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Ütleme nii, et…
Möödunud reedel oli emakeelepäev ja meedia lõi selle tähistamisel usinalt kaasa: raadio tegi etteütluse, mingi uudistemagasin palus juhuslikel inimestel tänavalt tõlkida slängi.
Viimase vastu ei ole mul kõige vähematki släng tuleb ja läheb, keel jääb. Teinekord võib slängist isegi kasu olla: näiteks
Talvesõja ajal oli soomlastel niru sidetehnika ja Punaarmee
kuulas jutuajamisi pealt. Soome poolel polnud vahendeid
oma sidet turvaliseks muuta, kuid leidus hoopis odavam lahendus: raadioeetris hakati kasutama slängi, roppusi ning
soome-rootsi segakeelt, nii et punaste tõlgid ei saanud enam
midagi aru.
Kurdetakse, et eesti keelt risustavad üha enam võõrkeelsed
väljendid. Jah, risustavad küll, kuid minu arvates mitte nii
palju kui eestlased ise oma sisutühjade stamplausete ja
kantseliidiga.
Paar näidet, ajage kõrv kikki ja saate igast autoriteetsest uudistesaatest sellele kinnituse.
“Võistlustel osalesid 24 erineva riigi sportlased.” Mis mõttes
“erineva”? Kas on selliseid võistlusi ka, kus osalevad 24 ühesuguse riigi sportlased? Miks ei või lihtsalt öelda: võistlustel
osalesid 24 riigi sportlased?
“Väravavaht Jaan Jalgratta näol on tegemist tubli sportlasega.” Mis puutub siia “nägu”? Saab ju öelda: “Väravavaht Jaan
Jalgratas on tubli sportlane.”
Aga kõige rohkem ajavad mind marru inimesed, kes alustavad vastust küsimusele sõnadega “Ütleme nii, et…”
Millele selline lausealgus viitab? Kuidas mina sellest aru
saan? Ütleme nii, et kõigepealt ei saa ma aru, miks inimene
peab rääkima “meie”-vormis. Keda ta peale iseenda veel
esindab? Või põeb ta suurushullust nagu valitsejad ajaloost,
kes iseennast “meietasid”?
Suurushullus on siiski veel väike viga. Lause selline algus viitab otseselt asjaolule, et mulle (ja kõigile teistele) valetatakse. Mina saan sellest sõna-sõnalt aru, et asjad on ühte moodi, kuid vastaja leppis sõprade ringis kokku ja kõik nad räägivad pisut teist juttu, kui lugu tegelikult oli. Nad kõik ütlevad
mulle, et see arvamusavaldus siin on puhas jama, kuigi tegelikult on jutus ikka iva ka sees.
“Ütleme nii, et…” tuli minu meelest eesti keelde vähemalt
kümme aastat tagasi. Emakeelepäeval kuulsin ainuüksi ETV
AKs kahte sedamoodi alustatud vastust.
Võin küll eksida, aga esimesena hakkas niimoodiküsimustele vastama suusatreener Mati Alaver. Päris kindlasti tegi ta
seda enne Torino olümpiamänge. Temalt said “nakkuse” nii
Jaak Mae kui ka Kristiina Šmigun-Vähi, varsti rääkis kogu
–

suusakoondis “keerutavas kõneviisis”.

Kas keegi on
küsinud puuetega
laste arvamust seoses

haridusreformidega?
2014. aasta algus jääb mitmele
perele, koolile, omavalitsusele
ja maavalitsusele meelde seoses haridusreformide ja nende
tagajärgedega. Koolid ja omavalitsused said reaalselt aru,
kuidas toimub 2014. aastal
koolide rahastamine, mis tõi
kaasa suured muutused koolide jaoks. Lääne-Virumaa 11
lapse vanema jaoks samas
suure murekoorma: seoses
Haridus- ja Teadusministeeriumi-poolse rahastuse muutusega sulgeb 2014. aasta suvel
oma uksed Rakvere Lille Kool.
Kool, mis on üle 20 aasta õpetanud raske ja sügava vaimupuudega lapsi. Vanemad on
väga mures, mis saab edasi.
Lääne-Virumaal on 2014. aasta alguses neli hariduslike erivajadustega laste õpetamiseks
mõeldud kooli, millest 2 on
riigi- ja 2 erakoolid. Lille Kooli
lapsed õpivad toimetuleku- ja
hooldusõppekava alusel nagu
ka Porkuni Kooli lapsed. Seega
omavalitsuste jaoks tundub
loomulik, et lapsed suunatakse Porkuni Kooli. Porkuni Kool
on riigikool, seega on laste
õpetamine selles koolis omavalitsustele tasuta!

Mitte ainult kool
Aprillis 2012 ratifitseeris Eesti
ÜRO puuetega inimeste õiguskonventsiooni. Konventpõhimõtetest on
austus puuetega laste arenete

Oletus, et pididki keerutama, sest asjad polnud päris nii, nagu nad rääkisid, on muidugi paranoia või lihtsalt lambist
võetud jutt, kuid milleks sellist olukorda üldse tekitada? Parem rääkige selget eesti keelt, minu pärast pikkige sinna
slängi ja võõrkeelseid sõnu, kuid ärge lisage oma juttu ballasti. Sõnad pole küll loetud, aga kuulajal on ka lihtsam, kui
ülearuseid sõnu on vähem.

Aivar Ojaperv

siooni üks

vate võimete vastu ning austus

puuetega laste õiguste vastu
säilitada oma identiteet. Need
põhimõtted on täidetud pisikeses Lille Koolis. Lille Koolis
on kooliosas küll ainult 12 last,
kuid MTÜ Kirilill pakub ka
igapäevaelu toetamise teenust
16 puudega noorele ja alushariduse teenust Rakvere linnale
arendusrühmas on 6 last.
MTÜ Kirilill on aastaid tegelenud puuetega laste võimete
arendamisega ja andnud võimaluse tunda igal lapsel ennast ainulaadsena ja eraldi indiviidina. Usun, et selles on
suur osa just väiksel ja turvalisel keskkonnal, mis on loodud
laste ümber. Lille Kooli pedagoogid teevad oma tööd suure
südamega. Lapsed ja noored
soovivad, et see olukord ei
muutuks.
Lille Kooli lapsed soovivad, et
nende kool säiliks sellisena,
nagu see on, seda on tõdenud
puuetega laste vanemad, rääkides oma lastega. Porkuni
Kool on ilus ja kaasaegne, seal
on suurepärased võimalused
erivajadustega laste jaoks,
-
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metsakinnistuid
raieõigust ja metsamaterjali
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•

metsa istutamine ja hooldus
saagimine harvester! ja käsimeestega

väljavedu põllumajandustraktoriga
ohtlike puude likvideerimine
kõik võsatööd
Info Margo 5549 113

kuid Lille Kooli lapsed soovivad koolis käia kodu lähedal
oma armsaks saanud koolimajas. Puuetega laste jaoks on
oluline turvaline ja harjumuspärane keskkond. Iga muutus
mõjutab sügavalt liitpuudega
laste vaimset heaolu.

Koolitee pikkus 70

kilomeetrit
ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikkel 7 lg 2
järgi tuleb kõigis puuetega lastega seotud tegevustes esikohale seada lapse parimad huvid ja lg 3 järgi tagavad osalisriigid, et puuetega lastel on õigus vabalt väljendada oma
seisukohti kõigis neid puudutavates küsimustes ning nende
seisukohtadele omistatakse
vajalikul määral kaalu, arvestades nende vanust ja küpsust
teiste lastega võrdsetel alustel
ja et nad saavad selle õiguse
teostamiseks oma puudele ja
vanusele vastavat abi.
Lähtuvalt ÜRO konventsioonist on puuetega laste vanemate soov tagada oma lastele
võimalus omandada põhiharidus kodu lähedalkoolis.
Porkuni Kool asub Rakverest
25 km kaugusel, kuid Lille
Koolis on lapsi, kes sõidavad
hommikul Rakverre 10 km
kauguselt. Seega nende laste
igapäevane koolitee on edasi-tagasi 70 km. See ei ole
mõistlik liitpuudega lastele.
Tänavu 20. veebruaril toimus
Rakvere Lille Koolis lastevanemate koosolek koos omavalitsuste ja Porkuni Kooli esindajatega. Seal selgus, et Lille
Kooli lapsed peaksid hakkama
iga päev sõitma kooli ja koju,
sest Porkuni koolil napib ühiselamukohti. Lapsed peaksid
olema Porkunis tööpäevadel
(T-R) 7.45 hommikusöögiks ja
koju tagasi tuleksid peale õhtusööki 17.15. Ja kui liita sõiduaeg juurde, kestab laste
koolipäev umbes 7.20 kuni
17.40, seega üle 12 tunni. See
pole mõistlik, lapsed väsivad.
Milline lapsevanem lepiks, et
tema 7aastane laps teeks
10tunniseid tööpäevi?

Porkuni Kool juba
praegu ülerahvastatud
Rakvere Lille Koolis on lapsed
samuti kella 8-18 hoitud, aga
vanematel, kes ei tööta, on
võimalus viia oma laps varem
koju. Esimese klassi laps saab
koju minna juba kell 13, kui
tunnid lõpevad, teised jäävad
pikapäevarühma, kuni lõpeb
vanemate tööpäev.

Riigikontrolli 2013. aasta aruande tulemusel vajab praegune erikoolide võrgustik korrastamist. Riigikontrolli sõnul
peavad erikoolis olema tingimused sellised, nagu õpilastel
vaja, ning asuma seal, kus on
neid vaja. Rakvere linnast ja
linnaga piirnevatest omavalitsustest pärit puuetega lapsed
vajavad, et neil oleks võimalus
õppida Rakveres.
Eelmise aasta oktoobri lõpus
toimus Haridus- ja Teadusministeeriumis ümarlauakohtumine, kus arutati HEV õppekorralduse põhimõtteid. Sellel
kohtumisel plaanis riik võtta
suurema vastutuse kõige erilisemate laste eest ja erikoolid
peavad senisest enam vastama õpilaste vajadustele. Aga
miks siis nüüd laseb riik sulgeda puuetega laste erakooli,
mis vastab laste vajadustele?
Kes võtab vastutuse kooli sulgemise eest, kas Haridus- ja
Teadusministeerium või Sotsiaalministeerium, sest puuetega laste haridusküsimused
kuuluvad ka Sotsiaalministeeriumi pädevusalasse?
Puuetega laste õpetamine on
kallis, kuid eesmärgiks on
ühiskonnas hakkama saava
inimese kasvatamine, mitte
sotsiaaltoetuse saajate hulga
suurendamine. Kuid kas kool,
kus on palju erivajadustega
lapsi koos, suudab keskenduda lapse tugevustele, et leida
ja välja arendada tema andekus?
Ma ei arva, et kooli kvaliteet
sõltub õppijate arvust, kuid
pedagoogidel on kergem pühenduda väiksemale hulgale
lastele. Porkuni Kooli direktori
sõnul on nende kool ehitatud
80 erivajadusega lapsele, kuid
hetkel õpib nende koolis juba
90 last. Rakvere Lille Koolist
peaks sügisel lisanduma 11
last (koos lastega, kellel on õigus lisa-aastatele). Kas ühe
kooli ülerahvastamine on
puuetega laste jaoks parim
või oleks parim võimalus hoopis tagada puuetega laste õpetamine Rakveres koolis, kus
on juba olemas jatagatud väga
head võimalused puuetega
laste arendamiseks?
-

Lille Kooli laste vanemate
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Väljaandja:
AveC Kirjastuse OÜ
Vilde 6a, Rakvere, 44310
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
reklaam@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee
Peatoimetaja
Katrin Kivi 322 5090

reklaam@kuulutaja.ee

Tegevtoimetaja
Aivar Ojaperv 322 5092
aivar@kuulutaja.ee

MüügikonsultantKairi
Kreis

322 5091
kuulutus@kuulutaja.ee

Kujundus/küljendus
Renee Koit

Marko Maasik

reklaam@kuulutaja.ee
Kuulutaja ilmub reedeti.
Trükk: Printall AS
Trükiarv 15 000
Hiljemaltneljapäeval kella 11.00 antud
kuulutus ilmub reedeses lehes.
Kuulutusi saab toimetusse edastada ka
telefonil 3225091 või e-postiga
kuulutus@kuulutaja.ee.

Kuulutuste eest on võimalik tasuda
pangaülekandega.Kuulutus ilmub reedeses lehes, kui ülekanne on jõudnud
Kuulutaja pangaarvele neljapäeva kella
11.00
Kuulutaja toimetus ei vastuta kuulutuste
sisu eest.

Swedbank

paigaldas
antiskimmerid

Veebruaris alustas Swedbank antiskimmerite ehk
pangakaardi kopeerimise
vastaste seadmete paigaldamist oma sularahaautomaatidele. Tänaseks on
kõik Swedbanki masinad
uute turvaseadmetega varustatud.
Swedbanki pangaautomaatide valdkonna juhi Indrek
Kausi sõnul hakkas pank juba eelmise aasta lõpul antiskimmereid paigaldama.
„Siis said enamik Tallinna ja
Harjumaa automaatidest
uue seadme. Paari kuu
jooksul tegime seadmele
veel mõned täiendused ja
nüüd oleme kõik meie masinad üle Eesti sellega varustanud,“ märkis Kaus.
Kausi sõnul on antiskimmerit lihtne ära tunda kahe
asja järgi. „Oma olemuselt
on tegemist sularahaautomaadi küljes oleva läbipaistvast plastist tükiga, mis
paigaldatud kaardi sissepanemise ava ette. Lisaks on
kõigil masinatel ekraanil ka
vastav pilt, mis annab teada, et masinale on antiskimmer paigaldatud ja juhendab klienti, millele tähelepanu pöörata,“ palub
Kaus inimestel tähelepanelik olla.

Kuulutaja

Uudised
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Kairit Pihlak jätkab abilinnapeana

Rakvere
Säästumarket
oli mitu
päeva suletud
Rakveres Vilde tänaval tegutsev Säästumarket oli alates

16. märtsist

suletud,

kauplus taasavati 20. märtsil.
“Rakvere Säästumarketis oli
avarii. Põhjuseks veeavarii,
mis tekitas kahjustusi ka
elektrisüsteemile,” selgitas
Katrin Bats kaupluse omanikfirmast Rimi Eesti Food
AS.
Aivar Ojaperv

Rakvere abilinnapea Kairit
Pihlak (pildil) otsustas jätkata
tööd abilinnapeana ja loobus
võimalusest siirduda pärast
Eesti uue valitsuse ametisseastumist Riigikogusse.
Pihlak pääsenuks parlamenti
kui
Sotsiaaldemokraatliku
Erakonna asendusliige saadikutele, kes hakkavad tööle ministrina.
“Rakvere inimesed on mind
värskelt usaldanud ning valinud mind linna juhtima. Haridus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna abilinnapeana olen algatanud mitmeid olulisi arendusi ja muudatusi, mida kavatsen ka lähiaastatel ellu
viia,” ütles Pihlak.
“Riigi tasemel poliitikas kaasarääkimine on üks minu eesmärkidest, kuid parim võimalus pälvida usaldust Riigikokku mandaadi saamiseks on
kohapealne hea ja pühendunud töö. Lapsetoetuse tõus
ning tasuta koolitoidu saajate
ringi laiendamine on ka minu
jaoks olnud väga olulised teemad ja ma olen veendunud, et
minu head erakonnakaaslased

Kevadel hoius
kasvama!

2x
kõrgem
intress
Riigikogus ja varsti ka Vabariigi Valitsuses suudavad need
lubadused Riigikogu viimase
tööaasta jooksul ellu viia,” lisas

kohalike omavalitsuste volikogude valimisel Rakveres 251
häält, mis oli linna neljas tulemus.

tähtajaline hoius 12 kuud
tähtajaline hoius 24- kuud

–

–

Kuulutaja

-

intress 1,5% aastas
intress 2,0% aastas

Pakkumine kehtib eraklientidele kuni 17. aprillini 2014. a.
vähemalt 1000-eurose hoiuse sõlmimiseks Krediidipangas.

res Jaadla. Salajasel hääletusel
ei läinud tema kandidatuur
aga läbi vastu oli 10 häält,
poolt viis, üks hääletaja jäi erapooletuks. Kuna vastaskandidaate Jaadlale ei esitatud, jäi

Tutvuge tingimustega www.krediidipank.ee, vajadusel pidage
nõu spetsialistiga või küsige lisainfot tel. 322 3072

revisjonikomisjoni aseesimehe koht täitmata.

–

4BS Krediidipank

Aivar Ojaperv

KAS TEAD, KUI TIHTI PEAD TULEKUSTUTEID
2 AASTA TAGANT-

tuleb kontrollida kõiki tulekustuteid (va neid, mis asuvad sõidukis või välistingimustes)

1 AASTA TAGANT-

tuleb kontrollida tulekustuteid, mida hoiate AUTOS, veesõidukis või välistingimustes.

MIS ON TULEKUSTUTI KONTROLL

-

ta.

Kairit Pihlak sai 2013. aasta

Volikogu ei toetanud Andres Jaadla kandidatuuri
Rakvere linnavolikogu revisjonikomisjon tegi ettepaneku
valida komisjonile ka aseesimees
sellist ametikohta varem polnud ja esitas kandidaadiks volikogu liikme And-

■

KONTROLLIMA?

?

Tulekustuti kontroll on nagu auto tehnoülevaatus, mille käigus sooritatakse mitmed toimingud veendumaks, et ülevaatuse hetkel oleks tulekustuti
töökorras. Kontrolli eesmärk on tuvastada seadme hea töökord, ohutus ning vastavus tootjapoolt ettenähtud tehniliste nõuetele.
Kontrolli käigus mõõdetakse tulekustuti survegaasi olemasolu, kustutusaine laengu vastavust nõuetele, hinnatakse seadme kasutusvalmidust

ja tehakse teisi tootjapoolt ettenähtud toiminguid.

HOOLDATUD

maintenanced

MIS ON TULEKUSTUTI HOOLDUS?

KONTROLLITUD

inspected

Tulekustuti hooldus on tegevuste kogum, mille käigus pikendatakse seadme kasutusiga. Hoolduse käigus vahetatakse tulekustuti osised ja
teostatakse katsed, et tuvastada tulekustuti töökord, kasutajaohutus jms.

JÄRGMINE

KONTROLL

nextinspection

VASTUTAVSPETSIALIST
workperformer

Too tulekustuti hooldusesse kohe, kui:
-

oled seda kasutanud;

-kontrolli käigus ilmnesid puudused, mis võivad seada ohtu kasutajad või seadme töökorra;
-

jõuab kätte perioodilise hoolduse ja survetesti tähtaeg;

HOOLDUS
EELMINEHOOLDUS
last maintenance

Kõik TAMREXi pulberkustutid tuleb nende eluea pikendamiseks tuua hooldusesse vähemalt iga 10 aasta tagant. Mitmete
kvaliteediga pulberkustutite perioodiline hooldus saabub juba 5 aasta möödudes, nii nagu vahtkustutite puhul tavaks.

madalama

HOOLDATUD
maintenanced

JÄRGMINE HOOLDUS

next maintenance
SURVETEST
prooftest

KES SAAB TULEKUSTUTIT KONTROLLIDA JA HOOLDADA?

JÄRGMINESURVETEST
next

....

prooftest

VASTUTAVSPETSIALIST
work performer

ja hooldustoiminguid võivad tulekustutitele teostada hoolduskeskused, millel on vastavasisuline registreering majandustegevuse
registris, inspekteerimisasutuse heakskiit ja tunnistus.
Hoiduge juhuslike ja ebausaldusväärsete teenusepakkujateeest, kes vajalikku pädevust ei oma.

Kontroll-

Kindla garantiimärgi tagab hoolduskeskuse kuulumine Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliitu (ETHK).

Kontrolli-ja hooldusnõude rikkumise eest on Tuleohutuse seaduses ettenähtud maksimaalne karistus 300 trahviühikut, juriidilise isiku puhul 3200.-€.

2.99€

KAMPAANIA KEHTIB 2014 MÄRTSI LÕPUNI

KONTROLL

-35%

(Norm hind 4.60 €)

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

KUSTUTI

Tel 654 9900 Faks 654 9901
TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU

Piiri 2

VALGA
Vabaduse39

e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate 2a, Uuemõisa

PAIDE
Pikk 2

3

4

Tark Maja
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Viimase minuti terav kriitika
Kuigi kolmapäeval toimunud Rakvere linna-

volikogu istung oli lühikese päevakorraga ja
sellel võeti vastu vaid
kaks (tähtsusetut) otsust, oli tegemist viimaste aastate teravaima keskuteluga, mis ei
vaibunud ka pärast istungi ametlikku lõppu. Kirgede põhjuseks
oli Tark Maja.
Aivar Ojaperv
Mis on Tark Maja, sellest on
läänevirulased juba enam-vähem aimu saanud. Väike meeldetuletus ja kronoloogia ei tee
siiski paha.
Targaks Majaks nimetatakse
terviklikku kompleksi, mille
füüsiline asukoht hakkab olema praeguses SEBi panghoones Rakvere turuplatsi ääres ja
selle taha ehitatavas täiesti
uues ning kaasaegses majas.
Tark Maja on nimeks sellepärast, et uus hoone täitub tehnoloogilistest imevidinatest,
mis projekti eestvedajate kinnitusel tagab kogu kompleksi
funktsioneerimise ilma välise
energiavajaduseta. Või täpse-

Targa Maja kompetentsikeskus hakkab füüsiliselt koosnema praegusest pangahoonest ja täiesti uuest majast viimase tagahoovis.
malt peaaegu ilma: arvutuslikult läheb aastas ühe ruutmeetri jaoks energiat vaja vähem kui 100 MWh.

Uue hoone kolmandale korrusele rajatakse põhimõtteliselt
teaduslabor, kus saab testida
ja katsetada teemakohaseid

Targa Maja

Targa Maja miinused
Võrreldes lahenduste ja rahaga, millele volikogu 2011. aastal rohe-

Toob Rakverre innovatiivset mõtlemist ja

lise tee andis, on palju muutunud: Tark Maja tuleb plaanitust väiksem, raha kulub rohkem.
Projekti pole kaasatud erainvestoreid, kuigi alguses seda lubati.
Pole kindlust, kas SA Virumaa Kompetentsikeskus saab tulevikus
enda ülalpidamisega hakkama (tuluallikaks kompetentsialased
teenused Targas Majas) või peab keegi peale maksma.
Kogu maja on eksperimentaalne, paberil tehtud arvutused näitavad, et kõik toimib, aga kas ka päriselt? Hoone on sisuliselt katselabor, aga kas Rakvere linn peab ikka panustama raha teadustööks
(juba mainitud laenuga seda ju tehakse)?
Rakvere linnavalitsuse praeguste hoonete ülalpidamine Tallinna
tänaval võib jääda ikka linna kaela, sest suure tõenäosusega ei õnnestu neid müüa ja parimal juhul antakse need üle mõnele allasutusele.
Targa Maja ümbruse planeeringus on vajakajäämisi näiteks puuduvad vahetus läheduses parkimiskohad ja nende juurde tekitamise võimalus puudub.

plussid

kaasaegseid lahendusi.
Linnavalitsus
saab
uued ruumid. Tallinna
tänaval asuvate hoonete ülalpidamine on kulukas ja lisaks vajavad
need nagunii kapitaalremonti.

Kuna
on
peamaja
muinsuskaitse all, siis

polegi uuele majale ku-

lutatud 1,5 miljonit väga palju renoveerimine võib maksta sama
palju.
–

–

säästlikke energialahendusi.
Idee kohaselt hakkavad neid
ruume rentima asjast huvitatud ettevõtted ja organisat-

sioonid.
Kompleksi haldamiseks on
loodud sihtasutus Virumaa
Kompetentsikeskus, mis juba

praegu aktiivselt tegutseb, vedades uue hoone valmimist ja
korraldades
teemakohaseid
üritusi. Kompetentsikeskuses
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Tark Maja
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ei muuda Targa Maja tulekut
on tööl seitse palgalist inimest.
Sihtasutuse moodustasid viis
organisatsiooni, millest üks on
Rakvere linn. Sellel on 12liikmeline nõukogu, kusjuures
Rakvere linn nimetas nõukogusse neli liiget, ülejäänud
kaks. Nõukogu liikmed palka
ei saa. Nõukogu esimees on
Rakvere linnavolikogu liige
Urmas Tamm ning sihtasutuse
juhatajana töötab Kalle Karron.
Kompetentsikeskuse uue hoone projekteerimine ja ehitamine läheb maksma umbes 3,4
miljonit eurot. Ehitushange
kuulutatakse välja 31. märtsil
ning kui kõik sujub plaanipäraselt, saab avapidu pidada
järgmise aasta mai lõpus.

Tark maja kui linnavalitsuse uus hoone
Nüüd aga sellest, mis nii mõnegi linnavolikogu liikme kui
ka paljude Rakvere inimeste

karvad turri ajavad. Uue hoone kõrguseks on planeeritud
kolm korrust, kuid “tarkust tehakse”, nagu juba mainitud,
vaid ühel neist. Ülejäänud
kaks korrust tuleb välja rentida
ning praeguse seisuga, ning nii

ka jääb, kolib sinna Rakvere
Linnavalitsus. Ehk põhimõtteliselt on Tark Maja linnavalitsuse uus hoone, kuhu on planeeritudka muud tegevust.
Praeguse pangahoone funktsioon palju ei muutu
SEB
–

jääb selle esimesele korrusele
edasi, ülejäänud ruumid renoveeritakse ja jäävad SA Virumaa Kompetentsikeskuse käsutusse.

Kuigi esialgu räägiti, et Targa
Maja rajamise rahastamisse
kaasatakse ka erainvestorid,
pole sellest plaanist asja saanud (põhjus pole mitte ainult
eestvedajates ja erainvestorite
puudumises, vaidka EASi seatud kaasrahastamise tingi-

Targa Maja Kompetentsikeskus

Targa Maja Kompetentsikeskus on regionaalse innovatsiooni-

partnerluse keskus, mis aitab valdkonna ettevõtetel, avaliku
võimu ning teadus- ja arendusasutustel luua, arendada ja rakendada intelligentseid targa maja tehnoloogilisi lahendusi,
aidates kaasa meie igapäevase elukeskkonna mugavamaks,
energiasäästlikumaks ning ohutumaks muutmisel.

komplekt SELINA

3+1+1

910.-

mustes). Praegune seis on
selline, et linn panustab kokku umbes 1,5 miljonit eurot
(ja selleks võeti laenu; valdav
osa rahast kulub ehitusele ja
projekteerimisele, kuid osa
ka sihtasutuse ülalpidamiseks, kuni uus hoone valmib). Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus (EAS) ehk
kaudselt Eesti riik eraldab üle
2,1 miljoni euro. Samuti ei
maksa unustada, et Targa
Maja üheks osaks saav pangahoone on tegelikult linna
oma SEB on seal vaid rentnik.
Nii linnaelanikud kui ka paljud volikogu liikmed leiavad,
et 1,5 miljonit eurot sisuliselt
uue raekoja jaoks on liiga
palju. Liiati veel olukorras,
kus sellist rahasummat oleks
hädasti hoopis mujale vaja.
Viimase tõsiasjaga pole lugu
siiski päris mustvalge (linn
sai laenu võtta ainult sarnase
projekti rahastamiseks), aga
sellest pisut allpool.
Rakvere linnavolikogu andis
Targale Majale rohelise tule
2011. aasta augustis. Paraku
läks asjaga nii, nagu suurte
ettevõtmiste puhul kipub minema: linn pidi järgnevate
aastate jooksul oma osalust
suurendama, ehitushindade
–

tõusu tõttu tuli aga uus maja
ümber projekteerida ning selle
pinda vähendada. Ehk siis tulemus on parajalt erinev sel-

lest, mida volikogu toona eeldas. “Päris paljud omal ajal
poolt hääletanud volikogu liikmed on tunnistanud, et kui
oleksid teadnud, et läheb nii
nagu läks, siis poleks nad Targa Maja rajamisega nõus olnud," Idnnitas praegu volikogusse kuuluv ja Targa Maja
oponendiks olev Priit Verlin.

datud.”
Ning veel: mis siin keerutada,
Targa Maja kohal hõljub Rakvere ekslinnapea Andres Jaadla vari. Ka Kert Karuse esitatud

küsimuste ridade vahelt saab

Ekslinnapea

välja lugeda vastava tagamõtte, kuigi Jaadlat kui konkreetAndres Jaadla vari set isikut pole seal kordagi
Asjade käiguga pole rahul ka mainitud.
paljud teised saadikud, kus- Tarka Maja võib teatud mõttes
juures pole mingit tähtsust, pidada Jaadla lapseks, sest
nad kuuluvad hetkel või- omal ajal oli just tema see, kes
mul olevasse koalitsiooni või projekti promos ning kiitis. Temitte. Näiteks heidetakse SA ma oli sel ajal ka linnapea, kui
Virumaa Kompetentsikesku- volikogu ettevõtmisele heakssele ette läbipaistmatut juhti- kiidu andis.
mist - IRLi kuuluv Kert Karus Aasta hiljem astus ta tagasi,
andis volikogu istungil siht- põhjust mäletatakse niigi.
asutuse juhile
Karronile Praegu on ta üks seitsmest
üle 24 küsimusest koosneva sihtasutuse palgalisest töötadokumendi. Viimane hakkas jast. Pole mingit põhjust otsida
küsimustele küll jooksvalt vasseoseid Jaadla toonase ja praetama, kuid esimese kolmandi- guse ameti vahel, aga rahvas
ku järel loobus,sest paljud räägib ikka: Jaadla rajas endavastused nõuavad põhjaliku- le tulevikuks maandumisplatLepiti kokku, si, Jaadla teeb seda ja teist.
mat süvenemist.
aprilli
keskpaigaks.
tused
Samas on kogu projektile pea
volikogu
kirjalikud
et
saab
kas

Kalle

vas-

komplekt GLORIA 3+1+1

nurgadiivanvoodi ARTIS

nurgadiivanvoodi REGIS

“Avalik huvi Targa Maja vastu
on suur ning ka volikogu vajab
rohkem infot, kui ta seni on
saanud,” põhjendas Karus
oma küsimusi. “Volikogu peab
olema kindel, et liigume õiges
suunas. Muuhulgas tahame
veendumust, et kõik riskid,
mida on palju, oleksid maan-

95.-

põhimõttelise

nõusoleku andnud.

Muuks otstarbeks
ei saanud laenu võtta
Veidi ka sellest, miks Rakvere
linn ei võtnud laenu mitte näiteks tänavate kapitaalremondiks või polikliiniku renoveerimiseks, mis on samuti hädavajalikud ettevõtmised. Nimelt on linn hetkel seisus, kus
laenu saab võtta vaid projektidele, midakaasrahastavad Euroopa Liit või Eesti riik. Kompetentsikeskuse rajamine kuu-

lub hetkel meetme alla, mida
viimasena nimetatud toetavad, aga polikliiniku remont
või tänavate lappimine mitte.
Ehk siis: oli kaks võimalust
võtta laenu kompetentsikeskuse rajamiseks või seda üldse
mitte teha.
Linnavalitsuse uued ruumid
Targas Majas ei puutu siinkohal asjasse, sest kõrgemalt
poolt toetatakse rahaliselt innovatiivse hoone ja kompetentsikeskuse rajamist, linn on
majas vaid “allüürnik”, makstes selle eest juba eelpool mainitud hinda.
–

nurgadiivanvoodi BOSTON M

nurgadiivanvoodi BITE-S

diivanvoodi LADOGA

diivanvoodi FLORIDA

diivanvoodi TYRA

360.540.-525.-270.al.

rahastamisele

739.-609.630.-625.-

nurgadiivanvoodi PRESTIGE

metallvoodi BELLA

võimatu pidurit tõmmata, sest
projekteerimisele ja sihtasutuse ülalpidamisele on juba hulk
raha kulutatud ning EAS kaas-
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MÕNE REAGA

MUST KROONIKA
17. märtsil avastati, et Vinni
vallas Obja külas on tallu
tungitud ja varastatud kaks
pakettakent, seitse veeplekki, CD-mängija, elektrijuhtmeid ning teisi majapidamistarbeid. Kahju on täpsustamisel.

Lääne-Virumaal
hukkus tulekahjus inimene

Laupäeva, 15. märtsi hilisõhtul hukkus Tapal Ehituse tänaval
toimunud tulekahjus inimene.
Häirekeskusele teatati tulekahjust kell 23.55. Päästjate saabudes oli ühekordse puitmaja ühe korteri akende taga näha leeke. Päästjad sisenesid põlevasse korterisse ning leidsid põrandalt hukkunu.
Majas oli kokku kolm korterit ja neis kõigis olid töökorras
suitsuandurid. Teised majaelanikud olid päästjate saabumise
ajaks ise majast välja pääsenud, nemad vaatas kiirabi kohapeal üle.
Tulekahju tekkepõhjuse selgitab menetlus.
Eestis on käesoleval aastal tules hukkunud juba 18 inimest ja
seetõttu on Päästeamet võtnud eluruumide kontrolli märtsikuus suurema tähelepanu alla. Kontrollitakse nii suitsuandurite olemasolu kui ka kütte- ja elektriseadmete korrasolekut.
Ühtlasi selgitatakse inimestele eluruumides peituvaid tuleohte ja tuleohutusnõuete vajalikkust.

17. märtsil avastati, et Rak-

tänaval on sõidukist Volvo varastatud 200
liitrit kütust. Kahju on 257
veres Aia

eurot.
Ööl vastu 17. märtsi tungiti
Rakveres Rägavere teel osaühingu territooriumile ja
varastati söödamikserist 60
liitrit diislikütust. Kahju on
78 eurot.

Virumaalastele saadetakse
massiliselt spämmsõnumeid

Ööl vastu 14. märtsi varas-

Kolmapäeval sai Ida prefektuur ligi 50 teadet juhtumist, kus
inimene on saanud võõralt numbrilt sõnumi kiireks tagasihelistamiseks.
19. märtsil said paljud inimesed nii Lääne- kui ka Ida-Virumaal sõnumi, kus vene keeles on kirjas palve tagasi helistada.
Sõnum on saadetud Somaalia suunakoodiga numbrilt
0025270701224.
Mõned kodanikud on ka tagasi helistanud ja neile on vastanud aktsendiga vene keelt kõnelev mees, kes teatab mängus
osalemisest, kus võib võida 10 000 dollarit. Seejärel hakkab
tundmatuküsima isikukoodi.
„Inimesi on kogu aeg teavitatud erinevatest petuskeemidest.
Õnneks saavad nad aru, et kui võõras hakkab küsima isiklikke
andmeid, võib tegu olla järjekordse petuskeemiga ja kõne on
lõpetatud,“ ütles Ida prefektuuri korrakaitsebüroo juhi ülesannetes Ain Kruuse.
Mobiilioperaator Elisa on teada andnud, et selliste sõnumite
tegemise eesmärgiks on meelitada kliendid tagasi helistama
ning sel moel operaatorile raha teenida. EMT teatas, et nende
võrgus blokeeriti need numbridkiiresti jaEMT kliendid enam
neid sõnumeid ei saa.
Politsei palub kahtlasele numbrile tagasi mitte helistada ega
ka sõnumit mitte saata.
Kuulutaja

tati Rakke alevikus Faehlmanni tänaval seisnud sõidukitest Volvo ja Scania
kokku 400 liitrit diislikütust.
Kahju on 430 eurot.
13. märtsil teatati politseile,
Kunda koolist varastati

et

mobiiltelefon
Samsung.
Kahju on 207 eurot.

Salakaubavedajad
üritasid taas üle piiri sigarette tuua
Möödunud neljapäeva õhtul
märkasid Ida prefektuuri piirivalvurid Narva jõe ääres toimetamas kahte meest, kes üritasid Eestisse tuua 4500 pakki
naaberriigi maksumärkidega
sigaretti.
Narva kordoni piirivalvur pani
tähele, et Narva jõel liigub
kandilise kujuga ese. Jõe kaldal hakkasid silma kaks isikut,
kes tõmbasid pakke kaldale.
Piirivalvurid koos teenistuskoeraga sõitsid sündmuskohale ning neid nähes pistsid

mehed jooksu. Piirivalvuritel
õnnestus 30aastane mees kinni pidada ja ta viidi Narva politseijaoskonna arestikambrisse. Teine mees jäi tabamatuks,
kuid tema asukoha selgitamisega tegeletakse.
Narva jõe kaldal avastasid piirivalvurid mustas kiles üheksa
kasti, milles oli 90 000 Vene
Föderatsiooni maksumärkidega sigaretti.
Sündmuse täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks alustati
väärteomenetlus.

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juhi Indrek Püvi sõnul on
nõudlus salasigarettide järele
hoogustunud, sest aasta esimestel kuudel on piirivalvurid
avastanud rida salakaubavedajaid. Viimane suurem salakaubajuhtum, kus üle Peipsi
jää üritati Eestisse tuua 120
000 Vene Föderatsiooni makoli
sumärkidega sigaretti,
veebruari lõpus.

Kuulutaja

Ida prefektuuri kriminaalbürool on uus juht
Alates 17. märtsist juhib Ida
prefektuuri kriminaalbürood
Tarvo Kruup (pildil). Ta on pärit
Lääne-Virumaalt
Väike-Maarjast, kus lõpetas gümnaasiumi.
Politseihariduse
omandas
Sisekaitseakadee-

Foto: Kristjan Kurg (TG 10. klass)

Tapa Gümnaasiumis
lahtiste uste päevad
Uue nädala algul saavad lapsevanemad ja külalised tulla
koolimajja ning vaadata oma silmaga kuidas õppetöö toimub.
Esmaspäevast neljapäevani on avatud paarkümmend tundi
algkooli-, põhikooli- ja gümnaasiumiosas. Avatud tundide nimekirja leiab kooli kodulehelt. Kolmapäeval kell 17 algab
kohtumine õpetajate, klassijuhatajate, õppejuhtide ja direktoriga. Oma tulekust palutakse teada anda päev varem. Kindlasti tasub kooliga tutvuma tulla kõigil neil õpilastel, kes soovivad asuda õppima Tapale keskkooli. Sisseastumine
kümnendasse klassi toimub 25. aprillil. Samuti tasub külastusvõimalust kasutada eelkooliealiste laste vanematel. Tapa
Gümnaasiumis õpivad lisaks linna oma lastele traditsiooniliselt õpilased kõikjalt Tapa vallast ja ka teistest lähiasulatest.
Mullu alustas kool koostööd Mõdrikul asuva Lääne-Viru
Rakenduskõrgkooli ja ka Rakvere Ametikooliga, et pakkuda
õpilastele gümnaasiumiastmes võimalust omandada lisaks
akadeemilisele võimekusele ka praktilisi oskusi, mis edasises
tööelus marjaks ära võivad kuluda. Täpsemat infot kooli gümnaasiumiosa õppesuundade kohta leiab samuti kodulehelt
aadressil tapagymnaasium.ee.
Tõnu Lilleorg

mias.

Politseiteenistust alustas 2004.
aastal Põhja politseiprefektuuris. Viis aastat hiljem liikus ta
kus
Kaitsepolitseiametisse,
töötaski politseisse naasmiseni.
Ida prefekt Vallo Koppeli sõnul
on Tarvo Kruup väga hea jäli-

tusametnik, kellel on suur kogemuste pagas. Lisaks on ta
pärit siit regioonist ja seega
teab kohalikke olusid. “Tal on
lai silmaring ning ta väärtustab meeskonnatööd, mis on
edu saavutamise võtmeks.
Olen veendunud kriminaalbüroo uue juhi kindlas tahtes ja
motivatsioonis tulla, panustades tugevalt kriminaalpolitsei
töösse Virumaal,” sõnas prefekt.

Kuulutaja

Muusikaarmastaja peab leppima arestikambri vaikusega
Esmaspäeval, 17. märtsil taotles politsei kuuajalise aresti
Lääne-Virumaa mehele, kes
pidevalt kuulas valjult muusikat, andmata naabrilerahu.
4. märtsi öösel sai politsei murelikult naiselt väljakutse ühte
Aaspere külas asuvasse kortermajja. Naine oli hädas naabrimehega, kes häiris öörahu.
Kuna alkoholi tarbinud mees

hakkas politseinikele vastu ja
ütles, et kuulab muusikat nii
palju kui tahab, siis toodi ta
kodust ära kainestuskambrisse.
“Et tegemist oli mehega, kes
oma hoolimatu suhtumisega
ei lasknud naabril rahus elada
ja eelnevalt sama karistuse
eest määratud rahatrahvid on
ta jätnud tasumata, siis oli ai-

nuõige taotleda talle maksimumarv arestipäevi,” ütles
Rakvere
politseijaoskonna
kohtuväline väärteomenetleja
Ave Uue.
Esmaspäeval, 17. märtsil määras kohus mehele karistuseks
30päevase aresti, mida ta asub
ära kandma kuu lõpus.
Kuulutaja

13. märtsil teatati politseile,

vallast Patika külast
varastati 5 ruumimeetrit
küttepuid. Kahju on 220 euet Tapa

rot.
19. märtsil kella 11.23 ajal
sai häirekeskus teate, et
Rakvere vallas Päide külas
on koer läbi tiigijää vajunud
ja uppumisohus. Koer päästeti ja toodi kaldale. Päästjad kasutasid looma päästmiseks pinnaltpääste varus-

tust.
18. märtsil kell 16.07 sai häirekeskus teate tulekahjust
Väike-Maarja vallas Eipri
külas, kus põles kaheosaline küttepuudega ladustatud kuur. Päästjate saabudes olid leegid katusest väljas. Päästjad panid tule levikule piiri kella 17.31 ajal
ning kustutasid tulekahju
lõplikult kell 18.45. Puukuur
hävis osaliselt.

17. märtsil kell 17.21 sai häirekeskus teate tulekahjust
Väike-Maarja alevikus Pikal
tänaval, kus põles garaažiboks mõõtmetega 10x6meetrit. Tules hävis sõiduauto ja
garaažis olnud inventar.
Päästjad kustutasid tulekahju kell 18.50.
12. märtsil tegid Ida-Eesti
pommigrupi demineerijad
kahjutuks Väike-Maarja vallast Äntu küla lähedalt metsast leitud kaheksa 75mm
mürsku.
12. märtsil kella 19.24 ajal
kustutasid päästjad Haljala
vallas Essu külas tuleohutusnõuetele mittevastava
lõkke ning tegid tuletegijatele selgitustööd.

Kuulutaja
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www.moobliait.ee

775.-

42.92 /kuu€

Järelmaks:
Diivan, 2-ne 64.58 kuu€

Tugitool

/

Relax 12

1030.-

Järelmaks:
85.83 /kuu€

KEVADKOLLEKTSIOONID!

390.-

siemaks

Sektsioon

Järelmaks:
32.50 /kuu€

-25

460.Kummut

Järelmaks:
38.33 /kuu€

Doris

%

33.7545.-

Dekoratsioon

Kõik istumisosad avanevad

elektriliselt

1410.-

ja

Järelmaks:
Nurgadiivan 117.50 kuu/€

45.Kapp 105.-

Ajalehehoidja

Vask
Kõik istumisosad avanevad
elektriliselt

30.-

300.-

Järelmaks:

25.-

1250.-

/kuu€

Järelmaks:

Diivanilaud

Nurgadiivan 104.17 /kuu€

135.-

Relax 10

Järelmaks:
11.25 /kuu€

270.-

Järelmaks:
Tugitool 22.50
/kuu€

540.Järelmaks:
Diivan, 3-ne 45.- /kuu€

12

järelmaks
Sodne

elektriliselt

Diivan, 3-ne

0%

Intres
ku ks!

Kõik istumisosad avanevad

410.-

135.-

Järelmaks:
Riiul 11.25 /kuu€

-30

%

TOOLID JA SÖÖGILAUAD

Järelmaks:

Diivan, 2-ne

Relax

520.-

11

Tugitool

Kõik istumisosad avanevad
elektriliselt
98.-

68.60

Diivan, 3-ne

Järelmaks:
5.72 kuu/€

34.17 /kuu€

Järelmaks:

43.33 /kuu€

1040.-

Järelmaks:

86.67 /kuu€

Tool

785.-

355.-

248.50

Järelmaks:
65.42 /kuu€

Järelmaks:
20.71 /kuu€

Diivan, 2-ne

Söögilaud

MÖÖBLIKLASSIKA

SAUEL
Pärnasalu 34
E-10-R 19
L 10-16

PÄRNUS
Sillakeskus
Papiniidu 5

E-R 10-19, L 10- 16

RAKVERES

Põhjakeskus
Tõrremäe
E-P 10-20

TARTUS

Vahi 5
E-R 10-19

L 10-16

NARVAS
TEMPO Keskus
Tallinna mnt 52
E-R 10-19, L 10-17

INTRESSITA JÄRELMAKS A
ID
MÖ ÖBL IA

KREDIIT

8
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MÕNE REAGA

Tapa valla
esindusraamatu uus trükk müügil

Kõvakaanelises raamatus Tapa vallast näeb kümneid kohti,
millest on toodud kaks fotot: aastakümnetetagune ja täna-

päevane.
Näiteks Jäneda kauplus näeb tänapäevasel pildil välja hoopis
avaram kui ajaloolisel pildil, kuigi hoone peamine ruumilahendus on jäänud samaks. Avaruse mulje tekitab moodne
kaamera, mida tänapäevaste piltide tegemisel selge see on
kasutanud fotograaf Rene Viljat. Vallalehe Sõnumed teatel
tingis uue trüki tellimise nõudlus inimeste seas, kes sooviksid
uhket väljaannet oma raamaturiiulile. Algselt oli see mõeldud
vallavalitsuse kinke- ja meeneraamatuna. Teost pealkirjaga
„Tapa vald vanadel ja uutel piltidel“ saab osta Tapa linnaraamatukogust, aga ka selle harukogudest Moel, Lehtses ja Jänedal ning vallavalitsusest. Trükise hind on 18 eurot. Ostusoovist palutakse eelnevalt teada anda. Raamatu idee pärineb
Tapa Linna Arengu Seltsilt ja selle väljaandmiseks on toetust
saadud mitmelt fondilt.
-

–

Tõnu Lilleorg

Gümnaasiumi teatriansambel
võitis Saaremaa festivali
Saaremaa Miniteatripäevad on pika traditsiooniga festival
kooliteatritele, kust Rakvere teatrinoored on aastate jooksul
väga palju auhindu ära toonud. Tänavu tõi Rakvere Gümnaasiumi Teatriansambel siia grand prix`.
Rakvere Gümnaasiumi Teatriansambel (RG TA) osales 15.-17.
märtsil toimunud Saaremaa Miniteatripäevadel omaloomingulise lavastusega „Meie küngas“, mille lavastas trupi juhendaja Aili Teedla. Lisaks festivali grand prix’le teenis Aili Teedla
parima juhendaja aunimetuse ning ühe neljast näitlejapreemiast sai Elisabeth Tiffani Lepik.
Konkursse on RG TA võitnud varemgi, tegelikult üsna tihti.
Saaremaalt tuli eelmine grand prix kaks aastat tagasi. Kust
selline edu tuleb, ei osanud aga ka trupi juhendaja seletada.
„See on nagu õnneloos. Oleneb materjalist, milline materjal
tuleb, kui hästi see toimima hakkab, kuidas noored selle välja
kannavad," arvas Aili Teedla. „See sõltub erinevate asjade

kokkulangemisest."
TA lavastust ennekõike mõjususe eest. „Meid
kiideti selle eest, et meiloli olemas see, mida teatrilt oodatakNagu Andrus Vaarik ütles, said nad kõht kõveras naerda ja
lõpus nutta. Ja nad nutsid lõpus päriselt ka. Nooredsaid selŽürii

kiitis

RG

se.

lest mõnevõrra šoki, kui nad läksid pärast etendust žürii juurde ja vähe sellest, et naissoost žüriiliikmed pisaraidpühkisid,
ka mehed tegid sama," rääkis Teedla, tõdedes, et etenduse
kisub kurvaks küll. „Aga selle eest oli enne nalja nabani!"
lõpp

sõnul oli tegemist kooliteatrile väga kohase tükiga, kus
noored rääkisid endakohast teksti ja ajasid endakohast asja.
Kiidusõnu jagus ka lihtsuse ja nappide väliste vahendite eest.
Žürii

Etendus

on loodudrühmatööna,

põhineb

noorte endi jaka

on

juhendaja lugudel, kogemustel, unistustel. Mingis mõttes
tegemist
neiu kujunemislooga eneseotsingutega, aga
paisTeedlale omaselt ei ole asjadkunagi nii lihtsad, kui
Peategelane
ja
tab.
Elmeliine tema sõbranna Viktoria mõ-

noore

ja

pealt

on

lemad etenduses kehastatud kolme erineva näitleja poolt, 8,
aasta vanusena. Laval mängitakse läbi nii tegelikus
just
13

ja

18

elus toimunud sündmusi kui fantaasiaid. Eriti
viimaseid.
Kokku lööb
kaasa 20 inimest. Etenduses olid kaasatud
tükis

vanuses 13-18 aastat. Mõned neist osalesid kooliteatri
töös esimest aastat, mõnel oli kogemust juba 4-5 aastat.
Aili Teedla žüriiga päris ühele nõule ei jäänud. „Minu lemmik
noored

oli Rapla kooliteatri etendus „Kuda mudu läheb?" Neidma
võitjana
näinud," märkis
oleksin
pälvis ka
See etendus
Teedla.
publikupreemia.

läRG
heb
TA ka vabariikliku kooli-

Etendusega
„Meie küngas"

festivali
teatrite
maakonnavoo-

mis

märtsil Väiru,
toimub
ke-Maarjas. Teedla sõnul on
landelplaan etendust veel vä29.

korra
hemalt
ka Rakvere publikule
näidata.
RGLisaks TAle osalesid Lää-

ne-Virumaalt Saaremaa Miniteatripäevadel
Rakvere Reaalgümnaasiumi
Karla, kes sai
parima
eripreemia ansambliAtmosfääri loomiseks
mängu
ning Rakvere Lineest,
kasutati etenduses
nii
Näitetrupp
janäitetrupp.
Haljala
Gümnaasiumi
nanoorte
valgust kui tossu.
Foto: Rain Orgus

Maris Marko

Rakvere ja Tallinna vaheline
rongiliiklus suureneb
Alates 1. juunist kavatseb Elron Rakvere ja
Tallinna vahele sõitma
panna lisarongi, mis
tähendab, et kohalik
liiklus nimetatud linnade vahel suureneb
kolme rongipaarini

päevas.
Aivar Ojaperv
Kas aga Rakvere raudteejaama, mis teadupärast asub linna ühes servas, pääseb edaspidi vaidkondiauru toel või tulevad appi kohalikud bussid, pole täpselt teada. Või õigemini:
küllap bussiliiklus rongide

saabumiste -välj

umistega

kooskõlastatakse, kuid esialgu
pole veel sugugi kindel, kas
Elroni kodulehel rongide avalikustatud väljumisajad alates

1. juunist selliseks tõepoolest
ka jäävad.

Graafikuid
on olnud mitu
Elron on tulevasi rongigraafikuid kooskõlastanud maavalitsustega juba päris kaua ning
selle käigus on toimunud ka
mitmeid muudatusi. Mis on ka
mõistetav, sest kõik tahavad
tööpäeva alguseks linna jõuda
ja õhtul mõistlikul ajal sealt tagasi saada, kuid n-ö tõmbekeskusi on mitmeid ja sellest
lähtuvalt on ka soovid erinevad. Lisaks tahab Elron muuta
Tapa tõeliseks ümberistumisjaamaks, kus Tallinna-Narva
liini rongidelt on võimalik ümber istuda Tallinna-Tartu (-Valga või -Koidula) rongidele.
Seega klapitamist ja kooskõlastamist on palju.

Foto Elroni koduleheküljelt

“Veebruari alguses
saatis
Elron maavalitsustele uute
sõiduplaanide kavandid ja
veebruari keskpaigas toimus
Siseministeeriumis ka maavanemate ja Elroni esindajate
kohtumine, kus siis arutati uusi sõiduplaane ja maakondade
ettepanekuid,” rääkis Lääne-Viru maavalitsuse arenguja planeeringuosakonna juhataja Mati Jõgi. “Kuigi Elroni kodulehel on praegu uued sõiduplaanitaotlused juba üleval
ja need hakkavad vastavalt lubadusele kehtima alates 1.
juunist, kardan, et tegemist on
siiski veel toorikutega, kuhu
võib tulla muudatusi. Maavalitsusele kooskõlastatud jakinnitatud sõiduplaane igatahes
esitatud veel ei ole.”
Jõgi tõi näite, et veebruaris
Lääne-Viru maavalitsusse saa-

14.13

15.13

Tartu
8.31
10.08
15.08

16.34

Valga
11.23
16.23

15.35
16.40
17.29
19.45

16.26
17.40
18.20
20.45

17.27
19.01
19.21
22.06

18.42

Tallinn
8.50
15.51
19.45

Tapa
9.50
16.51
20.45

Rakvere
10.11
17.12
22.06

Narva
11.34
18.35

Narva

Rakvere
6.16
8.31
17.50

Tapa
6.35
8.51
18.10

Tallinn
7.35
9.51
19.10

Tartu
6.28
7.36
8.28

Tapa
7.49
8.37
9.29

Tallinn
8.49
9.28
10.20

7.07
16.26

Valga
6.21
14.09
16.50

14.31

15.24
16.59
18.05
19.50

15.51

16.25
18.20
19.06
21.11

tööpäeva

alguseks.”

Jõgi lisas, et viimasena mainitud muudatus sai teoks ilmselt
tänu Lääne-Viru maavalitsuse
nõudmisele, sest sellist soovi
rõhutati läbirääkimistel Elroniga eraldi.

Bussid tulevad rongigraafiku selgumisel
üksteisega klappima

Sõiduplaanid on esialgsed ja kindlasti tuleb neis muudatusi,
hetkel Elroni kodulehel avalikustatud graafikud on kohati ka
iseendale vastukäivad (näiteks lõigul Tartu-Valga-Tartu)
Rohelisega märgitud liinid on vahemikus Tallinn-Tartu-Tallinn kiirliinid
Tapa
7.10
9.07
14.07

ning sellega jõuab pealinna

“Selleks, et bussi- jarongiaegu

Elroni kohalikud
rongiliinid alates 1. juunist

Tallinn
6.10
8.16
13.16

detud sõiduplaani eelnõu erines praegu avaldatust päris
tublisti. “Siis liikus ringi sõidugraafik, mille põhjal Rakverest kella 8ks Tallinnasse ei
jõudnud,” rääkis ta. “Kõik rongid pidid sõitma hakkama liinil Tallinn-Narva-Tallinn, sealhulgas oli plaanis üks pealelõunane väljumine Tallinna
suunal. Praegu avaldatud kava
kohaselt seda viimast enam
pole, üks rong hakkab sõitma
liinil Tallinn-Rakvere-Tallinn

16.52

17.16
19.20
19.57
22.11

panna,

on eelkõige vaja rongisõidu-

plaanide pikaajalisemat stabiilsust, mida meie arvates viimastel aastatel reisirongikorralduses siiski pole olnud,” jätkas Mati Jõgi. “Ka antud hetkel
ei ole ma avalikustatud sõiduplaanides lõplikult kindel,
kuid loodame peatselt selle
kindluse saada ja siis ka tõsisemalt meie bussisõidugraafikute muutmist kaaluda.”
Jõgi rõhutas, et asi pole mitte
ainult Rakvere raudteejaamas,
vaid n-ö klappima tuleb saada
väljumisajad ka kõigis teistes
meie maakonna raudteepeatustes Tamsalus, Kiltsis, Rakkes jne.
Rakvere raudteejaamaga puudub hetkel bussiühendus täielikult. Aeg-ajalt on seda püütud korraldada, kuid just rongigraafikute sage muutmine
pole lubanud reisijail vastavaid sõiduharjumusi tekkida.
Pahatihti on valitsenud ka olukord, kus rongigraafikuid on
muudetud, busside omi mitte
–

ja buss on lahkunud peatusest
paar minutit enne rongi saabumist.
“Ei tunduküll kõige mugavam,
kuid ka täna on siiski võimalik
Lilleoru piirkonnast raudteejaamale küllaltki lähedale sõita,” mainis Mati Jõgi. “Võidu
tänava peatusesse pääseb liin
nr 2ga. Hetkel on seda liini võimalik kasutada nii hommikuse (8.24) kui ka õhtuse Tallinna
rongiga (17.06) seonduvalt.
Rongiga on seotud ka liin 15
Kunda suunal (sobib ümberistumiseks Tallinnast kell 20.20
saabuvalt rongilt).”
“Varem oli sama õhtuse rongiga seotud veel liin 44 Väike-Maarja suunal, marsruudil
olid peatused ka Rakvere bussijaamas, Tartu tänaval ja Lilleorus,” jätkas ta. “Meil on
plaanis see liin taas siduda õhtuse Tallinna rongi saabumisega, samuti oleme valmis kaaluma liini nr 2 sissepõiget
raudteejaama, et jõuda kindlalt ka kõige varasemale Tallinna rongile. Aga nagu öeldud:
selleks on kõigepealt vaja kinnitatud ja stabiilset rongide
sõiduplaani.”

Suuremad muudatused
tulevad
poolteise aasta pärast
Mati Jõgi rääkis veel, et Rakvere linna ja lähiümbruse liinidega seoses on käimas läbirääkimised Rakvere linnavalitsuse, maavalitsuse ja maanteeametiga, et teha muudatusi
liinide korraldamises. “Mis
puudutab nii institutsionaalset korraldamist kui liinide rahastamist, siis Rakvere linnavalitsuse osalus peaks suurenema, samas jääks riik liine
toetama,” selgitas ta. “Muudatused on aga kavas jõustada
alates 2016. aastast. 2015. aasta on pigem selline vaheaasta,
kus linna- ja lähiümbruse liinide teenindamisel midagi
oluliselt ei muutu.”
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Töö/koolitus

KATARIINA
KELDER

9

Rakvere, Aia 16. Info ja registreerimine
tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee
•UUS! T-kategooria (traktor) koolitus algab 08.04 kell 18.00
Autosõit
OU
Veoauto-, bussi-ja taksojuhtide ametikoolitus (35 tundi)

algab 05.04 kell 10.00
C-, CE-kategooria koolitus algab 24.03 kell 18.00
D-kategooria (buss) koolitus algab 23.04 kell 18.00
•

Katariina Kelder Rakveres
pakub suveperioodiks tööd! Tööd saab:

KOKK, KLIENDITEENINDAJA JA ABITÖÖLINE
Nõudmised kandidaadile:

•

varasem töökogemus

•

•

T-kategooria (traktor) sõiduki rent eksamiks

26.03
eesti
B-kat

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

kohusetundlikkus

Tel 53

451 061, 324 0893
darja@autosoit.ee

hea suhtlemisoskus

Laekveres
tööd

•

Ettevõte pakub:
lepinguga tööd suve perioodiks alates mai 2014 kuni september 2014
ööbimisvõimalust koha peal vahetustega tööd
•

•

Kontakt: 5040320, Tõnu Leppik. Pikk 3, Rakvere.
www.katariina.ee

AS Palmako pakub Lääne-Virumaal
Laekveres tööd

TOOTMISTÖÖLISTELE,
kelle ülesandeks on töötamine puidutööriistadega,
toodangu komplekteerimine ja/või erinevad

abitööd.
CV palume saata e-mailile aivar.kaldaru@palmako.ee või
tootmisprotsessi

helistada tel 52 09 940. Lisainfo: www.palmako.ee.

RAKVERES

JÕHVIS

www.autosoit.ee

B-kat eesti 26.03
B-kat eesti 24.03; vene 21.03
A-kat 01.04
A-; A2-kat 27.03, 10.04, 24.04
A2-kat 26.03, 09.04
AM-kat 28.03, 11.04, 25.04
AM-kat 28.03, 11.04
C-; CE-kat 21.03, 28.03
C-kat 31.03; CE-kat 24.03, 07.04
Võimalus õppida B-kategooriat
Esmaabi koolitus 23.03
KÄSIJUHTIMISEGA AUTOL!

RAKVERE AMETIKOOLIS
on võimalik veel liituda

TOITLUSTUSTEENINDUSE TASUTA
KURSUSELE
Koolituste maht 680-720 tundi Sihtrühm: töötud noored 16.-24.a. ja
kuni 7. aastase lapsega vähemalt 18 kuud kodus olnud vanemad (ei
pea olema tingimata töötukassas arvel) Kursuslastele makstakse

stipendiumi ja kompenseeritakse sõit.
Kursused toimuvad projekti „Noored ettevõtlikuks“ raames.

Info ja registreerimine 3295035; 5074717; ylle.kaar@rak.ee

OG Elektra Tootmine AS võtab tööle:
PAGARITSEHH
•

•

KONDIITER

(päevane vahetus 08:00-18:00, öine vahetus 16:00-04:00)

ABITÖÖLINE (öine vahetus 16:00-04:00)

KULINAARIATSEHH
LAOHOIDJA (päevane vahetus 08:00-18:00)
•

•

•

•

ARVUTIOPERAATOR (päevane vahetus 08:00-18:00)
KOKK-KÖÖGITÖÖLINE (päevane vahetus 08:00-18:00)
TRANSPORTTÖÖLINE (päevane vahetus 08:00-18:00)

LIHATSEHH
•

•

LIHATÖÖSTUSE JUHATAJA (E-R 08:00-17:00)
LOOMADE ALGTÖÖTLEJA (E-R 07:00-16:00)

OG Elektra AS võtab tööle:
•

ELEKTRIKU

•

KÜLMUTUSSEADMETE MEHAANIKU
Täpsem info pakutavatest ametikohtadest,

tööülesannetest, tööaegadest jms telefonil
322 3858 või 534 894 64.

Kui Sa soovid kindlat töökohta, siis saada CV
meiliaadressile personal@ogelektra.ee
www.ogelektra.ee.
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Tööinspektsiooni juristide nõuandeid
Alljärgnevalt mõned Tööinspektsiooni juristide vastused
küsimustele, mille lahendamisega on nad kokku puutunud.
öelda töölepingu üles erakorraliselt?

tama teise tööandja juurde.
Sellisel juhul on töösuhte lõppemise põhjuseks eelkõige
töötaja tahe, mitte temast sõltumatud asjaolud, mis kaaluksid üles tööandja huvi töösuhet jätkata.
Erakorraliseks töölepingu üle-

Vastab Tööinspektsiooni Ida

sütlemiseks tuleb teisele töö-

inspektsiooni tööinspektor-jurist Galina Kreintzberg
Töötajapoolse töölepingu erakorralise ülesütlemisega on

lepingu poolele esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ülesütlemisavaldus
(lihtkirjalik, e-kiri, faks vms),
mis sisaldab lepingu ülesütlemise kuupäeva, õiguslikku
alust ja põhjendust. Meeles
tuleks pidada, et töötaja võib
töölepingu üles öelda üksnes
mõistliku aja jooksul pärast
seda, kui ta ülesütlemise aluseks olnud asjaolust teada sai
või pidi teada saama TLS § 91
lg 4. Erakorralisest ülesütlemisest ei pea töötaja tööandjale ette teatama, kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi
arvestades ei või mõistlikult
nõuda lepingu jätkamist kokkulepitud tähtaja või etteteatamistähtaja lõppemiseni TLS §
98 lg 2. Etteteatamatus ei välista aga kirjaliku avalduse esitamist. Näiteks ainult arstitõendi esitamine või telefoni
teel tööandja teavitamine ei
ole seaduse mõistes aluseks
töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks ja tööle mitteil-

Kas ja kuidas saab töötaja

viimasel ajal tekkinud palju
probleeme. Tavapäraselt ei too
töölepingu ülesütlemise avaldus töötajale kaasa muid toiminguid kui uue töökoha otsimine ja enda töötukassas arvele võtmine. Tihti aga võib
juhtuda nii, et töölepingu ülesütlemine ei ole õigustatud
ning siis on töölepingu pooltel
vaja teha kiireid otsuseid.
Meeles tuleb pidada, et töölepingu erakorralise ülesütlemise eelduseks on töölepingu
seaduse (edaspidi TLS) järgi
mõjuva põhjuse olemasolu.
Töötaja algatusel toimub töölepingu erakorraline ülesütlemine kas töötajast tuleneval
põhjusel (näiteks kui tervislik
seisund või perekondlikud kohustused ei võimalda tööd jätkata TLS § 91lg 3) või tööandjapoolse kohustuse olulise
rikkumise tõttu (näiteks oluline viivitus töötasu maksmisel
TLS § 91lg 2). Viimane toob
kaasa tööandja kohustuse
maksta lõpparve koosseisus
hüvitis töötaja kolme kuu
keskmise töötasu ulatuses TLS
§ 100 lg 4. Mõjuvaks põhjuseks
töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks TLS § 91 lg 1 järgi
ei piisa ainuüksi töötaja soovist või võimalusest asuda töö–

–

mumiseks. Töölepingu ülesütlemise aluste osas tuleb olla
tähelepanelik.
Näide praktikast. Töötaja ei ilmu enam tööle ega vasta ka

tööandja kõnedele. Tööandja
omakorda ei maksa töötajale
välja töötasu päevade eest,
millal töötaja on töölt puudunud. Tööandja soovib töötajaga töösuhet lõpetada, kuid

võimalike vaidluste vältimiseks esitab töötajale kirjaliku
hoiatuse töölepingu ülesütlemise kohta juhuks, kui töötaja
tööle ei ilmu. Töötaja saab
hoiatuse kätte ja esitab vastusena tööandjale ülesütlemisavalduse seoses maksmata
töötasuga. Kui töötaja ei ole
esitanud avaldust töölepingu
lõpetamiseks poolte kokkuleppel, vaid on esitanud avalduse lepingu lõpetamiseks
tööandja kohustuste olulise
rikkumise tõttu TLS § 91 lg 2 p
3 alusel, siis ei ole tööandjal
alust lõpetada töölepingut
poolte kokkuleppel.
Ülesütlemise

alustega

mitte-

nõustumisel tuleb ülesütlemine tähtaegselt vaidlustada.
Vältimaks alusetu hüvitise
maksmise kohustuse tekkimist, tuleb tööandjal vaidlustada töötaja töölepingu ülesütlemine. Nii sätestab TLS
§ 105, et kui töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise
nõuet kohtule või töövaidluskomisjonile ei esitata 30 päeva
jooksul, arvates ülesütlemisavalduse saamisest, on ülesütlemine kehtiv. Töölepingu
ülesütlemise kehtivuse korral
on aga täidetud töötaja hüvitisenõude eeldused. TLS § 105
lg 1 sätestatud töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise nõude peab esitama pool,
kellele
ülesütlemisavaldus
tehti.
Kui töötaja on viitega tööandjapoolse kohustuse olulisele
rikkumisele töölepingu üles
öelnud ja tööandja ei tunnista
rikkumist, peab tööandja vaidlustama ülesütlemise 30 päeva
jooksul, arvates ülesütlemisavalduse saamisest. Kui töö-

andja töölepingu ülesütlemist
tähtaegselt ei vaidlusta, loetakse reeglina hüvitise nõude
eeldused täidetuks ning tööandjal ei ole võimalik hiljem
enam hüvitise nõudele põhjendatult vastu vaielda.
Enne ülesütlemise vaidlustamist tasub otsida kokkulepet.
Arusaadav, et ülesütlemise
vaidlustamine on tülikas ja
ressursse nõudev, mistõttu
soovitan ülesütlemisavalduse
kättesaamisele järgneva 30
päeva jooksul üritada saavutada kokkulepet. Alles siis, kui ei
õnnestu kokkuleppele saada,
tuleb kohtule või töövaidlus-

gem kehtestatud miinimumtunnitasust (2,13 eurot), jääb
töötaja veebruarikuu palk seekord tõesti alla kehtestatud
kuutasu alammäära (355 eurot). Oluline on silmas pidada,
et töötajale oleks siiski tagatud
töö (nn normtunnid) töölepingus kokku lepitud mahus.
Töötajale on see kindlasti ebamugavam, sest kuu sissetulek
kõigub suuresti sõltuvalt kuu
töötundide arvust. Näiteks
jaanuaris või aprillis on 176
töötundi ja töötaja töötasu
oleks 396 eurot.

komisjonile tähtaegselt

Töötan klienditeenindajana

olen üksikema. Kuidas saaks

ja praegusel hetkel on meie
ettevõttes puhkuste planeerimine. Oma 2014. aasta
puhkuse olen planeerinud
juuli keskpaigast augusti
keskpaigani (sellel perioodil
on 4aastasel lapsel lasteaias
kollektiivpuhkus). Tööandja
teavitas mind, et mul ei ole
õigust saada puhkust kuu aega järjest ja kuna kolleeg on
need kuupäevad esimesena
kirja pannud, siis mina kolleegiga samal ajal puhata ei
tohi. Väidetavalt kõrghooajal
(suvel) ei ole mitte ühelgi
töötajal võimalus saada puhkust rohkem kui 2 nädalat.
See nõue pidavat ka ettevõtte

oma töökohta säilitada?
Vastab Tööinspektsiooni Ida
inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Kool
Ületunnitöö tegemine nõuab
pooltevahelist
kokkulepet
(TLS § 44 lg 1). Töötajal on õigus keelduda ületunnitöö tegemisest, kui ta seda teha ei
soovi või tegemine ei ole võimalik.
Tööandja võib nõuda töötaja
nõusolekuta ületunnitöö tegemist ainult erandjuhtudel, kui
ületunnitöö tegemine on vajalik ettenägematutel asjaoludel, nt kahju tekkimise ärahoidmiseks).
Töölepingu ülesütlemine võib
toimuda seaduses antud alustel, tööandjapoolse erakorralise ülesütlemise alused on sätestatud TLS §-s 88. Kui töötaja ületunnitööd teha ei soovi ja
selle tegemiseks ei ole ka ettenägematuid asjaolusid, tuleb
sellest tööandjale teada anda.
Ületunnitööst keeldumine ei
ole aluseks töölepingut üles
öelda.

esita-

da avaldus ülesütlemisavalduse vaidlustamiseks.

Täistööajaga töötava nõudepesija töötasu on 2,25 eurot

tunnis, lisatasusid ei ole.
Veebruari palgaks tuli tal
2,25X152=342 eurot, mis
jääb alla riigi kehtestatud
miinimumkuupalga, ehkki
tunnipalk on kokku lepitud
miinimumist suuremgi. Kas

tööandja peab talle maksma
veebruari eest 355 eurot?
Vastab Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni tööinspektor-jurist Neenu Pavel
Vabariigi Valitsus kehtestab nii
kuutasu kui tunnitasu alammäära. Seadus ei keela täistööajaga töötajaga kokku leppida tunnitasus. Töötajale,
kellega on kokku lepitud töö
tasustamine tunnitasu alusel,
makstaksegi tasu vastavalt
kuus tegelikult töötatud tundide arvule. Veebruar on lühike
kuu, täistööajaga töötajal ainult 152 töötundi. Kuigi töötajaga kokku lepitud tunnitasu

määr on antud juhul isegi kõr-

töösisekorraeeskirjades kir-

jas olema.
Vastab Põhja inspektsiooni
tööinspektor- juristKaia Taal
Töölepingu seaduse (edaspidi
TLS) § 68 lg 5 sätestab, et põhipuhkust antakse osadena üksnes poolte kokkuleppel. Seega
tööandja ühepoolselt teie
puhkust osadeks jaotada ei
saa.

Vanemal, kes kasvatab kuni
seitsmeaastast last, on õigus
nõuda põhipuhkust endale
sobival ajal. Tööandja peab arvestama puhkusesoove, mis
tulevad TLS § 69 lõikes 7 nimetatud isikutelt ja sätestatud
olukordades.
Seega on teil õigus kindlaks
jääda oma soovile võtta puhkust ühes osas ja endale sobival ajal, kuna kasvatate väikest
last.

Tööandja soovib minust lahti
saada, sest mina ei tee ületunde nagu teised töötajad.
Kardan kaotada tööd, kuna

Tasub teada
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Ajalooline mõisahoone võib
saada virtuaalraha fännide
kooskäimiskohaks
Soome hõbedaärimees Risto
Pietilä ostis virtuaalse valuutaga (bitcoiniga) teenitud tulu
eest Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas asuva Malla mõisa,
mille ametlik müügihind oli
umbes miljon eurot, kirjutas
Eesti Päevaleht. Uus omanik
tahab
mõisasse
luua
bitcoin’i-keskuse, kus käivad
koos
maailma
varakad
bitcoin’i-entusiastid.
Sõna “bitcoin” ei ütle paljudele
ilmselt midagi, teised on kuulnud, et see on virtuaalne raha,
selgitas EP suhteliselt uut
mõistet. Finantsistide sõnul on
kogu maailma bitcoin’ide
väärtus praegu üle 5,6 miljardi
euro, aga ometi ei saa selle

kuuluvuse ning mille pidamisse on kaasatud kõik bitcoin`i
võrgustikus osalevad arvutid.
Kuna aadressid ei ole isikustatud ja on hetkega loodavad
suurtes kogustes, on võimalik
sularahale omane anonüümsus.
Bitcoin`i andmestruktuurid ja
protokoll tagavad krüptograafia abil, et tehingu saab kinnitada vaid bitimüntide tuntud
omanik, kellele eelmine omanik on mündid oma allkirjaga
omistanud, ning et tehing saab
toimuda vaid ühekordselt.
Bitcoin`i P2P-võrgustik
ja
keskse organisatsiooni puudumine raskendavad mis tahes
osapoole jaoks bitimüntide
väärtusega manipuleerimist,
sealhulgas inflatsiooni tekitamist bitimüntide jõulise juur-

Malla mõisa peahoone.
Foto: Vikipeedia

Baltimaade
bitcoin’i-parun
pole keegi muu kui prestiižne
Risto Pietilä.”

Mis on bitcoin?
Bitcoin on e-raha,

mis loodi

2008. aastal Satoshi Nakamoto
eest poest piima osta, mistõttu
poolt. Bitcoin on ka selle e-rajääb virtuaalse valuuta väärtus ha kasutamiseks mõeldud
tavainimesele raskestimõisteavatud lähtekoodiga (MIT littavaks.
sentsiga) programm.
Esimesed teated Eestis toimuBitcoin`i münte (lühend BTC)
nud bitcoin’idega rahastatud saab talletada arvutis failina,
hoida kolmanda osapoole
tehingust pärinevad tundmatult, isegi kahtlaselt veebilekäes, kes osutab “rahakohelt. “Sel nädalal märgib 28. ti”-teenust ja loomulikult ära
veebruar 2014 ajaloolise ja kulutada, saates neid võrgu
monumentaalse tehingu kulkaudu teisele bitcoin`i aadresminatsiooni:
bitcoin’idega sile.
teenitud tulu eest osteti loss, Erinevalt paljudest rahaühikumis on pühendatud bitcoin’i test ei tugine bitcoin usaldusearengu toetamiseks,” tsiteerib le ühegi keskse asutuse vastu.
Eesti Päevaleht veebiväljaanSelle asemel kasutab bitcoin
des The Business Forum Jourandmehajutatud žurnaali
nal avaldatud uudist. “Uus baasi, mis talletab bitimüntide

de loomisega.
Allikas. Vikipeedia

Malla mõis
Malla mõis oli rüütlimõis Viru-Nigula kihelkonnas, tänapäeval jääb kunagine mõisasüda Viru-Nigula valla terri-

tooriumile. Esimesed kirjalikud andmed Malla mõisa kohta pärinevad aastast 1443.
Keskajal oli Malla mõis rajatud
vasallilinnusena.

-
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Gaasibuss Solbus Solcity 12

Reola Gaas toob
Eestisse esimesed LNG-bussid
Tartumaa ettevõte AS Reola
Gaas allkirjastas ühistranspordiliinide operaatorite Tarbusi
jaMRP Liinidega lepingu, mille kohaselt testitakse pooleteise kuu jooksul surugaasil
(CNG) liikuva autobussi Solbus Solcity 12 majanduslikku
kasulikkust. Ettevõtte sõnul on
see esimene etapp LNG-gaasiga sõitvate liinibusside tarnimiseks Eestisse.
AS Reola Gaasi tegevjuhi Jaanus Mummi sõnul on gaasil
töötavate autobusside kasutamine tõusev trend paljudes
Euroopa riikides, sealhulgas
Eestis. „Ettevõtte eesmärk on
suurendada keskkonnasõbralike alternatiivkütuste kasutust kohalikul turul, kuna see
on
majanduslikult kasulik

DUKAUBAD

B|
Maestro

ning vähendab oluliselt õhusaastet,“ lisas Mumm.
„Gaasibuss jääb Eestisse 45
päevaks, mil katsetatakse busside sobivust ja majanduslikku kasulikkust Tartu linnalähiliinidel ja Tallinna linnaliinidel. Ettevõtte eesmärk on pakkuda Eestis veeldatud maagaasil (LNG) töötavaid transpordilahendusi ja arendada
välja tanklavõrgustik Eestis.
Esimene LNG-buss tuuakse
Eestisse testimiseks juba käesoleva aasta teises pooles,“ selgitas Mumm.
Mummi sõnul annab lähitulevikus rajatav LNG-terminal
kindlust, et maagaasi hind kujuneb reaalselt toimiva turu
põhimõtetel, tagades tarbija
jaoks läbipaistva ning parima

DUKAUBAD

TV

Rama
JWfErc

SavoflftrfeUnr

4a&ntjitortttri

Võimaitseline Rama Maestro (79%) on küpsetusmargariin, mis sobib
hästi kreemidesse ja kookidesse. Parim kooslus maitsvast võist ja
kvaliteetsetest õlidest. Toote teeb eriliseks tema lihtne segatavus
tainaga. Hoiab hästi kreemide ja kookide vormi ning toob välja eriti
rikkaliku maitse.

if
W

•

J

I

f

%

hinna ja kvaliteedi suhte,“ selgitas Mumm.

Gaasibuss Solbus Solcity 12 on
madalapõhjaline ning mõeldud sõitmiseks linna- ja linnalähiliinidel. Bussis on 26 istekohta ja 80 seisukohta. Autobussi surugaasil töötav mootor vastab Euro 6 nõuetele.
Reola Gaas on Alexela Groupi
ettevõte, millel on ligi 50-aastane töökogemus gaasi valdkonnas. Reola Gaas on Poola
autobussitootja Solbusi, mille
tootevalikusse kuuluvad diisli,
CNG ja ainukesena Euroopas
LNG-gaasiga sõitvad bussid,
ametlik esindaja Eestis ja Soomes.
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AINULT24.03

Kaerahelbed

Limor

Kohupiimasaiake

Kartul

70g

1kg

AINULT25.03

21-27.03

400g

HEA
HIND

0.34

0.32

0.28

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta

pakki!

*

AINULT26.03

Hapukapsas
1kg

PÄEVAKUMISD

5

4.28

Kilud tomatikastmes

240g

HEA
HIND

0.38
1.58

õlis

€/kg

0.84

2.68

0.58

-57%

0.98
Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta

3kg!

*

AINULT30.03

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta

3kg!

AINULT31.03

Keeduvorst

Eine

PÄEVAKUMISD

-50%

2.34

-47%

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

*

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

24-31.03
Hiina pelmeenid

Turistieine Minu

(külmutatud) 400g

(veiselihast) 250g

Tomatid omas
mahlas Amiko

Pikateraline
riis Limor

400g 2 sorti

4x100g

/

-29%

1.94

-34%

0.88

1.38

0.36

1.45 €/kg

Kiirnuudlid Rollton

Pehmed vahvlid Praline

Jaffaküpsised Salsa

60g 2 sorti

250g

(glasuuris, täidisega) 130g / 2 sorti

0.90 €/kg

Must tee Gita

Vahvlikompvekid
Ananassi150g

24 pakki / 3 sorti

Kalev

NÄDALPKUMISE

-35%

0.23

0.15

2.92

-31%

0.68
0.34 €/L

5.87

Elektra limonaad

Hele õlu Saaremaa

1,5L

Tuulik4,7%, 0,5L

-36%

0.68
6.80

HEA
HIND

0.63

0.48
0.32 €/L

€/kg

sweet 12%, 0,75L / 2 sorti
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib

Poiste sokid
1 paar

0.68

-35%

0.54
1.08 €/L

2.58

+0.08

1

400g

-31%

/

0.74

0.88

Boršipõhi
kg

juustuga

Õunakringel
kg

NÄDALÕPUKMISE

2.88

HEA
HIND

2.54

1.98

Glasuurituddessert

35g 3 sorti
/

0.14

0.10

2.86 €/kg

-29%

HEA
HIND

3.88

1.88

Juustusnäkk Rambynas

45%, 100g
2 sorti
1.58

-37%

1.00

10.00€/kg

OSTAME KOKKU:

HEA
HIND

0.37

Šokolaadipallid Draakon

(marmelaadiga)
180g Kalev

1.83 €/L

Puhastuskreem
Cif Lemon
500ml

/

0.74

HEA
HIND

6.05 €/kg

2.04

pähklikook
kg

21-24.03
Õun Poola
kg

-35%

0.26

Majonees Provansaal

HEA
HIND

HHEAIN AG

Rummi-

1.20 €/kg

Lemmik

0.98

kotlet
kg

0.48

2.48
405ml

HHEAIN AG

Kebabi-küüslaugu

Apelsin
kg

Kohuke
43g / 3 sorti
Tere

kg

4.48

5.88

4 sorti

21-23.03
Sardell

HHEAINAG

Kassitoit Daya

paar

1.28

NÄDALPKUMISE

3.44 €/L

Tüdrukute sokid

0.88

0.11

kahjustada Teie tervist.

kahjustada Teie tervist.

-31%

1.28

0.44
€/rull

alkoholiga. Alkohol võib

+0.08

Tualettpaber Geras

9.80

VeinLucienteSemi

Tähelepanu! Tegemist on

(2-kihiline) 4 rulli

0.98
€/L

0.01 €/pk

100g

1.06

-46%

0.29

€/kg

Kohv Paulig Classic

3D White 100ml

-51%

0.54

0.88

€/kg

Hambapasta Blend-a-Med

1.98

-31%

1.28

0.38

3.76 €/kg

Õunajook
Zloty Potok
2L

-34%

0.58

0.94

2.50 €/kg

0.98

-32%

1.38

Pizzakate

4.98

-28%

0.50

0.58

2.32 €/kg

/

HEA
HIND

0.74

0.58

3.45 €/kg

HHEAIN AG

1.98
kg

HHEAINAG

1.24
*

HHEAINAG

2.88

1kg

1.34

5.18 €/kg
Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta 5 karpi!

*

2.28

Broileri lihasmagu
(külmutatud)
1kg

-31%

AINULT28.03

Seamaks

-42%

3kg!

AINULT29.03

Sprotid

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10kg!

(jahutatud)
1kg

*

160g / 112g

0.49

AINULT27.03

2.48
Tootel on müügipiirangühe ostu kohta

kg

*

Odessa
1kg

0.58
*

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10tk!

P/s vorst

-38%

(suitsu-keedu)

0.18

2.71 €/kg

*

0.94

Ribikont

-41%

0.19

0.70 €/kg

Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta!

-37%

1.97

1.28

1.18

7.11 €/kg

2.36

€/L

-40%

NÄDALÕPUKMISE

NÄDALÕPUKMISE

0.84

HEA
HIND

Pirn Conference
kg

0.78

HEA
HIND

0.48

HEA
HIND

Kapsas
kg

0.26

HEA
HIND

VEISEID ja SIGU . Tel: 322 4699, 512 4699. OÜ Oleg Grossi Talu Annikvere sigala ostab kokkuleppehinnaga
KVALITEETSET SÖÖDATERAVILJA Maksmine toimub peale vilja laboratoorset uuringut. Tel: 53 476 567.
.

NÄDALÕPUKMISE
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Kana poolkoivad (jogurti-tilli marinaadis)

SuitsujuustuvorstLihakas
(liha 75%) 360g /Rakvere
Lihakombinaat

800g / Tallegg

3.69

3.38
4.23 €/kg

Peresardell
/

Lihakombinaat

1.98

1.68

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

3.04

3.38

3.04

4.67 €/kg

Triibuliha

2.78

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Jäägri vorstid
365g / Nõo

marinaadis
400g / Nõo

1.08

3.04

Poolsuitsuvorst

Lihatööstus

2.98
7.45 €/kg

2.68

2.34

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

3.04

6.41 €/kg

0.98

3.04

2.97 €/kg

3.88
7.76

2 sorti
1.24

1.04

1.96 €/kg

8.25 €/kg

Joogitabletid

4-viljahelbed

Neljaviljakrõbuskid

Kartulikrõpsud

Präänikud Adugs

Sana+

Helen
500g

BalSnack

Pringles
165g/ 2 sorti

(kirsimaitselise

80g / 3 sorti

1.33

150g

0.88

0.99

0.66

0.74

12.38 €/kg

0.54

1.48 €/kg

Vahvlipalad Suffeli
(vaniljemaitselised)

Toffee kompvekid

215g /Fazer

(glasuuris)
150g

2.18

Kuldne Liilia

1.88

0.92

8.56 €/kg

Jõhvikajook

Porgandi-multi

mahl Magnum

Lahustuv kohvijook

Masinakohv

Kannujook

piimasegu

Jacobs Krönung

Põltsamaa

400g

Jacobs 3in1

250g

(mustsõstra-

1.16

0.67

+0.04

Ühekordne raseerija
Gillette Blue II
5tk

Jäätee Nestea

Õlu Obolon Svetloje

Heleõlu Elektra

1,5L / 2 sorti

4,5%, 1L

4,1%, 2L

3.04

1,5L

1.38

1.00
€/L

0.98

16tk

Tähelepanu!Tegemist on

Tähelepanu! Tegemist on

alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

0.98

0.65 €/L

+0.08

TampoonidTampax
Compak Regular

1.69

5.35 €/kg

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.33

2.08

2.14

€/tk

3.04

€/L

+0.04

3D White 40 medium 1tk

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

0.58

1.44 €/L

Hambahari Oral-B

0.13

0.72

0.72

1L

2.88

1.32

0,5L

0.87

1.08

Na Moloke
40%, 0,7L

õuna-vaarika)

1.68

Mineraalvesi
Evian

vesi Borjomi
0,5L

1.44

Viin Mernaya

10.44 €/kg

Siro Maria

2.30 €/kg

Karboniseeritud
looduslik mineraal-

100%, 1L

0.74

1.88

2.24 €/kg

Küpsised

0.92

13.12 €/kg

Põltsamaa

1.04

2.24

0.56

8.97 €/kg

1.09

1.64

6.13 €/kg

1L

180g

10 x 15,2g

1.34

1.84

Assortii Toffifee
125g

Puffi Snacks

0.68

1.48

3.60 €/kg

Kommid
Fazer Suffeli

täidisega)
250g

1.98

3.04

Sprotid (kastmes)
180g/ 126g

0.88

€/L

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

3.45 €/kg

1.09

4.74

3.04

3.04

Majoneesiketšupikaste
Tarplani
450g

100%, 500ml / 3 sorti

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.38

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

3.42 €/kg

Oliivõli Borges

1.58

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.84

1.88

3.04

Lihatööstus

3.58

400g / Atria

2.44

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

9.00 €/kg

Küüslaugu Isukas
330g /Rannarootsi

&

550g / Atria

1.36

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Viiner Valga
Maks Moorits

Suitsutatud Lastevorst
Vastse-Kuuste

Õllesigarid
120g/Rakvere
Lihakombinaat

kg Rakvere

+0.08

1.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

3.04

0.54

+0.08

Vedelseep Palmolive
Olive Milk

Discreet Air
60tk

3.04

€/L

+0.08

Pesukaitse

PAKKUMINE
KUNI

KEHTIB

Nõudepesumasina tabletid
Calgonit All-in-1
56tk / 1154g

300ml

Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga.Alkohol võib

kahjustada Teie tervist.

9.98
14.26

€/L

2.18

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

3.04

2.28

1.64

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

3.04

OSTA SOODSALT!
Pakkumised kehtivad 21. märts 3. aprill

1.88
0.38 €/tk

Kruus odav
(8 x 10cm)

2.48

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

3.04

1.98
0.12

€/tk

1.84

2.24

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

3.04

Kauss plastikust (läbimõõt 34cm)
1tk

1tk

1.88
0.03

€/tk

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

3.04

Lehter
1tk

0.58
Lõikelaud
Haosu

Nuustik
1tk

(39 x 25cm)

1.48

3.98

2.34

1.48
Sukkpüksid 30den
(1 suurus,
pruunid/mustad)

1 paar

1tk

2.43

1.48

Hea hind!

€/L

3.04

0.16

0.68

1.90

1.28

1.90

€/tk

3.04

1tk

Hea hind!
Oks

Kalossid
meestele

3 haruline

3.80

(39-44)
1 paar

1.98

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Nukk Natalia
Modell

(120cm)

1tk

0.88

1tk

4.93

8.98

Kunstlill
orhidee

(filtriga)

-

Pannilabidas

1.48

14.63

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

(10 tooni,

1.68

pikkus 93cm)

1tk

0.58
Hea hind!

3.48

2.48

Hea hind!

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: TURU KAUBAMAJA, Laada 16. Tel 324 4100; RAJA, Ilu pst 2. Tel 322 4360; LY, Vilde 6. Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a. Tel 322 3561; KUNGLA, Tallinna 13. Tel 322 3989; Kadrinas: Viru 9, Tel 325 5810; Tapal: TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1. Tel 327 0460; Haljalas:
GEA, Võsu 5. Tel 325 1270; Kundas: Kasemäe 12. Tel 322 4700; Tamsalus: PILLE-RIIN, Tehnika 24. Tel 322 3925; Väike-Maarjas: Pikk 9. Tel 326 1140; Rakkes: Faehlmanni 38. Tel 329 1356; Vinnis: EVE, Sõpruse 5. Tel 325 1550; Tobia külas Lepnal: ELEKTRA. Tel 322 4746; Ida-Virumaal: Kiviõlis: KEVAD, Keskpuiestee 33.
Tel 337 4500; Kohtla-Järvel: Outokumpu 13a. Tel 337 5000 ja KALEV, Kalevi 27. Tel 337 3530; Ahtmes: Estonia pst 30a. Tel 337 2880; Aseris: Tehase 23. Tel 337 3033; Iisakus: Tartu mnt 55. Tel 337 4000; Jõhvis: Tartu mnt 15a. Tel 33 63 200; Jõgevamaal: Jõgeval: Tähe 10a. Tel 776 2956;
Tallinnas: Lastekodu 14. Tel 653 4000; Tammsaare tee 93. Tel 608 8201; Ehitajate tee 41. Tel 679 0666; Paasiku 2a. Tel 602 3000; Ümera 13a. Tel 603 6140; Endla 53. Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21. Tel 601 5733; Kari 3. Tel 609 8380; Majaka 28a. Tel 359 0712; Väike-Ameerika 6. Tel 646 3180; Järveotsatee
35b. Tel 6 098 222; Randvere tee 115. Tel 660 5060; Raplamaal: Kohilas: Viljandi mnt 3a. Tel 489 8030; Harjumaal: Haabneemes: Kaluri tee 3, Viimsi vald. Tel 600 3000; Kuusalus: Mäe 1. Tel 607 6000; Loksal: Rohuaia 6. Tel 600 9200; Maardus: Nurga 3. Tel 600 4654; Jüril: TAMMIKU, Aruküla tee 7. Tel 609 1630; Kehras: Kose
mnt 7. Tel 601 9770; Keilas: Piiri 5, Tel 609 9120; Paldiskis: Rae 26. Tel 658 1200; Järvamaal: Paides: Pikk 25. Tel 387 0007; Türil: Viljandi 13a. Tel 387 8880; Järva-Jaanis: Lai 23. Tel 385 3313; Koerus: Paide tee 2. Tel 389 7570; Pärnumaal: Vändras: Pärnu-Paide mnt 26. Tel 44 39 600. Tartumaal: Tartus: Soola 7. Tel 776 9802.

14 Kuulutused

Kuulutaja reede, 21. märts 2014
AITAME MÜÜA

KINNISVARA LÄÄNE-VIRUMAAL

Olev Rohumäe
kutseline maakler
Tel 5333 1805

Galli Wölfert

olev@virumaainvest.ee

maakler
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Roza Ošlakova
maakler
Tel 5551 8067

roza@virumaainvest.ee

Eino Vaher
maakler
Tel 553 0227

Marko

Raimo

eino@virumaainvest.ee

Urmas Saarmets
maakler
Lääne-Virumaa/ Tallinn

MÜÜA KORTERID

Koppel
) 510 8511

Helve Kesküla
maakler/hindaja

)

Türbsal

5344 0585
) 515 3621
info@marbergkinnisvara.eu

511 6466

511 0478

Martti
Sikka
) 5695 6535

Aimar

Teiva

Avo

Bergström)
5302 5650

Aitame Teid
KINNISVARA

ostu-müügi-üüriga-vahendusega
Müüa Rakvere linna külje all, rahulikus
piirkonnas Piiral nelja korterilise maja
teisel korrusel 2-toaline renoveeritud
ahjukü~ega korter. Aknad vahetatud,
korteril turvauks. Õues puukuur ja aiamaa kasutamise võimalus. HIND 12 000
EUR. Helista 53331805 Olev

Vaata pakkumisi kodulehelt!
Meie ettevõtte teised tegevusalad:

Müüa 3-toaline rõduga korter Tamsalus,
Ääsi 6 .Korteris keskküte, vannituba ja
wc eraldi. HIND 6 500 EUR
Helista 55518067 Roza

•

Mare Aros
maakler

Anu Veldre

Merle Nagel

maakler

maakler/hindaja

528 8670

501 3658

58 003 648

•

Kinnisvara

•

ostu-müügi-üüri vahendus
Kinnisvara haldus ja hooldus

•
•

Transport-kolimisteenus

Ehitustööd
Kindlustus

Sobivusel ostame Teie kinnisvara
VAATA LÄHEMALT

www.marbergkinnisvara.eu

Kunda, Koidu 83, üp 74,7 m2, V k H:
4050 € KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
+

Müüa Rakveres Adoffitn hubane, soe ja
suurepärase vaatega 2-toaline korter
südalinnas. Toimiv korteriühistu. Mööbel võib sisse jääda (sh külmkapp).
HIND 23 000 EUR. Helista 5530227 Eino

MÜÜA MAJAD

Müüa 4-toaline rõduga avar korter Mulla tänaval Rakveres. Korter asub maja
keskel ja on häs~ soe. Korteri juurde
kuulub ka garaazh. Majas on häs~ toimiv korteriühistu. Kesklinn asub 100
jalutuskäigu
kaugusel.
m-se
HIND 55 000 EUR. Helista 5063921 Galli

rahulikus piirkonnas Koeru vallas,
Vaol, Veski pst 12 väike talukoht, palkmaja, saun, 2 kuuri, maakivist lauda ja
garaazhi osa. Maja juures oma kaev ja
kogumiskaev. Maja renoveerimist on alustatud, maja seinad seest palgini puhastatud. Maja taga on õunapuud ja
marjapõõsad. Sobiv koht suvekoduks.
Müüa

Müüa 2-toaline ahikü~ega korter Rak74. Korteri juurde
kuulub puukuur. On võimalik välja ehitada dushshiruum. Majal hakatakse vahetama katust ja ehitama uued puukuurid. Odavad ülalpidamiskulud. Korteris
on linna vee-ja kanalisatsioon. Müügiga
kiire! HIND 23 500 EUR.
Helista 5063921 Galli
vere kesklinnas Võidu

HIND 25 000 EUR.

Helista 53331805 Olev

Kunda, Koidu tn 42, üp 43,3 m2, II k,
rõdu H: 4300 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Pargi 4, I k, üp 25,2 m2
H: 2500 € tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Õhtu pst 15, ahiküte, üp 25m2,
Ik, H: 2900 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, J.Kunderi 2, üp 23,9m2, Ik,
H: 5900 € tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kesk n 12 , üp 42,5 m2, I k,
rõdu H: 30 000 € tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Võidu 74, I k., üp. 34,3 m2,
ahiküte H: 22 000 € tel. 52
renov,
88 670 Mare.
Rakvere, Laada 8, IV k. H: 35 000 €
tel: 52 88 670 Mare
Rakvere, Lennuki 1, II k. Üp. 44 m2
H: 18 650 € tel 5288 670 Mare
Rakvere, Tallinna 71, II k,üp 35,3 m2,
ahiküte, renov, köögimööbel H: 26 000
€ tel 52 88 670 Mare
Rakvere, Ilu pst 10, II k, üp 54 m2.
H: 27 950 € tel: 52 88 670 Mare
Rakvere, Lennuki 4, üp 40m2, III k,
H: 14800 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Ilu pst, üp 41,4 m2, I k
H: 29 000 € tel: 51 16 466 Helve
Rakvere, Linnu tee, II k, üp 52 m2, rõdu H: 19 000 € tel: 58 00 36 48 Merle
Kunda, Mäe 16, V k, üp 49,5 m2, rõdu
H: 11 200 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k.
H: 8500 € tel 52 88 670 Mare
Kunda, Aia 2, III k, üp 39,1 m2 H: 900
€
KÜ võlg 2000 € tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Paide 65, II k, 47 m2, H: 3500 €
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Moe küla, 47,8 m2, II k,
H: 2900 € tel: 51 10 478 Urmas
Ülesõidu 6, 39 m2, II k,
Tapa,
H: 5900 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Roheline 16, I k, 37 m2,
H: 4300 € tel: 51 10 478 Urmas
Vinni v,Vinni al, Kiige tn 2, I k, üp 44,2
m2, renov H: 17 000 € tel: 58 00 36 48
Merle
Vinni v,Vinni al, Kiige, I k, üp 48m2,
rõdu H: 9000 € tel: 58 00 36 48 Merle
+

Müüa Rakveres Seminari 4 kena valgusküllane 1-toaline korter 5 minu~
jalutuskäigu kaugusel südalinnast. Ühistu, keldriboks, turvauks. Soe korter asub
maja keskel. HIND 16 500 EUR.

Helista

Müüa üksildases kohas, Vinni vallas,
Veadlas rahulikus piirkonnas, talukoha
hoonestus, millel renoveerimist vajav
palkmaja, saun, laut, kelder ja salvkaev.
maja ümber hooldamata viljapuud ja
marjapõõsad. Kinnistu on lah~ mõõtmisel ja hoonestuse juurde jääb ca 1 ha
maad. Krundi pindala 10000 m².
HIND 9 000 EUR. Helista 53331805 Olev

5530227 Eino

Müüa remon~ vajav korter Tamsalus Ääsi 8. Korteril on uus turvauks. Ümbrus
on ilus ja roheline. Järv asub majast 5km
kaugusel. Ühistranspordi peatus majale
ligidal. Tänavad väga heas seisukorras.

Müüa ridaelamuboks Rakveres Silla tn.
Privaatne asukoht, kesklinna lähedal.
100 m kaugusel park ja ~igid. 5 tuba,
ühistu, madalad kommunaalkulud, puit
põrandad, saun, oma aiaga hoov ja terrass. HIND 88 000 EUR.
Helista 5530227 Eino

MÜÜA ELAMUMAA

Rakvere, Seminari 34, üp 63 m2, III k,
renoveeritud H: 59 435 € tel: 52 88 670
Mare
Rakvere, Tallinna 16, üp 63 m2, II k
H: 32 500 € tel: 52 88 670 Mare
Rakvere, Kunderi 2, üp 53 m2, II k.,
H: 8900 €. tel: 51 10 478 Urmas
Kunda, Kalda 16, II k, üp 62,5 m2, kamin H: 9500 € tel.: 50 13 658 Anu
Mäe 12, IV k, üp 56 m2
Kunda,
KÜ võlg 3800 €
H: 1300 €
tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Paide mnt 65, IVk, üp 63,9 m2,
H: 5500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Lehtse alevik, Keskuse 8, Ik,
üp 67 m2, H: 7000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Ääsi 17, üp 65,7 m2, II k, H:
7990 € tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu, Kesk 12, üp 67,5 m2, I k,
H: 10 000 € tel: 51 16 466 Helve
Kadrina, Kalevipoja 10, üp 66,2 m2, V
k, rõdu H: 16 000 € tel: 51 16 466 Helve
+

Rakvere, Vahtra pst, üp 84 m2, 2 k, 4
tuba. H: 79 889 € tel: 51 16 466 Helve
Rakvere, Veski, üp 168 m2, krunt 710
m2, 2k, 5 tuba. H: 89 000 € tel: 51
16 466 Helve
Rakvere, Kastani pst, üp 361m2,
krunt 559 m2, H: 138 050 € tel: 52
88 670, Mare
Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2,
krunt 1033 m2, H: 31 000 € tel: 52
88 670, Mare
Rakvere v, Eesküla k, üp 77 m2, krunt
4872 m2, H: 50 800 €, tel. 52 88 670
Mare
Rakvere v, Mädapea k, krunt 7447 m2,
üp 153 m2, kõrvalhooned, kaev,
H: 32 000 € tel: 58 00 36 48 Merle
Sõmeru v, Näpi k, üp 297 m2, krunt
6346 m2. H: 50 810 € tel: 52 88 670
Mare
Sõmeru v, Varudi-Vanaküla k, krunt
11 727 m2, üp 104,6 m2, kõrvalhooned, puurkaev, H: 16 000 € tel: 58 00
36 48 Merle
Vinni v, Roela al, Allika tn, üp 80 m2,
krunt 2600 m2, renov H: 49 900 € tel:
51 16 466 Helve
Väike-Maarja v, Triigi k, üp 88,2 m2,
krunt 19 336 m2 H: 15 500 € tel: 51
16 466 Helve
Vihula v, Eisma k, üp 157,5 m2, krunt
2834 m2, suvila, H: 95 550 € tel: 58
0036 48 Merle
Sonda al, Sonda v, Karja tn, üp 93,4
m2, krunt 1800 m2, 3 tuba, renov, keskküte, saun H: 23 000 € tel: 58 00 36 48
Merle
Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2,
üp 61,6 m2, rah seisuk, H 15 900 € : 51
16 466 Helve
Kadrina v, Kihlevere k, üp 157m2,
krunt 2000m2, H: 44 000 € tel: 51
10 478 Urmas
Kadrina v, Tööstuse 13, üp 70,8 m2,
krunt 1087 m2, H: 36 000 € tel: 51
10 478 Urmas
Laekvere v, Rahkla k, üp 66,9 m2,
krunt 5546 m2, 3 tuba, saun
H: 20 000 € tel: 58 00 36 48 Merle
Rakvere, J Kunderi tn, üp 112,8 m2,
krunt 1068 m2, 7 tuba, I k H: 39800 €
tel: 58 00 36 48 Merle
Tapa v, Kuru küla, 74,7 m2, krunt
5851 m2, H: 19900 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 m2,
H: 25 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Näituse tn, krunt 1203 m2,
saun, kuur, kaev H: 19 000 € tel: 58 00
36 48 Merle
1toal Rakvere , Võidu 84, üp 31 m2,
IV k H: 150 € komm maksud tel.: 51
16 466 Helve
1toal Kunda, Pargi 4, üp 25 m2, I k
komm maksud tel.: 50
H: 50 €
13 658 Anu
2toal Kunda, Aia 2, üp 39,8 m2, III k
komm maksud tel.: 50
H: 50 €
13 658 Anu
+

Müüa elamumaa Paatnal, Iirise. Krundi
suurus 14855 m2, sealhulgas metsamaad 2114 m2. Elekter olemas, vesi
puurkaevust. Rakvereni umbes 3 km ja
Põhjakeskuseni 1,5 km. Rahulik ja looduskaunis koht. HIND 18 500 EUR.
Helista 5063921 Galli
IDA-VIRUMAAL MEREÄÄRSETES PIIRKONDADES.
Helista 5565 0109 Liidia

Müüa Tapa linnas Üleviste tänaval keskmises seisukorras 2-toaline korter. Korteril on turvauks, korteris toad eraldi ja
korter on soe. Korter asub maja keskel.
HIND 2 500 EUR.
Helista 55518067 Roza
OSTAME KINNISVARA

VÕTAN MÜÜKI

KINNISVARA

(KORTERID, MAJAD) TAPAL,

TAMSALUS JA KADRINAS.

Helista 5551

8067 Roza
SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA.
ANNAME INFOT TEIE PÕLLU, METSA JA MUU
KINNISVARA

TURUVÄÄRTUSE

Kunda, Koidu 71, üp 77,1 m2, IV k
H: 12 000 € tel.: 50 13 658 Anu
Kadrina v, Hulja al, Tõnismäe tee 19,
üp 79,2 m2, IV k H: 17 800 € tel.: 50
13 658 Anu
Sõmeru v, Näpi al, Näpi tee 6, üp 62,3
m2, II k, hea seisuk H: 25 900 € tel: 51
16 466 Helve
Rakvere, Ussimäe, Pagusoo 5, üp
79,8 m2, V k, kamin H: 50 000 € tel.: 50
13 658 Anu
Kunda, Koidu 83, üp 74,6 m2, III k H:
4250 € KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu

Head pakkumised Kroonikeskuse I korrusel
Telefon 327 0670
www.virumaainvest.ee
info@virumaainvest.ee

+

+

Otsin konkreetsetele klientidele Tapa linnas 2toalist remonditud korterit ja 3toalist remontivajavat korterit,
samuti heas seisukorras 1-või 2toalist üürikorterit tel: 51 10 478 Urmas

+

KOHTA.

PINDI KINNISVARA
Turu plats 3, Rakvere Tel: 32 77 100

KINNISVARA

Rakvere, Näituse, üp 96,4 m2, maja
alumine korrus H: 65 000 € tel.: 50
13 658 Anu
Tamsalu v, Vajangu k, Kooli, üp 179
m2, krunt 1600 m2, paariselamu
H: 26 000 € tel: 51 16 466 Helve

M üü a 2t oa li ne k es kü tt e g a
k o r t e r Ta p a k e s k l i n n a s ( I I
korrus, pakettaknad). Majal ei ole
pangalaene. Hind 6100 Tel 5800
•

Müüa soodsa hinnaga Tapa
ja Tamsalu linnas ning vallas
erinevas seisukorras ning erineva

•

suurusega 1-4toalised korterid
ning majad. Hind korteritel alates
1000 eurost. Täpsem info: mob
5110 478 või 322 0106, e-post :
urmas.saarmets@pindi.eeUrmas
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS.
Aitan teid kinnisvara ostmisel
ja müümisel, võtan müüki teie
korteri või maja, kinnisvaraalane
konsultatsioon tasuta.
Müüa 1toaline ahiküttega korter
Rakveres (28 m2). Trassivesi jakanal.
sees. Uus vannituba! Hind 13 500
www.kenriko.ee, tel 5083 305
•

€.

Müüa hubane ahiküttega korter
Rakveres (32 m2), kus olemas kõik
vajalik (vesi, WC, dushsh, boiler,
soemüür, ahi,
pesumasin, pliit
linnaliini bussipeatus 70 m). Kohe
elamiskõlblik. Hind 15 000 €. Tel
5393 6336
•

+

Müüa 1toaline heas korras korter
Vinni vallas Pajusti alevikus Linnu
1-8. Tel 5818 2580
Müüa Väike-Maarjas 1toaline
rõduga korter (42,6 m2). Hind 5500
€. Helistada pärast kella
16.00 tel
5367 0242
Müüa Rakkes Oru 6 1 t oa l i n e
mugavustega korter 43 m2. Info tel
56750 239
Müüa 2toaline korter (I k., toad
eraldi, suur köök) Kungla tn 11. Otse
omanikult. Tel 5326 9908
Müüa remonditud 2toaline k.m.
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5558
•

•

€.

8530

Müüa soodsalt 2toaline korter
Kundas Mäe tänaval. Hind 2500
Tel 5341 1063
•

€.

Müüa Kundas 2toaline korter
(II korrus, päikesepoolsed aknad).
Soe elamiskõlbulik korter, kuid
vajab remonti. Otse omanikult. Tel
•

5144 042
Müüa 3toaline korter Kungla 5.
Vajab sanitaarremonti, IV korrus.
Hind 30 000 €. Tel 5111 458
Müüa otse omanikult Rakvere
s üd a li nnas asuv h eas k orras
3toaline korter. II korrus, toad
eraldi, majas oma katlamaja, toimiv
kü. Info 5178 181
Müüa hea planeeringuga 3toaline
korter Rakveres Rohuaia tänaval. Tel
5347 8038
Müüa 3toaline korter Haljalas. Tel
•

•

•

•

5696 2333
•

Mü ü a M o e a s ul a s 3 t o a l i n e
normaalses seisus sisustusega soe
korter (II korrus, rõdu, kelder)
Õhksoojuspump, madalad komm.
kulud. Hind kokkuleppel. Tel 5694
•

Kindlustus Juriidiline abi

-

9045

•

•

•

7544

Mü ü a maja ( 5 1 m 2 ) , s au n
garaazh, puukuur Kunda linnas
Võidu 3. Krundi suurus 1117 m2.

Müüa 2toaline korter L epnal
Rakvere vallas (48 m2, Rakvere
linnast 4 km). Hind 7000 Tel 5825

•

•

€.

Hind 32 000
Helistada 5810
0071, Heli Siller
€.

4063

Mü ü a 2 to a l i n e mu gavu s t e ga
korter Kadrinas. Hind 10 000 €. Tel
5550 7955
•

•

Mü ü a maja Pa i d e lä h e d a l
Järvamaal, heas asukohas. Majas
5 tuba, saun, kelder, garaazh,
keskküte. Kõr valhoones suur
k e l d e r, a b i r uu m i d ga raa z h.
Kasvuhoone, aed ja 2 ha head
p õ l l umaa d . O t s e o ma n i ku l t.
Kiire! Hind kokkuleppel. Tel
5197 6159
•

Müüa 2-toaline korter Kadrinas

Kalevipoja tänaval. Müüakeskmises
seisukorras osaliselt möbleeritud
2 t o a l i n e k o r t e r. Va h e t atu d o n
kõik aknad plastikakende vastu.
K or t ere l amu l on o t sase i na d
soo j us t a tu d , p a i g a ld a tu d uus
katusekate. Trepikodade välisuksed
on lukustatud. Parkimise võimalus
maja ees. Korralik korteriühistu.
Elektripliit, vann, WC ja vann eraldi,
boiler, keskküte, Internet, telefon,
k aab e l TV, p e s u ma s i n , m ö ö b e l ,
ü m b r u s e s k o r t ere l a m u d , a s u b
keskuses, kattega teed. Tingi! Hind:
11 000 €. Kontakt: 5228 382
Mü ü a 2 to a l i n e mu gavu s t e ga
korter Tapal, I k, vaikne maja, maja
taga hoov ja kuur. Hind 4300 €. Tel
5110 478

,

•

Müüa Kadrinas elamumaa 1317

m2. Kõrghaljastus, juurde toodud

vesi, kanalisatsioon ja elekter.
Lepingud kõik sõlmitud. Valmis
ehitatud maja vundament, kaasa
maja projekt. Hind 13 000
Tingi! Tel 5052 060
€.

•

Vahendus Hindamine Korrashoid

Müüa 3toaline korter Haljalas. Tel

5629 3952

•

Müüakorter Iisakus Ida-Virumaal,

3 m a g a m i s tub a , av a tu d k ö ökelutuba, I k., 73 m2, keskküte. Hind
8200 €. Info 5138 855, 5144 505

Kuulutused 15

Kuulutaja reede, 21. märts 2014
•

Müüa 4toaline korter Kadrinas,

otse omanikult. Tel 5300 8949

Müüa elamumaa linna ääres. Tel
5116316
Müüa maja Rakveres (kesklinn,
kool ja lasteaed lähedal), oma vesi,
3x20A elekter. Tel 5174 186
•

•

•

Müüa maja Rakveres. Tel 5570 990

Müüa maja (160 m2), maad 11,6
ha, 15 km Rakverest, el., vesi. Hind
24 000 Tel 5021 543
•

€.

Üürile anda 2toaline k.m korter
Rakveres Lennuki tn. Üür 120 €
kom.maksud. Ettemaks 200 €. Tel
5676 0018
•

+

Üürile anda 2toaline korter. Tel
5836 1490
Üü r i l e a n d a 2 t o a l i n e ko r t e r
•

•

Kadrinas. Kiire! Tel 5550 7955

Mü ü a r o ll e r F r e e d o 4 . He a s
seisukorras, läbisõit 100km, punane,

registreeritud. Rolleriga kaasa kiiver.
Hind 500 Tel 5349 1377
€.

Müüa Insa Turbo Dakari rehvid
(4 tk, 205/80R16), 2 tk 5-7 mm, 2 tk
kehvemad. Hind 50 €. Tel 5663 7200
•

+

362

Anda üürile 2toaline möbleeritud
korter Kundas. Tel 5850 5125

Ostame igasuguses tehnilises
seisukorras autosid, võtame ARKist arvelt maha. Tel 5500 724

6-10 töömeest saavad öömaja
Rakvere kesklinnas. Tel 5164 685

Ostan Vene autode ja Jawade osi.
Tel 3251 893, 5558 5956

•

•

•

S oov i n os t a remon t i va j ava
korteri või maja Rakveres või selle
lähiümbruses. Soodsa pakkumise
korral raha kohe kätte! Tel 5226 500

ÄRIPINNAD
Müüa Kadrinas Rakvere tee 2
kohvik-baar pood. Hind soodne.
Tel 5100 181
•

+

•

Tõrma Tööstuskülas

-

Soovitakse osta maja Tapa linnas.
Info tel 5110 478
•

Ostan maamaja koos ca 2 ha
maaga. Tänan pakkumast. Tel 5845
•

•

Ostan veoauto, bussi ilukilpe
(roostevabast, 22,5), võivad olla
kasutatud. Tel 5136 690
•

HAAKEKONKSUD

müük, paigaldus.

AUDI 80/90/Q/coupe

Tel 322 5233

06
00

97
97

84-92
94

AUDI 100 sed/avant

94

3,6i/aut

AUDI V8 quattro

ROMEO 33/164

89

83-94

3,0i

BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW

E30
83-90
E28
86
528/525i/524TDaut
E34
520i/518i
94
E24
628I
86
sed/compact/coupe
E36
92-95
E38
95
4,0i aut.
E39
520/525TD
96-98
E46
-05
2,0TD
UUS! BMW E46 coupe
00
I,9i
CHEVROLET BERETTA

88

CHRYSLERCROSSFIRE

3,2i/sut
2,3i aut.
2,5/3,3/3,0

CHRYSLER VOYAGER

CHRYSLERVOYAGER

-97

CITROEN C3

00

03

UUS! CITROEN C5

2,0HDI

-04

DAEWOO NUBIA car
DAEWOO MATIZ

1,6i
0,8i

94
99

1,7D
1,6i
1,2i

FIAT TIPO

FIAT BRAVO 3

ust

FIAT PUNTO

2,0TD
2,5D/2,5TD

FORD TRANSIT

FORD TRANSIT

88

95-98
99-03

96
02

91-94
93-04

FORD MONDEO

FORD GALAXY

98

2,8i/aut.

82-92

FORD ESCORT /ORION 91/00

86-98

FORD SCORPIO sed

87-98

84-95

2,2 turbo/2,2i
1,3i

FORD PROBE GT

FORD COURIER

90

-99

1,3/1,5i/aut

HONDA CIVIC 3ust/sed

Ostan garaazhi Rakveres. Tel 5558

-97

1,4

CITROEN XSARA 5ust

FORD FIESTA

8135

-98

HYUNDAI ACCENT 3 ust 1,3i

00

HYUNDAI SONATA

1,5I
2,0

94-97

UUS! KIA CARNIVAL

2,9TD/aut

99

1,8i

97

93

HYUNDAI PONY sed/3ust 1,5/1,3

Ostan

HYUNDAI ELENTRA

Mulla tänavale garaazhi.

Tel 5648 6638

LANDROVER FREELANDER

UUS! MAZDA B2500

metsa-ja põllumaad.

SÕIDUKID

Tel 504 5215, 514 5215
•

AUTO
KLIIMASEADMETE
REMONT JA

www.toonklaas.ee

Müüa Audi A4 98.a, must. SH-Auto
OÜ, tel 5605 9159
Müüa BMW 520i 1998.a. Hind 3000
•

OÜ Netcom
Baltic Kinnisvara

ostab metsa ja
talumaid,
metsaraiet.

€.

Sobib ka vanemale inimesele. Tel

5588 030

*

Autovalveseadmed
Autostereote ja
multimeedia paigaldus
*

*

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere
tel 3223103

Müüa BMW 320i 2,2 125 kW
manuaal 2001.a sedaan, läbisõit
200 000 km. Auto väga heas
korras. Hind 3350 €. TINGI! Tel
5192 8578, 5543 535

Vahetada uues majas 1toaline
möbleeritud korter maja vastu, võib
vajada remonti. Võimalik juurde
maksta. Tel 5457 6756

•

•

Soovin vahetada 3toalise korteri

Soovin vahetada 1toalise k.m.
k or t er i R a k veres suurema
ahiküttega korteri vastu Rakveres.
Tel 5503 007

Auto elektroonika

Müüa Citroen C5 2006.a. Hind
4500 €. Järelmaksuvõimalus Asukoht
Rakvere Tööstuse 10. Tel 3224 016

-00

MITSUBISHI GALANT
MITSUBISHI LANCER

MITSUBISHI COLT

sed/car

sed/5ust
MITSUBISHI OUTLANDER
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i
UUS! NISSAN ALMERA 5ust 1,8i/aut
MITSUBISHI CARISMA

3,0i

NISSAN MAXIMA

NISSAN

PRIMERA

NISSAN SUNNY

1,7D/2,0D/1,6i

Müüa Ford Transit 1999.a 2,5 D,
valge, madal, lühike, roosteta, heas
korras. Hind 1200 €. Tel 5156 096

97-00

-07

9 5 -0 0

01

90

-02

86-95

OPEL ASTRA sed
02
1,7 TDi /1,6i
OPEL ASTRA/car
92
1,4i/1,6I
OPEL CORSA
92
1,4i
OPEL OMEGA
1,8/2,0/3,0i/aut 87/91
OPEL OMEGA B sed/car
09
UUS! OPEL SINTRA
99
2,2i
OPEL VECTRA
89
1,6i/2,0i/1,7D/4WD
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD
-02

1,8/1,9TD
2,5TD
3ust 1,1

99

1,6i/2,0i

-02

1,4
1,5
1,9TD

02
97
03

IMPREZA car

SEAT ALHAMBRA

SEAT CORDOBA vario

1,9TD

Sõmerutaoilkv

VW
VW
VW
VW
VW
VW
VW
VW

Üürile anda ahiküttega korter (tuba
Müüa heas korras Toyota Corolla
jaköök, vesi, WC ja dushsh) Rakveres. 1,4i2000.a bensiin, hõbehall, läbisõit
Tel 5175 707
216738 km. omab ülevaatust kuni
€.
Anda üürile 1toaline k.m. korter 10.2014. Hind 2100 Tel 5348 1886
•

•

Müüa heas korras UAZ 3303. Tel

1,6i/1,3i

•

1,9SDI
1,4D
POLO Classic
1,4
GOLF II 1,8iGT/1,3/1,6TD aut

95-00

III/car /VENTO
1,4i/1,6
GOLF IV

GOLF

PASSAT

PASSAT sed

•

-01

88/86

9293

92-97

98/99

1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH 81-95
1,6i
98
2,3/2,3i
2,5i/aut
1,8i
2,5i
2,5TDi

AUTODE

•

86/90
91
-00
-00
99

Loe

Kuulutajat
interne~s

*

www.kuulutaja.ee

MAHAVÕTMISE TÕENDI!

*

väravad, ehitus-ja sisustussepis,
m e t al lk o n s tr u kt s i o o n i d . S o ov i
korral paigaldus. http://sepakunst.
e di c yp a g es . com , F ace b oo k
“sepakunst”. Kontakt sepakunst@
gmail.com, tel 5806 4002
P a k ume k or t er iühi s tu t e l e
välikoristust ning trepikodade
puhastust. Tel 5302 5650
Kui sa ei jõua oma kodu või
kontorit ise koristada, siis me
aitame. Helista julgelt tel 5897

97

81-99

VANEMAID AUTODE VARUOSI!
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/rakett
VÄLJASTAME AUTO ARVELT

•

SEPAT ÖÖ D J A NENDE
KUJUNDUS. Varikatused, aiad•

•

92-97
89
95
89

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA

•

tel 326 1463, 558 3666,
504 3022
www.hot.ee/rannel
rannel@hot.ee
Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

-99

CADDY

POLO

VOLVO 740 sed/940
VOLVO 850/sed
VOLVO S40/V40
VOLVO S70/V70
UUS! VOLVO S80/V80

5691 5810

95-00

TEENUSED

TREILERI RENT

Ostame AUTOSID

-02

TOYOTA CARINA E/car
1,6i
TOYOTA COROLLA 3ust 1,3 aut
TOYOTA PREVIA
2,4i
3,0i
TOYOTA SUPRA

€.

97
94

Erinevad VARUOSAD
Euroopa ja Jaapani
autodele

91-95

SUZUKI BALENO car/sed

.

99

1,6i

SEAT TOLEDO

•

93-00

2,0i

SEAT IBIZA

Noor pere soovib üürida 2-toalist 3224 016
korterit Sõmerul. Tel 5664 6843
Müüa Toyota Auris 1,6 91 kW
ll 127 000 k m 10€/tk
Korralik perekond 1 lapsega soovib 2007 a h õ b e h alähedal,
üürida maja Rakveres või Võsul. luukpära. Auto väga heas korras.
Hind 6500 TINGI! Tel 5543 535
Kontakt 5173 709

Müüa VW Polo 1,4 59 kW 2009.a,

99
82/85

2,2TDI
2,0i/aut

SUBARU

AUTOLAMMUTUS

98

SAAB 9-3 3 ust

SUBARU LEGACY

VÄIKE-MAARJA

83-95

ROVER 620/416

UUS! SKODA FABIA
SKODA FELICIA (5ust)
SKODA SUPERB

•

Müüa Volkswagen Passat 1,9 TDi
€.
Üürida 2toaline ahiküttega korter 2000.a. Hind 1900 Tel 5656 1869
Rakveres Pikk 37. Hind 170 €. Tel 5034
Müüa VW Polo Classic 1,6i 2000.
aasta sinakas metallik, 4 ust, sedaan.
972, info@ko.ee
Anda üürile väike 2toaline korter Sõiduk väga heas korras, omab
.
.
Rakveres. Euroremont, vannituba, ü l e va a tu s t ku n i 1 0 2 0 14 Hi n d
põrandaküte, osaline korralik mööbel, soodne. Tel 5079 984

2,0

UUS! SAAB 9-5 car

•

•

85-00

88-96

RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0
85-98
RENAULT SAFRANE
93
2,1 D
REANULT MEGANE/5ust 1,6i/2,2TD
96-99
REANULT THALIA
-04
1,4
UUS! RENAULT KANGOO
00
1,9D

•

kamin. Tel 5363 7442

97

-97

PORSCHE 924

•

•

-99

PAJERO

UUS! PEUGEOT 206

•

Üürile anda 1toalinekorter Kundas
(V korrus). Tel 5042 087

93-00

UUS! PEUGEOT BOXER

,

•

97-04

PEUGEOT 406 sed

Müüa Lada VAZ 112 1.6i 2007.
aa s t a tu m e ha l l m e ta l l ik 5 u s t,
luukpära, läbisõit kõigest 115 000
Võtan üürile 1-või 2toalise korteri km. Sõiduk uuevääriline. Rikkalik
Kadrinas, soovitatavalt keskküttega. lisavarustus. Otse Soomest. Hind
Tel 5819 8706
soodne. Tel 5079 984
Soovin üürida 3toalise heas korras
Müüa Mercedes Benz Vito 2,3
ahiküttega korteri Rakveres. Tel 5629 D 97.a, heas korras. Hind 2500 €.
6151
Asukoht Rakvere Tööstuse 10. Tel

Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829

MB CLK

MB 124/190
MB W202 C-klass/sed/car
MB E-klass

PEUGEOT 405/205/306/309

•

•

06
85-95
92-98
-02
92-94
02

•

•

97

MAZDA 323 3ust/sed
1,5i/1,6i
MAZDA 323F
1,6i/1,5i
MAZDA 626 sed/5ust/car
MAZDA XEDOS 6
2,0V6
UUS! MAZDA 6 sed
2,0

MITSUBISHI
*

remont ja elektritööd
Diagnostika

Tel 5666 0375

•

TÄITMINE

•

Hinnad väga head!

Kadrinas 4toalise korteri vastu
Kadrinas. Tel 5647 2811

01
4,0i

LEXUS LS400

OSTAB

94

110

UUS! LADA

OÜ ESTEST PR

•

98

AUDI 80 B4 avant/sed/quattro

FORD SIERRA sed

Tel 516 4685

4951

•

AUDI A8

FIAT MAREA sed/car

ANDA
RENDILE
LAOPINDASID

Ostan 2-3toalise korteri Rakveres
(45 55 m2). Tel 5221 581
•

•

Ostan mootorratta, huvitaks Jawa,
Izh, Ural jne., võib pakkuda ka nende
varuosi. Tel 5199 4222
MOTOPOOD ostab sääreväristaja
või selle mootori. Tel 5648 6638
•

võib ka ahiküttega. Sobivuse korral
raha kohe kätte. Tel 5187 979

Ostetakse korralik ahiküttega
korter Rakvere linnas. Tel 5697 5317

1,8 turbo
1,8i
3,7I/aut

AUDI A3

AUDI A6

ALFA

Anda üürile 2toaline k.m. korter
Sõmerul. 135 € maksud. Tel 5027

•

•

KEHALA
AUTOLAMMUTUS
1,8i
sed/car
4,2 i
AUDI S4/A4
AUDI A4

•

•

Ostan otse omanikult 2-3toalise
korteri Rakvere linnas. Pakkuda

sn 82 000. Hind 6500 €. Tel 5233 845
•

VARUOSADE SAATMINE
KULLERTEENUSEGA!

www.kuulutaja.ee

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

16 Kuulutused
•
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KALEVBANDi tantsumuusika igale

peole. Tel 5185 318
•

Tantsumuusika ühemehebändilt

igale eale. Tel 514 9885
•

Te ostan kolimiste enust Ford
Transiti kaubikuga. Hinnad soodsad.
Tel 5695 6535
O su t a m e t r a n s p o r tt ee n us t
•

•

Arvutite kiire ja usaldusväärne

hooldus ja remont. Kasutatud
laua- ja sülearvutite ost ja müük.
Utiliseerime vana elektroonikat.
Asume Rägavere tee 44 II korrusel.
Helista juba täna tel +372 5512 053
või tule läbi. Vaata ka www.hss.ee

T en t
e r ce d es B e nz
f u r g oo n au t o g a ( 3 2 0 x 1 90 x 1 90 ,
tagaluuktõstuk). Samas andarendile
diiselkompressor tootlikkusega 5,4
m3 min. tööriistaõlitusega. Küsi lisa
5381 9930
M

Teeme ehitus-ja remonditöid
ning vannitubade remonti. Aitame
•

teid sisekujundusel. www.kenriko.
ee, tel 5083 305

-

T e i e t re p ik o d a va j a b

•

värskendust, siseviimistlust.
Vannitoad ja plaatimised. Tel
5897 9293,

Janek

Kõik ehitustööd. Küsi lisa tel
5695 4670
Teostan korterite remonti. Töö
kiire ja korralik. Info tel 5187 979
remon t
E h it us torutöid
ja
5199
Tel
hooldust.
ning
siseviimistlustööd. Tel 5045 560
Teeme ehitus-ja remonditöid. Tel
•

Arvutite kiire remont, hooldus.
Kätte samal päeval, kojukutsed. Tel
•

•

51901697

•

Sülearvutite ja mobiiltelefonide
ekraanivahetus. Hinnad väga
soodsad, enamik ekraane kohe
olemas. Arvutiexpert OÜ Vilde 14,
Rakvere. Tel: 56 454 853
•

HAAGISSUVILATE

•

5612 3743

-

K va li t ee t ne
raamatupidamisteenus! Tel 5554
1191 www.websoft.ee
Raamatupidamiste enus e d ja
aastaaruannete koostamine. Tel
5156 826, www.elgom.eu
Kogemustega bil.v. raamatupidaja

•

T eos t ame veo
ja
k o l i m i s t eenus t . Hi nna d
kokkuleppel! Kuulutus ei aegu!
Tel 5045 632
•

•

•

pakub teenust kokkuleppelistel
t i n g i m u s t e l A a s t a a r ua n d e d
hinnaga

hullumeelse

ai.

5 eurost.

soodsalt. Tel 5568 6385
d i i jaremont.
S ATT V-a n t e n n i d •Veoteenus
Transid
Ford
kaubikugag
306
5206
Tel
Müü k
TVk om p l e ktid .
( l i i s i n g u v õ i ma l u s ) Pa i ga l d u s.
K o n s u l t a t s i o o n . G a r a n t i i . Te l
515 2235, 325 2179 OÜ Mart Tali
•

-

Transport Ford Transiti kaubikuga
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552
Transport Ford Transiti kaubikuga.
Tel 521 5849
•

Transport ja kolimine parima
hinnaga. Tel 5695 6535
•

Transporditeenus kaubikuga.

Hinnad soodsad! Tel 5535 938
•

+

Kallurauto-, poolhaagisauto(tent, platvorm), metsaveoauto-,
väikekaubiku-, buldooseri-(T -130,
TD-75), kopplaaduritööd. Treimis-,
keevitustööd (gaas, elekter, CO,
me t a llilõ ik us ) , t erav il j ave d u .
•

+

Kohaletulemise võimalus. Kuulutus
ei aegu! Tel 503 2269

anname Sulle need tasuta!!! Uuri

lähemalt: http://www.telestar.ee
või helista tel 5552 5432

•

TV- ja sat. süsteemide paigaldus,
müük. OÜ RTS Antenn, tel 5340
•

•

•

-

Teostame fekaaliveoteenust

•

,

,

renoveerimine ja sis etööd. Tel
5646 0674

K CK Te e m a n t O Ü t e o s t a b
t e e m a n t p uu r i m ist ,
isolatsioonitöid ning väiksemaid
ventilatsioonitöid. Kontakt info@
kckteemant.eu, tel 5174 192
Pakume vee-ja gaasitorustiku
paigaldust, hooldust, remonti ja
•

teostame keevitustöid. Erinevad
rauatööd (must ja rv metallist),
rõ du piirde d (ka poleer itud r v
torust). Nimativ OÜ 5348 7973
T ee m e
m e t sa r a i e t ,
metsaväljavedu ja metsavedu. Tel
•

Valgustusraied, metsakultuuride
hooldus, võsalõikus. Tel 5664 4436,
info@biosept.ee

Kevadine viljapuude hooldus,
noorenduslõikus. Tel 5143 787,
Heino

•

San.tehnilised ja kaevetööd.
Korterite remont. Tel 5143 783

Viin Rakveres tasuta ära elektrij a g aas i p liidi p esumas i na j a
muud vanametalli ning autoakud.
Kuulutus ei aegu! Tel 5803 3345
•

,

San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593

Te o s t a n k õ ik i s a n t e h n il i s i
torutöid ning hooldust. Tel 5199

•

.

4222

Ve o t e e nu s ( k raa naga mu d e l ,
6,2x2.35 KJ 7200). Tel 513 2021
Veoteenus Peugeot Boxeriga (3,3
x 1,8 x 1,8). Tel 5557 1997

B o il er i t e k raan ik auss id e
WC p o tt id e d us hik a bii n id e
veeau t omaa t id e p a i g a ldus j m
tööd. Tel 5680 3249

•

Reisijate vedu 16-, 40-, 49-ja
8kohaliste bussidega. Ka vabariigist
välja. Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269

Müün, paigaldan ja remondin
õhk soo j us p um p as id j a
konditsioneere. Tel 502 4944

•

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

Paigaldame keskküttekatlaid,
p e ll e t i p õl e t e id , b o il ere id
keskkütteradiaatoreid. Tel 5110 229
Te en kin d ak ro hvi (korstnad,
soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee, tel 508 3305
Pottsepatööd. Tel 5851 9785

•

•

KOLITAKSO. Tel 5043 246
KOLIMISTEENUS firmadele

ja eraisikutele üle vabar iigi.
Te o s t a m e k õ i k e m i s o n
kolimisega seotud, ja seejuures
s o o d s a t e h i n d a d e g a. Al a t e s
pakkimisest kuni klaverite jm.
raskete esemeteni välja. Võta
me i e g a üh en d us t j a l e i ame
koos teie probleemile parima
,

lahenduse. OÜ Kolimised. TEL.
5649 3289 või kaido@kolimised.
ee, www.kolimised.ee

•

-

,

-

,

,

•

,

•

•

•

Plaatimine

+

torutööd. Tel 5695

4670

Korstnapühkija, ummistuste
likvideerimine. Tel 5552 8487
•

Ahjud, kaminad, pliidid, müürid,
korstnad. Tel 5047 459
•

Pliidid, kaminad. Tel 5695 4670
ja
K ors t na p ühki m i s
pottsepateenus. Tel 5221 165
“Süstime seinad soojaks” hingava
termovahuga. Omame pikaajalist
kogemust hoonete soojustamises.
Therm OÜ, kontakt: www.therm.ee,
info@therm.ee, Tel 5660 6010
•

•

-

Reisijate vedu

8-50 kohaliste bussidega

,

•

•

T rans p or di t eenus mu l t ilif t
kalluriga (mahakäivad, vahetatavad
kastid 6, 13 ja 25 m2). Tel 506 3296,
324 5761
•

rent

TEEME KOMBINEERITUD
SURVEPESUAUTOGA

JÄRGMISI TÖID:

•

•

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

Teen võsalõikust. Tel 5673 5648

Toru-ja sanitaartehnilised
tööd. Tel 5594 6718
•

•

•

h aagiste

•

A u t o kl aas i d e m üü k j a
paigaldus. Tel 325 5505
•

•

•

&

•

•

P u k s ii rv eo t ee n us ( 4 t
kandejõuga), ehitusmaterjalide
vedu, sõiduautode diagnostika
ja remont. Tel 5206 306

•

Autode, väikebusside

Võ t a m e v a s tu t e l l i m u s i
kevadiseks puulõhkumiseks.
Võ i m a l ik k a 3 m kü tt e p u u d .
Arbeiter OÜ. Tel 5668 5343

Toonime autoklaase USA kilega
Solagard. Tel 522 2511
Autoklaaside paigaldus Tamsalus.
Tel 522 2511
•

•

•

info@contaro.ee

Tel: +372 5282683

Ohtlike puude likvideerimine.
Info 5549 113

tühjendamist. Feka-Ekspress
OÜ Tel 5194 4298

.

O su t a n
t ee n us t
kaubaveobussiga. Tel 554 6353

CONTARO OÜ
www.contaro.ee

•

-

•

Vundamentide ja majakarpide

e h itu s p u i tk o n s tr u kt s i o o n i d
j a p u i t voo d r id h oone t e

5365 3504

j a k anali sat s i oon ik aevu d e

•

7808, e-post: rts1@hot.ee
Pehme mööbli remont, riidevalik,
veo võimalus. Tel 3227 822, 5061 547
Polsterdan uksi. Tel 5370 3971
R emon t m üük varuosa d
kõikid e l e õ m bl usmas i na t e l e
Kuulutus ei aegu! Igal ajal 5588 429,
32 450 85

Teen korterite ja vannitubade
üldehitust. Tel 5330 8487

•

Prügiveoteenus, multilift kallur

mahakäivad vahetatavad kastid.
Tel 502 6761, 553 6188, 324 0707

Pulgainternetist tüdinud? Linna
parim pakkumine!!! Interneti
püsiühendus
telepilt täiesti
hullumeelse hinnaga al. 5 eurost.
Levib linnas ja maal. Sobib kokku
Wifinet-i seadmete ja Elioni
d i gi b o k s i d e ga. Ä ra mure t s e,
kui Sul aparaaturi ei ole, me
•

www.caravanpluss.ee

•

•

•

tellimine
pisiremont

Simuna mnt. 8, Väike-Maarja
Lääne-Virumaa, TEL. 508 4080

Ehitustööd, katusetööd, kõik
ehitusest. Arbeiter OÜ. Tel 5686
3083

Kolimine ja transporditeenus
(suur kaubik). Tel 5552 8487
•

.

Kaubandus

müük
rent

ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 465

•

•

•

Elektritööd. Tel 5349 5632

-

(ka väljaspool vabariiki).
Väikebusside rent
Pikemaajaliste lepingute
puhul soodustus.
Tel 502 5996, 510 1872

Kanalisatsiooni-ja sadeveetorustike 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

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme:

KATUSEID
VIHMAVEESÜSTEEME
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730
info@tpplekitood.ee

LÕHUME JA SAEME
KÜTTEPUID!
Tel 501 3862
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RAAMATUPIDAMISTEENUS

AadeMart Ehitus OÜ

VÄIKEFIRMADELE
*

Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning

Tel (+372) 527 6062
genericoy@gmail.com

remont.

Tindi-ja tahmakassettide täitmine.
Sülearvutite ekraanide
vahetus.
*

Põllumajandusehitised
Üldehitus-ja remonditööd
*

*

*

Viimistlustööd
Korterite remont

*

*

*

*

*

NÜÜD MÜÜGIL
KVALITEETSED
KASUTATUD

Katuste ehitus

Projekteerimine

SÜLEARVUTID!

Ehituseelarvete koostamine

Kontoritehnika
Hoolduskeskus
Laada 41, Rakvere
Tel 322 4534

Lisainfo tel:
51-87-131 (JANEK),
51-16-424 (MART)
E-mail:

aademart@gmail.com

AUTOREMONDITÖÖKODA

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
elektritööd
diagnostika
õli müük ja vahetus
rehvide müük ja vahetus
keevitustööd ja remont
summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine
• esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899
•

•

•

•

•

ARMITEC OÜ

•

EHITUSFIRMA WORCLY OÜ
PAKUB KVALITEETSEID
EHITUS ~JA
PAIGALDUSTEENUSEID.

kaevetööd ja
planeerimine
välis vee-ja
kanalisatsioonitööd
elamute ja
mitteeluhoonete ehitus
fassaadi-ja katusetööd
üldehitustööd
tänavakivide paigaldus
vundamendi
renoveerimistööd
lumelükkamine, katuste
puhastamine
*

EHITUS

*

*

TEENUSED
Katusetööd

PUURKAEVUDE JA
MAASOOJUSAUKUDE
PUURIMINE.
Tel 5641485, htr@htr.ee

ja plekk-katused
Eramute ehitus ja remont
Pui~assaadid ja pui~errassid

Kivi

-

Mi~e eluruumide ehitus
Eramute renoveerimine

•

•

•

•

Kui Teil on plaanis

lähitulevikus midagi ehitada,
laiendada või
nt. katust vahetada,
siis meie firma tagab
kindla kvaliteedi
kooskõlastatud ajagraafikus.

•

EHITUSE PEATÖÖVÕTT
ELAMUTE EHITUS
ÄRI- JA TÖÖSTUSHOONETE EHITUS
HOONETE
RENOVEERIMINE

*

*

*

*

PROJEKTIJUHTIMINE

Tel 5191 2784

info@armitec.ee

Kõik tööd
projektist

teostuseni!

Worcly OÜ

Tel +372 527 8191

•KAEVE-JA

worcly@gmail.com
www.worcly.ee

PLANEERIMISTÖÖD
•VÄLISVEE-JA
KANALISATSIOONITÖÖD
Kuulutus ei aegu!
Tel 507 4553

+372 501 7412
+372 510 1116
info@nordicehitusgrupp.ee
www.nordicehitusgrupp.ee
RAAMATUPIDAMISTEENUS,
FIRMA ASUTAMINE
Vilde 6a Rakveres
(Kuulutaja majas).
Tel 322 0847, 510 6645
SOLVERING OÜ

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
*

*

*

*

KAARDID ENNUSTAVAD.
Tel 900 1727. 24H.

h.1,09 eurot/min või
TELLI ENNUSTUS

h. 0,75 eurot/min

www.ennustus.ee

TELLI TAKSO tel 1700

*

*

OÜ TENITO
•

•

•

•

Veoautode varuosad ja remont
Müüme erinevaid furgoone
Rehvitööd sõidu-ja veoautodele
ning traktoritele
Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus~ Tel 502 7362
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vanast naelast kuni mööblini. Tel

•

5079 984
Ostan kolimisel või majapidamise
likvideerimisel jäänud esemeid
( n i i uut ku i v a n a ) k i l a ko l a s t
mööblini. Tel 5031 849
O s t an h eas s äi l ivuses E es ti
k r o o ne. Mi n . t a su E e s t i Pa n ga
vahetuskurss 10%. Tel 5043 349
O s t a n Ve n e a e g s e t te h n i l i s t
kirjandust. Tel 5039 650
Antiigiäri Rakvere kesklinnas ostab
kuld-ja hõb e es emeid, münte,
hambakulda. Kuld alates 17 €/gr.
Laada tn 14 (vana turuhoone). Tel

WWW .VOODRILAUD.EE

Müüa soodsaltkuivi kasepuid ja
segapuid pliidi jaoks. Tel 5679 0415
Müüa küttepuid sanglepp. Tel

•

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

•

5074 958

-

•

Parimad hinnad!

Transpordi võimalus!
Tel. 51 32 021

•

Müü a sae tu d j a lõh u tu d
kü tt e p u id 5 rm a l us t e l j a
võrkkottides (kask, sanglepp,
saar, lehis või kuusk). Hind alates
3 € võrk. Toome puud riidas teie
õue. Tel 5399 3702

-

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

5067 819, 3230 702

•

Ostan vana paberraha. Tel 5665

5551

€

Ostan audio-videotehnikat, kulda
jaigasugust muud huvitavat kraami.
Raha kohe kätte! Tel 5556 7508
Ostan parima hinna eest märgi-,
postkaardi-ja mündikogusid. Tel
•

502 9782
O s t ame hõb e d a t j a ku ld a
igasugusel kujul. Kuld alates 17.00 €/
gr. Hansa AntiikPikk tn. 7 Rakveres,
324 0542
•

Müüa 3m KÜTTEPUID!
Tel 504 5632

€

Tel 505 1528

•

KRAANATEENUS
Tel 504 5632
Kuulutus ei aegu!

Müüa kütteklotse jakaminapuid.
Vedu tasuta. Tel 523 8503
Müü a lõh u tu d kü tt e p uu d
(hall lepp 32 € ja sanglepp 34 €).
Transport hinnas (kehtib Tamsalu,
Tapa, Rakvere, Vinni, Pajusti, VäikeMaarja, Sõmeru puhul). Info tel
5207 517
•

•

•

M üü a k asu t a t u d ä r ikl ass i
sülearvuteid Dell ja Lenovo uue
•

5365 3504

56 454 853
L a i va l i k v ä g a soo d sa i d
L C D m o n i t o r e . Hi n na d a l . 5 €
Arvutiexpert OÜ Vilde 14, Rakvere.
•

.

-

TEL
•

-

Müüa küttepuid laotult 2m3
ja 5m3 puidust konteinerites,
30 60 cm k u i va d j a t oore d .
Samuti võrkkottides jäägid. Hind
kokkuleppel. Tel 501 3862
•

kuivi ja tooreid
KÜTTEPUID

•

Kasutatud riiete äri
Vilde 6a Rakvere
(Kuulutaja majas)

•

UUS

•

+

•

laadimiseks. Tel 5174 186

Teostan korterite remonti. Töö
kiire ja korralik. Info tel 5187 979
•

.Tapa Kaubanduskeskus
Jaama tn 1
.Jõgeva Suur tn 5
.Paide Keskväljak 3

Kupongi
esitajale
kõik tooted

,

-10%

•

•

KÜTTEPUUD

•

Ostan Vene-aegseid kopikaid,
t saar i ae g se id m ü n t e j a

Ostan seisma jäänud esemeid

-

•

•

PÕLLUMAJANDUS
Mü ü a t o i d u k ar tu l i t“L a ur a”,
“Arielle”. Vedu. Vahemetsa talu, tel
5202 036
•

Mü ü a t oi d u k artu l i t“L aur a”.
Asume 3 km Rakverest. Tel 5334 5348
•

•

•

Müüa toidukartulit “Maret”, “Piret”,
“Ando”. Transport. Tel 5046 887
Müüa soodsa hinnaga talusealiha.
Info tel. 5059 151 või 5354 3002
•

•

Müüa jäär (2,5 a) ja kuiva rullis
heina. Tel 5265 716
•

VÄLISVOODRILAUDA (kuusk),

SISEVOODRILAUDA
(kuusk, mänd, saar),
PÕRANDALAUDA

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

Müüa võrkkottides kaminapuid
l e pp , san g l e pp k as k ) j a
kütteklotse võrkkottides ning
3m küttepuud. Tel 504 5632

Tel 528 8224
www.uhtnapuit.ee

•

,

Müüa kuivi küttepuid (min. kogus

2 rm). Tel 5013 862

Müüa kuivad küttepuud (33 ja 50
cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 m 3)
transport Rakvere ümbruses tasuta.
Tel 5218 234
Müüa 3meetrist küttepuud. Tel
5043 326
Müüa odavalt kuivi kasepuid (40l
võrk 1,80 €). Vedu tasuta. Tel 5839
7207
Müüa saetud-lõhutud küttepuud
(lepp ja saar). Tel 5192 4320
Müüa saetud-lõhutud küttepuid
koos kohaletoomisega. Tel 5615 2941
Müüa küttepuid (lepp 33 cm, 50
cm). Kuulutus ei aegu! Tel 5695 1163
Müüa lõhutud küttepuud lahtiselt
ja võ rk k o t t i d e s. Suu re m k o g u s
soodsamalt ja järjekorrata. Toome
puud ise kohale. Hea hind! Tel
•

•

•

•

5046 111

Müüa saetud ja lõhutud küttepuid
(lepp, kask, haab, metsakuiv), pikkus
vastavalt soovile, transport. Tel
•

Müüa küttepuid jakaminapuid
(erinevad puuliigid, pikkused).
Kohaletoomisega. Tel 514 3328
•

5293 945

Müüa lõhutud küttepuid. Tel
5171 522
•

Mü ü a h ü b r ii d l e hi s e taim e d,
kasvata endale ise pensioni sammas.
Hind 0,45 €. Tel 5683 7959
Müüa GAZ 53 (piimaauto) ja 53
tö ökorras mo otor, T-25, ader,
mutid ja kartulirootor. Tel 5190
5515
•

Võimalikud erinevad
profiilid ja laiused.
Samas pakume paigaldust.

•

Müüa toidukartulit “Printsess” 30

senti/kg. Tel 5814 9224

müüb

,

(

Müüa toidukartulit ja porgandit

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI,

•

•

•

•

•

OÜ UHTNA PUIT

•

1/43 mudeleid.Tel

pab erraha, nõuko gudeaegs eid
märke, medaleid. Küsige minu
h i nn a p akku m i s t . A i t a n m ü n t e
hinnata. Aus kaup ja raha kohe kätte!
Tel 5590 6683

Müüa isased laikakutsikad (ema
läänesiberlane, isa palgikoer te
järglane). Tel 5102 473
Müüa ilus bokseripreili soovib
kavaleri. Tel 5634 9637. Tasu korralik.
Müüa küülikud. Soodus. Tel 5686
8990
Müüa hiidküülikuid. Tel 5740 8052

•

•

SUUR VALIK,
SOODSAD HINNAD!

Ostan hõbedast uuri, portsigari,
l u s ik a i d t o p s ik u id vanu
postkaarte, marke, ordeneid jne.
Tel 5665 5551
M o t o p oo d os t a b k asu t a tu d
jalgrattaid. Tel 5648 6638
Ostan Vene-aegseid fotoaparaate,
objektiive ja vanemaid postkaarte,
fotosid. Tel 5665 5551
Ostan Vene-aegseid mänguasju ja
vanema lapsevankri. Tel 5107 541
Ostan Vene
5463 7570

LOOMAD

Asume Kadrina
lähedal.
Tel 5199 4895

-

KAUP!

Tel 508 6435

(mahe). Tel 5148 848

Müüa küttepuid (erinevad liigid
ja pikkused), koorem 4 ruumi. Tel
501 3862
Müü a v õ r k u d es kü tt e p u id ,
p u i t b r ik e tt i t ur b a b r ik e tt i ,
küttegraanuleid (nii big bagkotis
kui ka 30kg kottides), kivisütt. Tel
504 5632

.Rakvere Turu Kaubamaja,
Laada 16

•

•

•

TEL 5695 5572

PÖIALPOISS

•

•

Teostan korterite remonti. Töö
kiire ja korralik. Info tel 5187 979

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA.

MÄNGUASJAPOOD

Müün Rakvere turul 21. ja 22.03
kella 10st lõnga jakampsuneid

,

MÜÜA
LÕHUTUD
KÜTTEPUID

•

Mü ü a k a s u t atu d ak n a k l aa s i
(90x120 cm, paksus 3 mm) 28 tk.
Hind 3 €/tk. Sobib kasvuhoone
klaasiks. Tel 5043 349

) ,

•

7776s e p a
M üü a k orra lik a l as i 5594
kruustangid, akulaadijad (6, 12,
24 V) nii väikeste kui suurte akude

•

Müü a

140 x 40

Tel 501 3862,
multi.varius@mail.ee

5594 7776

Müüa turvahäll M-Cosi (0-13 kg).
Tel 5147 972

p õ ran d a l au d a
p russe ( 200 x 150 )
vundamendiplokke. Tel 5395 0313
(

ning kuiva leppa, kaske,
saart ja okaspuid
40L võrkkottides
koos transpordiga.
Pakume ka
3m küttepuid.

•

€.

(kivi-, trapets-ja
laineline profiil)
Hind al. 4 eurot m².
Saadaval
harja-ja viiluplekid.
Hind 3 eurot jm

välisvoodrilaudu soodsa hinnaga.
Vedu TASUTA !! Tel 5593 6326

-

,

•

OÜ Multi Varius müüb

katuse-, seina-ja sileplekki

,

-

,

MÜÜA
SOODSALT
KÜTTEPUUD
(VEOGA)

hinnast pea 70% soodsamalt. Tel

5645 4853
asu
t
a
tu
d v ä g a h eas k orras
K
e l e kt r i r a d i a a t o r i d ( A t l a n t i c) ,
mees t e uus k eva d s ü gi s j o p e
DE PU TA MADRE (S), tüdruku
kapuutsiga talvejop e (146 cm),
noorte jalgratas Merida (21 käiku),
h ams tr i p uur me t a ll g araaz h
värava sepishinged. Tel 5104 147
Müüa Singer koos alusega. Hind
70 Tel 5663 7200
Müüa tigudiivan. Tel 5061 547
Müü a v äh e k asu t a t u d
nur g a dii vanvoo di ( lüh em ,
p.kastiga). Tel 5567 7555
Ära anda sektsioon riidekapiga
(mahagon) diivanilaud. Tel 5567
8380
Müüa mööbel, pliit, riided. Tel

OÜ ESTMET IE müüb

saema t er j a li
M üü a
s i se
ja
p õ ran d a l au d u
•

•

M üü a b r ik e tt i j a s ütt
kohaletoomisega. Tel 503 2269
Müüa küttepuid (kask, lepp ja
metsakuiv). Hind 32 €/ruum. Tel

KODU

Ostan 3m küttepuud.Tel 5365 3504

•

•

•

EHITUS

•

•

+

www.voodrilaud.ee

,

Müüakuivi küttepuid. Tel 5148 848

•

Müüa
KÜTTEPUID

ja
KLOTSE

Vinnis

5783 8999

Ostan traktori DT-74-75 ja MTZ80-82. Tel 5031 849
•
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O s t a n t ö ö k o r r a s a i a tr a kt o r
motoploki. Tel +372 5262 222
•

Osaühing Janelle teeb rõivaste
parandustöid. Asume Rakveres

Erootikapood HOT LIPS

Vase tn 1A. Avatud teisip. reedeni
10.00 18.00, laup. 10.00 15.00. Info
tel 5016 883

IGA NÄDAL
UUS KAUP!

•

Ostame tuhandeid

imelikke ja vähemimelikke
VANAAEGSEID ESEMEID
maalt ja merelt, talust ja
mõisast, keldrist ja pööningult,
toast ja aidast, külast ja linnast:

Ostan soodsalt varuosadeks Vene
t e h n i ka t ( t ra kt o r i d , v e o au t o d ,
•

kraanad, haagised jne). Raha kohe!
Tee pakkumine. Tel 501 3862

-

-

Vilde 6a Rakvere

kapid, kummutid, toolid, lauad,
puhvetid, peeglid, kirj.lauad,
kunstiteosed (maalid, graafika

METS

-

(Kuulutaja majas)

KINGSEPP

jm) kirjandus, postkaardid,

fotod, albumid, hõbeesemed,

toidunõud, lühtrid, õlilambid,

Firma ostab metsamaterjali. Tel
5365 3504

küünlajalad, kohviveskid,
margapuud, seinakellad,
õmbl.masinad, pudelid,

•

O s t ame k asvava t me t sa j a
raieõigust. Tel 5365 3504
•

E-R 12.00-19.00
L 10.00-16.00

Rohuaia 21
I korrusel

tarkalaen@gmail.com

jpm. Valikuliselt ostame ka
nõuk.aegset kraami.
RAHA KOHE.

40.a mees Lääne-Virumaalt soovib
tutvuda naisega. Sobivusel kooselu.
Tel 5807 2830
•

likvideerimisel.
KOJUKUTSED on kõikides
GROSSI kaupluste

•

üle Eesti TASUTA.

Antiigiäri Hansa Antiik
PIKK 7 RAKVERES.
Tel 324 0542, 528 2330

OÜ Multi Varius
ostab kasvavat
METSA ja
RAIEÕIGUST.
Metsa
ülestöötamine.

Raieõigust
Põllumaad
Samas teostame

•

Sekretär-raamatupidaja otsib
tööd. Tel 5743 4508

Kogemustega majahoidja soovib
eramajad). Tel 5742

Töötav 40ndates naisterahvas
soovib suveks lisatööd. Tel 5134 287
Ootan hinnapakkumisi garaazhi
e hi t use k s j a t ä nava ki v id e
•

paigaldamiseks. Tel 5206 216
Oü Kadrina Hooldekodu pakub
hooldajale.

•

-

,

.

O Ü T&D uo p a k u b t ööd
taksojuhtidele. Tel 5282 659
•

OSTAME KASVAVAT
METSA JA
RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

*

*

*

autotransport.

Tel 527 4255
www.kuulutaja.ee

Müüa kreissaag ja sõiduauto
haagis Zubrjonok. Tel 5343 4184
Müüa metallist garaazhiriiulid (2
tk, 25 €/tk). Tel 5663 7200
Ostan kummuti, ümmargus e
laua, toole, kella jne kila-kola. Tel
•

•

MATUSETEENUSED

5134 287

O s t an ma
l ikv i d e e r i m i s e l
jäänud esemeid
jne). Tel 5134 287
•

Külmhoidla
Matusetarbed
Transportteenused

j a p id am i se
võ i ko l im i s e l
(mööbel, nõud

Ostan höövelpingi (võib remonti
vajada) jahariliku piki puud saelehe
(lm 60 või 70). Tel 5330 8487

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

•

Pakun tööd metsaistutajatele
(aprill mai). Info 5549 113
P a k ume t ööd k ar j a k u l e
piimakarjatalus Kadrina lähedal
Võiperel. Tel 5242 139, 5187 282
O Ü E g es t en M e t a ll e hi t use d
p a k u b t ööd k eev i t a j a t e l e
m e t a l l i t ö ö l i s t e l e
montaazhitöölistele. NB! Väljaõppe
võimalus. Kandideerimiseks palume
saata CV anti@egesten.ee
•

-

•

Tel 5354 1618
www.haket.ee

Tasu kohe!
Transport meilt.
Ostame ka
RAIEÕIGUST
(raielanke).
Teeme
METSARAIE
KOMPLEKSTEENUST:
saagimine
väljavedu

ALUMIINIUMKATUSEREDELID.

•

Eakate kodu Kundas võtab tööle

hooldaja. Info telefonil 5343 4528
Marberg Kinnisvara pakub tööd
v äli t err i t oor i um i h oo ld a j a l e
murun ii t m i ne
( v älik or i s t us
lehtede riisumine jne, pisemad
remonttööd, kolimistööd) Vajalik
B-kat juhiluba. Tel 5302 5650

KÜTTEPUUD.

•

Õhtuti tel 5289 418

•

•

Firma ostab
PALKI,
PABERIPUUD ja

•

•

tööd eakate inimeste
Tel 5089 634, 5257 183

OSTAME
metsakinnistuid,
raieõigust ja
metsamaterjali.
Pakume metsaraieteenust.
Tel 5665 4087
info@pohjapuit.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

leida tööd (ka
0668

Tel +372 514 2605
info@rohelinemets.ee
www.rohelinemets.ee

www.toonklaas.ee

KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 900
1727. 24H. h.1,09 €/min või TELLI
ENNUSTUS h. 0,75 €/min: www.
ennustus.ee
•

•

Tel 501 3862

metsa ülestöötamist
ja väljavedu!

MUUD

TÖÖ

•

Krediidi kulukuse
määr on 150% kuus.
10 eurot võtad 1 kuuks,
tagasi maksad 15 eurot

4 0 . a i nt e l l i g e ntn e k o r ra l ik ja
k om b e k as mees tu t vu b sa l e d a
noorema na i se g a R a k vere
piirkonnast. Tel 5193 7402

asupiirkondades

(ka osaliselt tehtud raietega,
võib olla hüpoteegiga)

Tegemist on
finantsteenusega.
Vajadusel konsulteerida
asjatundjaga.

TUTVUS

Tühjendusostud majapidamiste

Metsamaad

Asume Rakveres
Tallinna tn 21-48
I korrus.

Oleme avatud

mõõgad, aumärgid, vormid),
pildiraamid, mänguasjad,
mündid, märgid, paberraha

Kasvavat metsa

pensionäridele.
Raha kohe kätte!

E-R 09.00-17.00
Tel 5811 2155

sõjatemaatika (kiivrid, pandlad,

OSTAME:

annab lühiajalist pandita
väikelaenu

Ostan mo otorratta külgkor vi
ja mootorsae Druzba vintsi. Tel
•

Tallinna 15 Rakvere

RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h tel 516 4699
324 4473

5039 650

•

,

VANAVARA

,

Ostan seisma jäänud esemeid
vanast naelast kuni mööblini. Tel
•

-

5079 984
Ostan kolimisel või majapidamise
likvideerimisel jäänud esemeid
( n i i uu t ku i v a n a ) ki l a ko l a s t
mööblini. Tel 5031 849
•

-

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT
SORTI VANAVARA:

puhvetid, riidekapid,
raamatukapid, kummutid,
lauad, toolid, rätikunagid,
kohviveskid, margapuud,
samovarid, petroolilambid,
pudelid, portselan-ja
klaasnõud, seina-ja
taskukellad, kirjandus,
kunst (maalid, graafika),
fotod, postkaardid, kuld-ja
hõbeesemeid, mündid, märgid,
paberraha, sõjatemaatika
(kiivrid, mõõgad, pandlad,
vormid) jpm.
Tühjendusostud majapidamise
likvideerimisel.
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED!

ANTIIGIÄRI LAADA 14
(vana turuhoone), RAKVERE.
Tel 323 0702, 506 7819

HELMI KANGUR

Teamwood OÜ otsib oma töökasse
kollektiivi tootmistöölisi. Töökoht
asub Sondas. Helistada tööpäeviti
8-17 tel 5180 106
•

Avaldame kaastunnet Antsule ja
Juhanileperedega kalli ema, vanaema,
vanavanaema surma puhul.

Maike ja Oskar

Ehitusfirma võtab tööle töölisi.
Konkurentsivõimeline palk. Tel
5625 6916
Üldehitusega tegelev firma pakub
tööd ehitustöölisele. Palk kuni 4
€/h. Info tel 5463 7464
•

•

P u i d u e t t e v õ t e va jab t ö ö l i st
järkamissaele-ja abitöölist. Sobib

Avaldame kaastunnet Andres
Leinbockile armsa

•

ka naisterahvale. Tel 5035 867

ISA
kaotuse puhul.
Jeld-Weni tehnikaosakonna töötajad

KOOLITUS

PEEP LINDLO
Mälestame ning avaldame kaastunnet
lähedastele.
Kursusekaaslased TRÜ päevilt
Ly, Geete, Liivi ja Ülle

VÄIKELAEVAJUHI KOOLITUS
Rakveres, aprill-mai. Tel 5029 009
•

TEATED

Valikuliselt ostame ka

nõukogudeaegset kraami.

Seal, kus sulgub eluraamat, algab
mälestuste maa…

Meristo Õigusbüroo Tallinna 21
Rakvere (II korrus). Tel 322 3930,
514 1346
•

Taaskasutuskauplus Maara
Rakveres Võidu 52 (Võidu ja Saue
•

tn nurgal)

Kvaliteetsedvedelikud
e-sigaretid
ja

Rakvere Võidu 52

Avatud E-R 10-18
L 10-15
Tel 5556 7508

Avaldame kaastunnet Astale, Lembitule,
Liinale ja Laivile kalli poja, venna ja onu

KALEV OTSA

Ei võta sõnad leinavalu,
ei kuivata nad pisaraid.
Südamlik kaastunne Hellele ja Selmale
armsa ema ja õe

surma puhul.

ANNE HABAKUKE

Olev ja Sirje perega ning Sirje

surma puhul.

Tiiu ja Ants
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LAENUD SÕIDUKITE

TAGATISEL

Jönköping ja Lääne-Virumaa
arendavad koos noorsootööd

VirumaaVarjupaigas

Sõiduk jääb laenuperioodiks
kliendi kätte.

ootavad kodu:

Samas sõidukite ost

kiirhinnaga.

Raha kohe kätte!

*

Meeste nahkvest 20.Meeste tagi 50.Naiste tagi 30.-

noorsoo-

*

06.03.14 Haljala vallast Põdruse külast
leitud emane umbes 2 aastane koer.

*

SINDRINAHA
kaubajäägid MOTOPOES
Rakvere, Ed. Vilde 14

13.03.14 Sonda alevikust omaniku surtõ~u varjupaika sa~unud sõbralik
isane noorem koer. Kutsa on väga õnnetu, nälginud ning veiadi arglik, seega
soovib kiires~ uut kodu kus tal kaotusevalust üle saada aidataks.
ma

www.kuulutaja.ee

Li~le Pony on umbes aastane vahva
emane kiisu, kellele meeldib väga mängida ja ka süles olla ning pai saada. Sobib ka lastega. Kiisu on saanud vajalikud
vaktsineerimised, mikrokiibi ning ka ste-

–

riliseeritud.

Loore on umbes 8 kuune emane kutsikas, kes sa~us varjupaike oma õe Liisaga
ja ema Leediga. Iseloomult on Loore
sõbralik, sobib nii laste kui teiste loomadega, ka kassidega ei ole tal probleemi.
Loorele meeldib kanges~ mängida ja
joosta, nii et sobib koju kus palju ruumi
ja kus on aega temaga tegeleda. Loore
on saanud vajalikud vaktsineerimised ja
mikrokiibi, ning oskab oma aias puhtust
pidada nagu korralik kutsaplika ikka.

Andrei Tapa vallast Jäneda ligidalt vana
omaniku poolt hüljatud isane umbes 6
aastane koer. Omanik kolis minema ning
jä~s Andrei tühja majja oma peret taga
igatsema, kus tal polnud ka juua ega
süüa, ent õnneks abistasid head inimesed ta varjupaika toimetada, ning praeguseks on Andrei uues kohas ära kodunenud ning otsib nüüd uut ja paremat
peret, kes teda maha ei jätaks. Iseloomult on ta sõbralik, sobib nii seltsiliseks
kui valvuriks.

Nastja on kaunis, pikakarvaline noor
preili, kel vanust umbes 8 kuud. Eriliseks
teeb Nastjat see, et tal on pika saba asemel vaid pisike ja kohev sabajupp just
nagu jänkul! Meie Nastja on väga sõbralik, seltsiv ja mänguhimuline noor kiisu,
küll tagasihoidlik, kuid just tagasihoidlikkuses peitubki tema võlu! Kuna kiisupreili on pikema kasukaga, tuleb teda
iga päev kammida ja õnneks pole Nastjal selle vastu midagi, ta pole kordagi jorisenud, vastupidi, saab teda kammida
ja mõnusat nurru kuulata! Oiiii, kuidas
Nastja mõnuleb siis! Teiste kiisude vastu
pole nurrikul midagi ja endavanuse kiisuga

teevad vahest ka lollusi, kui koos

puurist välja saavad! !Nastja on saanud

ussirohtu, vaktsineeritud, mikrokiibistatud ,steriliseeritud ja kasutab kenas~ liivakas~.

-

HINNAD RAKVERE TURUL
Seisuga 20. märts 2014
Nimetus

Kogus Hind
alates

*mesi

Kartul

*kasutatud

kg

0.40

kg

0.60

kg

0.50

riided

Porgand
turule
Ootame

müüjaid:

Peet

*kasutatud
riiete

javana

kraamiga

Kaalikas

*käsitööga

Seemnesibul

tel.3223877;
Info

kg

1.50

Raha

Kõrvits

Teile

1.50
ja

Auto

0.50

kg
+372

5459

kg
Uvilliupi

llulllAlUi

0.40

|l |K >4dhwl

jüäb

ko lellel

3790

lüJUiv

K

UalpkS_l.

■

Väske kapsas

Till

10.00

kg
RAKVERE

TURUL

Õunad

kg
Seisuga

20.

märts

1.20

Jõmmu ootab uut ja head kodu, kus
oma pensionipõlve veeta! Jõmm on umbes 10 aastane, soliidne, parimates aastates koeramürakas! Kehaehituselt on
ta turske, jõuline ning väga atleetliku välimusega härra. Oma jõudu ta ei kuritarvita ning suhtub austusega inimesse,
kes temaga jalutab!

ber! Kahjuks elu kutsat hellitanud pole
ning meile saabudes oli Jus~n väga kõhn
ja kurb. Koer oli hulkuv ja vana omanikku ei ole suutnud me kindlaks teha! AGA
millest me räägime... oleks Jus~nil olnud

4.50

Kanamunad

tk

0.15

Metspähklid

kg

3.80

Põlduba

kg

3.00

Soolaheeringas

kg

2.00

Marin. kõrvits

0,5l

1.00

Õunad (kuivatatud)

kg

6.00

Mesi

kg

6.50

Päevalilleseemned
lindudele

kg

1.00

Värske räim

kg

1.20

Värske kilu

kg

1.30

Küüslauk

kg

12.00

Kreeka pähklid

kg

4.50

Hapukapsas

kg

2.00

Jus~n kõhna, siis nüüd on tervis tulema
hakanud ja on aeg uut ja paremat kodu
otsida, kus tema eest hoolitsetaks ja
hellitusi jagataks! Kutsa on keskmist kasvu, tugeva kondiga ja kena paksu kasukaga! Täpset vanust öelda ei oska, aga
tegu on vanema härraga, kes sooviks
oma pensionipõlve veeta rahus, koos armastava perega! Jus~nile meeldib jalutada, rihma otsas ta ei rabele, peab ennast viisakalt üleval ja on väga rahuliku

loomuga! Sobib

seltsiliseks kui ka ko-

nii

duvalvuriks! Saanud ussirohtu, vaktsi-

neeritud

2014

kg

Roheline sibul
r

Jus~n - Saage tu~avaks mõnusa mürakaga, kel nimeks Jus~n! Kindlas~ meenus teile kohe Jus~n Bieber lauluga
´Baby´, kus ta laulab sellest, et teeks mida iganes oma tüdruku jaoks, vot samu~
oleks ka meie Jus~n oma perele truu sõ-

hea kodu ja tore perekond, poleks nad
kunagi teda silmist lasknud, sest kutsa
on väga sõbralik ja truu! Kui alguses oli

0.80

kg

Kõrgeim
hind
0.50

kg
turg@ogelektra.ee

Mugulsibul

HINNAD

algul viibis Lääne-Virumaa delegatsioon eesotsas Lääne-Viru maavanema Einar Vallbaumiga visiidil maakonna
sõpruspiirkonnas Jönköpingis Rootsi Kuningriigis. Visiidil käsitleti koostööplaane ja tehti ettevalmistusi ühisteks projektideks aastatel 2014-2015, rõhuga
ja sporditööle. Seminaride ja objektide külastuste abil töötati välja kava kuni
viie ühisprojekti teostamiseks noorsoo-ja sporditöö valdkonnas. Võimalusel taotletakse toetust välisfondidest, et viia ellu
vastastikune noorsootöötajate ja noorte juhendajate vahetus,
toetada noorte kultuurivahetust, korraldada ühine noortefestival ja ehitada Lääne-Virumaale uus skatepark.
Visiidi programm oli erinevate arutelude ja ettekannete poolest tihe. Tutvuti omavalitsuskorralduse ja kohaliku omavalitsuse laste- ja noorsootöö strateegiaga. Jönköping tutvustas
enda kogemuste varal arvukaid võimalusi noorte kaasamiseks kohaliku omavalitsuse arengusse ja neile tegevuse pakkumiseks. Eesmärgiks on seatud, et linn oleks hea elukeskkond igaühele ja selle nimel on palju ära tehtud noori kaasatakse nii aruteludesse valgustuse, bussiliikluse, elamispindade, tervishoiu, töö ja kooli teemadel. Mida teha ja millist
elukeskkonda kujundada, et see sobiks tänapäeva muutunud
vajadustega noortele see on aktuaalne küsimus. Läbi koolide uuriti Jönköpingi laste käest, milliseid mänguplatse nad
soovivad ning koguti kokku 300 ideed, millest paljud lähevad
ka käiku. Siinkohal oli maavanemal hea meel tutvustada ka
Lääne-Virumaa mitmesuguseid noortega seotud algatusi nagu ettevõtliku hariduse programmi, noorte ideede laata, heategevuslikku „Lapse kingades nädalat“ ja ettevõtlusteatrit.
Lääne-Virumaa noorsootöö valdkonda esindanud Meeli Veia
selgitas Jönköpingi laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele Eesti noorsootöö põhimõtteid ja noortekeskuste tööd.
Ühiseks väljakutseks leiti olevat tüdrukute suurem kaasamine
noortekeskustesse kvaliteetselt ja arendavalt vaba aega veetma. Kui meie noortekeskused on üldjuhul avatud nädala sees
igapäevaselt, on Rootsis see aeg üsna piiratud suurema eelarvega on loodud kohati küll paremad võimalused ajaveetmiseks, kuid seda kasutada saavad sealsed noored näiteks vaid
kolmel päeval nädalas, korraga kuni 3 tundi. Sama on sageli
ka spordiseltsidega. On mõistetav, et tänapäeva noored soovivad aga enam ajalist vabadust, vähem piiranguid, avatud uste
aega, mil endale sobival ajal sisse astuda.
Kahe maakonna probleemid on sarnased, kuigi väga erinevad
on nii eelarved kui elanike, sealhulgas laste arvud. Käsitlemist
leidsid omavalitsuse koostöö laste- ja noorsootöö organiseerimisel, tegevused lastele ja noortele, kultuurialane töö laste
ja noortega, spordiklubid ja spordivõimalused. Spordi rahastamisest Eestis ja sporditööst maakonna tasandil rääkis võõrustajatele delegatsiooni liige, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Sven Hõbemägi. Meeldejäävaks ja tähenduslikuks kujunes kogu delegatsioonile ka oma silmaga esindusliku noorte vabaajakeskuse ja skatepargiga tutvumine. Betoonist valatud võimalusterohke väli-skatepark tekitas elavat
huvi ja kohtumine lõppes sellega, et Jönköping loovutas Lääne-Viru delegatsioonile KFUM skatepark’i joonised, mille
alusel on võimalik analoogne luua ka Lääne-Virumaale. „Lääne-Virumaalgi on väli-skatepark’id noorte hulgas populaarsed, kuid valmistatud on need veekindlast vineerist. Jönköpingis nägime, et edukalt on võimalik teha vastupidavaid siledaid betoonist atraktsioone ja alustame selles osas läbirääkimisi maakonna ettevõtjatega,“ kinnitas maavanem Einar Vallbaum.
Jönköpingi kommuuniga on Lääne-Viru Maavalitsusel partnerlusleping sõlmitud 2003. aastal. Edasise koostöö fookus on
suunatud tööle laste ja noortega, sealhulgas sporditööle
noorte hulgas. Selleks otsitakse abi Euroopa Liidu fondidest.
Ühisprojektidesse soovitakse kaasata Lääne-Virumaa ja
Jönköpingi ühist koostööpartnerit Kuopio linna Soome Vabariigis. Tööle on asutud selle nimel, et lähiajal välja selgitada
ühise projekti rahastamisvõimalused noorsootöötajate vastastikku stažeerimiseks ning Lääne-Viru teiste noorsootöötajate soovid ja plaanid. Arendava ja motiveeriva efektiga projekt annaks võimaluse kolmele-neljale meie maakonna noorsootöötajale omandada kuni kaks nädalat teadmisi ja kogemusi Jönköpingis ning vastupidi. Tänapäevased tehnoloogilised võimalused annavad koostööle uusi väljundeid ja üheks
planeeritavaks kultuurivahetusprojektiks on Jönköpingi-Indoneesia analoogse projekti eeskujul noorte ühise filmi
tegemine ilma reaalsete kohtumisteta.
Partnerid on üksmeelel koostöö jätkamise ja uute väljundite
otsimise osas. Ka toetusprogrammides on toekamkoos osaleda ning seeläbi nii Lääne-Virumaal kui Jönköpingis laiemalt
kasu tuua.
Märtsi

MP Credit OÜ
Tel 5556 7508

ja

mikrokiibistatud.

r

j

11
V

Kriidi
Kriidi on eriline emane kass,
karvkate on vahvalt lokkis. Iseloomult
on väga leebe ja heasüdamlik ning hella
südamega. Tema kurvad silmad vaatavad ala~ otsa, et millal temagi uude koju
saab, kui sulle võ~a näitab oma tänu
ala~ välja nurrumisega ,teda võib ala~
kaisutada, musitada, paitada, kammida,
kunagi ta kurjaks ei saa ega küüsi ei näita. Kriidil puuduvad hambad kuna tal oli
krooniline gingivostoma~it seega ta sobib rahulikule inimesele kellega koos
süüa kodust pehmet toitu ja nau~da
üksteise seltskonda. Saanud parasiiditõrjet, ussirohtu, vaktsineeritud, mikrokiibistatud ja kasutab ilus~ liivakas~.
-

17,
Lennuki
Rakveres

kodu:
ootavad

3

V

kus
igatsema,
polnud
tal
ega
juua
ka

Toeta
meid.!

A/a
10220068203017

Koduleib 450g

tk

2.00

Kontakttelefon 5309 0510
Kasside infotelefon 516 2473

virumaa@varjupaik.ee
http://virumaa.varjupaik.

Rommi - Loksa vallast leitud isane umbes 3 aastane vahva koer. Algul oli veidi
arglik, ent nüüd on juba inimestega harjunud ja tahab sõbrustada. Rommi on
ilusa sileda kasukaga ja vahvate vuntsidega, näo poolest meenutab veidi schnauzerit ent suurema kehaehitusega ja
kõrge jalaga. Iseloomult on Rommi väga
elav ja vallatu, ning ei saa jooksmisest ja
mängimisest kunagi

küllalt. Saab läbi ka

teiste koertega ning talle meeldivad eri~
lapsed, kellega veedaks terve päeva
mängides ja mürades.

Toeta meid!

–

–

Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017

selgitus Virumaa varju-

Heili

Nõgene

Kuulutaja reede, 21. märts 2014
Uus kolmiküritus
paneb virulased
sportima
MTÜ Rakvere Maraton kor-

raldab tänavu kolmikürituse, millega soovitakse tuua

virulasi

rohkem

spordi

juurde.
Virumaa Kolmiküritus

on

suvesündmuste sari, millesse kuuluvad kolm erilist ter-

visespordisündmust Rakveres ja Lääne-Virumaal. Kolmiküritusse kuuluvad 10.
mail toimuv Rakvere Kevadjooks, 6. juunil sõidetav
Rakvere Rattaöö ja 12. juulile kavandatud Südasuve
Maraton.

Üks

ürituse korraldajaid
Riina Ignatov ütles, et sarnased regionaalsed üritused on väga menukad. “Virumaal on juba ammu sellist asja vaja olnud,” märkis
Ignatov, kelle sõnul on sarja

eesmärk kutsuda inimesed
rajale, pakkudes liikumisrõõmu kõigile
jooksjad,
käijad-kepikõndijad
ning
erinevas vanuses lapsed.
–

“Propageerime

sportlikke

eluviise.”
Kuigi kolme etapi kokkuvõttes peetakse ka üldarvestust, on kõik omaette üritused, sest mõni tahab näiteks

ainult joosta või sõita vaid
jalgrattaga. Üldarvestusega
antakse lisamotivatsiooni
neile, kes osalevad kõigil

kolmel etapil.
Avaetapp emadepäeva eel,
10. mail on Ignatovi sõnul
jõukohane distants kõigile.
“Viis kilomeetrit loob suurepärase võimaluse liikumisaastal austada emasid ja
väärtustada nende rolli
ühiskonnas.”
Rakvere Linnapäevade avalöögina 6. juunil sõidetav ja
heategevuslikku iseloomu
omava Rakvere Rattaöö rada kulgeb linna sees ning
kavas on rahulik grupisõit.
Üritus sobib ka noortele
alates
kaheteistkümnendast eluaastat. “Rattaöö
peamine eesmärk on nautida linnapäevade melu ja

Tapa neiud
tulid Eesti meistriks
Tänavused Eesti meistrivõistlused käsipallis
tütarlaste A-vanuseklassis toimusid kahes
etapis, mõlemal korral
mängiti Tapa Spordihoones. Eesti meistriks tulid võõrustajad.
Kahjuks on konkurents selle
vanuseklassi käsipallis hõre
vaidkolm võistkonda osaleski.
Tapa neiud alistasid kahel korral
Reval-Sport/Lasnamäe
ning korra Reval-Sport/Mustamäe. Teisel etapil tuli Mustamäelt vastu võtta ka kaotus
(22:24), kuid kuna vastased
kaotasid ühe punkti ka Lasnamäele, polnud allajäämisest
lugu.
SK Tapa mängija Erika Morgenson oli kogu turniiri parim
ning Chrizti Tint valiti parimaks kaitsemängijaks. SK Tapa võistkonna siseselt nimetati parimaks mängijaks aga
hoopis Keili Viks.
Treener Mare Nepsi hoolealused mängisid koosseisus Erika
Morgenson, Chrizti Tint, Annika Kari, Margit Freimann,
Keili Viks Keili Kadak, Marjette
Maie Müntser, Betty Abel, Celica Sergienko, Gerda Staal ja
Camilla Ševtsova.
Poiste A-vanuseklassi meistrivõistluste teine etapp läks SK
Tapa võistkonnal halvasti. Esimese etapi järel teist kohta
hoidnud läänevirulased said
teiselt juurde vaid ühe võidu
ning kaks nappi ja kaks veidi
suuremat kaotust. Kokkuvõttes tähendas see neljandat
kohta. Meistriks tuli Põlva SK.
SK Tapa parimaks mängijaks
nimetati Martin Adamson.
Meeste meistriliigas esindab
Tapat praktiliselt sama võistkond ja punktilisa pole õnnestunud teenida, viimati kaotati
Arukülale 27:31.

juhatuse liige Marko Torm,
lisades, et kogu osavõtutasu
annetatakse piirkondlikuks
heategevuseks.
Virumaa Kolmikürituse finaaletapp Südasuve Maraton on rõõmuküllane üritus, kus finišeerutakse Võsu
rannajoonel. Stardid antakse lisaks maratonile ka 7 ja
15 km pikkusele rajale.
“Maraton linnavälises keskkonnas on võimalikult paljudele liikumishuvilistele
kindlasti sobiv väljakutse ja
uudne elamus,” arvas Ignatov.
Registreerimine

sarisündmusele Virumaa Kolmiküritus algas 19. märtsil veebilehel www.eestimaraton.ee.

Aivar Ojaperv

SK Tapa naiskond

-

Eesti meistrid tütarlasteA-vanuseklassis.

2:2.

Läänevirulastel oli natukene
õnne ka, sest viigipunkt saadi

Madalamates korvpalliliigades algasid
otsustavad mängud

Eesti korvpallimeistrivõistluste esiliigas algavad play-offmängud. Nõrgemas vahegrupis kolmanda koha saanud
Tamsalu Los Toros/MinuVine kohtub 1/8 finaalis naabrimeestega Ambla Spordiklubist.
Mullu esiliigas hõbemedali võitnud Tamsalu meeskond pole
tänavu väga heas löögihoos olnud, kuid esiliiga reglement on
selline, et kõik pannakse paika siiski play-off`ides.
Tamsalu oli Amblaga koos ka põhiturniiri alagrupis, kus tasavägise mängu järel tuli vastu võtta kaks kaotust 78:83 ja

1/8 finaali võitja selgub kolme mängu tulemusena. Koduväljakueelist omavas Amblas mängitakse pühapäeval, 23. märtsil, korduskohtumine Tamsalus toimub neljapäeval, 27. märtsil. Vajadusel peetakse kolmas mäng taas Amblas.
Teises liigas, kus mängib kaasa ka BC Tarvas/Rakvere SK, on
1/8-finaalid juba toimunud. Lääne-Viru võistkond sai endale
vastaseks KK Rae Koss/Hansaviimistlus meeskonna.
Avamatši Rakveres võitis kõrgema asetusega Tarva järelkasv
80:66 (poolaeg 38:30). Seitse kaugviset tabanud Sander Ramul viskas rakverlaste kasuks 27 punkti.
Vastaste väljakul oli võit napim (77:76), kuid seda hinnatavam: erinevatel põhjustel puudus koosseisust mitu põhituumikusse kuuluvat mängumeest.
Veerandfinaalis läheb BC Tarvas/Rakvere SK kokku paari Keila Korvpallikool Rapla Korvpallikool võitjaga.
-

Ka maakonna korvpalliliigas algasid
väljalangemismängud

Sarnaselt üleriigiliste korvpallisarjadega hakkavad otsustavasse faasi jõudma ka Lääne-Virumaa meistrivõistlused: põhiturniir kolmes liigas on lõppemas ja peetud ka esimesed
kohtumised play-off`is.
Meistriliiga põhiturniiri võitis RLV Massive (11 võitu, 2 kaotust), järgnesid Väike-Maarja Päästekool (10-3) ja Kirde Kaitseringkond (9-4). Esiliiga parimad olid Hulja ja Rakke Korvpallimeeskond (mõlemal 10-2) ning kolmandana Rakvere
Ametikool (7-5).
Teise liiga põhiturniiri võitis KÜG/Eler Hydraulic (12-2), järgnesid Määri küla (10-4) ja Rakvere Tööriistamarket (9-5).
Meistriliigas on peetud ka esimene play-off-kohtumine, milles põhiturniiri viies, sPORTKUNDA alistas võõrsil põhiturniiri neljanda Simuna Spordiklubi 98:86. Play-off`id mängitakse kahe võiduni, põhiturniiri esimene-teine on veerandfinaalis mänguvabad.
Aivar Ojaperv

Rakvere
pinksitüdrukud
saavutasid kaks
auhinnalist kohta

Erika Morgenson valiti kogu turniiri parimaks mängijaks.

mat-Hannes

Läinud
nädalavahetusel
jõudis Tallinnas lõpule
ELTL/Balteco GP lauatennisesari. Karikasari koosnes
neljast etapist, millest arvesse läks kolm paremat.
Rakvere
Spordikool/SK
Pinx oli Eesti Lauatenniseliidu ja Balteco karikasarjas
esindatud kahe mängijaga,

kes saavutasid tüdrukute

Linnamägi ning

mat-Linnamägi tõsi, tegu po–

Eha Kork-Jaan Võsu.

le pikalt kokku mänginud paa-

Strandbergile-Olevile
tagas
esikoha stabiilsus: nad ei võitnud ühtegi sessiooni, kuid
suutsid hoiduda suurtest
äralangemistest. Näiteks Sare-

riga
põrusid esimesel ja
Kork-Võsu kolmandal sessioonil.

kätte alles teisel üleminutil,
kui vastased said hakkama
omaväravaga. Samal moel käis
pall korra ka JK Tarva väravas
väravaaluses saginas puudutas palli viimasena Mehis Vahero. Rakverlaste tabamuse
eest rünnakul hoolitses Henri
–

C-klassis kaksikvõidu: Delia
Lukk oli esimene ja Adelina
Zulfukarova teine.
Viimasel osavõistlusel oli

Zulfukarova treeningukaas-

Hang.
Pühapäeval, 23. veebruaril algusega kell 13 võõrustab JK
Tarvas Rakvere kunstmuruväljakul Kiviõli Irbist.

lasest parem, saavutades
etapil teise koha. Lukk oli Delia Lukk
(vasakul) ja
viimasel etapil kolmas.
Adelina Zulfukarova pälvisid
“Head meelt teeb see, et
üldkokkuvõttes kaksikvõidu.
pooleteisekuulise vigastusFoto: erakogu
pausi järel näitas Adelina
taas head mängu ja suutis võita reitingus eespool olevaid
mängijaid,” rõõmustas spordikooli treener Kristo Kauküla
oma õpilaste edu üle. “Eesmärk sai täidetud, oma võistlusklassis võeti maksimumtulemus, ja mis peamine: saadi juurde
rohkelt mängukogemusi ning enesekindlust järgmisteks
suurturniirideks.”
Spordiklubi Pinx tänab kõiki oma toetajaid, nendeks on Finnlog OÜ, Eswire OÜ, Table Tennis Products OÜ ja Rakvere lin-

Aivar Ojaperv

Kuulutaja

–

Aivar Ojaperv

Rakvere JK Tarvas viigistas Viljandiga
Rakvere JK Tarvas teenis Eesti
jalgpallimeistrivõistluste esiliigas tabelisse viigipunkti, kui
viigistas Mulgimaa pealinnas
Viljandis sealse Tulevikuga

MÕNE REAGA

–

Strandbergile-Olevile
veel üks meistritiitel
Keskmisele tulemusele mängitud Lääne-Virumaa meistrivõistlused bridžis võitsid taas
Jaak Strandberg-Ants Olev.
Medalid jagativälja kolme sessiooni kokkuvõttes ja meistritele järgnesid Raivo Sare-

21

79:83.

–

toetada liikumisega abivajajaid. Tegemist ei ole võistlusega jaraja läbimiseks kuluvat aega ei fikseerita,“ selgitas MTÜ Rakvere Maraton

Sport

navalitsus.
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KUHU MINNA
Virumaa looduse omnibussi väljasõidud märtsis ja aprillis
Info ja registreerimine Rakvere Turismiinfokeskuses Laada
14, telefon 32 42 634.
23. märtsil külastame Lennusadamat. Väljasõit kell 9 Tsentrumi kõrvalt Koidula tänaval. Kell 11 giidiga ekskursioon. Vaba
ekspositsiooniga tutvumine. Rakveres tagasi kell 16.30. Hind
15 eurot (sõitja ekskursioon).
29. märtsil kell 11 Juminda poolsaar, Viinistu Kunstimuuseum
ja lõuna; Albu külateatri etendus Võsul. Hind 25 eurot, õpilased 20 eurot.
4. aprillil väljasõit kell 15.45. Kell 17.30 ekskursioon Estonia
lavatagustesse ruumidesse, kell 19 „Silva” (4 vaba kohta, a 30
eurot).
12. aprillil kell 10 kaevandusmuuseum koos kaevuri lõunaga,
Jõhvis käsitöölaat „Viru nikerdaja” ja Kukruse polaarmõisa
külastus. Hind 26 eurot (sõit, ekskursioonid, giidid, lõunasöök).
20. aprillil kell 10 lihavõtted Kilplalas, kohtumine tekstiilikunstnik Anu Rauaga Kääriku talus, talulõuna, Heimtali muuseumi, vallakeskuse ja mõisa külastus. Hind 24 eurot.
Rakvere Kultuurikeskus
Reedel, 21. märtsil kell 18 tervise päev Rakvere rahvamajas.
Parapsühholoogide ja Hüpnotiseerijate Liidu juhataja Albert
Stepanjan korraldab tervise päeva. Teemad: kuidas vabaneda
stressist, depressioonist, unetusest ja teistest probleemidest.
Külas Hüpnoositeater. Sissepääs vaba. Vajadusel sünkroontõlge eesti keelde.
Laupäeval, 22. märtsil kell 13 klubi Hämarik 45. juubel Rakvere rahvamajas. Klubi Hämarik ootab kõiki endiseid ja praeguseid klubi liikmeid, külalisi ja teisi klubiga seotud inimesi klubi juubelipeole 22. märtsil algusega kell 13 Rakvere rahvamajas.

Pühapäeval, 23. märtsil kell 14 Raudtee Kultuuriseltsi segakoor ja segakoor Viroonia „Kevadkontsert“ Rakvere rahvamajas. Koore juhatavad Aivar Leštšinski, Kadri Rannu, Merje
Kallip.
Teisipäeval, 25. märtsil kell 12 märtsiküüditamise 65. aastapäevale pühendatud mälestusteenistus EELK Rakvere Kolmainu kirikus. Teenistuse käigus toimub Toomas Rannu vokaalteose Alguses (2013) esiettekanne. Esitab Tallinna Kaarli
koguduse kontsertkoor, juhatab Raul Talmar. Orelil Piret
Aidulo.

Luulevõistlus sai raamatuks
13. märtsil toimus Sõmeru Põhikoolis järjekorras kuues luulevõistluse finaalüritus. Võiduluuletused kandis ette Rakvere
Teatri näitleja Anneli Rahkema, aktuse külaliseks oli väikese Eesti suures Euroopas tuntuks mänginud jalgpallur Mart
Poom. Kahe maakonna ülene
võistlus tõi osalema 24 Ida- ja
Lääne-Virumaa kooli kokku
224 luuletusega, millest žürii
otsusel trükiti raamatusse 36
luuletust.
Luulevõistlus kandis pealkirja

„Väike Eesti suures Euroopas“.
Teema polnud lihtne, seda tuli
avada mitte ainult läbi riimi,
vaid mõelda laiemalt, tunnetades ühtaegu nii Eesti väiksust kui ka suurust Euroopa
kontekstis. Väiksust eelkõige
territooriumi ja rahvaarvu
poolest ning suurust tänu sellele, et oleme vabad, et meil
on nii ilus loodus ja rikas kultuur. Jakob Hurt on öelnud
„Kui me ei saa suureks rah-

vaarvult, peame saama suureks vaimult!“ Seega on väiksusest hoopis oluli-

Minu Eesti
Kes sa oled, kust sa tuled?
Küsitakse võõrsile tulles.
Eestlane olen, Eestist tulen,
Vastan ise uhke olles.
Kus on Eesti, mis on Eesti?
Vaadatakse nõutult otsa.
Nüüd ma tõesti mõistan neidki,
sest et tarkust ei saa osta.
Eesti, see on tükike Euroopast
metsade, põldude, soode maa.
Eesti, see on midagi loovat:
arenev, õitsev minu sünnimaa.
-

-

Markus Kuldmaa 9.b klass,
Kohtla-Järve Järve Gümnaasium

sem küsimus sisu
kohta.
Millest siis noored
luuletajad mõtlesid,
mida luuleridadesse
kirjutasid, mille üle
uhkust tundsid ja kas
ka südant valutasid?
Tuntakse uhkust, et
see väike tükike Euroopast, meie sünnimaa, on arenev ja
õitsev. Ollakse uhke
eestlaseks
olemise
üle. Ollakse uhked
Euroopas ja maailmas tuntust kogunud
sportlaste, muusikute ja heliloojate üle.
Tuntakse
uhkust
meie teaduse ja ITsaavutuste üle, märksõnadeks siin Estcube, Skype, Tartu Üli-

kool,

e-riik.

Tuuakse

meie kaunist

esile

emakeelt, rah-

vussümboleid ja puutumatut
loodust, kuid pole unustatud
ka Lottet, Kalevi šokolaadi,
musta leiba ning laulu- ja tantsupidu.
Tuntakse ka muret. Muret selle pärast, et paljud tahavad siit
minna. Suures liidus on ju
kõik teed lahti ja võimalused
avaramad, aga nii võib meid
varsti ainult sada järgi olla!
Noored teavad, miks minnakse. Nende jaoks jääb vaid vastamata küsimus: kui minnakse, kas siis ka tagasi tullakse?
Tullakse ikka! Meie presidendil on õigus, kui ta ütles vabariigi aastapäeva kõnes, et kodu
ei ole ainult maja, vaid on alati
see koht, mis on ja kuhu ikka
tagasi tullakse.
Aga mis siis tagasi toob? On

see armastus? Koduarmastus?
Armastus ema ja isa, armastus
lähedaste vastu? Armastus
sõbra, lemmiklooma või mere
ja metsa vastu? Armastus Kalevi šokolaadi, Tallinna kilude
ja musta leiva vastu? Seda
peab uurima ning miks mitte
juba järgmisel aastal! Tõepoolest, kõnelgem järgmisel korral
luuleridades armastusest.

Lähed võõra naisega hotelli,
aga see on nagu hostel...

Virge Ong

LUMEKUNINGANNA JA
IGAVENE TALV
21. märts kell 15:00 ja 17:30
23. märts kell 13:00 ja 15:30
24. märts kell 16:00
Animafilm
(Perefilm)

SUURED KURJAD
HUNDID

21. ja 23. märts kell 20:00
24. märts kell 18:30 ja 20:45
Thriller, komöödia

(Alla 14 a keelatud)

PRUUNKARUDE MAA
23. märts kell 18:00
Dokumentaal, seiklus
(Alla 6 a mittesoovitatav)
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Teatrifestivali Baltoscandal passid tulid müüki
Festival toimub sel aastal 2.-5.
juulini Rakveres. Festivali
kunstiline juht on Priit Raud.
Iga kahe aasta tagant toimuv
Baltoscandal esitleb Euroopa
ja maailma otsingulist teatrit
ning uuenduslikke suundi
etenduskunstides. 2014. aasta
suvel toimub Baltoscandal juba 13. korda. Lisaks tõelisele
etenduskunstide virrvarrile
erinevatel lavadel astuvad üles
trupid üle kogu maailma, toimuvad peod ja kontserdid festivali klubis, traditsiooniline
jalgpallimatš küünikute ja romantikute vahel, erinevad
kohtumised ja arutelud ning
palju muud.
Selleaastase
Baltoscandali

üheks peaesinejaks on Portugali lavastajateduo Ana Borralho ja João Galante lavastus
„Atlas“, kuhu festival otsib Lääne-Virumaa päritolu osalisi.
2011. aastal Lissabonis esietendunud „Atlast“ on taasloodud paljudes maailma riikides alates Šveitsist ja Sloveeniast ning lõpetades Brasiilia
ja Soomega.

–

„Atlas“

on moti-

veeritud usust, et kunstil peab
olema ühiskonnas aktiivne
roll. Laval on 100 erinevas vanuses ja eri elualade inimest,
kes oma ühiskondlikku positsiooni deklareerides loovad
koos omalaadse atlase, mis
kaardistab meie sotsiaalsete
sidemete keerukaid läbipõi-

KUHU MINNA

mumisi.

mest korda Madame Plaza

Eksootikat pakub Bouchra
naisest
Ouizgueni neljast
koosnev trupp oma lavastusega “Madame Plaza”. Bouchra

ööklubis Marrakechis. Koostöö viis lõpuks selleni, et sündis samanimeline lavastus.
“Madame Plaza” on õrn ja uhke, avatud meelega ning humoorikas.Kogu Baltoscandali
avalikustatakse
programm
maikuus.
Festivali passe on müügil vaid
30 ning ühe passi hind on 100

Ouizguen

on

Marra-

kechist pärit koreograaf, kellel
on euroopa ja orientaalsekaasaaegse tantsu taust. Teised laval olevad naised Kabboura
Aït Ben Hmad, Fatima El Hanna ja Naïma Sahmoud viljelevad Maroko kohalikku kabareestiili aïta nad on naised, kes esinevad pidustustel
ja ööklubides nn valu lauludega, mis räägivad kaotusest ja
võimatust armastatusest ning
on enamasti erootilise alatooniga. Neli naist kohtusid esi-

m

eurot.

Baltoscandali passe saab osta
Piletimaailma müügikohtadest ning internetis www.piletimaailm.com.
Festivali üksikpiletid tulevad
müüki 1. maist.

Kuulutaja

KATARIINA
KELDER
Info ja tellimine 322 3943

www.katariina.ee

AUGUS kell 21.00
22. märtsil TOOMAS ANNI pääse 5
29. märtsil KIKILIPS
5. aprillil MtVIV l lli m v pereansambel \0\ST0P
TANTSUÕHTUTE

. \

€

8,

APDUUl

ÄELTÄKONNATANTSU

KOMUSED

Sünnipäeualaudade (ittmeeuinine tel 5C4 C32C või keldeniäkataxiiita.ee

(

Rakvere eragümnaasiumi saalis (Tööstuse 12)
IGAL TEISIPÄEVAL: kell 17.30 algajad,
19.00 edasijõudnud. Treener Mairold Milleni.
Kursused kestavad 10 nädalat. Hind 60 €/inimene.
Kirjapanek taimo.kaldma@mail.ee või tel 514 1664.
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12-01 R-L 12-04 Tallinna tn. 8 Rakvere. Tel. 322 3907
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Kunda linna klubi
Laupäeval, 22. märtsil kell 17 Kunda linnaklubis suur teatripäev. Sel õhtul on võimalus vaadata kahte head harrastusteatrite etendust ning nautida tantsumuusikat. Ranna -Viru
rahvateatri etendus J. Poljakovi “Homo Erectus ehk naiste
vahetamine”, lavastaja Tiit Alte, osades Kertu Kaljund, Elli
Vallbaum, Kaido Veski, Tiit Alte, Tauno Küngas, Ille Limberg,
Hillar Wimberg, Alina Klimova, Uno Trumm, Egert Veski ja
Laura Anton.

Teise etendusena on laval Haapsalu SEE teater E. Aule lavastusega “Limonaadi Ets”, lavastaja E.Aule, osades Gerda Raidla, Marika Matvei, Indrek Pangsepp, Andres Urb, Meeli Piirikivi, Vello Nõupuu ja Allar-Ago Jürise.
Pärast etendusi head tantsumuusikat Ervin Lemberilt ja Hillar Wimbergilt. Avatud kohvik.
Pühapäeval, 23. märtsil kell 13 Kunda linna klubis Videviku
klubi pidu vanematele inimestele, esineb Boris Lehtlaan.
Neljapäeval, 27. märtsil kell 19 Kunda linna klubis Kunda
kooliteatri esietendus M-L. Pärna “Issi, tule vii mind kõrtsust
kodu”, lavastaja Natalie Neigla, osades Kirke Lindlo, Reti
Kokk, Kairit Pärn, Robin Täpp, Andrus Zapevalov.
Rohkem infot www.kundalinnaklubi.ee ja tel 3221556

O-Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Ürituste algus kell 22
Pilet 2 eurot
Naistele kuni kella 23 sissepääs tasuta

Reedeti diskoõhtud.
22. märtsil traffic light party, tantsuhitid läbi aegade toob
tantsupõrandale DJ Ailan Kytt
29. märtsil mängib kuumimaid tantsulugusid DJ Imre Mihhailov.

Kuulutaja

Kuulutaja reede, 21. märts 2014

24 Reklaam

Saabus uus partii
MEREVAIGUST ehteid
Parandame ehteid ja valmistame uusi

Norax Koolituskeskus
INGLISE TÖÖKEELE algkursus A1 (II osa)
25. märts 8. mai (T, N kell 17.30)

Uus suur mustri-ja värvivalik
kauneid kardinakangaid ja
mööbliriideid

Hinnad soodsad

-

VEOAUTO-TAKSOJUHI AMETIKOOLITUSED
29. märts (kell 10.00)

B-kat AUTOKOOL 8. aprill (T, N kell 17.00)
Info ja reg tel 32 25 060, Rohuaia 6, Rakvere või info@noraxkoolitus.ee; www.noraxkoolitus.ee
Võimalik tasuda osadena Oleme töötukassa koostööpartnerid!
*

*

Teeme kohapeal

Taevalik katusVIRUMAA

ESINDUS

uusi ehteid ja
vanad korda!

Järelmaksu
võimalus

Telli katus juba täna!

E-R 9-17, L 10-14
•

•

•

profiilplekid katusele
aknaplekid
vihmveesüsteemid

•

katuse turvatarvikud

•

müük ja paigaldus

KORSTNAPÜHKIJA
Aivar Sekk
•

Avatud UUS esindus Jõhvi ESPAK-is, Lille 3, kontakt: 51 51 640

Rakveres asume Tallinna tn 49
Avatud E-R 9.00-17.00 tel 512 7619 e-post: info.weckman@gmail.com

Põhjamaisele ilmastikule välja töötatud
Kvaliteetne profiilplekk kätte lao hinnaga!

Tere tulemast

tehnoülevaatusele

POTTSEPATÖÖD

KÜTTESEADMETE REMONT
KESKKÜTTE-KATELDE HOOLDUS
KONSULATSIOON ÕIGEKSKÜTMISEKS
NING KATELDE HOOLDUSEKS

müüki,
pakute
mida
esemed,
Kõik

sõidukitele
osalevate
liikluses
rahvusvahelises
mootorrattad,

Rakveres:

Tapal:

Avatud E-R 8-18, L 8-14
Tel 322 4780
Lepna tee 7, Rakvere vald

Avatud E-R 9-17, L 9-13
Tel 327 1124
Paide mnt 7i

Ideest

teostuseni!

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

ÜHENDUSKOHTADETA VIHMAVEERENNID
VIHMAVEESÜSTEEMID

JA LISATARVIKUD

SEINA-JA KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA HOOLDESILLAD
NÕUSTAMINE, MÜÜK

JA PAIGALDUS

RENNLUX OÜ

www.rennlux.eu
e-post: info@rennlux.eu
Tel: 5344 8787

Karja

Rakvere

RE^LUV

Emailised OÜ Telefon: 50 299 38

Karja

Piiri

Rägavere tee 44

Rägavere Ehituse Pae

Tel 322 3290
E-R 9.00-18.00
L 9.00-14.00

tee

Päikese
88

www.a ulevaatus.ee-

