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Olete järjepanu juba seits-
mendas Rakvere linnavoli-
kogu koosseisus. Kuidas 
omal ajal otsus kohalikus 
poliitikas kaasa lüüa sündis?

Keskerakond otsis toona 
oma ridadesse uusi inimesi. 
Alguses ma punnisin vastu, 
aga siis mõtlesin, et lähen 
proovin, mida tähendab lin-
navolikogus olla. Ja mulle 
hakkas see asi meeldima – 
oled linna eluga täielikult 
kursis, saad oma sõna kaasa 
öelda ja olulistele küsimustele 
tähelepanu suunata. Praegu-
seks olengi 21 aastat volikogu 
töös osalenud, 22. aasta jook-
seb. Olen selles mõttes kõige 
staažikam, et järjestikku ei ole 
keegi nii paljudes koosseisu-
des olnud, teistel on ikka vo-
liniku staatus vahepeal katke-
nud. Nelja aasta pärast saab 
mul veerand sajandit voliko-
gutööd täis. Ma arvan, et ega 
minu valijaskond väga selle 
aja jooksul muutunud ole - 
oma tutvusringkond, tööta-
jad. Ju olen nende inimeste 
usalduse võitnud ja tänan va-
lijaid südamest mulle avalda-
tud usalduse eest.

Kas nii pika aja jooksul 
tüdimust ei ole peale tul-
nud?

Ausalt öelda mitte. Mulle 
meeldib volikogus käia, ega 
see nii suur töö ju ei ole, pi-
gem ühiskondlik panus. Võib 
öelda, et ma olen Rakvere 
linna tõeline patrioot. Olen 
tegelikult mulk, pärit Viljan-
dimaalt Suure-Jaanist. Koli-
sin siia 1960. aastal, mil isa 
suunati kohaliku kultuurima-
ja juhatajaks. Olen elanud 
kõik need aastad Pikal täna-
val. Mu lapsed ja lapselapsed 

elavad Rakveres, ei ole möö-
da ilma laiali läinu. Ka minu 
naise vanemad on siin sündi-
nud. Meie pere on väga tihe-
dalt Rakverega seotud ja ta-
han teha kõik endast oleneva, 
et Rakveres oleks jätkuvalt 
hea elada nii noortel, lastel 
kui vanuritel, et ka minu lap-
se-lapse-lapsed siit ära ei lä-
heks. Seepärast osalengi voli-
kogutöös, et Rakvere elanikel 
oleks hea olla.

Kuidas te linna arengut 
nende pikkade aastate jook-
sul hindate?

Rakvere linn on väga ilusti 
arenenud. Kui tuttavadki üle 
pika aja külla tulevad, siis üt-
levad: „Oi, ei tunne enam lin-
na äragi, nii palju on ehita-
tud.“. Palju on muidugi teh-
tud ka tänu ettevõtjatele, kas-
või reketihall. Ka pikk tänav 
on enam-vähem korda saa-
nud. Eks üksikuid lagunenud 
maju ja krunte ikka on, aga 
neid leidub kõikjal – see on 
paratamatu.

Nüüd peaks aga rohkem 
hakkama mõtlema praeguse 
kogukonna peale – pakkuma 
praegustele elanikele rohkem 
hüvesid. Näiteks, et kõnni-
teed oleks korras ja igale poo-
le pääseks ilusti ligi, tasuta 
bussisõit jne.

Millistes valdkondades ise 
volikogus enim kaasa räägi-
te?

Eks igaüks peab rohkem 
kaasa rääkima teemadel, mida 
ta tunneb ja mille osas koge-
musi omab. Ettevõtjana pa-
nustan loomulikult teadmis-
tega majandusvaldkonnas ja 
kuna minu igapäevatöö on 
tugevalt ka sotsiaalsfääriga 

Olev Puldre: loodetavasti saavad minu töö vilju maitsta lapselapsed
Tänavustel kohalike omavalitsuste valimistel 
Rakvere linnas IRLi nimekirjas osalenud 
ning juba seitsmendat korda volikogusse pää-
senud Olev Puldre selgitas, mis on teda in-
nustanud nii pikka aega sellesse töösse pa-
nustama. Staažikas volinik rääkis ka oma va-
nadekodude keti arengust ja vanureid puudu-
tavatest kitsaskohtadest Eestis.

Liisi Kanna

seotud, siis samuti neis küsi-
mustes.

Milles teie igapäevatöö 
täpsemalt seisneb?

Linnainimesed tunnevad 
mind peamiselt toitlustajana. 
Aga kuna selles valdkonnas 
on raskeks läinud, siis olen 
enamuse toitlustusettevõtete 
tegevuse lõpetanud, järgi on 
veel vaid Võsu kõrts. Viima-
sed 13 aastat olen rõhku pan-
nud väikese vanadekodude 
keti väljaarendamisele. Alus-
tasin Rakveres Pikal tänaval. 
Praeguseks on meil ka vana-
dekodud Loksal ja Aasperes. 
Lisaks ehitame praegu Loksa-
le ettevõtte neljandat eakate 
kodu, kus hakkame pakkuma 
ka taastusravi võimalusi – 
soolakambrid, saunad, bassei-
nid, võimlemine jne. Uude 
hoonesse tuleb ligi 100 voo-
dikohta. Loodame neljanda 
eakate kodu avada detsembris 
ning soovijad võiksid kohti 
juba novembris broneerima 
hakata.

Seega ettevõttel läheb häs-
ti?

See teenus on Eestis praegu 
väga vajalik. Näen perspektii-
vi ja seda tasub edasi arenda-
da. Esimesed aastad olid küll 
rasked. Pikal tänaval on meil 
50 kohaga suur maja, esime-
sed neli kuud elas seal vaid 

kaks inimest, kogu maja ja 
personal olid nende päralt. 
Pika vinnaga ettevõtmine, 
aga usk oli tugev ja nüüd on 
tulemus käes – meil on järje-
korrad, ei suuda kõiki vastugi 
võtta, kes soovivad. Eks see 
sõnum läheb ju suusõnaliselt 
edasi, et kuidas kellegi vane-
mate eest hoolitsetakse. Käi-
vitamine oli keeruline, aga 
aastatega oleme usaldusväär-
sust tõestanud.

Praeguseks läheb niisiis 
hästi. Minu ettevõte kuulub 
2016. aasta majandustule-
muste põhjal ka Creditinfo 
Eesti ASi kõrge krediidirei-
tinguga firmade hulka. Samu-
ti Äripäev on mind valinud 
2016. aasta Gasell ettevõtteks. 
Vahest on tore, kui kusagilt 
kiidusõnu saad, see innustab 
tegutsema.

Mainisite, et teil on lausa 
järjekorrad. Kuidas vanade-
kodudega seoses Eestis het-
kel olukord on?

Tegelikult oleks üht-teist 
vaja riigi poolt parandada. 
Kindlasti võiksid pensionid 
suuremad olla – hinnad lähe-
vad eest ära, pensionid ei jõua 
järgi. Inimene, kes on eluaeg 
tööd teinud, tahaks pensioni 
ajal ka hüvesid saada, aga 
praegu tulevad ots-otsaga 
kokku. Paljud ei lähegi selle 
pärast vanadekodusse, et liht-

salt ei ole raha kohta kinni 
maksta. Praegu peavad lapsed 
juurde maksma. Kuna inves-
teeringud on tehtud, siis me 
ei saa hinda ka päris alla lasta. 
Personal tahab ka palka ja rii-
gile tuleb maksud maksta. 
Meie tegutseme erasektoris, 
aga on ka riiklikud vanade- 
kodud ja nendega ei saa me 
hinna osas võistelda, sest seal 
on riiklikud investeeringud 
taga. Kui riigi toetus oleks 
suurem, siis ma arvan, et te-
gelikult oleks vanadekodusid 
palju rohkem vaja. Kui kord 
sellesse valdkonda sukeldud, 
siis mõistad, kui raske tegeli-
kult vanadel inimestel on.

Näib, et vanadekodudel 
on Eestis veidi halb maine. 
Millised on vanadekodu n-ö 
plussid?

Kõigil on meeles nõukogu-
deaegne vanadekodu, see oli 

Olev Puldre ettevõte Hansaclub OÜ kuulub 2016. 
aasta majandustulemuste põhjal Creditinfo Eesti ASi 
kõrge krediidireitinguga fi rmade hulka.
Tunnustusel seisab: „See on märk, et olete tugev 
ja usaldusväärne ettevõte, kellel on suurepärased 
fi nantsnäitajad, positiivne taustinformatsioon ja hea 
maksekäitumine. Kõrge reitinguga ettevõtteid on Ees-
tis vaid 18 protsenti. Kõrge reitinguga ettevõtetel on 
võimalik kasutada Creditinfi  Eesti AS patenteeritud 
kaubamärki „Edukas Eesti ettevõte 2017“.“

tõesti jube. Aga praegused 
erinevad toonastega võrrel-
des nagu öö ja päev. Paljud 
mõtlevad, et kuidas sa ometi 
viskad ema-isa kodust välja ja 
paned vanadekodusse, aga te-
gelikult teed sellega head. 
Meil näiteks tulevad inime-
sed vahel nädalaks proovima, 
et kuidas meeldib – 90 prot-
senti neist otsustab jääda. Ini-
mestel, kes üksi kodus virele-
vad, pole sageli kellegagi su-
helda. Vahel oodatakse näda-
late kaupa last, kes vaatama 
tuleb, see tekitab masendust. 
Võib-olla on ka tuba külm 
ning mõnikord ei jaksata soo-
ja toitu endale valmistada. 
Põhiline, mida rõhutan, ongi 
söök. Paljud haigused tekivad 
seoses sellega, kui inimene 
korralikult süüa ei saa. Vana-
dekodus on kolm korda päe-
va soe söök, oled pestud ja 
kammitud, saad seltskonnas 
viibida.

Millised teie tuleviku- 
plaanid on?

Arendada ettevõtet 
järk-järgult edasi – paari aasta 
pärast ehk veel ühe maja ehi-
tada. Ja kui minu järeltulijad 
sellega jätkavad, siis tulevikus 
on võib-olla väga suur kett. 
Pean ennast n-ö trampliiniks, 
loodan, et minu töö vilju saa-
vad ükskord maitsta minu 
lapselapsed. Kui heita pilk vä-
lismaale, siis hästi toimivad 
firmad on sadakond aastat 
vanad, paarkümmend aastat 
ei ole ettevõtte jaoks kuigi 
pikk iga. Esialgu kombid pii-
re, mina leidsin nüüd selle, 
mis südamelähedane on. Ehi-
tan vundamendi üles ja pärast 
kerkib torn peale.

Olev Puldre eaka-
tega Rakvere Pika 
tänava majas. 

Foto: erakogu
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Sellel nädalal on mit-
mete Lääne-Virumaa 
omavalitsuste uute 
volikogude koossei-
sud pidanud oma esi-
mese istungi, kus 
päevakorrapunkti-
deks volikogu esime-
he ja aseesimehe vali-
mine ning seni ame-
tis olnud vallavalitsu-
se lahkumispalve 
ärakuulamine.

Liisi Kanna

Pärast valimistulemuste 
selgumist on omavalitsustes 
töised ja mõnevõrra segased 
ajad – lepitakse kokku koalit-
sioone, valitakse volikogude 
esimehi ja moodustatakse va-
litsusi. Lääne-Virumaal on 
praeguseks viies omavalitsu-
ses esimene volikogu istung 
toimunud.

Avaistungi esimeseks 
punktiks on uue volikoguesi-
mehe valimine – iga volinik 
annab hääle ja enamuse saa-
nud kandidaat võidab. Seda 
protseduuri viib läbi valimis-

komisjoni esindaja. Kadrina 
valimiskomisjoni tööd juhti-
nud vallasekretär Marika 
Mardõkainen selgitas, et kui 
esimesel korral esimeest vali-
tud ei saada, siis toimub hää-
letus enim hääli kogunud 
kandidaatide vahel. Kui ka 
siis ei õnnestu, toimuvad 
uued valimised. „Kui voliko-
gu kahe kuu jooksul alates 
esimesest istungist esimeest 
valida ei suuda, siis sedasta-
takse, et volikogu on teovõi-
metu ja kutsutakse asendus-
liikmed,“ märkis ta.

Lääne-Virumaal seni toi-
munud volikogudes on otsus 
siiski esimesel istungil lange-
tatud. Kadrina vallas toimus 
avaistung kolmapäeva õhtul 
ning esimeheks valiti vali-
misliidu Terve Vald liige Ma-
dis Viise, kes kogus 13 häält. 
Tema vastaskandidaat Raido 
Parve valimisliidust Puhas 
Kadrina sai viis häält.

Kui maakonna teistes oma-
valitsustes on seni volikogu 
juhi toolile valitud inimesi, 
kes varem omavalitsuse töö-
ga mingil moel kokku puutu-
nud, siis Madis Viise on selles 
süsteemis uus inimene. Viise 
on seni töötanud eraettevõte-
tes ning avaldas lootust, et 
talle antakse aega atra seada. 

„Omavalitsus töötab teistel 
printsiipidel kui erafirma. 
Pean hakkama aru saama, 
kuidas asjad siin täpselt toi-
mivad. Mõtteid on palju, aga 
pean vaatama, mil viisil nen-
de teostamine võimalikuks 
osutub.“

Valituks kuulutamise järel 
kutsus Viise volinikke üles 
koostööle. „Loodan, et iga 
volikogu liige siit uksest sisse 
astudes unustab oma ambit-
sioonid ja antipaatiad ning 
saame konstruktiivselt koos-
tööd teha.“

Kadrina volikogu aseesi-
meheks sai ainsana IRLi ni-
mekirjast volikogusse pääse-
nud Üllar Saaremäe, kelle 
vastaskandidaadiks oli samuti 
Raido Parve. Ka hääled jagu-
nesid esimese hääletusega 
ühtmoodi – 13/5. 

Kolmapäeval toimusid vo-
likogud ka Tapa vallas, Rak-
vere vallas ja Rakvere linnas. 
Kahes viimases valiti esime-
heks seni omavalitsuse juhi 
ametis olnud mehed. Rakvere 
linnavolikogu esimeheks sai, 
nagu eeldatud, Mihkel Juhka-
mi IRList, kelle poolt hääleta-
sid kõik kohalviibinud volini-
kud. Aseesimehe koht jäi ka 
seni samades ülesannetes ol-
nud reformierakondlasele 

Aleksandr Holstile, kellele 
anti 14 häält. Teiseks kandi-
daadiks olnud Anti Poola-
mets EKREst kogus 4 volini-
ku toetuse.

Rakvere ja Sõmeru ühine-
misel moodustunud Rakvere 
vallas hakkab volikogu juhi 
toolil istuma samuti üksmeel-
selt valitud senine Sõmeru 
vallavanem Peep Vassiljev 
valimisliidust Üheskoos. Ase-
esimeheks valiti IRLi nime-
kirjas kandideerinud EKRE 
liige Ain Altermann.

Tamsalu ja Tapa ühinemi-
sel tekkinud Tapa valla voli-
kogu esimeheks sai Toomas 
Uudeberg valimisliidust Val-
gejõgi. Ta sai 12 häält, vastas-
kandidaadi keskerakondlasest 
Maksim Butšenkovi 9 vastu. 
Aseesimeheks valiti senine 
volikogu esimees Reigo 
Tamm, kes sai 19 häält.

Eile peeti avaistung ka 
Kunda linnast, Viru-Nigula 
vallast ja Aseri vallast moo-
dustunud Viru-Nigula vallas, 
kuid artikli koostamise ajaks 
ei olnud tulemused veel sel-
gunud. Viru-Nigula valla juu-
res tasub ära märkida huvitav 
nüanss – nimelt, seal moo-
dustati koalitsioon kõigi voli-
kogu liikmete vahel.

Maavanem 
lahkus ametist
Maavalitsused lõpetavad tegevuse küll aasta lõpus, 
kuid Marko Torm lahkus seoses Rakvere linnavoli-
kogusse valituks osutumisega ametist juba nüüd. Sel 
puhul kutsus ta senised koostööpartnerid Lääne-Viru 
Maavalitsuse saali koosviibimisele.
Kohtumisel osalenud jagasid lugusid ja kogemusi, 
mis seotud Tormi maavanemaks olemise aja, aga 
ka maavalitsuse hoonega. Torm rääkis seejuures, et 
ei pea kartma väärika hoone tühjaks jäämist – kui 
praegu on maavalitsuses ametis 25 inimest, siis 2018. 
aastal seal tegutsema hakkavas geoloogiateenistuses 
alustab tööd üle 35 inimese (väike osa ameti 50liik-
melisest koosseisust jääb Tallinna).
Paljud tulid koosviibimisele lillekimbu või kingikotiga. 
Kunda sadama direktor Aleksander Nikolajev (pildil 
vasakul) tõi aga kingituseks vile, millega häda korral 
abi kutsuda. Kingitust üle andes küsis ta tulevaselt 
Rakvere linnapealt Marko Tormilt, kas too teab, milli-
ne on Rakvere sadam. Ning vastas ise: „Kunda.“
Ka Torm rõhutas, et näeb Rakvere linna kui maa-
konna keskuse rolli tunduvalt laiemalt kui vaid sellel 
linnaalusel 10 ruutkilomeetril.

Foto ja tekst: Liisi Kanna

Uued volikogud peavad avaistungeid

Kadrina volikogu esimeheks 
valiti Madis Viise valimislii-
dust Terve Vald (keskel). 

Foto: Rein Sikk / Kadrina vallaveeb
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Eestis on juba 20 aas-
tat peetud Täiskasva-
nud õppija nädalat, 
nii ka tänavu. Lää-
ne-Virumaal toimus 
ettevõtmise raames 
mitmeid üritusi ning 
traditsiooniliselt jaga-
ti ka tunnustusi.

Tiiu Säbel,
Lääne-Virumaa TÕN koordinaator

1997. aasta juulis Hambur-
gis toimunud CONFINTEA 
V (V Täiskasvanuhariduse 
rahvusvahelisel konverentsil) 
võeti vastu otsus hakata kor-
raldama rahvusvahelist täis-
kasvanud õppija nädalat.

Mitmete liikmesriikide 
(eelkõige Ühendkuningriigi, 
Jamaica, Austraalia ja Lõu-
na-Aafrika) algatusel kiitis 
UNESCO 1999. aastal heaks 
rahvusvahelise täiskasvanud 
õppurite nädala korraldamise 
idee. Ettevõtmist otsustati 
hakata korraldama septembri 
esimesel nädalal, sest see hõl-
mab rahvusvahelist kirjaos-
kuse päeva 8. septembril.

Eestis ja ka mujal üle Eu-
roopa hakati korraldama 
Täiskasvanud õppija nädalat 
laiemalt 1998. aastal. Kuulu-
tati välja ka võimalus esitada 
kandidaate aasta õppija, aasta 
koolitaja ja aasta koolitussõb-
ralikuma organisatsiooni tiit-
lile. Tunnustatud on kooli-
tussõbralikke omavalitsusi 
ning viimastel aastatel ka õpi-
tegusid ja raamatukogusid.

Tänaseks korraldatakse 
Täiskasvanud õppija nädalat 
rohkem kui 40 riigis üle maa-
ilma ja see on saanud tradit-
siooniliseks üle-eestiliseks 

täiskasvanuharidust popula-
riseerivaks ning õppimisvõi-
malusi tutvustavaks üritu-
seks. TÕNi ajal on fookuses 
inimese õppimine ja enese-
täiendamine kogu elu jook-
sul. TÕNi edukaks läbiviimi-
seks on moodustatud tugi-
võrgustikud kõigis 15 maa-
konnas ja Tallinnas. Tradit-
siooniks on saanud üle-eesti-
lised üritused nagu iga-aasta-
ne avaüritus ja täiskasvanu-
hariduse foorum.

TÕN Lääne-Virumaal
Ka Lääne-Virumaa osales 

esimese täiskasvanud õppija 
nädala raames korraldatud 
õhupalli kampaanias, mille 
eesmärgiks oli suunata ini-
mesi arutlema selle üle, mida 
nad viimati õppisid. 1999. 
aastal korraldati Lääne-Viru-
maal ümarlauavestlus teemal 
„Täiskasvanute koolitus ja 
elukestev õppimine”. Koos 
olid kolme tööandja, nelja 
omavalitsuse, kutsekeskkooli 
ning tööhõiveameti esinda-
jad.

Läbi aastate on TÕNi raa-
mes toimunud erinevaid 
sündmusi ja ettevõtmisi maa-
konna kutse– ja kõrgkooli-
des, täiskasvanute gümnaa-
siumis, raamatukogudes, las-
teaedades, täiendõppekeskus-
tes, huvihariduskoolides ning 
seltsingutes ja vabaajakeskus-
tes. Eesmärgiks on jagada in-
fot elukestvast õppest kui 
ühest võimalusest ajaga kaa-
sas käia ja hoida kätt elu pul-
sil.

Maakond on saanud TÕNi 
raames tunnustust ka vabarii-
gi tasemel: 2004. aastal tun-
nustati Lääne-Virumaa aasta 
koolitaja Eha Vallner pari-
maks koolitajaks. 2008. aastal 
valiti vabariigi koolitussõbra-
likumaks omavalitsuseks 

Vinni vald. Riho Mäe sai va-
bariigis aasta koolitajaks 
2013. aastal ja koolitussõbra-
likum organisatsioon oli 
2015. aastal Kadrina vallas 
ehitusmasinatele lisasead-
meid tootev ettevõte Pome-
met.

Kuid iga tegu vajab koordi-
neerimist ja oma panuse  
koordinaatoritena on andnud 
20 aasta vältel Kalle Karron, 
Jaak Kaseväli, Lehte Tuuling, 
Lea Lehtmets, Ada Väät ja 
Tiiu Säbel.

Tänavused tunnustatud
Oskuste aastal 2017 on 

TÕNi moto: „Õppimine seob 
põlvkondi“. Lääne-Viru maa-
konnas toimub palju erine-
vaid sündmusi. Infot TÕNi 
tegemiste kohta leiab kodule-
helt www.andras.ee. Sellel 
aastal liikus TÕN 20. juubeli 
raames taas kord maakonnas 
ringi õpibuss koos spetsialis-
tidega, jagades karjäärinõu ja 
infot koolituse- ning õppi-
misvõimaluste kohta. Õpi-
buss peatus ühel päeval neljas 
erinevas kohas: Väike-Maarja 
ja Tapa Linna Raamatukogus, 
AS Aru Grupis ning Rohuaia 
lasteaias.

2017. aasta kategooriad 
olid: aasta koolitaja, aasta raa-
matukogu, aasta õpitegu, aas-
ta õppija ja aasta koolitussõb-
ralikum organisatsioon.

Aasta õppijale esitati 9 no-
minenti  ning valituks osutus 
Maario Kupp, kes on tööta-
nud päästjana. Müügijuhina 
mõistis ta, et inimestel 
puuduvad teadmised kütte-
seadmete paigaldusest ja 
tuleohutusest. Mariol tekkis 
plaan luua oma ettevõtte. Ta 
läbis töötukassa kaudu 
ettevõtluskoolituse, lõi oma 
ettevõtte, mis pakub 
korstnapühkimis- ja pottse-

pateenust ning tuleohutuse 
kaardistamist.

Aasta koolitaja nominente 
oli 4 ning valituks osutus Rai-
vo Riim, kelle kohta võib öel-
da, et ta on Lääne-Virumaa 
hariduse ja kultuuri edendaja 
ja arendaja ning seda just 
maakonna inimeste teadlik-
kuse tõstmisel nendes vald-
kondades. Ta viib läbi keele-
kursuseid, õpetab kombeid ja 
etiketti, tõlgib, mängib toru-
pilli jpm.

Aasta koolitussõbralikuma 
organisatsiooni tiitli sai Tapa 
lasteaed „Pisipõnn“.

Märkimisväärne oli sellel 
aastal, et oli kuus õpitegu, 
mille seast parimat valida ei 
olnud lihtne. Kuid siiski leiti 
tugigrupi näol, et võib esile 
tõsta TLÜ Rakvere kolledži – 
Hõbeakadeemia korraldami-
ne. Rakvere kolledž alustas 
2015. aasta sügisel eakatele 
suunatud loengusarjaga, mille 
eesmärgiks oli pakkuda Lää-
ne-Virumaa eakatele harivaid 
loenguid aktuaalsetel teema-
del. Suulises tagasisides on 
eakad toonud välja, kui oluli-
ne on selline tunnustamine.

Aasta raamatukogu nomi-
nente oli sellel aastal kaks. 
Aasta raamatukoguks valiti 
Uhtna raamatukogu, mille di-
rektor Inge Pikkoja on kor-
raldanud ja läbi viinud õppe-
tunde, koolitusi Uhtna laste-
aias ning koolis. Kohalikku 
rahvast on ta harinud nii sü-
dametervise kui koduloo 
uurimise teemal,  toetab ja ai-
tab neid õppimisel ning koo-
lide läbimisel. Olles esimene, 
kes võttis kasutusele topotee-
gi, õpetab ta selle loomist 
nüüd teistele raamatukogu-
hoidjatele ja huvilistele üle 
Eesti.

TÕNi juubeli- ja tunnus-
tusüritus toimus viimast kor-

Täiskasvanud õppija nädalal ehk TÕNil 20aastane ajalugu
Kuna sellel aastal oli palju märkimisväärseid kandidaate, 

siis tunnustati TÕNi raames kõikide kategooriate seas mitmeid 
nominente eripreemiatega.

Aasta õppija eripreemiad:
Marina Nikolajeva: „Tagasi kooli eripreemia“, 17 aastat tööta-

nud lihttöölisena, otsis uusi väljakutseid, sellel aastal lõpetas Rak-
vere Täiskasvanute Gümnaasiumi, soovib jätkata õpinguid kõrg-
koolis;

Taimi Hinnosaar: „Aasta kannapööre vanemaealisena“, läbis 
Töötukassa abiga vajalikud koolitused ja tegi oma ettevõtte, pa-
kub raamatupidamiseteenust;

Aavo Pekri: „Elukestev õppija“, kes on läbi õppimise leidnud 
omale täiesti uue eriala ja koolituste kaudu omandab pidevalt uu-
si juurde, plaanib jätkata õpinguid ülikoolis;

Maniola Syla: „Aasta piirkonna lõimuja“, albaanlanna, kes 
saabus Eestisse kaks aastat tagasi, töötukassa abiga omandanud 
hea eesti keele oskuse ning töötab hooldajana.

Aasta koolitaja eripreemiad:
Pille Murrik: „Perekoolitaja“, pereterapeut, täiskasvanute koo-

litaja 6. tase;
Lehte Tuuling: pikaajalise rahvusvahelise täiskasvanute kooli-

tamise eest, täiskasvanute koolitaja 7. tase;
Jaan Viktor: praktiliste ja mehiste koolitustegevuste läbiviija.

Aasta õpiteo eripreemia:
Laekvere rahvaõpistu - panus kogukonnakoolitusse;
MTÜ Südameasi ja Rakke lasteaed „Leevike“ koolitusprog-

ramm „ Kasvame koos lastega“.

Aasta raamatukogu eripreemia:
Lääne-Viru Keskraamatukogu - panuse eest elukestva õppimi-

se propageerimisel.

da Lääne-Viru maavalituses, 
kus avasõnad ütles maava-
nem Marko Torm. Kuna selle 
aasta motoks on „Õppimine 
seob põlvkondi“, siis tunnus-
tamise vaheetteasted täitis 
pereansambel, kus haarati 
kaasa ka lapsed, kes õpivad 
muusikat.

Iga päev võib õppida, olgu 
see kasvõi tantsutrenn, keele 
õppimine, mõne uue oskuse 
omandamine. Miks mitte 
alustada õppimist koos lapse-

ga. Tegelikult on vaja ainult 
tahta, seejärel tulevad lahen-
dused ja võimalused. Läbi aja-
loo on selgelt näha, et TÕNi 
liikumine on haaranud kogu 
maakonda ja TÕNi tegemis-
tel on üheskoos edasiviiv 
jõud. Kõik me soovime süda-
mesopis olla märgatud ja tun-
nustatud. Koos TÕNiga aita-
me sellele kaasa.

Aitäh tugigrupile ja koostöö-
partneritele, kes on aidanud 
TÕNi maakonnas läbi viia!

Aeg-ajalt tuleb maailma mõne 
riigi parlamendis ette, et rahva-
saadikud kaitsevad oma seisu-
kohti rusikatega ning toimub 
üleüldine kisma ja kaklus. Väga 
harva juhtub aga seda, et parla-
mendi istungisaalis käivad ringi 
automaatidega mehed ja tapavad 
inimesi. Armeenia parlament on 
sellist asja kogenud, sest täna, 18 
aastat tagasi toimus Jerevani 
parlamendihoones tulistamine, 
milles hukkus riigi mitu juhtivat 
poliitikut.

27. oktoober 1999 oli Armee-
nia parlamendiliikmete jaoks ta-
valine tööpäev. Peeti kõnesid, 
arutati erinevaid probleeme. 
Kuna päevakorras oli ka küsi-
muste esitamine valitsuse 
liikmetele, siis oli sel päeval is-
tungisaalis üsna palju ministreid. 
Traditsiooniliselt kanti parla-
mendi istung otse üle riigiraa-
dios. Kell 17.15 kohaliku aja jär-
gi hakkasid aga raadiokuulajad 
kuulma eetrist automaadivalan-

guid.
Sel ajal sisenesid viis automaa-

tidega relvastatud terroristi par-
lamendi istungisaali ning käskis-
id kõigil saalisviibijatel mobiilid 
välja lülitada ja põrandale pikali 
heita. Seejärel avati tuli rahvasa-
adikute ja ministrite pihta. Mõ-
ne minuti jooksul tapeti seitse 
inimest: peaminister Vazgen 
Sargsjan (Sarkisjan), parlamendi 
esimees Karen Demirtšjan, kaks 
asespiikrit, operatiivküsimuste 
minister, rahvasaadik ja akadee-
mik. Kaheksandaks hukkunuks 
oli veel üks rahvasaadik, kes ei 
saanud kuulidega pihta, vaid suri 
infarkti tulemusel. Vähemalt 30 
inimest said haavata.

Terroristide pealik, endine 
ajakirjanik Nairi Unanjan nõudis 
kokkusaamist presidendiga ja 
võimalust teleesinemiseks. Selle 
eesmärgi saavutamiseks võeti 
enam kui 50 inimest pantvangi. 
Läbirääkimised kestsid terve öö 
ja järgmise päeva hommikul kell 

10 saigi teha Unanjan avalduse 
telekaamerate ees. Pool tundi 
hiljem bandiidid alistusid.

Võib öelda, et terroriakti näol 
oli tegu n-ö pereüritusega, sest 
bandiitide viisikusse kuulusid 
peale Nairi Unanjani veel tema 
noorem vend, onu ja kaks lähe-
mat sõpra. Muide, Unanjani onu 
Vram Galstjan poos end hiljem 
vanglas üles.

Kuigi terroristide endi sõnutsi 
tahtsid nad toime panna rii-
gipööret ja kukutada võimult 
poliitikud, kes ei hooli kübetki 
inimestest ja joovad rahva verd, 
ei olnud see selgitus kuigi ve-
enev. Seetõttu tekkis hulgaliselt 
versioone ja spekulatsioone. 
Üheks peamiseks oli variant, et 
terroriakti organiseerisid riigid, 
kellel on Kaukaasias elulised 
huvid. Nendeks riikideks olid 
USA ja Venemaa.

Üksteist aastat tagasi mürgita-
tud vene spioon Aleksandr 
Litvinenko väitis ühes intervju-

us enne surma, et Armeenia par-
lamendi tulistamise korraldas 
Venemaa sõjaväeluure keskasu-
tus GRU. Litvinenko sõnutsi 
hakkas Venemaa mõju Armee-
nia-Aserbaidžaani ra-
huläbirääkimistel vähenema ja 
Moskva ei saanud seda endale 
lubada, mistõttu organiseeritigi 
mitu terroriakti: tapatalgud Jere-
vanis ja metrooplahvatused Ba-
kuus.

Ühe kuulduse järgi võis terro-
ristide palkajaks olla tollal ametis 
olnud president Robert Khotš-
harjan, kes kartis, et jääb võimu-
st ilma, mistõttu organiseeriski 
poliitiliste liidrite tapmise. Selle 
versiooni kasuks räägib asjaolu, 
et bandiidid ei tapnud juhuslikke 
inimesi, vaid just neid, kes olid 
presidendile kõige ohtlikumad. 
Juurdluse ajal püüdis president 
kõiki oma vastaseid kontrollida 
ja kui keegi hakkas teda milleski 
süüdistama, siis kuulutati ta ter-
roristide käsilaseks.

Viis parlamendihoones märat-
senud terroristi mõisteti 2003. 
aastal eluks ajaks vangi. Kohtu-
nik oleks võib-olla mõnele neist 
ka surmanuhtluse määranud, 
kuid kuna Armeenia tahtis kuu-
luda Euroopasse, siis oli ta loo-
bunud surmanuhtluse rakenda-
misest. Lisaks viisikule sai elu-
aegse karistuse ka nende autoju-
ht, kes tegelikult massitapmises 
ei osalenud, ning veel üks terro-
ristide kaasosaline saadeti 14 
aastaks vanglasse. Nad tunnistati 
süüdi kodumaa reetmises ja ter-
rorismis. Ükski kohtualustest 
end süüdi ei tunnistanud ja nad 
kinnitasid, et tahtsid sundida pe-
aministrit tagasi astuma, et nii-
moodi päästa riik kokkuvarise-
misest.

Täpselt aasta tagasi kinnitas 
Armeenia parlamendi praegune 
esimees Galust Sahakjan, et 
1999. aasta veresaun organisee-
riti välismaalt, sest armeenlased 
ei suudaks midagi sellist omaen-

da rahva vastu korraldada. Opo-
sitsiooni hulka kuuluv parla-
mendiliige Levon Zurabjan aga 
teatas, et tolle terroriakti üksi-
kasjadest saadakse teada alles 
siis, kui riigis tulevad võimule 
uued mehed. Tema sõnutsi on 
kõik senised presidendid ja valit-
sused varjanud massimõrva telli-
jaid, kelle paljastamine peaks te-
gelikult olema võimude priorite-
ediks.

Tänavu oktoobri alguses esi-
nes parlamendiliige Aram Sargs-
jan oma kolleegide ees ja teatas, 
et praegused võimud on viinud 
riigi kriisiolukorda ja meenutas 
sellega seoses oma venda. „Või-
mud hoiavad riiki poolnäljasena 
ja sõltuvana. Vabadus ja isesei-
svus lõppesid 1999. aastal, kui 
tapeti terroristide poolt peami-
nister Vazgen Sargsjan,” teatas 
Aram Sargsjan.

Allan Espenberg

TÄNA MAAILMAS
1999: veresaun Armeenia parlamendis
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PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

PAKUME TÖÖD 
HAKKEVEOKI 
JUHTIDELE. 

Info tel 506 7437

• Võtan tööle võsalõikajad. Tel 
5558 9957

• Ettevõte otsib üldehitustöölisi. 
Palk tükitöö alusel. Tel 5670 2280

•  Võ t a n  t ö ö l e  v õ s a l õ i kaja , 
saemehe. Tel 5207462

•  P a k k u d a  t ö ö d  k o r t e r i 
renoveerimisel  Kundas.  Tel 
51961234

• AS VMV Hulgi pakub tööd CE-
kat autojuhile. Tel 510 8820

• Peristein OÜ võtab Rakveres 
tööle C-, E-kategooria autojuhi 
poolhaagisele Eesti sisetöödele. 
peristein@hot.ee. Tel 517 0260

• Puiduettevõte Baltic Log Cabins 
OÜ otsib tootmistöölisi. Töökoht 
Väike-Maarjas E-R 8-17. Tel 
3242426

• USS Security Eesti pakub 
tööd tööstusobjektil Viru-
Nigulas turvatöötajale, kelle 
peamisteks tööülesanneteks 
v a l v e o b j e k t i l  o n  p ä ä s l a 
läbipääsurežiimi liikumise ja 
transpordi kontrolli teostamine, 
v i d e o v a l v e s ü s t e e m i d e 
jälgimine, klientide operatiivne 
ja kvaliteetne teenindamine. 
Pakume tööalast väljaõpet, 
stabiilset tööd. Tööaeg on 
paindlik, mis sisaldab nii 
päevaseid kui öiseid vahetusi. 
Kõigile meie töötajatele laieneb 
igakuine spordisoodustus. 
Lisainfo tel 5558 0057, 5306 
0946 või tule kohale: Võidu 3, 
Rakvere E-R 9-16, e-post: tiit.
kivimagi@uss.ee

• Ettevõte Kundas pakub tööd 
metallisae operaatorile. Info 
tel 5062604

• Ettevõte Kundas pakub 
t ö ö d  m e t s a t e h n i k a 
komplekteerijale. Info tel 
5062604

• Ettevõte Kundas pakub tööd 
keevitajale. Info tel 5062604

•  K a t e l a  s a e v e s k i  v a j a b 
müügisekretäri, laoarvestajat. 
Cv saata katelapuit@gmail.com. 
Tel 5048960

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

•  K a u k a a s i a  Š a š l õ k k   o t s i b 
nõudepesijat-koristajat.  Tel 
55944544

•  O t s i m e  o m a  m e e s k o n d a 
puhastusteenindajat. Objekt 
asub Tapal Eesti Kaitsevägi. 
Kiire. Kontakt Antonina Ištšik, 
tel 51925898 või Inge Kääpa, tel 
5160952

• Artur Šašlõkibaari vajatakse 
kokka ja koristajat (Rõmeda küla, 
Kadrina vald, Lääne-Virumaa). Tel 
56298277

•  Kat a r i i na  Ke l d e r  o t s i b 
majahoidjat, töö sobib hästi 
pensionärile. Tel 5040320

• Pensionär Rakverest pakub 
ü k s i ku l e  m i t t e s u i t s e t av a l e 
naisterahvale mõned päevad 
nädalas kodukoristamist väikese 
tasu eest. Tel 5546490

• Seoses töömahu suurenemisega 
otsib tapamaja Lääne-Virumaal 
tapjat. Pakume täistööajaga 
t ö ö d ,  p a l k  a l a t e s  1 0 0 0  € 
k u u s ,  v ä l j a õ p e  k o h a p e a l , 
täiendkoolituse  võimalus.  Info 
E-R 8-17. Tel 53586772

• Haljalas vaja abitöölist puude 
lõhkumisel. Tel 5025069

• Kogemusega ja kohusetundlik 
majahoidja-kojamees otsib tööd. 
Tel 5565 4047

• Otsin tööd lapsehoidjana või 
vanainimese hooldajana, eelnev 
kogemus. Tel 5813 4849

• 31 a Noormees otsib alates 
novembrist uusi väljakutseid. 
Hea organiseerimisvõimega, 
t ö ö t a n u d  e r i n e v a t e s 
v a l d k o n d a d e s ,  e r i n e v a t e l 
positsioonidel. Viimastel aastatel 
põllumajanduses, kvalifi tseeritud 
sea-ja lambakasvataja. B,C,E, T 
kat. Hea inglise ja rahuldav saksa 
keele oskus. Palju reisinud, laia 
silmaringiga. Tel 53990038

• Naispensionär otsib tööd: 
koristamine, hooldus, puude 
ladumine. Tel 58085260
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suhk-
ruasen-
dajaid 
kasuta-
taksegi 
seepä-
rast, et 
need ei 
anna 
energiat 
ja neid 
saab ka-
sutada 
toodetes 
väga väi-

kestes kogustes. Samas pole 
see pikemas perspektiivis hea 
lahendus ning nende ülean-
nustamine võib osutuda kah-
julikuks, eriti lastele, raseda-
tele ning rinnaga toitvatele 
emadele.

Siinkohal peaks ära maini-
ma ka selle, et suhkruasenda-
jate kasutamisel teed sa ala-
teadlikult otsuseid, mis hiljem 
kompenseeritakse toiduga 
saadava suhkru näol - kui or-
ganism on harjunud lisasuhk-
ruid saama, siis magusainete-
ga võid sa esialgu oma keha 
n-ö ära petta, kuid sööd-jood 
lisasuhkru nähtamatult teiste 
toodetega ikkagi tagasi. Seega 

TERVIS

TEEME SUU MAGUSAKS?TEEME SUU MAGUSAKS?
--Sven HõbemägiSven Hõbemägi

N agu pealkirigi ütleb, 
alustan täna magusal 
teemal – suhkur. 

Suhkru temaatika käsitlemi-
sel on palju infomüra, millest 
vastab tõele vaid osa või üldse 
mitte, ning milles tahaksin 
sulle omaltpoolt rohkem sel-
gust tuua. Samuti on üleliigne 
lisasuhkru tarbimine üheks 
levinumaks ülekaalulisuse 
põhjustajaks, mis koos vähese 
liikumisaktiivsusega soodus-
tab ka erinevaid südame-ja 
veresoonkonna haigusi.

Suhkur = süsivesik?
Olen varem toiduteemalis-

tes lugudes rääkinud lühidalt 
ka süsivesikutest, mis nagu 
mäletad, ei võrdu kindlasti 
mitte sõnaga „suhkur”. Ni-
melt on süsivesikud laiem 
mõiste, mille üheks osaks on 
ka suhkur. Samuti on süsive-
sikute all nii tärklis, enamus 
kiudai-
neid, kui 
ka glüko-
geen (sü-
sivesikud, 
mida tal-
letatakse 
n-ö ener-

giakonservides-lihastes ja 
maksas).

Põhimõtteliselt on suhkur 
kokkuleppeline mõiste, mille 
all räägitakse eelkõige 
lauasuhkrust (sahharoosist), 
aga ka glükoosist, fruktoosist, 
laktoosist jne. Paljud toidud, 
joogid ja toitained sisaldavad-
ki eelnimetatud loodulikke 
suhkruid. Osa suhkrutest lisa-
takse aga jookidesse ja toitu-
desse nende valmistamise 
käigus ja nn lisasuhkrute 
teadvustamata tarbimine (me 
ei loe pakendiinfot) meile sa-
geli lisakalorite näol karutee-
ne teebki.

Suhkrute ja 
süsivesikute vajadus

Süsivesikute roll organis-
mis on esmase energia and-
mine ning peaks katma um-
bes poole sinu päevasest 
energiavajadusest. Samuti va-

jab pide-
valt ener-
giat (glü-
koosi) ka 
meie aju. 
Glükoos 
on tegeli-
kult orga-

nismile vä-
ga vajalik, 
kuid see 
peaks tule-
ma toidu-
lauale loo-
dulikust 
toidust na-
gu puuvil-
jad, marjad, 
mesi jms 
ning tärkli-
sest ja sah-
haroosist 
(kartulid, 
leib, makaronid, pudrud 
jms.).

Samuti ei tohi karta süsive-
sikuid, kuid nende hulka tu-
leb menüü koostamisel ana-
lüüsida. Nii ala- kui ületarbi-
mine on ohtlikud, esimesel 
juhul väheneb energiatase ja 
kaitsefunktsioon, teine põh-
justab aga ülekaalu.

Magusained
Kindlasti on neid, kes on 

asendanud näiteks karastus-
joogi või mõne toidu suhk-
ruasendajaid sisaldavate too-
detega, et lisasuhkruid mitte 
manustada. Selline teguviis 
võib esialgu ka toimida, sest 

I OSAI OSA

Suhkruid leidub väga erinevates 
looduslikes allikates nagu puuvil-
jad, marjad, mesi, piim ja köögi-
viljad. Siinkohal toon välja mõned 
neis esinevad suhkrud:
• sahharoos - leidub enamikes 

taimedes ning koosneb kahest 
liitsuhkrust (fruktoosist ja glü-
koosist);

• glükoos - leidub köögi-ja puu-

viljades, marjades ning mees. 
Glükoosi teame ka viinamarja-
suhkruna, sest neis leidub seda 
samuti palju. Pane tähele, et 
enamus seeduvaid süsivesikuid 
muudetakse meie organismis 
glükoosiks, ka näiteks tärklis;

• fruktoos - leidub puuviljades 
ja mees ning on sahharoosist ja 
glükoosist magusam;

• laktoos - seda teame pii-
masuhkruna, mida leidub 
piimas. Siinkohal peaks tead-
ma ka seda, et lehmapiimas 
on enamasti laktoosi umbes 5 
protsenti ning kui piima hapen-
datakse, siis väheneb laktoosi-
sisaldus umbes 4 protsendini ja 
tahketes juustudes ei ole üldju-
hul üldse väga laktoos.

Kas teadsid, et tervise seisuko-
halt ei ole vahet, millist värvi on 
suhkru (valge, roosuhkur või fa-
riinsuhkur), kuna nende mõju meie 
organismile on pea samasugune.

Näited peidetud suhkrutest
Spordijook 750 ml – 100 g/suhkrut 7-8 g
Magustatud kohupiimakreem 150 g – 100 g/
suhkrut u 12 g
Magustatud koorejogurt 380 g – 100 g/suhkrut u 13 g

Peame meeles, et lisatud suhkrud 
ei tohiks anda üle 10 protsendi 
(ideaalis alla 5 protsendi) päe-
vasest soovituslikust energiast.
Näide: kui sinu päevane energia-
vajadus on 2000 kcal, siis peaks 
sinu süsivesikute osakaal olema 
umbes 250-300 grammi, seega 
peaks lisasuhkrute kogus (enda 
valmistatud toitudes) jääma alla 
50 grammi päevas.

NÄDALAHARJUTUS 
ALLATÕMBED PLOKIL
Mõju: eelkõige seljalailihas.
Sooritamine: seisa näoga 
ploki suunas, jalad õlga-
de laiuselt harkis ja selg 
sirge. Võta, kas pealt- või 
althraades kangist kinni ning 
kummarda kergelt puusast 
keha ette. Tõmba kang sir-
gete kätega (võid hoida ka 
küünarliigesest kerget nurka 
sees, kuid sooritamisel jälgi, 
et nurk küünarliigesest oleks 
kogu harjutuse sooritamise 
vältel stabiilne) jalgadeni 
ning lase kang algasendis-
se tagasi, jälgides, et terve 
keha kaasa ei liiguks.

LEVINUD SUHKRUD LOODUSES

asenda kohe lisasuhkruid si-
saldavad toidud näiteks juur-
või puuviljadega, mitte suhk-
ruasendajatega, sealjuures ära 
unusta arvestada oma päevase 
energiavajadusega.

Peidetud suhkrud
Sageli loobutakse lisasuhk-

rutest, näiteks ei jooda enam 
teed ega kohvi suhkruga või 
ei sööda komme. Samas ei 
panda aga tähele, et ka muu-
des laialt tarvitavates toitudes 
ja jookides on peidetud suhk-
ruid. Siinkohal soovitan vaa-
data toodete pakendeid ja se-

da eelkõige jogurtite, kohu-
piimade, spordijookide jms 
puhul. Kui hakkad neid lähe-
malt uurima, siis kindlasti eh-
mud, nähes, kui palju li-
sasuhkrut peidetult tarbid.

Soovitan kasutada maitses-
tamata jogurteid, kohupiima-
sid ja joogiks tavalist vett. 
Kohupiimasid ja jogurteid 
võid magustada näiteks puu-
viljadega, eeldusel, et oledki 
oma päevamenüüs arvesta-
nud 1-2 õuna või piriniga sel-
leks tarbeks ning vett võid 
maitsestada laimi või sidruni-
ga.

Algasend

Lõppasend
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LÄÄNE-VIRUMAA PUUETEGA INIMESTE 
KOJA NOVEMBRIKUU ÜRITUSED
1. november kell 9 juristi tasuta nõustamine, va-
jalik etteregistreerimine, tel 6015122
6. november kell 9 maniküür
8. november kell 13 Rakvere LIÜ teabepäev Tar-
ga Maja konverentsiruumis nr 114
9. november kell 16 PIK üldkoosolek (ühingute 
juhid)
10. november kell 18 allergia ja astmaühingu in-
fopäev: shindo ja allergiavabad toidud, üritus toi-
mub Gustavi majas, omaosalus 2 eurot
11. november kell 11 kurtide ühingu tervisepäev
13. november kell 13 südamehaigete ühingu tea-
bepäev Targa maja konverentsiruum nr 114

1. „Raamatukogult-kogukonnale“ infot jagab 
Lea Lehtmets
2. Üldkoosolek: uue juhatuse valimine
3. Jõululõuna omaosaluse kogumine – Piret 
Lulla

14. november kell 14 afaasia ühingu kõnetree-
ning sotsiaalkeskuses
20. november kell 9 maniküür
25. november kell 12 tähistame puuetega Ini-
meste päeva Türi rahvamajas, väljasõit bussijaa-
ma tagumisest parklast kell 10, vajalik etteregist-
reerimine , omaosalus 2 eurot tasuda ühingujuhi 
kätte
27. november kell 13 vaegkuuljate ühingu teabe-
päev Targa Maja konverentsiruumis nr 114
Ringide töö:
Teisipäeviti: võimlemisring kell 10 Spordikesku-
se džuudosaalis
Neljapäeviti: tantsuring kell 9.15 sotsiaalkeskuse 
saalis
Lauluring kell 13.30 
Info tel 53429043

PORKUNI RAHVAMAJA
11. november kell 11 toimub Porkuni rahvama-
jas sudoku lahendamise võistlus. Võistluse pea-
kohtunik on Jaanus Laidna.
Registreerida palume 9. novembriks, andes sel-
lest teada e-posti teel porkunimangud@gmail.
com või telefonil 53306398.
Kõik sudokuhuvilised – olete oodatud sudokusid 
lahendama!

RAKVERE KULTUURISÜNDMUSED
28. oktoober kell 22 Tammepõld, Roots & Kada-
kas Live Buena Vista Sofa Clubis
29. oktoober kell 17 Virumaa Kammerorkestri 
kontsert „Hingedeaja alguseks“ Rakvere Güm-
naasiumi saalis, solist Riivo Kallasmaa, dirigent 
Toivo Peäske, orkestri kontsertmeister Kaarin 
Lehemets
5. november kell 13 Piip ja Tuut teater –  kogu-
pereetendus „Loomad“ Buena Vista Sofa Clubis
6. - 10. november Disaininädal – loengud, töö-
toad, konverents, kunstinäitus
7. november kell 12 XIV kirjandustuur „Sõna-
ränd“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus

RAKVERE TEATER
27.10. kl 19 Lendas üle käopesa s. maja (lav. Eili 
Neuhaus), c´22.00 RT Vestleb
27.10. kl 19 Ükssarvikute farm v. maja (lav. Ur-
mas Lennuk)
2.11 kl 19.00 Maalermeister Rakvere Teatri suur 
maja (lav. Gerda Kordemets)
2.11 kl 19.00 See kõik on tema Rakvere Teatri 
väike maja (lav. Helen Rekkor)

Roelas saab kaeda 
Arvo Iho fotonäitust

Roela rahvamajas on üleval sealtsamast alevikust pärit 
eesti filmilavastaja ja -operaatori ning fotograafi Arvo Iho 
fotonäitust „Pääsukese jälgedes. 100 aastat hiljem“.

Arvo Iho on näituse kohta kirjutanud: „Mööduv aeg muu-
dab meid ja maailma meie ümber iga hetkega, kuid argises 
eluvoolus me seda ei taju. Et muutusi näha, tuleb peatada 
hetk ja jäädvustada meie ümber toimuv fotole. Valguspilt 
säilitab maastiku, inimesed, hooned ja tööriistad, riietuse ja 
asjad just sellistena, nagu nad pildistamise hetkel on.

Pika aja jooksul tehtud pilte võrreldes saame aru, kui suu-
red on toimunud muutused. Saja aasta jooksul tekivad ja 
kaovad riigid, muutuvad majad ja maastikud...“

Arvo Iho käis täpselt sada aastat hiljem läbi ja võttis üles 
samad kohad, kus 1913. ja 1914. aastal rändasid filmi- ja fo-
tomees Johannes Pääsuke koos abilise Hannes Volteriga 
ning jäädvustasid oma teekonnal nähtu.

Eesti Rahva Muuseumis on tallel üle 800 suure klaasnega-
tiivi neilt retkedelt. Arvo Ihol tekkis negatiividest tehtud 
suurendusi vaadates soov minna oma fotokaameraga Pääsu-
kese jälgedes rändama täpselt sada aastat hiljem.

„Ma liikusin samades paikades, mis on näha Pääsukese 
piltidel. Olin õnnelik, kui leidsin täpselt sama koha. Kuid 
ma ei piirdunud ühe-kahe fotoga, vaid püüdsin jäädvustada 
Pääsukese valitud paikkonda ja inimesi veidi laiemalt. Vahel 
leidsin ka Pääsukese pildil olnud inimeste kaugeid järglasi ja 
sugulasi. Mõnel neist on olemas ka Pääsukese tehtud pilt.“

Arvo Iho kogus Pääsukese radadelt ligi tuhat pildifaili. 
Näituste jaoks trükkis ta 145 pilti, mida kavatseb näidata 
ennekõike neis kohtades, mis piltidel on kujutatud. Neile li-
sas ta 24 Pääsukese pilti, et Eestimaal toimunud muutused 
selgemalt näha oleksid.

Näituse väljapanekut Roela rahvamajas toetab Vinni val-
lavalitsus.

Kuulutaja

Kes üldse on mees? Millal 
meheks saadakse? Kas oled 
mees, kellele võib loota, või 
oled veel poiss? Milline on isa 
ja abikaasa roll? Mis teeb me-
hest tõelise mehe? Millised 
on meeste läbipõlemishirmud 
ja ootused naisele? Kui tihti 
üks tavaline eesti mees nen-
dele asjadele üldse mõtleb?

Just nendele küsimustele 
on otsinud vastuseid enda 
elukogemusele toetudes maa-
ilmarändur ja endine profi-
korvpallur Jesper Parve. Ning 
just need on küsimused, mis 
saavad põhjalikult lahatud 

Jesperi uues ja erakordselt ot-
sekoheses raamatus „Mees. 
Otse ja ausalt“.

„Olen enamiku ajast oma 
elus ajanud taga midagi, mil-
lele ei osanud pikka aega anda 
ei seletust ega nime. Vanuse-
ga on tulnud mõistmine, et 
see, mida olen taga ajanud, on 
vabadus. Vabadus kõikidest 
jamadest, mis meid seovad 
kätest ja jalust ning mis meile 
mitte midagi tegelikult ei an-
na. Mis muudavad meie iga-
päevaelu rutiiniks. Ma arvan, 
et paljud mehed nõustuvad 
minuga. Ent selleks, et oma 

elus vabadust saavutada, peab 
sul olema munasid. Suuri 
munasid, et eksida, sest koge-
mused tulevad tihti vaid sel 
teel,“ kirjutab Jesper oma 
uues raamatus, kus ta jagab 
lugejaga kohati lausa pööra-
seid ja samas hinge minevaid 
seiku enda elust.

Täna kell 18 esitleb Jesper 
Parve oma raamatut „Mees. 
Otse ja ausalt“ ka Rakvere 
Kroonikeskuse Apollos.

Kuulutaja

KUHU MINNA

Jesper Parve Rakveres: mida tänapäeva 
Eesti mees mõtleb ja tunneb?
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Turu plats 3, Rakvere I Avatud: E–R 9.00–17.00
Telefon: +372 327 7100 I rakvere@pindi.ee

Meie Lääne-Virumaa parimad maaklerid
ja kinnisvarapakkumised

Sinu heaks loodud!

Helve Keskülla 
Maakler/hindaja

511 6466
helve.keskylla@pindi.ee

Anu Veldre 
Maakler/hindaja

501 3658
anu.veldre@pindi.ee

Merle Nagel 
Maakler

5800 3648
merle.nagel@pindi.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

SÕIDUKID

24 900 €

527 1011 78,6 m², III k

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
RAKVERES

• Toad eraldi, madalad kulud

• WC, dušš, õhksoojuspump

• Köögim, nõudepesum

49 000 €

527 1011  80,5 m², III k

MÜÜA 4-TOALINE KORTER 
ÜLESÕIDU TN, TAPA

• Hea asukoht ja planeering

• Toad eraldi

• 2 rõdu

19 900 €

527 101151 m², II k

35 000 €

  45 m², II k

54 900 €

• Hea asukoht ja planeering

• Toad eraldi, 2 rõdu, garderoob

• Maja renoveerimisel

MÜÜA 4-TOALINE KORTER 
KARJA TN, RAKVERE 

• 3 tuba, köök

• Vesi ja kanal. kinnistu piiril

• Kinnistu suurus 853 m2

MÜÜA MAJA VOORE, 
NÄPI KÜLA

527 1011

527 1011

 55,1 m², II k

43 000 €

527 1011 74,3 m²

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
LASTEAIA, LEPNA

• Klaasitud rõdu, toad eraldi

• Õhksoojusp, madalad kulud

• WC ja vannituba eraldi

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
PIKK TN, RAKVERE

• Renoveeritud, hea planeering

• Kaasaaegne tehnika

• Korter 2. tasapinnal, panipaik

ÜÜR

3toal korter Rakveres, Rahu tn 
13 III korrus, üp 58.9 m2, ÜÜR: 
200 €/kuu + komm kulud  tel.: 
50 13 658 Anu

3toal korter Rakveres, Pikk tn 62 
II korrus, üp 60,2 m2, ÜÜR: 250 
€/kuu + komm kulud  tel.: 50 
13 658 Anu

2toal korter Rakveres, Lai tn 1 II 
korrus, üp 43,7 m2, ÜÜR: 220 €/
kuu + komm kulud  tel.: 50 13 
658 Anu

2toal korter Kundas, Pargi tn 4 
II korrus, üp 37,4 m2, ÜÜR: 70 
€/kuu + komm kulud  tel.: 50 
13 658 Anu

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

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

Rakvere ,  F.G Adofi 12 ,  üp 
66,9 m2, III k, rõdu, rem vajav 
H: 36 000 € tel: 51 16 466 Helve

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

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

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

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

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

Rakvere, Lina tn, krunt 810 
m2, üp 99 m2, kaasomand, 1/2 
kinnistust H: 21 000 € tel: 51 16 
466 Helve
Rakvere, Seene tn, krunt 592 
m2, üp 155,2 m2, paariselamu 
H: 115 000 € tel: 51 16 466 
Helve
Väike-Maarja al,  Aia tn, 
kaasomand, 2 k, üp 79,05 
m2, krunt 2038 m2, palkmaja 
H: 8900 € tel: 51 16 466 Helve

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

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

Tamsalu, Sääse 8, III k, üp 47,2 
m2 H: 8 900 € tel: 51 16 466 Helve
Kiviõli, Uus 5a, III k, üp 53,7 m2  
H: 4800 € tel: 50 13 658 Anu
Väike-Maarja,  Pikk 24, II k, üp 
49 m2, enampakkumine  H: 3 700 
€ tel.: 50 13 658 Anu

ÜHETOALISED KORTERID

KAHETOALISED KORTERID

KOLMETOALISED KORTERID

MAJAOSAD

Rakvere, Karja 39, krunt 774 m2, 
üp 197.6 m2  H: 86 000 € tel: 50 13 
658 Anu 
Tapa, Pikk, krunt 1205 m2, üp 
167,1 m2, rah.seisukord H: 47 000 
€ tel: 51 16 466 Helve
Kunda, Mageranna tee, krunt 
2665  m2, üp 110,8 m2 H: 23 000 € 
tel 50 13 658 Anu

MAJAD

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

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

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

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

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

SUVILAD

MAA
Haljala v, Haljala al, Metsvindi 
tee 3/ Rakvere mnt 23, krunt 
9726 m2, ärimaa, müüakse koos 
elamuga, krunt 1,10 ha, üp 291.2 
m2, H: 69 000 € tel: 50 13 658 Anu

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

Vihula v,  Natturi  k ,  krunt 
1,48ha,  maatulundusmaa 100%, 
enampakkumine H: 110 000 € 
tel: 50 13 658 Anu

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

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

Haljala v, Haljala al, Rakvere 
mnt 23, krunt 1,10 ha, üp 291.2 
m2, müüakse koos ärimaaga 
Haljala al, Metsvindi tee 3, 9726 
m2 enampakkumine H: 69 000 € 
tel: 50 13658 Anu 

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

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

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

AHIKÜTE JA LINNAVAADE!  RAKVERE, 
PIKK 55.

2 tuba, 43,3 m², 2/2, dush, kamin.

31 990 € 

Margus Punane, 504 9998

IIDNE TALUSÜDA. VIHULA V, VIHULA. 
UUS!

Kinnistu 2479 m², maja 101 m², uued aknad. 

32 500 €

F. R. KREUTZWALDI 13. UUS!

Korrus 3/3, 2-tuba, 53,1m2

27 000 € HEA HIND!

Nele Lauk, 56975217

MAAMAJA/SUVILA SÕMERU VALLAS 
SÄMI KÜLAS

Kinnistu 19 300 m², elamu 78,5 m², saun

26 500 €

MAJA METSAVEEREL! HALJALA V, 
AASPERE. UUS!

Kinnistu 1,9 ha, maja 62 m², uued aknad, wc, dush.
Margus Punane, 504 9998

KENA KORRAS MAJAOSA! RAKVERE, 
RÄGAVERE 20. UUS!

Krunt 704 m², 4 tuba, 87,8 m², kamin, saun.    

67 900 €

AVAR 3-TOALINE KORTER RAKVERE 
VANALINNAS, PIKK 1

Üldpind 77,3 m²

1-TOALINE RENOVEERITUD KORTER 
VELTSIS, VELTSI TEE 11

Üldpind 43,6 m²

Nele Aart, 5697 5217

Margus Punane, 504 9998

85 000 €

Lili Kolberg, 55 546 025

34 990 €

Lili Kolberg, 55 546 025

12 990 €

Lili Kolberg, 55 546 025

OMA METS JA ANTS! 
ULVI, ANTSU TEE 41

Kinnistu 3,3 ha, 4-tuba, 141 m², abihooned.   

54 990 € UUS HIND!

VAADE KESKVÄLJAKULE! 
F.G ADOFFI 2, RAKVERE. UUS!

Korrus 5/5, 2-tuba, 49,9m2, 

 37 900 €

Margus Punane, 504 9998

Nele Lauk, 56975217

KODU RAKVERE LINNAS! 
EHA 14, RAKVERE

Kinnistu 831m2, 5 tuba, 97m2, 

55 000€

KODU KESKLINNAS! LAADA TN 4, 
RAKVERE

Korrus 1/5, 3-tuba, 61,5m2

41 800 € UUS HIND!

Nele Aart, 5697 5217

Nele Lauk, 56975217
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

ANNAN ÜÜRILE

VÕTAN ÜÜRILE

SÕIDUKID

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

OST

VAHETUS

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23
14,8 m2 ja 51,7 m2 
I korrus
34,2 m2 II korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

TALLINN, PAASIKU 2a

28,9 m2, 33,7 m2, 
80 m2 
0 korrus

JÄRVAKANDI, TURU tn 1

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

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2  I korrus

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

29,7 m2 ja 36,1 m2 

II korrus

RAKVERE KESKLINN, 
LAADA 16
87 m2, II korrus

• Müüa korter Rakvere kesklinnas 
otse omanikult. Tel 5348 8161

• Müüa täielikult renoveeritud, möb-
leeritud ja uue tehnika ja köögimööb-
liga 32m2  korter Kundas, 1/5kor-
rus. Võib müüa ka järelmaksuga. Tel 
5025069

• Müüa või üürile anda 1toaline kor-
ter Rakveres. Tel 55598788

• Müüa 1toaline korter Rakveres. Tel 
58084311

• Müüa 1toaline möbleeritud korter 
Haljalas Põllu 17, 43,3m2. Tel 505 4575

• Kundas müüa kolm 1toalist reno-
veeritud ja möbleeritud korterit. 
Hinnad 6 000 €/ 8 000 €/ 13 000 €. Tel 
502 5069

• Müüa 2toaline belletküttega korter 
Haljalas, Grossi poe vahetus lähedu-
ses. Hind kokkuleppel. Tasumisel või-
malikud erinevad variandid. KIIRE! 
Tel 5138016

• Müüa 2toaline väga heas seisu-
korras soodsa asukohaga võlgadeta 
korter Kiviõlis Kooli tn 4 (54 m2, 3/3 
korrus, toad eraldatud, suur köök). 
Valmis kohe sissekolimiseks. Tel 5198 
4922 

• Müüa Huljal 2toaline kõigi muga-
vustega korter 3/3, 55m2, suur rõdu, 
aiamaa. Korter vajab remonti. Tel 
58876300

• Müüa Tapa kesklinnas 2toaline 
korter, 1. korrusel, möbleeritud. 
Sobib hästi pensionärile. Hind 11 
500 €. Tel 5110478

• Müüa 3toaline korter Pagusool. Tel 
5207462 

• Müüa keskmises seisukorras 3toali-
ne korter (3. korrus, kelder) Haljalas. 
Tel 56256596

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

• Müüa 3toaline korter (otse omani-
kult) Tapal Turu 3 esimesel korrusel. 
Sanitaarremont tehtud, tühi, hind 21 
000 €. Korteril on hindamisakt. Helis-
ta 524 0514 ja läheme vaatama!

• Müüa 4toaline renoveeritud korter 
Haljalas. Tel 5568 6385

• Müüa Rakveres ½ elamust. Tel 
53586829

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

• Müüa Rakveres ilus maaküttega 
maja, kaks krunti maksab 250 000. 
Tel 5069814

• Müüa madalate ülalpidamisku-
ludega renoveeritud maja 163 m2 , 
suurel 2800 m2 krundil Huljal, Kad-
rina vallas. Kõrvalhooned: garaaž, 
kuur, puukuur ja klaaskasvuhoone. 
Ostjale kaasa küttepuude tagavara 
140 ruumi! Otse omanikult, he-
lista 55671072 või kirjuta peeter.
kymmel@gmail.com ja vaatame 
koos üle!

• Müüa kahekorruseline remonti va-
jav maja Väike-Maarja vallas. Hind 17 
999 €. Tel 5563 5727

• Müüa maja otse omanikult: 4 
tuba, köök, saun, kaminatuba ja 
garaaž , suur kelder, majapida-
misruumid. Vesi sees, kanal, oma 
settekaev. Kesklinnast 4 km, krunt 
1900 m2 ja haljastatud marjapõõ-
sad, õunapuud, ploomid. Mööbli 
võimalus, talvepuud olemas. Maja 
katus, aknad ja välisuks vahetatud, 
samuti uued küttekolded. Muus 
osas vajab viimistlust. Hind 54 000 
eurot. Tel 5110292

• Müüa hoonestatud kinnistu Harju-
maal. 1264 m2 elamumaa. Seni elatud 
aastaringselt 10 aastat. Korras aed ja 
viljapuud, marjapõõsad, hekk, palju 
erinevaid püsililli, sobiks maakoduks 
kultuuriinimestele. Pliit, soemüür, 
õhksoojuspump.Otse omanikult. Va-
hendajatel mitte tülitada. Tel 5192 
5428. Hind 39 000 €. Müügiga kiire!

• Soovime müüa umbes 40 ha põllu-
majanduslikku maad. Tel 5108818

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

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

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

• Üürile anda 1toaline puuküttega 
korter (38m2) Rakveres, 1.korrus Pikk 
37. Üür 190 eurot kuus. Tel 5034972, 
info@ko.ee

• Anda üürile Rakveres 1toaline kor-
ter kõigi mugavustega. Tel 58257184

• Üürile anda 1toaline puuküttega 
korter (38 m2) Rakveres, I korrus 
Pikk 37. Üür 190 € kuus. Tel 5034972, 
info@ko.ee

• Üürile anda pikemaks ajaks osaliselt 
möbleeritud 1toaline  rõduga korter 
(35m2) Karja tänaval Rakveres. Korter 
asub 3. korrusel alles renoveeritud 
majas. Tel 5556 1223

• Üürile anda Tapal pikaks ajaks  re-
noveeritud 1toaline krt, 2/2, ahi + 
elektriküte + konditsioneer, möb-
leeritud, 5 min rong ja poed. Üür + 
maksud umbes 150 eurot. Samas 
müüa tume pruun nahk nurgadiivan 
2.30x2.10, Vahetus variant küttepuu-
dega. e-mail: aautod@gmail.ee. Tel 
56488989

• Üürile anda 1toaline kõigi muga-
vustega korter Sõmerul 1. korrusel. 
Tel 58871954

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

• Anda üürile Pajustis 1toaline möb-
leeritud  korter 1. korrusel otse oma-
nikult. Tel 56244605

• Anda üürile Vinnis kaks  1toalist 
möbleeritud korterit otse omanikult. 
Tel 56244605

• Soovin üürida 1-või 2toalist korterit 
pikemaks ajaks. Tel 5225337

• Anda üürile heas korras, osaliselt 
möbleeritud ja madala kommunaal-
kuluga 1toaline korter Tamsalus. Tel 
53646359

• Anda üürile Uhtnas 1toaline möb-
leeritud korter  otse omanikult. Tel 
56244605

• Anda üürile 1toaline ahju küttega 
möbleeritud korter Laekveres, üür 70 
eurot + elekter. Tel 5270058

• Üürile anda või müüa 2toaline kor-
ter Sõmerul Astri 3. Tel 56227861

• Anda üürile 2toaline kõigi muga-
vustega korter Rakvere kesklinnas (2. 
korrus, möbleeritud, külmik). Üür 
180 eurot+kommunaalid. Tagatisra-
hanõue. Tel 58841029 peale 16.00

• Anda üürile Rakveres osaliselt möb-
leeritud ahjuküttega 2toaline korter, 
vesi ja kanalisatsioon olemas. Tel 
56955592 ja 56221479

• Anda üürile 2toaline korter Rak-
veres, L.Koidula tänav, 2. korrus. 
Üür 175 eurot + kommunaalid. Tel 
5539871

• Anda üürile 2toaline (49,1m2) korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 53586829

• Üürile anda 2toaline korter Tapa 
kesklinnas, 1. korrus. Üür 200 € kuus. 
Tel 5034972, info@ko.ee

• Anda soodsalt üürile 2toalisest 
puuküttega korterist 1 tuba inime-
sele, kes saab hakkama kodu korras 
hoidmisega ning koera hooldami-
sega. Tel 5285416

• Anda üürile Tapa linnas erinevad 
1-3 toalised korterid. Tel 511 0478

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Audi A6 1999. a, nahksisu, 
palju lisasid. Tel 5204322

• Müüa Nissan Almera 1,5i 66kW 
2002. a. Uuena Eestist ostetud, väga 
heas korras. Hind kokkuleppel. Tel 
502 8156

• Müüa Mazda 626 1997. a, 1.8 ben-
siin, manuaal, tumesinine, tehniliselt 
korras, rooste puudub, TÜ 04/2018, 
kindlustus aasta lõpuni Hind 650 € . 
Tel 5025069

• Müüa Honda Accord 2.0 Li 2000. a 
automaat, auto on rohkete lisadega, 
tehniliselt ja välimiselt korras, üle-
vaatus järgmise aasta suveni, kaasa 
kindlustus aasta lõpuni. Hind 777 €, 
tel 51961234

• Müüa remontivajav Volkswagen 
Golf 1,9 diisel, 1998. a, sõidab. Tel 
5558 5956

• Müüa Renault Dacia logan, 1.6, 
64kW, sedaan, bensiin, 2 x el.aknad, 
järgmine ülevaatus 08/2018, 2005. a, 
manuaal. Hind soodne, kokkuleppel. 
Tel 56648311

• Müüa heas korras Honda HR-V 
väike linnamaastur nelikvedu. 2001. 
a, 1,6 bensiin, 4 ust, auto heas kor-
ras, el.aknad, kärukonks, ülevaa-
tus 08.2018. Hind 1400 eurot. Tel 
58096086

• Müüa heas korras Chevrolet Lacetti 
1.6, 80kW bensiin, ostetud uuena Ees-
tist, 2005. a ja läbisõit ainult 130  000 
km, autol 4 ust ja halli värvi. Remon-
ti ei vaja, istu sisse ja sõida muretult. 
Hind 1300 eurot, tel 56323142

• Müüa Audi A4 Variant 1,8T 12/1998. 
a. Bensiin, tumesinine metallik, uni-
versaal, kliimaautomaatik, kesklukk, 
4 x el.aknad, originaal valuvelgedel, 
korralik. Äsja läbinud tehnilise üle-
vaatuse 12/2018, ökonoomne, sood-
salt! Rakvere. Tel 59037780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 04/2005. a, 74kW, turbodiisel, 
kuldne met, universaal, konditsio-
neer, kesklukk puldist, 4 x el.aknad, 

veokonks, uutel suverehvidel, rooste-
ta, mõlkideta, äsja läbinud tehn.üle-
vaatuse 04/2018, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 59037780

• Müüa Opel Astra Twinport 1,6i 
11/2003. a 76kW, bensiin, kuld-
ne metallik, hooldusraamat,
kliima, el.aknad, stereo, veokonks, 
läbinud tehn.ülevaatuse kehtib 
11/2017, soodsalt! Rakvere. Tel 
59037780

• Müüa Opel Vectra Elegance Sta-
tion Wagon 1,9CDTi 01/2005. a. Tur-
bodiisel, automaatkast, tumesinine 
met, universaal, kliima, kesklukk pul-
dist, 4 x el.aknad, veokonks, orig. va-
luveljed ja palju muid lisasid, sõiduk 
on heas korras, kehtiv ülevaatus 2018, 
ökonoomne, soodsalt! Tel 59037780

• Müüa Mercedes Benz B180 100kw, 
väga ökonoomne auto, must, talve-
rehvid all, automaat, väga korralik. 
Hind 2500 eurot (väike järelmaksu-
võimalus). Tel 53542997

• Müüa Volkswagen Bora 1,6i 
05/2004. a. 77kW, bensiin, hõ-
bedane, sedaan, konditsioneer,
4 x el.aknad, kesklukk puldist, tume 
salong, roosteta, mõlkideta, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
59037780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
plekkveljed 15“ 4 tk, hind 50 eurot. Tel 
53866881

• Müüa Ford Transit 2002. a. Palju 
osasid vahetatud, vajab iluravi, mui-
du sõidukorras. Hind 1300 eurot. 
Tingimise võimalus. Tel 5285416

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 1,4TDI 
01/2005. a 55kW, turbodiisel, hõbe-
dane, universaalkere, hooldusraa-
mat, konditsioneer, kesklukk, tume 
salong, pl.soojendus, kehtiv ülevaatus 
01/2018, korralik nii seest kui väljast, 
superökonoomne, kõigest 4l/100km 
kohta! Rakvere. Tel 59037780

• Müüa Hyundai Getz 1.4, 71kW, 
2008.a, bensiin, sinine met, läbisõit 
64 000, auto heas korras. Tel 5174193

• Müüa Ford Transit 2003. a. Kõr-
ge, diisel, isotermiline furgoon, kül-
mik+eleketer, originaal värv. Või 
vahetan “piruka” vastu. Hind 2000 
eurot. Tel 51909449

• Müüa Toyota Avensis 2001. a, ben-
siin. Tel 5237607

• Müüa Lada Samara 2108, 2001. a. 
Tel 5207462

• Müüa Opel Astra, diisel 1993. a. tel 
5207462

• Müüa BMW 635D 2008. a. Tel 
5207462

• HAAGISSUVILA Lunar Clubman 
275 – 2 CKW Esmane reg 2003/03. 
Lisad: el küte, gaasiküte, dušš, kraani-
kauss, wc, stereo, tv antenn, antenni 
võimendi, külmik, soe vesi, sääse-
võrgud, lae ventilaator, gaasiballoon, 
väga heas korras. Pikkus: 6200, laius: 
2140, kõrgus: 2510, tühimass: 1040, 
täismass: 1260. Hind: 7500 eurot, tel 
5069814

• Müüa Ford Mondeo varuosad 
2000-2007. a. Tel 56466933

• Soodsalt müüa 2 komplekti heas 
korras naelrehve. Toyota Corolla va-
luveljed vajadusel koos naelrehvidega 
175 (70,65) 14 tolli. Tel 558 8429

• Müüa Audi 80 B4 head naelrehvid 4 
tk koos plekkvelgedega 15“, hind 100 
eurot. Tel 53866881

• Müüa neli 175/70 R13 talve lamel-
lrehvi (ls 3000 km) koos komplektse 
tagavaravelje ja kilpidega. Tel 5566 
7536

• Müüa kasutatud talverehvid plekk-
velgedel 175/70 R 14. Tel 56569826

• Müüa talverehvid 205/55/16, ka-
sutatud mustri sügavus 6-7 mm. Tel 
5136690

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

• Müüa neli 215/65 R16 naelrehvi 
m+s  läbisõiduga 500km, koos velge-
dega 5-118 Opel Vivaro, Renault Tra-
fi c. Tel 55571997

• Müüa neli 175/70 R13 naastrehvi 
kilpidega 4x100. Tel 56678638

• Ostan 1toalise k.m. korteri Rakve-
res otse omanikult. Tel 5081 311

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

• Ostan Tapa linnas 1-3toalise korte-
ri. Tel 5697 5317

• Ostan Rakveres või Haljalas remonti 
vajava 2- või 3toalise korteri. Ooda-
tud kõik pakkumised. Tel 5188770

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

• Ostan maja Lääne-Virumaale. Tel 
5069683

• Ostan garaaži Rakveres. Hind vä-
hem kui 1000 €. Tel 5550 0588

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

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

• Maagia kv ostab või võtab müüki 
kinnisvara. www.maagiakv.ee Tel 
5855 0720, 
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REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

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

tel 508 9216

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

AUTO KLIIMASEADME-AUTO KLIIMASEADME-
TE TE REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika remont * Auto elektroonika remont 
ja elektritöödja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Autostereote ja multimee-* Autostereote ja multimee-
dia paigaldusdia paigaldus
* Haakekonksude müük ja * Haakekonksude müük ja 
paigalduspaigaldus

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

• Ostame igas seisukorras sõidukeid, 
hea pakkumise korral kiire tehing. 
Helistage ja saate teada, palju me 
teie auto eest pakume! Lääne-Viru-
maal tuleme kohale 1h jooksul! Tel 
56123431

• Ostan autoromusid. Tel 5558 5956

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

• Ostan võrri, motika K-175, K-125, 
M-172, nende osasid. Võib pakkuda 
kõike. Tel 503 1849

TEENUSED
• 4x4 maastiku hooldustööd. Tapa 
piirkond. Trimmeri, kululõike, võsa-
lõike tööd. Tel 514 8661

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Autoplekitööd parima kvaliteedi ja 
hinnasuhtega. Tel 508 6455

• Remondime Vene traktoreid ja põl-
lumajandustehnikat Väike-Maarjas. 
Täpsem info 503 9497

• Teostame fekaaliveoteenust ja 
kanalisatsioonikaevude tühjenda-
mist. Veo- ja tõste-teenus. Külmu-
nud trasside sulatus. Feka-Ekspress 
OÜ Tel 5194 4298, 5381 9930

• Settekaevude tühjendamine/pur-
gimisteenus 7kuupmeetrise mahuti-
ga Vinni vallas ja lähiümbruses. Või-
malik sõlmida perioodilisi teenuse 
osutamise lepinguid. Hind kokkulep-
pel. Tel 513 7633

• Veo-ja kolimisteenus. Tel 5061547

• 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 kaubikuga. 
Tel 521 5849

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

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
madel (2,45x9,0 m), kraana, 0,85 
eur/km, tõstetööd 25 eur/h. Tel 
5682 7009

OST

• Puksiir- ja veoteenus soodsalt. Tel 
5558 5956

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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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).

• 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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

KAUBA JA TREILERVEOD. 
Kandevõime 15 t, kraana,

kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

RKAMD EHITUS
www.rkamdehitus.ee
RENT tel 5300 2086, 
EHITUS tel 501 7047

* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi
     NB! Hinnad sõbralikud

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

• Ehitus- ja remonditööd, toru- ja 
san.tehnilised tööd, siseviimistlus-
tööd, plaatimine, tapeetimine, värvi-
mine, parketipaigaldus. Tel 518 7979

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

• Ehitus- ja remonditööd nii eramu-
tes kui korterites. Vannitoad, sisevii-
mistlus, soojustamine, voodrivahe-
tus, terrasside ehitus, san.tehnilised 
tööd. Hinnad mõistlikud. Tel 5373 
4876

• Pakume sise-ja välisehitustöid, tee-
me teile soojustuse, uued vaheseinad 
või renoveerime vana kodu uueks. 
Kui soov, siis pakume välja erinevaid 
ideid ja lahendusi. Kuna palgad on 
väiksed, siis vajadusel võib ka küsida 
järelmaksu kohta. PS! Meie tehtud 
osasid töid saate piiluda facebooki 
lehel ColdConstructions. Helistage 
meile ja leiame sobiva hinnalahen-
duse! Assistent Janne 53004548, Ma-
rio 56812496. E-mail: coldconstruc-
tions@gmail.com. Teeme tööd üle 
Eesti! Cold-Contructions OÜ

• Teostan plaatimistöid. Vannituba-
de remont, torutööd. Tel 5670 9080

• Ehitus, siseviimistlus, remont ja 
lammutus. Tel 504 5560

• Teostan siseviimistlustöid ja korte-
rite remonti. Tel 5670 9080

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

• Pehme mööbli remont, riide 
valik, veo võimalus. Tel 32 27822, 
5061547
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• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektritööd. Tel 53495632

• Pakume niiskuse ja hallituse väl-
timiseks teemantpuurimist koos 
värskeõhuklappide paigaldusega. 
Teenuseid on võimalik tellida ka eral-
di. Kontakt: info@kckteemant.eu; tel 
517 4192

• Rehvitööd Pajustis. Tel 55567362

• Pinglagede paigaldus. Kui Sulle 
sobib kiire töö ja tolmuvaba pai-
galdus, siis oleme Sulle abiks. Sõb-
ralikud hinnad. info@berivan.ee. 
Tel 551 7819

• Automaatika tiib- ja liugvä-
ravatele. Tõstuksed, tõkkepuud, 
remont. Tel 5555 8293, tenentte@
gmail.com

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

• Kaevetööd laadur-ekskavaatori-
ga. Hind kokkuleppel. Tel 5224429

• Rakkekaevude kaevamine, puhas-
tamine ja remont. Rõngaste vaheta-
mine. Tel 557 4792

• San.tehnilised tööd. Kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Toru- ja santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

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

Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

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

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitus (sise- ja 
välistrassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤  Reoveepaak ide  ja 
septikute müük ning 
paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

TORUTÖÖD

Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

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

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame detaile 
paatidele, autodele 

mootorratastele, trepi 
käsipuid ning piirdeid jne 

vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5341 3351, 5306 0060

Rakmettrans

Epopõrandad,
polüuretaan- 
ja akrüülmass 
pinnakatted. 

Paigaldus ja hooldus. 

Tel. 529 2781
info@epoporand.ee
www.epoporand.ee

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

E,K,R 9-17

Tel 523 3869
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

• 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

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

 

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

Omame kogemust antud valdkonnas üle 10 aasta. 

Kontaktid: 513 4182 ja 5354 4606 

                    Tekoflex1@gmail.com 

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

 

Liug- ja tiibväravad  
Metallaiad ja piirded 

kvaliteetne  
väravaautomaatika  

Lukud ja uksesulgurid 
Välis- ja  siseuksed 
Müük, paigaldus,  

hooldus 

Tel. 566 20 860  
www.seesamava.ee       

• vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 

ehitus (sise- ja välis)

• septikute ja 
biosüsteemsete mahutite 

paigaldus

• san.tehnilised tööd. 

Hinnad soodsad. 

Info 5373 4876

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Teen kindakrohvi (korst-
nad, soojamüürid, seinad jne). 
www.kenriko.ee, tel 508 3305

• Korstnapühkija- ja pottsepateenu-
sed. Tel 522 1165

• Korstnapühkija puhastab ja hool-
dab küttesüsteeme. Viru Küttesüstee-
mid OÜ. Tel 5664 4440

• Kodu tuleohutuks ja kütmine efek-
tiivseks! Kas küttekolded ja korstnad 
on hooldatud? Telli korstnapühkija 
ja astu ohutult ja soojas talvele vastu! 
Tel 56 979 936

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, küttesüsteemid. Tel 
55528487 Vaiko

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Soojustan ja polsterdan uksi. Tel 
56468055

• Korstnapühkija ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487 Vaiko

• Felix Bänd, parim ja soodne. Tel 
55593419

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

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

• MAHE tõmbab teie peo käima 
igal pool, igal ajal ja iga ilmaga.  
Tel 5097850

• Õhtujuht sisustab Teie juubeli. 
Tel 553 5885

• Pressin õunamahla. Tel 5390 9168

• Hekkide hoolduslõikus. Tel 514 
3787

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

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

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

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

• Kodumasinate remont ja paigal-
dus (külmkappide, pesumasinate, 
nõudepesumasinate, mikrolaineah-
jude jne.) Teenus võimalik ka kodu-
kutsel. Tel 5648 7258

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

• Torni juuksurid: Liis, tel 56816206 
ja Alli, tel 56203174 ootavad teid Rak-
veres Laada 14. Küünetehnik (pedi-
küür) Siiri, tel 56339634. Uudis! Meie-
ga liitus massöör Tiina, tel 55673125

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

• Klassikaline massaaž, tselluliidi-
massaaž, Tai seljamassaaž, jumesta-
mine, ripsmete ja kulmude keemiline 
värvimine ja modelleerimine, Lash 
Lift ripsmete püsikoolutamine. Tel 
5561 9793

ELAMUAUDIT OÜ

KORTERIÜHISTUTE 
NÕUSTAMINE HOONE 
RENOVEERIMISEKS

KredEx’i tehniline konsultant

energiaauditid

energiamärgised

termopildistamine

Tel: 5098 440
urmas@elamuaudit.ee
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OST

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

SAAME 
1 AASTASEKS

31.10
SÜNNIPÄEVA PUHUL 

KOGU KAUP 

-25%

KODU

KÜTTEPUUD

EHITUS

• Helista, kui on kuuri vedelema jää-
nud mittevajalikke ja aegunud (kuid 
töökorras) puutöömasinaid, mida 
võiks tasuta ära anda algajale huvili-
sele. Tel 5558 0656

• Müüa paneelid 30 € tükk. 1,40x70x12 
kasutatud silikaatkivi 15 senti tükk.
Tel 5835 2454 

• Müüa 2 puidust riiulit kahe vahe-
riiuliga. 80x70x37cm. Tel 5699 6594

• Müüa trenažöör, mis ei ole kasuta-
tud (raleikh fi tness), hind kokkulep-
pel. Laud 129x73 hind 25 eurot. Tel 
53495625

• Müüa velotrenažöör, naistejalgra-
tas ja villast lõnga. Hind kokkuleppel. 
Tel 56636045 õhtuti

• Müüa soojustatud puitmetall vära-
vad koos sulustega, ka paigaldus. Tel 
5168383

• Tasuta ära anda täitemuld ca 80 
tonni. Sobib ideaalselt pinnase tõst-
miseks ja muru aluspinnaseks. Koori-
tud koduhoovist tänavakivide paigal-
duse ajal. Asub Rakveres. Tel 5141111

• Müüa kasutatud pumbakaevu 
tsinktorusid läbimõõduga 40mm, 6 
tk, 3,8 m koos varrastega läbimõõ-
duga 10 mm. Soodsa hinnaga. Tel 
58528509

• Müüa kasutatud hästi hoitud nahk-
diivan ja kaks tugitooli. Hind 150 eu-
rot. Tel 56989015

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seisma jäänud asju: mööbel, 
nõud, mänguasjad, jalgrattad, ga-
raažitööriistu ja tarvikuid. Paku jul-
gesti! Tel 5616 5761

• Ostan nõukogudeaegse vahvliküp-
setaja, mulksukannu, Vana Toomase 
lambi, kummiratastega aiakäru ja 
muud huvitavat kila-kola - majapida-
mise likvideerimisel jäänud esemeid. 
Tel 503 1849

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

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

• Ostan raamatust kuni mööblini, iga-
sugust kila-kola. Tel 5808 1220

• Ostan loomakaalu. Tel 55684353

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

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

JALGRATTAD 

Naistele ja lastele laias 
valikus odavad rattad.

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

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

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

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

Rakvere, Vilde 14 (bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240 • Vaata ka Kuldne 
Börs - mopeedid; rollerid; ATV-d

MOPEEDID, ROLLERID, 
ATVD

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

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLIKAUPLUSSE 
SAABUS MÜÜGILE 
PALJU ISKU, ASKU, 

MASKU UUT 
ja kasutatud mööblit, 
diivaneid, nurgadii-

vaneid, puit-ja metall-
voodid, söögilauad, 

kušetid, puit 
riidekapid. 

Lai valik kummuteid 
ja palju huvitavat. 

Olemas transport.

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15, 
P  suletud 

Tel 506 9814

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

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

• Müüme 3m leppa. Tel 5012 905

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

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

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa soodsalt küttepuid koos veo-
ga. Asume Kadrina lähedal. Tel 5199 
4895

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

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

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

• Kuivad pliidipuud. Segapuit, 30 
cm. Pakitud 40 l võrk-kottidesse. 1 
kott/1,80 ja saarepuu 1 kott/2,10, pii-
ratud kogus. Transport. Tel 501 2326

• Müüa küttepuid. Sanglepp, toores. 
Tel 5853 0124.

• Müüa pellet Premium 8 mm. Alus 
170 eurot, võimalus osta 15 kg kaupa. 
Puitbrikett (hele ja tume). Alus: hele 
150 eurot, tume 165 eurot. Transpor-
di võimalus. Lisainfo tel 56600177, 
56937935

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

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

• II sordi materjal alates 140 €/
tm+ km (terrassilaud, voodrilaud, 
tuulekasti laud jne). Küttegraa-
nul Premium 6 mm 144 € alus+ 
km, 960 kg. Kütteklotsid 30L kott 
1€ km-ga.  Saematerjal 22x100 
140 €/tm+ km. Saadaval teisi 
ristlõikeid erinevate hindadega. 
Tel 5306 7722

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Remm Puit OÜ
 Müüb Vinnis:

Kuivatatud saematerjali
Servamata lauda

Tel 508 3841
remmpuit@gmail.com

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

Loe kuulutusi ka

kuulutused.kuulutaja.ee



Kuulutaja reede, 27. oktoober 2017 15TASUB TEADA

Saada
kuulutuse tekst

kuulutus@kuulutaja.ee

Helista
32 25 093

Tule 
toimetusse

Tobia küla, 

Rakvere vald 

E - R 9-17 

Eraisikute reakuulutusi 

võetakse vastu ka Rak-

veres Vilde 6a asuvas 

Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. 

Kauplus avatud 

iga päev 10-22

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

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

MUUD

 Siiras kaastunne Ailile ja 
Andrale kalli venna ja poja

ANDRUS JUHANSONI 

kaotuse puhul. 

Eha ja Enn

Perekond Nisumaa, sügav 
kaastunne teile ema, ämma, 
vanaema ja vanavanaema

 SELMI NISUMAA 

surma puhul.

Mare ja Rein Kadrinast ning 
Mare ja Arvo Tallinnast

Südamlik kaastunne Rita 
Leemetsale ja tema perele kalli 

ema, vanaema, vanavanema

 ELENA NOKS

kaotuse puhul.

Urve, Paul ja Kristel perega

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turul 26.10.2017. a:
Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim 
hind

Kartul kg 0,40 0,50

Petersell kg 8,00

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 5,00

Porrulauk kg 3,00

Mugulsibul kg 1,50 1,80

Tomat kg 3,00 3,50

Roheline tomat kg 1,50

Värske kapsas kg 0,40

Hapukapsas kg 1,50

Porgand kg 1,00

Kaalikas kg 1,00

Punapeet kg 1,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Aeduba kg 4,00

Kõrvits kg 1,00

Kibepipar kg 8,00 10,00

Jõhvikad liiter 4,00

Pohlad liiter 3,00 3,50

Õunad kg 0,50 1,50

Ploomid kg 2,50 3,00

Kukeseened kg 8,00

Metspähklid kg 5,00

Mesi kg 8,50 10,00

Värske räim kg 1,30

HINNAD RAKVERE TURUL

Turul veel müügil:
* sügislilled - krüsanteemid, kanarbikud

* tööstuskaup - riided ja jalanõud
* kasutatud riided

* igal laupäeval saunavihad

4. novembrist turul taas TOORPIIMA müük!

METS

LOOMAD

TEATED

TUTVUS

VANAVARA

• Müüa traktor MTZ-04 ja T-16. Tel 
5558 5956

• Müüa toidukartulit “Agria”, “Laura”, 
“Leyla”. Asukoht Aasperes. Transpordi 

PÕLLUMAJANDUS

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

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

• Ostan nõukogudeaegse vahvliküp-
setaja, mulksukannu, Vana Tooma-
se lambi, kummiratastega aiakäru 
ja muud huvitavat kila-kola - maja-
pidamise likvideerimisel jäänud ese-
meid. Tel 503 1849 ˇ

• Müüa koerakutsikas. Ema saksa-
lambakoer. Tel 5116133

• Müüa 3 emahane ja 1 isahani, noori 
jäneseid. Tel 56257052

• Müüa eri vanuses ja värvitoonis kit-
sed ja sikud. Tel 5543596

• Võtan hoida Teie lemmik-loomi. Tel 
5394 2814

• Soovin osta väikese koera väikeseid 
kutsikaid. Tel 5560 9715

• Müüa tuhkrukutsikad. Hind 50 eu-
rot. Tel 58782304

• Müüa vene sinised kassipojad. Tel 
56858009

• Anda ära ilusad kassipojad. Tel 
58787173

• Ära anda keskmist kasvu koera kut-
sikad. Tel 56386269

• Raietööd, metsa väljavedu traktori-
ga. Tel 520 9687

võimalus. Tel 5565 1553

• Müüa toidukartulit “Laura”, “Ariel-
le”, “Vinetta”. 0,30 €/kg, vedu. Vahe-
metsa talu. Tel 520 2036

• Müüa toidukartulit Laura. Asume 3 
km Rakverest. Tel 53345348

•Müüa lambaid, lambaliha. Tel 514 
3787

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Tel 5354 3002  või 
505 9151

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

• Tapamaja müüb lihakehasid koha-
letoomisega. Tel 5351 7414

• Kartuli müük, erinevad sordid, 
transport. Hind kokkuleppel sõltuvalt 
koguselt ja transpordist. Kartul asub 
Viru-Nigula lähedal. Urmas. Tel 527 
1369

• Oktoobrist toimuvad erinevatele 
keeletasemetele ja gruppidele vene 
keele suhtluskurused täiskasva-
nutele. Kui sa oled huvitatud heast 
keeleoskusest, siis mine veebilehele 
www.apkeelekursus.eu ja registreeru, 
sest julge suhtlemine viib eesmärkide 
täitumiseni. Tel 53444542

• Vanaduspensionil olev mees tuleks 
kaaslaseks toredale naisele, kellel 
peenra-ja aiamaa, et toeks olla teine-
teisele ja elus edasi minna. Adofi  tn 
11, pk 246, 44310, Rakvere

• Naine, 70aastane soovib tutvuda 
Tallinna lähistel pikemat kasvu me-
hega 60+. Tel 55648331

• www.toonklaas.ee

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

•Müüa Družba, kreissaag, keevitust-
rafo, trafo 380/220. Tel 5322 6176

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

kuulutused.kuulutaja.ee

KUULUTA

TALVEAEG TOOB 
MUUDATUSI ELRONI 
SÕIDUPLAANIDESSE

Seoses talveajale ülemi-
nekuga muutuvad Elroni 
sõiduplaanid. Muudatu-
sed on tingitud rahvus-
vaheliste reisirongide 
sõiduplaanide muutumi-
sest.

Alates pühapäevast, 
29. oktoobrist on muu-
datusi nii ida-, lääne-, 
kagu- kui ka edelasuuna 
sõiduplaanides. Olulisim 
muudatus puudutab õh-
tust Narva-Tallinn reisi nr 
227, mis hakkab väljuma 
pisut rohkem kui tund 
hiljem, startides Narvast 
kell 19.32 (seni kell 18.18). 
Taas on sõiduplaanis ta-
gasi Pääsküla pärastlõu-
nased reisid nr 714 ja 717 
ning õhtune reis nr 726.

Läänesuunal jätkuvad 
raudteeremondid Vasa-
lemma-Riisipere lõigul 
kuni 10. novembrini. 
Tööpäeviti on Tallinn-Rii-
sipere liinil mõlemal suu-
nal kolm reisi Keila-Rii-
sipere lõigul asendatud 
bussidega. Nädalava-
hetustel – 29. oktoobril 
ning 4. ja 5. novembril 
– on samal lõigul asen-
datud bussidega kõik Tal-
linn-Riisipere liini reisid.

Täpsed sõiduplaanid 
on leitavad Elroni kodu-
lehelt http://elron.ee/
avaleht/soiduplaan/.

Seoses sõiduplaanide 
korrigeerimisega muutu-
vad ka osade reiside väl-
jumisteed nii Balti jaamas 
kui ka Tartu jaamas. Täp-
sem info on leitav Elroni 
kodulehelt http://elron.
ee/peatused/.

Kuulutaja
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

seahakkliha 2,35 €/kg
Pakume laias valikus kiiresti valmivaid

snitsleid, kotlete ja lihalõikeid
Vaala Keskuse lihapood avatud ka pühapäeviti

Vaala Keskuse ja Pika tn lihapoes
Oma Põrsa sünnipäeva puhul

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

Pakkumine kehtib kuni 30.11.2017

Valik klaasipuhastajaid,

pirne, tulesid kuni

TELLI SOOJUSPUMBA HOOLDUS ÕIGEAEGSELT!
OLE TALVEKS VALMIS!

TEL 56 789 000
Fr. R. Kreutzwaldi 22 a, RAKVERE

ALATES

650EUR

Ideaalne soojuspump suvilasse või maakoju!
Küta või jahuta

fujitsu
soojuspumbad

TEHNOÜLEVAATUS
• sõidu ja veoautod-

• mootorrattad
• haagised
• traktorid
• sõidumeerikute

taatlemine (eelregistreerimisega)

Lepna tee 1, Rakvere, Egesten OÜ
Tel 5559 5857, 5348 8919, 325 8924

KORDUSÜLEVAATUS TASUTA

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
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