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Rakvere Kütteladu müüb:

150 €/tonn 1,60€

135€ 1,50€

165€ 2,60€

* PUITBRIKETT ÜMMARGUNE

,

* PUITBRIKETT KANDILINE

,

* SAEPURUGRAANUL 8mm

,

10 kg/pakk

0,96t 10 kg/pakk

0,975t 15 kg/kott
TEL 32 51 101

www.algaveod.eeNarva tn 17, Rakvere E-R 8.30-17.30, L 9-14, P-suletud

Ideest teostuseni!

Jaama pst 5, Rakvere
Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com

Koduleht: www.küttesalong.ee

Järelmaksu

võimalus!

PELLETI SOODUSKUU!

173,33 €/tonn

169 €/alus

UUDISTOODE! 10kg pelletikotid 1,85 €/kott

www.k-kummid.ee

Müügil uus partii väga korralikke, KASUTATUD TALVEREHVE!

OÜ KK-RIDEEN

K- KUMMID

Igale kliendile
KOHVI TASUTA!

Väga suur valik uusi ja

kvaliteetseid, vähe kasutatud

TALVEREHVE 13”-21” ning VELGI!

HINNAD SOODSAD!

Meilt ostetud rehvidele PAIGALDUS TASUTA!

17

aastat

kogemusi

* v.a tasakaalustamine

Rakvere, Tõrma Tööstusküla, tel: 324 4090

Tartu, Vasara 50B, tel: 5124 299
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Juba aastaid on Rakvere lin-
nas sõitnud eakad ühistrans-
pordiga tasuta alates vanu-
sest 70 eluaastat. Vaatamata 
sellele, et käesoleva aasta jaa-
nuarist on ühistranspordi 
korraldus maavalituse päde-
vusest linna korraldada läi-
nud, pole selles valdkonnas 
muutusi tehtud ja tõenäoli-
selt ei tehta ka lähitulevikus.
Praegu veel algab riiklikult 
kehtestatud pensioniga 63. 
eluaastast. Rakvere linnas on 
eakaid vanuses 63-70 paari 
tuhande ringis, ja vanemaid 
teist sama palju. Miks me ole-
me jaganud need inimesed 
gruppidesse? Miks ei võiks 
sõita tasuta kõik vanadus-
pensioni välja teeninud ko-
danikud?
Tuleb meeles pidada, et ea-
kad on oma panuse linna 
arengusse juba andnud, nad 
on olnud tublid maksumaks-
jad. Nüüd on linna kord näi-
data üles hoolivust. Mida 
muud näitaks tasuta trans-
port kui linna suhtumist neis-
se?!
Olen alati olnud seda meelt, 
et kohaliku omavalitsuse ko-
hustus on aidata neid, kes 
veel ei jõua või kes enam ei 
jaksa. Ka antud olukorras ei 
näe ma põhjust, miks tasuta 

sõidule peaks kvalifitseeruma 
alles 70. eluaastast, või kui, 
siis vaid kulude kokkuhoiu 
pärast. Ent on siis tõesti see 
vanusegrupp linnale teenimi-
se kohaks?
Pean väga oluliseks, et inime-
sed saaksid tunda end ühis-
konna aktiivse osana, mitte 
kõrvale heidetuna. Paraku on 
meie ühiskonnas üsna palju 
neid eakaid, kellel vanuse tõt-
tu on jäänud lähedaste ring 
ahtaks. Ka kaasaegsed inter-
neti sotsiaalvõrgustikud ei ole 
kõigile veel käepärased, seega 
oleks hea soodustada nende 
inimeste omavahelist suhtle-
mist soosivaid asjaolusid – 
näites ühistranspordi kasuta-
mist.
Ehk hoiab just tasuta trans-
port meie väärikad eakad 
kauem ühiskonnas sotsiaal-
ses plaanis vitaalsetena, sest 
annab võimaluse ja motivat-
siooni sõita polikliinikusse, 
kauplusesse, parki jalutama, 
kellelegi külla. Liikumisvaba-
dus mõjutab otseselt meie 
elukvaliteeti.
Teisalt, linnal tuleb need bus-
sid nii ehk naa käigus hoida, 
seega oleks mõistlik, kui seal 
sõidaks võimalikult palju ini-
mesi.
Ka minu käest on mitmeid 

kordi küsitud, miks Rakvere 
linnas nii on? Miks mõnes 
muus piirkonnas arvestatak-
se kogu eakate grupiga?
Oleme seda küsimust aruta-
nud ka fraktsioonis ja tegime 
linnavolikogus ettepaneku li-
sada vastavasisuline punkt 
linna arengukavasse. Esimese 
hooga lükati ettepanek tagasi 
ja heakskiitu see ei saavuta-
nud. Valitsev koalitsioon põh-
jendas otsust sellega, et on 
vaja teostada uuringud, kaar-
distamaks linnatranspordi 
kasutamist erinevatel kellae-
gadel ja päevadel ning milline 
on keskmise kasutaja profiil.
Jah, olen ka sellega päri, sest 
viimatine uuring ühistrans-
pordi marsruutide ja otstar-
bekuse osas tehti minu mäle-
tamist mööda kümmekond 
aastat tagasi, seda Lääne-Viru 
Maavalitsuse tellimusel. Tä-
naseks on olukord muutu-
nud.
Otsustasime uurida, mida 
linnarahvas sellest kõigest ar-
vab. Seega palun täitke kõrva-
lolev küsimustik ja saatke 
meile tagasi. Teie arvamus on 
meile tähtis.

Urmas Tamm,
Rakvere linnavolikogu 

keskfraktsiooni esimees

Lääne-Virumaa Keskraama-
tukogu ootab tasuta nõuan-
detundidesse kõiki täiskasva-
nuid, kes tahavad arvuti ja in-
ternetimaailmaga tutvust te-
ha. Oodatud on nii need, kes 
arvutit juba kasutavad, kuid 
mõnes asjas hätta jäävad, kui 
ka need, kes on otsustanud 
asja käsile võtta, ent ei tea, 
kust alustada.

Nõuandetundides tegeleb 
raamatukoguhoidja iga õppi-
jaga individuaalselt, see aitab 
õpitava paremini selgeks saa-
da. Teemad puudutavad en-
nekõike arvuti algõpet ja in-
ternetiotsinguid, ID-kaardi ja 
e-posti kasutamist, aga ka 
sotsiaalmeediat ja muud, 
milles raamatukoguhoidjad 
ise pädevad on.

Nõu ja õpetust saab igal kol-
mapäeval ja neljapäeval kl 
13-19. Raamatukoguhoidjate 
aja planeerimiseks ja võima-
likult hea teeninduse tagami-
seks soovitatakse tulekust 
eelnevalt teada anda telefoni-
numbritel 3225971; 3225969 
või raamatukogus kohapeal.

Kuulutaja

Keskraamatukogus antakse nõu arvuti kasutamises

Miks Rakveres on linnatransport 
tasuta alates 70. eluaastast?
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Hiljutisel volikogu istun-
gil tutvustas Rakvere 
linnapea Mihkel Juhka-
mi 2017. aasta eelarvet, 
mille kohaselt plaani-
takse linna hallatavate 
asutuste töötajate pal-
ku tõsta. 

Liisi Kanna

„Oleme saanud süsteemi nii 
toimima, et oktoobri alguseks 
panime laias laastus eelarve 
numbrid kokku,“ tõdes Juh-
kami heameelega linnavalit-
suse töö sujuvust. „Ka meie 
võime laene tagasi maksta on 
säilinud.“

Tulud
Eelarvesse märgitud tulude 
osas nentis Juhkami, et suuri-
maks allikaks on jätkuvalt 
füüsilise isiku tulumaks. Pla-
neeritud summaks järgmisel 
aastal on 10 071 048 eurot. 
Eelarve aruandes on 2017. 
aasta põhitegevuse tuludeks 
kokku märgitud 16 987 970 
eurot.
Kõne alla tuli ka maamaks, 
mille osas linnapea tõdes, et 
maksu laekumine on olnud 
suhteliselt stabiilne ning 1,5 
protsendise määra muutmist 
eelarve koostamisel kavanda-
tud ei ole.
Kohalikel omavalitsustel on 
õigus kehtestada mootorsõi-
duki-, loomapidamise-, rek-
laami-, lõbustus-, parkimis- 
ning teede ja tänavate sulge-
mise maksu. Rakvere linn ra-
kendab üksnes viimast. Kuna 
tulevaks aastaks ei ole kavan-
datud suuremahulisi vee- ja 

Rakvere lasteaiakasvatajatele 
plaanitakse palgatõusu

Rakvere linnapea Mihkel Juhkami (paremal) rääkis, et tuleva aasta eelarve tegevuskuludes 
eelmise aastaga võrreldes drastilisi muutuseid ette näha ei ole. Vasakul Rakvere linnavolikogu 
esimees Toomas Varek. 

Foto: Liisi Kanna

kanalisatsioonitrasside reno-
veerimisprojekte peaks mak-
sulaekumine olema langevas 
trendist, planeeritud sum-
maks 3000 eurot.
„Oleme arutanud ka parki-
mismaksu kehtestamist, ent 
leidnud, et see ei ole mõist-
lik,“ tõi linnapea välja.
Juhkami rääkis, et tulude kal-
kulatsioonist on välja jäetud 
Tallinna tänav 5 asuva komp-
leksi müügitulu. „Tõenäoli-
selt lisandub tulude poolele 
viie nulliga number, see on 
vaba raha,“ sõnas ta ning li-
sas, et ettevalmistusprotses-
siga hakatakse lõpusirgele 
jõudma.

Kulud
„Tulud on see baas, mille 
pealt saame kulud kalkuleeri-
da,“ selgitas Juhkami. „Üldi-
selt on tegevuskulud eelmise 
aasta tasemel. Drastilisi muu-

datusi üheski valdkonnas ette 
näha ei ole.“
Siiski ühe olulise muudatuse-
na plaanitakse linnavalitsuse 
hallata olevate asutuste töö-
tajate palgatõusu. „Plaanitud 
on kolme kuni nelja protsen-
dine palgatõus umbes 90 
protsendile inimestest,“ sõ-
nas Juhkami.
Seejuures lähtutakse samast 
põhimõttest nagu hiljuti toi-
munud linnavalitsuse tööta-
jate palgaarvestamise muut-
misel, mille käigus vähenes 
32-astmeline süsteem 24-ast-
meliseks. 
„Erandiks on lasteaiakasvata-
jad ja huvikoolide õpetajad, 
keda ootab kümne protsendi-
ne palga alammäära tõus,“ 
tõi linnapea välja. 2017. aas-
tal on lasteaedade kõrghari-
dusega lasteaiaõpetajate ja 
tugispetsialistide ühe ameti-
koha töötasu alammääraks 

arvestatud 900 eurot. Juhka-
mi nentis, et see on linna 
jaoks suur asi, kui arvestada, 
et lasteaedade kõigist kulu-
dest moodustavad personali-
kulud ligi 90 protsenti.
Ühe põhimõttelise muutuse-
na tõi Juhkami välja, et uuel 
aastal plaanitakse lõpetada 
Rakvere rahvamaja ringijuh-
tide palkade maksmine ning 
see summa, 23 000 eurot, lii-
detakse kultuuritoetusega. 
„Tahame kultuurivaldkonna 
rahastamist selgemaks muu-
ta,“ selgitas Juhkami.
Eelarve ei ole siiski veel lõpli-
kult koos. Keeruliseks muu-
dab olukorra see, et riiklikust 
tasandusfondist tulev summa 
ei selgu veel niipea. „Riigieel-
arve võetakse arvatavasti vas-
tu detsembris, tasandusfon-
dide kohta saame alles aasta 
alguses teada, heal juhul jaa-
nuaris,“ rääkis Juhkami.

Maavalitsus tunnustab 
tervisedendajaid
Lääne-Viru maavalitsus soovib tunnustada inimesi, kes 
panustavad oma aega ja energiat maakonna tervisedenduse 
järjepidevaks arenguks.
Aasta tervisedendaja tiitliga tunnustatakse inimesi, kes on 
oma tööalase või ühiskondliku tegevusega olnud eeskujuks, 
silmapaistvalt panustanud maakonnas inimeste tervise 
parendamisse ja väärtustamisse ning edendanud valdkon-
da paikkonna tasandil.
Esitada võib kõiki tublisid inimesi, kes panustavad rahvasti-
ku tervise edendamisse oma igapäevase töö käigus, projek-
tipõhiselt või vabatahtlikult.
Kirjalik ettepanek koos põhjendusega ja tunnustust vääriva 
inimese kontaktandmetega esitada Lääne-Viru maavalit-
susele märgusõnaga „Aasta tervisedendaja“ hiljemalt 1. no-
vembriks aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või 
e-posti aadressil Kaidy.Aljama@laane-viru.maavalitsus.ee.
Nominendid ja laureaadid kuulutatakse välja 17. novembril 
toimuval kodanikuühenduste konverentsil Aqva Hotel & 
Spa konverentsisaalis.
Seni on Lääne-Viru maakonnast tunnustust pälvinud 
Lääne-Viru maavalitsuse tervisedenduse spetsialist Olga 
Boitsov (2012), Päästeameti Ida päästekeskuse juhtivspetsi-
alist Milvi Kompus (2013), Rakvere Triinu lasteaia õpetaja 
Viivika Roostar (2014), Haljala Gümnaasiumi sotsiaalpeda-
goog, õpetaja Tiina Pihlak (2015).

Kuulutaja

Muutuvad 
Elroni Idasuuna sõiduplaanid
Pühapäevast, 30. oktoobrist muutuvad Tallinn-Aegviidu, 
Tallinn-Narva ja Tallinn-Pääsküla liini reiside väljumisajad.
Talveajale ülemineku tõttu muutuvad Moskva rongi sõidu-
ajad, mis omakorda toob muudatusi Elroni sõiduplaanides-
se.
Olulisim muudatus sõiduplaanis puudutab õhtuse Nar-
va-Tallinn reisi 227 väljumisaega: rong väljub senisest üle 
poole tunni hiljem, startides Narvast 19:48 (seni 19:11). Tal-
linn-Aegviidu liini nelja reisi sõiduplaanis on kuni 20minu-
tilisi muudatusi. Narva-Tallinn liini reiside 220 ja 224 välju-
misaegades on mõneminutilised muudatused.
Tallinn-Tartu liinil kehtib edasi senine sõiduplaan.
Seoses muudatustega teiste reiside graafikutes on 30. ok-
toobrist muudatusi ka Tallinn-Pääsküla liini sõiduplaani-
des.
Jooksvalt täienevat infot sõiduplaanide kohta saab Elroni 
kodulehelt või tasuta rongiinfo telefonilt 6160245. Nädala-
vahetustel ronge asendavate busside peatused on märgista-
tud Elroni värvides tahvlitega.

Kuulutaja

Lääne-Virumaa tervisenõukogu Tiina Pihlakut (ees keskel) 
õnnitlemas. 

Foto: Kristel Kitsing
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läbi veebikesk-
konna aasta 
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hinnaga!
Kuulutus ilmub 
nii portaalis kui 
ka paberlehes

Kadrina vallas elav pe-
rekond Lužkov ehitas 11 
aastat tagasi endise Hõ-
beda mõisa maale maja 
ning jätsid linnaelu sel-
jataha. Nüüd on Kersti 
ja Georg Lužkov haka-
nud ka hobitalunikeks, 
kasvatatakse kitsi ning 
valmistatakse koos äri-
partnerite Sille ja Tõnu-
ga juustu ning seepi.

Liisi Kanna

Kuidas tuli mõte kitsed võtta? 
„Läks nii, et koos uue elami-
sega saime kaasa ka vana 
maakivist laudahoone, mis 
kohe ootas uusi elanikke. Tek-
kis idee, et taastaks endise 
karjamõisa traditsioonid. 
Kuulasime teiste edulugusid, 
kuidas inimesed võtavad loo-
mad ja saavadki hakkama. 
See andis indu,“ rääkis pere-
naine Kersti. „Alustasime 
väikselt, et kui ebaõnnestu-
me, siis on tagasitee olemas. 
Kutsusime kampa ka pere-
sõbrad, kes meie rõõmuks 
nõus olid. Siiani ei ole sellist 
tunnet tekkinud, et vale 
samm sai tehtud.“ Naise sõ-
nul tundus just kitsepidami-
ne kõige teostatavam ning 
muid võimalusi väga pikalt ei 
kaalutud.

Lüpsmist ja juustu val-
mistamist õpiti omal 
käel
Esimesed 13 kitsetüdrukut 
võeti Hõbeda farmi eelmise 
aasta kevadel. „Sügisel ostsi-
me neile sõbraks ühe isase – 
Leonardo,“ jutustas Kersti. 
„Läks nii õnnelikult, et kõik 

Hõbeda farmis peetakse mahedaid kitsi

Kersti Luzkov rääkis, et laudas kitsede juures peab hommikul olema juba enne poolt kuut. 
Foto: Liisi Kanna

emased jäid tiineks. Sel keva-
del oli kümme tüdrukut ja 
kümme poissi lisaks.“
Kersti sõnul ei teatud poegi-
misest alguses suurt midagi. 
„Esimeste poegimiste ajal oli-
me kõik kampas ümber kitse-
de, aga nad saavad tegelikult 
kõigega ise hakkama. Hiljem 
käisime vaatasime ainult üle, 
puhastasime nabad ning 
kontrollisime, et talleke hak-
kaks piima imema,“ meenu-
tas perenaine. „Kitsemam-
mad võtsid kõik talled omaks 
ja lutiloomi ei olnud.“
Hõbeda farmi kitsi peetakse 
mahedalt, seepärast peavad 
talled 45 päeva emapiima 
saama. Lisaks ostetakse sööt 

mahetootjailt. Loomad pea-
vad saama vabalt ringi joosta 
ja ise valida, millal olla õues 
ja millal ruumis sees. Päeval 
saavad kitsed endiga ise hak-
kama, aga igal õhtul ja hom-
mikul tuleb neid lüpsta.
„Esialgu oli lüpsmine suur 
väljakutse, tegime seda käsit-
si. Nüüd on meil poolauto-
maatne kannulüpsisüsteem.“
Juustu valmistamist õpiti 
koolitustel ning kirjandusest. 
„Esialgu keetsime juustu ko-
duköögis,“ meenutas pere-
naine. „Tootearendusega 
alustasime juuni keskpaigas.“
Nüüdseks on farmis spet-
siaalne juustuköök. Poolkõ-
vasid juuste valmistatakse 

müügiks. Esimesed nö riiulil 
küpsenud Gouda-tüüpi juus-
tud valmisid aga alles möö-
dunud nädalal. „Juustu tege-
mise põhimõtted on selged, 
nüüd otsime nüansse toodete 
parendamiseks,“ nentis Kers-
ti. Lisaks valmistatakse kitse-
piimaseepe.

Hobifarmi tulevikuplaa-
nid
Hõbeda farmi peavad Kersti 
ja Georg Lu�kov koos sõprade 
Sille Hurda ja Tõnu Rummo-
ga.
„Kahepereettevõttena on 
lihtsam. Koos läheb töö libe-
damalt ning saame üksteisele 
vabu päevi anda,“ jutustas 

perenaine Kersti.
Kitsepidamine on Hõbedal 
praegu pigem hobi. Kersti on 
hariduselt keemik ning töö-
tab keskkonnajuhina, Georg 
hariduselt majandusinsener. 
Sille ja Tõnu tegelevad Kadri-
nas eraettevõtlusega.
Kuna Kersti käib tööl Kundas 
ning Georg Tallinnas, kulub 
palju aega autosõidu peale. 
Laudas kitsede juures peab 
hommikul olema juba enne 
poolt kuut. „Lüpsame kitsed 
ära ja siis lähme kõik oma põ-
hitööle. Oleme hommikused 
inimesed, see teeb asja lihtsa-
maks. Aega peab väga täpselt 
planeerima, aga kes teeb, see 
jõuab,“ arvas perenaine.
Kersti sõnul on praegu nö 
niššiotsimise aeg ning kasu-
mit kitsekasvatusega ei too-
deta. „Kasumlikuks muutub 
tootmine siis, kui on üle 35 
lüpsikitse, ehk paari aasta pä-
rast on kogused juba selli-
sed,“ selgitas ta.
Tulevikuplaanide hulka kuu-
lub ka looduskosmeetika 
tootmine. „Oleme leidnud 
huvitavaid retsepte vadaku 
kasutamiseks, mis muidu üle 
jääb ja ära visata tuleb,“ rää-
kis perenaine ning lisas, et 
proovida ei ole neid veel aja 
puuduse tõttu jõutud.

Maale kolimine
Kitsefarmi peetakse kunagis-
tel Hõbeda mõisa maadel, 
mis Lu�kovidele ka koduko-
haks on. „Oleme abikaasaga 
Virumaalt pärit. 12 aastat ta-
gasi ostsime selle suhteliselt 
mahajäetud koha, mis vajas 
erakordselt palju tööd,“ mee-
nutas Kersti ning lisas, et „õi-
ge“ koha leidmine võttis mitu 
aastat.
Mõisahoonet küll taastada ei 
õnnestunud, kuid vanasse 

piimakööki ehitati saun ning 
moonakate maja varemetesse 
kavatsetakse suveköök ehita-
da.
Varem elasid Lu�kovid Sauel. 
Perenaine rääkis, et maale 
kolimise juures oli kõige hir-
mutavam just esimese sam-
mu astumine. „Meil oli siis ju-
ba kolm last, teismelised loo-
mulikult ei tahtnud esialgu 
linnast kaugele kolida,“ mee-
nutas ta.
Praegu ei kujutaks Kersti 
enam linnas elamist ette. „Kui 
vahendid on olemas, siis mi-
na soovitaksin küll maale ko-
lida. Siin on elukvaliteet hoo-
pis teisel tasemel. Näeb aas-
taaegade vaheldumist, saab 
jälgida, mis looduses toimub. 
Siinsed lõhnad ja emotsioo-
nid on täiesti asendamatud.“
Kersti usub, et neid inimesi 
on palju, kes tahaksid maale 
kolida, aga ei julge. „Osalesi-
me tänavu avatud talude päe-
val. Mitmed pered jäid pike-
malt siia peatuma ja uurisid 
meie kogemusi. Palju rohke-
mad inimesed koliksid tõe-
näoliselt maale, kui oleks ta-
gatud mingigi töökoht. Ainult 
linnulaulu nautima ju ka tulla 
ei saa,“ arutles ta.
Kolimisel oli Lu�kovidel tingi-
museks, et talukoht paikneks 
saja kilomeetri raadiuses Tal-
linnast. Lisaks unistati oma 
suusarajast, mis koduukse 
eest algab ja sauna juures 
lõppeb. „See ongi nüüd täitu-
nud. Abikaasa ajab talvel suu-
sarajad sisse ja meil on kolm 
sauna: suitsu-, soome- ja tün-
nisaun. Oleme endile väikese 
unistuste paiga loonud,“ ju-
tustas Kersti. „See on valikute 
küsimus, kuidas keegi vaba 
aega veeta soovib. Eks linnai-
nimestel on omad lõbud.“

pabe
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Äsja toimus Päästeameti stra-
teegiakonverents „Kas mina 
olen hädaolukorraks val-
mis?“. Siseminister Hanno 
Pevkur ning Päästeameti pea-
direktor Kuno Tammearu 
avasid konverentsi rõhuta-
des, et iga inimene on enda ja 
oma naabri esimene päästja, 
sest mida paremini on inime-
sed valmis erakorralised olu-
korrad üle elama, seda tuge-
vam on riik tervikuna.
Konverentsil käsitleti häda-
olukorraks valmisolekut ük-
sikisiku, kogukonna ja riigi ta-
sandil. Avablokis kirjeldasid 
esinejad oma üleujutuse ja 
lumevangistuse kogemusi ja 
tunnistasid, et kõige paremini 
motiveeribki end ette valmis-
tama isiklik kogemus.
Päästeameti tellimusel esma-
kordselt tehtud TNS Emori 
elanikkonna hädaolukorraks 
valmisoleku uuringust tõstis 
Tallinna Ülikooli ekspert Esta 
Kaal esile muuhulgas inimes-
te ootust, et mida suurem on 
õnnetus, seda kiiremini pääs-
teteenistus appi jõuab, samas 
kui tegelikult on olukord vas-
tupidine.
Riik jõuab iga üksikisikuni 
kõige lihtsamini läbi kogu-
konna, kuid iga kogukond on 
ise nägu. Näiteks väikesaare 
elanik helistab hädaolukorras 

Juba kolm aastat Rakveres 
oma kliente teenindanud 
Eesti Nägemistervisekeskus 
kolis septembris aadressile 
Laada 29. Uued ruumid Rak-
vere kesklinnas on senisest 
avaramad ning pakuvad pa-
remaid tingimusi nii teenuste 
osutamiseks kui ka vastuvõ-
tule tulekuks. Kuna asutakse 
esimesel korrusel on nüüd-
sest mugav vastuvõtule tulla 
ka ratastoolis liikuvatel ini-
mestel.
Keskus pakub nägemistervi-
sega seotud teenuseid nii 
suurtele kui väikestele. Tava-
pärase nägemiskontrolli kõr-
val on kliendid oodatud kes-
kuse optometristide juures 
tegema ka teisi nägemistervi-
se seisukohast olulisi teste ja 
uuringuid. Keskuses võimalik 
teha praktiliselt kõiki nägemi-
suuringu teste, mis aitavad 
välja selgitada ka varjatud nä-
gemisprobleeme.
„Nägemistervisekeskuse op-
tometristid on põhjalike tead-
miste ja heade kogemustega 
spetsialistid, kelle kasutuses 
on oma ala parim võimalik 
tehnika,“ kinnitas Rakveres 
kliente vastu võttev keskuse 
juht Peeter Hallikas.
Ta ärgitas nägemismuredele 
suuremat tähelepanu pööra-
ma, sest praktika näitab, et 
tihti piisab vaid õigetest prilli-
klaasidest või kontaktläätse-
dest, et oluliselt parandada 
inimeste elukvaliteeti.
Eesti Nägemistervisekesku-

Nägemistervisekeskus kutsub kontrolli

sest leidub prilliraame ja pril-
liklaase igas vanuses ja erine-
va maitsega klientidele. Läät-
sekandjatele pakub keskus 
silmasõbralikke ja hapnikku 
läbilaskvaid kontaktläätsi.
Alates käesoleva aasta märt-
sist on Eesti Nägemistervise-
keskusel Sotsiaalkindlustusa-
metiga leping, mille alusel 
pakub keskus vaegnägijatele 
nägemisabivahendeid riigi-
poolse soodustusega. Näge-
misabivahenditena vahenda-
takse optilisi süsteeme, val-
gusfiltreid ja prilliklaase.
Eesti Nägemistervisekeskus 

on loodud eesmärgiga hoolit-
seda igas eas inimeste näge-
mistervise eest ja seeläbi pa-
randada või kergendada nen-
de toimetulekut.
Eesti Nägemistervisekeskus 
ootab nii seniseid kui ka uusi 
kliente külla uuel aadressil 
Rakveres Laada 29. Keskus on 
avatud T–R 10–18, L 10–14. 
Vastuvõtule saab registreeru-
da telefonil 324 0301 või in-
fo@silmatervis.ee.
Vaata lisaks: www.silmatervis.
ee

Kuulutaja

Elanikkonna hädaolukorraks 
valmisolek algab inimesest endast

abisaamiseks kõigepealt ko-
haliku kogukonna liidrile, 
mitte häirekeskusse, sest 
pääste ei jõua nii kiiresti appi 
kui naabrimees samalt saa-
relt.
Narva elanik ootab just riigilt 
tegutsemist, suhtudes samas 
igasugusesse kriisi stoilise ra-
huga, sest tal puudub vastav 
kogemus. 1300 elanikuga 
Väätsa valla kortermajade 
elanikud korraldavad aga ju-
ba teist aastat kortermajade 
festivali, et näidata – kui en-
dasse uskuda, saab iga asjaga 
hakkama ning igal pool peab 
olema mõnus elada.
„Kogukond toimib riigile hea 
partnerina vaid siis, kui selle-
le süsteemselt läheneda ning 

administreerida. Ainult nii 
teab inimene, kuhu kogukon-
da ta kuulub ja mida temalt 
oodatakse,“ selgitas sotsio-
loog Peeter Vihma.
„Iseseisev hakkamasaamine 
puudutab kõiki ühiskonna 
osasid, ka Päästeametit. Ela-
nikkonna hea valmisolek ta-
gab selle, et päästel jagub või-
mekust tegeleda kõigi suurte 
abivajajatega,“ sõnas Riigi-
kantselei elanikkonnakaitse 
rakkerühma juht Margo Kla-
os. Päästeameti direktor ja 
nüüdne riigikogulane Mati 
Raidma soovitas püüelda sin-
napoole, et kõik ametkonnad 
saaksid üheselt aru sellest, 
kui olukord hakkab kriitili-
seks muutuma.

Siseministeeriumi asekants-
ler Hannes Kont rõhutas üle, 
et enese valmisolekuga tasub 
tegelema hakata kohe.
Päästeamet töötas hädaolu-
korraks valmistumiseks välja 
nimekirja kodustest varudest, 
mis võiks igal inimesel olla, et 
vajadusel seitse päeva iseseis-
valt vastu pidada. Loeteluga 
saab tutvuda Päästeameti ko-
dulehel.
Näiteks peaks joogivett olema 
kolm liitrit ööpäevaks inime-
se kohta. Toiduainete varumi-
sel tuleks muuhulgas silmas 
pidada, et kaup oleks paken-
datud, avatuna tarbitav vähe-
malt ühe ööpäeva jooksul 
ning säilivusaeg võiks olla vä-
hemalt pool aastat. Kui peres 
on väikelaps, peaks eraldi tä-
helepanu pöörama talle sobi-
likule toidule. Kodus võiks 
olemas olla ka taskulamp, es-
maabitarbed, patareide või 
aku pealt töötav raadio ja 
akupank mobiilsete seadme-
te laadimiseks.
Päästeamet asub hädaolukor-
raks valmistumisel süsteem-
selt tööd tegema, koolitades 
kõigepealt oma teenistujatest 
eksperdid, kes siis ühiskon-
nas teavet edasi annavad.

Kuulutaja

TULEKAHJUD

24. oktoobril kell 17.54 teatati Häirekeskusele tulekahjust 
Tapa vallas Tapa linnas Ülesõidu tänaval, kus teataja sõnul 
oli kortermaja trepikoda suitsu täis. Päästekomando selgi-
tas välja, et keldrikorrusel põles lapsevanker. Päästjad kus-
tutasid põlengu kella 18.15ks ja ventileerisid ruume. Inime-
sed kannatada ei saanud.

24. oktoobril kell 17.03 sai Häirekeskus teate põlengust Vin-
ni vallas Kadila külas Pärna tänaval. Teataja sõnul lõhkes 
elumajas katel ja oli näha suitsu. Päästjad selgitasid välja, et 
eramaja keldrikorrusel plahvataski katel. Plahvatuse taga-
järjel said kahjustada hoone konstruktsioonid ja osaliselt 
esimese korruse olmeruumid. Päästjad kustutasid tulekah-
ju ja tuulutasid ruumid. Kiirabi vaatas perenaise üle.

24. oktoobril kell 06.46 teatati Häirekeskusele, et Tapa vallas 
Jäneda külas eelmisel nädalal põlenud kuivatis on näha tu-
leleeke. Päästjad kustutasid põlengu kella 07.19ks.

VARGUSED

24. oktoobril murti Rakveres Näituse tänaval korterisse, 
kust varastati sülearvuti, paadimootor, kummipaat, moo-
torsaag, akutrell, raha ja autovõti. Vargusega tekitatud kahju 
on selgitamisel.

21. oktoobril teatati politseile, et Rakveres Tallinna tänaval 
asuvas söögikohas varastas 25aastane mees kassasahtlist 
104 eurot.

LIIKLUSÕNNETUS

23. oktoobril kell 18.10 teatati Häirekeskusele liiklusõnnetu-
sest Kadrina vallas Rõmeda külas, kus põder oli sõiduautole 
ette jooksnud. Päästjad likvideerisid sõiduki süttimisohu. 
Sõidukijuht sai kergemaid vigastusi.

Ootame uusi ja vanu kliente!

Asume uuel aadressil

Laada 29, Rakvere

www.silmatervis.ee

Avatud:
T–R 10–18, L 10–14

Broneeri aeg:
tel 324 0301 

info@silmatervis.ee
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Hiljuti avati tänavune 
kogukonnapraktika 
programm Rakveres. 
Kogukonnapraktika 
koordinaator Helen 
Talalaev selgitas Kuulu-
tajale, mis kasu noored 
programmis osalemi-
sest saavad ning milli-
seid võimalusi pakuvad 
vabaühendused laie-
malt.

Liisi Kanna

Kogukonnapraktika käigus 
osalevad gümnasistid, üldju-
hul abituriendid ühiskonna-
õpetuse aine raames keskmi-
selt 10-15 tunni jooksul mõne 
vabaühenduse töös.
Tänavu viiakse ettevõtmist lä-
bi juba neljandat aastat, esi-
mesed katsetused toimusid 
2013 pilootprojektina Lää-
ne-Virumaal. Algusaastal vii-
di kogukonnapraktika läbi 
Rakvere Gümnaasiumis ja 
Rakvere Reaalgümnaasiumis, 
mille vilistlane Urmo Küber 
toona asja algatajaks oli.
Kogukonnapraktika program-
mi üks koordinaatoreid vaba-
ühenduste liidus EMSL (Eesti 
Mittetulundusühenduste ja 
Sihtasutuste Liit), Sõmerult 
pärit Rakvere Gümnaasiumi 
vilistlane Helen Talalaev nen-
tis, et alustamiseks valiti tead-
likult väiksemad linnad. 
„Alustasime maakonnakes-
kustes nagu Rakvere, Rapla ja 
Haapsalu, et avada just väik-
semates paikades noortele 
rohkem uksi,“ rääkis Talalaev 
ning lisas, et nüüd laienetak-
se programmiga ka Tallinnas-
se ja Tartusse.
Koordinaatori sõnul on ees-
märgiks 2018. aasta lõpuks 
viia kogukonnapraktika igas-
se maakonda ja 50 kooli. „See 
on kriitiline arv, kus prog-
ramm hakkaks omama soovi-
tud mõju – osalenud noortest 
saaksid need head kodani-
kud, kes tahavad, oskavad ja 
saavad Eesti elu paremaks 
muuta.“
Praeguseks on programm le-
vinud 17 kooli kaheksas maa-
konnas, Lääne-Virumaal osa-
leb lisaks kahele eelmainitud 
Rakvere koolile ka Kadrina 
Keskkool. Rakvere Gümnaa-
siumis toimunud avamisel 
osalesid linna mõlema kooli 
õpilased, keda tänavu prog-
rammis kaasa tegemas kokku 
119.

Mida kogukonnaprak- 
tika noorele annab?
Talalaev tõi välja, et esiteks 
annab see noortele teadmi-
sed ja oskused, kuidas koda-
nikuühiskonnas kaasa lüüa. 
„Meil on vaja noori inimesi, 

Kreet Rosin esitleb uut raamatut
3. novembril kell 17.30 esitleb Kreet Rosin Rakvere Põhjake-
skuse Rahva Raamatu kaupluses järjekordset raamatut „Mi-
na olen väärtuslik“. Pärast esitlust saavad huvilised Kadri-
nas asuvas Lauli Loovstuudios kell 18.30 osa võtta praktilis-
est loengust.
„Enese väärtustamine on üks kõige olulisemaid elukvalitee-
ti mõjutavaid aspekte,“ ütles raamatu autor. „Enese väärtu-
stamine võimaldab sul uskuda, et suudad anda oma võime-
kuse piires parima ning et väärid täisväärtusliku elu elamist. 
Miskipärast kipub see oluline oskus, mis vastsündinu jaoks 
on iseenesestmõistetav, suuremaks kasvades kaotsi mine-
ma.“
„Kui sa iseennast piisavalt ei väärtusta, siis oled enese 
vaenlane number üks, kes teadmatuse tõttu saboteerib en-
da elukvaliteeti,“ kirjutas Rosin raamatututvustuses. „Kui 
soovid selles osas luua muutust, siis leiad nende kaante va-
helt hulgaliselt tõhusaid tehnikaid ja harjutusi ning 
21-päevase programmi.“
Esitlusele järgneval loengul selgitab Kreet Rosin, et mis vahe 
on iseenda väärtustamisel ja enesehinnangul. Ta annab vas-
tused küsimusele: miks me ennast ei väärtusta ja millised 
on sümptomid. Huvilised saavad teada nii seda, kuidas 
hakata ennast teadlikult väärtustama ilma sealjuures teisi 
kahjustamata, kui ka seda, kuidas aidata lähedasi, kes en-
nast piisavalt ei väärtusta.
„Mina olen väärtuslik“ on juba viies Kreet Rosina sulest il-
munud raamat, lisaks on ta kahasse kirjutanud neli raama-
tut Mai-Agate Väljatagaga. Viimati rõõmustas Rosin oma 
lugejaid aasta tagasi, mil ta esitles raamatut „Piirangutest 
priiks“. Kõiki tema teoseid on saatnud menu ja need on ka 
edetabelites kõrgeid kohti saavutanud. Vaatamata napile 
ajale, mil uus teos müügis olla jõudnud, võib ka selle raa-
matu leida Rahva Raamatu top-kümnes.
Lisainfo: teadlikareng.com

Katrin Kivi

Vabaühendused aitavad 
muuta elu Eestis paremaks

KOGUKONNAPRAKTIKA
Programmis osalevate koolide gümnasistid valivad 
praktikale kutsuvate kohalike vabaühenduste seast en-
dale meelepärase ning löövad organisatsiooni tegevus-
tes mõne nädala jooksul kaasa, täites mõnd jõukohast 
ja huvipakkuvat tööülesannet.
Õpilast juhendab vabaühenduses aktiivselt tegutsev 
inimene, kes selgitab ka vabaühenduse töökorralduse 
ja majandamise põhimõtteid ning aitab praktikal tehtut 
ja nähtut analüüsida.
Õpilane täidab praktikapäevikut ja annab praktika 
lõpus vabaühendusele soovitusi organisatsiooni töökor-
ralduse ja tegevuste arendamiseks.
Koolis on kogukonnapraktika põimitud ühiskonnaõpetu-
se aine täieõiguslikuks osaks, mis täiendab õpikutarkusi 
praktiliste kogemustega. Ühiskonnaõpetuse õpetaja 
aitab kogemust siduda gümnaasiumiastme ühiskonna-
õpetuse teemadega.
Lääne-Virumaa vabaühendusi oodatakse jätkuvalt 
programmiga liituma. Selleks tuleb võtta ühendust 
Helen Talalaevaga meiliaadressil helen@ngo.ee või 
telefonil 56499330.
Kogukonnapraktika programmi rahastatakse haridus- 
ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Kes-
kuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi 
„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõiveval-
miduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Helen Talalaev (pildil) rääkis, et kogukonnapraktika annab noorele teadmised ja oskused, 
kuidas kodanikuühiskonnas kaasa lüüa. 

Foto: Liisi Kanna

kes teaksid, kuidas MTÜd 
asutada, mismoodi see toi-
mib ja milleks hea on. Selle 
asemel, et probleemi nähes 
jääda ootama, et keegi selle 
ära lahendaks, on neil endil 
oskused, kuidas seda teha.“
Teiseks annab osalemine õpi-
lastele esimese töökogemuse. 
„Enamasti osalevad 12. klas-
side õpilased, kes kohe-kohe 
tööturule sisenemas. Töö-
andjad tahavad üldjuhul nä-
ha ka töökogemust ja see on 
üks võimalik kogemus, mida 
elulookirjeldusse lisada.“
Kolmandaks rõhutas Talalaev, 
et programm aitab noortele 
karjäärivõimalusi tutvustada. 
„Tahame näidata, et lisaks 
erasektorile ja avalikule sek-
torile on ka vabaühendused, 
kus saab karjääri planeerida. 
Viimaste puhul ei ole tegu 
üksnes organisatsioonidega, 
kus kõik teevad tingimata va-
batahtlikku tööd. Paljudes va-
baühendustes on palgalised 
töötajad.“
Lisaks tõi koordinaator esile 
kogukonnapraktika n-ö silmi 
avava mõju. „Tagasisidest 
näeme, kuidas noored hakka-
vad rohkem märkama, mis 
nende ümber toimub. Prakti-
ka annab sügavama vaate 
nende oma kogukonna elule. 
Näiteks Toidupangas abiks 
olles mõistetakse, kui palju 
on meie ümber inimesi, kellel 
pole piisavalt vahendeid söö-
gi ostmiseks,“ kirjeldas ta.

Rohkem asju 
saab tehtud
Enne praegust tööd on Helen 
Talalaev tegelenud inimõi-
guste ja koolikiusamise enne-
tamise teemadega. Vabataht-
likuna lööb ta erinevate orga-
nisatsioonide juures kaasa ju-
ba umbes seitse aastat. „Olen 
alati tahtnud enda võimete 

piirides maailma paremaks 
muuta,“ lausus ta.
Aga kuidas siis vabaühendu-
sed maailma paremaks muu-
davad, milleks neid vaja on? 
„Vastaksin ühe praktikal osa-
lenud noore sõnadega: vaba-
ühendusi on vaja selleks, et 
rohkem asju saaks tehtud. 
Riik ja valitsus ei jõua kõikja-
le. Inimesed ise näevad kõige 
paremini, mis nende ümber 
vajaka on. Vahel on inimeste 
endi algatus nii efektiivne, et 
suure tuhinaga tehakse ära 
hulk tööd, mis riigieelarvest 
vahendeid oodates võtaks 
võib-olla aastaid.“
Lisaks on vabaühendused 

olulised haavatavate gruppi-
de toetamiseks, sest just hu-
vikaitseorganisatsioonide 
kaudu saab tuua esile võrdse-
te võimaluste vajadust.
Talalaev rõhutas, et tugevad 
vabaühendused on head 
partnerid valitsusele ja oma-
valitsustele. „Inimesed ise üt-
levad, mis puudu ja kui nad 
teevad seda mõjusalt, siis 
kuulatakse ning elu Eestis lä-
hebki paremaks.“
Ta tõi välja, et meie väikeses 
riigis on head võimalused 
suurte asjade ära tegemiseks. 
„Eestis on lihtne jõuda õigete 
inimesteni ja mõjuvõimalus 
on tänu sellele suur.“
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• Otsin akna palede viimistlejat 
ja aknalaua paigaldajat (3-6 
aknet). Tel 512 2025

•  W o r c l y  O Ü  o t s i b 
kipsvaheseinte tegijaid. Töö 
Soomes. Info tel 5278 191, 
worcly@gmail.com, www.
worcly.ee

•  P a k k u d a  t ö ö d 
e h i t u s p u u s e p a l e ,  t ö ö 
Soomes. Palk kokkuleppel. 
Tööle saab hakata järgmisest 
näda-last. Lisainfo 527 8191, 
worcly@gmail.com

• 9. klassi õpilane vajab õpiabi 
keemias. Tasu kokkuleppel. 
Helistada 5808 4314

• Peristein OÜ võtab Rakveres 
t ö ö l e  C - ,  E - k a t e g o o r i a 
autojuhi poolhaagisele Eesti 
sisetöödele. Brutopalk alates 850 
€. peristein@hot.ee, tel 517 0260

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

• Võtame oma meeskonda 
müügikonsultandi, kes valdab 
eesti ja vene keelt. Sobib ka (üli)
õpilasele. kristo@k-kummid.ee

• Ilustuudio Mariell otsib 
oma meeskonda särasilmseid 
i l u t e g i j a i d  -  j u u k s u r, 
ripsmetehnik, jumestaja, 
küünetehnik ja kosmeetik. 
Tel 5685 9988

• Farm pakub tööd söötjale. 
Kasuks tuleb farmiseadmete 
remondi oskus. Elamispind 
olemas. Info 509 9295

• Öövalvur ootab tööpakkumisi. 
Tel 5818 7479

•  O o t a n  t ö ö p a k k u m i s i 
ehitusvaldkonnas. Tel 5385 
5694

• Kogemustega hooldaja tuleb 
hooldama tunnipõhiselt eakaid 
inimesi. Helista 5348 1886

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

•  Inglise keele algtase al T 15.11 
kiirkursus (20 tundi), võimalus 
jätkata. Koidula 1, Tsentrumi IV 
k. kell 18-19.30. Hind 50 €. Reg. 
5566 1419

• Tantsutreeningud kõhutantsu 
baasil Kauri koolis iga neljapäev 
kell 19. Info tel 551 7485

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

Loe 
www.kuulutaja.ee
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Juba üle aasta on Eesti 
käsitööõlleturul Muddi-
se kaubamärki kandvad 
õlled, mis toodetud 
Moel. Kas aga teate, et 
Moele Eesti ühe tuntu-
ma piiritusetööstuse ra-
janud eestlasest mõis-
nik Jakob Kurberg tootis 
samas kohas õlut ka 
enam kui sada aastat 
tagasi. 20. sajandi algu-
ses oli Jakob Kurbergile 
kuulunud õlletehas Põh-
ja-Eesti õlleturul päris 
tõsine tegija.

Aivar Ojaperv,
Ajakiri Pruul

Praegune Moe Õllevabrik ja 
nende Muddise kaubamärki 
kandev toodang ei ole ajaloo-
lise Moe õlletehase otsene jä-
reltulija, kahe õllevabriku va-
hele jääb ligi sajaastane tühe-
mik, kuid ajalooline hõng on 
praegusel ettevõttel kahtle-
mata juures: õlut toodetakse 
põhimõtteliselt samas kohas 
ja osaliselt ka samades ruu-
mides, kus seda tehti sada ja 
enam aastat tagasi.

Mõisa omanikeks 
olid eestlased
Praegusel Lääne-Virumaal 
Tapa lähistel asuvat Moe mõi-
sa on dokumentides esimest 
korda mainitud 1500. aastal. 
Esimene teade õllepruulimi-
sest Moel pärineb aastast 
1688. 
1886. aastal ostis mõisa Jakob 
Kurberg, kes rajas juba järg-
miseks aastaks vana vii-
naköögi asemele tolle aja 
kohta ülimoodsa piiritusete-
hase. Selleks ehitati uus hoo-
ne, mille ühes tiivas tegutses 
piiritusetehas, teises õllepru-
ulikoda.
Nimetatud aastanumbrid on 
kantud ka Moe Õllevabriku 
tänase toodangu etikettidele.
Vaatamata saksapärasele ni-
mele - eestikeelseid pereni-
mesid tol ajal polnudki - oli 
Jakob Kurberg puhastverd 
eestlane. Pärast tema surma 
1912. aastal jätkasid Moel te-
gutsemist pojad Arved ja 
Ewald. Seda ka iseseisvunud 
Eesti Wabariigis.
Jakob Kurberg mõistis kohe, 
et tema mõisas toodetud pii-
ritusele, viinale ja õllele peab 
leidma suurema turu kui üm-
berkaudsed külakõrtsid. Juba 
vähemalt 1893. aastal oli Kur-
bergil Tallinnas Laial tänaval 
oma kaubakontor ja vähe-
malt kahes Tallinna restoranis 
sai tellida Moe napsi ja õlut. 
Kuid vähe sellest: Suur-Karja 
tänaval tegutses „Restaurant 
Muddis” ja Nunnavärava ligi-
dal „Cafe Muddis”.
1900. aastal avati Moe õllela-
du Vene tänaval dominiiklas-
te kloostri juures. Umbes sa-

Moe piiritusetehases toodeti ka õlut

Ajaloolised illustratsioonid: Moe Õllevabrik OÜ ja Moe piiritusemuuseum

mal ajal alustasid Tallinnas 
tegevust ja müüki kolm Moe 
õllepoodi.
1898. aastal pälvis Moel too-
detud porter Tallinna põllu-
majandusnäitusel „väikese 
hõbemedali” ja kindlasti tõs-
tis see Kurbergi vabriku kuul-
sust.

Klopitõrremees ja 
teised toredad ametid
Paraku ei läinud Kurbergil 
siiski nii hästi kui ta lootis: va-
hetult enne I maailmasõda oli 
tal Tallinnas alles vaid üks 
restoran, seegi tolle aja mõis-
tes äärelinnas Suur-Pärnu tä-
naval. Moe õlletehase välja-
tõrjumises oli suure tõenäo-
susega „süüdi” Saku tehas, 
mis just 20. sajandi alguses 
väga jõudsalt laienes ja turgu 
hõivas. Näiteks nende Tallin-
na konkurent Pfaff sulges uk-
sed sootuks.
Sajandivahetuse ajast on tea-
da Moe piiritusetehase ja 
pruulikoja töötajate palga-
numbrid, aga vast veel huvi-
tavam on ametite loetelu, 
kuigi kohati on raske eristada, 
kumma tootmise juures üks 
või teine ametimees tegutses. 
Ilmselt osa ameteid ka kattus, 
sest tegelikult olidki ju piiritu-
setehas ja pruulikoda täna-
päeva mõistes sama „firma”.
Piiritusemeister teenis 500 
rubla aastas ning tema oli ka 
ainus aastaringselt palgal 
olev inimene – ülejäänud olid 
hooajatöölised. Destillaatori-
le maksti 15 rubla kuus, 10 
rubla kuus said kartulikeldri-
mees, pärmivalmistaja ja tõr-
rekambrimees. 
Klopitõrremees teenis 12 ja 
linnasepressija 8 rubla kuus. 
Kahjuks jääb siinkirjutajal 
teadmistest ja isegi fantaa-
siast puudu, et välja mõelda, 
millega näiteks klopitõrre-
mees tegeles.
Ametimeestena on ära too-
dud ka meister ja õllekeldri-
meister. 
Lisaks olid mõisas ametis veel 
sepp, puusepp (kelle üheks 
tööülesandeks oli ka piirituse 
pumpamine), aamissepp ja 
teised, keda siis vajadusel ra-
kendati täpselt seal kus vaja.
Lisaks rahapalgale said tööli-
sed prii korteri ja vajadusel ka 
meditsiinilise teeninduse.

Õlu maksis 5 kopikat
Õlut valmistati Moel põhili-
selt kahte sorti: heledat pilse-
nit ja tumedat müncheni 
õlut, mida villiti nii aamides-
se kui ka pudelitesse. Väike 
hinnavõrdlus toonaste palka-
dega ka: pudel Moe õlut mak-
sis 5 kopikat.
Logistika nägi välja selline, et 
hobustega veeti õlu Tapale, 
kust see rongiga edasi Tallin-
nasse saadeti. Lähima ümb-
ruskonna – Rakvere, Tamsalu 
ja Paide - jaoks olid eraldi 
„hobuveoringid”.
Moe õlletehase sisseseade 
kohta on teada, et meski- ja 
virdekeedukatlal oli kummal-
gi oma küttekolle. Linna-

seosakonnas oli puhasti ja 
veski ning kuna pruulimine 
toimus teisel korrusel, siis oli 
linnaste transpordiks ka ele-
vaator.
Virde jahutamiseks kasutati 
jääd, mida varuti ilmselt sa-
mast kõrvalt Valgejõelt ja säi-
litati jääkeldris. Seadmeteks 
olid jahutuspann, jahutusa-
paraat ja 9 jahutustõrt.

Maailmasõda 
tõi keeluseaduse
1914. aastal alanud II maail-
masõda tõi aga tsaari-Vene-
maal kaasa keeluseaduse 
ning piiritusetootmine ja õl-
lepruulimine katkes. Tehnili-
seks otstarbeks Moe vähesel 
määral siiski piiritust valmis-
tas, kuid õlletegu katkes päe-
vapealt.
Valmis keedetud õlu säilis te-
hase keldrites aamides kuni 
1915. aasta 24. aprillini. Sel 
päeval saabus Moele aktsii-
siametnik, kelle valvsa silma 
all kogu õllevaru hävitati. 
Ilmselt tähendas „hävitami-
ne” õlle valamist Valgejõkke.

Õllevabriku ruumid, vähe-
malt osa neist, ei jäänud siiski 
kasutult seisma: 1915. aasta 
veebruaris anti luba hakata 
valmistama seal kalja ja limo-
naadi. Viimast korda on Moe 
limonaaditehast mainitud 
1928. aasta lõpus.
Õlletehase seadmed elasid I 
maailmasõja ja järgnenud Va-
badussõja puutumatult üle. 
Iseseisvas Eesti vabariigis ka-
vatseti õlletootmine Moel vä-
hemalt kahel korral taaskäivi-
tada, kuid paraku plaanideks 
need vaid jäidki.
1920. aasta septembris pöör-
dus kaubandus- ja tööstus-
ministeeriumi poole tehasea-
vamise palvega Keila tööstur 
Bernhard Regastik. Miks just 
tema – mõis oli jätkuvalt Kur-
bergide valduses – jääbki sel-
gusetuks, aga täitsa võimalik, 
et tegemist oli Arved Kurbergi 
„tankistiga”.

Kartuliõlut 
siiski ei tulnud
Igatahes taotles see härra Re-
gastik luba 1,5 protsendilise 

kangusega õlle tootmiseks 
ning kavatses selleks kuluta-
da aastas 8000 puuda kartuli 
siirupit(!!!), 200 puuda huma-
laid ja 5 puuda presspärmi. 
Seejuures rõhutas Regastik, et 
kõik ained on kohapeal saa-
daval.
Siinkohal tasub meenutada, 
et pisut enam kui pool aastat 
tagasi oli lõppenud Vabadus-
sõda ja noor vabariik pidi esi-
mese asjana hoolitsema, et 
rahvas nälga ei jääks. Seepä-
rast oli ka õllevabriku kui tei-
sejärgulise tehase avamiseks 
luba vaja.
See antigi. Lisaks ilmnes, et 
nii lahja joogi jaoks pole isegi 
aktsiisivalitsuse luba vaja, 
kuid õlle nime all seda müüa 
ei tohtinud (paralleel täna-
päevaga – ametnik otsustab 
paberisse vaadates mis on 
õlu ja mis mitte – A:O.).
Mingeid teateid „kartuliõlle” 
turule tulekust aga siiski pole, 
nii et tootma seda ilmselt ei 
hakatud. Piirituse tootmine 
aga samal ajal taaskäivitati.
1927. aastal taotles Arved 

Kurberg uuesti õlletehase 
avamise luba ja saigi selle. 
Mingeid teateid tootmisest 
aga pole. Põhjus on ilmselt 
selles, et 1926. aastal sõlmisid 
Saku ja A. Le Coq kartellikok-
kuleppe ning jagasid Eesti õl-
leturu omavahel ära, tõrjudes 
kõik väiksed tegijad eemale. 
Lisaks oli Moe oma piirituse-
tootmise kaudu seotud Saku 
ühtede omanike Rosenitega, 
nii et õlletehase avamise loa 
taotlemine oli pigem mingi 
strateegiline käik kui tõsine 
kavatsus.
Kasutatud materjalide eest 
võlgneb siinkirjutaja suure 
tänu Sven Ivanovile Moe Õl-
levabrikust ja Moe piirituse-
muuseumile, kes ajaloolisi 
dokumente hoolikalt säilita-
nud ning need ülevaatlikusse 
referaati kokku kirjutanud.

Artikli täisversioon on aval-
datud ajakirja Pruul sügis-
numbris.

Moel toodeti 19. sajandi lõpus ja 20. alguses korraga nii õlut kui ka piiritust. Samas hoones tegutseb alates tänavu kevadest taas 
õllevabrik. 

Foto: Liisa Luhaste



Kuulutaja reede, 28. oktoober 2016 9TASUB TEADA

Rakvere kesklinnas 
Laada tänav 41 on end 
sisse seadnud garde-
roobisüsteeme pakkuv 
ettevõte osaühing Kodu-
luks. Konkurentsis plaa-
nitakse püsida kiire tar-
nega, pakkudes kodu-
maise tootja pikaaegset 
kogemust.

Katrin Kivi

OÜ Koduluks loodi 2014. aas-
tal, avades toona Tallinnas 
Veerenni tänaval esinduse. 
„Oleme Eesti suurima liugus-
te ja garderoobisüsteemide 
tootja ametlik esindaja,“ rää-
kis Koduluksi juhataja Kairi 
Tõrv. „Tegemist on Eesti-Soo-
me ühisettevõtmisega, mille 
tootmine asub Keilas, valda-
valt teatakse seda ettevõtet 
nimega L-Uks. Neil on koge-
must enam kui kümme aas-
tat.“
Koduluksi klientideks on val-
davalt eraisikud, kes soovivad 
oma kodu mugavamaks 
muuta, aga ka kinnisvaraa-
rendajad, kes elus püsimiseks 
peavad tihedas konkurentsis 
järjest enam pakkuma täisla-
hendusi. Lisaks garderoobi-
süsteemidele pakuvad nad ka 
kontorile vaheseinu.
„Hinnas on mänguruumi vä-
ga palju,“ vastas Tõrv hinna-
taseme küsimuse peale. „Kõik 
sõltub materjalist ja sellest, 
kui suurt garderoobi vajatak-
se.“
„Tallinna salongi kogemuse 
pealt võin öelda, et keskmine 
garderoob maksab 700 euro 
kandis,“ jätkas ta. „Võin kind-

Rakvere kesklinnas 
Tsentrumi kaubandus-
keskuse II korrusel on 
avatud teksapüksipood 
Stiilikas, kus leiab ka 
kõige edevam püksi-
kandja meelepärase 
mudeli.

Katrin Kivi

„Meie kaupluse eelised on 
vaieldamatult väga hea hind 
ja väga lai mudelivalik,“ rää-
kis Kuulutajale Stiilika oma-
nik Kadi Naeris ja rõhutas, et 
riiete kvaliteet on hea. „Meil 
on siin ka teksapükse, mille 
puuvillasisaldus 80-100 prot-
senti. Sellise raha eest ei saa 
mujalt niisuguseid.“
Teksapüksid saavad sealt jal-
ga nii mehed ja naised, noo-
red ja vanad, pikad ja lühike-
sed, kõhnad ja paksemadki. 
„Kõige suurem valik on meil 
aga noortele,“ selgitas ta. 
„Pakkuda on kõikvõimalikke 
diskopükse, mudelid kodus ja 
koolis käimiseks, leidub ka 

kontoritööks sobilikku tagasi-
hoidlikuma ilmega kaupa.“
Lisaks teksadele on kaupluses 
näha ka muust materjalist 
pükse ning kleite. „Me ei piir-
du vaid teksadega, pidude 
hooaja eel tasub tulla kleite 
valima. Aksessuaare on prae-
gu veel vähe, aga plaanin vali-
kut suurendada.“
Kaupluse juhataja sõnul ei 
leia Eestist selliseid püksimu-
deleid kusagilt. „Mõned aas-
tad tagasi sattusin oma eel-
mise töö tõttu Saksamaale,“ 
meenutas ta. „Sealt sain puht 
juhuslikult kaks ägedat kon-
takti. Kui tööl tulid uued tuu-
led, siis otsustasin lahkuda ja 
hakata ise ettevõtjaks ning 
nende samade kontaktidega 
koostööd tegema.“
Senini on Kadi Naeris tegele-
nud internetikaubandusega. 
„E-poe avasime 2014. aastal. 
Ka praegu arendan kodulehe-
külge, mida peagi uues kuues 
näha võib.“
Mõned head aastad tagasi 
soetas aga Naeriste perekond 
Roelasse maakodu, kus kas-
vatavad hobi korras koeri. 

„Mulle nii meeldib siin,“ põh-
jendas naine otsust tulla Lää-
ne-Virumaale ja avada siin 
kauplus. „Paraku saavad tal-
veks õuetööd kõik tehtud, mi-
na aga olen sellist tüüpi ini-
mene, kes peab koguaeg te-
gutsema. Juhus viis mind 
kokku meie praeguse müüja 
Astraga. Ta oli täpselt selline, 
nagu ma oma unistustes ku-
jutlesin, et üks Stiilika kaup-
luse müüja olema peaks - na-
gu rusikas silmaauku.“
„Seega üks põhjus oli see, et 
vaja oli endale ja Astrale töö-
kohta,“ jätkas ta naljatades. 
„Teine põhjus aga see, et ini-
mene tahab ikkagi riiet katsu-
da, selga proovida ja seejärel 
ostuotsuse teha. Ikka ja jälle 
küsiti, et kas ja miks poodi 
pole. Nüüd on see tehtud! 
Loodan, et Rakvere inimene 
leiab meid üles ja meie valik 
on meelepärane. Iga kaup-
mees kiidab ju oma kaupa, 
nii ka mina, meil on nii äge-
dad riided!“
Stiilikas on avatud esmaspäe-
vast reedeni kell 10-18 ja lau-
päeval 10-15.

Liuguksi pakkuv 
ettevõte laienes Rakverre

lalt väita, et garderoobide 
hinnad tõusevad, ja mitte 
seetõttu, et hinnatase tõu-
seks, vaid inimesed on valmis 
panustama rohkem oma ko-
dusse. Kvaliteedi pealt enam 
nii palju kokku ei hoita, sest 
mõistetakse, et head ja sood-
sat pole olemas.“
Ettevõtja sõnul on liugukse 
äri pika vinnaga, mis tähen-
dab, et kliendi ideest kuni ot-
suseni ja ostuni võib võtta ae-
ga mitmeid kuid. „Meie esi-
mene klient Tallinnas ostis al-
les aasta pärast peale seda kui 
hinnapakkumise saatsime,“ 
selgitas Kairi Tõrv. „Seevastu 
meie ise püüame olla maksi-
maalselt kliendikesksed ning 
leida kiireid ja tõhusaid la-
hendusi. Tarneajad on meil 
kindlasti konkurentidest pa-
remad, saame tähtajaks pak-
kuda orienteeruvalt 5 näda-
lat. Tähtaegadest kinnipida-
mine on meile väga tähis, 
seega pigem ütleme pikema 
aja, siis ei pea klient pettu-

ma.“
Kui meelepärane toode on 
valitud tuleb salongipidaja 
sõnul sooritada 50 protsendi 
osas ettemaks, teine pool tu-
leb tasuda vahetult enne pai-
galdust. „Soovijad saavad ka-
sutada tasumiseks Liisi järel-
maksu,“ rääkis Tõrv, kuid tõ-
des, et järelmaksutahtjaid 
pealinnas jääb järjest vähe-
maks. „Rakvere osas meil aga 
kogemus veel puudub. Vähe-
malt on meil valmidus järel-
maksu pakkuda.“
Liuguste furnituurile, näiteks 
ratastele, on ettevõtte esinda-
ja sõnul garantii koguni 10 
aastat. „Meie poolt teostatud 
paigaldusele pakume garan-
tiid 2 aastat,“ ütles ta.
Miks valiti laienemiseks Rak-
vere? „See otsus sündis koos-
töös tootjaga,“ selgitas ette-
võtte esindaja. „Tegime põh-
jaliku uuringu. Selgus, et Rak-
veres oleks sellise toodangu 
jaoks vajadus olemas ja siin 
me siis nüüd olemegi.“ 

Rakveres avati uus teksapood
Stiilika juhataja Kadi Naeris ja teenindaja Astra Tandru. 

Foto: Katrin Kivi

Koduluks OÜ juhataja Kairi Tõrv. 
Foto: Katrin Kivi

Äriideede konkurss 
ootab noori osalema
Bright Minds on TTÜ Mektory Tehnoloogiakooli poolt kor-
raldatav äriideede konkurss, mis alustab oma teist hooaega. 
Sel aastal on oodatud osa võtma ka Lääne-Viru noored.
Konkursi avaüritus toimub Tallinnas TTÜ Innovatsiooni- ja 
ettevõtluskeskuses Mektory 24. novembril algusega kell 
12.Maakonnast Tallinnasse ja tagasi sõidutavad osalejaid 
Bright Mindsi tasuta bussid. Avaüritusele on oodata mit-
meid põnevaid esinejaid rääkima sellest, kuidas ettevõtlus-
maastikul asjad päriselt käivad.
Hooaja jooksul ootab noori võimalus osa saada tasuta koo-
litusprogrammist, mis koosneb neljast õppepäevast. Õppe-
päevad viiakse läbi kodumaakonnas kohapeal.
Konkursi auhinnafond on 8000 eurot ning finaalüritus toi-
mub 14. aprillil.
Konkursile saab registreerida Mektory kodulehel, kust leiab 
ka lisainformatsiooni.
Lisateavet saab ka Lääne-Viru Arenduskeskuselt nep@aren-
duskeskus.eevõi telefoninumbril 5881 1639.

Kuulutaja

Eraisikute kuulutusi saab anda ka 
Vilde tänav 6a asuvas

Grossi Toidukaubad 
kaupluses “Joogid“

Kauplus on avatud 10-22
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Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee

Turu plats 5, II korrus, Rakvere
322 3601

rakvere@uusmaa.ee

UUS MAA RAKVERE BÜROO

Margus Punane
Tegevjuht
Kutseline maakler
504 9998

Triinu Heinluht
Hindaja, Maakler
5391 0678

Taivi Kask
Kutseline maakler
5567 1233

Tõnu Kuhi
Kutseline hindaja
502 2114

Nele Aart
Kutseline maakler
5697 5217

KORTER IIDSES PALKMAJAS
RAKVERES PIKK 42a

3 tuba, 61 m², 1/2, WC, dušš, kuur

21 000 € UUS!

Margus Punane, 504 9998

TALU HALJALA LÄHEDAL!
HALJALA v. TATRUSE KÜLA

Kinnistu 3,5 ha, elamu 124 m², saun, abihooned

19 990 € UUS HIND!

KODU RAKVERE LINNAS
SÕBRA 3

Kinnistu 597 m², 4 tuba, elamu 103 m²

65 000 € 

Nele Aart, 5697 5217

AVAR KODU HALJALAS
RAKVERES mnt 23

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

5 900 € UUS!

RÕDUGA KESKLINNA KORTER
TAMSALU ÄÄSI 8

3 tuba, 66 m², 1/5, uued aknad, köögimööbel
Margus Punane, 504 9998

HUBANE AHIKÜTTEGA KORTER!
RAKVERES TARTU 53

Korrus 2/2, 3 tuba, 59 m²

51 900 € 

SAUNAGA KORTER VIRU-JAAGUPIS
KAASIKU 7

4 tuba, korrus 1/2, 78 m², ahiküte

MAAKÜTTEGA ERAMU!
SÕMERU LEHE TN 6

Kinnistu 1899 m², 4 tuba, 190 m²

Margus Punane, 504 9998

Nele Aart, 5697 5217

15 000 € 

Margus Punane,  504 9998

92 900 € UUS!

Nele Aart, 5697 5217

210 000 €  

Nele Aart, 5697 5217

KENA KORRAS MAJA RAKVERES POSTI TN

Kinnistu 726 m², elamu 166,3 m², 4 tuba, saun, abihooned

129 500 € UUS! Margus Punane,  504 9998

  |   

INGRID REBANE
 

5341 5637

Kutseline hindaja
Ingrid.Rebane@arcovara.ee

SWEDBANKI KLIENDILE HINDAMINE -20%

Telli hindamine!

Laada 14, Rakvere   Tel 324 0888

Andrus, 527 1011

31 000 € 140 m²

18 800 €

Andrus, 527 1011

62 m²

Andrus, 527 1011

62 m², V k22 000 €

Andrus, 527 1011

28 000 €

Andrus, 527 1011

56,2 m²

136 000 €

Andrus, 527 1011

269 m²

161 m²160 000 €

23 000 €

Andrus, 527 1011

44 m², IV k 29 900 €

Andrus, 527 1011

Andrus, 527 1011

79 000 €

Andrus, 527 1011

99 m² 14 800 €

Andrus, 527 1011

75 000 € 232 m²

780 m²

Andrus, 527 1011

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

MÜÜA MAJA
VAHTRA pst RAKVERES

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
LÕUNA PÕIK 2 RAKVERES
• Maja I korrus
• Ahiküte
• WC ja vannituba eraldi

UUS HIND!

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
KIIGE TN VINNIS

MÜÜA MAJA
VANA KLAASISOO SÕMERU v.

• Kinnistu 3,4 ha, 3 tuba
• Köök, saun, WC, 4 abihoonet
• Kasvuhoone, puurkaev/salvkaev

MÜÜA MAJA MERE ÄÄRES 
LIIMALAS RANNKÜLAS

• 6 tuba, suur abihoone
• Vool 3x25A, salvkaev
• 1902. a, kuid väga heas seisukorras

• Kinnistu 1,8 ha
• Elekter, kaev, kuur, saun
• Elamu ja põllukivist vundament

MÜÜA MAJA
MÄNNIOJA RAKVEREST 9km

MÜÜA MAJA
KAVASTUS VÕSU mnt ÄÄRES

• Kinnistu 2,6 ha
• Rehielamutüüpi palkmaja
• Kaev, elekter EE 1x20A

MÜÜA MAAMAJA 
METSISE TN RAKVERES

• Maitsekas siseviimistlus
• Kaasaegne küttelahendus
• Saun, terrass, hea planeering

MÜÜA MAJA
ÖÖBIKU TN TAPAL

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

SOODNE HIND!

48 m², III k
MÜÜA 3-TOALINE KORTER 

KÜTI TN RAKVERES
• 2 magamistuba eraldi
• Päikse poole avatud köök-elutuba
• WC ja vannituba koos

• Rõdu, parkimine. Korter on vaba
• Väga hea asukoht
• Avatud köök ja elutuba

27 000 € 116 m²
MÜÜA MAJA

SAE KÜLAS RÄGAVERE v.
• Kinnistu 7500 m², abihooned 71 m²
• Looduslikult väga kaunis koht
• Rakverest ainult 21 km

HEA HIND!

UUS HIND! 

MÜÜA ELAMUMAA
PEIPSI ÄÄRES LOHUSOO v.

• Saun, kaev, järveni 200m
• Ehitusõigus 2 hoonele
• Hea juurdepääs, naabrivalve

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

TARTU, SOOLA 7

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

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

Tel 5164 685

MÜÜA VÕI ANDA RENDILE 

RAKVERES KUKE TN 3

CAROLA ÖÖKLUBI/SAUN



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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

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

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

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

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

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

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

• Ostan korteri Rakveres kuni 20 000 
€. Tel 5171522

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Üürile anda tuba ühele eramajas. 
Tel 5590 7240

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• www.toonklaas.ee

• Müüa töökorras MAZ ja Kamaz 
kallurid ja Ford Transit kaubik. Tel 
5853 2450

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

• Müüa Daewoo Matiz 0,8 bens, 
04/1999. a 38 kW tumekollane 
luukpära, ülevaatus, kindlustus 
olemas. Hind 600 €. Tel 5893 5740

• Müüa Ford Focus 2005. a 1,6TD 
universaal (3000 €), Ford Mondeo 
2006. a 2,0TD universaal (3000 €). 
Tel 502 4288

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

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

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

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

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

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

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

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

• Müüa UAZ 3303 (4x4 kastiga). Tel 
517 5053

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

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

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,6iI 11/2002. a 77 kW kuldne met., 
bensiin, universaal, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, 4xel.aknad, 
kesklukk, tume salong, veokonks, 
väga korralik, äsja läbinud tehn.
ülevaatuse (kehtiv  11/2017), 
talverehvidel, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

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

• Müüa Volvo S40 1.9TDI 10/2002.a 
7 5 k w  t u r b o d i i s e l ,  t u m e h a l l 
m e t ,  s e d aa n ,  k o n d i t s i o n e e r, 
püsikiirusehoidja, 2xel.aknad, 
kesklukk puldist, stereo, veokonks, 
t a l v e re hv i d e l ,  l ä b i nu d  t e h n .
ülevaatuse, kehtib 10/2017, soodsalt! 
Rakvere 5903 7780

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

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

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

• Müüa Väike-Maarjas 2 ahiküttega 
2toalist korterit (I ja II k.). Lisainfo 
5343 1978

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

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

• Müüa Kundas  Kasemäe 15 
mugavustega 3toaline korter. I k., 
57,2 m2. Hind 9000 €. Tel 5645 1242

• Müüa soodsalt ahiküttega 3toaline 
korter (61,5 m2) Ulvis. Tel 523 0625. 
Tule vaatama ja paku oma hind!

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

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

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

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

• Müüa maja  kõrvalhoonetega 
(garaaž ja panipaik, puukuur) 
L-Viru, Kunda ääres, korralik, 2 
korrust, krunt 1,33 ha. Tel 5646 6933

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

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

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

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

Anda rendile

BÜROOPIND 

Rakveres Rohuaia 21 

15 m²

Info tel 5657 2760

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

• Ostan sõidukorras sõiduauto. Mob 
5566 3733

• Ostan Honda Civic universaali 
kärukonksu. Tel 5565 4047

•  O s t a m e  i g a s  s e i s u k o r r a s 
sõidukeid, hea pakkumise korral 
kiire tehing. Helista 5612 3431 ja 
saate teada palju me teie auto eest 
pakume! Lääne-Virumaal tuleme 
kohale 1h jooksul!

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

AUTODIAGNOSTIKA

AUTODE DIAGNOSTIKA
STARTERITE JA                    
GENERAATORITE REMONT
HAAKEKONKSUDE            
MÜÜK JA PAIGALDUS
SÕIDUKITE ELEKTRITÖÖD

Nortsu tee 2, Rakvere
INFO JA 
AEGADE BRONEERIMINE:   
tel 5561 1776 
info@autoelekter.ee   

www.autoelekter.ee

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

• Anda rendile Rakvere kesklinnas 
äripind (80 m2). Tel 528 5416

UUED JA 
KASUTATUD 

TALVEREHVID
E-R 9-16
Muul ajal 

kokkuleppel.
Tallinn-Narva mnt 

95.km
Tel 5568 4683

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

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

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

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

• Müüa Bridgestone naastrehvid 
( 2 0 5 / 5 5 R 1 6 )  ja  B r i d g e s t o n e 
naastrehvid velgedel (205/60R16) 
Toyota Verso, Kiviõli. Tel 5345 2640

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

• Ostan otse omanikult 2-3toalise 
korteri  Rakvere linnas. Korter 
võib vajada remonti  või  ol la 
kommunaalvõlaga. Tehing kiire 
ning raha kohe kätte. Tel 518 7979

•  Ostan maja Lääne-Virumaale. Tel 
506 9683

• Ostan talu või maamaja Lääne-
Virumaal. Tel 5687 5845

• Ostan garaaži Rakveres <1000 €. 
Tel 5550 0588

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Anda rendile garaaž Rakveres 
Mulla tn. Tel 5648 6638

• Pakkuda elamisvõimalus (tuba 
eramajas mere ääres) tavalisele 
50dates naisele. Vajalik juhiluba. 
Tel 5340 9993
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• Teeme ehitus-, remondi- ja 
siseviimistlustöid (värvimine, 
tapeetimine, plaatimine, elektri- 
ja torutööd). Tel 518 7979

•  Ü l d e h i t u s ,  s i s e t ö ö d , 
renoveerimine. Tel 5685 6320

• Katuste ehitus (plekk, kivi, 
eterniit). Tel 5685 6320

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

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Erinevad elektritööd pädevusega 
elektrikult. Tel 5890 2983

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

• Saunade ehitus .  Hinnad 
soodsad. Tel 5685 6320

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

•  E h i t u s - r e m o n d i t ö ö d  n i i 
e r a m u t e s  k u i  k o r t e r i t e s . 
S i s e v i i m i s t l u s ,  v a n n i t o a d , 
soojustus, voodrivahetus ja san.
tehnilised tööd. Hinnad mõistlikud. 
Info 5373 4876

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

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

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

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

• Kõrvalhoonete ehitus. Tel 
5685 6320

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

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

• Firma teostab lammutustöid üle 
Eesti. Tel 5330 5970

• Lammutustööd. Tel 5685 6320

• Piirdeaedade ehitus. Tel 5685 
6320

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

KUULUTUSED

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

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

• Müün, paigaldan  ja remondin 
õ h k s o o j u s p u m p a s i d  j a 
konditsioneere. Tel 5024 944

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

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

• Korstnapühkimis- ja pottsepatee-
nus. Tel 522 1165

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

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

• Müüri- ja pottsepatööd. Tel 5398 
2904

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

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

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

• Vee- ja kanalisatsioonitorustike 
(sise ja välis) ehitus, septikute 
paigaldus. San.tehnilised tööd. 
Info 5373 4876

• Toru- ja san.tehnilisedtööd. Tel 
5332 4749

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

www.prtgrupp.ee

Pakume multilift kasti 
renditeenust. 
Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

k l l f k

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeerimine
* välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaaditööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi renoveerimis-
tööd
* lumelükkamine, katuste pu-
hastamine
* septikute ja mahutite pai-
galdus
Tel 5191 2784, info@armitec.ee

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 
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• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

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

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

• KOLIMISTEENUS firmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Te o s t a m e  k õ i k e ,  m i s  o n 
kolimisega seotud, ja seejuures 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite jm. 
raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame 
koos teie probleemile parima 
lahenduse. OÜ Kolimised. TEL. 
5649 3289 või kaido@kolimised.
ee, www.kolimised.ee

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 506 
1547

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

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

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

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

TEENUSED

TAKSOTEENUS
Tel 53 03 04 15

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

• Pakun lehekoristusteenust 
puhuriga. Palun ette helistada tel 
5393 2356

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Transp ortte enus VW LT 
kaubikuga. Tel 5685 6320

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

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

Rennlux OÜ
www.rennlux.eu
info@rennlux.eu

5344 8787

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu  Soodne ja kiire 

tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

Tel+372 5629 2880 

mertaxgrupp@gmail.com

TEOSTAME ERINEVAID 

KATUSE ning PLEKITÖID

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

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

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

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

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

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

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

• Koostan, korrastan tööohutus-
alaseid dokumente. Tel 5560 2804

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

(ka korteriühistutele)

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

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

•  S o o d s a l t  m ü ü a  k o d u -  j a 
t ö ö s t u s õ m b l u s m a s i n a d . 
Universaalid, sik-sakid, overlokid, 
salapisted jt. Kääride tervitus. 
Tarvikud. Rohuaia 20-2. Tel 324 
5085, 5588 429, Priit

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

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

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

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

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

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

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. Tel 
553 5885

• Felix bänd. Parim. Soodne. Tel 
5559 3419

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

facebook.com/teks  ilipuhastus

Teostame 

pehme mööbli ja vaipade 

keemilist puhastust 

teie kodus!

Rakveres ja lähiümbruses!
 Info 5853 4560 või 5827 1622

Tule registreeri end meie 

püsikliendiks 

ning osale 30€ 
teenustööde 

kinkekaardi loosimises!

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere
 Tel 322 4534
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• Müüa odavalt tumba, diivanilaud 
(kirss), sektsioonmoodulkapp 
(kirss), söögilaud ja 6 tooli (kirss),  
televiisorilaud (kirss), kirjutuslaud 
( k i r s s ) ,  e l e k t r i r a d i a a t o r i d , 
suusasaapad, rulluisud, jalgratas 
(noorte), puidust lamamistool.  Tel 
5104 147

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

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

• Müüa pakett puitaken (1600x1600 
mm), riidekapp, jalatsikapp, 2 
diivanilauda. Tel 5566 3501

• Müüa klaver. Hind kokkuleppel. 
Tel 5887 6300

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

KUULUTUSED

LOOMAD

TUTVUS

VANAVARA

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

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

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

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

• Septikute müük ja paigaldus üle 
Eesti. Tel 5757 0202

EHITUS

• Müüa vähekasutatud koerakuut 
keskmisele või madalamale koerale 
Rakveres Tartu tn. Soojustatud 
penoga, kahekambriline. Hind 
kokkuleppel. Info tel 5805 3468

• Ära anda 10kuune isane toakoer. 
Tel 5677 4239

• Müüa saksa lambakoera kutsikad. 
Tel 5866 3155

• Müüa Rakveres 4,5kuune 
taksipoiss. Tel 528 5416

• Tasuta siiamid. Omanik haige. Tel 
5393 4125

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

• Müüa T40AM, Belarus, M2140. 
Tel 5358 6829

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

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

PÕLLUMAJANDUS

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KODU

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

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

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

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

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

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

•Soovin osta 60 bassiga akordioni, 
võib remonti vajada. Tel 5614 2951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

KÜTTEPUUD

JALGRATTAD 

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

Lastele lai mudelivalik, 
hind alates 75 €.

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

Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

VINTSID - 12 000 HD - 
370 €, RAUAD, 

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

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

• 60aastane mees otsib naissoost 
kaasüürilist. Tel 5639 6056

• Ostan traktorile T-25, T-40 sobivad 
haakeriistad (adra, kultivaatori, 
palgihaaratsi, lumesaha, järelkäru, 
randaali jne). Tel 5687 5845

• Ostan MTZ-52, MTZ-82 korralikud 
esi- ja tagarehvid. Tel 5687 5845

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

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis ja 
Rakveres Päikese tn 3

5783 8999

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

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

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

MÜÜA 
SÕELUTUD ja 

SÕELUMATA MULDA, 
LIIVA, KRUUSA, 

FREESASFALDIT ja 
KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054• Külmastuudio OÜ paigaldab 
ja müüb kvaliteetseid Fujitsu 
õhksoojuspumpasid ja õhk-
vesi küttesüsteeme üle Eesti. 
Küsi personaalset pakkumist. 
Kylmastuudio.ee, +372  5891 4957 
Objekti ülevaatus tasuta

Rakveres Tallinna tn 49

MÖÖBLIPOODI 
SAABUS UUS KAUP 

- 
uued köögimööblid, 

riidekapid, suured ja 
väiksed nurgadiivanid 

(värvivalik on teie), 
suured ja väiksed 

puitkummutid, 
voodid, lisakatted, 
madratsid ja palju 
kodus vajaminevat 

mööblit.
Ikka avatud 

E-R 10-18, L 10-15 

Tere tulemast!

Info 5069 814
Ehitusliku saematerjali 
müük Väike-Maarjas. 
Puidust kaubaaluste 
müük ja tootmine. 

Transpordi võimalus.
Info 5150258

Kasutatud riided
kogu perele 

ja palju 
muud kaupa.

Oleme avatud
E-R 10-17
L 10-15

Asume Pikk tn 9 
Väike-Maarja 

(Grossi poe II korrusel)

StellaMar

• Müüa uus PVCkattega aiavõrk 
(kõrgus 1,2m, läbimõõt 2,2 mm, 
silm 100x100 mm), rullis 20 jm, 4 
tk. Samas katuse hingav aluskate 
Alkatec (laius 1,5 m), rullis 75 m2, 
2 tk. Hind kokkuleppel. Info tel 517 
5977

• Ostan  vanu vinüülplaate ja 
valikuliselt raamatuid. Tel 503 9650

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

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

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

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

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

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

•  Mü ü a  m a h e ka r t u l ,  s o rd i d 
“Laura” ja “Arielle”. 25 kg kott/10 €. 
idakeskusou@gmail.com, +372 50 
55 182

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

• Müüa sõelutud mulda. Tel 
5270 059

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

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

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

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

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

Ja palju-palju muud. 

Raha kohe, kojukutsed üle 
Eesti tasuta. Tühjendusostud, 
majapidamise likvideerimisel.  

Hansa Antiik, Pikk 7, Rakvere. 
Tel 3240542, 5282330. 

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!
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METS

• www.toonklaas.ee

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

MUUD

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

Hea metsaomanik!

• kasvava metsa raieõigust 
• metsamaterjali
• metsa- ja põllumaad

head hinda, kvaliteetset 
metsa ülestöötamise ja 
veoteenust

Tiit Reitel, tel 506 0288
 it@ar  ston.ee

Taavi Saar, tel 508 9955
taavi@ar  ston.ee

OSTAME:

PAKUME:

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame sügavat kaastunnet 
Anneli Matikainenile kalli 

venna 
kaotuse puhul. 
Töökaaslased 

kondiitritsehhist

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA 
   LEILISAUN
* Grilliruum
* Võimalik rentida 
peoruum erinevateks 
tähtpäevadeks 
(kuni 20 inimest)

R 14-16 naised 
    17-22 mehed

Info tel 516 5591

Saun avatud

* ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Seisuga 27. oktoober 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8 - 16

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

Mugulsibul kg 1,50

Roheline sibul kg 8,00

Till kg 8,00 10,00

Petersell kg 8,00

Punapeet kg 0,80

Tomat kg 1,50 3,00

Küüslauk kg 10,00

Värske kapsas kg 0,40

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Hapukapsas kg 1,50

Kurk kg 3,50

Suvikõrvits kg 0,80

Kõrvits kg 0,80

Kibepipar tk 0,25

Jõhvikad liiter 4,00 4,50

Õunad kg 0,50 1,00

Ploomid kg 1,80 3,00

Sarapuupähklid kg 4,50 5,00

Kreeka pähklid kg 6,00 10,00

Käsitööleib 500g 2,50

Seemned lindudele kg 1,20 1,50

Mesi kg 7,50

Toorpiim T, N, L 
10st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

Turul veel müügil:
* käsitöö - soojad kudumid, kalmuseaded

* tööstuskaup - riided ja jalanõud
* igal laupäeval saunavihad ja luuad

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

HINNAD RAKVERE TURUL

Reedel, 28. oktoobril turul Peipsi kala müük

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

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

• Müüa tänavavalgusti TRL-250 ja 
24voldi trafosi. Tel 5588 429

• Ostan relvakapi. Tel 503 9650

• Aitame vabaneda kasutatud 
jalgratastest, mööblist ja muust 
kolust. Tel 507 4958

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

• Aitame lammutada ja ära vedada 
puitehitisi. Tel 507 4958

Südamlik kaastunne Erkile ja 
Merikesele peredega armsa ema 

HELVI RAUDANENI 

surma puhul. 
Edik, Rita ja Elle

EMILIE PILLER

Südamlik kaastunne 
Reinu perele kalli 

ema, ämma, vanaema ja 
vanavanaema surma puhul. 

Laine, Ants, Tiiu, 
Erna, Vaiki

Kas kuuled, kuis nutab Su kodu, 
Su puudumist leinates sääl, 

tal kaaslaseks vihmade sadu, 
neil piiskadel pisara hääl…

Avaldame kaastunnet Helile kalli 
ISA

kaotuse puhul. 
Turu Kaubamaja kollektiiv

Lääne-Viru Maavalitsus ja 
Rakvere Põhjakeskus jahivad 
6. novembrini meeleolukaid 
fotosid papside ja laste ühis-
tegemistest, et rõhutada isa-
depäeva eel isa rolli ning 
väärtustada isade ja laste vee-
detud ühisaega.
Põhjakeskuse turundusjuht 
Marilys Pruuli sõnul on lapse 
sirgumisel isa roll oluline ja 
ühised mälestused koos vee-
detud ajast salvestuvad mälu-
piltidena terveks eluks. „Foto-
jahiga “Paps ja laps” aitame 
kaasa kõige erilisemate het-
kede talletamisele. Ühtlasi 
saab jäädvustatud fotodelt 
rõõmuhetki üha uuesti koge-
da ja ka tulevaste põlvedega 
jagada,“ selgitas Pruul.
„Pilte on aastate vältel laeku-
nud tõeliselt palju ning meil 
on selle üle ääretult hea meel. 
Ma olen veendunud, et eesti 
mees on hea isa ja leian, et 
ülilahedate papsidega tulebki 
uhkustada ning fotod teele 
panna,“ kommenteeris foto-
konkursi eestvedaja, Lää-
ne-Viru Maavalitsuse avalike 
suhete peaspetsialist Kristel 
Kitsing.
Iga autor tohib konkursile 
esitada kokku kuni kolm fo-
tot. Esitada ei või töid, mis on 
osalenud teistel fotokonkurs-
sidel.
Võistlusfoto peab olema hea 
kvaliteediga, et seda oleks 
võimalik vähemalt A4 for-
maadis välja trükkida (reso-
lutsioon soovitavalt min 180 
dpi, suurus 2048×1536 piks-

Maavalitsus ja Põhjakeskus jahivad fotosid

Spor misel pole takistusi.
Foto: Janne Laanemäe

lit).
Pildid ei tohi olla digitaalselt 
töödeldud, va minimaalne 
kontrastsuse, heleduse ja vär-
vi korrektsioon ning teravus-
tamine. Lubatud on pildi vä-
hene lõikamine. Elementide 
kustutamine või asendamine 
ei ole lubatud. Pilt ei tohi olla 
mitmest pildist kokku pan-
dud. Ei tohi esitada ka digi-
taalselt kokku kleebitud pa-
noraame. Filmile pildistatud 
või lõigatud panoraamid on 
lubatud.
Pilte saab konkursile esitada 
6. novembrini, saates need 
meiliaadressile kristel.kit-
sing@laane-viru.maavalitsus.
ee. Fotod tuleb varustada au-
tori nime ja kontaktandmete-
ga ning pealkirjaga.
Saadetud töödest valib �zhürii 

välja parimad fotod, mille au-
toreid premeeritakse Põhja-
keskuse ja Lääne-Viru Maa-
valitsuse auhindadega. Au-
hinnakategooriasse kuuluvad 
I-III koht ja publiku preemia. 
Publiku lemmikuks osutub 
lehel www.facebook.com/
papsjalaps 2016. aasta albu-
mis hiljemalt 6. novembri sü-
daööks enim “meeldib” klikke 
kogunud foto.
Fotojahile esitatud fotode pu-
hul hinnatakse väljendusrik-
kust ja emotsionaalsust, 
kunstilist taset ning headest 
pildistamise tavadest kinnipi-
damist. Võitjad kuulutatakse 
välja 13. novembril Rakvere 
Põhjakeskuses toimuval isa-
depäeval.

Kuulutaja
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Näidendi autor ja lavastaja 
Erki Aule on pununud lavale 
dünaamilise tegevustiku, kus 
osaliste isikupärased soovid 
ja kergelt käänulised teod 
üksteise peale laotuvad ja nii 
uusi situatsioone loovad.
Klassikalisele komöödiale 
omaselt näeb laval mitut ust, 
kust tegelased sisse-välja 
voorides ootamatusi tekita-
vad. Tegelaste juures ilmne-
vad nende oskused ja sot-
siaalsed rollid. Samuti soovid, 
mida täita püütakse ning pii-
rid, mida esialgu küll ületada 
ei soovita, kuid ollakse olu-
korra survel sunnitud seda 
siiski tegema.
Laval näeb sotsiaalsust ja mi-
dagi eestilikku, mis tegelaste 
taustast aimdub. Samas lähe-
neb see sahmerdamine koha-

ti absurdile ja paistab pinna-
pealsena, omamata sügavust. 
Kui aga lähtuda sellest, et nii-
suguse fragmentaarse orava-
rattana võib olla tajutav ka 
meie argipäevareaalsus, siis 
otseseks puuduseks absurdi-
lähedast pinnapealsust pida-
da ei saa.
Pigem on tegu moodsama lä-
henemisega komöödiale. 
Klassikalise komöödiatüki 
näiteks võiks olla Rakvere 
Teatri „Maalermeister“, kus 
tegelasi ka enam välja valgus-
tatakse. Selle etendusega võr-
reldes toimuvad ja vaheldu-
vad sündmused Aule tükis 
nii-öelda lühema sammuga, 
meenutades improteatrit.
Mis komöödia puhul olulisim 
- nähtud etendusel naeris 
publik päris sageli. Ma ise 

küll ei leidnud tükist põnevat 
“konksu”, mis oleks pannud 
suurema innuga kaasa elama.
Etenduse lõpus ilmneb ka tei-
ne plaan, autori sõnum, kui 
perenaine on jäänud oma äs-
ja rahvast kihanud korterisse 
üksi. Selles tühjuses aimdub 
uue alguse võimalus, mis on 
kena kunstiline kujund. Tükki 
vaadates tekkis mul paralleel 
ka Jim Carrey filmiga “Kõigele 
“Jah””, kus eikusagile veereva 
elurajaga mornivõitu mees 
hakkas ütlema kõigile võima-
lustele jah ning nii oma elule 
uue suuna leidis. Kõnealuses 
tükis on säärase jaatamise 
vasteks edasi astumine, tege-
vusse astumine.
Peeter Rästas mängis poola 
kirjasõpra täiusliku kontsent-
ratsiooniga, selle rolli juures 

toimis kõik. Silja Miks polit-
seinikuna demonstreeris 
suurepärast lavalist kohalole-
kut, mis tõi sahmerdamisesse 
teistsugust, kaasa elama pa-
nevat dünaamikat. Head 
kontrasti lõi laval Helgi An-
nast korteriperenaise osas. 
Annasti, julgeksin öelda, et 
vanakooli kõnemaneer, kõlas 
laval väga meeldivalt. Teatri 
uus näitleja Madis Mäeorg 
näitas, et koomilist tunnetust 
tal jagub. Teiste näitlejate esi-
tus - nähtud etenduse lõbu-
tüdruku duubelrollis mängis 
Saara Kadak - oli pigem oo-
tuspärane, kui üllatav.

Tõnu Lilleorg

„Astuge edasi!“
Rakvere Teatris esietendunud Erki Aule ko-
möödia „Astuge edasi!“ toob publiku ette 
loo, mis saab alguse, kui sugulastele külla 
sõitev vanaproua jätab oma korterivõtmed 
noorele töömehele, kes põranda vahetami-
se asemel esiti hoopistükkis lõbutüdruku 
tellib. Samal õhtul külastab korterit aga nii 
mõnigi teine värvikas isik.
Kuulutaja kõrvutab seekord kaht arvustust 
– kuidas näeb etendust noor naine ning 
kuidas elukogenud mees?

Kergelt nohikliku välimuse ja 
kohmaka olemisega Jaanuse 
tegudest vallandub sünd-
muste keeris, mis on mõneti 
piinlik ja naljakas. Lavastuse 
huumor toetub eelkõige ini-
meste vallatutele mõtetele ja 
üleüldisele kohmakusele 
meeste ja naiste omavaheli-
ses suhtluses. Isiklikult nauti-
sin nalju, mis mõjusid roh-
kem absurdsena, kui neid, 
mis puudutasid traditsiooni-
list siivutut mõtlemist.
Uuslavastuses saavad kokku 
mitme ajastu detailid. Eri stii-
lid on segunenud tegelaste 
kostüümides ja rekvisiitides, 
mitte aga Asta korteris. 
Kunstnik Eveli Varik on loo-
nud vanaproua kodu äärmi-

selt lihtsalt ja tõetruult.
Uksi, millest saab edasi-taga-
si astuda on lausa neli, mis 
muudab mänguruumi dü-
naamiliseks. Sellele vaatama-
ta oleksin soovinud, et valel 
ajal sisenemisi ja väljumisi 
kasutatuks situatsioonikoo-
mika eesmärgil veelgi roh-
kem. Kuna tegevus toimub 
enamjaolt korteri koridoris, 
siis uste taha jäävad dialoogid 
tuleb vaatajal endal kujunda-
da. 
Lavastust iseloomustab tem-
pokus ja erinevate karakterite 
hulk. Kõik seitse näitlejat 
esindavad eri tüüpi inimesi ja 
ameteid.
Asta meenutab esialgu ETV 
ekraanilt tuttavat Hyacinth 

Bucket´d, kahe tegelase sar-
nasus väljendub üht värvi 
rõivastuses, puhvis soengus 
ja kõnemaneeris. Kujutasin 
vaimusilmas ette, kuidas ta 
kriiskava häälega telefoni 
vastu võtab, kuid minu õn-
neks seda ei juhtunud. Ühtla-
si on proua Asta lavastust si-
duv tegelane, ilmudes loo al-
guses ja lõpus.
Markowski naerutab publikut 
sõnakoomikaga, kõneledes 
meie emakeelt ilma täpitäh-
tedeta. Markowski tegelasku-
ju muhedus võidab üsna kii-
resti minu poolehoiu. Naaber 
Ergo ilmub korterisse mõne-
võrra vähem kui teised, kuid 
sellegipoolest on tema esin-
datud inimtüüp hästi kujuta-

tud. Teistest pealiskaudsema-
teks jäävad politseinik Pireti 
ja Jaanuse karakterid.
Näitlejate kostüümid on suu-
remalt jaolt argised, silma-
paistvaks osutub vaid auto-
juht Tauno riietus, mida täna-
päeval ei kohta linnapildis, 
vaid stiilipeol.
Olgugi, et Asta korter jääb se-
gaduste keerises remontima-
ta, saavad kallutatud inimes-
te eluvaated. Inimlikkus või-
dab ihasid ja ehitatud õhulos-
sid taanduvad realistlikeks te-
gudeks. 

Katarina Tomps

Kuidas teha remonti remontimata?

Oravaratas veereb tühjusesse

Autor ja lavastaja: Erki Aule
Kunstnik: Eveli Varik
Osades: Helgi Annast (vanaproua Asta), Indrek 
Apinis (autojuht Tauno), Saara Kadak või Jaune 
Kimmel (lõbutüdruk), Silja Miks (politseinik Piret), 
Madis Mäeorg (remondimees Jaanus), Peeter Räs-
tas (poola kirjasõber Markowski), Tarmo Tagamets 
(naaber Ergo)

Valges jakis Jaune Kimmel, lokkispäine Peeter Rästas, sinises Helgi 
Annast ja lillepotiga Madis Mäeorg on pööranud pilgud kollases 
vestis Silja Miksile. 
Foto: Alan Proosa
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Paar vooru enne jalgpalli Pre-
mium liiga hooaja lõppu pü-
sib Rakvere JK Tarvas turniiri-
tabeli viimasel, kümnendal 
real. 34 mängust on teenitud 
kolm punkti – kaks viigimän-
gudest Narva Transiga ja üks 
Pärnu Linnameeskonnaga.
Kui rakverlastel pole enam 
võimalust positsiooni paran-
dada ja tuleb vaikselt hakata 
atra seadma esiliiga tarvis, 
siis heitlus Eesti meistrikulla 
nimel nelja pealinna klubi 
konkurentsis kulgeb põnevalt 
– juhib Infonet, kel kogutud 
74 punkti, järgnevad võrdselt 
72 punktiga Levadia, Kalju ja 
Flora.
Ükski nimetatutest ei tohi en-
dale eksimusi lubada, sest iga 
vääratus võib lõpetada lootu-
se tiitlivõidule. Osavaid kaar-
dipakisegajaid aga leidub kas 
või Tarva näol, kes pani vii-
mati selle nädala teisipäeval 
kodusel kunstmurustaadionil 
kaljukate närvid proovile.
Üksnes Nõmme linnaosas te-
gutseva profisatsi itaallasest 
leegionäri Maximiliano Ugge 

Gustavi Maja
3. novembril kell 18 Liis Orava loeng “Südame ja veresoon-
konna toetamine toidu ja loodusravi abil”. Shindo veni-
tustunnid algajatele E, T ja N. Info ja registreerumine tel 553 
5871, www.gustavimaja.eu

Rakvere Teater
28.10 kl 19 Astuge edasi! Rakvere Teatri suur maja (lav. Erki 
Aule)
28.10 kl 19 Somnambuul Rakvere Teatri väike maja (lav. Su-
lev Keedus)

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja 
novembrikuu üritused
2. novembril kell 10 toimub ümarlaud Saaremaa Puuetega 
Inimeste Koja rahvaga.
2. novembril kell 13 toimub Diabeedikute Selts ja Parkinso-
ni Seltsi teabepäev “Tervise taastamine looduslike vahendi-
tega“, võimalus soetada Coral-clubi loodustooteid.
9. novembril kell 13 toimub PIK-i üldkoosolek.
Päevakava:
1. Helpific tutvustab oma tegevust ning kuidas leida abista-
jaid.
2. Koja jooksvad küsimused 
9. novembril kell 15 Lääne-Viru Reumaühingu teabepäev 
“Mälutreening“ - juhendab Anu Jonuks.
Ootame uusi liikmeid! Info Elle Pohlak, tel 5569 5179
10. novembril kell 18 toimub Allergia ja Astma ja ühingu 
teabepäev Gustavi Majas (Pikk tn 28).
Teemadeks on, kuidas vabaneda astmast läbi Shindo võim-
lemise ja allergiavabad toidud. Osavõtust teatada 7. novem-
briks tel 5342 9043.
12. novembril kell 12 Kurtide ühingu teabepäev
14. novembril kell 13 toimub Südamehaigete ühingu tea-
bepäev, lisaks jagab reisimuljeid Reet Lainla.
16. novembril kell 13 toimub toimetulekuköök „Kiika –köö-
ki“, omaosalus. Osavõtust teatada 14 novembriks.
17. novembril juristi nõustamist ei ole!
25. novembril kell 11 toimub projekti „Väärikalt vananeme - 
mitmekesiselt tegutseme“ avaüritus Kolmainu kiriku noor-
temajas, Pikk tn 19.„Hingeharidusest ehk 500 aastat refor-
matsioonist“ räägib Tauno Toompuu.
27. novembril kell 12 tähistame rahvusvahelist puuetega in-
imeste päeva Rakvere Kultuurikeskuses.
Info 324 2023, 5342 9043

Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing
Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühingu teabepäev toimub es-
maspäeval, 31. oktoobril kell 13 PIK-i saalis, Lille 8. Tutvus-
tatakse uusi kuuldeaparaate. Teabepäeva viib läbi firma 
Kuuldeaparaadid OÜ esindaja Tallinnast. Oodatud on kõik 
huvilised.

Tarvas valmistas tiitlist unistavale Kaljule peavalu

Taavi Trasberg (vasakul kollases) versus Sander Puri (paremal 
mustas) palli pärast võitlemas. 

Foto: Ain Liiva

üleminutil löödud 2:1 võidu-
värav päästis külalised halvi-
mast, kuivõrd sinnamaani 
seisid tablool viiginumbrid 
ning 120pealine publik hoidis 
paarkümmend minutit oo-
tusärevuses hinge kinni.
Rakverlaste tabamuse eest 
kandis hoolt 23aastane pool-
kaitsja Madis Reimal.
Viimati toimunud Kalju ja 
Tarvase duell oli lühikese aja 
jooksul teine järjestikune, 

sest eelmise nädala laupäeval 
ristusid nende teed Hiiu 
kunstmurustaadionil. Seal 
õnnestus kaljukatel realisee-
rida kolmest nende kasuks 
antud penaltist kaks (ühe 
Rakvere JK Tarva väravavaht 
Marko Meerits püüdis) ja said 
raske 2:0 võidu.
Ohtralt kiidusõnu teeninud 
Meerits oli vaieldamatult 
kohtumise säravaim mängija 
– Ats Purje penalti püüdmine 

ja rida häid tõrjeid ei jäänud 
märkamatuks ka jalgpallipor-
taalile soccernet.ee, kelle aja-
kirjanikud valisid ta matši pa-
rimaks.
Kaks viimast selle hooaja 
mängu Premium liigas viivad 
Tarva kokku esmalt laupäe-
val, 29. oktoobril kell 13.00 
Tallinna FC Levadiaga ja nä-
dal hiljem, 5. novembril kell 
13.05 Sillamäe Kaleviga.
Homses kohtumises on pea-
treener Urmas Kirsi ja kõigi 
poolehoidjate rõõmuks rivis 
tagasi eelmise mängu kollaste 
hoiatuskaartide tõttu vahele 
jätma pidanud JK Tarva põhi-
koosseisu mehed Elar Tovstik, 
Joonas Ljaš ja Jaanus Kaasik.
Publikut kui vaieldamatult 
ühte olulisemat lüli meeskon-
nas kutsutakse laupäevaks 
Rakvere kunstmurustaadio-
nile appi. Pealtvaatajaid kos-
titatakse tasuta kuuma tee ja 
maitsvate Päts Sahvri piruka-
tega.

Andres Rattassep, 
Margus Martin
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Hinnad püsivalt soodsad

Suurepärane valik kardinakangaid,
mööbliriideid, fliiskangaid,
voodipesukangaid, rõivakangaid
ja palju muud õmbluseks vajalikku

KAUPLUSES
Oleme avatud

E-R kella 10-18

L kella 10-15

Tel 55515607

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

15 aastat Eestis, tuhandeid töötavaid objekte

www.seesamava.ee Tel. 56 620 860, indrek@seesamava.ee
Asematic OÜ ametlik esindaja Lääne- ja Ida-Virumaal, Järvamaal

+Tõkkepuud
+Fonosüsteemid
+Läbipääsusüsteemid
+Tiibvärava automaatika
+Liugvärava automaatika
+Garaaziukse automaatika
+Tarvikud ja varuosad

Müük, paigaldus,

hooldus

Kvaliteetne Saksa väravaautomaatika
„Marantec“. Toimib iga ilmaga

(-30C - +60C).

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere
Karja 59

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

Tel
5690 3120

Avamishind 20€
35€

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

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

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

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Info ning tellimine:

Janek Jefimov 51 59 890, janek@tmenergy.ee

Müüa

KRUUSA

Liivaku karjäärist
Asukoht: Roosna küla, Ambla vald,

Järva maakond

Purustatud kruus 0-32

Looduslik kruus

4,5 €/t

2,5 €/t

Teenused:

Laste- ja täiskasvanute hambaravi

Hammaste proteesimine

Implantatsioon

Kirurgia

Igemehaiguste ravi

Suuhügieen ja profülaktika

www.virudent.ee

info@virudent.ee

Turu plats 3, Rakvere, tel 3244449

Pikk tn 15, Tapa, tel 3344827

Kooli 5, Sõmeru

CarDrive sügiskampaania on

AUTO TALVEKS KORDA!

Tellides hoolduse meilt, tulede ja jahutusvedeliku

külmakindluse kontroll TASUTA!

Ostes talverehvid meilt, paigaldus TASUTA.

Tel 53 409 428
www.omaporsas.ee

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Praad kondiga

Maks

2,75
1,60

/kg

/kg

€

€
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