad kõndimise asemel kergelt 
sörkida, jõusaalis pole enam 
nii kohmakas jne – on edasi 
kergem minna.

Sageli me ei analüüsi harju-
musi, teema asju spontaan-
selt. Olgu selleks siis rutiinne 
vein peale tööd teleka ees või 
üks ja sama võileib hommikul 
enne tööleminekut. Esmalt 
peakski endale selgeks tege-
ma, mis on see halb harju-
mus, millest vabaneda soovid. 
Tihti on neid lausa mitu. Kui 
sul on mitu halba kommet, 
siis võta samm korraga.

On äärmiselt tähtis, et suu-

daksid oma tegevusi analüü-
sida. Toon ühe näite. Ütleme, 
et pead hommikul kella 8ks 
tööle minema ning jätad see-
pärast hommikusöögi vahele 
põhjendusega – mul on nii 
hea uni, magan kaua vähegi 
saan. Küsi endalt, mis võib 
olla selle põhjuseks? Mis kell 
magama läksid ning mida ja 
mis kell õhtul sõid? Äkki pii-
sab sellest, kui lähed tunnike-
se varem magama või kui und 
nii ruttu ei tule, siis võibolla 
sõid vahetult enne magama-
minekut suure prae, mis ui-
numist segas.

Kui suudad enda tegevust 
analüüsida, siis saad vähehaa-
val võimalikke segavaid fak-
toreid kõrvaldada. Oluline on 
see, et välistaksid põhjusi 
ükshaaval, mitte kõiki korra-
ga.

Näiteks, kui oled unetuse 
ühe põhjuse n-ö ära kaota-
nud, võid peagi tunda, et suu-
dad hommikul piisavalt vara 
ärgata ja korraliku hommiku-
söögi teha. Selle tulemusel 
tunned end terve päeva pare-
mini, ka teised toidukorrad 
loksuvad paika ja sul on piisa-
valt energiat nii tööl kui tren-
nis. Tekib regulaarsus, mis on 
eesmärkide poole püüdlemi-
sel oluline.

Pane tegevused kirja
Käitumismallide muutmisel 

on tähtis endale uut harju-
must meelde tuletada ja hal-
vast loobumise põhjust sisen-
dada. Seetõttu planeeri kõik 
tegevused märkmikusse või 

i id l iili d k id i lüü

HALBADEST HALBADEST 
HARJUMUSTEST PRIIKSHARJUMUSTEST PRIIKS

NÄDALAHARJUTUS 
PUUSATÕSTED
Mõju: Tuharad, kerelihased
Sooritamine: Selili lamades kõverda jalad põlvedest 
ja aseta puusade laiuselt täistallaga põrandale. Tõs-
ta puusad ja langeta aeglaselt alla. Puusade tõst-
misel hoia selg sirge ning tuharad pinges. Harjutuse 
raskemaks muutmiseks võid asetada alakõhule kangi 
või ketta.

kalendrisse, nii nagu paned 
kirja näiteks töökohtumised. 
Nõnda on oluline sul pidevalt 
silme ees.

Kui soovid näiteks hommi-
kul putru teha, siis pane juba 
eelmisel õhtul lauale valmis 
toiduained, mis sulle seda 
meelde tuletaksid. Sama keh-
tib ka treeningutega - kui sul 
on plaanis minna järgmisel 
päeval trenni, siis pane tren-
nikott juba õhtul ukse juurde. 
Tõenäoliselt võtad koti kaasa 
ja lähed ka trenni, mitte ei aja 
uniselt treeningust loobumist 
sissemagamise ja ajapuuduse 
kaela.

Uuringute põhjal võib uute 
harjumuste omaks võtmiseks 
kuluda keskmiselt kaks kuud. 
Selle ajaga muutuvad need 
automaatseteks. Senini tuleb 
järjepidevalt tegeleda harju-
muse kujundamisega.

Ka olukorra analüüsimine 
ei ole oluline mitte üksnes 
alustades, vaid kogu protsessi 
vältel. Küsi endalt, miks tekib 
vahel soov alla anda või kui-
das leida uut motivatsiooni. 
Eesmärkide poole püüdlemi-
sel võib suureks abiks olla hea 
sõber või pereliige, kes saab 
aru, miks sa seda teed ja in-
nustab sind jätkama.

Algasend Lõppasend

o s k u s t e  j a  k o g e m u s t e g a 
tänavakivide paigaldajaid. Tööde 
teostamise piirkond on üle Eesti. Tel 
+372 5347 7840

•  V a j a t a k s e  k o g e m u s t e g a 
ehitustöölist sisetöödele. Tel 5680 
1956

• Pakume tööd kogemustega 
üldehitajale. Töö piirkond Lääne-
Virumaa. Konkurentsivõimeline 
töötasu garanteeritud. Tel 5556 0240 
Viru Halud OÜ

• Metallitöödega tegelev ettevõte 
Väike-Maarjas võtab tööle lukksepa. 
Väljaõppe võimalus. Tel 53019248.

• Lüpsifarm ootab oma meeskonda 
lüpsjaid. Täpsem info töö ja tingi-
muste kohta telefonil 509 9295

• Palkan lapsele eesti keele õpetaja 
1 kord nädalas laupäeviti. Tel 5347 
7180

• OÜ Villa Takso vajab taksojuhti. 
Nõutav ametikoolituse tunnistus. 
Tel 5349 8764

-Sven Hõbemägi
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Kandideerimiseks saada meile oma 
CV koos sooviavaldusega e-posti aadressile 
info@r-takso.ee või helista tel. 53417533

TAKSOJUHTI
Ootame oma meeskonda sõbralikke 

ja esinduslikke taksojuhte, 
kes annavad endast alati parima. 

Kandideeri meile tööle, kui

- Sul on tahe töötada taksojuhina
- Sa omad kehtivat B-kat. juhiluba ja 

kutsetunnistust
- Sul on hea tervis
- Sa oled aus, kohusetundlik ja täpne oma töös
- Sa räägid eesti keelt (vähemalt B1 tase)

R-Takso OÜ otsib oma meeskonda

TAKSOJUHTE

Otsime järgmisi töötajaid vabadele ametikohtadele:

Viru-Nigulas

Kadrinas

Lisaküsimuste korral helista telefonil 53078815,

personalispetsilist või anna oma soovist teada

e-mailile personal@flexa.ee.

• TOOTMISTÖÖTAJAID

OPERAATOREID

• OPERAATOREID
• TÕSTUKIJUHTI

• TOOTMISTÖÖTAJAID
•
• TÕSTUKIJUHTI

• PÕRANDAPINDADE HOOLDAJAT

• ELEKTRIKU

(CNC, höövel, pahtliliin)

Võtame tööle

Flexa Eesti AS, Vasta küla, Viru-Nigula, 44034 Lääne-Virumaa

FLEXA on loodud Taanis 1972. aastal ja spetsialiseerunud lastele mõeldud Skandinaavia
sisustuslahenduste disainile, tootmisele ja müügile. Me arendame terviklikku kaasaegset Skandi-
naavia interjööri beebidele ja lastele. Kõik FLEXA tooted on disainitud, et luua turvaline ja stimuleeriv
keskkond, mis kohandub, kasvab ja areneb, et vastata laste pideva arengu vajadustele. Meil töötab üle
200 pühendunud ja oskusliku töötaja, kes tagavad laste mööbli kõrgeima kvaliteedi. Meie 2 tehast (Kadri-
nas, Viru-Nigulas) toodavad lastemööblit männist, kasest ja MDF-ist.

Tööle asumise aeg: koheselt. Täpsem info

telefonil 322 9068 (toitlustusosakonna juhataja).

KOKALE
AS Rakvere Haigla pakub tööd

Otsime oma meeskonda toimekat

ja tasakaalukat PESUTÖÖTLEJAT
Töö sisu: Hotelli pesu pesumasinatega pesemine, kuivatamine

ning sellega seonduvad muud tegevused.

Tööpäeva pikkus: 8-12 tundi, vastavalt töötaja vajadusele.

Tööpäeva algus: 6-8, vastavalt töötaja vajadusele.

Töötame ka nädalavahetustel.

Sooviavalduse võib tuua Aqva hotelli vastuvõttu või saata

e-postil:

Info tel 326 4455

26. septembriks tiina.teska@aqvahotels.ee

Kui kahtled, tule uuri lähemalt!

Ootame Sind!

Kas Sulle
meeldib
kirjutada?
Sind huvitab, mis
maailmas toimub?
Tahad lisaraha
teenida?

Kui jah, siis kirjuta
artikkel ja saada see
toimetusse. E-post:
toimetus@kuulutaja.ee
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Rakvere linna valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse 
volikogu valimistel 15.10.2017 ja eelhääletamise ajal
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste valimispäev on  15.10.2017, hääletamine toimub  elukohajärgses vali-
misjaoskonnas kell 9- 20. 

Kõikides elukohajärgsetes jaoskondades toimub eelhääletamine  09.10.- 11.10.2017 kell 12- 20 ning sõltumata 
elukohast saavad valijad eelhääletada ka  Lääne-Virumaa Keskraamatukogus asuvas valimisjaokonnas Lai tn 7.

Maakonnakeskuse valimisjaoskonnaks, kus eelhääletamine toimub  05.10.- 08.10.2017 kell 12- 20, on määratud 
valimisjaokond nr 2 Lääne-Virumaa Keskraamatukogus. Siin saavad eelhääletada kõik valijad sõltumata eluko-
hast.

Valmis-
jaoskond

Piirid Asukoht

1 Valimisjaoskond nr 1 on elukohajärgseks valimisjaoskonnaks valijatele, kes 
elavad Alevi, Bastioni, C. R. Jakobsoni, Eha, F. R. Kreutzwaldi, Ilu puiestee, J.
Kunderi, Kaja, Kalda, Kastani puiestee, Kesa, Kesk, Kesk põik, Kevade, Kiire, 
Kindluse, Kirsi, Koidu, Koidu põik, Kooli, Kraavi, Kriidisoo, Kuusiku, Kõrre, 
Lina, Linnuse, Looduse, Lääne, Lääne põik, Mahla, Maidla, Mooni, Mõisa-
välja, Annemäe tee, Mäekalda, Nelgi, Niidu, Nõmme, Näituse, Oja, Orase, 
Pikk alates 24 kõik paarisarvud kuni lõpuni ja alates 17 kõik paaritud arvud 
kuni lõpuni, Pargi, Pilve, Põhja, Põhja põik, Põllu, Pähkli, Rahu, Raja, Raud-
tee, Ringtee, Rohu, Sambla, Sauna, Sarapuu, Sihi, Silla, Sireeni, Spordi, Suve, 
Särtsu, Söödi, Sügise, Tallinna algusest paarisarvud kuni 12 (ka.) ja algusest 
paaritud arvud kuni 13 (ka.), Taara, Tammetõru, Tammiku, Tehase, Tiigi, 
Tulbi, Tulika, Tõru, Tõusu, Tähe, Urva, Vaarika, Vabriku, Vahtra puiestee, 
Vainu, Valguse, Valli, Vallikraavi, Vallimäe tee, Varsakopli, Veere, Viadukti, 
Videviku, Välja, Õie, Õllepruuli ja Ülase tänavatel.

Valimisjaoskond 1 
ja hääletamisruum  
eelhääletamisel ja 
valimispäeval 
asuvad Rakvere 
linnas Rakvere 
Kultuurikeskuses 
asukohaga 
F.R.Kreutzwaldi 
tn 2.

2 Valimisjaoskond nr 2 on elukohajärgseks valimisjaoskonnaks valijatele, kes 
elavad Aasa, Arkna tee, E. Vilde, Ferdinand Gustav Adoffi, Heina, Herne, 
Härma, Ida, Jaama puiestee, Kasarmu, Kauba, Kibuvitsa, Kopteri, Kuke, Küti, 
Kütuse, Laada, Lai, Lehe, Lenduri, Lennuki, Lille, Lille põik, Luha, Malmi, 
Mulla, Muru, Narva, Navi, Niine, Nortsu tee, Papiaru, Pikk algusest paarisar-
vud kuni 22 (ka.) ja algusest paaritud arvud kuni15a (ka.), Parkali, Posti, Pro-
pelleri, Radari, Raua, Rohuaia, Roo, Roosi, Saue, Sepa, Suurtüki, Tallinna ala-
tes 14 paarisarvud kuni lõpuni ja alates 15 paaritud arvud kuni lõpuni, Teliku, 
Terase, Tiiviku, Tootmise, Tormi, Tuisu, Turu plats, Tuule, Tööstuse, Uus, 
Varju, Vase, Vene, Võidu algusest paaritud arvud kuni 47a (ka.) ja algusest 
paarisarvud kuni 50a (ka.) ja Õli tänavatel ning valijatele, kelle elukohaks 
rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn.

Valimisjaoskond 
nr 2 ja hääletamis-
ruum eelhääleta-
misel ja valimis-
päeval asuvad 
Rakvere linnas 
Lääne-Virumaa 
Keskraamatuko-
gus asukohaga Lai 
tn 7.

3 Valimisjaoskond nr 3 on elukohajärgseks valimisjaoskonnaks valijatele, kes 
elavad Allika, Ehituse, Kaevu, Killustiku, Kivi, Kivimurru, Kungla, L.Koi-
dula, Kruusa, Lembitu, Linda, Liiva, Lubja, Lõõtspilli, Murru, Nisu, Pae, 
Paemurru, Parmupilli, Rabakivi, Rukki, Rägavere tee, Salme, Seminari, Side, 
Sikupilli, Siu, Soo,  Suupilli, Tellise, Torupilli, Torupilli põik, Tuleviku, 
Tuuslari, Ussimäe, Vabaduse algusest paaritud arvud kuni kuni 23 (ka.) ja al-
gusest paarisarvud kuni 26 (ka.), Vee, Veski, Vilepilli, Viru, Võidu alates 49 
paaritud arvud kuni lõpuni ja alates 52 paarisarvud kuni lõpuni ningVõimla 
tänavatel.

Valimisjaoskond 
nr 3 ja hääletamis-
ruum eelhääleta-
misel ja valimis-
päeval asuvad 
Rakvere linnas 
Rakvere Gümnaa-
siumis asukohaga 
Vabaduse tn 1.

4 Valimisjaoskond nr 4 on elukohajärgseks valimisjaoskonnaks valijatele, kes 
elavad Aia, Edela, Joosep Maasi, Kagu, Kajaka, Kanarbiku, Karja, Kase, Kauri, 
Kodu, Kotka, Kuldnoka, Kulli, Kure, Laskeraja, Lepa, Lepiku, Lilleoru, Linnu 
tee, Lõuna, Lõuna põik, Maasika, Metsa, Metsa põik, Metsise, Mäe, Nõlvaku, 
Nurme, Olevi, Oru, Oru põik, Paju, Palermo, Peoleo, Pere, Pihlaka, Piiri, Pur-
de, Päeva, Päikese, Pääsukese, Ristiku, Rähni, Räägu, Saueaugu, Seene, Sini-
lille, Sooserva, Sulevi, Sõbra, Sõstra, Tamme, Tartu, Tedre, Tikri, Timuti, 
Tuvi, Ussikuninga,Vabaduse alates 25 paaritud arvud kuni lõpuni ja alates 28 
paarisarvud kuni lõpuni, Vesiveski, Väike-Karja, Värvu, Västriku ja Ööbiku 
tänavatel.

Valimisjaoskond 
nr 4 ja hääletamis-
ruum eelhääleta-
misel ja valimis-
päeval asuvad 
Rakvere linnas 
Rakvere Ameti-
koolis asukohaga 
Piiri tn 8.

Täiendav info tel 3225 873 või linnavalitsus@rakvere.ee ja https://www.valimised.ee/et

Traditsiooniks saanud Aq-
va liikumissari „Terve Rakve-
re liigub“ alustab etappidega 
2. oktoobril. Sellel hooajal on 
plaanis 32 etappi alates ok-
toobri esimesest esmaspäe-
vast kuni mai lõpuni. Läbides 
järjestikku 15 etappi, on sihi-
kindlale liigutajale ette näh-
tud tasuta Aqva Spa vee- ja 
saunakeskuse külastus. Aqva 
Spordikeskuse müügijuht 
Robert Salep selgitas, et osa-

võtu eest saab n-ö punkti kir-
ja kaardile, mis registreeru-
nud liikujatele väljastatakse. 

„Registreeruda tuleb ühe 
korra, mitte igale etapile eral-
di,“ täpsustas müügijuht. Ta 
lisas, et inimene ei pea end 
just esimeseks korraks kirja 
panema, vaid võib seda teha 
ka hiljem ning kaardi saab ta 
kätte selle etapi alguses, millel 
tema esmakordselt osaleb. 
„Liikuma on loomulikult 

oodatud kõik ja registreeru-
mine ei ole kohustuslik,“ rõ-
hutas Salep, lisades, et liiku-
miskaarte väljastatakse osale-
jatele alates 10. eluaastast. Re-
gistreerida saab Aqva Spordi-
keskus kodulehel. Iga etapi 
sihtpunkt selgub vahetult en-
ne etapi algust stardipaigas 
Rakvere Spordikeskuses.

Liisi Kanna

O KÕRTS
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot, kella 23ni sissepääs 
tasuta!
23.septembril parimad hitid läbi 
aegade DJ Ailan Kytt

BIORE TERVISESTUUDIOS
22. septembril Kaaniteraapia - V.
Kudrjavtsevi vastuvõtt
26. septembril Nõelravi arsti dr 
Tiia Liivalaidi vastuvõtt
esmaspäev ja kolmapäev alates 19. 
septembrist Seljaabi-kiropraktika 
-A. Grigorjani vastuvõtt
13. oktoobril kell 18 Dr Riina 
Raudsiku loeng „Soolestik meie 
teine aju“
Registreeru Biore Tervisestuudios 
Laada 5, Rakveres reg.5017960, 
www.biore.ee
www.tervisepood.biore.ee

RAKVERE 
KULTUURISÜNDMUSED
Septembris Mirjam Mölder-Mik-
felti maalide näitus-müük Art 
Cafés
22. september kell 12 Idamaa.com 
rändkauplus „Tule Indiasse!“ Ra-
hulolupesas
22. september kell 22 Stig Rästa 
autorikontsert Buena Vista Sofa 
Clubis
23. september kell 12 Kamalam-

Aqva liikumissari tuleb taas

mas Keskväljakul
23. september kell 22 Rakvere 
Teatri Jazzukohvik Teatrikohvi-
kus: Ingrid Hagel Band
27. septembril kell 17 Teadlaste 
Öö Festivali raames toimub teadu-
setendus „Don`t try this at home“ 
Rakvere Põhikooli saalis
29. septembril kell 18 Teadlaste 
Öö Festivali raames toimub TÖFi 
suur finaalüritus Rakvere Reaal-
gümnaasiumis. Osaleda saab kee-
mia, füüsika, bioloogia, geograafia 
ja inimeseõpetuse töötubades, kus 
käsitletakse teaduseetika, e-ainete 
ja GMOga seotud teemasid. Külas-
tada saab teaduskohvikut.
30. september kell 22 Joensuu Rii-
himäki Buena Vista Sofa Clubis
1. oktoober kell 17 Muusikapäev: 
Virumaa Noorteorkestri 20. aasta-
päeva kontsert Rakvere Gümnaa-
siumis, dirigent Toivo Peäske
1. oktoober kell 19 Karakteri ko-
möödiaetendus „Igaühele oma“ 
Rahvamajas

RAKVERE TEATER 
22.09. kl 19 Küllus s. maja (lav. Fi-
lipp Los)
22.09. kl 19 See kõik on tema v. 

maja (lav. Helen Rekkor)
23.09. kl 16 Somnambuul v. maja 
(lav. Sulev Keedus)
23.09. kl 19 Ausammas s. maja (lav. 
Filipp Los)
23.09. kl 22 Jazz.ee ja Jazzukohvik 
esitlevad: Linda Kanter Quartet
28.09. kl 19 Ükssarvikute farm v. 
maja (lav. Urmas Lennuk)

LÄÄNE-VIRUMAA 
PENSIONÄRIDE ÜHING
Klubi „Kuukiir” klubiõhtud 22. ok-
toobril, 26. novembril ja 17. det-
sembril
Mälumängu klubi 18. oktoobril, 
22. novembril ja 13. detsembril
Vajalik eelregistreerimine, mida 
saab teha teisipäeviti kell 10-13 
Rakvere Rohuaia 6 või telefonil 
324 5013 (teisipäeviti) või telefonil 
527 8162.
Ootame uusi liikmeid meie ühis-
tesse ettevõtmistesse. Kõik uued 
liikmed on teretulnud.

LÄÄNE-VIRU 
VAEGKUULJATE ÜHING
Lääne-Viru vaegkuuljate teabe-
päev toimub 25. septembril kell 13 
Targas Majas, ruumis 114. Linna-

aednik Anu Otsma vestleb teemal 
„Koduaia kujundamise võimalu-
sed“. Ühingu liikmetele kuuldeapa-
raatide patareid soodushinnaga. 
Ootame kõiki asjast huvitatuid ja 
ka uusi liikmeid.

LÄÄNE-VIRUMAA 
PUUETEGA INIMESTE KODA
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste 
Kojas Lille tn 8 (keldriruumis)
27. september kell 17 Infopäev 
„Crohni tõbi ja haavandiline ko-
liit“, infot jagab Eesti Põletikulise 
Soolehaiguse Seltsi juht Janek 
Kapper
27. september kell 18 Koja ühin-
gute juhtide kohtumine Rakvere 
linnapeakandidaatidega
Info tel 5342 9043

GUSTAVI MAJA
28.september kell 18 Lille Lind-
mäe loeng
12.oktoober kell 18 Katrin Saali 
Saul „Naise seksuaalsuse lätetel“
E ja K toimuvad shindo venitus-
tunnid, T võimlemine naistele, E 
beebide võimlemine
Loengutele palume registreeruda 
tel 553 5871, www.gustavimaja.eu
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Järgmise nädala neljapäeval 
jõuab Rakvere teatrikinno 
uhiuus Eesti mängufilm „Mi-
nu näoga onu“, mille peaosa-
des mängivad Rain Tolk, 
Evelin Võigemast ja Roman 
Baskin.

Levinud müüt Eesti filmi 
kohta ütleb, et see on aeglane 
ja igav. „Minu näoga onu“ on 
küll üsna aeglase tempoga, 
kuid sisult väga huvitav, elu-
line ja naermagi ajav. Sellele 
on kaasa aidanud hea stsenaa-
rium, mille kirjutasid filmi 
režissöörid Katrin Maimik ja 
Andres Maimik.

Hinnatud muusikakriitikul, 
35aastasel Hugol (Rain Tolk) 
on atraktiivne elukaaslane ja 
ka materiaalselt tuleb ta üsna 
kenasti toime. Siis aga mõra-
neb tema suhe elukaaslasega 
ning mees suundub suveks 
mereäärsesse alevikku vanas-
se puumajja, et endas selguse-

le jõuda ja ehk ka midagi kir-
jutada.

Seal kohtub Hugo kena 
psühhoterapeut Marianiga 
(Evelin Võigemast), kellelt ta 
nõu küsib. Hugo isa Raivo 
(Roman Baskin), kunagine 
trompetimängija, on triivi-
nud juba pikemat aega enese-
haletsuse vetes ja saabub sa-
muti tegevuspaika. Isa nõuab 
pojalt hoolitsust, väites, et te-
ma maine teekond on vars-
ti-varsti lõppemas.

Hugol pole olnud elus seni 
suuremat kriisi, mis sundi-
nuks teda enda sisse vaatama 
ja stressiseisundis uusi lahen-
dusi otsima. Kuna Raivo ei 
elanud Hugo poisipõlves oma 
perega koos, on nüüd meeste 
läbisaamine jahedapoolne. 
Raivo tundeelu iseloomustab 
teatav lapselikkus, ta nõuab 
tähelepanu, kuna tunneb end 
ebaõiglaselt hüljatuna. Kuna 

Raivo ei hooli eriti viisakus-
reeglitest, õnnestub tal kaas-
inimestele külje alla ujuda ja 
neile tugevat emotsionaalset 
mõju avaldada, mis tekitab 
teistes vastureaktsiooni. Nii 
on Raivo filmiloole hea moo-
tor, sest suunab tahtmatult 
Hugot suurema otsustavuse 
poole, mida mees tegelikult 
vajabki.

Osatäitmiste poolelt üllatas 
mind enim Evelin Võige-
mast. Näitlejanna esituses 
mõjub Marian väga usutavalt, 
tegelase olek ja käitumine 
jõuab publikuni hoogsalt 
ning ehedalt. „Minu näoga 
onu“ on vaatamist vääriv li-
nateos. 27. septembril toimub 
Rakveres lisaks filmiseansile 
ka kohtumine Rain Tolkiga.

Tõnu Lilleorg

Hugo, 35, otsib õnne
Head rollid teevad Rain Tolk ja Evelin Võigemast. 

Foto: kaader filmist

Ubja muuseum 
kogub vanu koolitarbeid

Sõmeru vallas asuv Ubja külamuuseum avab 10. oktoobril 
kell 18 näituse „Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea“. Näitus 
jääb avatuks jõuludeni. Välja pannakse inimeste vanad koo-
litarbed, õpikud, koolivormid jne.

Sellega seoses kutsub muuseum üles viima näitusele oma 
vanu asju, mis on koolis käimisega seotud. Kui sul on kodus 
kapis, keldris, pööningul, panipaigas või aukohal midagi, 
mis meenutab sinu kooliteed, vii need näitusele ka teistele 
vaatamiseks. Eksponaadid tagastatakse pärast näituse sulge-
mist omanikule.

Näituse materjali kogutakse kuni 2. oktoobrini Ubja küla-
muuseumis (kontaktisikuks Merli, tel 504 8505) ja Sõmeru 
vallavalitsuses (kontaktisikuks Maia, tel 527 7235).

Kuulutaja







Kuulutaja reede, 22. september 201710 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

68 000 €

527 1011 94 m²

MÜÜA MAJA JA MAA
MUSTOJA, VIHULA VALD

• 2 tuba ja köök, abihoone

• Maad 2,4 ha

• Privaatne, meri ca 800 m

22 900 €

527 1011  107 m²

MÜÜA MAAKODU
ARUKSE KÜLA, LAEKVERE V.
• Kinnistu 1,56 ha, hea juurdep.

• Puukuur, abihoone-saun

• Naabrivalve, hoovis tiik

49 000 €

527 1011 143 m²

MÜÜA MAJA
KAEVU TN, RAKVERE

• Krunt 748 m²

• 4 tuba, garaaž 

• Vesi ja kanal. maja ees

24 900 €

527 1011  78,6 m², III k

• Hea asukoht ja planeering

• Toad eraldi

• 2 rõdu

MÜÜA 4-TOALINE KORTER
ÜLESÕIDU TN, TAPA

49 000 €

• Hea asukoht

• Hea planeering, toad eraldi

• 2 rõdu, garderoob

MÜÜA 4-TOALINE KORTER
KARJA TN, RAKVERE

527 1011 80,5 m², III k

565 €/kuu

527 1011 113 m², I k

ANDA RENDILE ÄRIPIND
LAADA TN, RAKVERE

• Väga hea ja käidav asukoht

• Parkimine maja lähedal

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

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

TALLINN, PAASIKU 2a

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

JÄRVAKANDI, TURU tn 1

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

SUUREPÄRASE ASUKOHA JA 

PARKIMISVÕIMALUSEGA BÜROOPIND 

RAKVERE KESKLINNAS VILDE 6a

17,4 m2, 25,7 m2, 24,4 m2 II korrus

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2  I korrus

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

29,7 m2 ja 36,1 m2 

II korrus

RAKVERE KESKLINN, 
LAADA 16
87 m2, II korrus

ÜÜR

3toal korter Rakveres, Rahu tn 
13 III korrus, üp 58,9 m2, ÜÜR: 
200 €/kuu + komm kulud  tel.: 
50 13 658 Anu

Büroopind Rakveres, Haljala tee 
5, II korrus, üp 100 m2, ÜÜR: 2 
€/m2 + komm kulud  tel.: 50 13 
658 Anu

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

Rakvere,  Rahu 13, üp 58,9 m2, 
I k, rõdu  H: 41 700 €  tel.: 50 13 
658 Anu

Rakvere, Seminari 34, üp 61,9 
m2, II k, rõdu, renoveeritud, 
ahi- ja el küte H:48 000 € tel: 58 
00 36 48 Merle

Rakvere, Pikk tn.62, üp 60,2 m2, 
II k, H:62 000 € tel: 50 13 658 Anu

Rakvere, F.G.Adoffi   tn.2, üp 66,9 
m2, III k, rõdu H: 39 000 € tel: 51 
16 466 Helve

Kunda,  Ehitajate 3, I k, üp 73,5 
m2, enampakkumine H: 1100 € 
+ KÜ võlg tel: 50 13 658 Anu

Vihula v, Võsupere k, II k, 66,9 
m2, rõdu, kamin H: 10 000 € tel: 
50 13 658 Anu

Vihula v, Eisma k, suvila, 
krunt 2834 m2, üp 157,5 m2, 
5 tuba, saun, garaaž H: 70 000 
€ tel 58 00 3648 Merle

Rakvere, Lina tn, krunt 810 
m2, üp 99 m2, kaasomand, 1/2 
kinnistust H: 21 000 € tel: 51 16 
466 Helve
Rakvere, Seene tn, krunt 592 
m2, üp 155,2 m2, paariselamu 
H: 115 000 € 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

Haljala vald, Aaspere küla, 
Kase, II k, ridaelamuboks 120 
m2, hea seisukord H: 28 700 € 
tel: 58 00 3648 Merle
Ambla v, Ambla al, Pikk tn, 
elamu-raamatukogu, krunt 
2077 m2, üp 368,3 m2 (v.a üks 
korter 45,7 m2). H: 10 000 € 
tel: 51 16 466 Helve
Viru-Nigula v, Malla k, I k, 
91,1 m2, pool maja, krunt 
1615m2  H: 15 000 € tel: 50 13 
658 Anu

Kunda, Pargi 18, II k, üp 43,9 m2  
H: 12 000 € tel: 50 13 658 Anu

Tamsalu, Sääse 8, III k, üp 47,2 
m2 H: 6 500 € tel: 51 16 466 Helve
Kiviõli, Uus 5a, III k, üp 53,7 m2  
H: 4800 € tel: 50 13 658 Anu
Väike-Maarja,  Pikk 24, II k, üp 
49 m2, enampakkumine  H: 4 500 
€ tel.: 50 13 658 Anu

Tapa, Ambla mnt., III k, üp 51 
m2, rõdu H: 17 900 € tel.: 51 16 
466 Helve

ÜHETOALISED KORTERID

KAHETOALISED KORTERID

KOLMETOALISED KORTERID

MAJAOSAD

Tapa, Pikk, krunt 1205 m2, üp 
167,1 m2, rah.seisukord H: 47 000 
€ tel: 51 16 466 Helve
Kunda, Mageranna tee, krunt 2665  
m2, üp 110,8 m2 H: 23 000 € tel 50 
13 658 Anu

Rägavere v, Mõedaka k, krunt 
2000  m2, üp 63,2 m2 H: 28 000 € 
tel 51 16 466 Helve

Haljala v, Haljala al, Rakvere mnt 
23/Metsvindi tee 3, krunt 1,10 
ha, üp 291.2 m2, müüakse koos 
ärimaaga Haljala al, Metsvindi 
tee 3, 9726 m2 H: 72 000 € tel: 50 
13 658 Anu

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

Vihula v, Adaka k, krunt 21700 
m2, üp 95,8 m2  H: 75 000 € tel: 58 
00 36 48 Merle

MAJAD
Rakvere, L.Koidula 8, üp 25 m2, 
II k, ahiküte H: 12 000 € tel: 50 
13 658 Anu
Kunda,   Tammiku põik 2, III k, 
üp 39,6 m2, enampakkumine, 
H: 500 € + KÜ võlg tel: 50 13 
658 Anu
Tapa, Fr. R.Kreutzwladi tn 19, 
üp 42,7 m2, I korrus, rõdu H: 30 
900 €  tel: 51 16 466 Helve
Tapa, Roheline 16, üp 26,4 m2, 
III korrus, vajab remonti. H: 8 
900 € tel: 51 16 466 Helve

NELJATOALISED KORTERID

Väike-Maarja, Tamme, III, 
77,1 m2, hea seisukord H: 23 
000 € tel: 51 16 466 Helve

Viru-Nigula v, Malla k, I k, 
91,1 m2  H: 15 000 € tel: 50 13 
658 Anu

Vihula v, Võsupere k, III k, 
81,7 m2  H: 17 000 € tel: 50 13 
658 Anu

Vinni v, Roela, Järve 6, III k, 80 
m2, rõdu, küte puudub  H: 12 
000 € tel: 50 13 658 Anu

7 tuba:  Tamsalu v, Porkuni k, 
II k, 186,3 m2 (terve II korrus) 
H: 15 000 € tel: 51 16 466 Helve

ÄRIPINNAD
Väike-Maarja v,  Kaarma k, 
põllumajanduslik tootmishoone 
ja – tootmismaa, krunt 379 000 
m2, hoone 2932 m2, elekter, vesi, 
maagaas H: 69 000 €  tel: 51 16 
466 Helve

SUVILAD

MAA

Sõmeru v, Ubja k, 9897m2, 
tootmismaa, H: 9000 € tel: 50 
13 658 Anu

Haljala v, Haljala al, Metsvindi 
tee 3/ Rakvere mnt 23, krunt 
9726 m2, ärimaa, müüakse koos 
elamuga, krunt 1,10 ha, üp 291.2 
m2, H: 72 000 € tel: 50 13 658 Anu

Rakvere, Kesk tn 33a, krunt 
1451 m2, elamumaa, H: 11 000 
€ tel: 50 13 658 Anu

Vihula v,  Natturi  k,  krunt 
1,48ha,  maatulundusmaa 100%, 
enampakkumine H: 130 000 € 
tel: 50 13 658 Anu

Turu plats 3, Rakvere I Avatud: E–R 9.00–17.00
Telefon: +372 327 7100 I rakvere@pindi.ee

Meie Lääne-Virumaa parimad maaklerid
ja kinnisvarapakkumised

Sinu heaks loodud!

Helve Keskülla 
Maakler/hindaja

511 6466
helve.keskylla@pindi.ee

Anu Veldre 
Maakler/hindaja

501 3658
anu.veldre@pindi.ee

Merle Nagel 
Maakler

5800 3648
merle.nagel@pindi.ee
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• Kogenud kinnisvaramaakler 
võtab müüki teie kinnisvara - 
majad, suvilad, korterid, metsamaad 
ja kinnistud. Tel 5664 2161

• Müüa korter Rakvere kesklinnas 
otse omanikult. Tel 5348 8161

• Müüa 1toaline k.m. korter Rakvere 
kesklinnas. Tel 529 7925

• Müüa 1toaline  renoveeritud 
vannitoaga korter (29 m2, III korrus) 
Jaama pst. 13 Rakvere. Hind ei ole 
kivist!  18 900 €. Tel 5666 6745

• Kundas müüa kolm 1toalist 
renoveer i tud ja  möbleer i tud 
korterit. Hinnad 6 000 € / 8 000 € / 
13 000 €. Tel 502 5069

• Müüa Uhtnas värskelt renoveeritud 
avara pinnaga 1toaline korter (39,3 
m2). Hind 12 000 €. Tel 5665 5234

• Assamallas müüa 1toaline korter 
1,  köök, WC ja dušinurk. Uus 
boiler, uus vee ja kanalisatsiooni 
torustik. Dušinurk ja boiler uued, 
garantiiga. Uus parkett. Korteril 
korralik metallist turvauks ja plastik 
pakettaknad. Sisse jääb köögi 
mööbel, elutoamööbel, 32” full hd 
TV Samsung, pesumasin. Korter 
kohe kasutusvalmis, kuid mõningast 
remonti siiski vajab. Olemas kaabel 
TV 200 kanalit ja kiire internet. 
Korteril puuduvad võlgnevused. 
Äsja käinud korstnapühkija, olemas 
ka akt. Hind 4 500 €. Tel 5390 2981

• Müüa Rakvere südalinnas rem.
vajav ahiküttega 2toaline verandaga 
korter  (48 m2, kanalisatsioon, 
balloonigaas ja KÜ). Tel 5663 6045, 
omanik kohal kokkuleppel E-N 
14-16

•  Mü ü a  2 t o a l i n e  v ä g a  h e a s 
seisukorras võlgadeta korter Kiviõlis 
Kooli tn 4 (54 m2, 3/3 korrus, toad 
eraldatud, suur köök). Hind 3 000 €. 
Tel 5198 4922

• M ü ü a  H a l j a l a s  2 t o a l i n e 
korter(puuküte).  Kap.remont 
lõpetamata. Hästi toimiv ühistu. Tel 
513 8016

• Müüa Tapa kesklinnas 2toaline 
rõduga korter, renoveeritud 
majas. Hind 15 500 €. Tel 5697 
5317

• Müüa heas korras, möbleeritud 
2toaline korter Tamsalu linnas, 
aiamaa. Hind 6 900 €. Tel 511 
0478

•Paide kesklinnas müüa 2toaline 
km. korter (41m2 IIk). Tel 5341 3861

• Müüa Sõmeru vallas Uhtna külas 
Nooruse tänaval 3toaline remonti 
vajav korter.  Majas on toimiv 
korteriühistu. Hind 4 500 €. Tel 
5557 2056

• Müüa maja Rakvere vallas 
otse omanikult 4 tuba köök, 
saun, kaminatuba garaaž, suur 
kelder, majapidamisruumid. 
Vesi sees, kanal., oma settekaev. 
Kesklinnast 4 km. Krunt 1 900 
m2 ja haljastatud. Marjapõõsad, 
õunapuud, ploomid. Mööbli 
võimalus, talvepuud olemas. 
Maja katus ja aknad, välisuks 
v a h e t a t u d ,  s a m u t i  u u e d 
küttekolded, muus osas vajab 
viimistlust. Hind 55 500 €. Info 
tel 511 0292

•Müüa suvila Päides (Rakvere v). 
Hind 42 000€. Tel 511 0478

• Ostan 1toalise k.m. korteri Rak-
veres otse omanikult. Tel 5081 311

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

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

• Ostan san.remonti vajava korteri 
Rakveres või lähiümbruses. Tel 
5550 0588

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

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

• Ostan garaaži Rakveres <1000 €. 
Tel 5550 0588

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

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

•Anda üürile renoveeritud ja 
möbleeritud korter Kundas. Hind 
150 €. Tel 504 0123

•Annan üürile 1 toa 4toalisest 
korterist korralikule inimesele. Tel 
5894 7157

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

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

•Anda üürile 2toaline ahiküttega 
korter Laekveres eraldi majas. Üüri 
hind 90€/kuus. Tel 527 0058

• Üürile anda heas seisukorras 
3toaline korter Kadrinas Kalevipoja 
tn. Tel 53 440 585

• Anda üürile 3toaline korter Halja-
las. Tel 551 1133

• www.toonklaas.ee

• Akud murutraktorile, rollerile, 
mootorratastele, ATV-le ja igale 
poole mujale. Rägavere tee 38, 
Agroparts OÜ. Tel 32 58 970, 
5260 545

• Müüa Audi A6 1999. a 2,4 bens., 
eelsoojendus, nahksisu, talverehvid. 
Kehtiv ülevaatus. Tel 520 4322

• Müüa Citroen C3 1,4 diisel 2003. 
a auto on korralik, läbisõit väike. 
Mootori rihmad vahetatud. Kütust 
võtab väga vähe. Autol 4 ust. Midagi 
remonti ei vaja. Asub Paides. Tel 
5809 6086

• Müüa Ford Escort 1,9 diisel 44 kW 
sedaan, tumehall, ülevaatus kehtiv 
6.2018. a. Tel 5664 8286

• Müüa Nissan Almera 1,5i 2002. a, 
luukpära, väga heas korras, ostetud 
uuena Eestist, ls 150 000 km. Tel 
502 8156

• Müüa soodsalt korralikud14tol-
lised talverehvid. HInd 40 -100 €. 
Tel 5552 7229

• Müüa Bridgestone Dueler H/P 
Sport suverehvid 235/65R18 106W 
100 €/tk (sõitnud 4 000 km). Tel 
5341 5241

•Müüa VW Golf valuveljed (odavalt), 
Š k o d a  O c t a v i a  p l e k k v e l j e d 
naastrehvidega 195/65/15. Hind 
120 €. Tel 5649 1828

• Müüa vähekasutatud Tiki Treiler 
(3,2x1,6), üv 2019. a. Hind 500 €. Tel 
5621 3675

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

kuulutused.kuulutaja.ee

OST

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

•Üürin V-Jaagupis korteri. Tel 558 
9549

• Soovin üürida 1toalise korteri 
pikemaks ajaks (soodsalt). Tel 522 
5337

OST

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

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

tel 508 9216

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• Ostan autoromusid. Tel 5558 5956

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

•Ostan VAZ-i, Moskvitši, UAZ-
i,GAZ 21,24. Uusi plekke, stangesid, 
tulesid, uusi veneaegseid rehve. Tel 
515 7395

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

• Vahetada või müüa 2toaline k.m. 
korter Kundas muu kinnisvara 
vastu. www.kv.ee/2890337. Tel 5550 
0588

• Anda rendile äripind Rakvere 
kesklinnas bussijaama vastas. I 
korrus,  40 + 20 m2.  Värskelt 
renoveeritud, konditsioneer. Tel 
5648 6638

• Müüa aianduskrunt Tõrmas. 
To i m i v  ü h i s t u ,  t r a s s i v e s i , 
marjapõõsad. Tel 521 1269

• Rakveres soodsalt müüa remonti 
vajav eramu teine korrus  ja 
aiamaa. Tel 5648 0384, 322 0816

• Mü ü a  u u e k s  re n ov e e r i t u d 
maja  Rakvere kesklinnas. Maja 
115m2. 3tuba, uus saun, köök, 
turvasüsteem. Tel 5694 6444

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

• Müüa maja (koos metsaga 6ha, 
Rakverest 15km). Soovi korral 
ainult maja. KÜ77002:001:0191. 
Tel 5305 2600

• Müüa maja  Rakveres Välja 
tänaval. Tel 5866 3210

• Pikemaks ajaks üürile anda 
2toaline soe, hubane korter 
Sõmerul. Korter asub teisel 
korrusel,  on möbleerimata 
ja toad on läbi käidavad. Tel 
53561233

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

TEENUSED

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

•  Haagis e rent  Tamsalus. 
Pukseerimis-, kaheteljelise-atv 
haagised. 10 €. www.greto.ee, 
tel 5666 5499

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

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

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

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

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 
506 1547

• Teenus 2teljelise platvorm 
treileriga (ka autod). Tel 5392 
0190

• Veoteenus, kaevetööd, 
e h i t u s t e h n i k a  r e n t . 
Veoteenused kallur-kraana 
veoautoga (li iva,  mulla, 
killustiku, kruusa müük); 
kaevetööd 5t ekskavaatoriga, 
m i n i l a a d u r i  t e e n u s e d ; 
korv- ja käärtõstukite rent; 
haljastustööd; porivaipade 
rent ; puhastusteenused. 
Rohkem infot www.cleanup.
ee. Tel 524 3689

•  K a e v e t ö ö d  l a a d u r -
e k s k a v a a t o r i g a .  H i n d 
kokkuleppel. Tel 5224429

• 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



Kuulutaja reede, 22. september 201712 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

E-R 9-17

Tel 523 3869
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

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

Tel. 5345 9891

e-mail: i.rkatused@gmail.com

          www.facebook.com/i.rkatused

 

 Katusetööd (plekk, eterniit ja kivi) 
 Lamekatuste ehitus ja remont SBS ja PVC 
materjalidega 
 Vihmaveesüsteemid 
 Turvatooted katustele (käigu sillad, 
lumetõkked, redelid jne) 
 Terviklahendused 

Omame kogemust antud valdkonnas üle 10 aasta. 

Kontaktid: 513 4182 ja 5354 4606 

                    Tekoflex1@gmail.com 

Leia meid ka Facebookist: 
www.facebook.com/tekoflex 

 

Loe kuulutusi ka

kuulutused.kuulutaja.ee

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

KAUBA JA TREILERVEOD. 
Kandevõime 15t, kraana,

kasti mõõdud 2,5m x 5,3m

Tel 56089094

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kõik ehitustööd, san.tehnilised 
tööd, boilerite puhastus. Tel 5664 
6055

• Pakume niiskuse ja hallituse 
vältimiseks teemantpuurimist koos 
värskeõhuklappide paigaldusega. 
Teenuseid on võimalik tellida ka 
eraldi. Kontakt: info@kckteemant.
eu; tel 517 4192

•  Te o s t a m e  l a m e k a t u s t e  j a 
viilkatuste ehitustöid ning ka katuste 
remonttöid. Tel 5845 5717 www.
melsen.ee

• Valtsplekk katuse paigaldus. Tel 
5834 4024

• Palkhoonete taastamine, vanade 
palkide vahetamine ja vajunud 
seinte tõstmine. Tel 5834 4024

• Elektritööd pädevusega elektrikult. 
Boilerite puhastus ja remont. Tel 
5890 2983

• Ehitus-  ja  remonditö ö d 
nii eramutes kui korterites. 
Va n n i t o a d ,  s i s e v i i m i s t l u s, 
soojustamine, voodrivahetus, 
terrasside ehitus, san.tehnilised 
tööd. Hinnad mõistlikud. Tel 
5373 4876

• Kõik puitkonstruktsioonid . 
Terrassid, aiakuurid, puukuurid, 
puitfassaaditööd ja soojustamine. 
Tel 5670 9080

• Kõrgsurvepesu kuni 220 bar. 
Katuste ja fassaadide pesu, palgi 
koorimine ja kõik muu, mida vaja 
puhastada. Olemas ka pöördpea. 
Hind kokkuleppel. Tel 5613 3349

• Soovite uut terrassi või aeda? 
Vajate abi sisetöödel? Vana katus 
laseb läbi ning ei hoia sooja, 
vajate uut? Ehitame tuulekaste 
ning paigaldame otsa-, harja- ja 
katuseplekke. PS! Meie tehtud osasid 
töid saate piiluda Facebooki lehel 
Cold-Constructions. Helistage meile 
ja leiame sobiva hinnalahenduse! 
Assistent Janne 5300 4548, Mario 5681 
2496, e-post coldconstructions@
gmail.com. Teeme tööd üle Eesti! 
Cold-Constructions OÜ

• Kõik plaatimistööd. Vannitoa 
remont. Torutööd. Tel 5670 9080

• Siseviimistlustööd. Korterite 
remont. Tel 5670 9080

•  E h i t u s -  j a  r e m o n d i t ö ö d , 
toru- ja san.tehnilised tööd, 
siseviimistlustööd, plaatimine, 
t a p e e t i m i n e ,  v ä r v i m i n e , 
parketipaigaldus. Tel 518 7979

• Automaatika tiib- ja liugvära-
vatele. Tõstuksed, tõkkepuud, 
remont. Tel 5555 8293, tenent-
te@gmail.com

• Keevitustööd. Keevitame põllu-
majandus-, metsatehnikat, veo- 
ja sõiduautosid, ruumide rent. 
Tamsalu. Tel 5666 5499

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsialist, 
soojuspumbaspetsialist). kytte-
salong@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.küt-
tesalong.ee

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

Liug- ja tiibväravad  
Metallaiad ja piirded 

kvaliteetne  
väravaautomaatika  

Lukud ja uksesulgurid 
Välis- ja  siseuksed 
Müük, paigaldus,  

hooldus 

Tel. 566 20 860  
www.seesamava.ee       

• Transpordi- ja hüdrotõstetee-
nus 4,5t kandevõimega veokiga 
(kallur). Tel 5363 6990 

• Puksiir- ja veoteenus soodsalt. 
Tel 5558 5956

* 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

FEKAALIVEDU

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

• Settekaevude tühjendamine/
purgimisteenus 7 kuupmeetrise 
m a h u t i g a  V i n n i  v a l l a s  ja 
lähiümbruses. Võimalik sõlmida 
perioodilisi teenuse osutamise 
lepinguid. Hind kokkuleppel. 
Tel 513 7633

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

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

• Korstnapühkija- ja pottsepatee-
nused. Tel 522 1165

• Korstnapühkija puhastab ja hool-
dab küttesüsteeme. Viru Küttesüs-
teemid OÜ. Tel 5664 4440

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Potts epatööd, küttekollete 
remont. Tel 5647 2716

• Pottsepp. 25a kogemust. Ehitab ja 
remondib küttekoldeid. Tel 506 9683

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

• Teeme lammutustöid. Tel 
5450 5198

• Teostame lammutustöid. Tel 5330 
5970

• Lammutustööd. Tel 5834 4024

• Rakkekaevude kaevamine, 
p u h a s t a m i n e  ja  r e m o n t . 
Rõngaste vahetamine. Tel 557 
4792

• San.tehnilised- ja torutööd. 
Tel 5332 4749

• San.tehnilised tööd. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593
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K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

• Santehnilised tööd.

• Sise-, välis-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 

ehitus. 

• Septikute, imbsüstee-

mide, mahutite müük ja 

paigaldus.

• Teemantpuurimine.

Info: tel 508 9375

TORUTÖÖD

Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

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

• Hauaplatside ehitamine ja 
korrastamine. Tel 5834 4024

• Kiviraiduri  tööd .  Kalmistul 
hauakividele daatumite lisamine, 
vanade plaatide ja hauakivide 
puhastamine ning taastamine. 
E-post jyrikivimaailm@gmail.com. 
Tel 5348 0201

• Teritan puidupingi terasid. 
Sile- ja kujuterad, valmistan 
teraprofi ile. Vajadusel paigaldan 
terad teie tööpinki tagasi. Tel 
5362 7931

• Pressin õunamahla. Tel 5390 9168

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

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

• Hauaplatside hooldus ja ehitus. 
Tel 5660 3585

•Puulehtede koristus ja äravedu. 
Tel 5660 3585

• Juuksestuudio Compliment ootab 
uusi kliente aadressil: Seminari tn 
19, Rakvere. Tööaeg E-R 10-19, L 
11-17. Aega saab broneerida tel 550 
0866 (juuksur Ksenia)

• vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 

ehitus (sise- ja välis)

• septikute ja 
biosüsteemsete mahutite 

paigaldus

• san.tehnilised tööd. 

Hinnad soodsad. 

Info 5373 4876

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

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

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

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

• 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

• 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

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

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

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

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

•Kandlemees sisustab Sinu peo 
rahvaliku muusika ja lauluga. Tel 
5345 5970 Heino

• Felix bänd. Parim, soodne. Tel 
5559 3419

• 1-2 mehe ansambel, õhtujuht. 
Tel 5750 2529

* 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

• 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

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

Tel 900 1727. 24H. 
www.ennustus.ee 

SMIRLINE OÜ   

• ÜLDEHITUS

• KATUSED

• MAJADE FASSAADIDE SOO-
JUSTAMINE JA VÄRVIMINE

• SISEVIIMISTLUS

• PLAATIMINE

• TERRASSID

• ELEKTRITÖÖD 

Rendile anda autobaasil 
korvtõstuk.

Tel 5342 9733, 

ruslan.smirline@gmail.com

facebook.com/teks  ilipuhastus

Teostame 

pehme mööbli ja vaipade 

keemilist puhastust 

teie kodus!

Rakveres ja lähiümbruses!
 Info 5853 4560 või 5827 1622

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame detaile 
paatidele, autodele 

mootorratastele, trepi 
käsipuid ning piirdeid jne 

vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

• Müüa aiavõrku (2r), aialaud + 
2 pinki (puit), aialaud + 5 tooli 
(plast), peegel (3osaline, laius 1 m, 
kõrgus 0,70), pianiino, diivanilaud, 
aia veenõu kraaniga (plast, 1 m3). 
Rakvere. tel 5829 9439

KODU

•  R A K V E R E S  V Õ I D U  5 2 
(Kroonikeskuse taga, sissepääs 
Saue tn-lt ja Võidu 52 hoovist 
- küllaldaselt parkimiskohti) 
müügil mitmesugust tarvilikku 
majapidamiskraami (mööbel, 
vaibad, valgustid, toidunõud 
jpm.) erinevatest aastakäikudest 
Soomest ja Saksamaalt. Olete 
kõik alati väga oodatud E - R 
10-18 L 10-15. Facebookist leiate 
meid lehelt - kasutatud mööbel 
ja kodusisustuskaup. Meeldivate 
kohtumisteni! Tel 5646 3518

•  Av a t u d  u u s  k a s u t a t u d 
mööbli butiik. Valikus palju 
väga kvaliteetseid erinevaid 
sisustustooteid  põhjamaadest, 
hinnad mõistlikud. Võtame 
ka vastu komisjonimüüki teie 
mööblit, sisustustooteid, vaase, 
kardinaid, lampe. Ootame teid 
kõiki külla! Tõusu 2, Rakvere linn. 
E-R 10-18, L 10-15 Tel 5664 8911

• Suurepärane võimalus rentida 
tekstiilipesur. Vaipade, pehme 
mööbli,  madratsite ja auto 
istmete kiire ja lihtne puhastus. 
Kiire väljaõpe, soodne lahendus 
pesumajade asemel. Asume 
Rakveres, Tõusu 2, Kasutatud 
sisustuskaupade ruumides. 
Liigume regulaarselt Rakveres, 
Vinnis, Pajustist Kütini. Hind 
20€/24h, nädala lõpul 30€/24h. 
Tel 5664 8911

• Müüa väga soodsalt diivanilaud 
(kirss), televiisorilaud (kirss), kir-
jutuslaud (kirss), elektriradiaato-
rid, jalgratas (noorte), kasutatud 
tänavakivid (Kloostri, ca 2,5-3 m2). 
Tel 5104 147

•Müüa kasutatud elutoa sektsioon 
(valge, 3m), laud (poes 600€). Hind 
150€. Tel 5332 8728 

•Müüa 3liitriseid purke. Tel 5801 
5321

•Müü abiratastega lastejalgrattad. 
Hind 15€/tükk. Tel 5649 1828

OST

• Ostan jalgadega malmist vanni. 
Tel 5672 8408

• Ostan majapidamises olevat va-
navara ja seisma jäänud asju: möö-
bel, nõud, mänguasjad, jalgrattad, 
garaažitööriistu ja tarvikuid. Paku 
julgesti! Tel 5616 5761

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

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

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

•  O s t a n  n õ u k o g u d e a e g s e 
vahvliküpsetaja, mulksukannu, 
V a n a  T o o m a s e  l a m b i , 
kummiratastega aiakäru ja muud 
huvitavat kila-kola - majapidamise 
likvideerimisel jäänud esemeid. 
5031 849

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

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

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

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

Kaupluses JARI 

soodsa hinnaga 
poroloon 

(200x90x4). 

Hind 16,95 €. 

Lai valik 
plisseerkardinaid. 

Koidula 1 Tsentrumi II korrus, 
tel 32 44 156
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TUTVUS

METS

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

•  4 5 / 1 8 5 / 9 0  m e e s  t u t v u b 
naisega püsisuhteeesmärgil. 
Tel 5825 5376

• 53a veidi tüsedam korralik 
naine. Otsin tubli ja toredat 
meest, kes oleks majanduslikult 
k i n d l u s t at u d .  Va nu s  ku n i 
70aastane. Joodikutel mitte 
tülitada. Tel 5590 6449

VANAVARA

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

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

• Ostan heas säilivuses Tsaari-, 
Vene ja Eesti Wabariigi münte. Tel 
504 3349

• Ostan nõukogudeaegse vahvli-
küpsetaja, mulksukannu, Vana 
Toomase lambi, kummiratastega 
aiakäru ja muud huvitavat kila-ko-
la - majapidamise likvideerimisel 
jäänud esemeid. 5031 849

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

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

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

OSTAME ALATI 
KULDA JA HÕBEDAT: 

EHETENA, MUUDE ESEMETE
NA, MÜNTIDENA, MURRUNA. 

Vajadusel proovi määramine, 
kemikaalidega. 

KULD 585, 1825 €/GR. 

HANSA ANTIIK, PIKK 7, 

RAKVERE. T. 5282330

TEATED

SEENIORTUGI OÜ 

pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID
igapäevaeluga toimetulekul 

nende omas kodus. 

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

• Ootame kõiki Rakveres 
Laada 14. Juuksurid  Alli 
tel 5620 3174, Liis tel 5681 
6206, Ingrit tel 5183 110 ja 
küünetehnik (pediküür) Siiri 
tel 5633 9634

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

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

• Müüa kuivad pakitud kütteklotsid. 
1.80 € võrk ja vedu tasuta. Tellimine 
tel 5383 9215

• Müüme 3m leppa. Tel 5012 905

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

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

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

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 504 3326

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

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

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

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

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

• OÜ Puider müüb kuivi lepaklotse 
40L võrkudes. Ühe koti hind 1,50 
eurot. Alates 30 kotist Rakvere piires 
transport tasuta. Samas müüa ka 
küttepindasid. Info esmasp, kolmap 
ja reedeti 10-12. Tel 322 4929

KÜTTEPUUD

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

LOOMAD

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise ja nelikanthöövelduse 
teenus. Info telefonil 5089 215 
tööpäevadel 8.30 - 17, 
www.saeveski.toomonu.ee

EHITUS

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

• Müüa T40AM, Belarus, M2140. 
Tel 5358 6829

•Müüa kahe teljeline traktori käru 
ja sügavkobesti MTZ traktorile. Tel 
5302 1428

•  Mä ä r i  Mõ i s  m ü ü b  p u i s t e s 
k v a l i t e e t s e t  u m b r o h u v a b a 
l a u d a s õ n n i ku s t  v a l m i s t a t u d 
kompostmulda. Keemiline analüüs 
ostuga kaasa. Veovõimalus. Tel 
5053340

•  M e s i  o t s e  m e s i n i k u l t . 
Meemeister OÜ, Vana-Vinni. 
Toiduplast ämber 1kg - 7€, 
klaaspurk 900gr - 7€. Koduleht 
Meemeistrimesi.ee. Rakvere 
piires kohale toimetamine tasuta. 
Tel 5396 7664

• Müüa toidukartulit  “Agria”, 
“Laura”, “Leyla”. Asukoht Aasperes. 
Transpordi võimalus. Tel 5565 1553

• Müüa kartulit “Laura” ja “Gala”. 
Sõmeru vald. Suurema kogusega 
kojuvedu. Tel 514 1338

• Müüa Eesti vutimune, tüki hind 
0,10 senti. Tel 506 0311

• Müüa kuuseistikuid. Tel 5398 1891

• Müüa mitmet värvi ja vanuses 
kitsed, sokud. tel 554 3596

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 5354 
3002 või 5059 151

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

• Tapamaja müüb lihakehasid 
kohale toomisega. Info tel 535 7414

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa väga odavalt tuhkrupojad. 
Tel 5833 0153

• Müüa soodsalt sinised kassipojad. 
Vanemad tubased. Tel 5845 5248

• Kodu otsivad kaks ülisõbralikku 
noort siiamit. Tel 5685 8009

JALGRATTAD 

Naistele ja lastele laias 
valikus odavad rattad.

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

MOPEEDI MOOTORID
50CC, 72CC, 110CC, 125CC. 
Hinnaga 245€.
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

VINTSID - 12 000 HD - 355 €, 
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 • Vaata ka Kuldne 
Börs - mopeedid; rollerid; ATV-d

MOPEEDID, ROLLERID, 
ATVD

mopeed 795 € 
(järelmaksuga 26,30€/kuus)

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

Repo Vabrikud AS

OSTAB 3 m küttepuid

Tomas Kivestu, tel 5042598

tomas.kivestu@sorbesgroup.com

aadress:Maidla tee 7, 
Püssi, Ida-Virumaa

Welcome on board!

www.sorbesgroup.com

• Anda ära kaks 1,5 kuust 
nurrumo otorit  (kol lasega 
emane ja teine isane). Oskavad 
end toas ülal pidada. Väga 
m ä n g u h i m u l i s e d .  K ä i v a d 
liivakastis. Kellel soovi, helistada 
numbril 5346 8530

• Müüa saksa lambakoera kutsikad. 
Tel 5866 3155
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TÄNA MAAILMAS

T äna 73 aastat tagasi, 22. 
septembril 1944 pandi 
Läänemerel toime üks 

suuremaid inimsusvastaseid 
kuritegusid, kui Nõukogude 
Liidu sõjalennukid uputasid 
haavatud sõdureid, haiglatöö-
tajaid, pagulasi ja eraisikuid 
vedanud transpordilaeva 
Moero, millel relvastus prak-
tiliselt puudus. Kuna laeva 
pardal oli väga palju haava-
tuid ja see sõitis Punase Risti 
embleemi all, siis on nimeta-
tud Moerot ka laatsaret-, sa-
nitaar-, hospidali- või haig-
lalaevaks.

Moero kuulus alates 1937. 
aastast Belgia laevakompanii-
le, kuid juba 1940. aastal hõi-
vas aluse Saksa merevägi. 
Laev sai uueks nimeks ehk tä-
histuseks H 16, kuid ajaloos 
teatakse teda ikkagi eelkõige 
Moero nime all. Osalenud 
mitmes operatsioonis erine-
vatel meredel, sattus Moero 
1944. aasta septembris Eestis-
se, kui meie riiki piiras peaae-
gu igast küljest Punaarmee. 
Kuna oli päevade küsimus, 
millal Eesti langeb täielikult 
venelaste kontrolli alla, oli 
Moero eesmärgiks toimetada 
Eestist ära võimalikult palju 
sakslasi ja eestlasi, kes olid 
selleks soovi avaldanud.

Laev, mille meeskonda 
kuulus 40 meremeest, lahkus 
Tallinnast 21. septembril 
1944 ja võttis kursi Saksa-
maale. Moero pardal oli sadu 
Saksa ja Eesti haavatud sõdu-
reid: ühe versiooni kohaselt 
600 sakslast ja 1200 eestlast. 
Lisaks nendele soovis laevaga 
Saksamaale pääseda veel vä-
hemalt 1500 Eesti tsiviilisi-
kut, kes ei tahtnud jääda ela-
ma nõukogude võimu alla.

Tegelikult pole tänaseni 
teada, kui palju oli Moero 
pardal inimesi - allikates on 
räägitud väga erinevatest ar-
vudest. Kõige tagasihoidliku-
mate hinnangute kohaselt ar-
vatakse, et laevas võis olla 
veidi rohkem kui tuhatkond 
inimest, kuid on räägitud ka 
2300, 2700, 3300, 3500 või 
isegi üle 4000 pardalviibinust. 
Seda arvu polegi enam ta-

Pagulaslaev Moero uputati tuhandete inimestega

gantjärele võimalik kindlaks 
teha, kuid enamasti usutakse, 
et laevas võis olla üle 3000 
inimese.

Nõukogude luurelennuk 
avastas Moero transpordilae-
va koos konvoilaevadega 22. 
septembri varahommikul ja 
mõned tunnid hiljem tõusid 
õhku umbes viisteist sõjalen-
nukit, et minna laevu pom-
mitama. Arvatavasti oli 
Moero otsesteks ründajateks 
1. miini-torpeedolennuväe 
(torpeedokandjate) polgu tor-
peedolennuk leitnant Nikolai 
Vassiljevi (1923-1944) pilo-
teerimisel ja pommituslen-
nuk nooremleitnant Nikolai 
Ivanovi (1920-1995) juhtimi-
sel. Teistel andmetel võis 
Moero ründajaks olla ka 51. 

miini-torpeedolennuväe polk 
Ivan Orlenko (1907-1992) 
käe all.

Vene sõjalennukid ründa-
sid Moero laeva veidi pärast 
kella 11 hommikul Ventspilsi 
linna lähedal. Laeva tabasid 
torpeedo ja lennukipomm, 
misjärel puhkes võimas tule-
kahju. Erinevatel andmetel 
uppus Moero 7 kuni 50 mi-
nuti jooksul, viies endaga me-
repõhja kaasa 2700 kuni 3300 
inimest, kelle hulgas oli lisaks 
haavatud sõduritele palju tsi-
viilisikuid, naisi ja lapsi.

Moero pardal olnud ja hil-
jem Austraalias elanud eestla-
ne Edmund Ranniko (1922-
2013) on meenutanud tänast 
päeva 1944. aastal nii: „Kell 
võis olla üksteist, kui anti häi-

re. Laeva vile huilgas kõigest 
väest ja oli kuulda Vene len-
nukite tuttavat mürinat. Par-
dal tulistasid õhutõrjerelvad. 
Üks lennuk pikeeris alla ja sa-
mas käis õudne plahvatus. 
Suur laev rappus ja õhk oli 
tolmu täis. Kohe kustus elek-
ter. Märkasime, et laeva moo-
torid seiskusid. Olime saanud 
õhutorpeedo tabamuse aht-
risse. Haavatud olid rahuli-
kud, oodates tardunult oma 
saatust. Laevalaelt kostis hüü-
deid, et lähme põhja. Samas 
tuli uus rünnakulaine.”

Kui laevaga igaveseks me-
repõhja jäänute täpne arv po-
le teada, siis päästetute and-
med on veidi selgemad, kuigi 
selleski osas esineb mitmesu-
guseid variante. Arvatakse, et 
päästelaevad suutsid tuhande-
test inimestest elusalt kaldale 
tuua 536 kuni 654. Eestlasi 
pääses Moerolt eluga vaid 
157.

Moero uppumine oli ohv-
rirohkeim laevakatastroof 
Eesti ajaloos ja üks suuremaid 
ka Läänemerel. Moero huk-
kumispaigale kõige lähemal 
asuvas Eesti surnuaias Jämaja 
külas Sõrve poolsaarel asub 
mälestussammas laevaohvri-
tele.

Moero polnud ainus pagu-
laslaev, mis viimase sõja ajal 
Läänemerel põhja lasti. Vaid 
mõned päevad pärast Moero 
hukkumist, 30. oktoobril 
1944 ründasid venelased sani-
taar- ja põgenikelaeva Bre-
merhaven, mis oli umbes 
3200 inimesega teele läinud 
Ventspilsi sadamast. NSV Lii-
du lennukid pommitasid lae-
va mitmes laines ja suutsid 
Bremerhaveni põlema süüda-
ta. Tänu päästelaevade kiirele 
tegutsemisele õnnestus suu-
rem osa laevareisijatest päästa 
ja hukkus umbes 300-400 ini-
mest. Võrreldes Moeroga oli 
hukkunute arv Bremerhave-
nil tunduvalt väiksem ka see-
tõttu, et kui Moero uppus mi-
nutite jooksul, siis Bremerha-
ven püsis pärast pommita-
mist merepinnal veel tunde.

Allan Espenberg

22. septembril 1944 
hukkunud laatsaretilaeva 

„Moero” mälestusrist 
Jämaja kalmistul. 

Foto: EVM N 406:51, Eesti Vabaõhumuuseum SA, 

http://muis.ee/museaalview/2494813

• www.toonklaas.ee

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

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

• Eratreener. Kui oled mees, 
kes soovib lihaseid, või neiu, kes 
soovib olla sale, ning üksi treening 
ei lähe, helista ja ajame su vormi. 
Tel 5893 9250

•  M ü ü a  m a g n e t m a t t 
( 1 , 5 * 2 m )  i m m u u n s ü s t e e m i 
tugevdamiseks, leevendamiseks, 
h o r m o o n s ü s t e e m i 
aktiveerimiseks. Kaasa “saksa 
medi-life”. Euroopa patent. Meelis 
Tel 5846 4798

MUUD

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

• Ostan metsakuiva palki (3-5,1 
m). Asukoht Tamsalu. 40 €. Tel 
5662 1923

Mälestame 

MAIA JERMAKOVAT

Avaldame kaastunnet lähedastele.

 

Rakvere turg

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turul 21.09.2017. a:

Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind
Kartul kg 0,40 0,60

Petersell kg 6,00 8,00

Till kg 5,00 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 1,80 2,00

Küüslauk kg 7,00 10,00

Värske kurk kg 1,80 2,00

Hapukurk kg 5,00

Tomat kg 2,50 3,50

Hapukapsas kg 1,50

Värske kapsas kg 0,50

Porgand kg 1,00

Kaalikas kg 1,00

Punapeet kg 1,00 1,50

Kõrvits kg 1,00

Suvikõrvits kg 1,00 1,50

Aeduba kg 2,50 4,00

Paprika kg 1,50

Kibepipar kg 8,00

Astelpaju kg 10,00

Vaarikad kg 10,00

Kultuurmustikad kg 10,00

Pohlad liiter 3,00

Jõhvikad liiter 5,00

Õunad kg 0,50 1,00

P l o o m i d  ( Po o l a, 
Hisp.)

kg 2,00 3,50

Viinamarjad kg 2,50 3,00

Kuuseriisikad kg 10,00 15,00

Kukeseened kg 6,00

Männiriisikad kg 5,00

Metspähklid kg 5,00

Värske mesi kg 8,50 10,00

Värske räim kg 1,30

HINNAD RAKVERE TURUL

Turul veel müügil:
* sügislilled - astrid, krüsanteemid, kanarbikud

* tööstuskaup - riided ja jalanõud
* kasutatud riided

* igal laupäeval saunavihad

REEDEL, 22.septembril turul PEIPSI KALA müük!

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

•  M ü ü a  H a k k i  p i l k e e 
2XS+Carry. Uus halumasin 
haagisel ja ARK-s registreeritud. 
Hind 7800.-EUR hind sisaldab 
käibemaksu. Tel 5657 2760

• Mü ü a  D r u ž b a ,  k r e i s s a a g , 
keevitustrafo, trafo 380/220. Tel 
5322 6176

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

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

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

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

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee

www.kuulutaja.ee
Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud 
E-R 9-17
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RAKVERE • NIINE 4A • E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718

LIHTNE JA MUGAV 
JÄRELMAKS! KASUTA 
VÕIMALUST!

HIND
ALATES 149
KÖÖGID

HIND
ALATES 199
RIIDEKAPID

SEKTSIOON 

KÖÖGIDIIVAN

PEEGLID 170*200*40

 177*132*94

є 199

є 39

mõõdud: 270*185 mõõdud: 230*140*80, m/k 200*125

KOMPLEKT: TOOL + LAUD 

mõõdud: 240KÖÖGIKOMPLEKT mõõdud: 200KÖÖGIKOMPLEKT mõõdud: 220KÖÖGIKOMPLEKT mõõdud: 180KÖÖGIKOMPLEKT

mõõdud: 216*62*200 (h)mõõdud: 150*62*200 (h)mõõdud: 200*62*220 (h)

є 339

є 459 є 299

є 189

є 425

є 229 є 149 є 215

mõõdud: 278*152*90, m/k 220*135

VOODI LAGUNA

є 299 є 199 є 289

27€
al.

79 !€

160*200

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Alates septembist on
Vaala Keskuse lihapood
avatud ka pühapäeval

kell 10-16

Sealiha al 2,40 €/kg

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 30 €

GARANTII – TOOTED TOIMIVAD!

www.profikeemia.ee Tel 5678 9000

1L1L1L

THERMA-FLUID

Kasutusvalmis

tugevatoimeline

kanalisatsiooni

ummistuste

kiire avaja

ODORSTROYER PLUS

Keskkonnasõbralik

kiiretoimeline

bioloogiline

haisu eemaldaja

(kaotab tubaka-,

okse- ja

kassikusehaisu

jne)

Hallitusplekid

kaovad koheselt

MILDEW & STAIN

REMOVER
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