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Miks Balti riigid on NATO liik-
med ja väikeriikidena taha-
me, et meie territooriumil 
paikneksid võimalikult suu-
red liitlaste üksused? Me ei 
taha 1940. aasta sündmuste 
kordumist, meie kodumaa 
okupeerimist või annekteeri-
mist. Tugevat vastast ei julge 
rünnata ka suur kiskja.
Suvel toimunud NATO Vars-
savi tippkohtumise otsused 
kutsusid Venemaa juhtkon-
nas esile pahameele tormi. 
Kremli propagandamasin 
alustas kõrvulukustavat lär-
mi, süüdistades allianssi ag-
ressiivsuses, laienemises ida 
suunas ning tegelikult olema-
tu kokkuleppe rikkumises Ve-
nemaaga, mille järgi NATO 
olevat lubanud, et Ida-Euroo-
pa liikmesriikidesse ei paigu-
tata neis alaliselt paiknevaid 
NATO üksusi. Venemaa elani-
ke mõjutamiseks jätkus uue 
hooga jutt, et riik on piiratud 
ümber vaenlaste poolt, kes 
sepitsevad kallaletungi.
Tõepoolest, Poolas langeta-
tud otsused vastavad meie re-
giooni julgeoleku tagamise ja 
tugevdamise meetmetele, 
mida Balti ja Ida-Euroopa rii-
gid taotlesid alliansilt peaae-
gu kaks aastat – alates het-
kest, kui Venemaa annektee-
ris Krimmi ja okupeeris Uk-
raina idaosa. Tippkohtumisel 
otsustati suurendada NATO 
vägede püsivat kohalolekut 
Baltikumis ja Poolas, paiguta-
des igaühte neist riikidest pa-
taljoni taktikalise grupi, ligi 
tuhat sõjaväelast. Lähiajal 
saabub Poolasse ka USA tan-
kibrigaad.
Laiendatud on NATO Euroo-
pa ühendatud relvajõudude 
ülemjuhataja volitusi, uuen-
duskuuri läbivad NATO kait-
seplaanid. On püstitatud 
ülesanne taastada vägede 
kriisiaja juhtimise süsteem 
ning samuti NATO luuresüs-
teem, mis sisuliselt likvideeri-
ti Venemaaga suhete soojene-

mise ajajärgul. Tippkohtumi-
ne kinnitas NATO kiirreagee-
rimisjõudude suurendamise 
kuni 40 000 meheni ja 
5000mehelise kohese reagee-
rimisvalmidusega üksuse 
loomise nende koosseisus. 
Balti riikides luuakse NATO 
side- ja juhtimispunktid.
Meie pingutuse tunnustuse-
na oli rõõmustav tippkohtu-
mise otsus eraldada NATO 
poolt kaitsevajadusteks Eesti-
le täiendavad 64 miljonit eu-
rot. Uuesti kinnitati alliansi 
liikmete kohustus tõsta 
iga-aastane kaitse-eelarve ka-
he protsendini sisemajandu-
se kogutoodangust.
Venemaa infoväljas asuvatel 
venelastel ja eestlastel tekib 
kahtlemata küsimus: milleks 
on vaja kõiki neid sõjalisi et-
tevalmistusi? Kas tõesti ka-
vatseb NATO rünnata Vene 
Föderatsiooni? Ei, ei kavatse. 
NATO tippkohtumise otsused 
on tagajärg, reaktsioon nen-
dele rahvusvahelise julgeole-
kuolukorra järskudele muu-
tustele Euroopas, mis on aset 
leidnud president Putini va-
litsemisajal. Vaatame selle 
reaktsiooni põhjuseid lähe-
malt.
Juba Putini esimesel valitse-
misperioodil teatas Kreml, et 
kõik endised NSV Liidu vaba-
riigid kuuluvad Vene Föderat-
siooni eriliste rahvuslike hu-
vide sfääri. Lähtutakse kavast 
taastada Euroopas mõjusfää-
rid ja kontroll kõigi endiste 
postnõukogude vabariikide 
üle, ehk taasluua Vene impee-
rium vähemalt endise NSV 
Liidu piirides. Seda plaani 
kinnitas Putin hiljem teata-
des, et endise Nõukogude Lii-
du integreerimine ühtsesse 
geopoliitilisse ühendusse on 
Venemaa peamiseks priori-
teediks.
Selle, n-ö strateegilise lä-
hieesmärgini jõudmisega on-
gi Putin ja tema meeskond 
praegu ametis. Venemaa 

kontrolli taastamine endiste 
nõukogude vabariikide üle 
toimub kahel viisil. Esiteks 
pehmelt – nende kaasamise-
ga Moskva loodud rahvusva-
helistesse organisatsiooni-
desse nagu Sõltumatute Rii-
kide Ühendus (SRÜ), Tolliliit, 
Euraasia majandusliit ja Ve-
nemaa poolne NATO vaste - 
Kollektiivse Julgeoleku Lepin-
gu Organisatsioon (KJLO).
Teisalt jõuga, mis saab osaks 
nendele postnõukogude va-
bariikidele, kes on öelnud ära 
Kremli pakutud ühisprojekti-
dest ja valinud läänemeelse 
orientatsiooni, ehk ühinemi-
se Euroopa Liidu ja NATOga. 
Venemaa relvastatud agres-
siooni ohvriteks on langenud 
nii Gruusia kui Ukraina, kus 
sõda alles käib. Suurriigi ag-
ressiivsus on kaasa toonud 
olukorra, kus Venemaa on 
jäänud rahvusvahelisse iso-
latsiooni ja talle on kehtesta-
tud lääneriikide poolt majan-
duslikud sanktsioonid.
Pikaajalise psühholoogilise 
töötlemise tulemusena on 
Venemaa elanikkond zombis-
tunud ja tehtud Kremli poolt 
kuulekaks tööriistaks isevalit-
sejale. Relvajõududes luuakse 
järjest uusi väekoondisi ja ük-
suseid.
Nii taasmoodustati 2015. aas-
tal Eesti ja Läti naabruses 
asuvas Lääne sõjaväering-
konnas 1. kaardiväe tankiar-
mee, mis oli pärast külma sõ-
ja lõppu likvideeritud. Selle 
koosseisu kuuluvad eliitdivii-
sid, 4. kaardiväe Kantemirovi 
tankidiviis ja 2. kaardiväe Ta-
mani motolaskurdiviis, loo-
misjärgus olev 144. motolas-
kurdiviis, üks tankibrigaad ja 
üks motolaskurbrigaad. Neis 
on kokku enam kui 700 tanki. 
Tankiarmee ei ole mitte ope-
ratiivtasandi kaitse-, vaid 
ründevahend, mis on mõel-
dud pealetungilahinguteks, 
läbimurreteks ja tegutsemi-
seks sügaval vastase tagalas.

Tekib küsimus, mis on selle 
armee otstarve, keda see ar-
mee kavatseb rünnata? Käes-
oleva aasta algul teatas Vene 
kaitseminister Sergei Šoigu 
kahe uue diviisi moodusta-
misest Lääne sõjaväering-
konnas. Milleks neid vaja on, 
kui ringkonda on niigi paigu-
tatud ligi 40 protsenti kõiki-
dest Vene relvajõududest?
Skandinaavia ja Balti regioon 
oli kuni viimase ajani üks 
maailma kõige rahumeelse-
maid piirkondi. Siin ei ole 
konfliktikoldeid, riikidevahe-
lised suhted on heanaaberli-
kud ja konstruktiivsed. Välja 
arvatud Venemaaga – riigiga, 
mis on agressiivne ja mille ju-
hid unistavad maailma valit-
semisest, püüavad vägivalla-
ga lahendada kõiki rahvusva-
helisi probleeme ja ähvarda-
vad naabreid sõjalise jõuga.
Kui Venemaa süüdistab NA-
TOt laienemises, siis tegeli-
kult ei toimu mitte laienemi-
ne, vaid Venemaaga külgne-
vatel väikeriikidel on soov 
asuda julgeolekukaalutlustel 
NATO liikmeks.
Esimest korda taasiseseisvu-
nud Eesti ajaloos on saanud 
reaalsuseks liitlaste püsiv ko-
halolek. Kaitsekulutused on 
2017. aastal riigi eelarvestra-
teegias läbi aegade kõrgeimal 
tasemel – 2,2 protsenti sise-
majanduse koguproduktist 
ehk ligi 477 miljonit eurot. 
Sellele lisanduvad liitlaste sõ-
jalise kohalolekuga seotud 
kulud, kokku 31 miljonit eu-
rot. Ajalugu on näidanud, 
kuidas sõprade ja liitlasteta ei 
ole ka Eesti Vabariigi iseseis-
vust.

Erukindral Ants Laaneots,
riigikogu riigikaitsekomisjoni 

liige, Reformierakond

Tugevat vastast ei julge 
rünnata ka suur kiskja

Oleme kommunikatsioonis läbi kukkunud.
Tänase Kuulutaja pühendame Euroopa Liidule. Kuigi meedia ja 
neti vahendusel pakutakse meile iga hetk infot liidu tegevuse 
kohta, ei mõtle keskmine eestlane (loe: eurooplane) kuigi palju 
neile hüvedele, millest saab ta osa just liikmesriigi kodanik ol-
les. Uudised on vaid infotulv, mis uputab meid üle faktidega 
ega pane teemade tagamaadele sügavamalt mõtlema. Vähe on 
neid, kes fakte analüüsivad.
Paljud Euroopa poliitikud tunnistavad, et EL on kommunikat-
sioonis läbi kukkunud ja nii õhutasid nad Brüsselis toimunud 
piirkondade ja linnade avatud nädalal, kus ka Kuulutaja toime-
tus kohal oli, omavahel suhtlema ning koostööd tegema.
Mitte ainult EL pole kommunikatsioonis läbi kukkunud, vaid 
ka riigid, organisatsioonid, äriühingud ja inimesedki. Iga la-
hendamata konflikt on kommunikatsioonihälve – me pole 
mõistnud teist osapoolt ja me pole ka enda soove, vajadusi osa-
nud teistele mõistetavaks teha.
Seega rääkige üksteistega, andke teada, kui teil midagi on õn-
nestunud, või otsige abi, kui midagi on nihu. Jah, alles Delfi va-
hendas uuringut, milles toodi välja, et eestlaste empaatiavõime 
on maailma madalaimal tasemel. Võib-olla me empaatiavõime 
pole kuigi hea, ent kui keegi vaevub oma seisukohad siiralt ja 
ausalt välja ütlema, eeldusel, et teine pool  kuulab, siis saavad 
ka eestlased kommunikatsiooniga lõppude lõpuks hakkama. 
Meie siin toimetuses usume sellesse!
Me oleme valmis toimetusega ka kommunikatsioonile kaasa 
aitama, selleks me siin ju oleme. Tulge ja rääkige meile oma lu-
gu, aga ärge palun tulge kaebama või süüdistama ja pori loopi-
ma – selleks pole me õige väljaanne.
Tagasi tulles Euroopa Liidu juurde, siis tänasest Kuulutajast 
saate lugeda, kuidas plaanitakse Euroopat inimestele lähemale 
tuua (lk 3). Kirjutasime loo ka Jelena Fjodorovast, Kunda nai-
sest, kes projektide abil eurorahastust saades aitab paljudel 
noortel maailma näha ja ennast avastada (lk 6). Uurige neid 
meetmeid, millest on osa saanud paljud Lääne-Virumaa noo-
red, võib-olla saate infot kasutada ja isegi käia, reisida, maail-
mavaadet avardada ning tolerantsust arendada. Kitsas maail-
mapilt on probleem, mis takistab mõista maailmas toimuvat 
tervikuna ja selle mõju meie igapäevaelule.
Kui te mingil põhjusel pole „abikõlbulik“ SA Archimedes pro-
jektidele ja kuhugi reisida ei õnnestu, siis pole veel midagi hul-
lu - harida saab end ka kodumaal. Kuulake ja küsige, kui aru ei 
saa. Muidugi ei tähenda see, et kogu Eesti rahvas peaks hakka-
ma pingsalt jälgima poliitikasaateid või lugema päevast päeva 
keerulisi arvamusartikleid.
Samas suuremate mõjutegurite ja plaanidega võiks kursis olla, 
juba selleks, et ise mitte rumalasse olukorda jääda. Näiteks 
leiate meie arvamusküljelt Ants Laaneotsa artikli NATO ja Ve-
nemaa suhete teemal, mis ometi eestlasi otseselt puudutab (lk 
2).

Kuulutaja
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Brüsselis toimus 14. Eu-
roopa regioonide ja lin-
nade avatud nädal. Neli 
päeva kestnud sündmus 
tõi kokku enam kui 
5000 inimest, nende 
hulgas üle 200 ajakirja-
niku. Korraldajad orga-
niseerisid üle 130 semi-
nari, ümarlaua ja töötoa 
sooviga teha Euroopa 
Liidu ühtekuuluvuspolii-
tika eesmärgid ja saa-
vutused nähtavaks.

Katrin Kivi

Eesti meediat esindas lisaks 
teisetele väljaannetele ka nä-
dalaleht Kuulutaja. 
Ajakirjanikele spetsiaalselt 
koostatud programmis olid 
võtmetähtsusega esinejateks 
Euroopa regionaalpoliitika 
volinik Corina Cretu ja Eu-
roopa Regioonide komitee 
president Markku Markkula. 
Eelnimetatute sõnavõtud 
saatsid ajakirjanikke läbi kõi-
gi päevade.

Rohkem suhtlemist
Sündmuse avasõnad andsid 

aimu rumeenlanna Cretu 
murest Euroopa Liidu kom-
munikatsioonivõimekuse 
kohta. „Inimeste eludes on 
tähtsaim ja tuntavaim just 
ühtekuuluvuspoliitika,“ ütles 
ta. „Kuid me oleme selle kom-
munikeerimisega läbi kukku-
nud, me pole suutnud viia 
inimesteni infot, kuidas ole-
me nende elusid muutnud.“
„Aktsepteerin brittide soovi 
liidust lahkuda,“ märkis ta. 
„Kuid enamik rahvast seal ei 
tea, millised Euroopa Liidu 
investeeringud nende elu 
praegu mõjutavad. Sama lu-
gu on Portugali, Hispaania ja 
Kreekaga. Enamik kreeklasi ei 
tea, et 90 protsenti metroo ra-
hastusest pärineb just Euroo-
pa Liidu struktuurfondidest. 
Oleme lahendanud nii palju 
probleeme, aga oleme läbi 
kukkunud kommunikatsioo-
nis.“
„Euroopa Liidus pole piir-
konda, mis ei oleks ühisest 
asjaajamisest kasu saanud,“ 
oli Cretu kindel ja rääkis, et 
sõltumatute ekspertide hin-
nangul on 2007.-2013. aasta 
rahastamisprogrammist üh-
tekuuluvuspoliitika raames 
tehtud investeeringud too-
nud reaalset kasu nii töökoh-
tade loomisel, piirkondade 
ebavõrduse vähendamisel 

kui ka tõstnud reaalset sise-
majanduse kogutoodangut 
(SKT). „Iga investeeritud euro 
loob 2023. aastaks väärtust 
2,74 eurot. Ehk aastatel 2007-
2013 investeeritud 346,5 mil-
jardit toob hinnanguliselt ta-
gasi täiendavalt triljon eurot.“

Eestlased on esirinnas
Ühtekuuluvuse ja Euroopa 
regionaalarengu fondidest 
2007.-2013. aasta programmi 
kaudu jõudis Eestisse enam 
kui 3 miljardit eurot, mis suu-
nati valdavalt keskkonda, 
transpordi infrastruktuuri-
desse, haridusse, tervise- ja 
sotsiaalvaldkonna infrastruk-
tuuridesse, uuringutesse ja 
innovatsiooni.
Nende aastate investeeringu-
te tulemusena tekkis meile 
juurde 10 900 töökohta, pa-
randati rohkem kui 20 kilo-
meetrit teid, ligi 13 700 ini-
mest ühendati veevõrku ja li-
gi 16 000 said reovee töötle-
mise võimalused. Suleti 50 
prügilat ja tööstusjäätmete 
keskust ning toetati 2000 uu-
rimustöö projekti.

Asjaajamine lihtsamaks
Kui rahastusperiood 2007-
2013 toetas valdavalt infrast-
ruktuuride loomist, transpor-
ti, keskkonda; siis rahastus-

periood 2014-2020, mis alg-
selt küll veidi venima jäi, pa-
nustab inimkapitali. Praegu-
ses perioodis on soositud 
kõik, mis aitab inimese kon-
kurentsivõimet ja heaolu tõs-
ta.
Uued suunad on ka asjaaja-
mises. Nimelt tunnistasid Eu-
roopa poliitikud mitmetes 
sõnavõttudes, et ühtekuulu-
vuspoliitika on olnud muutu-
matu 25 aastat, see on keeru-
kas ja bürokraatlik. Nüüd on 
püütud juhendeid lihtsusta-
da, tingimusi muuta paindli-
kumaks ja arvestada rohkem 
kohalikke omapärasid.
Leiti, et väikesed ja keskmi-
sed ettevõtted on majanduse 
mootoriks ning mikroprojek-
tid annavad lisandväärtust. 
Rõhutati, et rahastust peavad 
saama ambitsioonikad, ent 
saavutatavad projektid.
Nii regionaalpoliika volinik 
Cretu kui ka Euroopa Regioo-
nide komitee president Mark-
kula kinnitasid oma sõnavõt-
tudes, et ühtekuuluvuspoliit-
ka uus platvorm on nüüd val-
mis. „Meil kõigil on vaja teha 
Euroopaga koostööd. Viige 
see sõnum ja meie uus men-
taliteet siit ürituselt endaga 
kaasa. Ehitame koos tugeva-
ma EL,“ kutsus Markkula kõi-
ki üles tegutsema.

KredEx hakkab väljastama 
toetust väikeelamute 
rekonstrueerimiseks
Alates 14. novembrist on KredExilt võimalik taotleda väikee-
lamute energiatõhususe suurendamiseks mõeldud rekonst-
rueerimistoetust. Tänavu on selleks riigieelarvest eraldatud 
1,35 mln eurot. Toetus võimaldab katta kuni 30 protsenti re-
konstrueerimistööde kogumaksumusest, maksimaalne toe-
tussumma on 15 000 eurot.
Väikeelamud moodustavad ühe kolmandiku Eesti elamu-
fondist. Eesti keskmine energiatarbimine elamutes ruut-
meetri kohta on võrreldes teiste EL liikmesriikidega kõrgem 
ning selle põhjuseks ei ole vaid külm kliima.
Vanemad väikeelamud on seisukorras, kus nende rekonst-
rueerimine on möödapääsmatu, seda nii pikaajalise säili-
mise kui ka energiasäästlikkuse seisukohast. Väikeelamute 
rekonstrueerimistoetuse eesmärgiks on aidata kaasa väi-
keelamute energiatõhususe suurendamisele, et vähendada 
energiatarbimist.
„Hoonete rekonstrueerimise toetamisega saab riik kaasa ai-
data elamufondi jätkusuutlikkuse ja energiatõhususe kas-
vule. Oluline on, et panustatakse taastuvenergiaallikate ka-
sutuselevõttu ning energiatõhususse, mis tervikuna annab 
ka parema tulemuse tervisliku elukeskkonna loomisel,“ üt-
les ettevõtlusminister Liisa Oviir.
KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juhi Triin 
Reinsalu sõnul tasub ka oma eramaja rekonstrueerides 
mõelda hoonele kui tervikule. „Oluline osa väikeelamutest 
on ehitatud 1950-1960ndatel aastatel ning arvestades tolla-
seid projekteerimisnorme, on rekonstrueerimistööde läbi-
viimine vajalik tänapäevaste elamistingimuste ja mõistliku 
energiakasutuse saavutamiseks. Oluline osa korrastatud 
hoonest on ka hea sisekliima, mis mõjutab otseselt meie 
tervist. Seega tasub oma väikeelamu võimalikult terviklikult 
rekonstrueerida ning kasutades toetust, tasub investeering 
end ka kiiremini ära,“ tõdes Reinsalu.
Toetatakse maja igakülgset soojustamist, küttesüsteemide 
uuendamist, lisaks taastuvenergiaallikaid kasutavate sead-
mete soetamist ja kasutuselevõttu ning muid töid, mis aita-
vad kaasa energiatarbe vähenemisele.
Analoogset toetust jagati KredExi kaudu ka 2012. aastal, mil 
selle sai 212 väikeelamut. Tollal oli keskmine rekonstrueeri-
mise maksumus 40 000 eurot ning keskmine toetuse välja-
makse 13 400 eurot.
Riigi eelarvestrateegia 2017-2020 kohaselt kavandatakse ni-
metatud perioodil rahastada väikeelamute energiatõhususe 
suurendamise toetust kogumahus 6,91 mln eurot. 2016. 
aastal on selleks eraldatud 1,35 mln eurot.

Kuulutaja

Euroopa regionaalpoliitika volinik Corina Cretu ja Euroopa Regioonide komitee president Markku Markkula kutsuvad euroopla-
si üles koos ühiselt tegutsema. 

Foto: Katrin Kivi

Euroopa tuleb inimesele lähemale
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Rakveres Laada tänaval 
tegutseb juba pea aasta 
Zep Eesti kauplus, kus 
müügil konkreetsete 
probleemide lahendami-
seks välja töötatud pu-
hastus- ja hooldusva-
hendid.

Liisi Kanna

Zep Eesti põhitegevus toimub 
müügiesindajate vahendusel. 
Ettevõte on Zepi toodete 
ametlikuks maaletoojaks nii 
Baltikumis kui Sõltumatute 
Riikide Ühendusse (SRÜ) 
kuuluvates riikides. Eestis on 
avatud ka kauplused Tartus, 
Valgas, Viljandis ja Rakveres.
Tänavu täitus Zep Eestil 12. 
tegutsemisaasta. Ettevõtte 
tehniline direktor Ain Põder 
rääkis, et Zepi toodetega puu-
tus ta tegelikult kokku juba 
varem. „Paarkümmend aastat 
tagasi õppisin välismaal süva-
puhastust. Tutvusin Zepi 
esindajatega. Enne Zep Eestit 
oli mul puhastusfirma, kus 
viis-kuus aastat tooteid prak-
tiliselt katsetasin.“

Peamisteks 
klientideks ettevõtted
Zepi 4200 patenteeritud too-
test on Eestis saada 500. „Vali-

Zep pakub keskkonnasõbralikke lahendusi

Rakvere Zepi kaupluse juhtaja Piret Palli (pildil) sõnul on 
sügisel väga populaarsed hallituse-eemaldaja ja putukamürk. 
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ku teeme tarbijapõhiselt, vas-
tavalt sellele, mida meie olu-
des vaja läheb,“ selgitas Põ-
der.
Zepi suurima eelisena tõi ta 

välja, et keskendutakse prob-
leemi lahendamisele ning 
selleks toodetakse konkreetse 
otstarbega vahendeid. „Too-
tevalikus on kaupu igast elu-

valdkonnast. Me ei paku liht-
salt kemikaale, vaid lahendu-
si,“ sõnas Põder. „Tooteid lei-
dub näiteks katlakivi, ummis-
tuste, haisude, tahma, rooste, 
hallituse ja niiskuse eemalda-
miseks,“ loetles ta.
Huvitava näitena kirjeldas 
tehniline direktor, et kümme-
kond aastat tagasi pakkus ta 
puhastusvahendit Eesti Kait-
seväele kahurite puhastami-
seks. „Aga nad tegid nii vähe 
pauku, et ei olnud mõtet osta. 
Võib-olla nüüd on olukord 
muutunud.“
Peamisteks klientideks on et-
tevõtted. „Tooted on eelkõige 
mõeldud proffidele, kes taha-
vad kiireid ja häid tulemusi,“ 
kirjeldas Põder ning lisas, et 
kuna Eesti on väike, tasub 
tooteid müüa ka pisemates 
pudelites ja eratarbijatele.
Rakvere kaupluse juhata-
ja-konsultant Piret Pall tõi 
välja, et Rakveres on lühikese 
aja jooksul tekkinud juba üs-
na palju püsikliente nii ette-
võtete kui eraisikute hulgas. 
„Näiteks on meil hea koostöö 
Laada Cafe’ga. Kui ostate 
meie juurest 20 euro eest, 
saate kohviku kinkekaardi,“ 
rääkis Pall.

Keskkonnasõbralikud 
tooted
Zepi boonustena nimetas Põ-
der veel, et tooted ei mõju or-

ganismile halvasti ning sääs-
tavad loodust. Muuhulgas on 
neile omistatud NATO sertifi-
kaadid kvaliteedijärelvalvele 
ja keskkonnasõbralikkusele.
Näiteks on vee puhastamise-
ga seotud tooted omaette 
valdkond Zepi valikus. „Meie 
enim müüdud toode on bak-
terid heitveele,“ sõnas Põder 
ning lisas, et eraldi vahendid 
on ka näiteks joogivee puhas-
tamise tarbeks.
„Uue põlvkonna tooted on 
looduslikud lahustid ja bakte-
rite baasil toimivad puhas-
tusvahendid,“ rääkis Põder.
Ta tõi näite, et kui tavapära-
selt käib kaubanduskeskuste 
tualettides suhteliselt lühike-
se aja tagant koristaja, kes 
ruumi üle peseb, siis Zepi 
toodete abil saaks koristami-
se sagedust tunduvalt vähen-
dada. „Kui puhastada pinda 
bakteritega, siis need tööta-
vad 24 tundi järjest, hoiavad 
pestud koha puhtana. Koris-
taja peab käima vaid prahti 
korjamas,“ selgitas ta.

Igal hooajal omad hitid
Rakvere kaupluse juhataja 
rääkis, et igal hooajal on 
omad müügihitid. Näiteks on 
talvisel ajal hinnas jääd sula-
tavad vahendid, suvel grillide 
puhastamiseks mõeldud too-
ted.
„Sügis on toonud kodudesse 

palju putukaid ning popu-
laarseks on saanud nendest 
vabanemiseks mõeldud pi-
hustatav mürk,“ tõi Pall välja.
Lisaks ostetakse praegusel 
perioodil palju hallituse-ee-
maldajat. Põder selgitas selle 
toimimist: „Elame keskkon-
nas, kus on niiskust palju ja 
ventilatsioonid ei ole alati 
kõige paremini ehitatud. 
Meie hallituse-eemaldaja lõ-
hustab hallitusseene ja takis-
tab selle uuesti tekkimist, ise-
gi kuni aasta vältel.“

Kogused
Suur osa Zepi vahendeid on 
kontsentraadid. „Arvestades, 
kui palju ühest väikesest pu-
delist tegelikult pesuvahendit 
kokku segada saab, siis tuleb 
soodsam, kui tavakauplustes 
pakutav,“ rääkis Pall.
Huvitava võrdluse tõi ka Ain 
Põder: „Näiteks tavalist kaup-
lustes pakutavat ummistuste 
avajat kulub viis-kuus liitrit ja 
mõjumist tuleb mitu tundi 
oodata. Meie toodet kulub sa-
da-kakssada milliliitrit ja see 
toimib sekunditega.“
Pall nentis, et kontsentraadi 
veega segamine võib tundu-
da tülikas, ent tegelikult on 
see hoopis eelis, sest nii saab 
ise doseerida ja vajadusel 
kangema segu teha.
Rakvere Zepi kauplus on ava-
tud argipäeviti 9-17.

Eakate teabepäeval 
väärtustati turvalisust
Sõmeru keskuse hoones 
kogunesid piirkonna ea-
kad. Toimus väärikasse ik-
ka jõudnud inimestele 
mõeldud ohutuse teemali-
ne teabepäev.
Teabepäeval rääkisid Pääs-
teameti ida päästekeskuse 
spetsialistid kodude ohu-
tusest ja suitsuanduri vaja-
likkusest. „Tuli vastata ka 
korduma kippuvatele küsi-
mustele nagu mida teha,  
kui suitsuandur annab va-
lehäireid ja miks ta hakkab 
piiksuma,“ sõnas ennetus-
büroo juhtivspetsialist Mil-
vi Kompus.
Korstnapühkija Aivar Sekk 
tegi põhjaliku ülevaate õi-
gest kütmisest ja küttesüs-
teemide hooldamisest. 
Lääne-Viru Tervisenõuko-
gu tutvustas tervislikke 
eluviise ning külastajatel 
oli võimalus kontrollida 
oma tervisenäitajaid.
Väga tundlikul teemal na-
gu seda on eakatele suuna-
tud perevägivald, rääkis 
Ohvriabi peaspetsialist 
Monika Martin.
PPA Ida prefektuuri info-
lauas jagati eakatele helku-
reid ning tuletati meelde 
pimeda aja ohtusid liikle-
misel.
Varem on eakate teabepäe-
vi Lääne-Virumaal läbi vii-
dud Rakveres, Väike-Maar-
jas ja Tapal.

Kuulutaja

* ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Seisuga 20. oktoober 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8 - 16

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind
Kartul kg 0,40 0,50

Mugulsibul kg 1,50

Roheline sibul kg 8,00

Till kg 8,00 10,00

Petersell kg 8,00

Hapukurk kg 5,00

Punapeet kg 0,80

Tomat kg 1,50 3,00

Küüslauk kg 10,00

Värske kapsas kg 0,40

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Hapukapsas kg 1,50

Kurk kg 3,50

Suvikõrvits kg 0,80

Kõrvits kg 0,80

Kibepipar tk 0,25

Jõhvikad liiter 4,00 4,50

Õunad kg 0,50 1,00

Ploomid kg 1,80 3,00

Sarapuupähklid kg 4,50 5,00

Kreeka pähklid kg 10,00

Käsitööleib 500g 2,50

Seemned lindudele kg 1,20 1,50

Mesi kg 7,50

Toorpiim T, N, L 

10st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

Turul veel müügil:
* kalmuseaded, kanarbikud
* käsitöö - soojad kudumid

* tööstuskaup - riided ja jalanõud
* kasutatud riided

* igal laupäeval saunavihad ja luuad

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

HINNAD RAKVERE TURUL

Laupäeval, 22. oktoobril turul Saaremaa 
lambavillast, meriinovillast ja koerakarvast 

lõnga müük!
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Tapa ja Tamsalu valla 
esindajad kogunesid 
ühinemislepingu projek-
ti detailseks aruteluks. 
Leping peaks avalikku-
se ette jõudma 1. no-
vembril.

Liisi Kanna

Tamsalu vallas asuvas Laulu-
linnu külalistemajas toimu-
nud üle 40 osalejaga kokku-
saamisele oli kutsutud esine-
ma ühinemisekspert, Lää-
ne-Nigula vallavanem Mikk 
Lõhmus.

Eduka ühinemise
eeldused
Lõhmus kirjeldas eduka ühi-
nemise kõige olulisema eel-
dusena hea avaliku halduse 
tava ehk halduskultuuri. „Lol-
li valitsemisega võib kõik ära 
rikkuda. On oluline, et peale 
ühinemist oleks kõigil tarkust 
ellu viia see, mis kokku lepi-
ti,“ rääkis Lõhmus. „See aga ei 
välista, et mingeid kokkulep-
peid on pärast ühinemist vaja 
muuta. Ka see peab toimuma 
konsensuse alusel. Ühinemi-
ne on nagu lego kokku ladu-
mine.“
Lõhmus nentis, et hoolega 
tuleks kaaluda, mida lepin-
gusse kirjutada ja mida mitte. 
Lepingut ei tohiks üle koor-
mata, samas peab arvestama 
kohapealsete tundeliste tee-
madega. Väga üksikasjalikuks 
ei maksa Lõhmuse sõnul 

Tapa-Tamsalu ühinemisleping 
jõuab volikogudesse

Ühinemisekspert Mikk Lõhmus (pildil) rõhutas, et eduka ühinemise oluline eeldus on hea 
halduskultuur. 

Foto: Liisi Kanna

minna. „Tuleks jätta paindlik 
ruum ka muutustele. Me ei 
näe ju tulevikku ette.“
Teise olulise aspektina nime-
tas ekspert kogukonna kaasa-
mist ning tõi välja, et tõenäo-
liselt on nii Tapa kui Tamsalu 
valla elanike hulgas hirme vä-
hem tänu sellele, et mõlemad 
vallad on ühinemisprotsessi 
varem läbi teinud.
Samavõrd oluline on Lõhmu-
se sõnul ka koostöö läbirääki-
jate ja volikogude vahel. Kü-
lalistemajas peetud kogune-

mine on heaks näiteks, kui-
das kõiki osapooli kaasata ja 
informeerida. „Kahe liituja 
puhul on olukord lihtsam, 
nelja-viie osapoole vahel võib 
aga kommunikatsioon prob-
leeme valmistada,“ sõnas 
Lõhmus.

Nimest ei saa 
üle ega ümber
Kolme enamlevinud ühine-
mislepingute vaidlusteemana 
nimetas ekspert valimisring-
kondade arvu, nime ja kesku-

se asukoha.
Eelistatumaks variandiks pi-
das ta ühe valimisringkonna 
moodustamist, milleni on ka 
Tapa-Tamsalu lepingu pro-
jektis jõutud. „Inimese hääle 
kaal ei muutu ringkonnast 
olenevalt,“ nentis Lõhmus.
Nime küsimus on aga mõne-
võrra keerulisem, kui see es-
mapilgul tunduda võib. 
Ühest küljest on see küll 
emotsionaalne teema, teisest 
küljest peaks aga nimi tulevi-
kus valla turustamist toeta-

ma. Lõhmus rõhutas, et nimi 
peaks ütlema midagi ka valla 
asukoha kohta.
Valla nimi tekitas arutelu ka 
sel kogunemisel. „Alguses 
olid variantideks Valgejõe, Ta-
pa ja Tamsalu,“ sedastas 
Tamsalu vallavanem Riho 
Tell. „Küsisime nimekomisjo-
nist, kuidas Valgejõgi sobiks 
ja saime vastuseks, et väga ei 
sobi. Kaks-kolmandikku Val-
gejõest ei asu meie territoo-
riumil. Nimedeks pakuti li-
saks Tapale ja Tamsalule ka 
Moe ja Järvajõe.“
Kaks viimast varianti arutelul 
poolehoidu ei pälvinud. Välja 
pakuti ka nimi Tapa-Tamsalu, 
ent seegi ei leidnud tunnus-
tust. Kogunemise lõpuks jäi 
projekti tulevase valla nimeks 
Tapa. Lisaks nimele tulid ju-
tuks ka tulevase valla süm-
boolika. „Ühinemiskomisjo-
nis arutasime, et lipp ja vapp 
lähevad muutmisele. Võtame 
mõlema valla olulisemad de-
tailid ja paneme kokku uue. 
Tuleb avalik konkurss,“ rääkis 
Tapa volikogu esimees Reigo 
Tamm.

Viimane tähtaeg 
22. detsember
Lõhmus tõi välja, et Ta-
pa-Tamsalu lepingu projekti 
puhul oli nõrgaks kohaks juh-
timisstruktuuri kirjeldus, mis 
loetles keskuseid ja teenin-
duspunkte ning jättis segase 
mulje. „Juhtimismudel ei 
peaks olema liiga detailne,“ 
sõnas ta ning lisas, et oluli-
sem oleks kirjutada lahti, mi-

da inimene nendes kohtades 
teha saab.
Tapa vallavanem Alari Kirt 
pakkus välja see osa lepingus 
konkreetsemaks muuta ning 
teenuste skeem välja joonis-
tada.
Üldmulje oli eksperdi sõnul 
lepingu projektist aga hea. 
Kohapeal ei tekkinud ka väga 
suuri vaidlusi, pigem lahati 
väiksemaid detaile.
Ühinemisläbirääkimiste pro-
jektijuht, MTÜ Arenduskoda 
juhataja Heiki Vuntus andis 
ülevaate ka olulisematest 
kuupäevadest. Oktoobris 
peaks eelnõu jõudma voliko-
gudesse. Siinkohal võib lisa-
da, et paar päeva pärast aru-
telu kogunes ühinemiskõne-
luste juhtivkomisjon ning 
arutas viimased muudatused 
läbi. Pärast seda, kui projekti-
juht täiendatud versiooni ko-
misjoni liikmetele tagasi saat-
nud ja viimased selle heaks 
kiitnud võibki lepingu eel-
nõuna volikogudesse esime-
sele lugemisele saata.
1. – 21. november toimub le-
pingu avalik väljapanek. See-
järel toimuvad rahvakoosole-
kud 7. ja 9. novembril Tapa 
vallas ning 8. ja 10. novembril 
Tamsalu vallas. Novembri 
lõppu on plaanitud rahvakü-
sitlus. Vuntus ütles, et 12. det-
sembril peaks volikogudes 
toimuma paralleelsed ühine-
misteemalised koosolekud. 
„22. detsember on viimane 
aeg, mil peavad dokumendid 
maavanemale üle antud ole-
ma,“ sedastas projektijuht.

Eraisikute kuulutusi saab anda ka 
Vilde tänav 6a asuvas

Grossi Toidukaubad 
kaupluses “Joogid“

Kauplus on avatud 10-22
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„Praegu on noortele nii palju 
võimalusi,“ rääkis Jelena Fjo-
dorova. „Ma tõesti soovitan, 
kirjutage projekte, küsige nõu 
ja käige maailmas ringi. Järg-
mine projekt läheb lukku 
veebruaris, nii et veel jõuab.“
„Ma tõesti näen, kuidas sellis-
te käimiste tulemusel muutu-
vad noored tolerantsemaks,“ 
kinnitas Jelena. „Koos tegut-
sedes nad näevad, et me kõik 
oleme tegelikult ühte moodi. 
Meil on samad hirmud, sa-
mad rõõmud – emotsioonid 
on kõigil inimestel samad, ja 
ei loe, mis rahvusest oleme.“
„Oma poja näitel, kes kasvas 
nende projektide keskel, saan 
ma rääkida, kuidas sotsiali-
seerudes võib lapse psühho-
loogia muutuda,“ jätkas Jele-
na. „Ta saab võrrelda enda os-
kusi teistega omadega. Ta ko-
gub enesekindlust ja leiab 
oma andeid või vastupidi, 
saab aru, et on vaja veel õppi-
da ja et maailmas on veel an-
dekaid inimesi. Neis projekti-
des on kõik võrdsed, keegi ei 

tea su tausta, kõik on puhtad 
lehed.“
Jelena rääkis, et kui 4 aastat 
tagasi oli tal väga raske leida 
lapsi, kellega koos Eramus+ 
projektist osa saada, siis nüüd 
on info levinud ja tihti soovi-
jaid rohkem kui kohti. „Algu-
ses lapsed ei teadnud, millega 
on tegu,“ selgitas ta. „Esime-
sel aastal oli vaid mu poeg ja 
tema kolm sõpra. Tänaseks 
on aga Kunda koolist nende 
aastatega programmis osale-
nud 30 ringis, Eestist kokku li-
gikaudu 70 noort.“

Street stuff Eramus+
Eeloleval nädalavahetusel 
põrutab järjekordne selts-
kond Poola poole teele, sa-
mas kui alles möödunud nä-
dalal saabus sealt eelmine 
grupp Eesti noori. Uurisime 
ka ühe osaleja, vabakutselise 
kunstniku Alvar Jõe käest, mi-
da nad seal täpsemalt tegid?
„Võtsime osa sündmusest 
Street Stuff Erasmus+,“ vastas 
ta. „Selle projekti raames said 

Eesti noored Eesti noored 
muutuvad muutuvad 
tolerantsemakstolerantsemaks

Aastaid tagasi kirjutas Jelena Fjodorova projekti ja 
taotles SA Archimedese noorteagentuurist rahas-
tust osalemaks noortevahetusprogrammis Era-
mus+, seda kõike selleks, et pakkuda oma teisme-
lisele pojale võimalust näha ja kogeda maailma 
avaramalt. Nüüd on sellest saanud omamoodi ho-
bi. Lisaks tööle koolis ja kiirabis aitab ta kirjutada 
projekte ja saadab noori Euroopas.

Katrin Kivi

kokku noored Eestist, Rumee-
niast ja Poolast. Igalt maalt 
osales kümme tänavakunst-
nikku: hip-hopi mehed, tant-
sijad, kunstnikud.“
Alvari sõnul võõrustas neid 
kohalik noorte MTÜ, kellel 
Eestiga juba mitme aasta pik-
kused koostöökogemused. 
„Elasime 900 meetri kõrgusel 
mägedes, suhtlesime, õppisi-
me ja tundsime end hästi.“
Alvar rääkis, et programmi 
raames osalesid nad projekti-
kirjutamise koolitusel. „See 
on kindlasti kasulik oskus, 
kuigi mind ennast niivõrd ei 
huvita,“ rääkis ta. „Mulle 
meeldib eelkõige joonistada, 
aga ka organiseerida. Küll aga 
ei jookse need teadmised 
mööda külge maha. Sain näi-
teks teada, kuidas efektiivse-
malt Facebookis üritusi rek-
laamida.“
„Projektikirjutamisele lisaks 
tegelesime seal ka loomingu-
ga,“ jätkas ta. „Näiteks tegime 
ühe hip-hopi loo. See oli küll 
väga lahe ja huvitav. Lugu sai 
poola- ja eestikeelne. Räppi-
sid kolm poolakat ja kaks 
meie meest: Rom (Romet 
Roots) ja Culpas (Andreas Vai-
nos). Iga mees tegi oma rii-
mid ise, lugu lauldi sisse stuu-
dioks kohandatud hotellitoas. 
Videomaterjali filmisime lin-
na tänavatel. Muusikalise 
poole saime paika, aga näha 
seda videot veel ei saa, sest 
materjal on praegu mon-
taa�šis. Video peaks jõudma 
Poola TVsse, ilmselt Youtube 
vahendusel ka meile.“
Kunstnik märkis, et tema 
meelest on selliseid sündmu-
si vägagi vaja. „Üks asi on 
suhtlemis- ja keelekogemuse 
saamine: töötoad olid kõik 
segagruppides,“ rääkis ta. 
„Teine asi, minu jaoks vast 
väärtuslikumgi, on aga need 
kontaktid ja suhted, mis seal 
tekkisid. Loodan, et tulevikus 
saame veel palju põnevaid as-
ju koos teha.“

Alvar Jõe katsetas Poolas 
esmakordselt õlivärve 
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Tantsuoskust demonstreerivad Siim Morin, 
Ramon Paukson ja Kadri Tarus 

Foto: Indrek Arula • Tamsalu EPT AS võtab tööle 
treiali universaal treipingile ja 
metalltoodete tehnilise joonestaja. 
Täpsem info telefonil 513 2235

• Worcly OÜ otsib kipsvaheseinte 
tegijaid. Töö Soomes. Info tel 
5278 191, worcly@gmail.com, 
www.worcly.ee

• Pakkuda tööd ehituspuusepale, 
töö Soomes. Palk kokkuleppel. 
Tööle saab hakata järgmisest 
näda-last. Lisainfo 527 8191, 
worcly@gmail.com

• Vajan töömeest nädalavahetuseks, 
kes suuteline Haljalas ehitama 
välikäimla. Tel 5196 1234

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

• Peristein OÜ võtab Rakveres 
tööle C-, E-kategooria autojuhi 
poolhaagisele Eesti sisetöödele. 
Bru-topalk alates 850 €. peristein@
hot.ee, tel 517 0260

• Pakume tööd C-, E- kategooria 
autojuhile Eesti-Soome suunal. 
Huvi korral helistada 564 1277

•  Võ t a m e  o m a  m e e s k o n d a 
müügikonsultandi, kes valdab eesti 
ja vene keelt. Sobib ka (üli)õpilasele. 
kristo@k-kummid.ee

•  U S S  S e c u r i t y  E e s t i 
p a k u b  h o o a j a l i s t  t ö ö d 
p ö ö r m e p u h a s t a j a t e l e 
raudteel. Pöörmepuhastaja 
põhiülesanneteks on pöörmete 
puhastamine lumest vastavalt 
lumetõrjeplaanile, et tagada 
ohutu ja stabiilne rongide 
liikumine. Kasuks tuleb eelnev 
töökogemus raudteel ja B-kat 
juhiloa olemasolu. Teenindatav 
jaam on Tapa jaam. Lisainfo 
tel 5306 0946; e-post: monika.
paavo@uss.ee

• Vajame mööbli restauraatorit 
metalli ja puualal. Kodune töö. 
Soov. pensionär. Tel 5031 849

• Korteriühistu Kunda Koidu 69 
võtab tööle majahoidja/kojamehe. 
Lisainfo tel 557 8682

• IT pood-teeninduspunkt Rakveres 
pakub ITalast tööd (lisatööd). Eriti 
oodatud tõsisemad nutikad IT 
teemal praktikandid (laua-sülearvuti 
tolmuhooldus, tarkvara Windows ja 
teised tarkavarad). Helistada 10-20 
tel 523 2277

• Vajatakse hooldajat vanemale 
naisterahvale oma majas. Elamine 
kohapeal, söök prii, hooldustasu. 
Tel 508 2696

•  Va ja m e  I n j u  k o g e m u s t e g a 
seatalitajat  (poegimissigala). 
Elamispinna võimalus. Tel 508 2696

• Art Cafe Rakvere kesklinnas 
otsib oma meeskonda täiskohaga 
klienditeenindajat ja kokka. Info 
telefonil 50 455 38. Ootame teie CV-d 
hotell@artcafe.ee.

• Restoran BabyBack asukohaga 
Rakvere,  Põhja  Keskus  ots ib 
nõudepesijat. Töö kirjeldus: nõude 
pesemine, abiruumide korrashoid. 
Tööpäeva kestvus kl. 10 - 20. Info 
telefonil 56506115

•  O Ü  L ää n e -Vi r u maa l  v õ t a b 
t ö ö l e  k a r j a k u  j a  l ü p s j a . 
Elamispinnavõimalus. Tel 5656 
4680, 5699 0533

• Öövalvur ootab tööpakkumisi. Tel 
5818 7479

• Koristaja otsib tööd Rakveres. Tel 
5891 4010

• Kohusetundlik ja kogemustega 
majahoidja-kojamees soovib leida 
tööd. Tel 5565 4047

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD
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PLATSIMEISTRIT-KOPAJUHTI

CV palume saata aadressile kaur.tiisler@gmail.com

Kasuks tuleb eelnev töökogemus laaduriga

Otsime Reinpaul OÜ

laoplatsidele

AS Palmako on rahvusvahelisse metsatööstusgruppi Lemeks Grupp kuuluv
puidutööstusettevõte, kus toodetakse freesprussist aia- ja suvemaju, laste
mänguväljakuid, liimpuittooteid, ümarfreesitud ja süvaimmutatud puidust
aiatooteid ning puidugraanuleid. Meie tootmisüksused asuvad Tartumaal
Kavastus, Lääne-Virumaal Kundas ja Laekveres ning Põltsamaal. Meil töötab
kokku 400 inimest ja ettevõtte käibest moodustab 95% eksport.

AS Palmako pakub tööd Laekveres

Tööülesandeks on:

Eeldame:

Tööaeg:

Pakume

Kandideerimiseks palume

• puitdetailide valmistamine, töötlemine
• puitdetailide pakendamine pakkeliinil ja/või komplekteerimine

vastavalt kvaliteedinõuetele
• tootmise abitööd

• omab eelnevat töökogemust (eelistatud tööstuses, laos)
• on korrektne, täpne ja valmis meeskonnatööks
• on valmis füüsiliseks tööks kahes vahetuses

kahes vahetuses 6.00-14.30 ja 14.30-23.00

toredat ja hoolivat kollektiivi, sooja toitu ning
omatöötaja soodustusi.

saata CV hiljemalt 30. oktoobriks 2016
aadressile aivar.kaldaru@palmako.ee Lisainfo www.palmako.ee või
helistada tel 52 09 940 , koduleht: http://www.palmako.ee

PAKKIJALE

Dicro Eesti OÜ asub ja on Soome
ettevõtte tütarfirma, kelle põhitegevuseks

on elektroonikatoodete valmistamine.

Rakveres

Töö sobib sulle, kui:

Meie poolt:

Kandideerimiseks saada CV e-posti
aadressile: dicro.eesti@dicro.ee

• sul on hea silmanägemine
• oled täpne ja kohusetundlik

• väljaõpe kohapeal
• tööpäev  8.00-16.30
• soodustusi

Dicro Eesti OÜ kutsub tööle

Tööülesandeks on kaablitoodete ja
komponentplaatide valmistamine

ELEKTROONIKATÖÖTAJAID

Soovime täita järgmised ametikohad:

Töö kirjeldus

Töö kirjeldus:

Töö kirjeldus:

Ettevõte pakub:

• igapäevaselt osakonna tootmisplaani planeerimine ja selle täitmise tagamine
• tootmisosakonna töötajate töö planeerimine, juhtimine ja organiseerimine
• töötajate väljaõppe tagamine ohutute töövõtete omandamiseks
• tehnikateenistuse teavitamine seadme või masina riketest

• ettevõtte tootmisseadmete automaatika- ja elektrisüsteemide igapäevane korrashoid, remont ja hooldus
• vigade otsimine ja kõrvaldamine ning elektri- ja automaatika installatsioonitööd

• seadmete ja tööpinkide montaazi, demontaazi, hoolduse ja remondi teostamine
• seadmete, tööpinkide ja sõlmede keevitustööde teostamine
• hoonete remondi ja hoolduse teostamine
• vajadusel katelde hooldamine ja remontimine

• kindlat sissetulekut
• busstransporti tööle ja tagasi (Rakverest, Kundast, Jõhvist, Kohtla-Järvelt, Aserist, Sondast, Kiviõlist,Tapalt)

• huvitavat tööd kaasaegses töökeskkonnas ja arenguvõimalusi rahvusvahelises ettevõttes
• professionaalsuse tõstmiseks sisekoolitust ja täiendavat väljaõpet spetsialisti juhendamisel koha peal

Kandideerida saab läbi CV Keskuse, saates CV aadressile personal@flexa.ee või täites avalduse kodulehel www.flexa.ee.

Lisainfo saamiseks helistada numbrile 53 078 815, personalispetsialist.

MEISTER

ELEKTRIK-AUTOMAATIK

LUKKSEPP-MEHAANIK

FLEXA on üks Euroopa juhtivaid lastemööbli tootjaid.

Meie emaettevõte asub Taanis Hornsyldis, Horsensi

linna lähedal. Just sealt oleme FLEXA mööbli

arendamist ja tootmist juba 1972. aastast juhtinud.

Mööblit valmistatakse meie tehastes Eestis, mis

asuvad Viru-Nigulas ja Kadrinas. FLEXA annab üle

maailma tööd umbes 400 inimesele. www.flexa.dk

www.flexa.ee

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

Kui jah, siis kirjuta artikkel ja saada see toimetusse.
E-post: toimetus@kuulutaja.ee

Rakvere Teater võtab tööle

LAVATEHNIKU
Lisainfo: +372 329 5451

Palume CV saata:

rakvereteater@rakvereteater.ee

või Kreutzwaldi 2a, Rakvere

44314 hiljemalt 25. oktoobriks
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Rakvere Galeriis avati 
Lääne-Virumaa kunstni-
ke 20. sügisnäitus, mille 
teemaks inimlik ja ülev 
emotsioon – õnn.

Ülle Kask

Näituse avamisel helises Fre-
deric Chopini muusika. MTÜ 
Rakvere Galerii kuraator ning 
klaasikunstnik Riho Hütt ja 
juhatuse liige Raivo Riim soo-
visid kõigile kunstnikele ja 
külalistele: „Palju õnne!“
Maalid, fotod ja installatsioo-
nid ilutsesid seintel, põrandal 
ja aknalaudadel. Pilku püüdis 
külalisteraamatu juurde pai-
gutatud tekst, mis teavitas, et 
sügisnäituse teema puudutab 
seekord õnnehormoone: kui-
das olla õnnelik ja mida on 
selleks vaja, kus ja mis on 
õnn, milline on õnnelik elu ja 
õnnelik inimene?
Raivo Riim rääkis, et algselt 
oli Riho Hütt mõelnud näitu-
se nimeks panna „Õnne Va-
lem”. „Ütlesin Rihole, et ei ku-
juta ette kunstnikku, kes ku-
jutab õnne valemit. Riho kü-
sis selle peale, kas „Palju õn-
ne!” on parem. Nii see nimi 
näitusele saigi.”

Kuidas kunstnikud 
õnne tunnevad?
Riimi sõnul üllatasid kunstni-

kud seekord hästi positiivselt. 
„Maila Merilo tuli esmaspäe-
val jumala värske, märja maa-
liga „Palju õnne, proua presi-
dent!” Nädalavahetusel hak-
kas maalima ja siis, kui Riigi-
kogu kuulutas uueks presi-
dendiks Kersti Kaljulaidi, sai 
Maila maali valmis ja tõi kohe 
näitusele.”
Riim tõstis esile Margit Kaa-
ret, kes töötab Veltsis lasteaia-
õpetajana ja on näitusel väl-
jas koguni nelja tööga. Kaare 
„Õnnetriinu” ja „Nostalgia” 
on meenutused õnnelikust 
möödanikust.
Dagne Aaremäe kaks akvarelli 
„Idüllilised vaated Rakverest 
ja Viljandist” näitavad aga, et 
õnnetunne võib tekkida ka 
väikelinnas jalutades.
Tapal teeniv ohvitser Ahto 
Jaska tõi näitusele maali „Ku-
remäe”, mis kutsub kloostri 
rüppe õnne ja rahu leidma. 
„Väga tore, et meil on uus ni-
mi ja esimene sõjaväelane,” 
märkis Riim.
Paul Pajose maalil „Õnneli-
kud 3x” sammuvad suurel 
kollasel lõuendil ebamaised 
kõrbeelukad. Üks on alati 
püsti ja valvab, kas õnn on 
kaugel. Raivo Riim kiitis Pa-
jost, kes on Rakverest pärit, 
aga elab Tallinnas. Kirjanik ja 
tõlkija on ka kunstnik, kes 
toob alati kas sügis- või ke-
vadnäitusele mõne oma 
taiese. „Kahjuks ei saa seda 

Kunstnikud õnnitlevad sügise saabumise puhul
Riho Hütt rääkis näitu-
se avamisel mõistujutu 
kuningast, kes kogu elu 
juurdles kolme küsimuse 
kallal: milline on kõige 
tähtsam aeg, kes on kõi-
ge tähtsam inimene ja mis 
on kõige tähtsam tegu?
Mitte keegi ei osanud 
tema küsimustele vasta-
ta. Lõpuks läks kuningas 
kuulsat teadmameest ot-
sima. Viimaks jõudis ta 
hurtsiku juurde, mille kõr-
val kõplas maad igerik 
vanamees.
Kuningas esitas nõudli-
kult oma kolm küsimust. 
Vanamees ei vastanud 
midagi, vaid kõplas edasi. „Ma näen, et sa oled väsi-
nud, anna kõblas, ma kõplan sinu eest,” ütles kuningas 
ja hakkas kõplama. Natukese aja pärast kordas ta 
oma küsimusi, aga erak ei vastanud ikka midagi, vaid 
palus kõblast tagasi.
Äkki nägi kuningas, et hurtsikule läheneb pekstud ja 
verine mees. Kuningas pesi ja sidus haavad, andis hai-
gele juua, viis ta hurtsikusse magama.

Riho Hütt vestmas mõistujuttu väärtushinnangutest. 
Foto: Ülle Kask

öelda mõnede teiste Lää-
ne-Virumaa kunstnike kohta, 
kes on kodulinna unusta-
nud,” sedastas Riim.

Õnn ja raha
Iseäranis huvitavalt toovad 
kunstnikud välja õnne ja raha 

seoseid.
Urmas Uustali poolt näituse-
le toodud priske kirju raha-
kassa ehk „Tühi hoiupõrsas: 
mida vähem mul on, seda õn-
nelikum olen” paneb mõtle-
ma, kas õnn ikka peitub ma-
teriaalsetes väärtustes.

Mari-Riina Risti maal “Sood-
sad hinnad ajavad naised 
hulluks” kujutab aga H&M 
poeketi uue kaupluse ava-
mist, kus ostukottidega ja 
karpidega ringi tormatakse.
Rakvere Galeriisse tasub min-
na õnne otsima. Kui väljen-

duda noortepäraselt nagu 
näitust tutvustav tekst ütleb, 
siis: “Kamoon, palju õnne? 
Mul savi!“
Sügisnäitus „Palju õnne!” 
jääb Rakvere Galeriis avatuks 
5. novembrini.

Hommikul uuris kuningas erakult, miks viimane tema 
küsimustele ei vasta. Erak aga lausus kuningale, et too 
võib nüüd ise nendele küsimustele vastata. „Kõige täht-
sam on see, et sa võtsid aja maha ja aitasid mul maad 
kõblata. Ja kui sa poleks siia öömajale jäänud, oleksid 
needsamad röövlid, kes rändurit haavasid,  su tapnud. 
Kõige tähtsam inimene ongi see, kes su kõrval on ja 
sinu abi ja tuge vajab.“

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!
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Ugala Teatri näitlejad 
tulevad 24. oktoobril 
Rakvere publiku ette la-
vastusega “Teie ebaõnn 
on teie endi kätes”, et 
pakkuda tempokat 
kaasaelamisvõimalust 
edukaks saamise tee-
mal. Lõbusas vormis 
etendust mängitakse 
Aqva Hotel & Spa hoo-
nes.

Tõnu Lilleorg

Kes meist ei tahaks omada 
head sissetulekut, kaasini-
meste austust ja kindlat kätt 
oma elulaeva juhtimisel? Ta-
gasihoidlik noormees Rait, 
kes on tõtt-öelda üks paras 
lontu, mõistab korraga, et 
just edukus on tema elust 
puudu. Kuidas edukaks saa-
da, teevad Raidile puust ja 
punaseks meisterkoolitajad 
Marika ja Vallo, kes suudavad 
ka kõige tuimemast inimese-
loomast särava isiksuse vor-
mida.
Lavastus näitab kõverpeeglis 
meie ühiskonnas levinud 

veendumust, et iga soovi ja 
probleemi jaoks on lahendus 
varnast võtta, tuleb vaid järgi-
da täpseid juhiseid. “Naiste-
ajakirjade artiklid stiilis „10 
teed õnneni”pakuvad kõige 
jaoks mingeid juhendeid - 
kuidas leida ideaalne kaasla-
ne, kass, koer, maja…” viitas 
lavastuses koolitajat mängiv 
Marika Palm.
„Samas jõuga tshakraid ei 
ava,” muigas koolitatavat 
mängiv Rait Õunapuu.
“Paljud inimesed meie ühis-
konnas on mingil määral õn-
netud, sest nende kontakt 
iseendaga on puudulik,” lau-
sus Palm. Nii pannakse oma 
lootused välisele abile, mis 
võib teinekord aga mani-
pulatsioonil põhineda, nagu 
on näha ka lavastuses. See-
juures annab lavastuses näh-
tav koolitus tulemusi üsna 
kiirelt, noormehe elus ilmne-
vad muutused, peagi saab ta 
palgakõrgendust. 
“Sellised muutused jäävad 
sageli pinnapealseks. Inime-
ne peaks tugevused endas ik-
ka ise avastama,” märkis Õu-
napuu. “Salajane retsept on - 
mõtle ise!” ütles näitleja. Sa-
mas pole ka kõikvõimalike 
koolituste kontekstis edu tee-

Noored näitlejad valgustavad 
läbi edukoolituse mehhanismi

Sinises pintsakus Rait Õunapuu tunneb end koolitajate embu-
ses hästi, paremal Marika Palm, vasakul lavastuse varasem 
osatäitja Kristian Põldma. 

Foto: Ugala

Kuidas püüdlete õnnestumise poole?

Marika Palm: Kui ma midagi väga tahan, siis annan 
endast parima, täpselt nii palju, kui mul anda on. Kui 
ma tänu sellele soovitu saan, on super, ja kui ei saa, 
mis siis ikka, ju ei pidanud nii minema. See on teatav 
enesehoiu mehhanism, nagu ka saatusesse uskumine.

Rait Õunapuu: Ma olen viimased aastad elanud kreedo 
järgi “tee nii nagu tundub, et on õige ja kuidas süda 
kutsub”. Proovin iseennast kuulata ja mitte hakata 
ratsionaliseerima ning üle mõtlema. Tegelikult inimene 
tunneb ära, mis talle hea on. Näiteks taimed teavad, 
mis suunas kasvada ja milliseid toitaineid võtta, see on 
neisse sisse kodeeritud. Usun, et inimestega on sama-
moodi.

Vallo Kirs: Mina olen kõige põnevamaid seikasid koge-
nud ja iseennast avastanud olukordades, kui olen pea 
ees vette hüpanud, teadmata, mis olukordi lahendama 
hakata tuleb. Kui jääda sellises uues situatsioonis ava-
tuks ja otsivaks, võib sinuga väga ilusaid asju juhtuda.

ma must-valge. Nagu möönis 
Palm, võivad koolitustel pa-
kutavad nõuanded, mida ei 
pruugi ise märgatagi, olla 
elus omamoodi teejuhtideks.
Teise koolitaja rollis astub 
üles Rakverest pärit Vallo Kirs, 
kes ütles, et lavastus valgus-

tab läbi nii-öelda edukoolitu-
se toimimise mehhanismi 
ning tänu sellele saavad tükki 
näinud inimesed edaspidi 
paremini otsustada, millist 
koolitust ja välist motivat-
siooni neil vaja võiks olla.
Õunapuu loodab, et kui keegi 

läheb mõnel koolitusel osale-
mise asemel etendust vaata-
ma, jääb ta rahule. “Usun, et 
olen inimeste silmis seda 
tunnet näinud,” ütles Rait 
Õunapuu.
Lisaks intrigeerivale teemale 
on lavastus vormilt lõbus ja 

rutiinivaba. Näitlejate sõnul 
võib publik end vabalt tunda, 
arvamust avaldada ja tegelas-
tega harjutusi kaasa teha. Ku-
juteldavat seina näitlejate ja 
publiku vahel pole.
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MIHKEL ELISTE
 

5386 3936

Hindaja / Nooremmaakler
Mihkel.Eliste@arcovara.ee

SWEDBANKI KLIENDILE HINDAMINE -20%

Telli hindamine!

Laada 14, Rakvere     Tel 324 0888

Andrus, 527 1011

27 000 € 116 m²

18 800 €

Andrus, 527 1011

56 m²

Andrus, 527 1011

59 m², III k11 000 €

MÜÜA MAJA
ÖÖBIKU TN TAPAL

• Kinnistu 1100 m²
• 2 tuba, köök, II korrus
• Tsent. vesi ja kanal. kinnistu piiril

41 000 €

Andrus, 527 1011

77,7 m²

20 000 €

Andrus, 527 1011

65 m², II k

29 900 €

Andrus, 527 1011

119 m²

44 m², IV k33 000 €

Kokkuleppel

Andrus, 527 1011

149 m²

79 000 € 99 m²

Andrus, 527 1011

Andrus, 527 1011

Andrus, 527 1011

26 000 €

Andrus, 527 1011

84 000 € 190 m²

1,2 ha

MÜÜA MAJA
SAE KÜLAS RÄGAVERE v.

• Kinnistu 7500 m², abihooned 71 m²
• Looduslikult väga kaunis koht
• Rakverest ainult 21 km

Andrus, 527 1011

MÜÜA 4-TOALINE KORTER
KUNGLA TN RAKVERES

• Aknad vahetatud
• Läbi maja planeering, rõdu
• Korras, puhas ja ilus korter

MÜÜA MAJA 
VAHTRA pst RAKVERES

• Kinnistu ca 600 m²
• Soojustatud, uus katus
• 4 tuba, köök, saun, garaaž

MÜÜA KINNISTU 8,6 HA MAAD
TOOMAHANSU EIPRI KÜLAS
• Hoonete alune pind 529 m²
• Väga privaatne asukoht
• Hea juurdepääs

MÜÜA KINNISTU
PONDRI TEE HALJALA v.

• Privaatne, kõrghaljastusega krunt
• Vundament
• Liitumine elektriga olemas

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
PALMSES VIHULA VALLAS

• Toad eraldi, köök, rõdu
• Madalad kulud
• Palmse mõisa kõrval

• Heas seisukorras
• Keldriboks, panipaik
• Keskküte

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
PÕLLU TN SÕMERUL

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
ROOSI TN RAKVERES

• Toad eraldi, rõdu
• Avar köök
• Hea asukoht

MÜÜA MAAMAJA
VANAMÕISAS HALJALA LÄHEDAL

• 2 korrust, kinnistu 1,7 ha
• Kivimaja, keskküte
• Puurkaev, lokaalne kanalisatsioon

MÜÜA HEAS SEISUS MAJA
LILLEMÄEL KUNDA LÄHEDAL

• Kinnistu 1,4 ha, saun, kelder
• Puukuur, kaev, elekter, abiruumid
• Kunda kesklinnast 4 km kaugusel

PARIM HIND! 

14 800 € 780 m²
MÜÜA ELAMUMAA

PEIPSI ÄÄRES LOHUSOO v.
• Saun, kaev, järveni 200m
• Ehitusõigus 2 hoonele
• Hea juurdepääs, naabrivalve

Turu plats 5, II korrus, Rakvere
322 3601

rakvere@uusmaa.ee

UUS MAA RAKVERE BÜROO

Margus Punane
Tegevjuht
Kutseline maakler
504 9998

Triinu Heinluht
Hindaja, Maakler
5391 0678

Taivi Kask
Kutseline maakler
5567 1233

Tõnu Kuhi
Kutseline hindaja
502 2114

Nele Aart
Kutseline maakler
5697 5217

RIDAMAJA MÕISAPARGIS
AASPERES PARGI TN

4 tuba, 120m², seisukord hea, mööbel, kamin, saun
36 990 € UUS HIND!

Margus Punane, 504 9998

MAAKÜTTEGA ERAMU
SÕMERUL LEHE 6

Kinnistu 1899 m², 4 tuba, elamu 190 m²
210 000 € 

KODU RAKVERE LINNAS
SÕBRA 3

Kinnistu 597 m², 4 tuba, elamu 103 m²
65 000 € 

Nele Aart, 5697 5217

HUBANE AHIKÜTTEGA KORTER
RAKVERES PIKK 57

2 tuba, korrus 1/2, 43,1 m², renoveeritud

75 000 €

SUURE AIAGA HUBANE KODU
KUNDAS KOIDU TN

Kinnistu 1633 m², elamu 116 m², renoveeritud
Triinu Heinluht, 5391 0678

HUBANE AHIKÜTTEGA KORTER
RAKVERES TARTU 53

3 tuba, 59 m², korrus 2/2
51 900 € 

SAUNAGA KORTER VIRU-JAAGUPIS
KAASIKU 7

4 tuba, korrus 1/2, 78 m², ahiküte

POOLELIOLEV MAJA
RAKVERE LINNA AIA 3

Kinnistu 907 m², elekter, vesi ja kanalisatsioon

Nele Aart,  5697 5217

Nele Aart, 5697 5217

15 000 € 

Taivi Kask, 5567 1233

35 000 €

Taivi Kask, 5567 1233

47 900 €  

Nele Aart, 5697 5217

AVAR KODU HALJALAS RAKVERE mnt 23

Kinnistu 1,1 ha, elamu 291 m², 6 tuba, abihooned

92 990 € UUS! Margus Punane,  504 9998

Olev Rohumäe
Kutseline maakler 
Tel 5333 1805
olev@virumaainvest.ee

Asume aadressil Laada 29, Rakvere
Telefon 327 0670   info@virumaainvest.ee   www.virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA (MAJA, KORTER, PÕLD, METS JM).
LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
lisete@virumaainvest.ee

MÜÜA MAJAD

Andra Kivissaar
Maakler
Tel 5664 2161
andra@virumaainvest.ee

Müüa 1toaline korter Vinnis Kiige 
tn 3 Aknad ja välisuks vahetatud. 
WC, vannituba on eraldi ja vajavad 
remonti. Pindala 34,2 m2. Hind 10 
500 €. Helista 58147077

Müüa 2toaline korter Vinnis Kiige tn 
3. Korter on renoveeritud. Läheduses 
kool, lasteaed, kauplus ja spordi-
kompleks. Hind 14 000 €. Helista 
Lisete 5233830

Müüa heas seisukorras kolmandal 
korrusel 3toaline korter kesklinnas 
Adoffi tänavas. Korteris aknad 
vahetatud, põrandal laminaatparkett, 
topelt koridori uks, keldris hoiuruum. 
Hind 37 900 €. Helista 53331805 Olev

Müüa ahiküttega kahetoaline korter 
Kunderi tn 4 ärklikorrusel, vesi ja 
kanalisatsioon olemas. Hind 20 000 
€. Sobiv koht investeeringuks. Helista 
56642161 Andra

Müüa  korter Tapa linna ääres rahu-
likus piirkonna Paide mnt 65. Hind 8 
400 €. Helista  58147077

M ü ü a  k õ i g i  m u g a v u s t e g a , 
renoveeritud, soe, möbleeritud 
2toaline korter Tamsalu Ääsi tn 17. 
2/5 Vannitoas ja WC-s põrandaküte.
Korteris internet ja kaabel T V, 
v a h e t a t u d  e l e kt r i j u h t m e s t i k . 
Korterisse jääb korralik, tänapäevane 
mööbel Hind 9 000 €.  Helista 
58147077

Müüa väga heas korras 3toaline 
korter Väike–Maarjas Lõuna täna-
val. Korteril kaks rõdu, köögist ja 
magamistoast. Korteris vahetatud 
kõik aknad, rõduuksed ja metallist 
välisuksed. Pindala 65,1 m2. Hind 31 
000 €. Helista 56642161 Andra

Müüa raudtee ääres suure krundiga 
maja, vajab remonti, huvitavad puit 
kaunistused. Kinnistul kõrvalhoone 
nn pesuköök, garaaz ja kelder. Krunt 
1549m2. Hind 33 000 €. Helista 
53331805 Olev

Müüa renoveerimisjärgus eramu, 
oma väikese aiaga Kreutzwaldi tn 
4a, Rakvere. Hind 70 000 €. Helista 
53331805 Olev UUS HIND

Müüa kuue toaga heas korras maja 
Sõmerul. Hea asukoht, metsa ääres. 
Krunt 3410 m2. UUS HIND 109 000 €. 
Helista 53331805 Olev

Müüa nn “linnuriigi” alguses vaikses 
ja privaatses kohas ehitusjärgus 
elamu. raudbetoon paneelide ja 
väikeseinaplokkidest ehitatud majal 
on valmis keldri- ja esimene korrus, 
teine korrus välja ehitamata, ehitis 
kaetud ajutise katusega. Krundil 
kaev ja hoonesse on sisse toodud ka 
linna vee- ja kanalisatsiooni trassid. 
Krunt 753 m2. Hind 21 000 €. Helista 
53331805 Olev

MÜÜA MAAD

Pille Kaasik
Maakler
Tel 5695 5582
pille@virumaainvest.ee

Tamsalu Rahu tn 21, elamumaa 
78601:001:0142, pindalaga 1772 
m2, krundil elektriliitumine, vesi ja 
kanalisatsioon. Hind 6500 €. Helista 
56642161 Andra

Tamsalu Kalmistu põik 3a, elamumaa 
78601:001:0143, pindalaga 1344m2. 
Hind 1500 €. Helista 56642161 Andra

H a l j a l a  v a l d ,  K a n d l e  k ü l a , 
m a a k a t a s t r i t u n n u s e d 
19003:001:0208, 19003:001:0036, 
19003:001:0069. Helista Lisete 
5233830

Kesklinnas, privaatse krundiga 
kahekordses majas teisel korrusel 
müüa heas korras avatud köögiga 
3toaline korter. Hind 42 000 €. Helista 
53331805 Olev UUS HIND!



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

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

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

• Ostan remontivajava korteri 
Rakveres <22 000 €. Aitan müügiga. 
Tel 5550 0588

• Ostan 1 -2toalise korteri Rakveres 
otse omanikult, võib vajada kap 
remonti. Tel 506 2896

• Ostan Tapa linnas 1- või 
2toalise korteri. Tel 5697 5317

• Soovin osta remonti vajava korteri 
Rakveres või Haljalas. Oodatud kõik 
pakkumised. Raha kohe kätte. Info 
tel 5188 770

• Ostan korteri või väiksema maja 
Võsul või selle läheduses. Tel 5568 
6385, benedicion2@gmail.com

• Ostan korteri Rakveres kuni 20 000 
€. Tel 5171522

• Ostan maja Lääne-Virumaale. Tel 
506 9683

• Ostan või üürin angaari või 
suuremad laoruumid Rakveres ja 
lähiümbruses. Tel 5031 849

• Ostan garaaži Rakveres <1000 €. 
Tel 5550 0588

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Anda rendile 1toaline mugavustega 
m ö b l e e r i t u d  k o r t e r  R a kv e re 
kesklinnas. Hind 200 €/kuu + kom. 
Tel 527 0058

• Anda üürile 1toaline korter Saue 
tn 13. Tel 5332 8736

• Anda üürile Vinnis 1toaline 
möbleeritud el. küttega korter otse 
omanikult. Tel 5624 4605

• Anda rendile 1toaline ahiküttega 
korter Laekveres. Vesi sees. Rendi 
hind 60 €/kuus. Info tel 527 0058

• Üürile anda 2toaline k. mug. 
möbleeritud korter kesklinnas. 230 
€ + kom.kulud. Tel 521 9328

• Üürile anda 2toaline korter Kungla 
tn 1. novembrist. Üür 140+km. Tel 
5552 5460

• Üürile anda 2toaline korter. Tel 
5836 1490

• Anda soodsalt üürile korter või osa 
sellest Roodeväljal, samas müüa osa 
elamust. Tel 507 4958

• Alates 18. oktoobrist anda üürile 
2toaline osaliselt möbleeritud 
korter Lepnal. Tel 5566 1274

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

• Anda üürile Vinnis 3toaline korter 
keskküttega, otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Anda üürile 3toaline ahiküttega 
möbleeritud korter Lepnal. Hind 
200 € + maksud. Tel 5372 5862

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

• Anda rendile garaaž Rakveres 
Mulla tn. Tel 5648 6638

• www.toonklaas.ee

• Müüa Dacia Logan 2005. a. Auto 
heas korras, järgmine üv 2017.09. 
Soovi korral kaasa kas. naelreh-vid 
velgedel. Tel 5664 8311

• Müüa Ford Focus 2005. a 1,6TD 
universaal (3000 €). Võimalus 
vahetada odavama sõiduautoga. 
Tel 502 4288

• Müüa  Ford Mondeo X Ghia, 
m a n u a a l ,  u n i v e r s a a l ,  2 . 0 l , 
107 kW, 2003. a, beež, kliima, 
juhiiste el., tumenev peegel, taga 
parkimisandurid, ülevaatus kuni 
06.2017. Hind 1650 €. Tel 565 4272

• Müüa Ford Mondeo 96 kW 2004. 
a hõbemetallik. Väga heas korras. 
Hind 1200 €. Tel 5685 6320

• Müüa Kia Carnival 2003. a 2,9D 
106 kW. Hind 1000 €. Tel 5386 5906

• Müüa Mazda 323 65 kW 1994. a, 
üv kehtiv IX 2017. Hind 500 €. Tel 
5657 9130

• Müüa MB814 koos alusraamiga 
(5,60x2,32x2,0), rehv. Prot. Michelin 
koos uue veljega (295/80/22,5). Tel 
528 7784

• Müüa Nissan Primera. Vajab 
kereremonti. Sillad, mootor korras. 
Tel 5565 4047

• Müüa Opel Astra Elegance 1,8i 
10/2003. a 92 kW helehall metallik, 
universaal, bensiin, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, kesklukk puldist, 
4xel.aknad, Opeli valuvelgedel, 
veokonks, roosteta, v.heas tehnilises 
korras, soodsalt! Rakvere, tel 5903 
7780

• Müüa Opel Vectra 1,8 2001. a 
hõbedane. Auto on heas korras. Tel 
517 4193

• Müüa Opel Vectra 1,6 bens. 1998. 
a; Peugeot 1,9 diisel 1998. a; Nissan 
Sunny 1,5 bens. 1986. a; MB C180 
1,8 bens. 1998. a. Tel 5558 5956

• Müüa Opel Vectra Elegance 1,8i 
01/2002. a 92 kW tumehall met., 
bensiin, sedaan, kliima, kesklukk, 
püsikiirusehoidja, 2xel.aknad, 
sametsalong, roosteta, mõlkideta, 
korralik, kehtiv ülevaatus 2017, 
soodsalt! Rakvere, tel 5903 7780

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Leian kiirelt ja soodsalt lahenduse 
teie kinnisvaratehingule  (ost, 
müük, üür). Tel 5398 1891

• Müüa 1toaline k.m. korter Väike-
Maarjas otse omanikult. Hind 
kokkuleppel. Tel 523 0428

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

• Vahetada 2 korterit Rakveres 
maja vastu Rakveres või müüa 
eraldi. Otse omanikult. Tel 5348 
8161

• Üürin ahiküttega 2toalise korteri 
Lääne-Virumaal. Tel 5392 4964

• Võtan rendile garaaži Kadrinas. 
Kiire! Tel 5550 5148

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

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

• Ostan sõidukorras sõiduauto. Mob 
5566 3733

• Ostan diiselsõiduki  Lääne-
Virumaalt, hea pakkumise korral 
kiire tehing. Helista 5612 3431 ja 
saate teada palju me teie auto eest 
pakume! Lääne-Virumaal tulen 
kohale 1h jooksul!

• Ostan Honda Civic universaali 
kärukonksu. Tel 5565 4047

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

• Anda rendile äripind Rakvere 
kesklinnas bussijaama vastas. I 
korrus, 49 m2. Tel 5648 6638

KOHTLAJÄRVE, IIDLA, MALEVA 23
alates 20 m2 I ja II korrusel

TARTU, SOOLA 7

8,9 m2 II korrus
9,3 m2, II korrus

RAKVERE KESKLINN, VILDE 6A
25,7 m2 ja 24,4 m2, II korrus

• Müüa keskküttega korter Tamsalus 
(elutuba, köök, vannituba, koridor). 
Tel 5680 1956

• Müüa 2toaline korter Rakvere 
kesklinnas Saue tn 8. 46,1 m2, toad 
eraldi, rõdu. Hind 33 000 €. Tel 
5559 3489

• Müüa 2toaline korter Haljalas. 
Variandid. Küsi kindlasti lisainfot 
5667 0967

• Müüa Kehras 2toaline  avar 
renoveeritud korter  (53 m22). 
Toad asetsevad eraldi. Olemas 
rõdu. Majas korralik ühistu. Maja 
katus, otsaseinad ja trepikojad 
renoveeritud. Tel 5591 0727 või 
inna.67niki@gmail.com

• Müüa 3toaline korter. Korrus 
1/2, korteriomand, kivimaja, oma 
keskküte. Haljala vald, Essu, Mõisa 
3 -1. Hind 12 000 €. Tel 5332 7820

• Müüa 4toaline (70 m2) täielikult 
renoveeritud korter Haljalas või 
vahetada korteri või maja vastu 
Võsul või Käsmus. Tel 5568 6385, 
benedicion2@gmail.com

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

• Müüa vesiveski hoone Haljala 
vallas Varangul. Ilus koht jõe ääres. 
Küsi infot 5667 0967

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

• Müüa maja  (kat.: 66201:001:0690) 
3  km Rakverest .  Maad 1  ha, 
männimets. 3x25 A vool, vesi. Tel 
5694 6444

• Müüa krunt (1100 m2) ja äripind 
(80 m2) Rakveres Rägavere tee 3. Tel 
5284 330

• Müüa elamumaa (1317 m2) 
Kadrinas. Tsentraalne vee- ja 
kanalisatsiooni ühendus. Elekter, 
ehitusprojekt olemas. Tel 5052 
060

• Müüa krunt Rakveres. Tel 557 0990

• Müüa elamukrunt Käsmus (1480 
m2) või vahetada korteri või maja 
vastu Võsul või Käsmus. Tel 5568 
6385, benedicion2@gmail.com

• Üürin garaaži Rakveres. Info tel 
5552 2789

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2,2DTI 04/2003. a 92 kW hõbedane, 
turbodiisel, 7 kohta, konditsio-neer, 
4xel.aknad, el.peeglid, kesklukk 
puldist, tume salong, 16tollistel 
v a l u v e l g e d e l ,  p l . s o o j e n d u s , 
veokonks, korralik, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Škoda Octavia Laurin & 
Klement (2008. a, 2.0 TDI, 103 kW). 
Ostetud uuena Eestist, üks omanik. 
Hästi hoitud ja väga hea varustusega. 
Rohkem infot auto24.ee. Hind 5600 
€. Tel 5562 8735

• Müüa Volkswagen Bora 1,9TDI 
05/2000. a 66 kW tumesin.met. 
turbodiisel, sedaan, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, 4xel.aknad, 
kesklukk, tume salong, veokonks, 
korralik, ökonoomne, kehtiv 05/2017 
ülevaatus,  superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa VW Golf 3 1993. a 1,6 kW. 
Heas korras. Tel 5625 4647

•  M ü ü a  Vo l k s w a g e n  G o l f 
4 Variant 1,9TDi 10/2001. a 66 
kW hõbemetallik, turbodiisel, 
universaal, konditsioneer, 4xel.
aknad, kesklukk puldist, el.peeglid, 
valuvelgedel, stereo, veokonks, 
korralik, superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa VW Passat 1991. a 85 kW. 
Uus aku, rihm vahetatud. 200 €. Tel 
520 9960

• Müüa VW Passat 1,8 bensiin 1992. 
a, ls 280 000 km. Hind 500 €. Tel 
5345 5723

•  A k u d  m u r u t r a k t o r i l e , 
rollerile, mootorratastele, ATV-
le. Rägavere tee 38, Agroparts OÜ. 
Tel 32 58 970, 5260 545

• Müüa Žiguli järelkäru (mark 
MAZ). Hind 250 €. Tel 5349 9628

• Müüa varuo sadeks Nissan 
Micra 1,0 bens. 2000-2002.a; Ford 
Fiesta 1,4 diisel 2002. a. Hinnad 
kokkuleppel. Tel 5558 5956

• Müüa VAZ 2106 punase riidega 
istmed ja 01, 05, 06 velgi. Tel 
529 1004

• Müüa odavalt 13-15tolliseid 
kasutatud rehve. Tel 529 1004

• Müüa vähekasutatud naastrehvid 
185/64R13 (4 tk) Ford Escorti 
velgedel. Info tel 527 0058

•  M ü ü a  P e u g e o t  P a r t n e r i 
naastrehvid  175R14 velgedel. 
Sõitnud 2000 km. Tel 5283 630

•  Mü ü a  VA Z  2 1 0 3  1 5 0 0  c m 3 
kapitaalremonditud mootor. Tel 
5283630
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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

• 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

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

• 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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

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

• Korstnapühkimis- ja pottsepatee-
nus. Tel 522 1165

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

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

• Müüri- ja pottsepatööd. Tel 5398 
2904

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

•Arvutite remont. Kätte samal päe-
val. Pikaajaline kogemus. Tel 5190 
1697Kätte samal päeval. Pikaajaline 
kogemus. Tel 5190 1697

• Arvutite soodne hooldus, veebi-
lehtede loomine. Tel 5552 6897

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

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

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

• Septikute paigaldus ja müük. 
Tel 5757 0202, erlend@eestiseptik.
ee

• Toru- ja san.tehnilisedtööd. Tel 
5332 4749

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

* 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

Pakume multilift kasti 
renditeenust. 
Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

k l l f k

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

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

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

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

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

• KOLIMISTEENUS firmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Te o s t a m e  k õ i k e ,  m i s  o n 
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

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 506 
1547

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Transp ortte enus VW LT 
kaubikuga. Tel 5685 6320

• Veo- ja hüdrotõsteteenus 4,5t 
kandevõimega veokiga (kallur).Tel 
5363 6990

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere
www.pelletikaminad.ee

5126766

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

TEENUSED

Tule registreeri end meie 

püsikliendiks 

ning osale 30€ 
teenustööde 

kinkekaardi loosimises!

Kontoritehnika  Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere

 Tel 322 4534

TAKSOTEENUS
Tel 53 03 04 15

Mootorsaag STIHL MS 170

Jaama pst 11, Rakvere
Pikk 25, Väike-Maarja

www.forestplus.ee

• Töömaht 30,1 cm³
• Võimsus 1,2 kW
• Juhtplaat 30 cm
• Kaal 4,1 kg

179 €

Ideaalne mootorsaag 
koduseks kasutuseks nii 
küttepuude saagimisel 

kui ehitustöödel

Too oma STIHLi 
mootorseade 
hooldusesse. 

STIHL annab Sinu 
bensiinimootoriga 

STIHL seadmele 
TASUTA 
õhufiltri, 

süüteküünla ja 
kütusefiltri.

Osade vahetus ja   
seadistus vaid 

Jaama pst 11, Rakvere
32 55 332

Pikk 25, Väike-Maarja
5660 1030

Hooldekomplekti tavahind alates 28 €

8 €
UUED JA 

KASUTATUD 
TALVEREHVID

E-R 9-16
Muul ajal 

kokkuleppel.
Tallinn-Narva mnt 

95.km
Tel 5568 4683

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja
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• Katuste ehitus (plekk, kivi, 
eterniit). Tel 5685 6320

• OÜ müüb ja paigaldab kivi- ja 
plekkkatuseid. Tel 5668 5343

• 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

• OÜ MJM teostab järgmisi 
t ö i d :  e l e k t r i p a i g a l d i s e 
projekteerimine, remontimine, 
e h i t a m i n e ,  h o o l d a m i n e , 
käitlemine; keevitustööd (MIG/
MAG ja MMA). mselekter@
gmail.com, tel 509 4436

• Saunade ehitus .  Hinnad 
soodsad. Tel 5685 6320

•  E l a m u s i s e s e d  e h i t u s -  j a 
remonditööd Rakveres. Tel 5604 
1424

• Ehitus- ja remonditööd. Majade, 
ku u r i d e,  rõ d u d e,  t e r ra s s i d e, 
pesuruumide, saunade ehitus, 
s i s e v i i m i s t l u s ,  p l a a t i m i n e , 
parketipaigaldus, tapeetimine, 
värvimine. Tel 504 5560

• Vundamentide ja majakarpide 
ehitus, puitkonstruktsioonid ja 
fassaadid, renoveerimine ja nõus-
tamine. Tel 5646 0674, FIE Mart 
Nestor

•  Te o s t a m e  r e m o n d i -  j a 
üldehitustöid. Lisaks erinevaid 
kivitöid. Tel 5907 4912

• Teostame eramute, korterite 
ehitus- ja remonttöid. Tehtud 
töödele garantii. Tel 5394 6666

• Kõrvalhoonete ehitus. Tel 
5685 6320

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

• Klaaskuul-, klaasipuru- ja 
liivapritsi teenus. Tel 5373 3408

• Firma teostab lammutustöid üle 
Eesti. Tel 5330 5970

• Lammutustööd. Tel 5685 6320

• Piirdeaedade ehitus. Tel 5685 
6320

•  A u t o m a a t i k a  t i i b -  j a 
liugväravatele. Tõstuksed, 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

KUULUTUSED

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

Tel+372 5629 2880 

mertaxgrupp@gmail.com

TEOSTAME ERINEVAID 

KATUSE ning PLEKITÖID

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 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).

• Teostame fekaaliveoteenust 
j a  k a n a l i s a t s i o o n i k a e v u d e 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus. 
Külmunud trasside sulatus. Feka-
Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 5381 
9930

www.prtgrupp.ee

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeerimine
* välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaaditööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi renoveerimis-
tööd
* lumelükkamine, katuste pu-
hastamine
* septikute ja mahutite pai-
galdus
Tel 5191 2784, info@armitec.ee
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• Teeme ehitus-, remondi- ja 
siseviimistlustöid (värvimine, 
tapeetimine, plaatimine, elektri- 
ja torutööd). Tel 518 7979

•  Ü l d e h i t u s ,  s i s e t ö ö d , 
renoveerimine. Tel 5685 6320 kuulutused.kuulutaja.ee
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• Müüa odavalt tumba, diivanilaud 
(kirss), sektsioonmoodulkapp 
(kirss), söögilaud ja 6 tooli (kirss),  
televiisorilaud (kirss), kirjutuslaud 
( k i r s s ) ,  e l e k t r i r a d i a a t o r i d , 
suusasaapad, rulluisud, jalgratas 
(noorte), puidust lamamistool.  Tel 
5104 147

•  Müüa väga heas  kor ras, 
täispuidust (tamm) raamiga, 
n a h a s t  d i i v a n i  k o m p l e kt 
(3+1+1). Hind 600 €. Rakvere. 
Tel 5805 5211

• Müüa voodi  (90x200cm) ja 
riidekapp (3 uksega). Tel 5569 2543

• Kaarkasvuhoonete sügiskam-
paania (3x4; 3x6; 3x8m). Hind 
alates 350 €, transpordi võimalus. 
Info ja tellimine. Tel 5673 0411

• Müüa uus WC-pott (allajooksuga, 
kahesüsteemne loputus, prill-laud). 
Hind 50 €. Küsida tel 5396 6520

• Ära anda kasutatud riideid 
(enamus lastele). Tel 5556 9070

• 22.  –  30.10 tule  vali  M, N, 
lasteriideid, joped, jalanõud. Odav. 
Tel 5594 7776

• Müüa klaver. Hind kokkuleppel. 
Tel 5887 6300

• Müün karakul kasuka ja mütsi. 
Elamise tühjendus. Tel 5814 3321

KUULUTUSED

LOOMAD

•  Ä r a  a n d a  m u s t v a l g e d 
kassipojad. Tel 5343 4635

• Müüa 4kuune taksipoiss 
Rakveres. Tel 528 5416

• Ära anda 10kuune isane toakoer. 
Tel 5677 4239

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KODU

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

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

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

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

• Ostan vanavara majapidamise 
l i kv i d e e r i m i s e l  -  ku m m u t i , 
ümmarguse laua, toole ja muid 
esemeid kila-kolani. Tel 5031 849

•  Mü ü m e  R a k v e r e s  k u i v i 
küttepuid 40L võrgus (lepp). 
Ühe koti hind 2 €. Kvaliteetne puu 
ja kiire teenindus. Tel 5567 5755

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

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

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

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

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

• Lõhutud küttepuude  müük. 
Hind 30 € ruumimeeter koos 
kohaletoomisega. Pikkused 35-
50mm. Tel +372 503 0311

• Kuivad küttepuud: kask 40 eurot 
ruum, lepp 35 eurot.  Pakkuda ka 
kaminapuid 40L võrkudes: lepp 2 
eurot, kask 3 eurot. Tel 5098 430

•  Müüa lõhutud küttepuid. 
H i n d  a l .  3 0  € / r m .  K o o s 
kohaletoomisega. Pikkused al 
25 – 60cm. Tel 5045 632

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

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

• Ainukesena Eestis müüa küttepuud 
jä re l ma k s u ga,  t a s u t a  k o ha l e 
toimetusega ja kuludokumendiga. 
Tel 512 2025

•  Müüa kuivi  küttepuid  40L 
võrkkottides (lepp) 2 €/kott. Rakvere 
piires transport tasuta. Tel 5843 4388

KÜTTEPUUD

JALGRATTAD 

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

Lastele lai mudelivalik, 
hind alates 75 €.

Rollerid, mopeedid, ATV-d, 
krossikad, enduuro - 
varuosad, remont 5341 5771
* uus mopeedi mootor 245€.
50CC, 72CC, 110 CC, 4T, 4 käiku

Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

VINTSID - 12 000 HD - 
370 €, 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

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSIDMÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

• Külmastuudio OÜ paigaldab 
ja müüb kvaliteetseid Fujitsu 
õhksoojuspumpasid ja õhk-
vesi küttesüsteeme üle Eesti. 
Küsi personaalset pakkumist. 
Kylmastuudio.ee, +372 5624 8848 
Objekti ülevaatus tasuta

Rakveres Tallinna tn 49

MÖÖBLIPOODI 
SAABUS UUS KAUP 

- 
uued köögimööblid, 

riidekapid, suured ja 
väiksed nurgadiivanid 

(värvivalik on teie), 
suured ja väiksed 

puitkummutid, 
voodid, lisakatted, 
madratsid ja palju 
kodus vajaminevat 

mööblit.
Ikka avatud 

E-R 10-18, L 10-15 

Tere tulemast!

Info 5069 814

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

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

(ka korteriühistutele)

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

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

• Soojustan-polsterdan uksi. Tel 
5646 8055

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

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

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

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

• Õhtujuht ja tantsumuusika 
teie peole. Küsi lisa tel 5683 7141, 
Tiia Paist

•  Ü r i t u s t e  f i l m i m i s e  n i n g 
fotosessiooni teenus Rakveres. Tel 
5850 7731, taavi@korsarprojects.eu

• Ansambel peole  al.  190 € + 
õhtujuhtimine. Võib ka eraldi. Tel 
5190 1697

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. Tel 
553 5885

• Felix bänd. Parim. Soodne. Tel 
5559 3419

• Viljapuude ja marjapõõsaste 
hoolduslõikus ja võra kujundus. 
Tel 5695 5582

• Pakun lehekoristusteenust 
puhuriga. Palun ette helistada tel 
5393 2356

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

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

HÖÖVELDAMISTEENUS 

Kõik võimalikud profi ilid 
tellija soovil.

Tel 5274 255

• Ostan velotrenažööri. Tel 5568 
5930

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

• Ostan merevaigust kaelakee. 
Ostan Langebrauni lauanõusid ja 
margi-, mündi-, paberraha- või 
postkaardikogu. 700 €. Tel 5665 
5551

• Ostame kulda (ehteid, münte, 
hambakulda), hind al. 18€/g 
ja hõbedat (mündid, ehted, 
lauahõbe). Tel 5067 819

• Ostan nõukogudeaegse või veelgi 
vanema ümmarguste või ovaalsete 
kividega merevaigust kaelakee, 
maksan kuni 600 €. Tel 5871 0351

• Ostan Saksa tääknoa, kiivri, 
v ö ö r i h m a ,  v o r m i  j a  E e s t i 
Vabadussõja märke, medaleid, 
käiselinte, raamatuid jne. Tel 5665 
5551

• Müüa saksa lambakoera kutsikad. 
Tel 5866 3155

• Müüa Lääne-Siberi laika kutsikas. 
Tel 5557 5340

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814
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www.kuulutaja.ee

TUTVUS

VANAVARA

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

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

METS

• Küti Saeveskis saematerjal, vood-
ri- ning põrandalaud, palgi saa-
gimise teenus al. 16 €/tm ja neli-
kanthööveldus. Info tööpäevadel 
kell 8.30 – 17.00 telefonil 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
voodri-, põranda-, terrassilauda 
ja servamata lauda. Pikkused 3,0 - 6 
m. Voodrilaudade värvimine. Vedu 
üle Eesti tasuta. Tel 5282 268

• Septikute müük ja paigaldus üle 
Eesti. Tel 5757 0202

EHITUS

Valmistame talu stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

• www.toonklaas.ee

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

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

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

• Müüa küttemahutid (3- ja 
5kandised). Hind 550 €/tk. Tel 
502 7362

• Sisustame üürikortereid soodsa 
korras kasutatud uuemapoolse 
mööbliga (mööbli ostu- või rendi-
võimalus). Samas aitame vabaneda 
v a n a s t  m ö ö b l i s t ,  k a s u t a t u d 
kodutehnikast ja igasugusest kolust. 
Prügimäe- ja transporditeenus. Tel 
507 4958

MUUD

•  M ü ü a  t r a k t o r  M T Z - 8 0 , 
karturirootor, 1teljeline järelkäru, 
tagakopp. Tel 5558 5956

• Müüa T40AM, Belarus, M2140. 
Tel 5358 6829

•  Mü ü a  r a t a s t r a k t o r  D T 2 0 
(töökorras). Hind kokkuleppel. Tel 
5665 7343

• Müüa Kungla talu toidukartulit 
„Laura“ ja „Gala“. Tel 514 1338

PÕLLUMAJANDUS
Teatame kurbusega, et on lahkunud 

meie ema, ämm, vanaema, 
vanavanaema

LIDIA KONDEL 
1. VI 1922 – 20. X 2016

Leinavad lähedased. 
Ärasaatmine laupäeval, 

22. oktoobril kell 10 
Rakvere tavandimajast 

Kunderi tn 6a

• 50a mees  tutvub sümpaatse 
naisega kooselu eesmärgil. Tel 
5392 4964

• Ostan heina L-Virumaalt. Tel 5844 
8926

• Ostan kahehõlmalise vene adra. 
Võib remonti vajada. Tel 5698 3479

• Ostan MTZ 05 rattaraskused, 
vaoajaja, äkked, käru, raudrattad, 
niidumasina. Võib pakkuda kogu 
komplekti, mis vajab remonti (võib 
pakkuda kõiki üksikuid motoploki 
osasid ja haakeriistu). Ostan ka MF 
70 rootorniiduki, lattvikati ja käru, 
lumesaha, lumepuhuri. Hinnad 
kokkuleppel. Tel 527 0059

• Ostan metsakinnistu Lääne-
Virumaal. Võib pakkuda ka raiutud 
kinnistuid. Tel 5562 2919

•  Puitmaterjali  laomüük. 
Terrassilaud hind al 0,35 €/
jm, välisvooder hind al. 4 €/
m2, sisevooder hind al 4 €/m2, 
küttepellet Premium 172 €/
alus (960 kg), 2,88 €/kott (16 kg), 
kütteklotsid 1 €/kott, 30 €/m3. 
Asume Sondas, Sepa 18a Info 
telefonil: 5306 7722 või sale@
teamwoodtimber.com

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

MÜÜA 
SÕELUTUD ja 

SÕELUMATA MULDA, 
LIIVA, KRUUSA, 

FREESASFALDIT ja 
KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

• Müüa toidukartulit  „Laura“, 
„Vineta“ ja „Arielle“, 0,30 €/kg, vedu. 
Vahemetsa talu. Tel 520 2036

• Müüa toidukartulit „Läti kollane“, 
„Vineta“, „Laura“, „Arielle“, „Juku“. Tel 
5619 3086

• Müüa toidukartulit “Princess”, 
“Red Lady”, “Flavia”. Kohalevedu 
Rakvere lähedal. Tel 5783 3301

• Müüa head toidukartulit „Laura“. 
Kojuvedu. Tel 5621 8604

• Müüa sõelutud mulda. Tel 
5270 059

• Lgp. mesinikud! Luke vahavabrik 
ostab mesilasvaha (7 €/kg) ja vahetab 
kunstkärge (2,5 €/kg) lau-päeval, 
22. oktoobril kell 11-12Rakveres 
Tammiku tn 6. Info 513 3356

• Projekti kirjutamine. Kirjutan 
PRIA ja KIK-i projekte. Tel 5331 2587, 
koduleht www.mpaas.ee

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

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

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohale toomisega. Info tel 5351 7414

OSTAME valikuliselt ka Nõuko-
gudeaegseid esemeid: 

mänguasjad, automudelid, 
vahvliküpsetajad, lauanõud, 
klaasist suveniirsead, port-
selanist kujud, raadiod, Va-
na-Toomase lambid, nää-
riehted, fotoaparaadid-ob-
jektiivid, märgid-ordenid, 
ehted, kunst, propaganda, 
vormimütsid, militaarkraam, 
teeklaasialused jpm. 

Raha kohe. Kojukutsed. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

Hansa Antiik, Pikk tn 7, Rakvere.

 Tel 32 405 42, 5282 330

AINUS ANTIIGIKAUPLUS 
VIRUMAAL!

OSTAME tuhandeid erinevaid 
vanaaegseid esemeid! Mööbel 
(kummutid, puhvetid, kapid, 
lauad-toolid jm), toidunõud, 
kohviveskid, militaarkraam 
(täägid-mõõgad, kiivrid, au-
märgid, mürsukastid, varustus 
jm), kunst (maalid, graafika 
jm), ehted, fotod-postkaardid, 
märgid-medalid-ordenid, raa-
ma-tud, lambid-lühtrid, pu-
delid, väärismetallist esemed, 
jalg-, mootorrattad jm, tehnika, 
vanaraha (mündid ja paber), 
kellad (tasku-, seinakellad jm). 

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!
Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Tunde tasa lööb aegade kell, 
jääb alles mälestus hea ja hell

Mälestame kallist klassijuhatajat 

LAINE REIMI

RMT II kursus

Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee
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Tapa veoautokrossil teise ko-
ha saavutanud Margus Erin 
kindlustas endale selle tule-
musega Eesti meistritiitli. 
Mehe hooaeg läks tänavu täie 
ette – septembris lõppenud 
Balti meistrivõistlustel õn-
nestus tal samuti võitjaks tul-
la.
Kuigi skeptikud on ikka ja jäl-
le kuulutanud veoautokrossi 
peatset hääbumist – võistel-
dakse ju nõukogude-aegsetel 
GAZ-tüüpi veokitel –, pole 
nende ennustused täitunud. 
Ka Tapal tuli kolme võistlusk-
lassi peale starti 25 autot, 
neist kolm Lätist.

Veobagidel teenis etapivõidu 
Mart Henning Võrumaalt, 
kuid kuna tal oli varasematelt 
osavõistlustelt kirjas mitu 
katkestamist, piisas sellest 
vaid kokkuvõtte pronksme-
daliks.
Teine oli, nagu mainitud, Ta-
pal Margus Erin ja kolmas 
Margus Vainumets, kes osa-
leski vaid ühel etapil. Kokku-
võttes võitis selles klassis 
pronksmedali Eino Tänavots, 
kelle juured osaliselt samuti 
Lääne-Virumaal.
Veoautol GAZ 51/52 läks eta-
pivõit ja seetõttu ka meistri-
tiitel väga teenekale ning ko-

genud lätlasele Bruno Leima-
nisele. Teine oli Ott Kevvai ja 
kolmas Aldis Grantinsh, kes 
saavutasid sama koha ka 
hooaja kokkuvõttes.
Veoautol GAZ 53 võidutsesid 
Võrumaa krossimehed – esi-
mene Erko Sibul ja teine Mait 
Mäesaar. Kolmanda koha sai 
Alar Allik Viljandist.
Kokkuvõttes võitis aga kuld-
medali Vaiko Samm (samuti 
Võru), kes enam viimasel 
osavõistlusel ei osalenudki, 
sest tiitel oli ilma selleta käes. 
Talle järgnesid Sibul ja Mäe-
saar.
Korraldajad olid selleks võist-

luseks valmistanud ette üli-
kiire raja, kus võistlejad kip-
pusid oma võimeid kohati ka 
üle hindama – kaks bagi ja 
üks veoauto käisid ka üle ka-
tuse. Turvanõuded on veoau-
tokrossis aga karmid ja kõik 
pääsesid ilma vigastusteta 
ning jätkasid järgmistes sõi-
tudes juba neljal rattal.
Järgmiseks aastaks on Tapa 
veoautokrossi korraldajail 
väike plaan hakata samas pi-
dama lisaks autokrossile ka 
off-road võistlusi.

Aivar Ojaperv

Veobagide meistritiitel jäi Lääne-Virumaale

Illimar Hirsniku sõit esimeses poolfinaalis lõppes katusel, aga 
järgmiseks stardiks oli ta jälle joonel. 

Foto: Margus Kirs

ETENDUSTE ALGUS 19:00 PILETID SAADAVAL PILETILEVIST JA KOHAPEALT

27. ja 28. OKTOOBRIL HALJALA RAHVAMAJAS
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Õnnitleme Sind 75. juubelil!

Soovime jõudu ja jaksu ning tugevat 

tervist paljudeks aastateks!

Kallis Helvi Pender!

Täditütar Leili perega

Rakvere Teater
21.10 kl 19 Astuge edasi! ESIETENDUS Rakvere Teatri suur maja 
(lav. Erki Aule)
22.10 kl 19 Armastus tööpostil Rakvere Teatri suur maja (lav. Peeter 
Tammearu)
22.10 kl 15 Oscar ja Roosamamma: Kirjad jumalale Rakvere Teatri 
väike maja (lav. Üllar Saaremäe)
25.10 kl 19 Kuhu küll kõik lilled jäid? Rakvere Teatri väike maja (lav. 
Eili Neuhaus)
26.10 kl 19 Astuge edasi! Rakvere Teatri suur maja (lav. Erki Aule)
27.10 kl 19 3 õde Rakvere Teatri väike maja (lav. Andres Noormets)
28.10 kl 19 Somnambuul Rakvere Teatri väike maja (lav. Sulev Kee-
dus)

Seljateraapia treeningud Rakveres
Seljateraapia treeningud Rakveres toimuvad Rohuaia 34, Selja-Jaa-
ma ruumides:
teisipäeval kell 10
neljapäeval kell 17.30 ja 19
reedel kell 11
pühapäeval kell 18
Treeningutes toetume nii Pilatese kui Aleksanderi tehnikatele, tee-
me funktsionaalset treeningut, kus sisemiste lihaste kaasamise 
kaudu tugevdame kogu keha. Treening sobib nii seljavalude enne-
tamiseks kui neist vabanemiseks, nii meestele kui naistele. Lähem 
info: annetipner@gmail.com, tel 5645 3219. Oled oodatud!

Lauli Loovstuudio
3. novembril kell 18.30 Kreet Rosina loeng „Iseenda väärtustamine“
7. novembril kell 17.30 töötuba, kus valmistame hingega ehteid
Oodatud on uued liitujad keraamika algajate kursusele 20. oktoob-
ril kell 18.
Oluline etteteatamine: lauli.loovstuudio@gmail.com, tel 521 1123
Vaata ka: www.lauliloovstuudio.ee

Gustavi Maja
3. novembril kell 18 Liis Orava loeng “Südame ja veresoonkonna 
toetamine toidu ja loodusravi abil”. Shindo venitustunnid algajate-
le E, T ja N. Info ja registreerumine: tel 553 5871, www.gustavimaja.
eu

Biore Tervisestuudio
Loodusravi ja rohupood Rakveres Laada 5
27. oktoobril ja 3. novembril tervisliku seisundi testimine
21. ja 28. oktoobril kaaniteraapia
Kiropraktika-seljaabi igal esmaspäeval ja kolmapäeval
15. novembril ortopeedi vastuvõtt-jalalaba uuring
Registreerimine: 501 7960. www.info.ee

Lääne-Virumaa Pensionäride Ühing
13. novembril algusega kell 13 toimub Tamsalu Kultuurimajas maa-
kondlik pidupäev “Vanaisa ja … meri”.
Esinevad Tamsalu isetegevuslased ja RAMMM.
Osalusest teatada teisipäeviti telefonil 324 5013, osalustasu 3 eurot.
Lisaks kontserdile on pidupäeval käsitöö müük, näitus, loterii, Orif-
lame tooted, õnneloos.
Samal päeval toimub Tamsalu sügislaat kell 10 - 14.
Vajadusel info telefonil 527 8162
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Tel 53 409 428
www.omaporsas.ee

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Seahakkliha

Praad siilike

2,35
2,90

/kg

/kg

€

€

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

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

Palju häid
saapaid!

* RIEKER

* CAPRICE

* TAMARIS

* AALTONEN

D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse AS

* Põllumajandusehitised
* Üldehitus- ja remonditööd
* Viimistlustööd
* Korterite remont
* Katuste ehitus
* Projekteerimine
* Ehituseelarvete

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

Lisainfo tel:
5187 131 (Janek)
5116 424 (Mart)
e-mail:
aademart@gmail.com

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

UUS, SUUR VALIK
rõivakangaid saabunud!
Müügil ka väga hea valik
kardinakangaid ja
mööbliriideid.

KAUPLUSES

Pakkumine kehtib kuni 30.11.2016
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