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ARVAMUS

K ui ostetud nutitele-
fon ei tööta või uued 
jooksutossud lähevad 

katki, tuleb tarbijal pöördu-
da kaupleja poole. Enamasti 
tarbija kaebus rahuldatakse, 
ent mitte alati. Eestist ostetud 
asja puhul pöördub tarbija abi 
saamiseks tarbijakaitse poole, 
aga mida teha, kui kaup on 
ostetud väljastpoolt Eestit?

Teistest riikidest kaupade 
ostmine või teenuste tellimi-
ne on muutunud igapäeva-
seks. Reisides ostetakse rõi-
vaid ja jalatseid, sageli leitakse 
sobiv auto väljastpoolt Eestit, 
lennatakse välismaise lennu-
firmaga, võõrsil majutustee-
nuse või autorendi tarbimine 
ei ole ammu enam midagi 
erakordset. Tänu interneti-
kaubamajadele on Eesti tar-
bija ees avatud piiritu ostu-
keskkond, kust saab meele-
päraseid oste sooritada ka rei-
si ette võtmata.

Paraku juhtub aeg-ajalt, et 
ostetud ese läheb katki või 
lakkab töötamast, samuti või-
vad teenuste tarbimisel tekki-
da takistusi ja arusaamatusi.

Kuidas esitada kaebust?
Kui ostetud kaubal ilmnevad 
mingid vead või teenuslepin-
gu täitmine ei kulge oodatult, 
tuleb esmalt pöörduda kae-

busega kaupleja poole. Müüja 
kontaktandmed leiab reegli-
na ostutšekilt või kodulehelt 
ning kaupleja poole tuleb 
pöörduda kirjalikult, soovita-
valt e-posti teel. Kindlasti tu-
leb saadetud e-kiri ka endale 
alles jätta.

Kauplejale kaebuse esitami-
ne on alati esimeseks n-ö ko-
hustuslikuks sammuks, ilma 
selleta ei saa tarbijat aidata 
ka ükski tarbijakaitseasutus. 
Kaebuses tuleks selgelt väl-
jendada oma nõue ehk millist 
lahendust soovid.

Mida on tarbijal õigus 
puudusega kauba korral 
nõuda?
Tasub teada, et ostude soo-
ritamisel Euroopa Liidus, sh 
Norras ja Islandil, on tarbijad 
kindlustatud enam-vähem 
ühesuguste õigustega kõiki-
des liikmesriikides. Tarbija 
võib arvestada vähemalt ka-
heaastase pretensiooni esita-
mise õigusega kaubal ilmne-
vate puuduste osas. Muidugi 
tasub meeles pidada, et ilm-
nenud defekt ei tohi olla tar-
bija põhjustatud.

Enamus liikmesriikides on 
tarbija õigused puudusega 
kauba korral järjestatud sa-
muti nagu Eestis: kauba pa-
randamine või asendamine 

ja selle võimatuse korral raha 
tagastamine.

Kuidas toimub kaebuse 
praktiline lahendamine?
Euroopa Liidus kehtib ree-
gel, et lepingutingimustele 
mittevastava kauba korral 
peab kauba asendamine, pa-
randamine või kauplejale ta-
gastamine toimuma tarbija 
jaoks tasuta. Ükski õigusakt 
ei ütle täpselt, kuidas puudu-
sega kaup teises riigis asuvale 
müüjale üle anda või kuidas 
täpselt defekti tekkepõhjuseid 
tõendada. Lahenduse leidmi-
seks tuleb müüjaga suhelda.

Kui müüjal on põhjust ka-
helda, kas ilmnenud puudus 
on tingitud tootmispraagist 
või põhjustas selle tarbija, 
võib olla lahenduseks kauba 
saatmine posti teel kauplejale, 
et viimane saaks vea tekke-
põhjused kindlaks teha. Kau-
ba transpordi eest tasumine 
sõltub omavahelisest kokku-
leppest. Küll aga kui puudus 
saab tõendatud ning tegemist 
on tootmisveaga, tuleb kaup-
lejal saatekulud tarbijale hü-
vitada.

Kaupleja võib nõustuda 
ka sellega, et tarbija saadab 
defektsest tootest fotod või 
laseb toote üle vaadata siinsel 
eksperdil. Tehnikakaupade ja 

rahvusvaheliste ketikaupluste 
puhul võib kauplejale sobida 
ka see, et kaebuse põhjenda-
tusele annab hinnangu tar-
bija koduriigis asuv esindus. 
Kindlasti ei tohiks tarbija 
enne müüjaga suhtlemist ja 
kokkuleppimist teha mingeid 
kulutusi nõudvaid samme.

Mida teha, kui välismaise 
kauplejaga suhtlemine ei 
suju?
Kui tarbijal on müüjaga või-
matu ühendust saada või 
keelebarjäär ei võimalda end 
müüjale arusaadavaks teha, 
saab abi saamiseks pöörduda 
EL tarbija nõustamiskeskuse 
poole. Nõustamiskeskus on 
tarbijate piiriüleseid vaidlusi 
lahendav Tarbijakaitse ja teh-
nilise järelevalve ameti üksus, 
mille teenused on tarbijale ta-
suta. Käesoleva aasta jooksul 
on keskusesse abi saamiseks 
pöördunud 700 tarbijat.

Keskus pakub lisaks nõus-
tamisele ka konkreetset kae-
buse lahendamise teenust, 
kui teises liikmesriigis asuv 
müüja ei täida enda kohus-
tusi ning tarbija soovib oma 
õiguste eest seista.

Kristina Tammaru,
EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja

Puutud igapäevaselt kokku 
lapsega, kellel on aktiivsus- ja 
tähelepanuhäire sümptomid? 
Liitu Lääne-Virumaa ATH 
tugirühmaga!

Tugirühm annab võimalu-
se kohtuda inimestel, kellel 
on ATH sümptomitega laps 
kodus, koolis või lasteaias 
(vanematel, õpetajatel, tugi-

isikutel, tugispetsialistidel). 
Rühmas pakutakse nõu ja 
tuge, kuulatakse ja mõistetak-
se, räägitakse enda kogemus-
test ning leitakse koos lahen-
dusi muredele.

ATH tugirühm on alati 
avatud uutele liikmetele. Osa-
leda võib seni, kuni selleks on 
vajadus. Tugirühmas osale-

mine on tasuta ning eelneva 
registreerimiseta.

Sel õppeaastal kohtub tu-
girühm 7. novembril, 5. det-
sembril, 2. jaanuaril, 6. veeb-
ruaril, 5. märtsil, 2. aprillil 
ja 7. mail kell 17.30 Innove 
Rajaleidja Rakvere kesku-
ses aadressil F. G. Adoffi 11 
(Kroonikeskuse 3. korrus).

Tugirühma juhivad sot-
siaalpedagoog Annika Pär-
namägi ja psühholoog, pere-
terapeut Maarika Kongi. Lisa-
info: annika.parnamagi@
rajaleidja.ee või 5885 3625.

Kuulutaja

Eurooa lähiaastate suund: 
kliimaneutraalne ja ressursitõhus ringmajandus
Kliimamuutused ja CO2 heite vähendamine on Euroopa Ko-
misjoni uue koosseisu prioriteet nn rohelise leppe raames. 
Oluliseks tuleb pidada seejuures puhtale energiale ülemine-
kul omavalitsuste kaasamist riiklikesse energia- ja kliima-
kavadesse. Saavutamaks Euroopas 2030. aastaks kliima-
neutraalsust, tuleb suurendada energia- ja kliimaeesmärke 
ka kohalikul tasandil.

Oluline on määratleda Euroopa uus strateegia „Euroo-
pa kestliku arengu saavutamine aastaks 2030“, mis oleks 
Euroopa pikaajalise tuleviku alus. Euroopa on jätkusuut-
likkuse poolest juba teerajaja, aga ta seisab silmitsi keeru-
kate üleilmsete probleemidega, mida Euroopa Liit peab 
lahendama.

Euroopa kestliku tuleviku peamised poliitilised alustalad 
hõlmavad otsustavat üleminekut ringmajandusele, seal-
hulgas mürgivabasid materjalitsükleid, üleminekut kliima-
neutraalsusele ja kliimamuutuste vastast võitlust, bioloo-
gilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitsmist, toidusüs-
teemide kestlikkust, sidusust ja järjepidevust keskkonna- ja 
kliimapoliitika vahel, samuti ohutuid ja säästvaid vähese 
CO2-heitega energia-, ehitus- ja liikuvussektoreid. Sel-
le üleminekuga kaasneb 2030. aastaks hinnanguliselt üle 
200 miljoni uue töökoha enam kui 4 triljoni euro väärtuses.

Euroopa kestliku arengu eesmärkide ja kliimaeesmär-
kide saavutamine nõuab keskkonnasäästlike lahenduste 
jaoks tehtavate investeeringute olulist suurendamist. Näi-
teks, et vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 
enam kui 90%, tuleks Euroopas iga-aastasi investeeringuid 
keskkonnasäästlikesse lahendustesse võrreldes praeguse 
tasemega kolmekordistada.

Koostamisel on EL-i strateegiline tegevuskava 2019–
2024, mis hõlmab säästvat tarbimist ja tootmist, võitlust 
kliimamuutuste vastu ja keskkonnaseisundi halvenemise 
tagasipööramist, üleminekut ressursitõhusamale ringma-
jandusele, edendades keskkonnahoidlikku majanduskasvu, 
biomajandust ja jätkusuutlikku innovatsiooni, pöörates tä-
helepanu energiajulgeolekule ning kodumajapidamiste ja 
ettevõtete energiakuludele.

Linnadel on kliimakaitses aastatel 2021–2027 juht-
roll ning omavalitsused tuleb täielikult kaasata riiklike 
integreeritud energia- ja kliimakavade koostamisse.

Ka Rakvere linn on lähiaastate eesmärgiks seadnud Rak-
vere kliima- ja energiakava koostamise, kaasates kohalikud 
omavalitsused, ettevõtjad, teadus- ja haridusasutused ning 
kogukonnaesindajad, eesmärgiga luua rohkem võimalusi 
uuenduslike lahenduste leidmiseks ja rahastamiseks.

Andres Jaadla,
Rakvere abilinnapea

ATH tugirühmas pakutakse nõu ja tuge

Kuidas lahendada piiriülest tarbijakaebust?

Selle hooaja mustrid
on kättesaadavad

juba täna!

Intress   Lepingutasu €  Sissemakse €
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Kesknädalal müüriti 
Rakvere Vallimäe esine-
jatehoonesse ajakap-
sel, sümboliseerimaks 
kogu kompleksi vastu-
pidavust. Ehitus jätkub 
täie hooga, suur töö 
ootab ees aga ka linna-
juhte – Vallimägi 
tuleb elama panna.

Liisi Kanna

Lisaks esinejatehoonele ra-
jatakse Vallimäe nõlvade 
vahele vabaõhulava 4200 
pealtvaatajale ja -foorum 800 
külastajale. 6,8 hektaril laiuva 
Rakvere Vallimäe kompleksi 
ehitus on üheetapiline ja see 
valmib 2020. aasta suve teises 
pooles.

Rakvere linnapea Triin Va-
rek rõõmustas suure projekti 
ellujõudmise üle. „Läbi erine-
vate linnavalitsuste koossei-
sude on väga paljud inimesed 
selle projektiga tegelenud, 
selle eest seisnud ja seda aren-
danud. Niisugune järjepi-
devus on linna jaoks väga 
oluline – visiooni ja nägemu-
sega liigutakse edasi, olene-
mata sellest, kes on võimul. 
On ju kõigi soov, et Rakve-
re areneks,“ kommenteeris 
Varek.

Vallimäel ehitajaks oleva 

KEHALISED 
VÄÄRKOHTLEMISED
15. oktoobril lõi 16-
aastane noormees Vinni 
vallas Kadila külas asuvas 
talus elukaaslast. Noor-
mees on kahtlustatavana 
kinni peetud.

15. oktoobril lõi 38-
aastane mees Rakveres Jaa-
ma tänaval abikaasat. Mees 
on kahtlustatavana kinni 
peetud.

VARGUSED
Ajavahemikus 29. sep-
tembrist kuni 11. oktoob-
rini varastati Tapa vallas 
Võhmuta külas asuvast 
talust erinevaid tööriistu. 
Kahju on 600 eurot.

Ajavahemikus 11. ok-
toobrist kuni 14. oktoob-
rini varastati Vinni vallas 
asuvast Kaukvere külast 
treiler-haagis ja 750 liitrit 
diiselkütust. Kahju on kok-
ku 4000 eurot.

G eorg Gross ja Raigo Mõlder võitsid kõik järjekorras 
52. Saaremaa ralli katsed. Finišis oli tänavuste EMV1 
ehk absoluutarvestuse meistrite edu lähimate jälita-

jate ees 2 minutit ja 42,7 sekundit.
„Tegelikult mulle ei meeldi libedaga üldse sõita, aga ülla-

tavalt mugav oli ning tiim oli auto nii hästi ette seadistanud. 
Ott (Tänak) jagas ka veel enne rallit näpunäiteid, et kuidas 
peaks sõitma nendes tingimustes ning mulle tundub, et 
ma sain sellest barjäärist üle ja oli väga hea sõita. Oli kihvt 
hooaeg ja ma ei lootnudki enam enne Saaremaad tiitlit, aga 
kuna Oliver Solberg ikka ei tulnud, siis tekkisid võimalused 
ja võtsime selleks vajaliku võidu,“ ütles Georg Gross finišis 
Saaremaa ralli ja hooaja kokkuvõtteks.

Saaremaa rallil saavutasid teise koha Roland Poom ja Ken 
Järveoja, kolmandaks tulid Raul Jeets ja Andrus Toom.

Foto: Ray Põder

Võsu aleviku keskus otsib 
uut arhitektuurilahendust
Haljala vallavalitsus ja Eesti Arhitektide Liit kuulutasid väl-
ja arhitektuurivõistluse, mille käigus otsitakse Võsu aleviku 
keskosale – Mere tänavale ning sellega liituvatele tänavatele 
ja avalikele alleedele – parimat ideelahendust. Arhitektuuri-
võistlus korraldatakse „Hea avalik ruum“ jätkuprogrammi 
raames.

Võsu keskseks liikumis- ja kohtumispaigaks on asulat lä-
biv Mere tänav, mis on ainus aleviku eri piirkondi ühendav 
sõidutee, mida läbitakse ka Lahemaa teistesse piirkondades-
se sõites.

„Seetõttu on suvine liikluskoormus suur ning tänavaruum 
on autokeskne. Mere tänava kaks fookuspunkti – Võsu kes-
kus ja Rannaklubi hoone koos haljasalaga – vajavad aleviku 
tulevikku silmas pidades ruumilist ümbermõtestamist,“ sel-
gitas Haljala vallavanem Ivar Lilleberg.

Tema sõnul peab parim arhitektuurilahendus looma Võsu 
aleviku keskosale tervikliku, hästi toimiva, atraktiivse ning 
kaasaegse elukeskkonna, arvestama Võsu hooajalisusest tu-
lenevat spetsiifikat ning kujundama Võsu keskusest süner-
gilise olemise- ja kohtumispaiga elanikele, suvitajatele ning 
külastajatele.

„Arhitektuurivõistluse käigus on oluline leida tasakaal 
populaarsust koguva suvituskeskuse ja meeldiva kvaliteetse 
elukeskkonna vahel ning pakkuda Võsu keskosale selgelt ta-
jutavat terviklikku ideelahendust, mis loob hästi toimiva si-
dusa linnaruumi. Tulemuseks peab välja kujunema loomult 
kõiki kaasav, meeldiv, hästi funktsioneeriv ja mitmekesine 
avalik ruum, mis ühendab aleviku erinevad osad tervikuks, 
arvestab Võsu elanike arvu hooajalist dünaamikat ning toe-
tab väikese ja rahuliku suvituskoha kuvandit,“ ütles „Hea 
avalik ruum“ programmijuht Kalle Vellevoog.

Haljala valla arengukava järgi on Võsu alevikust 2030. 
aastaks välja kujunenud omanäoline ning hubane puhke- ja 
turismikuurort. Lisaks rikkalikule kultuuripärandile, kvali-
teetsele elukeskkonnale ja soodsale ettevõtluskeskkonnale 
on Võsul kümne aasta pärast välja kujunenud ka korrasta-
tud ja kaasaegne väikekuurordile omane taristu. Arengu-
kava järgi peaksid Võsul tekkima kaasajastatud avalik rand 
erivajadustega inimestele mõeldud supluskohaga, tervise- ja 
spaateenuseid pakkuvad ettevõtted, vabaõhulava, kaasaegne 
rannaklubi, talutoodete turg, turismiinfopunkt, jalgrattara-
jad ja parklad.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 11. detsember. Võist-
luse auhinnafond on 25 000 eurot.

Kuulutaja

G j R i Mõld õi id kõik jä

Georg Grossi ja 
Raigo Mõlderi triumf

Vallimäe ehitusel pandi nurgakivi

Paremalt linnapea Triin Varek ja volikogu esimees Mihkel Juhkami jälgimas, kuidas ehitaja 
esimese kellutäie segu nurgaauku sokutab. Foto: Liisi Kanna

AS YIT Eesti juhatuse liige 
Margus Põim tõi esile tõhusa 
koostöö olulisust. „Nurgakivi 
üheks sümboolseks eesmär-
giks võib pidada ka projek-
timeeskonna sidumist. Mul 
on hea meel tänada nii oma-
valitsust tellijana kui omani-
kujärelvalvet ja projekteerijat 
siiamaani väga hästi sujunud 
koostöö eest. Loodan, et see 
jätkub ka tulevikus,“ lausus ta.

Põim rääkis, et nurgakivi 
panemine on ehitajate jaoks 
iidne tava ning selle ülesan-
ne on siduda ülejäänud kivid 
omavahel tervikuks. „Antud 
projekti puhul on nurgakivil 
aga veel üks oluline ülesan-

ne – hoida koos kõiki neid 
erinevaid funktsioone,“ esitas 
ehitusfirma esindaja veel ühe 
võrdpildi.

Rakvere linnavolikogu 
esimees Mihkel Juhkami tõi 
esile tulevase kompleksi eri-
pära. „Kui räägitakse laulu-
lavadest, tuleb esimesena sil-
me ette Alar Kotli projektee-
ritud kaunis kaar Tallinnas. 
Meie arhitektid läksid aga ajas 
tagasi sinna, kus suuremad 
rahvakogunemised tuimu-
sid ringina kujundatud maa-
alal – tinglikult võiks siinse 
kohta amfiteater öelda,“ sõnas 
Juhkami.

Ta nentis, et ilmselt saab 

ainult teatud osa etendustest 
toimuma traditsioonilisel ku-
jul, kus esinejad on laval, ning 
paljutki hakkab toimuma 
hoopis teistsuguses vormis. 
„See on eesmärk, mida ole-
me taotlenud – et siin saaks 
toimuda väga palju väga eri-
nevaid üritusi,“ nimetas ka 
volikogu esimees Vallimäe 
kompleksi iseloomustades 
just eriotstarbelisust.

Üheks, kes uude kompleksi 
sisu loomisega tegelema hak-
kab, on abilinnapea Laila Ta-
lunik. „Alates sellest, kui and-
sin oma nõusoleku abilinna-
peana tööle asuda, on käinud 
ühe prioriteetse ülesandena 
läbi Vallimäe tegevuste ku-
reerimine. Loomulikult käib 
see koostöös kultuurikesku-
se ja teiste abilinnapeadega,“ 
rääkis Talunik.

Ta nentis, et palju tööd on 
tehtud, kuid palju on veel ees. 
„Arvan, et see nõuab meie 
kõigi pingutust – kontakte, 
mõtteid, visiooni. Nüüd on 
juba üsna selge, millal ehitus 
valmis saab ja millal võime 
välja reklaamida, et inime-
sed saaksid tulla siia üritusi 
korraldama. Nüüd hakkab asi 
reaalseks saama ja on vaja te-
geleda päris kokkulepetega,“ 
arutles abilinnapea, märkides, 
et ehitusliku poole pealt tuleb 
üle vaadata ka platsile varika-
tuse rajamise võimalused.
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500 eurot 
või 100 eurot 
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TASUB TEADA/TÖÖ

MÕNE REAGA

Riik on 2017.  aastast toe-
tanud huvihariduse ja 
huvitegevuse valdkon-

da 20 miljoni euroga, millest 
Lääne-Viru maakonnale on 
tulnud 1,6 miljonit. Toetusega 
loodi mitmeid uusi huvirin-
ge ja olemasolevatele soetati 
täiendavaid vahendeid, mille 
kaudu sai kaasata uusi osa-
lejaid ning pakkuda senisest 
rohkematele noortele huvi-
ringides osalemise võimalust.

Lääne-Virumaal aitas toetus 
säilitada ja arendada huvialade 
mitmekesisust. Olemasolevate 
huvitegevuste tarbeks soetati 
toetuse abil uusi vahendeid, 
et edendada tegevusi eelkõige 
loodus- ja täppisteaduste, teh-
noloogia, spordi- ning kultuu-
rivaldkonnas.

Maakonnasiseselt sõlmiti 
teenusepakkujatega kokku-
leppeid, mille kaudu sai huvi-
tegevusi laiendada erinevates-
se valdadesse. See vähendas 
noorte võimalikke transpordi-
probleeme ja aitas viia huvi-
ringe noortele lähemale.

Kuna lisaks tõmbekeskus-

tele loodi võimalusi ka kü-
lakeskustesse ja äärealadele, 
siis keskenduti maakonnas 
ka transpordi organiseerimi-
sele ja sõidukulude kompen-
seerimisele, mis suurendas 
noorte osavõttu huvitege-
vustest ja tagas huvihariduse 
kättesaadavuse.

Näiteks Tapa vallas ai-
tas toetus huviharidust ja 
-tegevust mitmekesistada 
spordi, muusika ja kunsti 
valdkonnas. Mitmeid huvi-
ringe ähvardas sulgemine, 
mille põhjuseks oli juhendaja-
te äraminek. Toetuse abil sai 
taastada ja luua mitmeid huvi-
tegevusi, mis tõi kaasa ringide 
säilimi-
se ning 
teenuste 
kvalitee-
di tõusu.

„Suu-
rim ja 
s i l m a -
p a i s t -
v a m 
muutus 
on uue 

huvikooli ja õppekoha avami-
ne. 2018. aasta septembril ava-
ti Tapa valla Spordikool, kuhu 
loodi 9 õppekava, kus töötab 
17 treenerit ning õpib üle 250 
õpilase. Lisaks rajati toetuse 
abil Tamsalu Gümnaasiumisse 
Tapa Muusika- ja Kunstikooli 
filiaal, kus õpib 37 noort,“ üt-
les Tapa noorsootööspetsialist 
Aune Suve-Kütt.

Spordikooli idee tuli treene-
ritelt, kes noortega süstemaa-
tilised tegelesid. Neil oli soov 
koonduda ühe konkreetse or-
ganisatsiooni alla. Suve-Küti 
sõnul on eesmärk pakkuda 
noortele teadlikku, mitme-
külgset ja regulaarset sport-

M öödunud laupäeval 
toimub Tapa kultuu-
rikoja avapidu, mille 

juhatas sisse keskpäeval toi-
munud traditsiooniline lindi-
lõikamine. Käärid said pihku 
(fotol vasakult) volikogu ase-
esimees Reigo Tamm, valla-
vanem Riho Tell, volikogu 
esimees Maksim Butšenkov, 
endine vallavanem ja prae-
gune volikogu liige Alari Kirt 
ning kultuurikoja direktor 
Heili Pihlak.

Tseremoonial ning selle 
järgselt pakkusid meelelahu-
tust ning köitsid tähelepanu 
miimid, ringi askeldasid ela-
vad skulptuurid. Pidulistele 
pakuti sünnipäevakooki ning 
musitseerisid kohalikud Duo 
ÕÕ ja noor andekas lauljanna 
Ariana Arutjunjan.

Pärastlõunal linastus noor-
te multimeedialaagri lühifilm 
„Vabana tundma end pean“ 

Kadrina vald kutsub 
õpetajaks õppijaid stipendiumiga
Möödunud nädalal otsustas Kadrina vallavalitsus esmakord-
selt eraldada õpetajaks õppijale stipendiumi, mis on mõeldud 
magistrantidele, et tagada tulevikus piisavalt spetsialiste valla 
haridusasutustes. Stipendiumi suurus on kokku 4000 eurot, 
mis makstakse välja igakuiselt 200 euro ulatuses.

Tänavu anti välja üks stipendium, mille pälvis Kai Tamm, 
kes töötab Kadrina Keskkoolis sotsiaalpedagoogina ja alustas 
magistriõpinguid Tartu Ülikoolis sotsiaalteaduste valdkonna 
põhikooli mitme aine õpetaja õppekaval.

Vallavanem Kairit Pihlaku sõnul on üldteada, et väljaspool 
suuremaid linnu on eriti keeruline leida kvalifitseeritud õpe-
tajaid ja tugispetsialiste. Volikogu on juba mitu aastat plaani 
pidanud, kuidas kindlustada hariduse tulevik spetsialistidega.

„Kevadsuvel võetigi vastu määrus, mille alusel tulevasi 
spetsialiste valda võiks meelitada. Loodame, et info levib ja 
järgmisel aastal on juba taotlejaid rohkem,“ lisas Pihlak.

Värske stipendiaat Kai Tamm ütles, et kindlasti äratab sti-
pendiumi olemasolu huvi pedagoogi või tugispetsialisti ame-
ti poole vaatavas noores aga ka juba kogenud inimeses, kes 
omab soovi ja huvi vahetada olemasolev eriala õpetaja või 
tugispetsialisti ameti vastu.

„Stipendium on pigem toeks ja kindlustunde tekitamiseks 
neile, kes ka ilma stipendiumi olemasoluta selle elukutse va-
liksid, samas näitab, et spetsialistid on stipendiumi pakkuvas-
se valda ja selle valla haridusasutustesse väga oodatud,“ kom-
menteeris Kai Tamm.

Kadrina valla õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumi and-
mise eesmärgiks on tagada kvalifitseeritud õpetajate ja tugi-
spetsialistide töötamine valla haridusasutustes ning soodusta-
da uute õpetajate ja tugispetsialistide elama ja tööle asumist 
Kadrina valda.

Stipendiumit saavad taotleda statsionaarse või mittestat-
sionaarse magistriõppe üliõpilased, kes omandavad õpe-
taja või tugispetsialisti kutset ja kes peale õpingute lõppe-
mist asuvad vähemalt kolmeks aastaks tööle Kadrina valla 
haridusasutusse.

Kuulutaja

Tapa kultuurikoda sai avatud

Lindi läbilõikamise tseremoonia. Foto: Stanislav Grebenjuk

ning õhtupoolikul sai jälgida 
valgusinstallatsiooni.

Lisaks toimus kontsert, 
kus astusid üles valla taidle-
jad ning külalisesinejad Kalle 
Sepp ja Mikk Tammepõld. 

Hilisõhtust öötundideni toi-
mus aga soolaleivapidu, kus 
mängisid tantsuks Martin 
Trudnikov ja Peter Põder.

Liisi Kanna

Lääne-Virumaa noored said 
huvihariduse toetuseks 1,6 miljonit

TOETUS LÄÄNE-VIRU MAAKONNAS
Eraldatud toetussumma: 1 627 789 eurot
Ellu viidud tegevused: 89
Sealhulgas uued võimalused: 52
Tegevuste arv kultuuri valdkonnas: 24
Tegevuste arv spordi valdkonnas: 23
Tegevuste arv loodus- ja täppisteaduste valdkonnas: 7
Huviala valdkondade ülesed tegevused:  35

Allikas: Eesti Noorsootöö Keskus

likku arenguvõimalusi. „Kuna 
ühinenud valdades olid olemas 
tugevad noortespordi tradit-
sioonid, siis oli see justkui loo-
giline samm,“ lisas Suve-Kütt.

Toetus on võimaldanud 
kõigis asulates luua noortele 
huvipakkuvaid ringe. Para-
nenud on ka paljude huvirin-
gide tingimused, sest soeta-
tud on palju uusi vahendeid, 
alates džuudo-mattidest kuni 
meisterdamise vahenditeni.

„Noorte vaba aja veetmise 
võimalused on toetuse abil 
laienenud ning nad saavad 
valida mitmete erinevate te-
gevuste vahel vastavalt enda 
isiklikule andele. Lisaks sellele 
on tantsuringidest ning muu-
sika- ja kunstikoolist saanud 
väga hea koostööpartner valla 
ja kogukonna ürituste korral-
damisel,“ sõnas Suve-Kütt.

Kuulutaja
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võtab tööle
autotarvikute osakonda

KLIENDITEENINDAJA

Info telefonil 522 0305 või 325 8431
CV saata auto.anome@gmail.com

Kauplus                        Rakveres L. Koidula tn 11

www.grossitoidukaubad.ee

Palmako on Lemeks Gruppi kuuluv rahvusvaheline puidutööstus, kus toodetakse 
aiamaju, mänguväljakuid, aiapiirdeid, immutatud aiaposte, liimpuittooteid, valm-
iselementidest elumaju ning küttegraanuleid. Meie tehastes ja kontorites Tartu-
maal, Lääne-Virumaal ning Põltsamaal töötab 430 inimest, ettevõtte käibest 95% 
eksporditakse. Tule ja tutvu: 
Tule ja tutvu: www.palmako.ee

Ootame meiega liituma Lääne-Virumaal Laekvere tehase meeskonda

Töö kirjeldus: 
• tootmisseadmete, puidutööpinkide, käsitööriistade hooldus ja remont
• rikete ennetamine ja operatiivne kõrvaldamine
• tehnilistes arendusprojektides osalemine
• lukksepatööd

Sinult eeldame:
• erialast haridust ja/või vähemalt 2-aastast tööstusseadmete paigaldamise, 
hoolduse ja remondialast kogemust või kokkupuudet masinate (autode) remondi 
ja hooldusega 
• omad mõningast töökogemust lukksepana või mehaanikuna
• omad tehnilist taipu ja julgust otsustada
• kohusetunnet, täpsust ja ausust 
• soovi õppida ja areneda ning töötada ühises meeskonnas

Kasuks tuleb kokkupuude automaatika, elektroonika ja keevituse valdkonna 
töödega.

Ettevõte pakub:
• huvitavat ja mitmekesist tööd
• kaasaegseid töötingimusi ja väljaõpet
• vahetustega tööd E-R (6.00-14.30 ja 14.30-23.00)
• omatöötaja soodustusi (SportID teenuste kasutamine, soe toit)

Töökoht asub Lääne-Virumaal, Laekveres.

CV koos senise töökogemuse kirjeldusega palume saata kylli.kask@palmako.ee. 
Võimalus kandideerida tööportaali CV-Keskus kaudu. 
Helista ja uuri, Martin +372 5308 7510. Konkursi tähtaeg on 31.10.2019.

LUKKSEPP-
MEHAANIKUT

• sul on vähemalt keskharidus

• omad B-kategooria juhiluba

• meil on auto, sinul oskus sõita ka Tallinnas

• oskus ja tahe tegeleda lapsega igas olukorrast

CV saada klaarika@vinnivald.ee Tel: 53 877 905, 325 7387•

Vinni Perekodu võtab tööle

PEREVANEMATE ABILISE

Telefon 5887 2220

Ootame oma meeskonda Rakvere kesklinnas

TELEFONIMÜÜGI KONSULTANTE
Päevane vahetus kella 9-16.30, f@telemarketing.ee
Õhtune vahetus kella 16.30-21, i@telemarketing.ee

Võimalus töötada kodukontoris paindliku tööajaga.

Lisainfo: Dzintra Kalm, 5334 0040

Töösoov saada palun aadressile personal@ogelektra.ee
või CV Online kaudu www.- cv.ee

Võtame pealattu tööle:

Pakume Sulle

Ootame

Töökohad asuvad:

LAOTÖÖ SPETSIALISTI
Kelle põhilisteks tööülesanneteks on kauba komplekteerimine ja

arvele võtmine

Kelle tööülesanneteks on seadmete, tööriistade ja ruumide
koristamine, puhastamine ning desinfitseerimine

väljaõpet, kindlat sissetulekut, tööd sõbralikus ja kiiresti
arenevas ettevõttes ning tasuta transporti Rakvere-Tobia-Rakvere

, et oled kiire, täpne ja kohusetundlik ning
hindad puhtust ja korda enda ümber

Tobia küla, Rakvere vald

JAPagaritsehh võtab tööle: KORISTA

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
info@ogelektra.ee

www.grossitoidukaubad.ee

Kui oled aus ja kohusetundlik, siis tule
meie sõbralikku töökollektiivi!

Lisainfo: Dzintra Kalm, 5334 0040

Töösoov saada aadressile personal@ogelektra.ee
või CV Online kaudu www.cv.ee-

Elektra Tootmine AS meeskonda võetakse tööle

kes koostab igapäevase menüü ning valmistab
lõunasöögid

konkurentsivõimelist, kindlat palka

Tööaeg: E-R 05.00-14.00
Töökoht:Tobia küla, Rakvere vald

KOKK,
Pakume sulle:

•
eneseteostuse võimalust
sõbralikku kollektiivi
tööd uuendusmeelses meeskonnas

•
•
•

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
info@ogelektra.ee

www.grossitoidukaubad.ee

Kui oled aus ja kohusetundlik, siis tule
meie sõbralikku töökollektiivi!

otsib taaskord

juurde oma Rakvere

salongi töökasse kollektiivi

(põhitööks massõmblus)

Kui soovid tööd teha

õmbleja ametikohal

tööajaga E-R 8-16.30,

siis võta ühendust

tel: 5552 1625 (Monika)

ja tule proovipäevale

ÕMBLEJAT

Kus on sinu reklaam?

Töökuulutused
leiad lk 14
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Laupäeva õhtul etendub 
Rakvere kultuurikesku-
ses kontsertetendus 
„Diiva“, millele eelneb 
Riina Rillo kunstinäitu-
se „Keeruline naine“ 
avamine.

Liisi Kanna

Rakvere kultuurikeskuse suu-
res saalis saab 19. oktoobril 
algusega kell 19 näha ja kuul-
da kontsertetendust „Diiva“.

„Meie väga heaks koostöö-
partneriks on saanud SA Ees-
ti Kontsert ning produtsent 
Jana Moosarega nõu pidades 
ning tuleviku plaane mõlgu-
tades me „Diiva“ kontserte-
tenduseni üheskoos jõudsi-
megi,“ rääkis Rakvere kultuu-
rikeskuse direktor Eve Alte.

Satiiriline ooperi-
sugemetega etendus
„Arutasime, mis võiks olla 
see, mida ei ole Rakveres eriti 
olnud ja mis neil oleks üht-
lasi mõistlik meile pakkuda, 
sest etteteatamisaeg oli ikka-
gi suhteliselt lühike. Valmis-
repertuaari vaadates tundus, 
et „Diiva“ võiks rahvale huvi 
pakkuda, eriti veel enne kul-
tuurifestivali ja „La traviatat“. 
„Diiva“ on kerge, ei ole väga 
suurt süvenemist nõudev 
etendus, aga teisalt on see ik-

kagi ooperisugemetega,“ sõ-
nas kultuurikeskuse juht.

Tegu on satiir-koomilises 
võtmes kontsertetenduse-
ga tänapäeva tippmuusikute 
keerukast maailmast, esine-
ja konfliktidest kolleegide ja 
iseendaga, sellest, mis toimub 
kulisside taga.

Diivad on valjuhäälsed nii 
laval kui ka elus. Lavale astuv 
sopran tunneb muret ruu-
mi õhuniiskuse pärast, kan-
nab kaela ümber spetsiaalset 
kaitsvat salli ja kaasas käekot-
ti ennetavate, järelravivate 
ja holistiliste abivahenditega 
kurgu ning neelupiirkonna 
jaoks.

Aga diival on järjest uued 
probleemid. Laval saadab 
kapriisset lauljannat tema 
kapriisidest tüdinud klaveri-
saatja ja publik saab osa nen-
de pisarateni liigutavast ning 
pisarateni naeruväärsest 
duett-duellist kuulsaimate 
ooperiaariate saatel. Peaksid 
kõlama Verdi, Bizet’, Wagne-
ri, Rossini aariad… kõlavadki, 
aga ettearvamatul moel.

Lavastuse eneseiroonia mõ-
jub värskelt ja avaneb muusi-
kaprofessionaalide inimlik 
külg. Sopraniks olemise võlu 
ja valu toovad vaatajateni An-
naliisa Pillak (metsosopran) ja 
Siim Selis (klaver). Lavasta-
jaks on Paavo Piik.

Tund enne kontserteten-
dust avatakse kunstnik Riina 

Kultuurikeskuses põimuvad ooper ja maalikunst

Rillo näituse „Keeruline nai-
ne“. „Kultuurikeskuse väike 
saal on kaunis ja sobiv koht 
näituste ülespanekuks ning 
alati särav Riina Rillo oma 
värviküllaste maalidega on 
just see, mida sügisõhtul nau-
tida võiks. Seega sättisime 
kaks üritust ajaliselt nii, et 
külastajal oleks võimalik mõ-
lemast osa saada ning veeta 
kaunis õhtu kultuurikesku-
ses,“ selgitas Alte.

Näituse saamislugu
17. novembrini avatuks jää-
val näitusel „Keeruline naine” 
eksponeerib kunstnik Riina 
Rillo mitmete aastate jooksul 
maalitud maale erinevatest 

naistest.
„Mul on aegade jooksul 

maalitud palju naiste portree-
sid, figuraaltöid ja akte. Paar 
aastat tagasi maalisin akva-
relli pealkirjaga „Keeruline 
naine“, kus profiilis kujuta-
tud naisel on teokarbilaad-
ne spiraalse keeruga võimas 
peakate. Minulegi üllatuseks 
on see kavalalt sisu ja vor-
mi seotusega teos pakkunud 
paljudele huvi ja elevust ning 
väikesele akvarellile on teh-
tud hulgaliselt komplimente. 
Üks tuntud naispoliitik palus 
isegi minu maali „Keeruline 
naine” kasutamise õigust oma 
valimiskampaania ilmestami-
sel,“ rääkis Rillo näituse nimi-

teoses.
„Keerulise naise teemalise 

näituseprojekti ettevalmis-
tus oli mul praktiliselt tehtud 
ja selle korraldamine mingis 
sobivas galeriis oli seega juba 
mõnda aega plaanis,“ lisas 
kunstnik.

„Praegune kultuurikeskuse 
pere on toonud meie teatri-
mäele uut värsket ja täiuslik-
ku kvaliteeti ürituste korral-
damises ja on näha, et soovi-
takse pakkuda ürituste külas-
tajatele lisaks kõigele muule 
ka visuaalseid naudinguid. 
Sellest lähtuvalt tegigi kultuu-
rikeskuse juht proua Eve Alte 
ettepaneku korraldada nende 
majas minu kunstiloomin-

gu näitus, mille eest olen ma 
mõistagi tänulik, sest Rakvere 
on ju mu kodulinn ja siinsele 
armastatud rahvale teen ma 
väga meelsasti näitusi,“ rääkis 
Riina Rillo tööde jõudmisest 
kultuurikeskusesse.

Näitusel eksponeeritavatel 
kunstiteostel olevate naiste 
rolle, mõtteid ja emotsioone 
saab vaataja uurida ning avas-
tada maalidel kujutatud naiste 
silmist, kehakeelest, rõivas-
test või siis rõivaste puudu-
misest. Ka kunstiteoste kolo-
riidis ning lisatud detailides 
saab näituse külastaja leida 
vihjeid ja sõnumeid.

„Minu kui looja jaoks on 
naise keerukus voorus, sest 
arvan, et inimene, kelle saab 
ilma igasuguse pingutuseta 
põgusa pealevaatamise abil 
„läbi lugeda“ ei ole kindlasti 
nii huvitav ja paeluv, kui seda 
on sisukas ja keerukas na-
tuur,“ lausus Rillo.

„Siinkohal jätan näituse 
vaatajatele avastamiseks ja 
mõtluseks visuaalse külje ja 
ei paku naise keerukuse lahti-
mõtestamiseks pikka näituse-
tutvustust ega ka keerulise 
naise mõistmise käsiraama-
tut. Las maalidel kujutatud ja 
ka maailmas ringi kõndivate 
miljonite naiste keerukus jää-
bki saladuseks ja kannatlikuks 
ning rõõmurohkeks avasta-
miseks,“ kõneles kunstnik.

Sopraniks olemise võlu ja valu toovad vaatajateni Annaliisa Pillak (metsosopran) ja Siim Selis (klaver). Foto: Gunnar Laak
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23. oktoober kl. 19.00
HALJALA RAHVAMAJA
Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal.

Andrus Eelmäe 
ja Tõnu Oja 
(Eesti Draamateater)

Mika Myllyaho 
komöödias

Andrus Eelmäe 
ja Tõnu Oja 
(Eesti Draamateater)

Mika Myllyaho 
komöödias

VABA AEG

KUHU MINNA

MÕNE REAGA

PLAADI ARVUSTUS

MTÜ Lääne-Viru Pensionäride Ühing
Saame kokku Tapa Kultuurikojas 24. novembril kell 13. Kul-
tuuriline meelelahutus, loterii, Avoni toodete müük ja õnneloos. 
Suupistete ja joogi saamise võimalus.
Osavõtt registreerida oma seeniorklubi juures. Pääsmed saadaval 
teisipäeviti Rakveres Rohuaia 6. Info telefonil 5278162
Gustavi Maja
24. oktoober kell 18 Jüri Lina loen
28. oktoober kell 18.30 töötuba „Jumestuse ja soengu ABC“
31. oktoober kell 18.30 Peeter Liivi loengusari „Müstiline tervis“
4. november kell 18.30 Viigi Viil-Kanguri seminar „Olukord 
versus probleem“
8. november kell 18.30 Katri Ristali töötuba naistele „Harjutused 
vaagnapõhjale ja kõhule“
11. oktoober kell 18 Mai Agate Väljataga loeng
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu
Lääne-Viru Pensionäride Liit
13. november kell 17 väljub buss Estoniasse vaatama ooperit 
„Tütarlaps kuldsest Läänest“
14. detsember kell 11.30 Viljandisse Ugalasse, muusikal „ONCE“, 
pilet ja sõit 31 eurot
4. märts kell 17 Estoniasse vaatama balletti „Tramm nimega iha“, 
pilet ja sõit 25 eurot
Kõik bussid väljuvad bussijaama tagant parklast. Info Sirje tel 
56827860
3. oktoobril algas tervisevõimlemine spordikeskuses neljapäeviti 
kell 10 Maie Tamme juhendamisel. 
Oleme avatud uues asukohas Rakvere sotsiaalkeskuse lugemis-
toas kolmapäev10–13. Ootame registreerima ja tasuma ka liikme-
maksu. Kontaktid Sirje tel 58551886, Maret tel 53438408
Rakvere Teater
18., 31.10 kl 19 Paunvere poiste igavene kevade Rakvere Teatri 
suur maja (lav. Urmas Lennuk)
24.10 kl 19 Astuge edasi! Rakvere Teatri suur maja (lav. Erki 
Aule)

Tapal toimub kohtumisõhtu
Tapa vallaraamatukogus esimese korruse lugemissaalis tu-
leb 24. oktoobril algusega kell 18 arutluse alla „Risti solda-
ti mõistatus. Sagadi paruni mõrvalood“. Kriminaalromaani 
saamislugu ja tagamaid avab autor Ain Kütt.

Kriminaalloo tegevus viib lugeja 1828. aastasse ja mitmes-
se mõisa, mis jäid praeguse Lahemaa rahvuspargi maadele. 
On alust arvata, et ajaloolase taustaga autor teab nii mõn-
dagi kriminaalsetest juhtumitest Eesti mõisates ja see fakt 
lubab loota, et Sagadi parunil tuleb ka edaspidi uurija tööd 
teha. Risti soldati mõistatuse lahendas ta väga edukalt!

Kuulutaja

Tallinna Linnamuuseumi 
Kalamaja muuseum avas 16. 
oktoobril Balti jaama tunnelis 
lasteloomingu näituse „Ka-
lamaja laste kastmes“, kus on 
näha Kalamaja kujutavatest 
lastejoonistustest koostatud 
kollaaže.

Tallinna Linnamuuseum 
avab 2020. aasta kevadel en-
dises lastemuuseumi majas 
(Kotzebue 16) Kalamaja ko-
gukonnamuuseumi. Muuseu-
mi loomisprotsessi on algu-
sest peale kaasatud erinevas 

vanuses kohalikke, endisi ja 
praegusi elanikke ja muul 
moel Kalamajaga seotud 
inimesi.

2019. aasta algul kutsu-
ti ka kõiki Põhja-Tallin-
nas elavaid või seal koolis 
ja huvikoolis käivaid lapsi 
omakandi teemadel muu-
seumile kaastöid saatma. 
Kokku jõudis muuseumis-
se üle 160 pildi-kavandi-
maketi ja 54 kirjatükki.

Muuseumisse jõudnud töö-
dest kujundas kunstnik Kärt 

Hennoste värvikad kollaažid, 
mis koos suure vineerist pea 
ja sabaga moodustavad suu-
naga Kalamaja poole viitava 
suure kala, jääb tunnelisse 
möödakäijaid rõõmustama 
kuni 2020. jaanuari lõpuni.

Kõiki muuseumisse saade-
tud originaaltöid saab näha 
näitusel Kalamaja raamatu-
kogus (Kotzebue 9) kuni 
2020. aasta jaanuari lõpuni.

Kuulutaja

Esmaspäeval, 21. oktoob-
ril kell 17 avatakse Rakveres 
Rehbinderi majas margi-
näitus dr Sigurd Zillmanni 
ainulaadsest, 1918.–1940. 
aastate Eesti Vabariigi aegsest 
kogust, mille omanik tänavu 
suvel Rakvere linnale kinkis.

Saksamaal asuva Plöni 
maakonna ja Lääne-Viru 
maakonna ning hilisema Lüt-
jenburgi ja Rakvere linnade 
sõpruse alusepanija Sigurd 
Zillmanni sõnul on albumis 

esimese Eesti Vabariigi aeg-
sed margid, millest osa väga 
väärtuslikud ja haruldased.

„Ei ole paremat kohta 
kogu hoidmiseks kui sõpra-
de eestlaste juures. Iga mark 
on kunstiteos, mis näitab 
ajaloolisi allikaid – näiteks 
isikuid, embleeme, maastik-
ke, loomi ja ajaloolisi sünd-
musi,“ märkis Zillmann, kes 
hakkas marke koguma 1990. 
aastatel. Albumis on esinda-
tud ka taasiseseisvunud Eesti 

margid.
Näitus on osa Rehbinde-

ri muuseumi (sissepääs Õl-
lepruuli tänav 4) haridus-
programmist, mille käigus 
saab külastaja ülevaate mar-
kide olulisusest ja ajaloost 
Eestis. Programmi lõpetuseks 
saab külastaja saata endale pä-
ris kirja (või joonistuse) päris 
margiga. Näitus jääb avatuks 
detsembri lõpuni.

Kuulutaja

K ui Musta Hundi esik-
plaati „Ei allu!“ sai eel-
misel aastal üksjagu 

kiidetud, siis nüüd on hin-
nangu andmine palju keeruli-
sem. Ühest küljest asi toimib, 
teisest küljest mitte eriti.

Võiks ju arvata, et laulja 
väljavahetamisega läheb Must 
Hunt oluliselt karmimaks – 
ekstravagantne Laura Prits 
vahetati Freddy Tomingase 
vastu – kuid teps mitte. Tu-
lemus on etteruttavalt öeldes 
rohkem vastupidine, pigem 
hevidisko kui lajatav metall.

Veel vokalistide teemal, kui 
Laura Pritsi hääl Musta Hun-
ti just ideaalselt ei sobinud, 
siis ega Freddygi tegelikult 
parem variant pole, vaat et 
isegi gramm kehvem valik, 
vähemalt selle albumi põhjal 
otsustades.

Võrreldes debüütalbumi 
meeskonnaga, on tegelikult 
toimunud veel üks vahetus. 
Uueks bassistiks on suhteli-
selt tuntud „välismaa mees“ 
Ralph Ciavolino.

Kui omamoodi Eesti super-

Balti jaama tunnelis saab 
vaadata lasteloomingu näitust

Rakvere linnale kingitud ajalooline 
margikogu jõuab näitusele

Must Hunt, „Oota mind ära“
RoundSound

grupi staatuses Musta Hundi 
esimest plaati sai päris taba-
valt iseloomustada väljendi-
ga „vaoshoitud, kontrollitud 
agressiivsus“, siis nüüd pole 
seda metalsemat poolt pea-
aegu üldse tunda. Jah, osa 
lugudest on endiselt küllaltki 
rokkivad, virtuoosliku rütmi-
sektsiooniga, kuid origi-
naalsusest jääb vajaka. Välja 
tooks sellisegi tähelepaneku, 
et trummid kostavad taas sel-
gelt kõigist paladest läbi, pau-
guvad vägevalt. Kuid muidu 
on muusikaline pool selline, 

nagu oleks tegemist eel-
kõige Shanoni teisikuga, 
täiendatud The Suni ele-
mentidega.

Lugudest viib kind-
la võidu „Rändaja“ (M. 
Atso / A. Ilves) ja „Tu-
letooja“ (M. Atso / L. 
Lass) toimib samuti pä-
ris hästi. Ülejäänud ma-
terjal kipub jääma kui-
dagi keskpäraseks. Ni-
milugu pidi olema hitt, 
kuid jääb liiga kerge-
koeliseks. Ning mis värk 

on 2 Quick Starti kunagise 
superhiti kaverdamisega? 
„Neiu mustas kleidis“ kõlab 
siin loomulikult rokivõtmes, 
uut värvingut saanuna, kuid 
jääb kindlasti originaalile alla.

Kokkuvõttes, midagi pa-
rata pole, palli võrra kesisem 
töö, kui „Ei allu!“. Usutavasti 
muidugi suudab Marko Atso 
ja Co. ennast lavalaudadel 
rohkem maksma panna, seal 
„pauerit“ lugudesse juurde 
tuua. Hinne: 7/10

Ülo Külm
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HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

KASUTATUD KASUTATUD 
LAMELLREHVIDLAMELLREHVID

UUED REHVIDUUED REHVID

NÜÜD SAADAVAL NÜÜD SAADAVAL 
TALVEREHVID!TALVEREHVID!

Alates 8-10 €/tk 
(koos allahindlusega)

Sobilikud suvel sõitmiseks, 
mustri jääk 4-5 mm

E-R 9-16
Tallinn-Narva mnt 95. km

Tel 5568 4683

50 %50 %

25 %25 %

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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
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
ŠKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
ŠKODA SUPERB     1,9TD              
03 
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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

tel 326 1463, 504 3022
www.ebavere.ee, rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

Asume uuel aadressil

Asume uuel aadressilGardi Elektroonika OÜ
Narva 49, Rakvere, 
tel 5052 065

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

• • DiagnostikaDiagnostika
• • AutovalveseadmedAutovalveseadmed
• • Webasto ning Eber- späsher Webasto ning Eber- späsher 

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

Cormet OÜ
METALLITÖÖD

Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka 
vastavalt Kliendi joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi 
keevitus (vajadusel välja-
sõidud kliendi juurde)

RASKETEHNIKA REMONT, 
HOOLDUS, VARUOSAD

FRONTAALLAADURITE, KAHVEL-
TÕSTUKITE HOOLDUS REMONT, 
DIAGNOSTIKA JA VARUOSAD
(väljasõidud klientide juurde)

SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD

KLIIMADE TÄITMINE+REMONT

Tel 5698 0253, 5631 3965
Info.cormet@gmail.com
Vinni vald, Pajusti alevik, 

Tööstuse tn 15

MAAKLER VÕTAB 
MÜÜKI 

KINNISVARA!

Soovid osta, müüa või 
üürida kinnisvara?

Võta ühendust juba täna!

Andra Kivissaar
+372 5664 2161

andraki71@gmail.com

Arbeiter Grupp OÜ

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika
• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont
• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine
• esiklaasi müük ja paigaldus

Info tel 51920899

KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter Vaos 27,4m2. Tel 
5565 6018

• Müüa 1toaline korter palkmajas Rak-
veres, I korrus, vesi sees, puuküttega. Tel 
5347 3267

• Müüa Rakveres remonti vajav ahjuküt-
tega 2toaline korter, II korrus, 47,8 m2. 
Tel 5663 6045, 5550 0233 õhtuti

• Müüa Kundas 2toaline keskküttega 
korter. Tel 5556 7388

• Müüa 2toaline puuküttega korter, II 
korrus, Aburis. Korter vajab remonti, 
vahetatud aknad, uus ahi. Bussipeatus lä-
hedal, Porkuni järveni 3 km, Väike-Maar-
jasse 6 km. Hind 1500 €. Tel 516 4727

• Müüa 2toaline remonti vajav korter 
Tamsalus Sääse alevikus. Hind 3000 €. 
Tingimisvõimalus! Välisuks ja aknad 
vahetatud. Tel 5566 1771

• Müüa Jõhvis 2toaline korter otse oma-
nikult. Tel 5624 4605

• Müüa Narvas 2toaline korter, 60 m2, 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Müüa 2toaline korter Saaremaal Läät-
sal. Tel 5564 8387

• Müüa korter 3toaline, Kundas Koidu 
tn 5-2, toad eraldi, rõduga. Tel 5627 7034

• Müüa ¾ majast Tapal. Krunt 900 m2. 
Täpsem info tel 5562 7956

• Müüa Tõrmas elamumaa otse omani-
kult krunt 1 ha. Tel 5624 4605

OST

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

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

• Noor pere soovib osta 3toalise või suu-
rema elamispinna Rakveres. Tel 526 8768

• Soovin osta ahiküttega elamispinna (I 
korrus, vee ja kanalisatsiooni olemasolu-
ga ) Rakveres. Tel 5590 0853

• Soovime osta vana maja või krunti 
Rakveres või selle lähiümbruses. Tel 
5192 0899

• Soovin osta mõistliku hinnaga garaaži 
Rakveres või lähiümbruses. Tel 5647 0750, 
andriask@hotmail.com

• Ostan Rakveres Mulla tänavale garaaži. 
Tel 5648 6638

• Ostan Kunda linnas garaaži. Aleksandr. 
Tel 511 1862

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

• Soovin üürida Rakveres osaliselt möb-
leeritud 2toalist ahiküttega korterit. Tel 
5800 8074

ANNAN ÜÜRILE

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

• Pakun ööbimisvõimalust. Tel 534 
73267

• Anda üürile möbleeritud korter Uhtnas 
otse omanikult. Tel 5624 4605 

• Üürile anda 1toaline möbleeritud kor-
ter Tapa 1. Mai pst 12, II korrus. Hind 200 
€. Tel 503 4972, info@ko.ee

• Üürile anda 2toaline ahiküttega korter 
Rakveres, Pikk 37. Hind 200 € kuus. Tel 
503 4972, info@ko.ee

• Üürile anda Rakvere kesklinnas 2toa-
line kõigi mugavustega möbleeritud 
korter. Üür 220 € + kommunaalkulud. 
Tel 529 8751

• Anda üürile 3-tuba Lepnal 4toalisest 
korterist. Sobib perekonnale või töö-
meestele Ukrainast. Tel 5894 7157

ÄRIPINNAD

• Anda rendile Rakvere kesklinnas bus-
sijaama vastas äripinnad: 44+20 m2, I 
korrus ; 28+16 m2, II korrus .Tel 5648 6638

• Tamsalus on müüa äripind (endine 
kauplusehoone - ehitusalane pind 120 
m2), maakelder (67 m2) ja 100 % ärimaa 
(601 m2). Hind kokkuleppel! Lisainfo: 
kruuse.kaili@gmail.com. Tel5592 6503

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Citröen Berlingo 2,0 D, 2005. a, 
heas korras, reisjate tüüp. Tel 5558 5956

• Müüa sõiduauto Ford Galaxy tumesini-
ne, 1998. a. Võimsus 107kW, töömaht 23 
cm3, istekohti 7. Tel 5349 9628

• Müüa väga hästi hoitud ning suurepära-
ses sõidukorras Hyundai i20, 2012. aasta, 
augustikuu väljalase, regulaarselt teos-
tatud hooldused Topp Auto esinduses. 
Autol on olnud üks omanik, läbisõit 104 
316 km. Autoostuga tulevad kaasa ühe 
talve kasutusel olnud naastrehvid ning 
täispaak! Asukoht Tallinn. Võta ühendust 
numbril 511 8443 või meiliaadressil tiina.
suur@gmail.com ning tule vaatama!

• Müüa MB-310,1995. a, tagasild, blokiga. 
Sõitnud 145 000 km. Tel 5558 5956

• Müüa Toyota Auris 2007. a, 2,0 D. 93 
kW, väga heas korras. Hind 3600 €. Tel 
5302 9943

• Müüa Toyota Avensis. 2007. a, 
regulaarselt hooldatud. Sedaan, hall, 
odomeetri näit 248  000 km, bensiin, 
esivedu, automaat, 4 ust, 5 kohta. Hind 
4000 €. Tel 5788 8912

• Müüa 195/70 R15C korralikud naast-
rehvid. Hind 120 € komplekt. Tel 5552 
7229

 OST
• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan VAZ 21-03. Tel 5199 4570

• Ostan igas seisus sõidukeid, puksiiri 
võimalus, arvelt kustutamine. Tel 
504 0457

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

• Ostan teie sõiduki, olenemata selle 
seisukorrast. Võib olla seisnud, remonti-
vajav, ilma ülevaatuseta, heas korras jne. 
Pakun head hinda. Sobivusel tulen kohe 
järgi. Tel 5357 7108

VAHETUS
• Vahetan Rakveres 2toalise mugavuste-
ga korteri (38,7 m2) suurema vastu, võib 
olla 2toaline. Tel 5388 7749

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida 1toalist ahiküttega kor-
terit Rakveres. Tel 5594 6419

• Ostan sõidukeid ja kaubikuid igas 
seisukorras! Võib remonti vajada! Lää-
ne-Virumaal tulen kohale 1h jooksul. 
Helista ja saate teada palju teie sõiduki 
eest pakume! Tel 5309 2650

• Ostame autode katalüsaatoreid. 
Saatke meile sõnum katalüsaatori 
koodiga ja teeme Teile pakkumise. 
Oleme ka Facebookis katitakso. Ida-ja 
Lääne Virumaal tuleme kohale samal 
päeval! Maksame nii sularahas kui ka 
ülekandega. Tel 5190 0942

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 5956

TEENUSED

• Sõiduautode remont, diagnostika, 
hind 20 €/h, Rakverest 10 km. Tel 5620 
2164

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT

• Sõiduteenus väikebussiga. Sõi-
dutan seltskondi kuni 8 inimest. Tel 
5805 5211

• Metsaveoauto töö, võimalik ka laadi-
mistöö (koppadega). Tel 503 2269

 

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

• Veo- ja puksiiriteenus multilift kallu-
riga, kasti rent. Tel 507 4958
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

* 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

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

Info tel 504 0118

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 5137633

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside 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

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977 Tel 5662 1147, 324 4103
enki.erel@gmail.com

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

BIODOM katelde paigaldus ja müük. 
Vaata biodom27.com

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

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

• Veo- ja kolimisteenus. Tagaluuktõs-
tuk. Kandejõud 3 t furgoon 6,1 m pikk, 
2,4 m lai ja 2 m kõrge. Tel 5810 5969

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

• Veoteenus 7 päeva nädalas. Veo-
teenus Harjumaal, viime tasuta ära 
teie vanametalli. Teeme kaubavedu 
ja jäätmejaama vedusid (kottides ehi-
tusprügi, vana mööbel jne). Hinnad 
mõistlikud ja iga vedu kokkuleppel. 
Kasutada kaubik veoruumiga 1,9 m x 
3,4 m.Tel 5800 1516

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teostab 
puksiirteenust 1,30 €/km ja tunnitöö 
30 €/h. Rendime puksiirhaagist (konn) 
ööpäev 25 € ja oksapurustajat BOSCH 
25 € - 24/h. 10 meetrine redel 6 € - 24/h. 
Tekstiilipesur Puzzi Kärcher 18 € - 24/h, 
elektriline nurklihvija Metabo (230) 
6 € - 24/h.  Tõstetööd kraanaga MAZ, 
kilomeeter objektile 1,30 € ja tunnihind 
40 €. Noole pikkus 14,5 m ja tõstevõime 
12,5 t. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 1547

• KOLIMISTEENUS  firmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teostame 
kõike, mis on kolimisega seotud, ja 
seejuures soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite jm raskete 
esemeteni välja. Võta meiega ühendust 
ja leiame koos teie probleemile parima 
lahenduse. OÜ Kolimised. Tel 5649 
3289 või kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

• Kolimis-  ja transporditeenus kau-
bikuga. Tel 5553 0770

• Anname rendile kaubiku (1,9 x 3,3 
m), tagaluuktõstuk .Tel 513 7633

V j k li i T l k õ

KAEVETEENUS
• Kaevetööd miniekskavaatoriga, auku-
de puurimine. Tel 5558 3686

• Teostame kaeve- ja puurimistöid mi-
niekskavaatoriga. Tel 529 9356

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust ja kana-
lisatsioonikaevude tühjendamist. Kül-
munud trasside sulatus. Feka-Ekspress 
OÜ Tel 5194 4298, 5381 9930

• Reovee- ja fekaalivedu Haljala, 
Kardina ja Tapa vallas. Teenindame 
iga päev. Tel 5656 1515

EHITUSTEENUS
• Salvkaevude puhastamine ja remont. 
Rõngaste vahetamine. Tel 5840 0240

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 5332 
4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid Lääne-Vi-
rumaal. Tel 5693 8220. E-mail: Initex@
hotmail.com

• Firma teostab katuse-, fassaadi- ja 
üldehitustöid. Tel 5553 0770

• Korterite ja vannitubade remont. 
Tel 5553 0770

• Ehitus- ja remonditööd nii eramutes 
kui korterites. Siseviimistlus, vanni-
toad, voodrivahetus, soojustamine, 
terasside ehitus, santehnilised tööd. 
Hinnad head. Tel 5808 5965

• Teostame kõiki ehitus-ja lammutustöid 
ning prahi utiliseerimist. Pikk töö koge-
mus. Töö kiire ja korralik. Tel 5604 0360

• Vundamentide ja majakarpide 
(aeroc, fibo, columbia) ehitus. Tel 
5646 0674

• Teeme sisetöid ja vannitubade remon-
ti. Tel 5678 0773

• Põrandakatete paigaldus: Parkett 
ujuvalt ja liimiga, laminaat, kalasabas 
parkett, rullvaip, plaatvaip, LVT vinüül-
parkett, Click LVT, põrandaliistude 
paigaldus. Tel 5671 2789

• Vanade majade remont, palkide 
vahetus, aamide, laagide vahetus, sau-
nade ehitus, korterite remont, parketi 
paigaldus, plaatimistööd, uste, akende 
vahetus, torutööd, müüritööd jne. Tel 
505 6949

• Teostame ehitus ja remonditöid, tee-
me kõiki siseviimistlustöid, maalritöid, 
santehnilistöid, elektritöid. Samuti van-
nitubade remonti. Tel 518 7979

• Väikefi rma teeb sise-ja välisehitustöid. 
Tel 5617 7155

• Kogemustega ehitusmehed teevad 
remonditöid. Sisetööd, vannitubade 
renoveerimine, lammutustööd, torutööd, 
krohvimine, kipsitööd, hüdroisolatsioon, 
plaatimine, ripplae paigaldus, sanitaar-
tehnika paigaldus. Tel 5614 5881

• Kaks professionaalset ehitusmeistrit 
teostavad erinevaid ehitus -ja viimist-
lustöid. Helista julgelt ja küsi lisa. Suht-
leme eesti, vene, inglise ja soome keeles. 
Tel 5629 6583

• Teostame lammutus- ja koristus-
töid, samas ka prahivedu. Tel 5553 
0770

• Pleki kantimine: valmistame plekke 
vastavalt kliendi soovile. Automaat-
pink - kõik detailid õige kraadi ja mõõdu-
ga. Vajadusel mõõdame ja paigaldame. 
Tel 5340 8041

• Pleki kantimis teenus: aknaplekid, 
sokliplekk, parapetid, kõik erikujulised 
ja standardplekid. Tel 553 9330

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. info@
estpur.ee, tel 5347 6567

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepp ehitab ja remondib küttekol-
deid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepa teenused. 
Tel 522 1165

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspetsialist). 
kyttesalong@gmail.com, 558 6786, Jaa-
ma pst. 5 Rakvere, www.küttesalong.ee

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

ROOLINE OÜ 
Teostame kvaliteetseid 

ehitus- ja viimistlustöid.

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

• 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

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

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

A&O meeskond
 teostab järgnevaid töid:
 üldehitus, ehitustööd, 
ehitusremonttööd
 terrasside ehitus
 piirdeaedade ehitus, 
piirdeaiad
 kuuride ehitus, kõrval-
hoonete ehitus
 eramaja ehitus
 prügimajade ehitus, 
prügimajad
 tänavakivi paigaldus, 
kõnniteed
 katuste ehitus,
 katusetööd
 vundamentide ja 
soklite soojustamine, 
soojustustööd
 lammutustööd 

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile
 +372 5566 6811, 
+372 5342 7327
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-17 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

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

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

FASSAADITÖÖD
Seinte soojustamine

Krohvimine
KIVEX FASSAADIPLAATIDE 

müük ja paigaldus

reiskapaoy@gmail.com
Tel 511 0286

A&O meeskond 
teostab kvaliteetselt 

järgnevaid  töid:  
 küttetorustiku paigaldus, 
küttesüsteemid
 tarbeveetorustiku paigal-
dus/hooldus, torutööd
 lekete likvideerimine 24 h
 ummistuste likvideerimine 
24 h
 nõudepesumasina 
paigaldus
 boilerite paigaldus/
hooldus
 radiaatorite paigaldus/
hooldus
 keevitustööd, keevitamine
 õhk-vesi soojuspumba 
paigaldus/hooldus/müük
 õhksoojuspumba paigal-
dus/hooldus/müük
 septikute paigaldus/müük

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile 
+372 55666 811

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

VÕIDU PANDIMAJA JA 
KOMISJONIKAUPLUS 

Nutiseadmete ja arvutite 
hooldus ja remont

Rohuaia 15A, Rakvere 
Avatud E-R 9-17 L 10-15 
Tel 5556 7508

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

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

Pakume roostevabast ja mustast 
metallist tooteid 

eraisikutele ja firmadele. 
Toodame ideest valmis tooteni.

 Meil saab jutule kohe ja toodame 
kiirelt. Kontorid Tapal ja Rakveres. 

+372 5661 6162 - Raivo 
+372 505 5071 - Marek 

info@fermet.ee / 
www.fermet.ee

MUUD TEENUSED
• Puulehekottide äravedu:1-10 kotti - 
4,50 €/kott + km 20 %; 10-20 kotti  3,80 
€/kott + km 20 %. Suuremad kogused 
kokkuleppel. Tel 5691 2600 või 520 7158

• Renditöötajad. Tel 504 0457

• Õigusabi. Meristo Õigusbüroo - Põhja 
25, Rakvere. Tel 514 1346, meristomo-
nica@gmail.com. Vastuvõtt eelneval 
kokkuleppel

• Viin ära tasuta silma riivava ja ruumi 
võtva vanaraua. Pakkuda võib kõike, 
helista julgelt! Tel 5883 6185

• Niitmine, trimmerdamine, võsa-
lõikus. Prahi koristus ja äravedu. 
Puulehtede koristus ja äravedu, lam-
mutustööd. Tel 5691 2600 või 520 7158

• Keldrite-, pööningute-, kuuride-, 
puhastamine ja prahi ära vedu. Tel 
5553 0770

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

• Müün, paigaldan ja remondin õhk-
soojuspumpasid ja konditsioneere. 
Tel 502 4944

• Massaaž: erinevad liigid -15 %, võimalus 
massöör tellida fi rmasse, koju. Lotusmas-
saaž.ee. Anti Parker. Tel 5323 9228

• Tantsumuusika Toits Bändilt. Õhtu 
juhtimine. Tel 514 9885

• KV Bänd. Tantsumuusika igale eale. 
Tel 521 1269

• Ansambel, õhtujuhtimine teie peole 
kõikjal Eestis. Tel 5190 1697 

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

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne hool-
dus ja remont. Kasutatud laua- ja süle-
arvutite ost ja müük. Utiliseerime vana 
elektroonikat. Asume Rakvere, Ed. Vilde 
14/1. Helista juba täna tel 551 2053 või 
tul/R - tekst tumeroheline/• Korstnapüh-
kija puhastab ja hooldab küttesüsteeme. 
Viru Küttesüsteemid OÜ. Tel 5664 4440e 
läbi. Vaata ka www.hss.ee

• Olen noor ja lõbus kindlustusnõustaja 
ning tegelen kindlustamisega. Valikus on 
kodu-, liiklus-, kasko-, reisi-, lemmik-
looma- ja õnnetusjuhtumikindlustus. 
Vajadusel saame kokku või tulen Teile 
koju. Nõustamisteenuse eest eraldi tasu 
ei rakendu. Võta julgelt ühendust. Tel 
5688 4929 või mari-liis@nbkm.ee

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

KODU

• Ära anda tänava aluspinnast, kohale 
toomisega, Rakvere ümbruses. Tel 5025 
390

• Müüa korralikud kušetid, 80x200 cm, 
topelt vedrustus, kokku 6 tk, hind 80 €/tk. 
Külmkirst Gram 259 l, hind 180 €. Elekt-
ripliidid, hind 50-70 €/tk, saare puidust 
voodi suurusega 160x200 cm, hind 400 €. 
Tel 506 9814, 517 5480

• Müüa väga vähe kasutatud Dormeo 
madrats 140x200x18 ja diivanilaud. 
Tel 514 7767

• Müüa nahkdiivan ja tugitoolid, heas 
korras! Hind 250 €. Tel 5666 7481

• Müüa suures koguses vinüülplaate 
vana hea eesti muusikaga. Hind 500 €. 
Tel 554 6490

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid ese-
meid, ka mööblit ja väärismetalle. 
Tühjendusostud majapidamiste likvidee-
rimisel. Raha kohe, koju kutsed tasuta, 
üle Eesti. Antiigiäri, Pikk 7, Rakvere. Tel 
324 0542, 528 2330, info@hansaantiik.ee

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

• Ostan garaaži töölaua kruustangid, võib 
pakkuda ka koos töölauaga. Tel 507 9984

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 5672 
7175

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

• Ostan vene Norma mudel- ja mängu-
autosid, pakkuda võib kõike, ka remonti 
vajavaid. Tel 5672 7175

• Ostan võrri, ka mittetöötava, nende 
osi (rattad, mootorid jne) ja õlleankru. 
Tel 503 1849

• Ostan maja likvideerimisel või kolimisel 
seisma jäänud esemeid, pakkuda võib 
kõike, ka kallimaid esemeid. Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 5527

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

• Ostan veneaegseid vanu malmra-
diaatoreid. Tel 5553 0770

• Ostan nõukogudeaegseid fotoapa-
raate, objektiive, vahvliküpsetajaid. 
Tel 5853 2215

• Ostan Norma/Salvo ja teisi NSVL aeg-
seid mänguautosid ning vanu 1970-1990. 
a valmistatud Vene 1/43 mudelautosid. 
Tel 529 1288

• Ostan akumulatsioonipaaki keskkütte 
katla süsteemile. Tel 5668 4415

• Maksujõuline kollektsionäär ostab kal-
lilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, foto-
sid, albumeid, koos fotodega, markidega 
ümbrikke. Ka kollektsioonidena. Tee-
mad – linnavaated, pulmad, matused, ini-
mesed, pühadekaardid, sõjaväelased jm. 
Täiskirjutused hinda maha ei võta. AITA 
TALLETADA AJALUGU! Tel 5878 3749
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*LASTE ATV=FERRARI  50 CC 
ja elektriline (punane, 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 €72 CC, kar-
buraatormootor, mitte pritsung 
•ROLLERID, ATVD suure 
8-tollise rattaga 125 CC, 150 
CC, 200 CC
•KROSSIKAD 125 CC  erineva 
raami kõrgusega; 140CC  õlira-
diaator
•JALGRATTAD  •VARUOSAD, 
REMONT
Naistele kaunid mitme-
värvilised jalgrattad korviga

Hiina rollerite, mopeedide, 
atv-de remont ja hooldus.
Tel 5648 6638

Motopood

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

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

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja,   
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus, 
Jaama tn 1

.Jõgeva, Suur tn 5

.Paide, Keskväljak 3

.Võru, Kooli 6, Kagukeskus

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

gukeskus

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

kuulutused.kuulutaja.ee

MÜÜA:
Toores lepp, 

hind alates 40 €/rm.
Kuiv lepp, 

hind alates 55 €/rm.
Puulõhkumis teenus ha-

lumasinal, 
hind alates 11 €/rm.

Puud on laotud 5 m3 alus-
tele, võimalusel saab ka 

väiksemale alusele.
Puu pikkuse lõikame 

vastavalt kliendi soovile.
Transpordi võimalus.

+372 5347 7664
Erko

Kohala küla, Lääne-Virumaa

NIBE Split koos 
tarbeveeboileriga

8 kW - 4890 €
12 kW - 5375 €

4 kW - 5278 €
6 kW - 5309 €
8 kW - 5422 €
10 kW -  5593 €
13 kW - 5732 €

Soome maasoojuspumbad
Oilon tarbevee-
boileriga

Õhk-vesi 
soojuspump

Puurkaevupumbad
3'' ja 4'' Pedrollo

-10%
Uputatav
veeauto-
maat
Divertron
DAB

Pelletikaminad

al 274 €
www.torujyri.ee

Niine 5, Rakvere
E–R 8–18, L 10–14

Tel 324 5311
5302 7667

rakvere@torujyri.ee

Kõikidele 
pelleti-
kamina 

ostjatele 
10 kotti 

Premium 
pelletit 
TASUTA

-20%

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 508 3841

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

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
TERRASSILAUDU, 
SAUNAVOODRIT, 

LAVALAUDASID JNE. 

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

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246 
pikter@mail.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

Viru Halud OÜ müüb 
kõrge kütteväärtusega

Info ja tellimine tel 5556 0240
Koduleht: www.viruhalud.ee

• Kvaliteetne kasebrigett 
195 €/alus (960 kg)

• Kuiv lepp 26 cm 
võrkkotis 40 l 2,90 €/kott

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.80 €/kott ja 
kasel 3.40 €/kott. Tel 505 1528

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

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

• Müüme 3m küttepuud. Tel 5012 905

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kami-
napuid + veovõimalus. Tel 5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 
5632

• Müüa saetud lõhutud küttepuud: 
sanglepp, lepp, metsakuiv kuusk. Tel 
5192 4320

• Müüa kivisütt kohaletoomisega. Tel 
503 2269 

• Müüa küttepuid aastaringselt koos 
kohaletoomisega, veokile laotult 5-15 
m3, kuivad 38 cm ja toored 30-50 cm. 
Tel 503 0311

• Müüa võrkudes kaminapuud (lepp) 3 
€ ja saematerjali jäägid (10-30 cm pikad), 
võrkudes 2.50 € (lehtpuu, okaspuu). Tel 
508 7430

• Müüa küttepuid (märgi ja kuivi, lahtiselt 
ja võrgus). Tel 504 6111

• Müüa võrkudes 30 cm kütteklotsid. 
Tel 515 7603

• Müüa kase ja lehtpuu kuivad kütte-
puud, pakitud tavalisest suurematesse 
võrkudes. Halu pikkus 30-33 cm. Kask 
3,6 €/kott, lehtpuu 3,2 €/kott. Trans-
port kokkuleppel. Tel 5370 3399

EHITUS

• Katuseplekk, otse tootjalt, hind 
alates 6 €, vastavalt tellija mõõdule. 
Tel 553 9330

• Müüa servamata saare-jalaka ja 
tammeplanku (paksus 50 mm ja laius 
150-450 mm). Tel 508 7430

METS

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa head toidukartulit „Läti kollane“, 
„Jõgeva kollane“, „Vineta“ ja „Flavia“. Tel 
5616 5542

• Müüa toidukartulit. Hind kokkuleppel. 
Asume Haljala lähedal. Tel 5836 4842

• Müüa mahedalt kasvatatud toidu-
kartulit „Maret“, „Piret“, „Laura“, „Reet“, 
„Ando“. Tel 504 6887

• Müüa toidukartulit „Laura ja „Lilly“, 
alates 2 võrgust koju vedu. Tel 525 5981

• Müüa texase vutimunad 0,10 €/tk. 
Head ja tervislikud. Tel 5757 0907

• Müüa vutimunad 0,10 €/tk. Head ja 
tervislikud. Mune on saadaval kogu aeg, 
asukoht Rakvere vald. Tel 5757 0907

• Inju Meemajas müüa õiemett hinnaga 
7,5 €/kg. Üle 30 € tellimuse korral kauba 
koju toomine Rakvere piires 2 korda nä-
dalas tasuta. Tellimus esitada martin@
mesi24.ee või tel 551 6094. Uuri ka http://
www.mesi24.ee

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5196 2628 
või 5354 3002

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki väi-
kehulgi, kohaletoomisega. Info tel 5196 
2628 või 5351 7414

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohaletoomisega. Info tel 5351 7414

• Pakun kompostsõnnikut. Tel 5685 8009

• Müüa töökorras sõnnikulahutaja, hind 
700 €. Tel 5853 7131

• Väikese tasu eest pakun munakoori ja 
karpe. Tel 5833 0153

• Odav sõnnik. Tel 5362 4501

LOOMAD

• Ära anda kassipojad (1,5 kuused) kulla 
värvi, kenad karvapallid. Tel 5463 1682

• Ära anda noor ilus koer. Tel 5397 4075

• Ära anda kassipoegi. Tel 5397 4075

• Pakkuda toakoera kutsikaid. Tel 5394 
3763



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

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

Müügikonsultant
Siiri Sepp, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093
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BioPel v.9s
PELLETIPÕLETI PELLETIKATLAMAJA

e-pood: www.ostakatel.ee

HINNAD RAKVERE TURUL
17. oktoobril 2019. Turg avatud 

T-L 8-16, Laada 39

kuulutused.kuulutaja.ee

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Kartul kg 0,40 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00  

Mugulsibul kg 2,00

Petersell kg 8,00

Küüslauk kg 6,00 10,00

Hapukapsas kg 2,00

Tomat kg 3,00 4,00

Porgand kg 1,00

Värske kapsas kg 1,00

Kaalikas kg 1,00

Peet kg 1,00

Kõrvits kg 1,00

Suvikõrvits kg 1,00

Aeduba kg 4,00

Pohlad liiter 5,00 6,00

Jõhvikad liiter 4,00

Õunad kg 1,00 2,00

Seened kg 7,00 8,00

Mesi 700 g purk 6,00 6,50

Seemned lindudele 5 kg kott 5,00

Värske räim kg 1,30

ANONÜÜMSED ALKOHOOLIKUD 
Kui tahad juua, on see sinu asi, 
kui soovid elada kainelt, on see 

meie ühine asi. 
Pikk 19, Rakvere 

(sissepääs hoovi poolt) 
igal laupäeval 18.00

JUUKSUR 
Sirje tel 506 8485

NAISTEJUUKSUR
Keiu tel 554 7332

NAISTEJUUKSUR 
Tatjana tel 5550 5089

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR/PEDIKÜÜR/
SILMAD/KULMUD

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a (piibeleht)

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Saaremaa lõnga müük turul 19. oktoobril!

• Üks vahva ja aktiivne 4,5 kuune pika-
karvaline saksa lambakoera tüdruk 
otsib veel oma päris oma peret ja 
kodu. Kutsikas omab Eesti Kennellii-
du tõutunnistust, tehtud on talle kõik 
vajalikud vaksineerimised. Kui oled 
kutsikast huvitatud võta kontakti tel 
5251 694 või ritapill11@hotmail.com

VANAVARA

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

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

TEATED

• Avaldan tänu tänavakivi paigaldavatele 
tublidele töömeestele Tavimarx OÜ-st. 
Tänulik klient Sihi tänavalt.

• Uus kaup Šveitsist. ,,Vikerkaar“ kau-
bamajades Rakveres, C.R. Jakobsoni 11 
ja Huljal uus kaup Šveitsist. Seal hulgas 
ka väga odavad laste toidud, pudrud 
ning Fitness närimiskummid erinevate 
maitsetega.

• Pensionärieas proua saab elamis-
võimaluse Viru-Nigulas keskküttega 
korteris, kui on nõus abistama-toetama 
naabermajas elavat naispensionäri. Tel 
5806 0329

• Taaskasutuskauplus Maara Rakveres, 
Laada 14 – müügil hea valik sooje naiste 
poolmantleid

• Kirjanik Jüri Lina loeng alatutest vale-
dest 24. oktoobril kell 18 Gustavi majas, 
Pikk 28. Sissepääs 8 €. elenkinnep@
hotmail.com. Tel 509 1390

TUTVUS

• Soovin tutvuda 40-60 aastase daamiga. 
Tel 5566 5011

• 58aastane sale mees ei suitseta, soovib 
tutvuda noorema naisega. Tel 5348 9906

MUU

• www.toonklaas.ee

• Vajan abi korteri akende pesemisel ja 
kardinate paigaldamisel. Tel 5347 5999

• Pendlimees Sass. Leian teie kodus 
Tervisliku voodi-õppimis-jne koha. Avan 
energia kanali, soovitan Elu energia 
juhtimise võtteid raviks, teen testid vita-
miinide-ravimite vajalikkuse kohta jpm. 
Ihu-hinge ja vaimu sobivus! Aleksander 
Brunfeld, tel 502 4534

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

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

PAKUN TÖÖD

• Otsime lammutustöölisi ettevõttesse. 
Tel 5330 5970

• Pakkuda tööd juuksurile uues salongis 
korraliku kliendibaasiga. Klientideks 
valdavalt meesterahvad ja vähesel määral 
naised. Tööle asumine novembris. Töö 
maht ja tasu kokkuleppel. Kasuks tuleb 
varasem töökogemus, inglise ja eesti kee-
le oskus, kohusetundlikkus ning korrekt-
sus. Vajadusel transport või sõidukulude 
kompenseerimine. Tel 5566 5818

• Pakun kohe tööd üksikule naisele 
kodukoristajana üks kord nädalas. 
Töötasu 100 € kuus, võimalik majutus 
Rakveres. Tel 5546490. Kiire!

• Pakun tööd taksojuhtidele. Tel 
528 2659

• Vajatakse hooldajat 78aastasele nais-
terahvale Tamsalus. Info tel 5880 2542

• Arkna Karjatalu võtab tööle karjaku. 
Töö vahetustega 8-20.00 ja 20.00-8.00. 
Info tel 5661 4084

• Vajame Inju farmi poegimissigala põr-
saste talitajat. Tel 508 2696, 5341 3329

• Pakume tööd osalise koormusega laste 
jalgpallitreenerile Ida-Virumaal, Jõhvis! 
Tel 5197 1708

• Tööd saab ketassaeoperaator ja 
saematerjali vastuvõtja saeraamil, 
Kantküla saekaatris, Lääne-Virumaal. 
Tel 515 7603

• Tööd saab kogemustega metsatööline 
(võsalõikus, noorendike hooldus), raie-
tööline (LR ja HR). Tel 5360 0003

OTSIN TÖÖD

• Noor pensionär Rakverest otsib tööd 
lapsehoidjana, koristajana. Tel 5559 
2728

• Autojuht C,-E-kategooria on nõus 
asendama juhti. Tel 5558 9957

• Pensionär (mees) otsib tööd eesti piires 
B-kategooria sõidukil või veokil. Võib ka 
muud pakkuda. Tel 5661 9313

• Noor pensionär otsib tööd valvurina 
(olemas B-kategoorida juhiluba ja elekt-
riku kogemus). Tel 5677 5121

Kallis Cisela, 
siiras kaastunne 

EMA
kaotuse puhul.

Kaubandusosakond

Mis tulema peab, see tuleb, 
kellel saab otsa aeg, see läheb. 
Minnes võtab ta lambist tule 
ja süütab taevase tähe.

Vaikus ja rahu on Sinuga, 
head mälestused jäävad meiega.
Avaldame kaastunnet lähedastele 

LUDMILLA VIRKOENI
kaotuse puhul. 
Tiiu, Evi, Tiiu

Kas kuuled, kuis nutab Su kodu,
Su puudumist leinates sääl, 
tal kaaslaseks vihmade sadu, 
neil piiskadel pisara hääl… 

Kallid Cisela ja Cristofer, 
siiras kaastunne 
ema ja vanaema

LUDMILLA VIRKONENI 
kaotuse puhul. 

Külli, Kerli, Kristel, 
Tanel ja Hendrik 

KOOLITUSED

• Kutsume Teid hispaania keele 
kursustele neljapäeva õhtuti Rakvere 
kultuurikeskuses. Algajad 16:45-18:00, 
edasijõudnud 18:00-19:15. Täpsem 
info ja registreerimine a.s.wesman@
gmail.com

• Inglise keele vestluse kiirkursus (20 
tundi, vajadusel jätkame)algajatele ja 
taasalustajatele, Tsentrumis, Koidula 1  
alates E 21.10, T 22.10 ja K 23.10 kella 
18-19.30. Hind 60 €, sisaldab õppema-
terjale, võimalus tasuda osade kaupa. 
Tel 5566 1419
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Täna 77 aastat tagasi, Teise 
maailmasõja ajal ehk 18. 
oktoobril 1942. aastal lik-

videerisid sakslased lõplikult 
Bresti linnas asunud juutide 
geto. Vähem kui aasta Valge-
vene territooriumil eksistee-
rinud getos hukkus selle aja 
jooksul umbes 20 000 inimest.

Valgevene linnas Brestis 
moodustati 1941. aasta 16. 
detsembril geto, kuhu aeti 
kokku linna ja ümbruskonna 
kõik juudid, kellest suurem 
osa sealt eluga enam ei lahku-
nud. Sakslased olid jõudnud 
linna juba juuni lõpus 1941 ja 
koheselt alustati juutide massi-
tapmisi. Kui aga selgus, et 
juute on liiga palju, siis hakati 
novembrikuus tegema ette-
valmistusi geto loomiseks. 
Bresti geto eksisteeris vähem 
kui aasta ning pärast seda lõ-
petas praktiliselt eksisteerimi-
se ka sealne juudi kogukond.

Poola juudid Brestis
Kui 1939. aastal langes Poola 
territoorium sakslaste kätte, 

asusid sealsed juudid kibe-
kiiresti uut elukohta otsima. 
Üheks sobivaks paigaks leiti 
olevat Lääne-Valgevenes asuv 
Brest, kuhu paari aastaga saa-
bus tuhandeid uusi juute koos 
perekondadega. Tollal elas 
Brestis 51 000 inimest, kel-
lest 50 protsenti moodustasid 
juudid.

Sakslaste rünnak 1941. 
aasta juunis oli sedavõrd oo-
tamatu ja Saksa armee eda-
siliikumine nii kiire, et vä-
hesed Bresti elanikud suut-
sid evakueeruda. Esimestel 
okupatsioonipäevadel hu-
kati linnas 4000–5000 juuti, 
aga ellujäänutel kästi maks-
ta kontributsiooni, näiteks 
rahas, väärisasjades, kullas-
hõbedas ja ka korterites.

Juutidele määrati sageli 
rahatrahve, kui nad rikkusid 
mingeid käitumisreegleid. 
Seejuures oli trahvi suuruseks 
500 rubla, kuigi töölise kesk-
mise palk jäi tollal 350 rubla 
kanti. See korraldus kehtis 
kuni detsembrini, kui geto 

ümber sulgusid okastraadid. 
Geto piirideks olid Sovetskaja, 
Majakovski, Kobrini ja Hospi-
dali tänavad ning sellesse piir-
konda jäi erinevatel andmetel 
vangistusse 20 000 kuni 27 
000 inimest.

Juudi meistreid hinnati
Geto territooriumile pääsesid 
ka linna teised elanikud. Tihti 
mindi sinna selleks, et kasuta-
da juudi hinnatud käsitööliste 
ja meistrite teenuseid, näi-
teks rõivaste õmblemisel või 
kingade parandamisel. Ees-
kätt aitasidki käsitööoskused 
esialgu getoelanikel iseennast 
ja mõnikord isegi naabreid 
toita.

Tegelikult oli juutidele ette 
nähtud ka riigipoolset abi. 
Sakslaste poolt loodud oma-
valitsusorgan – juudinõukogu 
pani geto territooriumil töö-
le eriasutused, mis abistasid 
neid inimesi, kel polnud pii-
savalt töökogemusi või olid 
liiga haiged ja väetid, et ise 
endile elatist või toidupoolist 

muretseda.
Geto eksisteerimist piken-

dasidki sealsete meistrite os-
kused ja erinevaid töid tege-
vad getoelanikud. Saksa väeju-
hatus tahtis geto kinni panna 
juba varem, aga kuna ei tahe-
tud töövõimelistest inimestest 
lahti saada, siis pikendati seda 
tähtaega. Lõpuks ei päästnud 
ka juutide suured tööoskused 
neid ikkagi hukkamisest.

Kohalike elanike hulgas oli 
selliseid, kes aitasid sakslas-
tel juute tabada ja tegutsesid 
informaatoritena, aga oli ka 
selliseid, kes tundsid geto-
elanikele kaasa ja püüdsid neid 
võimaluste piires abistada. 
Inimesi, kes andsid juutidele 
toiduaineid, raha, rõivaid ja 
muid esemeid, ähvardas suur 
oht ja neid endid võidi huka-
ta. Oli ju Brestis keelatud isegi 
kätlemine juutidega – kui sel-
lele jälile saadi, siis said need 
inimesed karistada.

Samas oli ka selliseid pere-
kondi (teada on vähemalt ka-
heksa peret), kes peitsid oma 

elumajades juute, et päästa 
neid hukkamisest. Kui saksla-
sed oleks sellistest perekonda-
dest teadlikud olnud, siis po-
leks raske olnud arvata nende 
edasist saatust.

Geto likvideeriti kiiresti
Varsti pärast getosse sulge-
mist hakkasid sealsed elanikud 
arendama vastupanuvõitlust. 
Juba 1941. aasta detsembris 
ühinesid kõik linnas tegut-
senud senised põrandaalu-
sed rühmitused üheks orga-
nisatsiooniks, mis asus ette 
valmistama ülestõusu, mille 
järel loodeti, et getoelanikel 
õnnestub vabadusse pääseda. 
Oli olemas teinegi rühm, mis 
veenis elanikke ülestõusu va-
jalikkuses. Aga mõtet teostada 
ei õnnestunud, sest vastuhaku 
algatajad saadi kätte ja hukati 
sakslaste poolt. Uut ülestõusu 
polnud enam aega aga kavan-
dada, sest kätte oli jõudmas 
geto likvideerimine.

1942. aasta sügiseks oli geto 
saatus otsustatud, kuigi juu-

did ise ei teadnud sellest veel 
midagi. Sakslased hakkasid 
nõudma juutidelt lisamakse 
raha või ehete näol, jutustades 
neile, et see on vajalik selleks, 
et geto saaks tegevust jätkata. 
Nii tõidki juudid sakslastele 
kõik, mis neile selleks ajaks oli 
veel kätte jäänud, kuid nõutud 
rahasummat kokku ei saadud.

15. oktoobri varahommikul 
asusid sakslased getot likvi-
deerima. Operatsioon algas 
nii ootamatult, et juutide poolt 
ette valmistatud peidupaiku ei 
jõutud kasutusele võtta. Osa 
getoelanikest tapeti otse täna-
vatel, aga säilinud meenutuste 
järgi tapsid osa juutidest en-
nast ja oma lapsi ise – peaasi, 
et mitte sakslaste kätte lan-
geda. Ülejäänud veeti kauba-
vagunites linnast välja ja hu-
kati seal. Peotäis juute saadeti 
siiski ka sunnitööle Saksa-
maale. Kolm päeva hiljem, 18. 
oktoobriks oli geto tegevus 
lõpetatud.

Allan Espenberg

1942: sakslased sulgesid juutide geto Brestis
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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

www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoest leiad
rikkaliku valiku värsket sealiha.

Müügil kiiresti valmivad snitslid,
kotletid ja lihavalmistised.

Sealiha al 2,99 €/kg
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Oma Põrsa lihapoes taas müügil maitsvad singid, vorstid, viinerid

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee

• Soodsad päevapraed

• Sünnipäevalauad

• Peielauad

Mahutab kuni 30 inimest

Rendivaba

E-R 9-16

Laada 8A, Rakvere

Tel 502 3789

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 Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

A, A1, A2, AM, BE, C, CE koolitusega võib
alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis

B-kat 29.10
B-kat e-õpe 24.10 ja 14.11

Esmaabi koolitus 25.10
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

• algab 9.11 kell 10.00

• algab 18.11 kell 18.00

• algab 23.10 kell 18.00

• algab 21.11 kell 18.00

• algab 19.11 kell 18.00

• rent eksamiks

Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria koolitus

B-kategooria koolitus

T-kategooria sõiduki

(35h)

(buss)

(traktor)

(traktor)

al 250 €

- metallist korteri välisuksed al 159 €

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
kvaliteetsed Nordic seeria välisuksed

Värvimine,
peitsimine,
lakkimine

Tel 5373 6931, 510 9092

Meie erinevad soojustuslahendused sobivad vundamentide, 

põrandate, seinte, vahelagede ja katuste soojustamiseks. 

Võta meiega ühendust!

www.estpur.eewww.estpur.ee

info@estpur.ee
tel. +372 53 476 567

PUR- vahuga
soojustamine

Teostame tuleohutuspaigaldiste
kontrolli ja hooldust!

Küsi pakkumist juba täna ja
saadame tehniku teile objektile

Tel: 5620 2066 E-post: info@tuki.ee

TULEKUSTUTID, VOOLIKUSÜSTEEMID,
TURVAVALGUSTUS

Tuleohutustoodete hulgi- ja jaemüük

Vaate meie e-poodi tuleohutusmarket.ee
või külasta meie salongi

Narva 39, Rakvere

6kg PULBERKUSTUTI
kampaaniahinnaga 29,90€
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