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JUHTKIRI

Tänane ja järgmine

Kuulutaja: poliitikute eri

Kuigi spordiajakirjanik Peep Pahv Kuku raadio saates „Mehed
ei nuta“ kutsus inimesi üles Euroopa Parlamendi valimistel
üldse mitte osalema jakirjanik ning iseseisvusparteilane Sven
Kivisildnik ajas ETV Foorumis umbes samalaadset juttu (kuulumine või mittekuulumine Euroopa Liitu ei mõjutavat Eestit
praktiliselt üldse), siis mina kutsun kõiki kodanikke kaasa
mõtlema ning eelseisvatel valimistel hääletama. Vaatamata
asjaolule, et Pahvi ja Kivisildniku paljud muud seisukohad
mulle meeldivad, ei ole ma nende arvamusega, et Euroopa
Parlament on üks tilu-lilu, nõus.
Tänases ja järgmises numbris avaldab Kuulutaja intervjuud
Euroopa Parlamenti kandideerivate saadikutega. Juba varakult saatsime neljale parlamendierakonnale vastava ettepaneku ja vastureaktsioon oli n-ö kõrgeimal võimalikul tasemel
ikka esimesed või teised numbrid. Loomulikult oli tribüün
avatud ka teistele ning üksikkandidaat Kristiina Ojuland kasutas samuti võimalust.
Seega on tänane ja järgmise nädala Kuulutaja rohkem poliitiline kui kunagi varem ega ma ausalt öeldes ei mäletagi, millal, kui üldse, on meie lehes ilmunud korraga kolm pikka intervjuud tipp-poliitikuga. Mulle kui ajakirjanikule oli viimane
kuu seepärast samuti põnev. Eks ma aastate jooksul olen ühtteist muidugi kogenud, kõige meeldejäävam on intervjuu
90ndate lõpus president Meriga, kes oli teatavasti alalises ajapuuduses ja kutsus mind Rakvere tammikus küsimiseks-vastamiseks põõsastesse, et saaks ise samal ajal paljude austajate
silma alt ära ja rahulikult Marlborot tõmmata, kuid selgi korral oli ootamatuid dekoratsioone: näiteks üks usutlustest läks
kirja Rakvere teatri grimmitoas.
Tarkade inimestega on huvitav vestelda. Jutuajamisel Tunne
Kelamiga sain aru, et tema ongi Euroopa Liit. Püüdsin teda
igat pidi provotseerida ja hätta sättida (lugejal ju nalja kui palju, kui poliitik ajab ebapädevat juttu), kuid ikka ja jälle tuli
vastus pikk ning põhjalik. Ma üritan siinkohal mitte teha valimispropagandat ja olla erapooletu, kuid ometi ei saa ma valijana märkimata jätta, et kui Eestit esindaksid Euroopas vaid
Kelami erudeeritusega poliitikud, siis oleks ilmselt nii mõnigi
asi teisiti. Andku Kivisildnik siinkohal andeks, paljud tema
mõtted ja teosed mulle tõesti meeldivad, aga Euroopa Parlamendis pole tema irisemis- ning lahmimispoliitikaga minu
arvates midagi peale hakata. Kusjuures asi pole mitte erakonnas või inimeses, vaid just tema Euroopa-teema valdamises.
Muidugi ei saa ega tohi valija otsustada paari meedias ilmunud intervjuu põhjal. Aga ma tõesti sügavalt soovitan: valige
kandidaate, kelle puhul olete kindlad, et need lähevad Euroopasse tõesti Eestit esindama. Mitte pulli tegema ega lihtsalt
europarlamendi saadiku staatust nautima.
–

–

Aivar Ojaperv
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MUST KROONIKA

Teenistuskoer
tabas sissetungija

val aiamaal asuvasse tööriistakuuri ja varastati aia-

Esmaspäeva varahommikul üritasid Jõhvis
kaks kurjategijat lahti
muukida korteriakent,
et minna vargile. Kahtlast tegevust kuulis aga
korteris olnud teenistuskoer, kes hiljem jälge
ajades leidis majade vahelt redutava sissetungija.
12. mail kella 4 ajal märkas Jõhvis Rahu tänaval
korteris elanud piirivalve

koerajuht

kaminapuude
pakkimiseks

tööriistu.

Kahju

40, 50 ja 60 liitrit
UV-kindlad, erinevad värvid

on 380 eu-

OÜ Benexon
Tel 523 8332, 523 8323
Faks 433 3130
silver@benexon.ee
www.benexon.ee

■

rot.

Ööl vastu 14. maid tungiti
Rakvere vallas Veltsi külas
osaühingu angaari ja varastati traktoriaku ning 170 liitrit kütust. Kahju on 232 eu-

Teeme kohapeal

uusi ehteid ja
vanad korda!

rot.
13. mail üritasid kaks meest
Rakveres Ringtee tänaval
asuvast
ehituskauplusest
varastada 185 euro väärtuses tööriistu. Kahtlustatavana peeti kinni 38- ja 54aastane mees.

oma tee-

nistuskoera Quasy (pildil) rahutut olekut. Selgus, et ühe toa akna taga
tegutsesid sõrgkangiga
kaks meest, kes üritasid
tuppa pääseda.
Piirivalvur päästis läbi
akna teenistuskoera valla, et viimane mehed kinni
peaks. Ühel õnnestus jooksu
panna ja ka teine pääses koera
haardest. Mööda jälgi minnes
tabas koer ühe jooksu pistnud
meestest eramajade vahel varjust. Samal ajal jõudis kohale
politseipatrull, kes viis ta po31-aastase
litseijaoskonda.
mehe dokumentide kontrollimise ajal selgus, et ta oli need
koos jopega kortermaja taha
jätnud. Teise mehe asukoht on
välja selgitamisel.
Koerajuht ütles, et oma vara
kaitseks peavad kõik ise maksimaalselt panustama, ja tunnistas, et ilmselt ahvatles var-

Võrkkotld

Ööl vastu 13. maid tungiti
Rakveres Kreutzwaldi täna-

gaid akna alla jäetud jalgratas.
Ta lisas, et esimese korruse

elanikud peavad eriti hoolsad
olema ja ööseks või kodust
lahkudest oma aknad ära varjama, et võõras ei saaks tuppa
piiluda.
Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Püvi ütles, et
juhtum on hea näide kiirest tegutsemisest, mis viib õigusrikkuja tabamiseni. „Samas tuleb
alati hinnata sündmuse kulgu
ja selle ohtlikkust teie tervisele. Esimesel võimalusel tuleb
juhtumist politseile teada anda,“ lausus Püvi.

Ööl vastu 13. maid tungiti
Tamsalu vallas Vajangul
Antsu tänaval kõrvalhoonesse ja varastati tööriistu.
Kahju on 1180 eurot.

E-R 9-17, 110-14

Rakveres Laada 41
Sissepääs hoovi poolt.
Tel 5567 7790

7. mail varastati Tapa gümnaasiumi

riietusruumist

info@kulIatibu.ee

väärtusega

www.kullatibu.ee

mobiiltelefon
540 eurot.

10. mail varastati Haljala
vallast Essu külast ettevõtte
kontoriruumi
lukustatud
lauasahtlist ligikaudu 300

eurot.
8. mai öösel varastati Kadri-

na vallast Kadapiku külast
tankla juurde pargitud veoauto kütusepaagist 135 diislikütust. Kahju on 256 eurot.

Kuulutaja

Kuulutaja

Väljaandja:
AveC Kirjastuse OÜ
Vilde 6a, Rakvere, 44310
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
reklaam@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

PeatoimetajKivi
aKatri322
n 5090
reklaam@kuulutaja.ee
Tegevtoimetaja
Aivar Ojaperv 322 5092

aivar@kuulutaja.ee

Politsei otsib
kohtuotsusest kõrvalehoiduvaid mehi
Rakvere kriminaaltalitus otsib
kohtuotsuse täitmisest kõrvalehoiduvaid 22aastast Andres
Assonit ja 23aastast Siim Puuseppa.
Kõigil, kel on informatsiooni
meeste kohta, palutakse ühendust võtta politsei lühinumbril
110 või 322 2611.

MüügikonsultantKairi
Kreis

322 5091
kuulutus@kuulutaja.ee

Kujundus/kül
KoitjendusRenee
Marko Maasik
reklaam@kuulutaja.ee
Kuulutaja ilmubreedeti.

Trükk: Printall AS
Trükiarv 15 000

Hiljemalt neljapäeval 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 reedeseslehes, kui ülekanne on jõudnud
Kuulutaja pangaarvele neljapäeva kella

Kuulutaja

11.00

Suguselts

Kuulutaja toimetus ei vastuta kuulutuste

Andres Asson

Me oskame

sisu eest.

Siim Puusepp

©

Sind aidata!

+372 324 0301

info@silmatervis.ee

www.silmatervis.ee

®

Koidula 1, Tsentrum, Rakvere
T-R 10 -18

|

L 10 -15

Nägemisteravuse ja värvusnägemise uurimine
Prillide määramine

|

Silmapõhjade pildistamine

Silmarõhu mõõtmine | Kuiva silma test
Kontaktläätsede määramine
Suur valik tava- ja päikeseprille

Näqemistervise
keskus

Euroopa Parlamendi valimised

Kuulutaja reede, 16. mai 2014

3

Kristiina Ojuland: olen lähtunud
oma tegevuses alati Eesti huvide esindamisest
Kristiina Ojuland kandideerib sel korral Euroopa Parlamenti üksikkandidaadina. Kas
sõltumatu kandidaat
saab Euroopa Parlamendis anda oma panuse Eesti hüvanguks?
Aivar Ojaperv
Keda ja mida peaks Euroopa

Parlamenti valitud saadik
esindama kas Eesti riigi või
oma erakonna huve? Keda
saab esindada üksikkandi-

daat

–

ainult iseenda tõekspi-

nud Eesti asja ajades paljude
rahvusvaheliste poliitikutega,
kelle abile saab Eesti ka tulevikus toetuda. Tänase Euroopa
muutunud julgeolekuolukorras on vaja saadikut, kes tunneb välispoliitikat ning keda
Brüsselis ka tuntakse.

jooksul olnud seotud välispoliitikaga ning jätkan seda ka
Euroopa Parlamenti valituks
osutudes. Jätkan hea meelega
tööd väliskomisjonis, keskendudes eeskätt Euroopa ja Venemaa suhetele ning julgeolekut puudutavatele küsimustele.

Millise fraktsiooniga kavatsete liituda, kui osutute valituks. Miks just see fraktsioon?
Valituks osutudes jätkan tööd
ALDEs ehk Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidus,
sest olen liberaalse maailmavaatega.

damisi?
Parlamendi saadik
peab esindama eeskätt Eesti
huve. Erakondliku kandidaadi
ja üksikkandidaadi erinevust
ei tasu üle võimendada. Euroopa Parlamendis läheb vaja
diplomaadioskusi, poliitpartei
käsuliin seal ei toimi.
Eesti vajab Euroopa Parlamenti esindajat, kel on mahukas välispoliitiliste kogemuste
pagas ning kel on palju kontakte rahvusvaheliste poliitikutega. Olen veerand sajandit
tegutsenud välispoliitikas ning
tunnen seda valdkonda. Nende aastate jooksul olen suhelEuroopa

Kuidas hindate Euroopa Liitu kui organisatsiooni laiemalt? Nagu reageeringud Ukraina-Venemaa konfliktile näitasid, on Euroopa Liit poliitiliselt üsna hambutu, kõikvõimalikud avaldused, olgem ausad, on ju naljanumber. Ehk
ongi meie ootused ELile liiga
suured? Võib-olla ei peaks me
sellelt ühenduselt ootama midagi poliitilist, vaid piirduma
tõsiasjaga, et EL on pelgalt
majandusorganisatsioon?
Tuleb meeles pidada, et Euroopa Liit on ainulaadne ning
sellesarnast suveräänsete rii-

kide vahelist liitu maailmas ei
ole. Tegemist ei ole liitriigiga,
kus on üks välisministeerium,
kus otsustatakse ühine välispoliitika. Euroopa Liidus on
kõik riigid otsuste tegemisel
võrdsed. Seega, kui näiteks
Soome huvides pole Venemaale sanktsioonide kehtestamine, siis ei saa Euroopa Liit
seda tervikuna teha.

saadiku ametit „poliitiku va-

nadekoduks“, kuhu saadetakse silma alt ära need, kellest koduses poliitikas enam
asja pole, kellest lahti tahetakse saada või siis parimal
variandil lihtsalt (hästi tasustatud) vanaduspuhkusele.
See on täiesti vananenud arusaam. Tõsi, 20 aastat tagasi oli
see enam-vähem nii, nagu väidate. Täna on Euroopa Parlamendis saadikute keskmine

Teatud ringkondades nimetatakse Euroopa Parlamendi

vanus langenud ning saadikuks minnakse enamjaolt ikkagi sooviga midagi ära teha ja
seda just parimates aastates,
et töötada täie jõuga ja kogemusele tuginedes.

Milliste teemadega kavatsete
Euroopa Parlamendis mandaadi saamisel tegeleda?
Lähtun edaspidi ning olen alati lähtunud oma tegevuses
Eesti huvide esindamisest.
Olen oma poliitilise karjääri

Mida arvate Euroopa föderatsiooni ideest?
Ma pole kunagi toetanud Euroopa föderatsiooni ideed ega
toeta seda ka täna. Hetkeolukorras on Euroopa Liidus raske ette kujutada, et ükski liikmesriikidest ütleks täielikult
lahti oma rahvusvahelise õiguse subjektsusest. Tuleb arvestada, et föderatsioon eeldaks lepinguid ja rahva mandaati kõigis riikides, see ei tundu vähemalt minu põlvkonna
elu jooksul tõenäoline. Tänast
Euroopat võib võrrelda kaherööpmelise raudteega: on
palju hääli, kes ütlevad, et liikuda tuleb poliitilise koostöö
suunas. Samas on suuri liikmesriike, kes soovivad pigem
endisi pädevusi tagasi
Suurbritannia kõrval tahab seda
näiteks ka Ungari.
–
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Tunne Kelam: lähetagem omad mehed-naised

Isamaa ja Res Publica
Liidu esinumbrina
kandideerib Euroopa
Parlamenti taas Tunne
Kelam. Poliitik, kes
tunneb europarlamenti sama hästi kui oma
taskut ta on kuulunud ka parlamendi
kahte eelmisse koosseisu ehk täpselt sama
kaua, kui Eesti on europarlamendis esindatud.
–

Aivar Ojaperv
Hariduselt olete ajaloolane
ja kui totalitaarriigis (Nõukogude Liidus) tekib juba huvi
n-ö mitteametliku ajaloo vastu, siis võib sellise ajaloolase
ning põrandaaluse poliitiku
vahele tõmmata vist võrdusmärgi. Teie aktiivne poliitiline tegevus algas ilmselt
1970ndatel ja kuna teie
erinesid
tõekspidamised
kardinaalselt Nõukogude riigis lubatust, siis pidite ka lugupeetud ametist Nõukogude Eesti entsüklopeedia toimetuses loobuma.
toimetusest
Entsüklopeedia
vallandati mind 1975. aastal.
Põhjus leiti minu varasemast
tegevusest: 1972. aastal koostasin ÜROle memorandumi,
kus taotlesin Nõukogude okupatsiooni lõpetamist, vabu valimisi ja Nõukogude vägede
väljaviimist Eestist. Ausalt öeldes oli ajavahemik vallandamisest kuni Hirvepargi sündmusteni minu kõige huvitavam eluperiood. Sel ajal hankisin infot inimõiguste rikkumiste ja repressioonide kohta
N. Liidus ning aitasin seda levitada Läände. Organiseerisin
arvukaid mitteametlikke ringe, kus arutati ajaloo- ning
Eesti tuleviku probleeme.
Edasine oli juba asjade loomulik jätk: Hirvepark 1987. aastal,
Eesti Rahvusliku Sõltumatuse
Partei asutamine 1988, kodanike komiteede liikumise algatamine 1989, Eesti Kongress

ma võõrkeeli, et kuulata välisraadiot.
Kummalisel kombel oli osa
huvitavaid infoallikaid ka avalikult kättesaadavad, tuli vaid
teada, kust ja mida otsida. Näiteks tellisin endale Poola lehti,
üks neist oli nädalaleht Polityka. Selles leidus õige palju informatsiooni, mis oli nõukogude propagandaga võrreldes
alternatiivne.
1960-1970ndail aastail esinesin ühingu Teadus lektorina,
jõudsin pidada umbes 3000
loengut peamiselt välispoliitika teemal, püüdsin oma sõnavõtud koostada nii sõltumatud
ja informatiivsed kui võimalik.
Olin soovitud esineja ja kommentaator paljudes kohtades
üle Eesti.
Ma ei läinud kunagi kaasa
ametliku valega. Üritasin säilitada isiklikku väärikust: näiteks ei hääletanud ma tolleaegsetel pseudovalimistel mitte kunagi ametliku kandidaadi
poolt jms. Aga jah, paraku olid
aktiivset vastupanu osutavad
inimesed selges vähemuses.
Tavalised inimesed hoidusid
tegevusest teadlikult eemale.
Ometi säilis mul üsna lai mitteametlik suhtlusring, kus sõltumatut informatsiooni levitada. Seda ka pärast minu loengute keelustamist ja vallandamist 1970ndate keskel. Sel
pooleldi pagendusajal julges
nii mõnigi tuttav tänaval vastu
tulles kätt suruda ja poolsalaja
toetust avaldada. Eks hirmud
olid rahva seas suured dissidendid istusid kaua…
–

Praegu on meil teised hirmud. Mul isiklikult on see
hirm, et kui me jätkuvalt nii
apaatsed oleme, sureme rahvusena varsti välja.

Vabadusel on mõte ainult siis,
kui kodanikud julgevad ka vastutuse võtta. Ma ei arva, et olukord on lootusetu. Olen koolilastega kohtudes tajunud, et
nemad muretsevad Eesti tuleviku ja hea käekäigu pärast.
Riik on üht-teist ära teinud
selle nimel, et rahvas riigi eest
vastutaks, aga võiks teha palju
rohkem.

1990.

Nõukogude ajal oli riigile
kahjulik info kindlalt luku taga. Kust teil tekkis huvi selle
väljakaevamiseks,

kuidas

ühest nõukogude koolipoisist sai dissident?
Kodus valitses selgelt tõrjuv
hoiak nõukogude võimu vastu. Selleks oli olemas tugev
moraalne ja kristlik alus: isa oli
vaimulik.
Vanemad
tajusid-teadsid väga hästi, mis tegelikult toimus. Pärisin kodunt
mingil määral instinktiivse
teadmise, et vooluga ei maksa
kaasa minna, oma peaga tuleb
mõelda ja analüüsida. Mõistsin juba koolis, et see ajalugu,
mida meile õpetati, on võlts.
Otsisin sellele alternatiive ja
hakkasin juba varakult õppi-

Kandideerite Euroopa Parlamenti. Ma nüüd provotseerin: see olevat poliitikute va-

nadekodu, kuhu läkitatakse
need, kellest kodus enam asja pole või kellest tahetakse
lihtsalt lahti saada.
Sellele, kes ihkab poliitilisse
vanadekodusse, ma Euroopa
Parlamenti küll ei soovita. Eesti Riigikogus oli palju tööd, aga
seda ei anna Euroopa Parlamendiga kuidagi võrrelda.
Konkurents 750 saadiku vahel
on erakordselt kõrge, midagi
pole võimalik saavutada automaatselt, ilma omapoolse pingutuseta. Ja veel: palju kolleege europarlamendist on kutsutud tagasi oma kodumaa valitsusse. Väide, nagu poleks
seal midagi erilist teha, on

müüt kergeusklike jaoks.
Pigem on probleem selles, et
Euroopa Parlamendi liige ei
saa end kodumaal kuuldavaks
teha, ta pole iga päev pildis või
ajalehe esikaanel. Sellest tekibki mulje, et me just kui ei
tee midagi. Huvitavat infot on
palju, aga napib võimalusi seda välja rääkida. Ja muidugi
sõltub ka saadiku isikust, kas
ta tahab ja oskab oma valijatega suhelda. Ise avaldan pressiteateid, teen igas kuus visiidi
mõnda maakonda, Raadio 7s

võib iga reede hommikul kuulata minu intervjuud „Nädal
Euroopa Parlamendis“.

Jah, aga Venemaale ei saa Euroopa Parlament kuidagi
päitseid pähe. Olgem ausad:
need sanktsioonid, mis on
kehtestatud, on naljanumber.
Siin on päris ebaõiglane süüdistada Euroopa Parlamenti.
Meie saadikute enamus on
alati toetanud jõulist lähenemist ning on väga aktiivselt

osalenud niihästi Ukraina revolutsioonilistes sündmustes
kui ka muudes kriisikolletes,
käies seal ka isiklikult. Nõrk
koht on ELi riikide valitsuste
erimeelsus ja omavahelise
üksmeele saavutamatus.
Mis parata
tsiviliseeritud
maailm pole siiamaani õppinud suhtlema gangsteritega.
Kardetakse rohkem konflikti
ennast kui sellele vastuastumist. Tõsi, surve tuleb ka ärimaailmast sanktsioonid agressori vastu pole nende huvi–

–

des. Samas peaks ka ärimees
mõistma, et kui praeguses olukorras püütakse saavutada
võimalikult odavat lahendust,
siis viie aasta pärast läheb tänane jõulisest reaktsioonist
loobumine kümme korda kallimaks, kui Venemaal lastakse
edasi mürgeldada. Vaikselt on
hakanud juba tekkima arusaam, et tegu pole ainult Venemaa-Ukraina konfliktiga, vaid
Putini plaanid ulatuvad Ukrainast palju kaugemale.
Samas oleks Venemaa tegevu-
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võitjate meeskonda!
sele

suhteliselt lihtne piiri

panna, sest nende

majandus

on väga rabe, sõltudes väljaveetavast toormest ning selle
hindadest. Kriis on välja toonud ka selle, et suur osa n-ö
vanast Euroopast elab ikka
veel eilses reaalsuses. Üht teist
on Euroopa Parlament siiski
ära teinud: näiteks märtsikuu
resolutsiooni, kus mõistetakse
hukka Venemaa invasioon Ukrainasse, õnnestus mul sisse
suruda punkt, mis mõistab
tingimusteta hukka Venemaa
kurikuulsa kaasmaalaste kaitsmise poliitika, millega Kreml
õigustab sõjalist sekkumist
naaberriikidesse. Vana Euroopa ei pööranud sellele doktriinile varem mingit tähelepanu,
ei tajunud, kui ohtlik on see te-

gelikult.
Eesti kuus Euroopa Parlamendi saadikut on kui piisk
meres. Kas meie hääl on üld-

se kuulda?
On kuulda, kui saadik on ise
aktiivne ja suhtlemisest huvitatud. Teine väga oluline asi
on enda taha saada võimalikult tugev fraktsioon. Seetõttu
on tähtis, et Eesti esindajad
kuuluksid fraktsiooni, millel
on Euroopa Parlamendis ülekaal ja mõju. Meie kuuest saadikust kolm kuulub hetkel liberaalide fraktsiooni (Refor-

mierakonna ja Keskerakonna
nimekirjast valitud saadikud
toim.), aga sel fraktsioonil on
vaid kümnendik Euroopa Parlamendi kohtadest. Minakuulun Euroopa Rahvapartei /Euroopa Demokraatide/ fraktsiooni, see on suurim fraktsioon, omades 34 protsenti
kohtadest. Sotsialistidel on 25
protsenti ja roheliste fraktsioonil, kellega liitus ka Indrek Tarand, vaid 7,5 protsenti.
Suures fraktsioonis asju ajades
on tulemus palju parem. Ilmselt jääb sama kohtade jaotus
kehtima ka pärast kevadisi valimisi. Siit minu soovitus valijatele: lähetagem omad mehed-naised võitjate meeskonda.
–

Mida saab Eesti saadik Euroopa Parlamendis veel Eesti
heaks ära teha?
Selgitada meie ajaloolist tausta. Seda, et natsism ja kommunism on võrdselt kuritegelikud
režiimid. Eesti saadik on Euroopa Parlamendis kui külakooli õpetaja, kõige raskem on
kolleegide huvi äratamine.
Nende teadmised Ida-Euroopast, rääkimata Eesti ajaloost,
on hämmastaval kombel äärmiselt puudulikud. Toon näite: saadikutele näidati Andrzej
Wajda suurepärast filmi “Katõn”. Saal oli pilgeni täis, aga

Tunne Kelam

SEALIHA ai 2,70 €/kg

Sündinud 10. juulil 1936 Valgamaal. Keskkooli lõpetas Tallinajalooteaduskonna. 1959-1964 ENSV Riikliku Ajaloo Keskarhiivi vanemteadur ja 1965 1975 Eesti Nõukogude Entsüklopeedia vanem teadustoimetaja.
nas. 1959. aastal lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli

Alates veerand lihakehast

–

1975. aastal vallandati poliitilistel põhjustel ametist ja tegutses
kuni 1987. aastani pooleldi põranda all. Töötas 1977 1987 Ranna sovhoosis öise töölisena.
–

Tunne Kelam toetas algusest peale Eesti iseseisvuse taastamist
Eesti Vabariigi õigusjärgluse alusel, olles 1989 üks Eesti kodani-

ke komiteede loomise initsiaatoreid. Oli Eesti Kongressi ja Põhiseaduse Assamblee liige ning Eesti Komitee esimees. 1992
2004 Riigikogu liige.

Värske eestimaine
sea-, vasika- ja lambaliha
Pikk tn 11 Rakveres

2,50 €/kg
Tel 53409428
info@omaporsas.com

–

Kirde mets

1988 Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP) asutajaliige,

1993-1995 selle esimees. Pärast ERSP ühinemist 1995 Isamaaga
oli 2001. aastal erakonna üks presidendikandidaate; 2002–2004
Isamaaliidu esimees. Valiti 2004 ja 2009 Euroopa Parlamenti,
kus on selle suurima fraktsiooni, parem-tsentristliku Euroopa
Rahvapartei liige. Ta kuulub väliskomisjoni ning julgeoleku ja
kaitse allkomisjoni. EP esimese küberjulgeoleku ja küberkaitse
raporti autor (2012).
Lääne-Euroopast pärit saadikuid oli seal vaidkümmekond!
Kuid visa töö tasub end ära.
Suutsin 2009. aasta aprillis läbi
viia EP esimese resolutsiooni
„Euroopa südametunnistus ja
totalitarism“, mis asetas selge
võrdusmärgi natsismi ja kommunismi vahele. Andsin oma
fraktsiooni toetusel välja ingliskeelse koguteose „Euroopa

Offid rÕrScJS

taasühinemine“, mis esmakordselt toob ühes köites ära
kümne endise kommunismiriigi lähiajaloo. See raamat on
praeguseks tõlgitud juba seitsmesse keelde. Teadvustame
Balti riikide lähiminevikku arvukatel seminaridel ja kuulamistel. Järjekindel töö toob tulemusi.

OSTAME:
•

•

metsakinnistuid
raieõigust ja metsamaterjali
Info Andre 5225 830. kirdemets@gmail.com

TEENUS:
•

•

•

•

•

metsa istutamine ja hooldus
saagimine harvester! ja käsimeestega
väljavedu põllumajandustraktoriga
ohtlike puude likvideerimine
kõik võsatööd
Info Margo 5549 113

TAMREXIS PARIM TÖÖJALANÕUDE VALIK!

COFRA Pakri S1P SRC
turvasandaalid

art FW360

54

€

COFRA Aksi S3 SRC
turvakingad

art FW270

52

€

TAMREX MoonWalker
S1P SRC turvasandaalid

art B493T

*Ostes Tamrex
Moonwalker jalanõud
(art B493T või B118T)
saad kingituseks
TASUTA Tamrex sokid

79€

TAMREX funktsionaalsed
töö-ja spordisokid
art 3640

TAVAHIND 7.50

37.TURVASANDAALID
Tamrex Summer S1P

40.TURVASANDAALID
Cofra Don S1P

86.TURVASANDAALID
Cofra Guttorm S1P SRC

77.-

€

TASUTA*

TURVASANDAALID
Diadora Parky S1P

84.16
-15%

TURVASANDAALID
Norm.
Dike Game S1P SRC 99.-

107.TURVASANDAALID
Sievi Relax S1

129.-

TAMREX MoonWalker
S3 SRC turvakingad

art B118T

77

€

TURVASANDAALID
Diadora Free Beat S1P
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.08.2014 või kuni kaupa jätkub!

TAMREX OHUTUSE OÜ
www.tamrex.ee
TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

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 Vabaduse 39

HAAPSALU Ehitajate 2a

NARVA Tallinna mnt 19c

PAIDE Pikk 2
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Kaja Kallas: Eesti saadikud peavad koostööd
tegema nii omavahel kui ka Eesti riigiga
Kuni 2011. aasta märtsis toimunud Riigikogu valimisteni teati Kaja Kallast kui poliitikut vähe. Pigem oli ta
veteranpoliitik Siim
Kallase tütar, kel advokaadiametis igav hakkas ja kes otsustas poliitikas kah natukene
kätt proovida. Harjuja Raplamaa valimisringkonnas kogutud
7157 häält sundisid
aga ka kõige suuremad
skeptikud vaikima. Asjade loomuliku jätkuna kandideerib Kaja
Kallas eelseisvatel Euroopa Parlamendi valimistel.
Aivar Ojaperv
Olete noor poliitik. Euroopa
Parlamenti nimetavad mõned irvhambadka poliitikute
vanadekoduks, kuhu lähevad
need, kellest kodus enam asjapole. Kas te ei karda poliitikunakaotsi minna?
Olen ka sellist ütlemist kuul-

komplekt SELINA

nud, kuid tegelikult see ei tilk meres!Kas kuus saadikut
saavad Eesti heaks ka midagi
peaks nii olema. Hoopis vastupidi: need kuus inimest, kes reaalset ära teha?
Eestist sinna valitakse, saavad Ühelt poolt jah tilk meres, aga
tohutult teadmisi ja kogemusi. teisalt on küll ja küll näiteid,
Arvan, et Euroopa Parlamenkus parlamendi ühe liikme aldist saab ja peab kodupoliitigatusest on alguse saanud
kasse tagasi tulema see oleks suur asi. Oluline on mõista, et
raiskamine, kui ei tuldaks, koneed kuus saadikut on Eesti
gemused läheksid Eesti jaoks esindajad kõige kõrgemal takaduma. Just nooremad poliisemel ja valituks osutunud initikud on need, kes saavad tamene peab seda endale teadgasi tulles Eestile veel pikka vustama ning ka vastava vasaega kasulikud olla. Samas on tutuse võtma. On ülioluline, et
suurem motivatsioon ka valiEesti saadikud teeksid omavajatega sidet hoida ja Euroopa hel koostööd, sõltumata oma
Parlamendis olles mitte võõerakondlikust kuuluvusest. Saraks jääda, kui tahetakse poliimuti peavad nad koostööd tetikunaka tulevikus jätkata.
gema Eesti riigiga ainult nii
Mis minusse ja „vanadekodussaab meie huvisid kõige parese saatmisse“ puutub, siis kemini kaitsta. Eriti praeguses
olukorras (vihje Ukrainale
dagi ei saa saata, tahe peab ikka endal olemas olema. Usun, toim.).
et olen pärast „Euroopas käiMulle tundub, et Kesk-Euroomist“ targem kui praegu ja hilpa riikidest pärit saadikud ei
jem on sellest Eestile kasu. võta Ukraina-teemat ikka veel
Muide, väga paljudel Euroopa tõsiselt. Ausalt öeldes on minu
riigijuhtidel on Euroopa Parlajaoks see väga üllatav kas
mendi
näiteks nende arvates polegi siis Ukkogemus,
Prantsusmaa 20 peaministrist raina osa Euroopast? Mis sest,
on 11 olnud Euroopa Parlaet Ukraina ei kuulu Euroopa
mendi liikmed.
Liitu tegemist on ikkagi suurima Euroopas asuva riigiga.
Eestlasi on Euroopa Parlamendis vaid kuus. See on ju Euroopa Liit ja europarla-

ment on Ukraina konflikti

organisatsiooniga?

Täitsa nõus. Hambutud avaldused viitavadki sellele, et asja
ei võeta tõsiselt, ei tajuta, mis
tegelikult toimub.
Oma alusväärtustelt on Euroopa Liit ikkagi eelkõige poliitiline liit kõikide liikmesriikide
ühine soov on, et Euroopas ei
toimuks enam mitte kunagi
mitte ühtegi sõda. Aga seda tuleb liikmesriikidele kogu aeg
meelde tuletada, nii kummaline, kui see ka pole. Me kõik tahame tugevat Euroopat, mis
nii majanduslikult kui ka poliitiliselt oleks võrreldavAmeerika Ühendriikide ja Aasiaga.

–

–

–

komplekt GLORIA

3+1+1

3+1+1

625.-

nurgadiivanvoodi MEDEJA

nurgadiivanvoodi SELINA

910.-

limiste süsteem on Eestis õiglane? Ehk peaks valimised
toimuma vaid üksikkandidaatide vahel, sest Eesti era-

–

Sündinud 18. juunil 1977. Hariduselt jurist
praktiseeris advokaadina. Reformierakonna
–

aseesimees.

Kaja Kallas on XII Riigikogu koosseisu liige ja
majanduskomisjoni esimees alates 2011. aastast. Euroopa parlamenti kandideerib esmakordselt. Pärit poliitiku perekonnast tema isa
Siim Kallas on Reformierakonna endine esimees ja kõrge ametnik Euroopa Liidus.
–

komplekt LIIGA

KASUTA VÕIMALUST!
VAATA HINDA!

515.-

nurgadiivanvoodi REGIS

kondade ja Euroopa Parlamendi fraktsioonide vahele
võrdusmärki tõmmata teatavasti ei saa.
Meil on alates käesolevatest
valimistest avatud nimekirjad,
mis sisuliselt on väga lähedased üksikute kandidaatide valimistele. See, kes saab erakonnasiseselt kõige rohkem
hääli, saab ka mandaadi erakondade n-ö pingereal pole
enam mingit tähtsust.

Kaja Kallas

Kümme aastat tagasi, kui Euroopa Liiduga liitusime, kõlas skeptikute hääl valjemini
kui praegu. Tundub, et me tegime siiski ainuõige otsuse?
Eesti on Euroopa Liidu suhtes
olnud kogu aeg vähem skeptiline kui muu Euroopa keskmiselt.
Küllap oleme mõistnud ja ta-

–

1098.- 810.-

Kas Euroopa Parlamendi va-

–

–

komplekt KARMELA

junud, et meil on Euroopa Liidust palju võita. Kui ei oleks
Euroopa Liitu, poleks ka kaupade-teenuste vaba liikumist,
tööjõu liikumist jne. Meie ettevõtjad poleks Euroopa turul
nii edukad, kui nad seda praegu on.

suhtes kuidagi eriliselt hambutu. Või kas üldse tasubki
Euroopa Liidult oodata poliitilisi avaldusi, kui sisuliselt
on tegemist majandusliku

nurgadiivanvoodi BOSTON M

nurgadiivanvoodi NAGLIS

nurgadiivanvoodi BITE

850.-575.739.-609.-

nurgadiivanvoodi EMA-2

nurgadiivanvoodi MINIJA

diivanvoodi RECORD

diivanvoodi TYRA

nurgadiivanvoodi JULIJA

525.diivanvoodi SIMONA-1

569.-399.-340.510.385.- 360.voodi TOSSA

diivanvoodi FLORIDA

metallvoodi BELLA

kapp ALMA

köök PRIMO

270.-

219.- 70.-al.

köök NADIA

299.-al. 320.-370.- 435.-

Rakvere Lille 18 E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 tel.: 53 031 718
•

•

köök SMILE

i
l
u
s
t
r
a
v
e
259.-

köök MORENA

on

*Pilt

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

•

W W W

tähendusga

.

G I G A N T M O O B E L

.

E E
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Elektroonilise Hääletamise Komisjon:
e-hääletamine on turvaline
Elektroonilise
Hääletamise
Komisjoni esimees Tarvi Martens ütles pärast kohtumist
Eesti elektroonilist hääletust
kritiseerinud inimestega, et
nende etteheidetes e-valimistele pole midagi uut ning komisjon kinnitab, et Eesti
e-hääletamine on turvaline.
„Elektroonilise Hääletamise
Komisjon on alati nõus kuulama ettepanekuid protseduuride täiendamiseks ja vaadeldavuse parandamiseks, kuid antud kriitika uut infot ei sisalda,“ sõnas Martens pärast kohtumist. „ Samas analüüsitakse
nii kohtumisel kõlanud kui ka
varem tehtud ettepanekuid

protseduuride ja tarkvara
täiendamiseks ja võetakse
neid ka vajadusel arvesse,“ lisas ta.

Esmaspäeval toimunus teatavasti pressikonverents, kus
mõned lääneriikidest pärit arvutispetsialistid ja teised antud valdkonna asjatundjad
heitsid Eesti e-hääletamisele
ette peamiselt kahte hüpoteetilist ohtu. Esiteks seda, et valija arvuti võib olla nakatunud
pahavaraga. Teiseks seda, et
e-hääletamise komisjoni kasutatavad seadmed ja protseduurid ei suudaks pahavara
võimalikku kesksüsteemi sattumist tuvastada.

„Komisjon on esitletud riski-

dega alati arvestanud ning riskide maandamiseks on kasutusel konkreetsed meetodid,“
lausus Martens. Ta juhtis tähelepanu sellele, et kõigil kuuel
korral, kui Eestis e-valimisi on
korraldatud, pole ründeid tuvastatud. Rünnete tuvastamisvõime on Eestil kindlalt olemas.
Elektroonilise
Hääletamise
Komisjoniga kohtusid Jason
Kitcat ja tema meeskond, kes
esinesid nädala alguses elektroonilise hääletamise osas
kriitilise avaldusega.

Elektrooniline hääletamine
ja eelhääletamine on alanud
Alates neljapäevast, 15. maist
saab anda oma hääle Euroopa
Parlamendi valimistel. Maakonnakeskustes saab eelhääletada 18. mai kella 20-ni,
elektrooniline hääletamine lõpeb 21. mail kell 18.
Maakonnakeskuses on võimalik hääletada sõltumata isiku
registrijärgsest elukohast. Igas
maakonnakeskuses on avatud
vähemalt üks valimis jaoskond. Jaoskondade täpsemad
asukohad leiab Vabariigi Valiveebilehelt.
miskomisjoni

Raqkveres saab kuni 18. mai
õhtuni hääletada valimisjaoskonnas nr. 2, mis tegutseb
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus (Lai 7).
Elektrooniliselt saab hääletada aadressil www.valimised.
ee. Soovi korral saab interneti
teel antud häält muuta, hääletades nimetatud ajavahemikul
uuesti elektrooniliselt või eelhääletamise päevadel 19.-21.
maini valimisjaoskonnas. Valimispäeval, 25. mail häält
enam muuta ei saa. Oma hää-

le kohalejõudmist on võimalik
Androidi,
kontrollida
nii
Windows Phone’i kui ka iOS
nutioperatsioonisüsteemi
seadmetega.
Eelhääletamine kõikides valimisjaoskondades toimub 19.21. maini. Sel perioodil saab
hääletada nii elukohajärgses
valimisjaoskonnas kui ka väljaspool oma elukohta hääletamist korraldavas jaoskonnas.
Valimispäeval, 25. mail saab
hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas

Kõik hinnas navist
tagurduskaamerani.
Võit on juba käes!
–

Eripakkumine Kia cee’d FIFA World Cup™
varustuspaketiga mudelitele.
Hääljuhtimisega navigatsiooniseade koos tahavaatekaameraga, tagurdusandurid, täisautomaatne
kahetsooniline kliimaseade,16" valuveljed, elektrilised aknatõstukid, musta värvi kõrgläikega
viimistlus interjööris, nahaga kombineeritud istmekatted ja uksepolstrid, 3 aastat KIA 24h Autoabi,

7 aastat kaardiuuendusi navigatsiooniseadmele jpm.
>

>

Keskmine kütusekulu alates 4,3

l/100km

>

cee’d al 15 090

€

>

cee’d SW al 16 490

€

CO emissioon alates 114 g/km
2

Võtmed kohe kätte üle Eesti:
TALLINN:

Viking

Motors Ülemiste, Ülemiste tee 1;

Viking

Motors Tammsaare, Tammsaare tee 51. TARTU: Tartu Autospirit, Turu 47. PÄRNU: United Motors, Tallinna mnt 82.
Tiimani 5.

HAAPSALU: Tradilo, Tallinna mnt 73. KOHTLA-JÄRVE: United Motors, Järveküla tee 22. RAKVERE: Rakvere Autotehnika, Rägavere tee 42c. NARVA: Analan Auto,
VILJANDI: Rael Autokeskus, Tallinna tn 97. KURESSAARE: Kuressaare Autoteenindus, Kalevi põik 2. VALGA: Salome Tartu, Pihlaka 2.

8

Töö Reklaam

Kuulutaja reede, 16. mai 2014

Kur ioowä kindlat töökohta pidevalt
sfjs tule tööle Moxlmassel

Ostuöö tõi rahvamassid taas Põhjakeskusesse

lahenevas

traditsiooniks saanud
Rakvere Põhjakeskuse ostuöö
kujunes taas menukaks, keskust külastas enam kui 16 000
inimest.
Lisaks kaupluste pakkumistele
ja suurtele allahindlustele oli
ostuööl
esindatud
Eesti
moeloojate Donna Nordica ja
Liina Steini pop-up pood, kus
pakuti omanäolisi disainerrõivaid. Õhtu jooksul loositi välja
1000 euro väärtuses Põhjakeskuse kinkekaarte.
Ostuöö peaesinejaks oli ansambel Shanon, kes Põhjakeskuse uue turundusjuhi Ivika
Koogi sõnul andis vägeva
kontserdi. „Jäime sündmusega
rahule, oli palju ostlejaid, oli
melu,“ kommenteeris tänaseks
kaks nädalat ametis olnud turundusjuht. „Eelmise aasta
esineja Tanel Padar Lääne-Virumaalt pärit kuulsusena
meelitas maikuu ostuööl kohale rekordarvu külastajaid,
kuid Shanoni rokkiv etteaste ei
jäänud rahva kaasaelamise
poolest millegi poolest alla.“

Juba

T®
Rakvere Maxima X kauplus
kutsub tööle
*

-

PEAKASSAPIDAJAT**#

K
K KASSAPIDAJAT-MÜÜJAT
Info tel 6023116, personal@maxima.ee

MATIMA

MrN on luiEvfkkw 1

Kas Sulle meeldib kirjutada?
;;;

Kas Sind huvitab, mis maailmastoimub?
Kas tahadlisaraha teenida?

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

Kui

KÜÜlutclJä

Foto: Põhjakeskus

Suuri muudatusi turundusstrateegias uus turundusjuht
Ivika Kook ette ei näe, kuid
kinnitas, et nii nagu keskuses
on uusi kauplusi, on ka turunduses uuendusi. „Eks iga uus
inimene toob kaasa muudatusi,“ arvas ta ja lubas, et põnevate sündmuste korraldamine

jätkub. „Sellel laupäeval toimub Põhjakeskuses rahva hulgas populaarsust kogunud
ohutuspäev, kus on palju põnevust

suusahüppemäel, ki-

nobussis, trikirambil jne. Ootame kõiki vahvast päevast osa

võtma.“

Katrin Kivi

Põhjakeskuse

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

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!
Tel 53

RAKVERE

451 061, 324 0893, darja@antosoit.ee, www.autosoit.ee

RAKVERES

mc

$

Veoautojuht
AS Rakvere Lihakombinaat võtab tööle

OÜ Autosõit
Ohutu sõidu kool

ametikoolitus 28.06

•

HYDRAULIC

Võimalus on siin:
reklaam@kuulutaja.ee
32 25 090

•UUS! T-kategooria (traktor) koolitus algab 22.05 kell 18.00
•Veoauto-, bussi- ja taksojuhtide ametikoolitus (35 tundi) algab 07.06 kell 10.00
•C-, CE-kategooria koolitus algab 02.06 kell 18.00
D-kategoorla (buss) koolitus algab 21.05 kell 18.00
A-kategooria koolitus algab 03.06 kell 18.00
•B-kategooria koolitus algab 20.05 kell 18.00

JCtELER

Kus on Sinu
reklaam?

Kui oled huvitatud, helista 32 29 266; 5097827,
saada CV personal@rlk.ee
või täida ankeet meie kodulehel

www.e-autokool.ee

010

•

LIHALÕIKAJAID
Nõuded: füüsiline vastupidavus, tervisetõend.
Tööaeg: E-R 06.00-14.30
VÄLJAÕPE KOHAPEAL, HEA TEENIMISVÕIMALUS

Ivika Kook on pärit Tartust,
kuid nii Rakvere kui ka siinne
kaubandus on talle tuttavad.
Põhjakeskuse endine turundusjuht Doris Vellend suundus tööle SEB Panka Tallinnas.

ELER Hydraulic OÜ
Ettevõte asutati 2012. a jatugineb 100 % Eesti kapitalile. Kundas asutatud ja tegutseva ettevõtte meeskond on varasemalt veoautoderemondi,
hoolduse ja diagnostikaga kokku puutunud üle 20 aasta. Ettevõtte põhitegevusalaks on veoautodele pealisehituste paigaldamine, veo- ja
sõiduautode remont ja hooldus ning hüdraulikaseadmete maaletoomine ja müük. Ettevõtte peakontor, töökoda jakauplus asuvad Kundas,
müügiosakond on esindatud ka Tallinnas. Meie peamisteks klientideks on transpordiettevõtted ja töökojad, kes vajavad hooldust ning remonti
oma tehnikale. ELER Hydraulic OÜ esindab Eestis teiste seas järgmisi kaubamärke: HYVA hüdraulikaseadmed, PENZ kraanad, Stoneridge

tahhograafid jt.
TrTrtTÕoll

lilEfp o j

LÄÄNE-VIRU

MÕDRIKU RAKENDUSKÕRGKOOL
Väärikas algus parem tulevik!
-

Haridus- ja

Teadus[ninisteerium

Euroopa Liit

Euroopa Sotsiaalfond

■R

Tööd saab
VARUOSADE MÜÜGIJUHT

Eesti tuleviku heaks

Töö kirjeldus
sõidu- ja veoautode varuosade ning lisatarvikute müük hüdraulikaseadmed ja komponendid, tahhograafid,
mahalaadimisseadmed, töökojaseadmed
olemasolevate ja uute kliendisuhete loomine, hoidmine ja arendamine
kliendi vajaduste väljaselgitamine ning parimate ideede ja lahenduste pakkumine
aktiivne müük kaupluses koos kliendikülastustega
klientide nõustamine, hinnapakkumiste koostamine, lepingute sõlmimine ja arvete väljastamine
•

-

TASUTA KOOLITUSED
Lääne Viru Rakenduskõrgkool viib Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel alates 2007 aastast läbi
tööalaseid täienduskoolitust mis on suunatud inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmiseks ja mida
finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi ..Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused”
raames. Koolitustele on oodatud kõik täiskasvanud inimesed (nii töötavad kui töötud), kes soovivad
täiendada oma teadmisi ja oskusi edukaks toimetulekuks tööturul.
Kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad
isikud.
-

Koolitused on osalejale TASUTA.
Koolitused toimuvad Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli täiendus- ja ümberõppekeskuses
Rakveres Rohuaia 12. 2014 aasta aprillist toimuvad järgmised koolitused:

•

•

•

•

Nõudmised kandidaadile
eelnev töökogemus müügi alal
tehnika-alased teadmised ja kogemused
analüütiline ja strateegiline mõtlemine
väga hea koostööoskus
väga hea suhtlemas- ja läbirääkimisoskus
väga hea eesti, vene ja inglise keele osksus
hea arvutikasutamise oskus
tugev initsiatiiv ja tulemustele orienteeritus, positiivne ellusuhtumine
hea pingetaluvus, lojaalsus, korrektsus, pühendumine
valmisolek lähetusteks (koolitusreisid)
B-kategooria juhilubade olemasolu
•

•

•

•

Ettevõte pakub
sõbralikku ja professionaalset meeskonda
tööks vajalikke vahendeid
koolitusi ja väljaõpet
tulemustele vastavat töötasu
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lisainfo
CV ja motivatsioonikiri palume saata hiljemalt 01.06.2014
e-posti aadressil erko@hydraulic.ee.ee
Töökoht asub Kundas, Lääne-Virumaal
•

Kontakt:
•

•

•

•

•

Info ja registreerimine telefonil 53 478 449 või 32 23 566 ja kodulehel www.lvrkk.ee

Selja tee 11, Kunda
Telefon: +372 327 0945
E-post: info@hydraullc.ee
www.hydraulic.ee
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Järva Tarbijate Ühistu võtab tööle

PAKUB TÖÖD

Järva Tarbijate Ühistu võtab tööle

MÜÜJAID

KEEVITAJALE

MÜÜJA Kunda Konsumisse

Koeru Konsumisse
CV saata personal@jarvaty.ee

Eeliseks on töökogemus antud erialal

CV saata personal@jarvaty.ee

Teave tel 385 0395

Palume kohale tulla aadressil AS Rakiste Tehas
Arkna tee 1, 44317 Rakvere
või helistada telefonil 5250846, e-post rakteh@rakteh.ee

Teave tel 385 0395

OY Asiamaster otsib

MÜÜRIMEHI ja PUUTÖÖMEHI
Teki-ja padjatootja Baltic Fibres OÜ pakub tööd

Täpsema informatsiooni saamiseks palume pöörduda
info@asiamaster.fi või tel 00358449919237

SEADMETE OPERAATORITELE

Objektide asukoht Helsinkis ja selle lähiümbruses

AS Palmako on rahvusvahelisse metsatööstusgruppi Lemeks kuuluv juhtiv frees-prussist

aia-ja suvemajade, palkmajade, liimpuittoodete ning puidugraanulite tootja. Ettevõtte
käibest moodustab 99% eksport. Meie tootmisüksused asuvad siiani Tartumaal Kavastus
ja Lääne-Virumaal Laekveres, meil töötabkokku 280 inimest.
•

•

•

Tööülesandeks on:
•

•

•

puitdetailide valmistamine, töötlemine
puitdetailide pakendamine pakkeliinil ja/või
komplekteerimine vastavalt kvaliteedinõuetele
tootmise abitööd

Eeldame:
omab eelnevat töökogemust (eelistatud tööstuses)
•

•

on korrektne, täpne ja valmis meeskonnatööks

•

on valmis füüsiliseks tööks kahes vahetuses

Tööaeg: kahes vahetuses 6.00-14.30 ja 14.30-23.00

•

•

•

•

•

•

helistada tel 52 09 940, koduleht: http://www.palmako.ee

Ühisüritusi
Tasuta töörõivaid

Põhjalikku väljaõpet ja toetust

Aitame vajadusel elukoha leidmisel
Transpordi tööle ja koju organiseerib ettevõtte

•

•

•

Seadme hooldus
Kvaliteedi jälgimine

Tootlikkuse maksimeerimine

Nõudmised kandidaadile:
korrektsus ja kohusetundlikkus
•

•

•

HeTi Pere OÜ on metallitööettevõte, mis juba aastast 1995 toodab nõudlikele tellijaile
kvaliteetseid keerukaid seadmeid ja täppistöödeldud detaile.

Vahetustasu

Tööülesanded:
Seadme seadistamine ja töö seadmega

•

Kandideerimiseks palume saata CV hiljemalt 23. maiks 2014
aadressile aivar.kaldaru@palmako.ee Lisainfo www.palmako.ee või

Konkurentsivõimelist töötasu
Osalustasu
Boonussüsteemi

keskharidus
kasuks tuleb tehniliste oskuste olemasolu

Tööd saab TEHNOLOOG
Töö kirjeldus
Toote valmistamise tehnoloogia kirjeldamine ja tööajakulu arvestamine

erinevatele metallitöötlemisseadmetele. Materjalide ja ostuosade kulu
arvestamine valmistatava toote hinna kalkuleerimiseks. Toote hinna
eelkalkulatsioon.

Nõudmised kandidaadile
tehniline haridus
ja

•

modeis-tuvõ

TOOTMISTÖÖTAJATELE

Ettevõte pakub:

jooniste lugemise oskus

Ettevõte
pakub
ja

•

tödsabile mitekülgs

AS Palmako pakub tööd Laekveres

Ettevõte pakub
stabiilset ja mitmekülgset tööd
•

•

•

CV saata: jana.nurmela@balticfibres.ee, lisainfo telefonil 32 95683

metallide töötlemise põhimõtete tundmine
mõtlemis-ja otsustusvõime

saata
CV

•

meeldivat kollektiivi
kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid
töötasu vastavalt oskustele ja kogemustele

Tööd saab ka VÄRVIJA

CV saata
kuni 28. maini
aadressil
tiit@heti.ee
info telefonil:
3258700
Raua 1, Kadrina

www.heti.ee

E-R: töö toimub esmaspäevast-reedeni 08:00-17:00
päevane E-P: töö toimub vahetustega 08:00-18:00
päevane E-P*: töö toimub vahetustega 07:00-16:00
öine E-P: töö toimub vahetustega 18:00-06:00
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Parim geograaf
õpib Tapa Gümnaasiumis
Nädalavahetusel Võrus toimunud geograafiaolümpiaadil
saavutas esikoha gümnasist Tanel Paju, kes käib 11. klassis.
Tapakal, keda juhendas õpetaja Eve Kasekamp, oli eriti tihe
rebimine võidu eest ühe Tallinna Reaalkooli õppuriga, keda
Paju suutis lõpuks edestada vaid ühe punktiga.
Olümpiaad koosnes kolmest voorust, kus osalejad pidid näitama planeerimisoskust maakaardil, teadmisi kooliprogrammis õpetatava kohta ning täitma ka ülesandeid maastikul. Esikuuikusse platseerusid veel Hugo Treffneri Gümnaasiumi ja
Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilased. Teine olümpiaadil
osalenud läänevirukas, Mariliis Reineberg Rakvere Gümnaasiumist, saavutas 12. koha. Üleriigilisel gümnaasiumiosa
olümpiaadil osales kokku 34 taibukat noort.
Tõnu Lilleorg

Suitsuprii klassi konkursi lõpetas
edukalt 88 protsenti osalenud klassidest

Tänavuse kooliõpilastele suunatud ennetusprogrammi „Suitsuprii klass 2013/14“ lõpetas Lääne-Virumaal suitsupriina
kokku 43 klassi ehk 88% kõigist alustanud klassidest, kirjutab
maavalitsuse kodulehekülg.
Oktoobris alustasid võistlust Lääne-Virumaal 49 klassi 16
koolist, kokku 706 õpilasega. Kuus kuud kestnud võistlusel
olid suitsupriina 43 klassi 622 õpilast. Võistluse olid sunnitud
katkestama kuus klassi, kuna kõik õpilased ei suutnud tubakatoodetest loobuda.
Suitsuprii klassi võistlusest osavõtt oli vabatahtlik ning põhines vastastikusel aususel ja usaldusel. Vastutus kontrolli eest
on õpilastel ja õpetajatel endil. Suitsupriiks olemine ei tähenda ainult mittesuitsetamist. Võistlusel osalejad peavad olema
priid ka muudest tubakatoodetest, nagu vesipiip ja nuusk-,
närimis- või huuletubakas ja e-sigaret. Enam kui 20 Euroopa
riigis läbiviidava “Suitsuprii klassi” peamiseks eesmärgiks on
ennetada või edasi lükata suitsetamise ja suitsuvabade tubakatoodete tarbimise alustamist.
Lääne-Virumaa suitsuprii klassi võistluse edukad lõpetajad
olid Salla Põhikooli 4.-6. ning 5. klass, Rakke Gümnaasiumi 5.
ja 7. klass, Rakvere Reaalgümnaasiumi 6.b klass, Rakvere
Gümnaasiumi 5.b ja 4.a, Uhtna Põhikooli 5.-6. klass, Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 7.a, 7.b ja 12.
klass, Põlula Kooli 4. ja 5. klass, Haljala Gümnaasiumi 5.a ja 5.
b klass, Roela Lasteaed-Põhikool 9. klass, Tamsalu Gümnaasiumi 4.a, 5.a ja 6.a klass, Tapa Vene Gümnaasiumi 6.a, 7.a,
8.b klass, Tapa Gümnaasiumi 9.a klass, Võsu Kooli 4.-5., 6., 7.,
8. ja 9. klass, Kadrina Keskkooli 5.b, 5.c, 6.a, 6.c, 7.a, 7.b, 7.c,
8.a, 9.a klass ja Vasta Kooli 5. klass.

Maakonna kõigi edukalt lõpetanute vahel loositi välja 4 rahalist preemiat suurusega 66 eurot, mida klassid saavad kasutada matka, ekskursiooni või muu toreda klassiürituse korraldamiseks. Loosiõnne oli seekord Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
4.b ja 6.a klassil, Põlula Kooli 4. klassil ja Tamsalu Gümnaasiumi 6.a klassil.
Kõigi suitsupriilt lõpetanud klasside vahel loosis ka Tervise
Arengu Instituut välja 15 rahalist preemiat suurusega 320 eurot, mida klass saab kasutada matka, ekskursiooni või muu
klassiürituse korraldamiseks. Lääne-Virumaal naeratas loosiõnn Kadrina Keskkooli 5.c klassile.

Haljala noortebänd subDominant koosseisus koosseisus Leho Lepler, Sander Aleks Paavo, Kelly Vask ja Hendrik Lahi. Pildil
Foto: Katrin Kivi
näha trummar Simo Atso vari.

Haljala väärtustab kuulumist Euroopa Liitu
Haljala Gümnaasiumis tähistati Euroopa päeva konverentsiga, kus koolinoortele rääkis
Euroopa Liidust transpordivolinik Siim Kallase kabinetiülem Margus Rahuoja. Lisas
Brüsseli ametniku sõnavõtule
toimus koolis ka mälumäng
Kuldvillak, mille küsimused
olid välja mõelnud Haljala
Gümnaasiumi noored.
„Rahuoja rääkis noortele oma
väga huvitavast tööst ja inimestest Brüsselis,“ oli Haljala
vallavanem Leo Aadel ettekandega rahul.
Mis ajendas tähistama Euroopa päeva? „Väärtustame Euroopa Liitu ja neid võimalusi,
mis liikmeks olemisega kaasnevad,“ selgitas Aadel. „Haljala
vald on Euroopa Liidust ainult

võitnud.
Palju on tehtud japalju on veel
tegemisel. Praegu on mul hea
meel, et esimese hooga kõike
ei jõudnud korda teha,“ viitas
vallavanem kooliga seotud
töödele. „Toona oleksime renoveerinud sarnaselt teiste
valdadega koolimaja karbi.
Viibimine võimaldas mõelda
karbist välja ja tulevikus on
meil huvitava lahendusega
mugav ümara vormiga kooli-

maja.“Õhtul esinesid Haljala Rahvamajas SubDominant ja Ott
Lepland. „Pakkusime noortele
välja kolm esinejat ja nad ise
eelistasid Otti,“ põhjendas Aadel
valikut.
peaesineja
„SubDominant on aga meie
kohalik noorterbänd, väga an-

dekad noored.“ Arvestades, et
tegemist oli tasuta kontserdiga, oleks võinud olla rohkem
pealtvaatajaid. Nii kohalikud
noored kui ka Ott Lepland võtsid esinemist täie tõsidusega.
Lepland rääkis, et on varemgi
sellistel üritustel esinenud.
„Mõned aastad on jäänud vahele, kuid jah, nii Euroopa
päevadel kui ka noortele olen
varem esinenud,“ nentis ta ja
tunnistas, et väiksele publikule
laulmine on tema jaoks samuti
nauditav. „Eks see ole professionaalsuse küsimus.“ Pärast
kontserti said noored küsida
autogrammi ja teha pilti
poppstaariga.
Mida Ott Lepland arvas Tanja
esinemisest ja Eurovisioonist?
„Tanja on äge, laul oli väga hea

ja ta esines ülihästi. Muidugi
on kahju, väga kahju, et ta edasi ei saanud. Eurovisioonil ongi võimatu ennustada, mis lugu rahvale meeldib, mis mitte.
Ja eks muutu Eurovisioonil ka
trendid, diskolood ei lähe
enam nii hästi kui varem.“
Euroopa päeva tähistatakse
alates 1986. aastast 9. mail pidustustega nii liidu liikmeskui ka kandidaatriikides. Euroopa päev on iga-aastane
tähtpäev, millega pühitsetakse
rahu ja ühtsust Euroopas, aga
seda nimetatakse ka sallivuse,
inimõiguste ja Euroopa integratsiooni päevaks.
Katrin Kivi

Kuulutaja

~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~
~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~~ ~

~

~

~ ~ ~~~

~~~~

~ ~ ~ ~ ~~

~~

~~

~

~

~

~ ~

~ ~ ~ ~~

~ ~~

~ ~ ~ ~~

~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~~ ~ ~~~~~

~

~

~ ~ ~~

~~

~~

~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~

~~ ~~

Alates

1958

~

~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~

~~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~
~~~ ~

~~~

parimad!

~ ~ ~~ ~~~~~ ~~ ~

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~ ~
~ ~

Mina valin

~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~

~~~ ~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~~

RAKVERE MÜÜGIESINDUS:
Laada 41 (Rakvere bussijaama vastas)
E-R 9.00-17.30

tel. 324 2352

rakvere@aknakoda.ee

www.aknakoda.ee

Intervjuu
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VELLO LÄÄNEL
on olnud 51 aastat üks amet (aja)kirjanik
-

seejärel kandidaaditöö (praegu võrdub doktoritööga) rah-

Ajakirjanik ja kirjanik
Vello Lään on pidanud
51 aastat sama ametit
ning lisaks ajakirjanikutööle on tema sulest
ilmunud 53 raamatut.
Teenekas mees on tänaseni vitaalne, näiteks on ta mänginud
40 aastat sulgpalli ja
on selle ala tänavune

vusringhäälingust.
Meenutage palun mõnda põnevat seika senisest elust?

nõustaja, Hardi välismaafirmas (asukohaga Viljandis) üks
juhtidest, Martin ARKi juhataja ja liiklusõpetaja Jõgeval.
Huvialad?

Olen kõige rohkem tundnud 40 aastat olen mänginud sulgrõõmu
spordiajakirjaniku palli, ka tänavu õnnestus seetööst ja seoses sellega meenub nioride klassis Eesti meistriks
Znamenskite memoriaalvõisttulla.
lus Moskvas, mis muide on seMilline muusika teile meelniajani Venemaa tähtsaimkergejõustikuvõistlus. Andsime dib?
kadunud Tiit Rääguga reporLaulsin seitse aastat Tartu
Meeskooris,
taaži Lužniki hiigelstaadioni Akadeemilises
kõige ülemistest reporterikaseega meeldib hea klassikaline
biinidest, suurivaevu nägime muusika, aga ka meloodilised
jooksjate numbreid all rajal. eesti laulud.
Põrgulikus kuumuses lubasime endale luksuse ja jõime Mida põnevat te meenutaksihead tšehhi õlut, mida Eestis te eelmisest aastast?
Üle-eelmisest meenub 75. juupolnud saada, aga seal pressibaaris ikka pakuti. Arvasime, beliaasta, mida tähistasin mäet mida pudel-kaks õhtu jooklestusraamatuga „Seitse ja
sul mehele ikka teeb, aga järspool“, aga eelmisest „Viimane
ku märkasime, et keel läheb poistelend“ Treffneri kooli viimasest poisteklassist, pärast
pehmeks, suurivaevu jõudsime otsereportaažiga lõpuni. meid jäid üksnes segaklassid.
Tagantjärele olime targad: enne töö, siis lõbu!
Millised on teie plaanid?
Alustasin raamatuga Alo RitTeie perekond ja lapsed?
singust, kellega koos õppisime
Oleme koos proua Ingega üles Treffneri koolis ja ülikooli ajakasvatanud neli last. Illari on loo-keeleteaduskonnas. LugeTartu Ülikoolis osakonnajuhajani ei jõua see küll varem kui
taja, psühholoog Kristel samas järgmise aasta suveks.

Eesti meister seenioride klassis.
Hillar Kohv
Vello Lään, teie sünnipäev ja
sünnikodu?
Sündisin 9. juunil 1937 Tartus.
Mul on juba lapsepõlvest saati
puudunud igasugune tehnikahuvi, seega jäi üle üksnes teine
pool vaimumaailm. 51 aastat
olen pidanud vaid üht ametit
(aja)kirjanik. Ka praegu kirjutan raamatuid, neid on seni ilmunud 53.
-

-

Millistes koolides olete õppinud?
Treffneri gümnaasium (tollal
A. H. Tammsaare nimeline
Tartu 1. keskkool), Tartu Ülikooli ajaloo-keeleteaduskond,

Foto: Sille Annuk

Aiamööbli
komplekt

A2&&0

Maxi Grupp OU

259,0(T*

Mob. 5039318

Koeraaedik
180x180x120cm

139,00

TOOTED PARIMA
HINNAGA, OSTA NETIST
www.epood24.eu
või laost: Lääne-Virumaa
Pajusti.Tartu mnt 2.
Kontakt: Kulla OÜ
info@epood24.eu
Tel 53005016
Liisinguga 0 € sissemaks
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Väikeveod Eesti linnades
Kolimine, tõstetöö ja montaaž
Ebavajaliku äravedu
Pakkematerjalide müük

p eSfi
AkdaKcikdlt oi

www.aknakeskus.com

r

Lääne-Virumaal: 51 50 996

r

marko@aknakeskus.com

Jalgrattad suur valik naistele (hind 155 c),
-

KUMIbJÜNlPOÜD

lastele (hind alates 75 €) ATV-d, rollerid, krossikad
Rakvere Vilde 14 bussijaama vastas

•

E-R 9.30-17.00 L 9.30-14.00

-

•

uued ja kasutatud

Telefon 324 4240

12

Tasub teada

Kuulutaja reede, 16. mai 2014

MÕNE REAGA

Rakvere Rattaööga abistatakse vägivalla
ohvriks langenud naisi ja nende lapsi

Rakvere Rattaöö korraldajad valisid heategevuspartneriks Virumaa Naiste Tugikeskuse, et abistada Lääne-Virumaal naistevastase vägivalla ohvreid ja nendega kaasas olevaid lapsi.
6. juunil Rakvere linnas toimuva Rakvere Rattaöö osalustasuga otsustasid korraldajad toetada naistevastase vägivalla ohvrite abistamiseks 2012. aastal loodud MTÜd Virumaa Naiste
Tugikeskus, kes pakub piirkonnas vägivalla ohvriks langenud
naistele alates 2013. aasta aprillist tasuta nõustamist ja sama
aasta maist ka majutamisteenust turvakodus.
Rakvere linnavolikogu esimees Marko Torm märkis, et naistevastane vägivald on tõsine probleem nii Eestis kui ka Euroopas, ja tõi esile MTÜ Virumaa Naiste Tugikeskus juhatuse liikme Merle Albranti taotluses esitatud kõnekad faktid.
„Merle Albrant tõi oma taotluses välja, et ajavahemikul aprillist kuni detsembrini 2013 on naised pöördunud Virumaa
Naiste Tugikeskuse poole oma muredega 114 korral. 2014.
aastal jaanuarist kuni märtsini 53 korral,“ osutas Torm faktidele, kus koduseinte vahel toimuva vägivalla all kannatavad
naised ning seda vägivalda pealt näinud lapsed.
Virumaa Naiste Tugikeskuse soov on heategevusliku toega
laiendada teavitust, et abivajajad teaksid, kuidas ja kust abi
leida. Teine konkreetne suund on psühhoteraapiateenus, mida vägivalla üleelanud naistele ja lastele pakutakse. Norra
fondide kaudu on Virumaa Naiste Tugikeskus saanud küll raha miinimumtundide jaoks, kuid tegelike tulemuste saavutamiseks vajavad paljud abivajajad jätkutunde.
Rattaöö korraldajad kutsusid üles seadma Lääne-Virumaal
elavaid isikuid ja peresid või Lääne-Virumaal tegutsevaid ja
kohaliku kogukonna hüvanguks tegutsevaid organisatsioone
4. aprilist kuni 14. aprillini. Tähtajaliselt saabus kaks taotlust,
millele korraldajad lisasid www.virumaateataja.ee lehel hindamiseks omalt poolt kolm kandidaati.
Heategevuspartner selgitati välja rahvahääletuse ja korraldajatehinnangu tulemusena. Projekti eestvedajad Virumaa Teataja peatoimetaja Aarne Mäe ja Rakvere Karmeli koguduse
pastor Gunnar Kottiesen tänavad kõiki, kes võtsid vaevaks teha oma ettepanekuid, hääletada veebis ning kirjutada ja toetada ühte või teist taotlejat.
Rakvere heategevuslik Rattaöö toimub Rakveres 6. juunil.
Heategevuseks kogutud vahendid annavad Virumaa Naiste
Tugikeskusele Rattaöö korraldajad üle 7. juunil kell 12 Rakvere Pika tänava laada kultuurilaval.
Kristel Kitsing

Toidumärgistus
muutub arusaadavamaks

Põllumajandusminister Ivari Padar tutvustab Riigikogus esimesel lugemisel toiduseaduse muudatusi, millega paraneb
toidu koostisosade märgistuse leitavus pakenditel. Näiteks
määratletakse esmakordselt ära müügipakendil kohustusliku
teabe esitamise vähim kirjasuurus.
Selgemalt tuleb hakata tähistama ka allergeenide sisaldust,
toidu päritolu ja alates 2016. aastast muutub kohustuslikuks
toitumisalase teabe esitamine.
Toiduseaduse muudatused jõustuvad eeldatavasti 13. detsembrist 2014.

Tapa tõmbab veevedu koomale
Täna veab vallavalitsus joogi- ja tarbevett 55 Tapa majapidamisele ning sellele kulub 1200 eurot kuus. Samas on praktiliselt kõigil linna majapidamistel võimalus liituda ühise veevärgiga tänu veevärgi renoveerimisele, mis jõudis lõpule mullu kevadel.
Vallavalitsus teatas valla kodulehel plaanist lõpetada suve lõpul veevedu ning soovitab kõigil asjassepuutuvatel veevärgiga ühinemiseks pöörduda ASi Tapa Vesi kontorisse. Sealt saavad majaomanikud tehnilised andmed lähima liitumispunkti
kohta ning kontaktandmed tööde võimalike teostajate kohta,
selgitas veefirma tegevjuht Aare Palmsalu. Peamiseks tööks
liitumisel on kraavi kaevamine, lahtiste kätega majaomanik
saab plasttorude ühendamisega ka ise hakkama. Tööde võimalik maksumus sõltubki sellest, millises mugavustasemes
tellib majaomanik töö: kas piisab kraavi kaevamisest või soovitakse „võtmed kätte“-lahendust. Mitmete Tapa linna elamukruntidel asuvate kaevude vesi on tänini reostatud lennukipetrooliga, millega reostas ülemist põhjaveekihti nõukogude sõjaväeosa.
Reostus on suurem linna lõunaosas ehk raudteest Paide poole jääval territooriumil. Sügavamast põhjaveekihist ammutab
Tapa Vesi puhast vett.
Tõnu Lilleorg

E-R: 10:00

-

18:00

L: 10:00 15:00
-

P: SULETUD

Kaupluses “ÄH!” on
kaardimakse võimalus.

JURIST
ANNAB NÕU

Ägedaid hilpe saab nii osta kui müüa
Rõivaste taaskasutus
on Eestis jätkuvalt populaarne, tõusuteel on
komisjonimüük ülearuseks jäänud riided
saab vastavates poodides teatud tingimustel
edasi müüa.
–

Maris Marko
Rakveres toimetab taaskasutust propageeriv komisjonikauplus ÄH! Ägedad Hilbud.

Kauplus on avatud olnud
nüüdseks pool aastat, mille
käigus on saadud palju kogemusi, leitud püsikliente ja läbitud isegi väike remont, rääkis kaupluse omanik Tanel Ibrus.
„Kaupluse peamiseks
sihtgrupiks on naised vanuses
15-60, kuid ägedamaid hilpe
leiavad sealt ka lapsed ja mehed. Samuti on meil lai valik
aksessuaare: kotid, vööd ning
ehted, aga müüme ka jalatseid.“
Kaupluse toimimispõhimõte
on lihtne. „Klient toob oma
kauba, meie vaatame üle ning
kanname kõik vastavalt esemete kirjeldusele arvutisse.
Kui kliendil on soovitavad hinnad teada, on meie jaoks töö
lihtsam. Tavaliselt ei osata aga
oma esemetele hinda panna,
sel juhul teeme seda meie
ning klient annab oma kinnituse, et on hindadega nõus,“
selgitas Ibrus. „Sealjuures tuleb arvestada ka meiepoolse
juurdehindlusega, milleks on
30-80 protsenti, sõltuvalt eseme hinnast.“
Kui

leping

on

sõlmitud,

pan-

nakse kaubale hinnasilt ning
läheb müügiks. „Enamiku
kaubast pildistame üles ning
paneme oma Facebooki fännilehele, kust saab ka postiga
tellida,“ märkis Ibrus. „E-kaubandus on aktiivsust kogumas
ning seda võime isegi kinnitada. Facebookis on meil üle
2000 fänni, reaalselt saadame
5-10 postipakki nädalas.“
Lepingu kehtivusaja jooksul
on võimalik kliendil küsida
kauplusest kohapealt, meili
või Facebooki vahendusel,
kuidas tema kauba müük on
sujunud, ning soovi korral tasutakse talle müüdud kauba
eest. „Üldjuhul võetakse müüdud kauba eest tasu välja lepingu lõppedes. Lepingu lõppemise kohta teavitameklienti
ning paneme müümata jäänud kauba tema jaoks kokku.
Kui kaubale järele tullakse, toimub ka arveldus,“ täpsustas
Ibrus.
„Aasta algusest on meil hoiutasu 50 eurosenti müümata

jäänud eseme eest. Lihtsalt
öeldes on see riidepuu rent ja
hinnasildi maksumus. Teistest
kirbukatest eristab meid see,
et riiulitega stange renti meil
pole. Kui aga kõik esemed
saab müüdud, ei pea hoiutasu

maksma.“

Kui mõni asi jääb müümata,
pakub ÄH! klientidele võimalust esemed heategevuseks
annetada. „Kogume suurema
portsu kokku ning toimetame
hädasolijateni. Meilt saab abi
ka siis, kui traagilise sündmuse tõttu on keegi kodu kaotanud. Andke endast märku
ning üheskoos leiame midagi
ägedat selga ja jalga,“ kutsus

Ibrus hättasattunuid kauplusesse pöörduma. „Teretulnud
on ka kaup, mis lihtsalt annetusteks tuuakse.“
„Püsikliente on meil tekkinud
üsna palju. Samuti ka kliente,
kes meie teenuse kaudu äri
teevad. On juhtumeid, kus kasutatud rõivaste kauplusi külastavad püsikliendid otsivad
väga odava hinnaga ilusaid riideid, ostavad ära, kasutavad
natuke ning toovad meile aja
möödudes kallimalt müüki,
teenides ise vaheltkasu,“ kirjeldas Tanel Ibrus kaupluse
toimimist.
„Samuti on juhuseid, kus näiteks kleit tuleb meile müüki ja
leiab ostja. Ostja kannab paaril
korral pidulikul üritusel ning
toob sama hinnaga müüki tagasi, kust kleit leiab uue omaniku, kes sama taktikat kasutab ja eseme uuesti meile
müüki toob.“
Rakveres on taaskasutuspoode üsna palju, sealhulgas ka
mitu sellist, kus inimene oma
asju müüa saab. „Me ei suhtu
konkurentidesse kui vaenlastesse. Pigem näeme neis koostööpartnereid ning ootame õiget ideed ja hetke, mil väed
ühendada,“ rõhutas Ibrus.
ÄH! soovitused:
*Parim kaup on hooajakaup.
Suvel talvejope müümine ei
edene ja talvel on lühikeste
pükste kandjaid üsna vähe.
*Kaup peab olema puhas ja
korrektne.
*Lepingu sõlmimiseks tuleb
tuua vähemalt kolm eset. Kui
leping sõlmitakse enam kui
100 kaubaartikliga, on hoiutasu osas ka soodustus.

Kontoritehnika Hoolduskeskus
hakkab remontima ka kodumasinaid
Kontoritehnika Hoolduskeskus OÜ, mis laienes Rakveres
äsja uuele teeninduspinnale,
hakkab oma senises vanas
asupaigas Laada 41 teostama
kodumasinate remonti.
„Meilt on seda teenust väga
palju küsitud ja kuna ruumipuudus ei ole enam probleem,
siis otsustasime asja ära

teha,“

lausus ettevõtte juhataja Andre Pronin. Pronin kinnitas, et
remonti võetakse pea igasutelereid,
gust kodutehnikat
–

raadioid, printereid, arvuteid,
mängukonsoole, fotoaparaate
ja soovi korral kas või triikraudu. „Ainult külmkappe ja pesumasinaid ei hakka me remontima,“ märkis ta. „Esiteks

vajab see suuremaid ruume,
teiseks on Rakveres selle ala

spetsialistid olemas.“
Koduelektroonika Hoolduskeskuse kodumasinate remonditöökoda tegutseb Rakveres aadressil Laada 41, Rakvere bussijaama vastas.
Aivar Ojaperv

Lugeja küsib: Seoses töömahu suurenemisega värbame uusi klienditeenindajaid, kes läbivad vahetult
töösuhte alguses 7-nädalase koolituse, mille jooksul
nad
töölepingujärgseid
ülesandeid veel ei täida. Tuginedes oma varasemale
kogemusele, et koolituse
ajal ei avaldu töötaja osku-

sed/sobivus ametikohale,
kas võib rakendada kliendi4-kuulist
teenindajatele
katseaega alates eespool
mainitud koolitusperioodi
lõppemisest ehk alates momendist, kui uued töötajad
hakkavad reaalselt iseseisvalt
töölepingujärgseid
ülesandeid täitma?
Vastab

Tööinspektsiooni

Lääne
inspektsiooni
Ülle Mustkivi
tööinspektor-jurist

Tööandja ja töötaja peavad
arvestama, et töölepinguseadus eeldab, et kui isik
asub tegema tööd, mille
eest on ette nähtud tasu, siis
on temaga alates tööle lu-

bamise hetkest tekkinud
töösuhe. Kui töölepingus ei
ole kokkulepet katseaja lühemas kestuses või selle
ärajätmises, kohaldatakse
hindamisperioodina seadusest tulenevalt automaatselt
neljakuulist katseaega tööle asumise päevast arvates.
Seega peaks töötaja väljaõpe toimuma katseajal ehk
tööle asumise esimesel 4
kuul. Kuna töösuhe on tasuline, on tööandja kohustus
maksta töötasu arvates tööle asumise päevast.
Tööandja soov rakendada
katseaega alles pärast koolitusperioodi lõppemist ei ole
kooskõlas katseaja kohaldamise põhimõtte ja eesmärgiga. Kuna tööandjal on ettenähtud 7-nädalane kooli tusaeg, mil tööülesandeid ei
täideta, peab ta arvestama,
et töötaja tervise, oskuste,
teadmiste, isikuomaduste ja
võimete vastavuse hindamine tööprotsessis on võimalik katseaja ülejäänud
aja ehk 2 kuu jooksul arvates tööle asumise päevast.
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Lõppes kevadine metsloomade
marutaudivastane vaktsineerimine
Veterinaar-

ja Toiduamet lõpe-

tas täna kevadise rebaste ja

kährikute suukaudse marutaudivastase vaktsineerimise
riigipiiri aladel.
Vaktsiini külvati väikelennukitelt 9 325 ruutkilomeetri suuruses puhvertsoonis Venemaa
ja Lätiga piirnevatel aladel.
Vaktsiini külvamist alustati
Lõuna- ning Kagu -Eestist,
seejärel teostati vaktsineerimist Ida-Virumaal ning peale
Venemaa-poolse
puhverala
vaktsineerimist suunduti pikki
Eesti-Läti piiri alates idast lääneni kuni (Pärnu laheni).
Puhvertsooni vaktsineerimiseks kulus kokku 10 päeva.
Marutaud on loomade ja inimeste

ägedakujuline

närvisüs-

teemi

kahjustav viirushaigus,

mis lõppeb alati surmaga. Viimase poole sajandi jooksul oli
metsamarutaud kõikjal Eestis
väga levinud. Haigus hakkas
kiiresti vaibuma peale metsloomade
marutaudivastase
vaktsineerimise
alustamist
2005. aasta sügisel. Aastatel
2006-2010 külvati marutaudivaktsiini kaks korda aastas kogu Eesti pinnal. Kuna viimase
viie aasta jooksul on Eestis
marutaudi täheldatud üksikutel juhtudel Kagu-Eestis mõne
kilomeetri kaugusel Venemaa
maismaapiirist, jätkati alates
aastast 2011 vaktsineerimist
vaid ohustatud aladel riigipiiril, takistamaks haiguse taaslevimist Eestisse naaberriikidest

Laealla

pärit nakatunud rebaste ja
kährikute vahendusel.
Eelmisel kevadel kuulutas Veterinaar- ja Toiduamet Eesti
ametlikult marutaudivabaks
maaks.
Veterinaar- ja Toiduamet tuletab meelde, et loomaomanik
on kohustatud jälgima, et tema kassil ja koeral oleks regulaarselt teostatud marutaudivastane vaktsineerimine.
Kõigist ebaloomulikult käituvatest või marutaudile iseloomulike tunnustega loomadest
tuleb kohe teavitada piirkonna
volitatud veterinaararsti.

&

VÕIDA

3D NUTITELER

Kuulutaja

Tapa valla
heakorrakonkurss ootab kandidaate
Kevad on sel aastal olnud varajane ning koos soojade ilmadega on käes parim aeg majaseinu värvida, peenraid kujundada ja lilli istutada. Et iluloojaid innustada, kuulutas vallavalitsus välja heakorrakonkursi, kuhu oodatakse kandidaatide esitamist. Niisiis, kes on
märganud Tapa valla haldusterritooriumil asuvat kena ko-

duaeda, korras ühiskondliku
või tootmishoone ümbrust või
ka küla, külaosa, tänavat või
midagi muud, palutakse sellest 15. juuniks teada anda valla kunstnik Liina Kaldile. Kas
meilil liina.kald@tapa.ee, telefonil 322 9673 või Tapa vallavalitsuses kohapeal.
Konkursil osalemine on vabatahtlik ja osalemisest huvita-

tud kodanikud võivad registreerida ennast ka ise. Esiletõstetud objektide seast valib hindamiskomisjon välja kaunimad koduaiad ja ümbrused,
mis esitatakse maakondlikule
konkursile, mille seast parimad saadetakse üleriiklikule
kauni kodu konkursile.

NEYMAR JR-I UHKE PARTNER:

KÜLASTA VEEBISAITI

SAA SINAGI TŠEMPIONIKS!

WWW.PANASONIC-BATTERIES.COM

Tõnu Lilleorg

Laada 18, Rakvere

A
KÕIK parfüümid ja lõhnad

Sl

K
t

KÕIK naiste
joped ja
mantlid

Laste DISNEY
dušlgeelid,
šampoonld

vahtvärvld

KÕIK

meeste

joped
vC
V'-'

li

uta

äs!

-c;

töiSS

-20%

-

KÕIK lugemlsprlllld
ji

Meeste
peokingad

Valik meeste
vabaaja- ja Ä
pidulikke
rõivaid
(

SUUM
valik!

-20%
Meeste suvejalatsld

KÕIK

>20%
F

Tel: 32 23 908

E-R 9.00-18.00
9.00-15.00
L
P suletud

Laste
retuusid

Suurvaük! Suurjvälik!

/

NABO käekotid!
■

Uu?SSup!

Uus
B
Kaup!
*

-20% toodete soodustus kehtib kuni 22.05.2014
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14 Reklaam
*

Kõik pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub! Piltidel on illustratiivne tähendus!
*

Vaata lisaks pakkumisi koduleheküljelt: www.ogelektra.ee

SOODUSPAKKUMISED!
*

Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta!

16-18.05
Keeduvorst

NÄDALÕPUKMISE

3.24

1.74

kg

HEA
HIND

3.28

Sulatatud juust Sõprus

Pikk sai juustuga

Makaronisalat

juustuga
kg

210g

HEA
HIND

HEA
HIND

0.68

2.68

0.78

0.48
2.29

Keefir Hellus

150g / Tere

2,5%, 330ml / Tere

HEA
HIND

0.47

0.48

0.42
1.27 €/L

3.20 €/kg

€/kg

HEA
HIND

Jogurt Hellus

Konserveeritud herned

Magus mais Jamar

Päevalilleõli

Lahja alk. jookLong Drink

Lemmiklooma söödamaterjal

1kg 2 sorti Tere

Fit Food

400g 220g

Solnetšnaja Dolina
1L

Gin 5,5%, 1,5L

(term. töödeldud)

Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib

1kg

/

/

/

690g neto450g
/

-32%

1.44

1.34

0.98

-30%

0.58

0.94

HEA
HIND

-36%

1.84

0.44

2.09 €/kg

kahjustada Teie tervist.

1.58

1.18

2.00 €/kg

1.99
1.33 €/L

0.88

+0.08

*

Jaani grillvorst

Kurk (pikk ,kiles) import
Soome/Rootsi
1kg

1kg

2.48
*

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

*

AINULT19.05

(maitsestatud)

AINULT18.05

Olivia

1L

250g

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5 pdl!

*

Kohupiimasaiake
70g

AINULT20.05

Mugulsibul
1kg

1kg

-25%

1.98

1.48
*

0.19

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

*

AINULT21.05

1kg

-38%

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10tk!

porgandiga
1kg

-59%

*

AINULT23.05

Hea grillvorst riisi-ja

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

*

Eesti Juust

Kohupiim Ricotta

Heeringafilee Matjes

Hautatud sealiha Minu

(riivitud) 25,2%
200g

Originaal Otto

(traditsiooniline) 240g
190g

250g

-29%

1.38

-29%

0.98

200g

0.54

-37%

0.34

4.90 €/kg

1.58

/

-38%

0.98

1.70 €/kg

2.32 €/kg

Plaadikoogi-

Seljanka 3min

Küpsised Käbi Adugs

Kuivatatud jõhvikad

1kg

pulber

(lihata) 480g

800g

Zelta Rieksts

-47%

3.68
Brasiilia pähklid Zelta
Rieksts100g
1.48

-34%

0.98
9.80

€/kg

Nõudepesuvahend
Fairy(sidrun)
500ml

0.94

-28%

0.68
€/L
1.36

Kobartomat
kg

NÄDALÕPUKMISE

HEA

HIND

/

Salvest

100g

1.13

-31%

0.78
1.95

Jõhvikamahlajook

-42%

1.04

Hele õlu A.Le Coq Premium
Tähelepanu! Tegemist on

alkoholiga. Alkohol võib

alkoholiga. Alkohol võib

kahjustada Teie tervist.

kahjustada Teie tervist.

€/L

+0.08

Tualettpaber Big Soft

Süüteplokid Fire Up

(3-kihiline)

(ökoloogilised) 28tk

16 rulli

3.98

-28%

2.88
€/rull
0.18

OSTAME KOKKU:

0.98

-41%

0.58
€/tk
0.02

4,7%, 0,5L (6-pakk)

3.69
1.23 €/L

+6x0.08

Grillsüsi Ala
Barbeque
14L

1.98

HEA
HIND

1.68
€/L
0.12

-35%

5.80 €/kg

Tähelepanu! Tegemist on

2.02

0.89

0.58

Siider Sherwood

0.89

€/L

-30%

2.23 €/kg

(pirni) 4,5%, 0,44L

2L

2.54

1.78

1.75 €/kg

Aura Fresh

0.52

-29%

0.84

€/kg

1.78

1.18

Lehträtikud Serla
100tk

1.28

-31%

0.88
0.01 €/tk

Koeratoit Darling
(liha&juurvili) 15kg

22.48

Juustu-küüslauguvõie
kg

-34%

0.58

5.16 €/kg

400g

NÄDALPKUMISE

0.88

Vahvlikompvekkide segu

6.98

HEA
HIND

16-22.05

Viineripirukas(sinepi-kurgitäidisega,

4.05 €/kg

2.16 €/kg

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

külmutatud) 390g / Eesti Pagar

1.58

0.54

0.98

2.18

19-25.05
2.24

PÄEVAKUMISD NÄDALÕPUKMISE

-45%

3.98

1.48

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10kg!

*

AINULT22.05

Seljanka põhi
1kg

3.64

2.88
*

0.44

2.71 €/kg

Einesink

4.68

HEA
HIND

-41%

0.32

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5kg!

Kirsstomat (punane)

1.19

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10kg!

NÄDALÕPUKMISE

16-19.05

-39%

1.94

0.79

Kanakoib

PÄEVAKUMISD

Rapsiõli

HEA
HIND

-36%

3.88

AINULT17.05

-44%

-49%

11.48

HHEAINAG

NÄDALPKUMISE HINAG
HEA

6.28

HHEAIN AG

Bayeri kukkel

180g

0.50

HHEAIN AG

2.78 €/kg

0.77 €/kg

RABARBERIT . Tel: 5346 1561, 512 2560. 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.

Kuulutaja reede, 16. mai 2014
*

Kõik pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub!

*

Reklaam 15
Vaata lisaks pakkumisi koduleheküljelt: www.ogelektra.ee

Piltidel on illustratiivne tähendus!

SOODUSPAKKUMISED!
16. mai 22. mai
-

Toorvorstikesed Isukas
400g / Rannarootsi

Keeduvorst Laste Isukas
400g / Rannarootsi

Viinerid Valga Maks Moorits
400g / Atria
&

Valla küüslauguvorst
440g / Rakvere
Lihakombinaat

Suitsutatud sea välisfilee

Maksarõngas 300g Rakvere

(viilutatud)
110g Rakvere

Lihakombinaat

/

/

Lihakombinaat

2.54

1.98

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

4.95 €/kg

Kanapallid
(marineeritud kurgitoorjuustu täidisega)
300g Tallegg

0.78

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

1.95 €/kg

Lihapallid
kartulipüreega

1.88

1.98

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

1.34

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

Kuivikud Minu

Mitmevilja

näkileivad

(vaniljemaitselised)

Finn Crisp

200g

3.20 €/kg

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

0.94

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

2.14 €/kg

Koorejäätis Eriti rammus
(koonuses,
ploomiga)

Viciunai

200ml

1.38
4.12 €/kg

0.98

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

1.08

1.24

(külmutatud)
335g

1.88

5.15 €/kg

4.27 €/kg

1.28

1.24

Pitsa Bolognese Go4

260g / Nõo
Lihatööstus

/

1.28

1.84

1.44

1.04
9.45 €/kg

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

3.75 €/L

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

3.13 €/kg

Sõbra juust

Jogurtijook Danone Danonki

(viilutatud)
150g

maasika
(4x100g)
400g

1.37

0.75

0.94

1.54

1.08

1.24

7.20 €/kg

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

3.10 €/kg

Kartulivahvlid

Pähklikreem Nutella

Piimašokolaad Milka

Piimašokolaad (münditükkidega)

70g 3 sorti

350g

100g 2 sorti

100g / Kalev

1.14

1.24

/

/

175g

0.64

1.48

0.51

1.28

2.55 €/kg

7.31 €/kg

Kompvekid Rokenrol
(vanilje-ja pähklimaitselised)
160g Laima
/

0.58

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

Šokolaadikompvekkide assortii
360g / 2 sorti

2.68

0.42

al

2.08

6.00 €/kg

0.94

5.94 €/kg

Greibimahl Dimes
100%, 1L

Laima

0.94

9.40 €/kg

9.40 €/kg

Jäätee Nestea

Multivitamiininektar Gutta
Max

Energiajook Burn
Energy Drink

1,5L / 2 sorti

(karboniseeritud)
500ml

50%, 2L

al 3.43
Hind alates

0.89

0.74

1.48

1.68

1.24

2.98

4.63 €/kg

al 8.28 €/kg

1.38

1.38

0.98

0.69 €/L

0.65 €/L

0.84

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

0.58
1.16 €/L

+0.08

Õlu Obolon Svetloje

Kaitstud

4,5%, 1L

geog.täh.vein

Viski Ballantine´s
Finest Scotch

Castillo delBaron

40%, 0,7L

Tähelepanu! Tegemist on

alkoholiga. Alkohol võib

kahjustada Teie tervist.

12%,0,75L / 2 sorti

Tähelepanu! Tegemist on

kahjustada Teie tervist.

Tähelepanu! Tegemist on

kahjustada Teie tervist.

Tähelepanu! Tegemist on

alkoholiga. Alkohol võib

Viin Russkii Razmer
40%, 0,5L / 2 sorti
alkoholiga. Alkohol võib

alkoholiga. Alkohol võib

UUS TOODE!

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

+0.04

Deodorant Nivea
Roll on 48h
Stress Protect

Šampoon Genera
(kummeli ja aloe vera)
500ml

(meeeste)
50ml

kahjustada Teie tervist.

0.98

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

3.98
5.31 €/L

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

12.48
17.83 €/L

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

2.68

6.98

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

13.96 €/L

1.88
37.60 €/L

1.88

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

1.38
2.76 €/L

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

+0.08

Dušigeel Dove

Tampoonid Naturella

Hügieenisidemed

Pesuloputusvahend

Men Extra Fresh
250ml

normal
16tk

Naturella
Ultra
10tk

Lenor Citrus
Rose Aroma
750ml

2.64

2.08
8.32 €/L

2.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

1.78
0.11 €/tk

1.20

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

0.98
0.10 €/tk

&

29.05

2.08
2.77 €/L

Pesupulber Bonux
Magnolia

3in1
1,4kg

2.64

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Pesuvahend Persil
Duo-Caps Expert Color
15tk / 495ml

6.59

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

4.68
9.45 €/L

4.58

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

3.48
2.49 €/kg

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

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.
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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 kesklinnas Laada 4 soe

päikseline 2-toaline korter. Korter

on re-

noveeritud, aknad on vahetatud, majas
toimiv korteriühistu. Korteriühistul plaanis maja välisfassaad korrastada sellel
suvel. HIND 32500 EUR. Helista
56814899 Kerly

Vaata pakkumisi kodulehelt!
Meie ettevõtte teised tegevusalad:

Müüa 2-toaline korter Kunda kesklinnas.
Korteris on reguleeritav uus kü~esüsteem. Majal on uus katus. Hind 6500.Galli 5063921

•

MÜÜA MAJAD

Mare Aros
maakler

Anu Veldre

Merle Nagel

maakler

maakler/hindaja

528 8670

501 3658

58 003 648

Kunda, Koidu tn 42, üp 43,3 m2, II k, rõdu

Müüa 2-toaline ahikü~ega korter Rakvere kesklinnas, linna vesi ja kanal Hind
19 900. Galli 5063921

Müüa rahulikus piirkonnas Päides, Sipelga
tänaval suvekodu aiamaaga, maja ümber
kõrghaljastus, mõnikümmend meetrit eemal jõgi. Sobib inimesele, kes naudib rahu
Krundi suurus
ja tegelemist aiaga.
Helista
1100 m². HIND
37000 EUR.
53331805 Olev

tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Pargi 4, I k, üp 25,2 m2 H: 2500
€ tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Lembitu pst 16, 27m2, remonditud
H: 4600 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Õhtu pst, III k, 38m2, renoveeritud
H: 5600 € tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kesk n 12 , üp 42,5 m2, I k, rõdu
H: 30 000 € tel: 51 16 466 Helve
H:

4300

€

•

Kinnisvara

•

ostu-müügi-üüri vahendus
Kinnisvara haldus ja hooldus

•
•

Transport-kolimisteenus

Ehitustööd
Kindlustus

Sobivusel ostame Teie kinnisvara
VAATA LÄHEMALT

www.marbergkinnisvara.eu

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: 47 000 € tel.: 50 13 658
Anu
Kunda, Koidu 83, üp 74,6 m2, III k
H: 4250 € KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Koidu 83, üp 74,7 m2, Vk H:
3050€ KÜ võlg 2800€ tel: 50 13 658 Anu

Müü a 2 t oa li ne k . m . k or t er
Rakvere kesklinnas (IV korrus). Hind
kokkuleppel. Tel 5559 3236
•

Müü a 2 t o a l in e a h ikü t t e g a
korter Rakvere kesklinnas. Otse
omanikult. Kiire! Tel 5636 4032
•

+

+

Rakvere, Võidu 74, I k., üp. 34,3 m2, retel. 52 88 670
nov, ahiküte H: 22 000
€

Mare.

Rakvere, Laada 8, IV k. H: 35 000

€

tel:

52 88 670 Mare

Rakvere, Saue 13, II k. Üp. 44 m2 H:

Müüa ilus korter Tapal, Valve 20. Aknad
on korteril vahetatud. Uued puidust siseuksed. Vannitoas seinas ja põrandas
keraamilised plaadid. Korter asub Tapa
kesklinnas. HIND 12000 EUR. Helista
55518067 Roza

Müüa Rakvere lähedal Lepnal, vaikses ja
rahulikus asukohas kolmekorruselise
korterelamu kolmandal korrusel müüa
heas seisukorras 4-toaline korter. Maja
trepikoja aknad vahetatud, toimiv ühistu, kom maksud soodsad. Aknad vahetatud, tubades ripplagi, toas kaminahi.
Läheduses Grossi laod ja tootmine.
HIND 21 000 EUR. Helista 55518067
Roza

Müüa renoveeritud 2toaline, möbleeritud korter kolmandal korrusel Tamsalus
Tehnika 7. Korter on läbi maja planeeringuga. Korteri juurde kuulub keldriboks. Parkimine maja ees. HIND 6500
EUR. Helista 5518067 Roza

kallakuga jõe suunas, jõe ääres saun,
krundil veel kelder, suvemaja, viljapuud ja
põõsad. Krunt ümbritsetud aia ja hekiga,
privaatne, hea juurdepääs aasta ringselt.
Maja on palkidest suvitusmaja pool majast on renoveeritud. Krundi
16012 m². HIND 109000 EUR.
53331805 Olev

suurus

Helista

Müüa Väike-Maarja ja Pandivere vahel
privaatses kohas Eipri külas metsa ääres
talu. Krundi suurus 86300 m². Kõrvalhooneteks on saun, kelder, ait, laut ja pumbamaja. Maja on endine rehielamu, säilinud
reheahi, rehealune, 3 suurt tuba ja 1 väiksem tuba, avar köök. Köögi all on väike
kelder . Kinnistu on jagamisel ja müüakse
mõ~eline osa kinnistust kasutuskorraga.
HIND 29900 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa suvekodu Iisakul, Kuru külas, mille
kooseisus on palkmaja, palkidest heas
korras aida-ja laudahoone. Hoovis oma
kaev, avar hoov . Peipsi järv vahetus läheduses. Kena koht, läheduses mets rannamändidega ja liivaluited. Krundi suurus
18068 m². HIND 59000 EUR. Helista

5530227 Eino

19 500

€

tel 5288 670 Mare

Rakvere, Tallinna 71, II k,üp 35,3 m2, ahitel
küte, renov, köögimööbel H: 26 000
€

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, Loode 4, II k, üp 40,8 m2, renoveeritud H: 6900 € 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: 675 €
+ KÜ
võlg 2000 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Pargi 4, I k, üp 38,1 m2 H: 2250
€ + KÜ
võlg tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,

Pargi 8,

I

k,

üp 36,4

m2

H: 5500 € 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
Tapa, Ülesõidu 6, 39 m2, II k, H: 5900 €
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Põllu 1, V k, 42,2m2, H: 6000 € tel:
51 10 478 Urmas
Tapa, Hommiku 2, 38m2, I k, H:4600 € tel:
51 10 478 Urmas
Tamsalu, Ääsi tn 19, üp 49,1 m2, V k, rõdu. H:3900 € tel: 51 16 466 Helve
Vinni v,Vinni al, Kiige tn 2, I k, üp 44,2 m2,
renov H: 17 000 € tel: 58 00 36 48 Merle
Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5 m2, I k
H: 7300 € tel: 51 16 466 Helve

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
Rakvere, Lennuki 4 IV k, üp 48,7 m2,
H: 29 900 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Kalda 16, II k, üp 62,5 m2, kamin
H: 9500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Mäe 12, IV k, üp 56 m2 H: 1300
€
KÜ võlg 3800 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Koidu 83, IV k, üp 61,1 m2
H: 5600 € KÜ võlg 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: 9 000 € tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu, Ääsi tn 11, üp 62,5 m2, rõdu.
H: 3500 € tel: 51 16 466 Helve
Kadrina, Kalevipoja 10, üp 66,2 m2, V k,
rõdu H: 16 000 € tel: 51 16 466 Helve
Vinni v, Kiige 3, I k, üp 63,5m2, H: 6000
€
KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Rakvere,

m2,
üp

krunt Kanrbiku,721

Müüa Võsu keskuses Jõe ääres tore suvituskoht, merest ca 250 m kaugusel. Krunt

+

Müüa heas asukohas Rakvere kesklinnas
Koidula tn 3-toaline korter, laminaat
parke~ kõigis tubades, 10 aastat tagasi
renoveeritud. HIND 28500 EUR. Helista

Müüa privaatses asukohas Rakveres, Silla
tn, kesklinna lähedal ridaelamuboks. Elamus on 5-tuba, oma küte, keskküte, õhksoojuspump ja elektriküte. Toimiv ühistu,

elamul on madalad kommunaalkulud.
Hoones puitpõrandad, mööbel jääb soovi
5530227 Eino
korral sisse, 2 tuale~ruumi, saun, eraldi
seisev garaazh ja puukuur, kinnistul on
oma väikese aiaga hoov ja terrass. HIND
88000 EUR. Helista 5530227 Eino
OSTAME KINNISVARA IDA-VIRUMAAL MEREÄÄRSETES PIIRKONDADES.
Helista 5814 7077 Liidia
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 KOHTA.

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

+

+

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

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
Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, üp 153,5
m2, krunt 1284 m2, H: 19 000 € tel: 51
16 466 Helve

Müüa k.m. 2toaline korter 48 m2
Rakveres Kungla tn. IV korrusel.
Soe korter, maja keskel, esikus
seinakapp, renoveeritud vannituba,
välis-ja siseuksed ning aknad
•

Rakvere, Veski, üp 168 m2, krunt 710 m2,
2k, 5 tuba. H:75 000€ 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, kõrvalh, kaev, H: 26 600
tel: 58

vahetatud. Täiendav info 5814 7077

€

•

€

•

€

00 36 48 Merle

Rakvere, Kanarbiku, üp 72,1m2, krunt
608 m2, maj h H: 42000 tel: 58 00 36 48,
€

•

Merle

Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, üp
93,4 m2, kõrvalh, H: 22 000 tel: 58 00 36
€

48 Merle

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, kõrvalh, puur€
kaev, H: 16 000 tel: 58 00 36 48 Merle
Vinni v, Roela al, Allika tn, üp 80 m2, krunt
2600 m2, H: 47 000 € 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
Tapa vald, Nõmmküla, krunt 2 ha, privaatne ja ilus asukoht 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, saun H: 20 000 € tel: 58 00 36
48 Merle
Rakvere, J Kunderi, üp 112,8 m2, krunt
1068 m2,7 tuba H: 39 800 € tel: 58 00 36
48 Merle
Tapa v, Kuru küla, 74,7 m2, krunt 5851
m2, H: 19 900 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 m2,
H: 25 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Vahakulmu k, krunt 1 ha,
H: 13 000 €
Tapa v, Rägavere k, krunt 3 ha, H: 18 000
€ tel: 51
10 478 Urmas
Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 ha, üp
117m2, H: 18 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Koidu tn, k 911 m2, H: 46 000 € tel:
51 10 478 Urmas

KINNISVARA

Sõmeru v,

Vahendus Hindamine Korrashoid

Kindlustus Juriidiline abi

•

Müü a s o o d s a h i n na ga Ta p a
Ta m s a lu l i n na s ni n g va ll a s
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.ee Urmas
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS.
Aitan teid kinnisvara ostmisel
ja müümisel, võtan müüki teie
korteri või maja, kinnisvaraalane
konsultatsioon tasuta.
•

ja

•

•

uuendatud. Hind 18 000 €. Järelmaksu
v6imalus! Küsi infot natalia.pekonen@
hotmail.com, +358 4429 10013
•

Müüa korter Tamsalus. 4/5, 65 m2,
rõdu, vaba. Hind 3500 €. Variandid. Tel
5551 8067, Roza
•

Müüa korter Tamsalus Tehnika 7.
3/3, renoveeritudilus korter. Hind 6500
€. Kiire! Tel 5551 8067, Roza
•

Müüa Tallinnas Pallasti 33 väike
korter (16 m2). 2/5, vaba, värskelt
remonditud, WC, dushsh, uued aknad,
turvauks. E-post oslakova@mail.ru, tel

Müüa 4toaline mug. korter Rakveres

Pagusoo tn (V korrus, kamin). Hind 38
000 €. Tel 5557 5145
Müüa Haljalas renoveeritud kõigi
mugavustega 4toaline korter või
vahetada korteri, maja või suvila vastu
Rakveres, Tallinnas, Võsul, Käsmul või
mujal mere ääres. Tel 5568 6385
•

•

Müüa renov. kõigi mugavustega
4t oa line k or t er R oe l as o t se
o m a n i ku l t . Te l 5 5 5 3 7 8 7 6 v õ i
•

5551 8067, 32 30 115, Roza

Müüa asukorter Sõmeru lähedal.
Hind kokkuleppel. Tel 5649 8947
Müüa 1toaline ahiküttega korter
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal.
sees. Uus vannituba! Hind 11 600
www.kenriko.ee, tel 5083 305
Müüa hubane ahiküttega korter
Rakveres (32 m2), kus olemas kõik
vajalik (vesi, WC , dushsh, boiler,
pesumasin, pliit
soemüür, ahi,
linnaliini bussipeatus 70 m). Kohe
elamiskõlblik. Hind 15 000 €. Tel 5393
6336
M üü a k õ i g i m u g a v us t e g a
renoveeritud 1toaline korter Türil.
Tel 5294 787

kiriannale@hotmail.com

•

•

€.

•

Rakvere, Räägu tn 23, krunt 880 m2, ,
kat. tunnus 66301:015:0036, 19 100 €, tel.
52 88 670 Mare
Rakvere, Piiri 8b, krunt 713 m2,
66301:014:0180, H: 29 400 €, tel 52
88 670 Mare

Müüa 2toalinekorter Rakvere vallas

Lepnal. 48 m2, Rakvere linnast 4 km.
Hind 6500 €. Tel 5825 4063
Müü a 2t oali ne a hik . k or t er
Laekveres. II korrus, remonditud,
aiamaa, sobib suvekoduks. Tel 5340
5688
Müüa 2toaline korter (44 m2, 4/5).
Tallinna, Mustamäe, Sõpruse pst. 241.
Hind 53 800 €. Tel 5551 8067, Roza
Müüa 3toalinekorter Kungla 5. Vajab
sanitaarremonti, IV korrus. Hind 30
000 €. Tel 5111 458
Mü ü a o t s e o m a n i ku lt R a kv ere
kesklinnas asuv renoveeritud 3toaline
korter. II korrus, toad eraldi, oma
katlamaja, madalad kom.maksud,
toimiv KÜ. Info 5012 745
Müüa 3toaline korter Pajustis.
II korrus (2 korrust majas), 57 m2.
E l e kt r ikü t e ja k a m i na k o r s t e n o n
valmis ehitatud. Aknad ja välisuks on

Müüa maja Moonakülas Lääne 10,
Rakvere. 2 korrust. Hind 75 000 Tel
•

€.

5551 8067, Roza
Müüa maja (144 m2) Rakverest 12
km, hea asukoht. Ostmisel erinevad
variandid. Tel 5542 180
•

+

•

Soovin ostaremonti vajava korteri või
majaRakveres või selle lähiümbruses.
Soodsa pakkumise korral raha kohe
•

kätte! Tel 5226 500
O s t a n 1 3 t oa li se k o rt e r i ( k a
ahiküttega) Rakveres. Tel 5134 287
•

-
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Otsin kliendile sobivat maja Tapa
linnas või vallas ning 2-ja 3toalist
korterit Tapa linnas ning 3toalist
ahiküttega korterit või väikest maja
Rakvere linnas või Rakvere ümbruses.
Kõik pakkumised on oodatud,
müügiga seotud konsultatsioon on
tasuta. Info tel 5110 478 või urmas.

Tõrma Tööstuskülas

•

Ostan suurema

€.

maja Rakveres. Tel 5031 849
Ostan metsamaad. Pakkuda võib ka

ALFA ROMEO

BMW
BMW
BMW
BMW

SÕIDUKID
•

www.toonklaas.ee
•

OSTAB

5291 004

metsa-ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215

metsaraiet.
Hinnad väga head!

Tel 5666 0375

2,0TD
I,9i

CHEVROLET BERETTA
CHRYSLER CROSSFIRE
CHRYSLER VOYAGER
CHRYSLER VOYAGER

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

Müüa Opel Astra sedaan 1,8
96 . a , e l e k t r i a k n a d , p ee g li d
istmesoojendused, kärukonks.
Töökorras. Tel 5291 004
•

Müüa Opel Astra 1,4i 66 kW 1998.a,
lillakaspruun metallik, 4 ust, sedaan.
Sõi d u k v ä g a h eas k orras , omab
•

•

Müüa Suzuki Alto 2004.a 1,1 46
kW, luukpära, 4 ust. Hind soodne. Tel
•

00

-97
-97

00
06
03
-04

DAEWOO NUBIA car
DAEWOO MATIZ

1,6i
0,8i

94
99

1,7D
1,6i

88

95-98

1,2i

99-03
96

FORD TRANSIT
FORD TRANSIT
FORD MONDEO

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

02
91-94
93-04

FORD GALAXY

2,8i/aut.

SIERRA sed
ESCORT /ORION
SCORPIO sed
FIESTA

91/00

98

82-92
86-98
87-98
84-95

FORD PROBE GT

2,2 turbo/2,2i

90

FORD COURIER

1,3i

-99

HONDA CIVIC 3ust/sed

1,3/1,5i/aut

-98

ACCENT 3 ust 1,3i
PONY sed/3ust 1,5/1,3

1,5I
2,0

ELENTRA

SONATA

UUS! KIA CARNIVAL

5349 5218

-05

1,4
2,0HDI

HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI

5649 1813

94

86
92-95
95
96-98

1,0i

CITROEN C2
CITROEN C3
UUS! CITROEN C5

FORD
FORD
FORD
FORD

ülevaatust 04.2015. Eestis olnud üks
omanik. Hind soodne. Tel 5079 984
Müüa Shkoda Octavia 2010.a, l.s.
57 000 km, automaat, palju lisasi,
garantiiaeg, hooldatud Auto-100s. Tel

83-90
86

88

FIAT TIPO
FIAT BRAVO 3 ust
FIAT PUNTO
FIAT MAREA sed/car

,

talumaid,

UUS! BMW E46 coupe

CITROEN XSARA 5ust

Müüa Ford Escort 96.a, 1,4, kaks

ust, luuk. Töökorras, ülevaatus. Tel

94
94
89
83-94

E24
628I
E36 sed/compact/coupe
E38
4,0i aut.
E39
520/525TD

BMW E46

OÜ ESTEST PR

ostab metsa ja

3,0i

528/525i/524TDaut
520i/518i

BMW E34

Tel 516 4685

•

06

84-92

33/164

BMW E30
BMW E28

•

OÜ Netcom
Baltic Kinnisvara

00
1,8 turbo
1,9 TDI/2,5 TDI -00
97
3,7I/aut

AUDI 80 B4 avant/sed/quattro
AUDI 100 sed/avant
AUDI V8 quattro
3,6i/4,2i/aut

krundiga vanema

muudkinnisvara (sealhulgas maamaju
ja mereäärset maad). Tel 5623 9257
Ostan garaazhi Rakveres. Tel 5558
8135

98

AUDI A3
AUDI A6
AUDI A8

AUDI 80/90/Q/coupe

ANDA
RENDILE
LAOPINDASID

Ostan 3toalise korteri Narvas või

Narva-Jõesuus. Hind kuni 30 000
Info tel 5270 058

A4

AUDI

saarmets@pindi.ee
•

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

ÄRIPINNAD

•

00
93
94
94-97

LANDROVER FREELANDER

MAZDA 323 3ust/sed
MAZDA 323F
MAZDA 626 sed/5ust/car

S oovi n üü r id a R a k veres v õi
lähiümbruses 1toalise korteri. Kiire!
Üür kuni 100 € maksud. Tel 5391 1134
•

Noor korralik pere ühe koolilapsega
otsib 2-3toalist korterit Rakveres
või Rakvere lähedal. Oodatud kõik
pakkumised. Tel 5557 5147
Kaks soome meest otsivad kõigi
mu g avus t e g a 2t oa l i s t k or t er it
Rakveres otse omanikult. Maksame
poole aasta üüri ette. Tel 5637 9935,
•

Maarit

Anda üürile Rakvere kesklinnas k.m.
1toaline korter. Tel 5834 5436
A n d a üü r il e k . m . m öbl eer i tu d
1toaline korter. Hind 120 € kuus
k o m. m a k s u d . Et t e m a k s 12 0 € ,
tagatisraha 120 €. Tel 5818 2437
•

•

+

Anda üürile või müüa 1toaline
korter Kundas Mäe 14. Tel 5220 305
Anda üürile Rakvere lähedal Tõrmas
1toaline korter, IIkorrusel, ahiküttega,
pesemisvõimaluseta, soe vesi sees, WC
3 korteri peale. Otse omanikult. Tel
5624 4605
V ä l j a üü r i d a 1 t oa li n e k õ i g i
mugavustega korter Kiviõlis. Korter
osaliselt möbleeritud (IV korrus). Üür
60 kom.maks. Info 32 53 581
•

+

Üürida 2toaline ahiküttega korter
Rakveres Pikk 37. Hind 170 €. Tel 5034
972, info@ko.ee
•

•

Anda lühiajaliselt üürile 2toaline

a hikü tt e g a k or t er R a k vere
kesklinnas. Kiire! Tel 5636 4032
Üürile anda 2toaline korter. Hind
150 € maksud. Tel 5622 7861

•

+

Välja üürida 1/2 majast Rakveres Aia
tn. Ahiküte, vesi kaevus. Tel 5190 1697

•

Anda üürile väga heas korras suvila
Eismal. www.kenriko.ee Tel 5083 305
6 1 0 t ö ö m e e s t s a av a d ö ö m a j a
Rakvere kesklinnas. Tel 5164 685
•

•

-

Loe
Kuulutajat

interne~s
www.kuulutaja.ee

2,0

Müüa VW Golf. Hea auto, sobib ka
naistele ja nooretele. Tel 5112 047
•

Müüa VW Polo Classic 1,6i 2000. a
sinakas metallik, 4 ust, sedaan. Sõiduk

väga heas korras, omab ülevaatust kuni
10.2014. Hind soodne. Tel 5079 984
Müüa Volvo V40 1,9 turbodiisel
85 kW 2001.a, hõbemetallik, 5 ust,
universaal, üliökonoomne, rikkalik
lisavarustus. Väga heas korras. Otse
omanikult. Hind soodne. Tel 5079 984
Müüa Volvo originaalvaluveljed (15
tolli), heas korras. Hind kokkuleppel.
Tel 5612 4520, 5672 5208
Müüa UAZ 3303 varuosad. Kabiin,
raam, sillad, kast ja muud jupid. Tel
5691 5810

VÄIKE-MAARJA
AUTOLAMMUTUS

•

•

AUTO
KLIIMASEADMETE
REMONT JA

•

seisukorras autosid, võtame ARK-ist
arvelt maha. Tel 5500 724

Ostan VA Zide uusi plekke, uusi
Vene-aegseid rehve. Tel 5157 395
•

•

TÄITMINE

Ostan autoromusid. Tel 5558 3686

MOTOPOOD ostab sääreväristaja
või selle mootori. Tel 5648 6638

Ostan autoromusid. Tel 5558 5956

OPEL CORSA
OPEL OMEGA
OPEL OMEGA B

1,4i
1,8/2,0/3,0i/aut

1,7 TDi /1,6i
1,4i/1,6I

Auto elektroonika
remont ja elektritööd
Diagnostika
Autovalveseadmed
Autostereote ja
multimeedia paigaldus

*

*

*

Erinevad VARUOSAD
Euroopa ja Jaapani
autodele

TREILERI RENT
Ostame AUTOSID

1,6i/2,0i/1,7D/4WD
OPEL VECTRA
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD
UUS! OPEL ZAFIRA
2,0 TD
UUS! OPEL MERIVA
1,6 i

405/205/306/309
1,8/1,9TD
PEUGEOT 406 sed
2,5TD
UUS! PEUGEOT BOXER
PEUGEOT

tel 326 1463, 558 3666,
504 3022

www.hot.ee/rannel
rannel@hot.ee
Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

UUS! PEUGEOT
2,0
PORSCHE 924
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0

RENAULT SAFRANE
2,1 D
REANULT MEGANE/5ust 1,6i/2,2TD
REANULT THALIA
1,4
ROVER 620/416

1,6i/2,0i

SAAB 9-3 3 ust

UUS! SAAB 9-5 car

SKODA FELICIA (5ust)
SKODA SUPERB
SUBARU LEGACY
SUBARU IMPREZA car
SEAT ALHAMBRA

SEAT CORDOBA vario
SEAT IBIZA
SEAT TOLEDO
UUS! SEAT LEON

*

SUZUKI BALENO

TOYOTA PREVIA

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere
tel 3223103

TOYOTA SUPRA
UUS! TOYOTA AYGO

*

-07
95 00
-

01
90
-02

86-95
02

TEENUSED

92
92

87/91

99

89
-02
99
05
83-95

98
99
99
05
06

-04
82/85
85-98

93-00
-02

1,5
1,9TD

97
03

2,0i
1,6i/1,8i/aut

99

97
94

1,9TD

95-00

1,6i

-02
91-95
02

1,6i
1,3 aut
2,4i
3,0i
1,0i

1,9SDI
1,4D
1,4
GOLF II 1,8iGT/1,3/1,6TD aut
GOLF III/car /VENTO
GOLF IV
1,4i/1,6
PASSAT
1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH
PASSAT sed
1,6i

•

509 7850

KALEVBANDi tantsumuusika igale
peole. Tel 5185 318
•

•

Tantsumuusika ühemehebändilt

igale eale. Tel 514 9885
Õhtujuht, ansamb el. ohtujuht.
•

webs.com

Õhtujuht estraadiprogramm,
sünnipäevad, pulmad. Tel 5535
•

-99

95-00

MAHE tõmbab teie peo käima

igal pool, igal ajal ja iga ilmaga. Tel

93
96-99
-04

:

885
Arvutite kiire ja usaldusväärne
hooldus jaremont. Kasutatud laua-ja
•

92-97
89

95

89
06

VW CADDY
VW POLO
VW POLO Classic

97
81-99
-01

VW

88/86

VW
VW
VW
VW

*

-00
85-00
88-96
97-00

2,2TDI
2,0i/aut

car/sed 1,6i/1,3i

TOYOTA CARINA E/car
TOYOTA COROLLA 3ust

*

09

2,2i

3ust
1,1
5 ust 2,0i
5 ust 1,0i
PARTNER 1,9D

Puksiir-ja veoteenus. Ostan vana
auto (v.l enne 1950.a). Tel 5558 5956
O s t a m e i gasu g uses t e hn ili ses

•

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

UUS! PEUGEOT 206
UUS! PEUGEOT 307
UUS! PEUGEOT 107

•

•

NISSAN SUNNY
OPEL ASTRA sed
OPEL ASTRA/car

Sõmeru töökojas Põllu 3a
uued, taastatud
ja kasutatud rehvid
kasutatud plekk ja valuveljed
valuvelgede sirutamine,
keevitamine
velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14
tel 508 9216
*

-97

GALANT
LANCER sed/car
COLT
CARISMA sed/5ust

sed/car
UUS! OPEL SINTRA

•

REHVIDE MÜÜK

92-94

97-04
-99
93-00
97

UUS! NISSAN ALMERA 5ust
1,8i/aut
NISSAN MAXIMA
3,0i
NISSAN PRIMERA

•

06
85-95
92-98
-02
02

MITSUBISHI OUTLANDER
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i

•

•

2,0V6

MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI

+

•

MAZDA XEDOS 6

UUS! MAZDA 6 sed

MITSUBISHI PAJERO

Müüa Volkswagen Golf IV 2001.a
1,4 55 kW, 121 000 km, ülevaatus
kuni 10.2015. Eestis olnud 2 aastat.
Hind 2450 €. Tel 5646 8055
•

Soovin üürida 2toalise ahiküttega
korteri Rakveres. Kiire! Tel 5673 4299

1,5i/1,6i
1,6i/1,5i

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

5303 1118

Tel 322 5233

97

4,0i

UUS! MAZDA B2500

Vahetada vanem palkmaja 2toalise
mugav. korteri vastu Rakveres (1.-2.
korrusel). Pildid olemas City24.ee. Tel

•

01

LEXUS LS400

•

müük, paigaldus.

97

1,8i

LADA 110/111

Va h e t a d a uu e s maja s 1 to a l i n e
m ö bl eer it u d k or t er ma j a vas tu
s €v +maksud.
õi b va j a dTela remon
ti .
Ra
Üür kv
kunie r e100
53911134
Võimalik juurde maksta. Tel 5457 6756
•

HAAKEKONKSUD

99

2,9TD/aut

92-97

98/99

81-95
98

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
Arvutite kiire hooldus, remont.
Kätte samal päeval. OÜ Baiter, tel
5190 1697
•

Kvaliteetne raamatupidamisteenus!
Tel 5554 1191 www.websoft.ee
Kogemustega bil.v. raamatupidaja
p aku b te e n u st k o kku l e p p e l i s t e l
tingimustel. Aastaaruanded soodsalt.
Tel 5568 6385
R aa m a t u p i d a m i s t ee n us
majandusaasta aruanded. Tel 5296
911
Projekti kirjutamine, tööturuamet,
•

VOLVO 740 sed/940

2,3/2,3i

86/90

2,5i/aut
VOLVO 850/sed
91
VOLVO S40/V40
-00
1,8i/1,9 TDi
VOLVO S70/V70
-00
2,5i
UUS! VOLVO S80/V80
99
2,5TDi
LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA
VANEMAID AUTODE VARUOSI!
AUTODE OST
509 6714

Kehala Autolammutus
L-Virumaa, Viru-Jaagupi
Puksiiriabi 24 h
Avatud E-R 9.00-18.00
*

325 1725
505 9420
502 8571
www.hot.ee/rakett
VÄLJASTAME AUTO ARVELT
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
*

VARUOSADE SAATMINE
KULLERTEENUSEGA!

•

•

,

•

EAS. Hindkokkuleppel. Tel 5190 1697
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d i g i püsiühendus
S AT
TV antenn id hullumeelse
+
ai.
hinnaga
eurost.
5
täiesti
telepilt
TVk om p l e k t id . Müük ( lii s i n g u
võimalus). Paigaldus. Konsultatsioon.
Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 OÜ
Mart Tali Kaubandus
•

-

-

-

Autosummutite remont, müük,
paigaldus. Tel 5056 615
•

Tänava-ja äärekivide müük
j a p a i g ald us ; p ii r d eae d a d e
t errass id e e hi t us ; vä rava t e
v a l m i s t a m i n e , p a i g ald us j a
automaatika; haljastustööd ning
projekte erimine; ehitustö ö d.
Tehtud töödele garantii. KIVIAED
O Ü, a l a r i . k i v i a e d @ g ma i l . c o m,
5394 6666
•

,

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

•

Pulgainternetist tüdinud? Linna
p a r i m p ak ku m i n e ! ! ! Int e r ne t i
•

Autoklaaside müük japaigaldus.
Tel 325 5505

telepilt täiesti
hullumeelse hinnaga al. 5 eurost.
Levib linnas ja maal. Sobib kokku
Wi fi n e t-i s e a d m e t e j a E l i o n i
digiboksidega. Ära muretse, kui
Sul aparaaturi ei ole, me anname
Sulle need tasuta!!! Uuri lähemalt:
http://www.telestar.ee või helista
tel 5552 5432
püsiühendus

•

+

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

Toru- ja sanitaartehnilised tööd.
Tel 53324749

•

•

San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593
B o il er i t e , k raan ik auss id e
W C p o tt id e d us hik a bii n id e
veeautomaatide paigaldus jm tööd.
Tel 5680 3249
Plaatimine+torutööd. Tel 5695 4670
Te e n k i n d a k r o hv i ( k o r s t n a d ,
•s o o Korstnapühki
jam ü ü r i d , s e i n a d j mn ei ) s. -www
ja
kenriko.ee, tel 508 3305
P o tt s e p a t ö ö d . A h j u d , p l i i d i d ,
•

TV- ja sat.süsteemide paigaldus,
müük. OÜ RTS Antenn, tel 5340 7808,
e-post: rts1@hot.ee
P e h m e m ö ö b l i r e m o n t . Ve o
võimalus. Rakvere Vee 21a. Tel 32 27
822, 5061 547
•

•

Polsterdan uksi. Tel 5646 8055
Veoteenus Ford Transiti kaubikuga
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415
•

•

,

,

,

•

•

•

kaminad, korstnad, müürid. Tel 5552
8487, Vaiko

Pottsepatööd. Tel 5047 459
K ors t na p ühki m i s
ja
pottsepateenused. Tel 5221 165
Te e n eh i tu s j a r e m o n dit ö i d
•

Osutan teenust kaubaveobussiga.
Tel 554 6353
•

•

Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2x2.35
KJ 7200). Tel 513 2021
R e i s i jat e v e d u 1 6 - , 4 0 , 4 9 ja
8kohaliste bussidega. Ka vabariigist
välja. Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269
Veoteenus Peogeot Boxeriga (3,3 x
1,8 x 1,8). Tel 5557 1997
•

-

-

•

•

Veoteenus Ford Transiti kaubikuga
x 3,9, tagaluuk, 750

(furgoon 1,8 x 1,8
kg). Tel 5557 8804
•

Reisijate vedu

8-50 kohaliste bussidega
(ka väljaspool vabariiki).

•

Väikebusside rent
Pikemaajaliste lepingute
puhul soodustus.
Tel 502 5996, 510 1872

KOLITAKSO. Tel 5043 246

-

•

-

•

*

Teeme metsaraiet, metsaväljavedu

ja metsavedu. Tel 5365 3504
Ohtlike puude likvideerimine. Info
5549 113

*

*

•

Kutsetunnistust omavad mehed
teostavad valgustusraiet. Tel 5117 930
Ohtlike puude langetus. Tel 5686

*

•

•

8990

Teen puulõhkumisteenust. Täpsem
info tel 5818 5747
Trimmeritööd. Tel 5539 328
•

•

Viin Rakveres tasuta ära elektri-ja
gaasipliidi, pesumasina ja muud
vanametallining autoakud. Kuulutus
ei aegu! Tel 5803 3345
•

*

.

Parandan kolded, korstnad. Teen
uue korstnaotsa. Tel 5395 6740
“Süstime seinad soojaks” hingava
termovahuga. Omame pikaajalist
kogemust hoonete soojustamises.
Therm OÜ, kontakt : www.therm.ee,
info@therm.ee, Tel 5660 6010
Teen kõiksugu sisetöid üldehitust,
res t aureer i n i g asu g us t m ööblit
(trepid, aknad, uksed jne). Tel 5330
8487
K C K T ee m a n t O Ü t eos t a b
teemantpuurimist, isolatsioonitöid
ning väiksemaid ventilatsioonitöid.
Kontakt info@kckteemant.eu, tel
5174 192
•

•KAEVE-JA

*

*

•VÄLISVEE-JA
KANALISATSIOONITÖÖD

*

+

•

-

•

Teostankolimisteenust Ford Transiti

kaubikuga. Hinnad soodsad. Tel 5695
6535

Kuulutus ei aegu!
Tel 507 4553

•

-

-

,

EHITUSFIRMA WORCLY OÜ
PAKUB KVALITEETSEID
EHITUS ~JA
PAIGALDUSTEENUSEID.

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

Teostame veo-ja kolimisteenust.

Hinnad kokkuleppel! Kuulutus ei
aegu! Tel 5045 632

-

Pakume vee-ja gaasitorustiku
paigaldust, hooldust, remonti
n i n g t eos t ame k eev it us töid .
Erinevad rauatööd must-ja r v

Kolimine ja transporditeenus (suur
kaubik). Tel 5552 8487
Transport Ford Transiti kaubikuga
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552
Transport Ford Transiti kaubikuga.
Tel 521 5849
•

metallist, rõdupiirded ka poleeritud

rv torust. Nimativ OÜ 5348 7973

•

T ra n s p o r t ja koli m i ne p a r i ma
hinnaga. Tel 5695 6535
Tr an s p o r d i t e e nu s k au b i ku g a .
Hinnad soodsad! Tel 5535 938

Eramajade ehitus. Vundamendist
võtmeteni. Küsi pakkumist +372
5172 395

Prügiveoteenus, multilift kallur
mahakäivad vahetatavad kastid. Tel

VÄRVIME TEIE MAJA. Teeme
üldehitus-ja viimistlustöid. REGI
OÜ 5562 6123

•

+

p oo lh aa g i sau t o

-

,

•

-

Tel +372 527 8191
worcly@gmail.com
www.worcly.ee

Teostame fekaaliveote enust
j a k ana li sa t s i oon ik aevu d e
tühjendamist. Feka-Ekspress OÜ
Tel 5194 4298

KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052

465

.

•

•

Tel 504 5632

-

(tent, platvorm), metsaveoauto-,
vä i ke k au b i ku b u l d o o s e r i ( T130 , TD 75 ) , k o pp l aa d ur i t ööd
Treimis-, keevitustööd (gaas, elekter,
CO, metallilõikus), teraviljavedu.
Kohaletulemise võimalus. Kuulutus ei
aegu! Tel 503 2269
-

Kui Teil on plaanis
lähitulevikus midagi ehitada,
laiendada või
nt. katust vahetada,
siis meie firma tagab
kindla kvaliteedi
kooskõlastatud ajagraafikus.
Worcly OÜ

Müüa 3m KÜTTEPUID!

•

502 6761, 553 6188, 324 0707
,

-

•

•

-

Kivi ja plekk-katused
Eramute ehitus ja remont
Pui~assaadid ja pui~errassid
Mi~e eluruumide ehitus
Eramute renoveerimine

•

•

K a ll urau to

TEENUSED
Katusetööd

T eos t ame v ä l i svee
ja
kanalisatsiooniehitustöid. Samuti
elamute liitumisel välistrassidega.
Tel 5607 5275
•

•

•

Kõik ehitustööd. Küsi lisa tel 5695

4670
K a t use
f assaa d i j a muu d
ehitustööd. Tel 5157 386
Fie Mart Nestor ehitab vundamente,

•

-

,

-

•

majakarpe, puitkonstruktsioone
ja puitfassaade, renoveerib vanu
hooneid. Tel 5646 0674

Rakkekaevude puhastamine ja

remont. Vajadusel ülemiste rakete
vahetamine. Tel 5574 792

kassettide täitmine.
Sülearvutite ekraanide
vahetus.
Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere
Tel 322 4534

•

•

Tindi-ja tahma-

Ak en d e us t e remon t j a
h ooldus töö d p a i ga ld us töö d
tihendite vahetus, reguleerimine
jne. Tel 5116 641 www.servic.ee
,

•

Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning
remont.

PLANEERIMISTÖÖD

•

Transporditeenusmultilift kalluriga
(mahakäivad, vahetatavad kastid 6,
13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 324 5761
•

Lammutustööd
Kaevetööd ja
planeerimine
Ekskavaatorite rent
Laadurmasinate rent
(BobCat)
Sise-ja välistrasside ehitus
RKAMD EHITUS
www.rkamdehitus.ee
RENT tel 5300 2086,
EHITUS tel 501 7047
*

•

-

•

•

www.kuulutaja.ee

WWW.VOODRILAUD.EE

Müügil:
Sise-ja välisvoodrilauad
Põranda ja terrassilauad
Kruntimine ja värvimine
Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!
Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee
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TEEME KOMBINEERITUD
SURVEPESUAUTOGA

JÄRGMISI TÖID:
Kanalisatsiooni-ja sadeveetorustike survepesu ning ummistuste
likvideerimine, settepaakide
tühjendamine ja puhastamine,
kanalistasioonipumplate puhastamine, imbkaevude ja torustiku

*

pesu, välistrasside veega täitmine

ARMITEC OÜ
kaevetööd ja

planeerimine*
välis vee-ja

ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või
1 ¼´´ sisekeermega ühendus).

kanalisatsioonitööd
elamute ja
mitteeluhoonete ehitus
fassaadi-ja katusetööd
üldehitustööd
tänavakivide paigaldus
vundamendi
renoveerimistööd
lumelükkamine, katuste

Fekaali, liiva, muda imemine ja
transport. Sulatame jäätunud kanalisatsioonitrasse.
Veepaagi maht 6 m³, imupaagi
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ,
info 5381 9930

*

*

*

*

*

*

puhastamine

Tel 5191 2784

info@armitec.ee

OÜ TENITO
•

•

•

•

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

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme:

Vinni v, Pajus~ Tel 502 7362

KATUSEID
VIHMAVEESÜSTEEME
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

CONTARO OÜ

KRAANATEENUS
Tel 504 5632
Kuulutus ei aegu!

www.contaro.ee

info@contaro.ee
Tel: +372 5282683
Autode, väikebusside

&

h aagiste

info@tpplekitood.ee

rent

EHITUS
•

•

KAARDID ENNUSTAVAD.
Tel 900 1727. 24H.

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

HAAGISSUVILATE
RAAMATUPIDAMISTEENUS,
FIRMA ASUTAMINE
Vilde 6a Rakveres
(Kuulutaja majas).

Tel 322 0847, 510 6645
SOLVERING OÜ

müük
rent

tellimine
pisiremont

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

www.caravanpluss.ee

LÕHUME JA SAEME
KÜTTEPUID!
Tel 501 3862

•

•

•

EHITUSE PEATÖÖVÕTT
ELAMUTE EHITUS

ÄRI-JA TÖÖSTUS-

HOONETE EHITUS
HOONETE
RENOVEERIMINE

PROJEKTIJUHTIMINE

Kõik tööd
projektist
teostuseni!

EHITUSPROJEKTID
DETAILPLANEERINGUD

+372 501 7412
+372 510 1116

kiiresti, hinnad soodsad.

info@nordicehitusgrupp.ee
www.nordicehitusgrupp.ee

PUURKAEVUDE JA
MAASOOJUSAUKUDE
PUURIMINE.

Tel 5641485, htr@htr.ee

RK Arhitektuuribüroo OÜ

OÜ RUMNER GRUPP

Tel 5803 7647

teostab fassaadi-ja

katusetöid, viimistlus-,
plaatimis-, müüritööd.
Tel 514 4940.

Loe Kuulutajat interne~st
www.kuulutaja.ee
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Müüa saetud-lõhutud küttepuid
koos kohaletoomisega. Tel 5615 2941
•

KODU

MÄNGUASJAPOOD

K asu t a tu d v ä g a h eas k orras
elektriradiaatorid (Airelec, Atlantic),
meeste / noorte UUS kevad-sügist al v e j o p e D E P U TA M AD RE ( S ) ,
rulluisud (tüdrukutele, poistele),
tänava ki v id ( K l oos tr i , 6 m 2 ) ,
hamstripuur, metallgaraazh, värava
sepishinged. Tel 5104 147
•

Müüa Nikon D80 peegelkaamera,
komplektne, väga heas korras. Tel
•

5287 370
Müüa naiste linnaratas Trek, 2
madratsit, 2 riiulit. Tel 5198 4315

PÖIALPOISS

•

.Rakvere Turu Kaubamaja,
Laada 16

Müüa õlleankur (roostevaba, 50L).
Hind 50 Tel 5696 9500
Müüa kasutatud külmkapp (kõrgus
1,70). Tel 5567 7555
Müüa turvahäll M-Cosi (0-13 kg).
Tel 5147 972
€.

•

•

Mü ü a u u e d p u i d u s t r aa m i g a
3kordsed pakettaknad (3 tk). Kaks
tükki mõõduga 1280 mm (laius), 1050
mm (kõrgus), 1/3 avatav. Kolmanda
laius 580 mm, kõrgus 1050 mm, avatav.
Hind kokkuleppel. Tel 5666 6050
•

.Tapa Kaubanduskeskus
Jaama tn 1
.Jõgeva Suur tn 5

•

KÜTTEPUUD

.Paide Keskväljak 3

•

SUUR VALIK,
SOODSAD HINNAD!

•

Kupongi
esitajale
kõik tooted

Müüa kuivad kü tte p uu d (must
cm, hind 38 €/rm, transport
tasuta.Min. kogus 10 rm.Järelmaksu
võimalus, dokumendid.Tel 5122 025
•

lepp) 40

-10%

•

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

Müüakütteklotse jakaminapuid.
Halgude pikkus 30 ja 40 cm. Hind
1,40 €/võrk (kütteklotsid), 2 €/
•

võrk (lepp), 2,30 €/võrk (kask). Tel
5035 508

Müüa kuivi küttepuid (33 ja 50 cm),
40 €/m3. Väikseim kogus al. 2 m3,
transport Rakvere ümbruses tasuta.
Tel 5218 234

Müüa kasutatud diivanvoodi. Hind
kokkuleppel. Tel 5525 640
•

•

2), tekstiil,
beezh. Sobib näiteks suvilasse. Hind 50
€. Tel 5561 2778
Müüa suur ja väike klaasiga laud
(ovaalne), 4 tooli ning televiisorilaud.
Tel 5817 4022
Müüa väike sektsioon, diivanilaud
(valmisatud mööbliplaadist, lauaplaat
on osali se l t kl aas i s t) , k asu t atu d
külmkapp Whirlpool(kõrgus 170 cm),
riidekapp. Tel 5349 5625, inna0019@
hot.ee
Müüa kas eluuad ja luuavarre d
kohaletoomisega. 65 senti/tk. Tel
+

Müüasaetud jalõhutudküttepuid
5rm alustel ja võrkkottides (kask,
sanglepp, saar, lehis või kuusk).
Hind alates 3 € võrk. Toome puud
riidas teie õue. Tel 5399 3702
•

•

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

1528

5613 2370

Müü a 2 5 aas t a t k asu ta t u d

•

Müüa kütteklotse ja kaminapuid.

•

lepp 32

Müüa kaminapuud võrkkottides
(metsakuiv kuusk 1 a kuivanud riidas).
Tel 5398 1891
Müüa kuivad pliidi-ja ahjupuud.
Tel 5805 0766
Müüa kuivi küttepuid. Tel 5819 1333
Müüa kuivi klotse (paksud). 40L võrk
1,30 €, vedu tasuta. Tel 5806 1785
•

€

ja sanglepp 34 €). Transport

•

•

Vinni, Pajusti, Väike-Maarja, Sõmeru
puhul). Info tel 5207 517
Müü a b r ik e tt i j a s ü tt
kohaletoomisega. Tel 503 2269

Ostan vanu jalgrattaid. Tel 5079 984
Ostan seisma jäänud esemeid
-

5079 984

•

Antiigiäri Rakvere kesklinnas ostab
ku l d j a h õ b e e s e m e i d m ü n te
hambakulda. Kuld alates 17 €/gr.
Laada tn 14 (vana turuhoone). Tel 5067
•

Müüa uued halumasinad Rootsist.
E l e kt r i ja b e n s i in i m o o t o r i ga.
Hi nna d a l a t es 1900 €
km.
Info Rakveres tel 5453 8053 või
•

•

,

-

+

mailto:aivar@profile.ee, www.
agromaskin.ee

819, 3230 702

Ostan audio-videotehnikat, kulda
ja igasugust muud huvitavat kraami.

•

•

•

Müüa küttepuid laotult 2m3 ja
5m3 puidust konteinerites, 3060cm kuivad ja toored. Samuti
v õ r kk o tt id es j ää g id . H i n d
kokkuleppel. Tel 501 3862
•

Müüa küttepuid (erinevad liigid ja
pikkused), koorem 4 ruumi. Tel 501
3862

Ostame hõbedat jakulda igasugusel
kujul. Kuld alates 17.00 €/gr. Hansa
Antiik Pikk tn. 7 Rakveres, 324 0542

Müü a v õ r k u d es kü tt e p u id ,
t ur b a b r ik e tt i ,
p u i t b r ik e tt i
küttegraanuleid (nii big bagkotis kui
ka 30kgkottides), kivisütt. Tel 504 5632
•

•

,

-

Ostan heas säilivuses Eesti krooni

T, N, R 10.00-18.30

+

Kasutatud riiete äri

(VEOGA)
Asume Kadrina
lähedal.
Tel 5199 4895

ja
KLOTSE

Vinnis

5783 8999

Ostan 3m küttepuud. Tel 5365 3504

Müüa saematerjali, põrandalaudu,
sis e-ja välisvo o drilaudu soodsa
hinnaga.Vedu TASUTA !! Tel 5593 6326
Müüa nurgasaag Metabo. Tel 5198
4315
•

KOOS
TRANSPORDIGA
TEL 517 1522

•

Müüa höövelsaag (Läti toode) 380W
metallalusel. Tel 5386 6881
•

•

VÄRVIME TEIE MAJA. Teeme

üldehitus-ja viimistlustöid. REGI

OÜ 5562 6123

OÜ Multi Varius müüb

kuivi ja tooreid
KÜTTEPUID

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

O s t a n Ve n e ae g s e id s e i n a j a
laepane ele, vundamendiplokke,
a
r m at u urr au d a Na r v a p l owww.
k ke ,
mailto:aivar@profile.ee,
väikest eterniiti. Tel 5039 650
•

-

Tel 501 3862,
multi.varius@mail.ee

Vilde 6a Rakvere

(Kuulutaja majas)

UUS

KAUP!

K 16.00 20.00
L, P 10.00 15.00

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

(

-

•

www.kuulutaja.ee

,

Müüa kuivi küttepuid (min. kogus 2
rm). Tel 5013 862
Müüa kuivad küttepuud (33-ja
50cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 m3)
transport Rakvere ümbruses tasuta.
Tel 5218 234s
•

-

Rakverest Kadrina
suunas ca 200m
P.S. Tasumine sularahas!

MÜÜA
SOODSALT
KÜTTEPUUD

•

•

19. ja 20. aprillil
PALJUD KAUBAD -50%
Sireli tee 6
Avatud

TEL 5695 5572

KÜTTEPUUD

Ostan parima hinna eest märgi-,
postkaardi-ja mündikogusid. Tel
502 9782

Taaskasutatud
rõivaste müügipunkt
“SIRTSUD”

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA.

LÕHUTUD

•

•

KÜTTEPUID

EHITUS

Raha kohe kätte! Tel 5556 7508
Kollektsionäär ostab Vene-aegseid
kopikaid, märke, medaleid,ordeneid,
tsaariaegseid münte ja paberraha.
Küsige minu hinnapakkumist. Samas
aitan Teil tasuta münte ja medaleid
hinnata. Tulen ise kohale. Aus kaup,
raha kohe kätte! Tel 5590 6683
O s t a n r es t au r ee r i m i se k s
Nõukogude-aegse laste pedaalauto,
nõukaaja automudeleid, erinevate
mänguasjade kollektsioone ja Norma
mänguasju. Tel 5665 5551

paberraha. Hind Eesti Panga kurss
10%. Tel 5043 349

LÕHUTUD

Müüa
KÜTTEPUID

Müüa lõhutud küttepuid, metsakuiv
kuusk (50 cm) jakask 40l võrkudes (2 €/
võrk). Ka väikesed kogused, transport
Rakvere ümbruses tasuta. Telefon
5873 2803
Mü ü a kü tt e p ui d ( k a s k , l e p p ja
metsakuiv). Hind 32 €/r uum. Tel
5365 3504

Ostan kolimisel või majapidamise
likvideerimisel jäänud esemeid (nii
uut kui vana) kila-kolast mööblini.
Tel 5031 849
•

,

MÜÜA

•

vanast naelast kuni mööblini. Tel

-

Tel 5354 1618
www.haket.ee

5184 333

hinnas (kehtib Tamsalu, Tapa, Rakvere,

•

Rakvere piires transport
tasuta!

•

•

Vedu tasuta. Tel 523 8503
Müüa lõhutud küttepuud (hall

murutraktor STIGA. Tel 5241 257

•

(sanglepp)34
ruum

•

•

•

Müüa kuivad kütteklotsid 60L (mänd,
kuusk, lepp) 2,5 €/tk koos transpordiga
(min.kogus 150 tk) kohapeal 2,1 eur/tk.
Asukoht Viru-Nigula. ostudokument,
järelmaks. Tel 5624 4605
Müüa küttepuid. Hind al. 29 €/ruum.
Transport Rakvere piires tasuta. Tel
•

•

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID
€ /

Müüa lõhutud kütte p u u d ko os
transpordiga. Tel 5171 522
•

Mü ü a s o o d s al t n a h kd i i va n j a
tugitoolid. Tel 5568 7681

Müüa kasutaud diivan (3

Müüa saetud-lõhutud küttepuud

(lepp ja saar). Tel 5192 4320

•

•

cm).

•

•

•

Müüa küttepuid (lepp 33 cm, 50

Kuulutus ei aegu! Tel 5695 1163
Müüa lõhutud küttepuud lahtiselt
j a v õ r kk o tti d es . S uurem k o g us
soodsamalt ja järjekorrata. Toome
puud ise kohale. Hea hind! Tel 5046 111
Müüa küttepuid (kask ja kuusk),
lõhutud, kõik mõõdud. Tel 5645 0678
Müüa lõhutud ja 3m küttepuud.
Puulõhkumisteenus. Tel 5043 326
Viitna lähedal müüa musta lepa
küttepuud (35-40 cm). Hind 33 € m3.
Tel 5566 9878

MÜÜA KÜTTEKLOTSE
(5-25 cm pikad,

3m küttepuude järkamise
jäägid, lõhkumata).

20 eurot/m³+km.

Klotsid on koormas loobitud.

Kohaletoomisel võimalik
kontrollida kogust.
Tel 5568 4683

www.kuulutaja.ee

-

Kuulutused 21

Kuulutaja reede, 16. mai 2014
TÖÖ
O t s i n t ö ö d tra n s p or tt ö ö li s e n a
kaupluses. Tel 32 52 103
Kogemustega majahoidja soovib
saada tööd (ka eramajad). Tel 5742
0668
Kõrgharidusega 30a. naine otsib
osalise ajaga tööd. Tel 5743 4508
•

•

•

Noorneiu otsib tööd lapsehoidjana
või ho oldajana, koristajana. Tel

•

5375 2753
N a i s p ens i on ä r tu l e b vanur i
hooldajaks Tapal või lähiümbruses.
•

Tel 56633627

Firma ostab
PALKI,
PABERIPUUD ja

PALMSE PARK HOTELL otsib
suvehooajaks (01.06 -31.08 ) kokka.
Töö vahetustega, elamisvõimalus
kohapeal. CV saata aadressil: info@
phpalmse.ee.Kontakt: 32 23 626 või
•

KÜTTEPUUD.

Tasu kohe!
Transport meilt.
Ostame ka

OÜ UHTNA PUIT
müüb
EHITUSLIKKU SAEMATERJALI,

PÕRANDALAUDA

(kuusk, mänd, kask, lepp),
SAUNALAUDA

poolt. Info tel 5129 612
Müüa puhastatud mulda 5
•

+

•

Võimalikud erinevad
profiilid ja laiused.
Samas pakume paigaldust.

Müüa kvaliteetset lambasõnnikust

va l m i s t a t u d k om p os t i .
Transpordivõimalus. Lisainfo telefonil

5053 340, 5259 239
Hobusesõnnik turbaga. Tel 5305
0306

Tel 528 8224
www.uhtnapuit.ee

•

Anda rendile maatulundusmaa

heina-, karja ja haritavat maad

Kunda all Linnuse ja Kabeli külas
Viru-Nigulas, Aseri vallas, Lüganusel,
Maidlas, Aidu-Liiva külas. Tel 5624
4605. E-post: mebelland@gmail.com

OÜ ESTMET IE müüb

-

ühendust! Kontaktandmed: 5218
832 või evert.sild@gmail.com

väljavedu*

metsakinnistuid,
raieõigust ja
metsamaterjali.
Pakume metsaraieteenust.
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

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

Ostan soodsalt varuosadeks Vene
t e h n ik a t ( t r a k t o r i d , v eoau t o d ,
kraanad, haagised jne). Raha kohe!
Tee pakkumine. Tel 501 3862
•

•

•

VANAVARA

•

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

-

Ostan kolimisel või majapidamise
likvideerimisel jäänud esemeid (nii
uut kui vana) kila-kolast mööblini.
Tel 5031 849
•

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

kapid, kummutid, toolid, lauad,

Ostan hobuseid lihaks. Tel 5290 266

puhvetid, peeglid, kirj.lauad,

kunstiteosed (maalid, graafika

jm)kirjandus, postkaardid,

Tel 508 6435

fotod, albumid, hõbeesemed,
toidunõud, lühtrid, õlilambid,
küünlajalad, kohviveskid,

LOOMAD

margapuud, seinakellad,
õmbl.masinad, pudelid,
sõjatemaatika (kiivrid, pandlad,
mõõgad, aumärgid, vormid),

Mü üa t õ u p u ht a i d su g u kü p s e i d
küülikuid. Tel 5547 194
•

Müüa küülikud. Tel 5686 8990

pildiraamid, mänguasjad,

Ära anda isane aastane keskmist
kasvu koer koos kuudiga. Helistada
•

mündid, märgid, paberraha

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

53 445 932
Müüa sümboolse tasueest toakoera
kutsikad (emased). Tel 5663 9715
•

Tühjendusostudmajapidamiste

Müüa kuldse retriiveri kutsikaid (3
isast ja 6 emast). Loovutus 5.06. www.
siimline.com või tarmovas@hot.ee,
tel 5274 697

likvideerimisel.
KOJUKUTSED on kõikides
GROSSI kaupluste

•

asupiirkondades

Ostan emase viirpapagoi. Tel 5833

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

0153

PÕLLUMAJANDUS
Müüa erinevas suuruses kartulit.
Väga v ara n e“ L ey l a”, “A n ju shka” ;
keskvalmiv “Laura”, “Agria” asukohaga
Aasperes. Tel 5565 1553
Müüa toidu-ja s eemnesuurust
•

“Laura”, “Vineta”. Tel

Müüa soodsa hinnaga talusealiha.
Info tel. 5059 151 või 5354 3002
Müüa 10kuused kuked. Hind 5
Tel 5087 622
Müüa 6nädalane lehmvasikas. Tel
•

€.

METS

•

Firma ostab metsamaterjali. Tel
5365 3504
•

Müüa istikuid: vaarikas, ploom,
kuusk, nulg, lilled, ilupõõsad. Tel
5398 1891
•

Istikute müük. Müüa paljasjuursed
kõ r gus
k3 uu
s e i s t ik Info
u d 5809
€/tonn.
1910 30 70 cm .
Potitaimed 30-40 cm. Hind 1-2 eurot/
tk. Ka tamme ja mandzuuria pähklipuu
istikud ning tomati ja paprika taimed.
Tel 5561 1125

Ostame kasvavat metsa jaraieõigust.
Tel 5365 3504
•

•

-

Ära anda vedamiseks suuremates
kogustes korralikku täitepinnast.
Asukoht Roodevälja, Sõmeru vald.
Samas müüa sõelumata põllumulda
3 €/tonn. Info 5809 1910
•

Pakume tasuta täitepinnast(savi kivi
segu). Täitepinnasasub Rakvere vallas,
Paatna külas. Transport ja tehnika Teie

Katela saekaaterotsib tööjõudu. Info
tel 5048 960 või katelapuit@gmail.com

•

Eesti Post otsib
Rakverre

1 katuseehitusoskusegaehitaja saab
tööd. Palk 4 € kätte. Info tel 5278 191

•

•

Pakun tööd lamekatus e katjale

(ruberoidi põletamine) Rakveres. Tel

KIRJAKANDJAT

5259 490
M u ll am ä e f arm p a k u b töö d
traktoristile-autojuhile (B-, C-kat.),
•

täistöökoht, vajadusel elamisvõimalus.
Tel 5043 644
Teamwood OÜ otsib oma töökasse
kollektiivi kogemustega tõstukijuhti
(Volvo L-70E), höövlioperaatorit ning
tootmistöölisi. Helistada tööpäevadel
8-17 telefonil 5180 106
Pakun tööd kahele s a e m eh e l e.
Vajadusel varustus. Tel 5341 5232
Pakun tööd võsalõikajale. Tel 5199
6563

Lisainfot annab

•

kandekeskuse juhataja
Imbi Toots
tel 325 5005

•

•

Võ ta m e t ö ö l e a u t o r e m o n d i
lukksepa. Tel 5192 0899
CROCS p a k u b R a k veres
Põh j a k es k uses suve k s t ööd
rõõmsameelseleklienditeenindajale.
CV palume saata tagne.voip@gmail.
com või 5330 7487
P a k ume töö d välik or i s t a j al e
•

•

Vilde 6a Rakvere

(Kuulutaja majas)

KINGSEPP

•

hommikuti Rakvere kesklinnas. Tel
5662 1474

Köögimööblit valmistav ettevõte
I d eaa lköö g id O Ü v õt a b t ööl e
•

tislerikogemusega mööblivalmistaja

(töökoht Haljalas). Täiendav info
telefonil tööpäevadel 5661 4400 või
32 41 002

•

5383 6181

•

Tel 527 4255

OSTAME

Pakun tööd taksojuhile. Tel 51920899
Voya g e O Ü p a kub a ju t i s t tö ö d
bussijuhile (üks kuu). Info tel 5092 583
Pa kku d a t ö ö d m e t a l l d et ailid e
värvijale (kogemustega). Tel 5027 364
InTar Metall OÜ otsib oma meeskonda
metallitöölist. Osaline tööaeg. Vajalik
eelnev töökogemus. S obiks hästi
pensionärile. Info telefonil: 5800 4824,
e-mail: info@intarmetall.ee
•

autotransport.

katuse-, seina-ja sileplekki

•

He i , s i na, ha kk aja n o o r, k e s
sa soo v i d t öö t a d a L ää n e
Vi r u maa s uv e ku u ro rd i s Võ s u l
ki ir t o i d u ki o s ki s , v õ t a ju l g e l t
•

*

tonn
transport. Tel 5376 5551, 5659 702
€/

•

kartulit “Gala”,
5141 338

•

*

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

•

Pubi Tareke Tapale otsib kiiresti
kohusetundlikku kokka. Tel 5660 5470

(raielanke).
Teeme
METSARAIE
KOMPLEKSTEENUST:
saagimine

SISEVOODRILAUDA

(kuusk, mänd, saar),

•

56 464 170

RAIEÕIGUST

VÄLISVOODRILAUDA (kuusk),

-

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

•

Tel 501 3862

OSTAME KASVAVAT
METSA JA
RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618
www.haket.ee

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.
Valikuliselt ostame ka
nõukogudeaegset kraami.
Tühjendusostud majapidamise

likvideerimisel.

Pakume tasuvat tööd lüpsjale
Vä i k e M a a r j a v a l l a s . K o r t e r i
võimalus. Tel 5101 246
-

•

www.toonklaas.ee

KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 900
1727. 24H. Hind 1.09 /min või TELLI
•Katela
tööjõudu.
otsib
saekaater
Infoh . 0 75 / m n . www .
ENNUSTUS
i
•

Pakume tööd karjakule ja lüpsjale.
E l am i sv õ i ma l us t a l u läh e d a l .
Joodikutel jaseiklejatel mitte helistada.
Talu asukoht Kadrina vald, Võipere
küla. Info tel 5242 139, Ats
•

ennustus.ee

NÕUANDELIIN tel 900 5020. Kui
elumure vaevab ja vajad hingeabi,
anname soovitusi. Vastame eraelu,
t ö ö d ja t e r vi s t p uu d u t av a t e l e
küsimustele. Kõne hind 0,97 eurot/
min.
•

TUTVUS
Otsin elukaaslast või naist (45Olen mitmekülgne (lahutatud).
Naine võiks olla haritud ja heatahtlik.
KOOD 11
•

50a).

Naine (45a) soovib tutvuda sobivas
vanuses mehega. Sobivusel võimalik
kooselu. Tel 5686 8661, 5686 8663

ALUMIINIUM-KATUSEREDELID.
Õhtuti tel 5289 418
•

•

TEATED

•

KOJUKUTSED!

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

Taa s ka s u t u s kau p l u s Maa ra
Rakvere Võidu 52. Müügil suur valik

•

1346
•

jalanõusid

Anda soodsatelt tingimustel rendile

kalapüügiõigus. 3m ääremõrda 2tk,
2 tk õngejada ja 8 nakkevõrku. LääneVirumaal. Tel 5624 4605
Müüa Rakveres jahipüss (Austria
toode) SR 20 kal. VR kal. 222 (5,7 mm).
Optiline sihik punatäpp 3x9x56. Ostja
loaga. Tel 5386 6881
Müü a uus b ens ii n i moo t or i g a
g e n era a t o r ( 3 8 0 / 2 2 0 / 12V, ma k s.
võimsus 2300W). Küsi hinda. Tel 5622
3664
•

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

RAHA KOHE!

MUUD

•

•

22 Vaba aeg
Müüa Vene-aegne jalgratas Turist,
gaasiballoon, käsiader ja sõnnikut.
Tel 5892 7966

Kuulutaja reede, 16. mai 2014
Lennuki 17, Rakveres

•

•

Kuuluta tasuta, kui vaba tuba, maja,

saun, kämping www.visitmyplace.eu
*

OSTAN KAUBAALUSEID
„EUR”
ja märgistamata.

HINNAD RAKVERE TURUL

Tel: 5552 2789

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

VirumaaVarj upaigas

ootavad kodu:

Seisuga 15. mai 2014

*

*

17. MAI

SINDRINAHA

kaubajäägid MOTOPOES
Rakvere, Ed. Vilde 14
Erootikapood HOT LIPS
IGA NÄDAL
UUS KAUP!
E-R 12.00-19.00
L 10.00-16.00

Nimetus

avame VERGIS

«SIRTSUD"

______________________________________________Till
kg
12.00

8€ EEST,

______________________________________________Seemnesibul
kg
1.50
______________________________________________Värske
kg
kurk (väike)
1.60
3.50
______________________________________________Roheline
kg
sibul
3.50
4.00
______________________________________________Kanamunad
tk
0.15
______________________________________________Tomat
kg
2.50
4.50
______________________________________________Värske
hapukurk
kg
5.00
6.00
______________________________________________Salat
kg
3.00
______________________________________________Värske
kg
kurk
1.80
3.00

______________________________________________Redis
punt
1.00

Kõik, kes ostavad
TOOTEID

______________________________________________Mugulsibul
kg
1.50

OSALEVAD LOOSIS.

AVATUD:
11.0015.00
L
Auhindade eest
hoolitseb:

______________________________________________Sool
aheeringas
kg
2.30
______________________________________________Jõhvikad
l
5.00
______________________________________________Koduleib
tk
(450 gr)
2.00
______________________________________________Värske
kg
räim
1.00
______________________________________________Maasikad
kg
3.50
______________________________________________Värske
kapsas
kg
1.00
______________________________________________Mesi
(0,7 kg)
purk
4.50
______________________________________________Maasikataim
tk
‘Clery’
1.00
______________________________________________Murelid
kg
5.00
7.00

J

L

Vaikus ja rahu on Sinuga,
mälestused meiega...
Siiras kaastunne Üllarile, Lyle ja
Toomasele armsa elukaaslase ja ema

LARISSA VAMMUSE
kaotuse puhul.
Mälestavad Ago ja Ülle

Avaldan kaastunnetRitale, Kristile ja
Gerlile
ema ja vanaema kaotuse puhul.
Avaldame sügavat kaastunnet Natalja
Popovale kalli

Luule

POJA
kaotuse puhul.
OG Elektra kulinaariatsehhi öine vahetus

Avaldame kaastunnet pmastele

Avaldan kaastunnet Ruthile onu

ARTURI

LAILI VAMMUSE

kaotuse puhul.
Ilme

kaotuse puhul.
Lidia perega

annab lühiajalist pandita
väikelaenu

pensionäridele.
Raha kohe kätte!
Asume Rakveres
Tallinna tn 21-48
I korrus.

MATUSETEENUSED

tarkalaen@gmail.com
Tegemist on
finantsteenusega.
Vajadusel konsulteerida
asjatundjaga.
Krediidi kulukuse
määr on 150% kuus.
10 eurot võtad 1 kuuks,
tagasi maksad 15 eurot

Kõrgeim
hind

müügipunkti

P.S. Tasumine sularahas!

Oleme avatud

Hind
alates

ftr

kasutatud rõivaste

Rohuaia 21
I korrusel

E-R 09.00-17.00
Tel 5811 2155

Kogus

Külmhoidla
Matusetarbed
Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h tel 516 4699
324 4473

Reisi planeerides
kontrolli kindlasti
oma dokumendi
kehtivust
Politsei- ja Piirivalveamet tule-

tab kodanikele meelde, et eeloleval puhkuste perioodil kaotab kehtivuse ligi 190 000 erinevat liiki isikut tõendavat dokumenti. Reisimisel on üldjuhul nõutav, et reisimiseks kasutatav dokument kehtiks vähemalt kuus kuud peale reisi
lõppu.
Lähenevate puhkuste eel, mil
käiakse tavapärasemast rohkem reisimas, avastatakse liiga
tihti viimasel hetkel, et puhkusereisiks vajalikud dokumendid on aegunud. „Stressi ja
närvikulu vältimiseks soovitame kindlasti üle vaadata kas,
ID-kaart, pass või elamisloakaart kehtivad,“ ütles Politseija Piirivalveameti isiku tuvastuse ja dokumendibüroo juht
Tiit Roosik.
Kehtiva reisidokumendita ei
saa ületada Euroopa Liidu välispiiri ning kehtiva dokumendi nõue on ka reisimisel Euroopa Liidu piires. Elamisloa
kaardi kasutajatel peab kehtiva
reisidokumendi kõrval olema
kaasas ka kehtiv elamisluba.
On kolme liiki tüüpolukordi,
kust inimesed võivad ennast
leida, kui pole reisimise eel
oma dokumentidele piisavalt
tähelepanu pööranud. Peamiselt avastatakse reisile minnes
lennujaamas, et sihtriiki sisenemiseks peab pass kehtima
kuus kuud, kuid hetkel kehtiv
pass seda aega ei kata.

Mamma Iseloomult on Mamma väga sõbralik, sobib nii laste kui ka teiste
koertega. Sobib nii seltsiliseks kui ka
valvekoeraks, kuna oskab võõraste
tulekust haukudes märku anda, ent
sobib ka niisama seltsiliseks sest on
väga rahuliku ning hea iseloomuga,
soovib kanges~ sõbrustada ning armastab väga tähelepanu. Mamma on
saanud vajalikud vaktsineerimised
ning mikrokiibi ning STERILISEERITUD.
-

13.05.14 Lääne Virumaalt Vinni vallast Kulina külast leitud emane koer

09.05.14 leitud Rakvere linnast Põhjakeskuse juurest isane kass, kiip puudub.

Donja saabus meie juurde 08.05.14,
kuna omanik oli sunnitud ta elukoha
vahetuse tõ~u meile andma. Iseloomult on Donja sõbralik, armas väike ,
omaniku sõnade järgi umbes 5 aastane kutsa, kes on harjunud elama nii
toas kui ka õues, Kuna on iseloomult
väga rahulik, siis sobib pigem eakamale inimesele seltsiliseks.

Richard - Tapa linnast Lille tänavalt
omaniku poolt hüljatud isane sõbralik
koer. Koera omanik oli vabanenud
vanglast ja looma võtnud endale üüripinnale kus ta elas, ja veidi aja pärast
oli ta sealt minema kolinud, öeldes
teistele seal elavatele inimestele et
tehku nad koeraga, mida tahavad, temal ükskõik. Looma omanik kadus
seejärel ise ära, jätmata enda uut
aadressi või kontaktandmeid, ja nii
saigi kutsa meile toodud. Iseloomult
on koer väga vahva, ja sõbralik, hoolimata sellest, et ta väga näljas on ja et
teda nii halvas~ koheldud on. Loodetavas~ leiame koos kutsale uue ja parema kodu, sellise, kus temast hoolitakse ja teda enam maha ei jäeta. Richard on vaktsineeritud, mikrokiibistatud ja KASTREERITUD.

Be~ - Tamsalust varjupaika sa~unud
emane koer, kes tuli meie juurde kuna ta omanik haigestus ning ei suutnud tema eest enam hoolitseda. Sellega seoses on Be~ esimese korraga
veidi umbusklik, ning seega oleks vaja
temaga tasapisi tutvumas käia, et tema usaldust võita ja talle uueks peremeheks või perenaiseks hakata. Varjupaigas olles on Be~ ajapikku ka
meiega harjunud, kuigi algul haukus
ja hambaid näitas ning sugugi sõbrustada ei tahtnud. Ent et tal omaniku
kaotuse valust üle saada aidata, oleks
tal siiski vaja kiiremas korras uut peret, kes ta endist perenaist asendada
aitaksid.

Riks Kadrina vallast Jõepere külast
leitud isane koer, kes soovib kanges~
uude koju pääseda, kuna on varjupaigas väga üksik ja õnnetu. Riks saabus
meie juurde hulkuvana, eksles sihitult
ringi Kadrina kandis metsavahel tee
ääres, ning otsis oma kodu, mida ta
kahjuks ei leidnud. Inimesed helistasid ja palusid meil kutsa varjupaika
toimetada, kuna hulkudes oleks ta
võinud autolt löögi saada. Viisime siis
Riksi varjupaika, kus talle aga eri~ ei
meeldi, kutsa nutab pidevalt ja tahab
koju. Loodetavas~ leiab ta endale
vars~ uue omaniku kuna ta seda väga
soovib, ning on ka iseloomult hea
koer, kes on armastva ja hoolitseva
kodu iga~ ära teeninud. Riks on saanud kõik vajalikud vaktsineerimised
ning ka mikrokiibi.
-

Kontakttelefon 5309 0510
Kasside infotelefon 516 2473
virumaa@varjupaik.ee
http://virumaa.varjupaik.ee

Loore on umbes 11 kuu vanune 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.

Rommi on umbes 5 aastane sõbralik
kõrgema jalaga ja sileda karvaga isane
koer. Rommi on saanud vajalikud,

vaktsineerimised, lemmiklooma passi, mikrokiibi, ning kastreeritud, ning
on valmis kohe uude koju minema.

Toeta meid!

Varjupaikade MTÜ
A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale
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Alen Veziko annab sel suvel
esmakordselt soolokontserte

lihtsalt esinemisest?
Kõige erilisem tunne oli siis,
kui esinesime Leedus ühel festivalil ja selgus, et inimesed
sõitsid Eestist kohale, et meid
kuulata.
Selline kõrvust tõstetud tunne
oli. Aitäh neile.

Juba lapsepõlves unistas Alen Veziko lavale
saamisest, sest ta oli
niiöelda „teatri laps“,
osaledes teatrietendus-

tes, näiteks „Carmenis“ ja „Oliver Twistis“.

„Eesti laulust“ ka
osa võtnud ning kas sooviksite esineda Eurovisioonil?
Olen kirjutanud kaks lugu selle tarbeks, aga pole kvalifitseerunud. Ilmselt pole päris minu
tassike teed, aga Eurovisioonil
võiks esineda küll. Vaevalt sellist produktsiooni ja lava mujal
kohtab. Tahaks teada, mis tunne see on, kui lava teist otsa ei
Kas olete

Hillar Kohv
Alen on avaldanud plaadid
„Klaasist maja“, „Öö kuulub
meile“ ja „Ei ole öeldud tuulde“ ning tema laulud on kõlanud ka Kanal 2e „Reporteri“
tunnuslauludena. Sel suvel
annab Alen Veziko esimest
korda soolokontserte pealkirjaga „Sinu poole teel“.

näe.

Alen Veziko, teie sünnipäev
ja sünnikodu?
Olen sündinud Tartus 23. jaanuaril 1980.
Mul on üks õde, kes elab Tartus, ja poolõde, kes elab Helsingis. Minu isapoolne suguvõsa elab Soomes. Olen vabaabielus.

Mida põnevat meenutaksite
eelmisest aastast?
Eelmine aasta tõi mulle kaks
asja, mida ma ammu olin oodanud. Me lindistasime ja filmisime Tallinnas Kumu auditooriumis akustilise kontserdi,
millest peaks õige pea valmima DVD. Teine suursündmus
oli albumi „Ei ole öeldud tuulde“ ilmumine ja plaadiesitluskontserdid.
Samas pean tunnistama, et
puhkasin esimest korda elus.
Veetsin ühe kuu Kreekas rännates ja mägedes ronides.
Kaks nädalat olin Evia saarel,
kus mitte keegi ei räägi inglise
keelt. Istusin mere ääres,
püüdsin kala, ronisin mägedes
ja käisin sukeldumas. Elu nagu
filmis.

Kelleks unistasite saada lapsepõlves?
Kuna ma olen n-ö „teatri laps“,
siis nii kaugele, kui mäletan,
tahtsin saada lavale. Minu esimesed eredamad mälestused
on seotud Vanemuise teatriga,
selle suure saaliga ja käikudega, mis jooksevad lava all. Eriti
põnev oli vaadata etendust
valgustaja ruumist. See oli
ruum, mis asus saali tagumises seinas, kõrgel lae all. Ma
osalesin ka etendustes, näiteks
„Carmenis“ ja „Oliver Twistis“,
aga hiljem kaotas teater minu
jaoks oma võlu. Mulle hakkas
meeldima popmuusika ja bändindus.
Huvialad?
Kui rääkida

hobidest,

siis ma

käin kalal. Tõeliselt mõnus on
suvel või ka sügisel sõita paadiga mööda jõge ja nautida
metsikut loodust. Maailm tundub vee pealt hoopis teistsugune. Ja see rahu, mis sind valdab, kui loksud 5-6 tundi mõne suure järve keskel, on kirjeldamatu.
Teine suurem hobi on sport.
Mulle meeldib liikuda. See ei
olegi niivõrd hobi, kui elustiil.
Ma armastan ujumist, eriti
pikka maad, ja käin ka jõusaalis, kui aega on. Muud tavapärased asjad, nagu autod ja
muud vidinad, mind eriti ei
paelu.
Milline oli teie esimene laul,
mis raadiojaamas kõlas?
„5 a.m.” ehk siis hommikulkell
viis. See ei olnud küll esimene
laul, mille lindistasin, aga esimene, mis läks raadioeetrisse

Foto: Tairo Lutter / Õhtuleht

ja mida ka mängiti. Paljud on
öelnud, et see on minu parim
laul. Mina ise nii ei arva, aga
maitse üle ei vaielda.
Millist raadiojaama enim
kuulate?
Ma olen väga halb raadio kuulaja. Kui üldse kuulan, siis autos ja enamasti öistel sõitudel
mõnd jutusaadet, et mitte magama jääda. Muusika mõistes
olen kõigesööja Sky+`ist kuni
Vikerraadioni.
Lemmiksaated telerist?
Mulle meeldivad dokumentaalfilmid ja ulme. Minu vaieldamatu lemmikseriaal oli
„Babylon 5”

Teie laul on olnud ka Kanal
2e „Reporteri“ tunnuslauluks. Kuidas see alguse sai
ning kas teete „Reporteriga“
ka edaspidi koostööd?
See on järjekordne juhus ja
kokkusattumus. „Reporteril“
oli vaja tunnuslugu ja minul
oli parasjagu plaat ilmunud.
Nii juhtuski, et kaks laulu albumilt „Öö kuulub meile“ said
koha „Suvereporteris“. Hiljem
on minu muusikat kasutatud
Kanal2 saadetes üsna palju.
Kui palju plaate olete välja
andnud ning millal on uut
oodata?
Olen avaldanud kaks plaati.

Debüütalbum „Klaasist maja”
oli minu autoriplaat, mille laulud, tekstid ja enamus muusikalisi ideid olid minu leiutised.
Selle plaadi üle on mul eriti
hea meel. Materjal mida lindistasime, sai kirjutatud kümne aasta jooksul. Minu laps,
nagu ma olen öelnud. Teine
täispikk plaat on „Laulda meil
oma laul”. Tegemist kontsertplaadiga, kus neli esinejat
ühendasid oma jõud.
Minu teine sooloplaat kandis
nime „Öö kuulub meile“. Tegemist on tempoka ja popiliku
kõlaga plaadiga, kust on pärit
sellised lood nagu „Öö kuulub
meile“ ja „Reporterist“ tuntud
lood „Jupiter ja Maa“ ning „Su-

vi kuum“. Kolmas album „Ei
ole öeldud tuulde“ on vaieldamatult kõige edukam ja andnud võimaluse palju esineda,
Eestis ringi liikuda ja anda
kontserte erinevais paigus nii
üksi kui bändiga.
Mis on teie kontakt- fänniaadress?
Ilma fännideta ei oleks meid.
Mina kummardan oma kuulajate ees. On muidugi tüütu, kui
sulle helistatakse keset ööd ja
itsitatakse telefoni, aga nii see
elu on. Kodukas on www.alen.
ee ja e-mail aleen@hot.ee.

Rääkige palun mõni põnev
seik seoses mõne fänniga või

Millised on teie plaanid lähemal ajal ja käesolevaks aastaks üldisemalt?
Peamine plaan on ette valmistuda suviseks tuuriks. Lähen
sellel aastal esmakordselt välja
soolokontserdiga ja see tahab
suuremat
ettevalmistust.
Kontserdi nimi on „Sinu poole
teel“. Samanimelise laulu kirjutasin umbes kaks aastat tagasi, salvestasime selle koos
Rosanna Lintsiga, ja nüüd tegin sellest märgatavalt rockilikuma variandi.
Plaanime bändiga uut albumit, sügisel on ootamas koostöö ühe Läti grupiga ja järgmisel veebruaril annan kontserte
koos erinevate Eesti kooridega. Ühesõnaga, tegevust jätkub.
Kas teil on midagi ka südamel, mida sooviksite ära öelda?
Eestimaa on ilus koht elamiseks ja mulle tundub, et siinsed inimesed on muutunud
avatumaks ja sõbralikumaks.
Mulle isiklikul see meeldib.
Päikest kõigile.
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MÕNE REAGA

Tarvas võitis pronksmedali
Alexela Korvpalli Meistriliigas otsustati pronksmedalite saatus Kastan Arenal, kus kohtusid kolmandat korda Rakvere
Tarvas ja Tallinna Kalev.
Esimese kohtumise oli võitnud Kalev 84:72, teise, ülimalt dramaatilise lõpuga mängu, kus Giedrius Gustas tabas lõpusekundeil Tarva kasuks kolmese ja lisas punkti ka vabaviskest,
Tarvas 81:80. Otsustavas kolmandas kohtumises haaras Tarvas mänguohjad juba avaveerandil ja võitis kindlalt 84:62.
„Ega ma ise ka ei uskunud, aga ma tundsin, et kui me teeme
omad asjad ära, siis tuleb,“ ütles Tarva peatreener Andres Sõber korvpalliliidu pressiteenistuse vahendusel.
Tallinna Kalevi peatreener Kalle Klandorf sõnas mängujärgselt DelfiTVle: „Mäng läks käest ära üleeile. Täna oli lihtsalt
Rakverel vormistamine. Nad olid väga hästi valmistunud selleks mänguks. Nemad võtsid end kokku, meie omad lasid jalad sirgeks.“
„Võimas tunne oli viimases mängus, aga me olime enesekindlad kah: kõik mehed tahtsid võita,“ rääkis Tarva mängumees
Kristo Saage Kuulutajale päev hiljem. „Me ikka väga tahtsime
seda medalit. Kalevil oli esmaspäeval võimalus, aga kui nad
kohtumise lõpus Silver Leppikule „kahest viga“ ei teinud ja
lubasid Giedriusel kolmese visata, siis on ise süüdi. Mis aga
esimese mängu kaotamisse puutub, siis Kalevi hall meile lihtsalt ei istunud.“

Algas Rakvere
rattapühapäevakute sari
Möödunud pühapäeval, 11. mail käivitus taas Rakvere rattapühapäevakute sari, mida korraldab Rakvere Rattaklubi Siplased koostöös Rakvere Spordikeskusega. Kokku toimub 8
etappi maikuust augustini iga kuu teisel ja neljandal pühapäeval.
Päevakutel osalemine on tasuta.
Rattapühapäevakul osaleja ainukeseks ülesandeks on sõita
tema valitud tempos ja ajal rattaga kontrollpunkti ja võtta ürituse passi tempel. Kontrollpunktid asuvad maakonna piires
üldtuntud kohtades ja on kergesti leitavad.
Ühe etapi pikkus Rakvere linnast startides ei ületa 35 km. Kõiki kontrollpunktid on avatud kella 15-18.
Vähemalt kuuest päevakust osavõtjate vahel loositakse sarja
lõppedes sponsorite poolt välja pandud auhindu.
Eelmisel aastal toimus sari esmakordselt ning hõlmas 6 etappi. Kõige suurem osalejate arv oli eelmisel aastal Haljala etapil, kui kontrollpunkti läbis rohkem kui 50 inimest.
Päevakute kava on alljärgnev:
1.11. mai Mõdriku Täkusammas (toimunud)
2.25. mai Haljala Rahvamaja
3. 8. juuni Mõedaku Suusabaas
4.22. juuni Ubja külakeskus/Rix Ratas
5.13. juuliInju külakeskus/Rattabaas
6. 27. juuli Lasila mõis
7.10. august Neeruti mõis/Hawaii Express
8.24. august Piira tankla (Ring ümber Rakvere)/Rademar
Info ja teave võimalikest muudatustest avaldatakse rattaklubi
kodulehel ww.siplased.ee/puhapaevakud ja spordikeskuse
kodulehel.

Kevadjooksu võitsid
Kenet Kroon ja Inna Kairite
Emadepäeva eel, 10. mail Rakvere linnatänavatel pea poole
tuhande osalejaga toimunud Virumaa Kolmikürituse avaetapi, viie kilomeetri pikkuse Rakvere Kevadjooksu võitis meestest Kenet Kroon ja naistest Inna Kairite.
Kroon jooksis välja aja 17.51 ja Inna Kairite finišeerus ajaga
20.01.

Meestest oli teine Karl-Gustav Nagel, edestades napilt Ralko
Heidet. Naistest oli teine Moonika Pilli ning kolmas Merili-Mai Kivimets. Tulemsed on leitavad internetist http://nelson.racetecresults.com/Results. aspx?CId=16267&RId=35.
Virumaa Kolmiküritus on suvesündmuste sari, millesse kuuluvad kolm erilist tervisespordisündmust Rakveres ja Lääne-Virumaal perioodil mai-juuli.
Lisaks 10. mail toimunud Kevadjooksule kuuluvad sarja 6.
juunil sõidetav Rakvere Rattaöö ja 12. juulile kavandatud Südasuve maraton.
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Marko Torm:
sa kas istud õhtuti teleri ees
või kasutad oma aega aktiivselt
Aastat viis tagasi ei osanud Marko Torm arvatagi, et liikumisürituste korraldamine täidab tema elus kunagi
nii olulise osa. Õnnelike inimeste nägemine

rajal ja finišijoonel

on

viinud teda Eesti Ööjooksu ja Rakvere liikumissarja korraldamiseni. Nendest on aga
välja kasvanud heategevusjooks ja sel aastal
esmakordselt toimuv
Virumaa Kolmiküritus.
Kristel Kitsing
Marko Torm, mis teid tervisespordiürituste korraldamise juures köidab ja kuidas
selle jaoks oma põhitöökoha
kõrvalt aega leiate?
Armastus selle valdkonna vastu tuleb ikka ja jälle isikliku kogemusega. On olnud õnn läbida kolm maratonidistantsi ja
viimasel ajal sörkjooksu harrastades ka neli poolmaratoni.
Õnnelike inimeste nägemine
rajal ja finišijoonel tõi soovi teha midagi suurt selles vallas ka
oma kodus Rakveres. Ööjooksust ja Rakvere liikumissarjast
on kasvanud välja nüüdseks
nii heategevusjooks kui ka Virumaa Kolmiküritus. Kogemusi omandades ja meeskonna
kasvades oli see loogiline jätk.
Ajaga on täpselt nii nagu kõigil: sa kas istud õhtuti teleri
ees või kasutad oma aega aktiivselt. Kes mängib korvpalli,
kes panustab vabatahtlikuna
loomade varjupaigas. Meie
hobiks on liikuma innustamine.
Aastat viis tagasi poleks ma
osanud arvatagi, et see minu
igast päevast nii olulise osa täidab, aga elu on kuidagi niimoodi läinud.

Liikumine on Tormide perele saanud elu osaks. Fotol koos
abikaasa Julega Stockholmis Ööjooksul.
Foto: erakogu
milles osalemiseks ei ole vaja
ei head vormi ega eelnevat kogemust
rahvaspordiüritusel
kaasalöömisest. Rakvere Kevadjooks oma 5km distantsiga
ja heategevuslik rattaöö linnapäevade raames pakuvadki
meile seda võimalust regulaarselt liikuma saada ning
korra kuus ennast koos kaaslastega ühiselt hästi tunda.
Kolmas etapp peaks tooma lisaks ka väärt auhinnad neile,
kes kõigil kolmel etapil osalenud ja vähemalt eelnevad distantsid läbinud. Adidas annab
igaühele võistlussärgi, Aqva
Spa
ja veekeskuse kinkekaardi ning Viking Line tunnustab kõiki osalejaid igal etapil kuningilikult reisiga Helsingisse. Lisaks veel jooksvad
auhinnad etappide lõikes. Sarja korraldajad aga lisavad
täiendavalt ka priipääsme Ööjooksul osalemiseks seda siis
tunnustusena kolme etapi läbimise ja sportliku püsivuse

sauna-

–

–

Rääkige veidi Virumaa Kolmiküritusest. Mis aladega on
tegu ja millal ning kus need
aset leiavad?
Tegemist on, nagu nimigi ütleb, regulaarset liikumist toetava sündmusega, mille peamine eesmärk on luua kodumaakonna inimestele innustav ja abistav tugi enda käimasaamisel. Paljud meist mõtlevad aeg-ajalt, et uuel kevadel
võtavad end kätte ja hakkavad
sörkima, kõndima, rattaga
sõitma, aga kiire elutempo
teeb oma ja sinna need mõtted

jäävadki.
Oleme kahe kuu sisse paigutanud kolm eripalgelist üritust,

eest.

Maratoni toimumist on piirkonnas Eesti Ööjooksu raames oodatud juba pikka aega. Ent see liideti hoopis Virumaa Kolmiküritusega ja
toimub Võsul. Miks selline
otsus?
Oleme alustanud oma ühingu
tegevusega just eesmärgil tuua
piirkonda maraton ja nüüd
saab see ka teoks. Miks mitte
varem ja miks mitte Ööjooksu
raames? Vastused on väga lihtsad. Ööjooksu kolm rada kolmele võimekusele on piir.

Rohkemaks pole meie mees-

kond võimeline ja nelja raja logistika läheks sedavõrd keeru-

liseks, et probleemid tekiksid
väga kiiresti. Oleme seda mitu
aastat analüüsinud. On ka öeldud, et jätke viis kilomeetrit
ära ja tehke maraton (naerab),
aga ütlejad unustavad ära väga

olulise mõtte: 5 km on sisenemiskoht väheliikuvatele inimestele. 10 km hirmutab juba
paljusid ja kui eesmärk on inimesi innustada regulaarsele
liikumisele, siis peab 5 km jääma. Lisaks muidugi ka Öö-

jooksu kuulumine Linnajook-

eristub?
Kõik need senised neli aastat
oleme teinud oma sündmusi
just selliselt, et me ise tavaliste
inimestena tahaksime neil
osaleda. Et need oleksid erilised, meelelahutuslikud ja huvitavates kohtades. Võsu pluss
on Võsu ise. Kaunis rand, palju
puhkajaid, südasuvine meri.
Lõpetavad ju kõik Südasuve
maratoni rajad Võsu rannajoonel. Lõpetajana oleks minu
unistus finišis sussid jalast visata ja kohe merre sukelduda.
Tõepoolest on konkurents tihe
ja peame lihtsalt esimese paari
aastaga näitama osalejate kaudu, et meil on väga hea ja eriline sündmus. Osalenud inimese enda soovitus on ikkagi parim, mida korraldaja loota
saab. Seega oleme kannatliku
meelega ja teeme oma asju
korralikult, mittekiirustades.
Kuidas kolmikürituse ettevalmistusega on sujunud ja kui
suure osavõtuga olete arvestanud?
On läinud üle ootuste hästi,
sest ootusi pole olnud (naerab). Usume, et ligikaudu
1200-1500 osalejat tuleb esimesel aastal kolme etapi peale
ära, mis oleks väga tugev näitaja üle Eesti. Räägime ju esmakordsest sündmusest. Hetkel näeb mujale vaadates eripalgeliste piirkonnajooksude
puhul osavõttu alla saja inimese. Usalduskrediiti on seega
meile juba antud.
Mis on saanud Ööjooksust?
Selle peakorraldajana ei olnud teil võimalik teiste harrastajatega Rakvere tänavaid
vallutada. Kas tänavu saab
linnarahvas teiega poolmaratoni rajal mõõtu võtta?
Kardan, et olen siiski sunnitud
selleks ajaks töölt puhkuse
võtma, kuna nõu ja jõuga
püüan kohapeal abiks olla.
Vastutust enam peakorraldajana ei ole, aga kaasa elan ja
aitan ikka.

sude sarja. Kahte maratoni ei
kannataks see sari välja ning
taastumisperiood läheks sarjas osalejatele liiga vaevaliseks. Tänapäeval on paljud tegevused seotud, seega peab
vaatama laiemalt.
Olen veendunud, et Südasuve
maratoni mõtte algatamine ja
seejärel elluviimine Võsul või- Kui tihti te ise saate linnajuhmaldab kolme aasta pärast timise kõrvalt jooksususse
tunnistada, et Võsul on Eesti jalga tõmmata?
parim „külamaraton“, jättes Eks nüüd kevade poole ikka,
suurlinnade Tallinna ja Tartu aga olen üha rohkem hakanud
võimsad maratonid kõrvale. rattaga ringi liikuma ja püüan
Meil on väga hea koostöö seda võimalikult palju teha peVihula vallaga ja mul on hearega ühiselt. See rikastabki elu.
meel, kui saame killukese
omalt poolt anda Võsu endise Öeldakse, et see, kes palju
hiilguse taastamiseks.
teeb, see ka palju jõuab. Millised eesmärgid lähiaastaMõistan, et piirkonnas marateks olete seadnud?
toni korraldamine on olnud Eesmärgid on pehmemat sorti
üks teie unistusi. Liikumija mitte otseselt sportlikud.
saastal on aga rahvaspordiüPõhiline on veeta võimalikult
rituste ja maratonide konkupalju aega perega koos. Kui
rents kasvanud. Mille poolest see on ka aktiivne ajaveetmisSüdasuve maraton teistest vorm, siis seda parem.
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Jalgpalli-Tarva
mäng kõigub
kui Läänemere
lainetel
Eesti jalgpallimeistrivõistluste esiliigas pidi Rakvere
JK Tarvas alla neelama järjekordse mõru pilli: möödunud nädalavahetusel jäädi koduväljakul 1:2 alla endast tabelis tagapool olevale Vändra Vaprusele. Külalised asusid 1:0 juhtima ja kui
Sergei Akimov mängu teisel
üleminutil penaltist viigistas, tundus, et vähemalt viigipunkt on pääsetud. Aga
ei, Vändra meeskond suutis
neljandal üleminutil endale
ikkagi võidu välja mängida.
Taas patustasid rakverlased
ka punase kaardiga: selle
teenis kaitsemängija Mihkel
Gull.
Esmakordselt sel hooajal
nädala sees toimunud mänguvoorus suutis JK Tarvas
aga kolmapäeval võõrsil 2:2
viigistada Nõmme Kalju II
meeskonnaga. Ka selle resultaadi võib kanda üllatuste hulka, sedakorda meeldivale poolele, sest esimeses
ringis jäädi koduväljakul
liidrite hulka kuuluvale
Nõmmele 0:1 alla.
Sergei Akimov viis läänevirulased juba 9. minutil juhtima ning pärast vastaste
viigiväravat tegi JK Tarva
eest resultaati Kaarel Saar.
Teise poolaja keskel päästis
Kalju II endale siiski viigipunkti.
Kaotused ja viigid ei tähenda midagi head ka tabeliseisule: JK Tarvas on 12 mänguga kogunud 12 punkti.
Hetkel tähendab see 7. kohta, kuid Vändra Vaprus hingab kohe kuklasse, sest kahe vähem peetud mängu
juures on neil vaid kaks
punkti vähem.
Hästi ei lähe ka Tarva duubelmeeskonnal kolmanda
liiga idatsoonis, kus viimati
jäädi 0:8 alla Tallinna SK
Dniprole. JK Tarvas II meeskonnal on tabelis üks võit ja
neli kaotust.
SK Tapa kaotas neljanda liiga idatsoonis Sillamäe Kalevi III meeskonnale 2:5.
Ühegi varumängijata Sillamäele sõitnud tapalased
osutasid sel korral tegelikult
südi vastupanu, minnes 1:0
juhtima. Veel teise poolaja
66. minutini oli seis 2:2 viigis, kuid siis lõid Sillamäe
pallurid värava ning neli
minutit hiljem teenis SK Tapa esimese värava autor
Aleksei Sedov esmalt mängulise kollase kaardi, seejärel teise (ilmselt liigse sõnavõtu eest) otsa, mis kokkuvõttes tähendas tema eemaldamist. Edasine oli Sillamäel juba vormistamise
küsimus.
Aivar Ojaperv

Eesti veoautokrossisõitjad
põhjustasid Venemaal sensatsiooni
Valeri Dronovile kohe kuidagi
Kaks Eesti veoautovastu.
krossisõitjat, lääne vi11 aastat hiljem on aga asjad
rulane Marko Tiinas ja kardinaalselt, venelaste jaoks
võrulane Toomas
lausa skandaalselt muutunud.
Repp, käisid Venemaal Marko Tiinas: „Aasta tagasi
käisime Venemaal pealtvaataRjazanis võistlemas
jana. Plaan oli juba siis osalening põhjustasid seal
da, aga asjaajamine läks nii
oma heade tulemuste
keeruliseks, et midagi ei tulning venelaste jaoks
nud välja. Raja ääres julgesin
hämmastavalt hästi etpakkuda, et Eesti ja Läti esiotsa
te valmistatud tehniGAZ 51d on venelastest kõvasti üle, meie kiireimad GAZ 53d
kaga paraja sensatsioomahuksid aga ilmselt esikolni.

mikusse.“
Vene „asjatundjad“, näiteks
eelmainitud nokamütsiga teKohalik uudisteportaal oli gelane, olid esialgu teist meelt.
sunnitud ülevaateloo sissejuKui eestlased oma autod lahti
hatuses nentima, et nende võipakkisid, arvas nokatsiomadupühale ja 9. maile pühendanik, et need ei lähe esimesse
tud autokross toimus sel korral mäkkegi üles.
Eesti aktsendiga. Ja oli ka põhEesti veokamehed on ammu
just: Marko Tiinas sai klassis loobunud topeltrataste kasuGAZ 51/52 esikoha, Toomas tamisest tagasillal, sest mis
Repp oli GAZ 53l teine.
sest lisaballastist ikka kaasa
vedada, kuid vene krossimeesLubatud
te arvates pole niiviisi üldse
nokats jäi saamata
võimalik võidu sõita. Juba Marko Tiinas (nr 3) on ringiga
Kui n-ö teemavälisest veel rää2003. arvasid mõned neist, et
Eesti krossisõitjate sõber ja
kida, siis terav poliitiline oluMart Korgi resultaat olnuks
austaja, tõi esile veel ühe tõsikord ei paistnud Marko Tiinatublisti parem, kui rattad tose kinnitusel kuskilt otsast välpelt olnuks, ja sama meelt oldi asja: „Teie mehed oskavad sõita. Meie omad künnavad möösõbralikud,
olid
väga
„Kõik
ja.
ka praegu.
da auke, teie meestel on tramitte ühtegi halba sõna ei „Ma jõudsin ise ka juba uskujektooridpaigas. Ja muidugi ka
kuulnud,“ mainis ta. „Üks inima hakata, et äkki ei saagi
vedrustus auto sõidab maad
mene olevat võistluse lõpetanende mägisel krossirajal sõimisel, kui langetasin parajasti detud,“ tõdes Tiinas. „Ilm oli mööda ja kiiresti, meie omad
püstitavad samal ajal kõrgusEesti lippu, küll „fašistõ“ jõudvihmane ka. Aga kui ma ajanud karjuda, aga ise ma ei sõidu 7 sekundiga kinni panin, hüpperekordeid.“
„Vähemalt minu auto oli neist
kuulnud ja see võis ka niisama siis sellised jutud muidugi vaikõlakas olla. Ja kui karjuski, busid. Lubatud nokatsit ma ikka kõvasti üle tõesti,“ võttis
„Kui oligi mahasiis ülejäänud 9999 pealtvaatakahjuks siiski ei saanud, sest Tiinas omaks.
mööda
jääjast
vaja
minna, paolid
teist
meelt.
Tejat
hoopis
selle omanikku ei juhtunud
kitasime huvi ka Venemaa enam nägema. Finaalis panin nin rahumeeli mööda sõitmata rajaosa ja ikka polnud probmeediakanalites, ainuüksi TVtähele, et lõpuks kolmanda koleemi. Ainus, kes sirgetel veidi
le andsin kaks intervjuud ja ha saanud mees eelistas ka juvastupanu osutas, oli üks
ba topeltratastest loobuda.“
isegi Venemaa kollases ajakiruhiuue Gazeliga sõitnud tegejanduses,
Komsomolskaja
lane nemad kasutavad krosPravdas, ilmus meie kohta ar- Mitte ainult mootorid,
sidel ka seda marki autosid.
vaid
ka
mehed
tikkel. Kusjuures täiesti positiivne.“
Üks huvitav tähelepanek veel: Korra jäin temast stardist maha ja möödumisel läksid ka
Marko Tiinas võitis kõik sõienne võistluse lõppu tohib Vedud kindlalt, edestades näinemaal kapoti alla vaadata küljed kokku, kuid mingit pahandust sellest ei tulnud, kuigi
teks ajasõidus lähimat konkuvaid tehnilise komisjoni esiGazeli juht manitses, et võirenti 7 sekundiga ringi kohta. mees. „Eriti pärast esimest sõiToomas Repp oli nii poolfinaaduvõitu oli kaarnaparv ümber, nuks oodata, ma oleks tast nalis kui ka finaalis teine. Aga selmuudkui nõudsid, et näidaku, gunii mööda saanud. Mis oolel oli pisut koomiline eellugu mis seal on. Mõni kahtlustas data ma läksin sinna ju krossi
sõitma.“
ja kui tähte närida, siis näiteks isegi, et see polegi GAZi mooüks kohalik „spetsialist“, kes tor. Tõsi: meie tehnilised tingiNaistollitöötajat autolubas teatud tingimustel Tiinamused lubavad natuke rohkross ei huvitanud
sele oma võidunud (ja väidekem ümberehitusi kui veneMarko Tiinas kinnitas, et reitavalt ajaloolise) nokatsi kinkilaste omad, aga kui pärast fida, ei julgenud hiljem üldse naali kapotikaaned avasime, sist jäid talle ainult head mäsilma alla tulla.
oli üllatus ja imestus muidugi lestused, kui Vene tollitöötajate lollus ja üks altkäemaks vaPärast Nõukogude Liidu lagusuur, et ei midagi erilist.“
hetult enne sihtkohta jõudnemist käisid Eesti veoautoVõõrustajad kiitsid väga eestmist välja arvata. „Kusjuures
Venemaal
esmalaste
autode
ehk
krossisõitjad
väljanägemist
ka
kulud polnud üle mõistuse.
kordselt võistlemas 2013. aasseda, et krossiveoka võib ka
Seda
küll tänu heade sõprade
tal. Samal ja paaril järgmisel korrektselt ehitada, mitte aiaastal käis ka üks venelane nult sepavasara ja kirvega. ja fännide abile saime transpordiauto ja käru tasuta, makmeie krossidel osalemas. Too„Pildistati meie autode vedsime ise vaid kütuse eest. Ise
na oli jõudude vahekord sellikabiine
seestrustuselemente,
reisisime bussiga ja samaga
ne, et meie keskmike hulka poolt jne,“ kinnitas Tiinas.
kuulunud GAZ 51 (roolis Mart Vastasleeri esindaja, Venemaa kaasa tulnud fännid ei küsinud
meiltka bussi „piletiraha“.
Kork) oli ka Venemaa krossil autospordiajakirjanik
Vitali
keskmik, kuid meie GAZ 53d ei Blinušov, kes, tõsi küll, juba Mis aga Vene tolli puutub, siis
saanud Eestisse külla tulnud alates 2003. aastast on suur see on ka aastal 2014. imedemaa. Luhamaa piiripunktist
Aivar Ojaperv

–

–

järele jõudnud ühele kohalikule krossimehele.
keelduti meie mehi üle laskmast, sest varuosi olevat liiga
mine tea, äkki
palju kaasas
hakatakse veel äritsema. Kolm
tundi sõnelust ja ka Vitali Blinušovi kui küllakutsuja telefonikõned ei muutnud midagi
krossimehed saadetigi piirilt
–

–

tagasi.

Fotod: Vitali Blinušov

töötajaks naine, keda auto-

kross ei huvitanud, Petseri külje all aga mees. Panime oma
krossikad neile kastis käima,
ajasime muhedat juttu ja pääsesime kõigi oma varuosadega
lõpuks ka üle piiri. Mis aga altkäemaksu puutub, siis see oli
valuraha oma lolluse eest
transpordiautol polnud üks
dokument tõesti korras ja meil
–

Koidula piiripunktis paistsid
aga reeglid teised olevat sealt
sai läbi. „Varuosi me vahepeal
maha ei laadinud, küll aga
poetasime passi vahele 500
rubla. Ning Luhamaal oli tolli–

oli valida, kas saada ametlikult
suur trahv või piirduda althõlma tasumisega.“

BALTI KARIKAVÕISTLUSED

VEOAUTOKROSSIS
Tapa krossirajal LAUPÄEVAL, 7. juunil
Treeningsõidud alates kella 13

Võistluse algus kell 15
j.

–

Vaheajal off-road autode

demonstratsioonesinemine

–

Jälgi ajaleht

Kuiilutdjd Facebooki

J

JAGAME AUHINDU!
Pilet 5.-, sooduspilet õpilastele ja pensionäridele 3.
Teeviidad võistlusrajale Rakvere-Paide maanteelt
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KUHU MINNA
Rakvere Teatri mängukava mais
17. mail kell 19 „Algused“ Rakvere Teatri väikeses majas (lav.
Nils Riess)
23. mail kell 19 „Leegionärid“ Rakvere Teatri väikeses majas
(lav. Madis Kalmet)

17. mail kell 19 „Uno Bossa“ Rakvere Teatri suures majas (lav.
Hardi Volmer)
16. mail kell 19 „Meie, mehed“ Rakvere Teatri suures majas

(lav. Toomas Suuman)

16/17/19/20/26/27/28/29/30.mailkell 13 „Mina olin veel väikene“ Palmse mõisa moonakatemajas (lav. Ivo Eensalu)
26/27/28. mail kell 16 „Mina olin veel väikene“ Palmse mõisa
moonakatemajas (lav. Ivo Eensalu)

19. mailkell 19 „Meie, mehed“ Ugalas (lav. Toomas Suuman)

21/22. mail kell 19 „Kaasavaratu“ Vene Teatri suures saalis
(lav. Eili Neuhaus)
26. mail kell 19 „Elu ja kuidas sellega toime tulla“ Vene Teatri
suures saalis (lav. Üllar Saaremäe)

26. mail kell 19 „Leping“ Vene Teatri väikeses saalis (lav. Ind-

rek Apinis)
28. mail kell 19.30 „Siseturism

/ Tähelaev“ Kanuti Gildi saalis
(lav. Kadri Noormets / Kertu Moppel)

30. mail kell 19 „Elu ja kuidas sellega toime tulla“ Järvakandi
kultuurihallis (lav. Üllar Saaremäe)

Ohutuspäeval on põhirõhk
liikumisega seonduval ohutusel
17. mailkorraldab Ida päästekeskus koostöös Lääne-Virumaa
pere-

päeva „Ohutult liikuma“, mis pakub põnevat tegevust ja meelelahutust kogu päeva.
Päeva aitab sisustada ka Ida päästekeskuse ennetajatest ja
päästjatest koosnev meeskond. Huvilistele jagatakse
ja
tuleohutusalaseid teadmisi. Ikka selleks, et tõsta noorte ja
nende vanemate ohutusalast teadlikkust ning et eesseisev suja tuleohuvi mööduks turvaliselt. Lisaks aktuaalsetele
tusteemade käsitlusele tutvustatakse nii päästjate tööd kui

vee-

vee-

tehnikat.
Ohutuspäev algab kell 10.20 Aqva parklas, kust ühise rongkäiguna suundutakse Põhjakeskusesse.

Lääne-Virumaa lasteaedade
liikumispidu „Rõõm liikumisest“
Reedel, 16. mail kella 10-12 toimub Rakvere staadionil 18.
Lääne Virumaa lasteaedade liikumispidu „Rõõm liikumisest“. Peo korraldavad Lääne-Virumaa lasteaedade liikumisõpetajad.
Tänavune liikumispidu on pühendatud liikumisaastale ja
kannab seega pealkirja „Rõõm liikumisest“. Osaleb 850 Lääne-Virumaa lasteaialast vanuses 5–7 aastat ja üle 60 õpetaja-juhendaja. Peo avab Eesti Spordiselts Kalev tegevjuht ja
kettaheitja Aleksander Tammert.
Esimene liikumispidu toimus Rakveres juba 1997. aastal ja oli
pühendatud Rakvere hariduse 400. aastapäevale. Kahel aastal
on liikumispidu korraldatud koostöös muusikaõpetajatega ja
siis on võimlemisekõrval ka lauldud ja tantsitud.
Liikumispeol võimlevad tüdrukud ja poisid võimlemisvahenditega, liikumisõpetajad esitavad hüpitsakava. Pärast võimlemisosa saavad lapsed proovida kergejõustikualasid.
-

mm
IfedajWrNT

toimus laste balletigala
Jõhvi kontserdimaja koostöös
Kaurikooli ja Rakvere kultuurikeskusega esitles möödunud
nädalavahetusel
Rakvere
Teatris kohalike laste balletigalat.
Kaurikooli balletiklass ja Kaurikooli ajaloolise tantsu ansambel esitasid proloogi P.
Tšaikovski balletist „Uinuv
kaunitar“. Laval oli 58 osatäitjat, kõige nooremad tantsijad
olid 5aastased, vanimad on
aga näitleja Volli Käro ning
teenekas balletiartist Janis Garancis.
Gala teises osas esinesid Kaurikooli balletiklass, Zita Errsi
balletistuudio (Riia), ETA
Tantsukool (Tallinn) ja Tallinna Balletikool.

+372 56694492

Pühapäeval, 25. mail Rakke
vallas toimuval Emumäe jooksul on väike tähtpäev ümber
Põhja-Eesti kõrgeima tipu (166
m) joostakse võidu juba kümnendat korda. Tegemist on
Eesti esimese mäejooksuga,
kus raja madalaima ja kõrgeima punkti kõrguste vahe on
umbes 50 meetrit. Rada kulgeb vaheldumisi asfalt-, kruuja metsateedel.
Jooksul on kaks põhidistantsi:
5,5 ja 10 kilomeetrit. Lisaks on
2,5 km distants kuni 12aastastele ning loomulikult saavad
võidu joosta mudilased. Lühemaid distantse on oodatud läbima ka kepikäijad ja Emumäe
kauni looduse niisama nauti-

sa-

I

*
Open Wed-Sun
www.miniloomad.kohaSik.rnfo

Jooksuvõistluse algatajaiks ja
esimeste aastate korraldajaiks
olid Emumäe noored harrastusjooksjad. Läbi aastate on
jooksu korraldatud peamiselt
kohalike vabatahtlike kaasabil
ja sponsorite toel. Viimastel
aastatel on jooksu korraldamist toetanud ka Lääne-Viru
maakond kohaliku omaalgatuse programmi kaudu ning radade korrastamisel on abiks
olnud Rakke Spordiklubi.
Eelmisel aastal osalesid võist-

Foto:

erakogu

lusel ka jooksuhuvilised Itaaliast, nii saab öelda, et tegu on
lausa rahvusvahelise võistlusega.
Täpsem info toimuva kohta ja

eelregistreerimine: www.emumae.ee, jooksu peakorraldaja

Triinu Pohlak tel 5223873.
Ettevõtmist korraldavad MTÜ
Emumäe Arenduskeskus ja
MTÜ Emumäe. Emumäe

Kuulutaja

NINASARVIK OTTO
ESILINASTUS
18. mai kell 13:00, 14:45 ja 16:20
19.mai kell 16:20
Animafilm

RAKVERE TURG
AVATUD T-L 8.00-16.00

(Perefilm)

Turul müügil:

Võistluste start antakse kell 25.
mail kell 13, numbreid väljastatakse kella 11.-12.30.
Eelnevalt registreerinud osalejatele on jooks tasuta. Võistlejaid on viimastel aastatel olnud 250-350.
Juba neljandat aastat toimub
Emumäe jooksuga samal ajal
Emumäe laat. Laadaplats asub
Emumäe vaatetorni juures.
Pakutakse käsitööd, keraamikat, aiasaadusi, talutoiduaineid jpm ning seal saab ka keha kinnitada.

•

•

•

•

•

•

kevadised lõike- ja potililled
köögivili, tippsibul, maitseroheline ja seemnekartul
tööstuskaup (jalanõud, riided)
kasutatud riided
värske kala
30. aprillil kella 1 Ist viljapuude, maijapõõsaste, vaarika-ja
maasikataimede müük

Ootame turule müüjaid:
taimede jaistikutega
tööstuskaubaga
kasutatud riiete ja vana kraamiga
(tööriistad, majapidamiskaup, raamatud jne)
käsitööga
•

•

•

IMMIGRANT

•

18. ja 19. mai kell 18:00 ja 20:30
Draama
(Alla 12 a keelatud)

Müügikohad väga soodsad!
Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Viitna

rakvereteater.ee

2\ õr ts

16. MAI

Pilet 7 €

Info ja broneerimine tel:
Tel: (+372) 520 9156

jooks

ka Facebookis!

OG Elcktra AS

jad.

bell 20.00
|

Balletiklassi vanem rühm: "Kevadhaldja ärkamine".

Emumäe jooks toimub tänavu juba kümnendat korda
–

traumanõukogu ja Põhjakeskusega ohutusteemalise

GSM;

Teatrimajas

e-post; info@uiitna.eu

k\

(

www.viitna.eu
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Uued etendused nüüd müügis!

KUHU MINNA

Ronald Harwoodikomöödia

~ ~~~ ~~~ ~~~

~~~~~~~

Virumaa
Looduse Omnibussi väljasõidud mais

HelgiSallo, Katrin Karisma, Tõnu Aav, Hans Miilberg

17. mail kell 10 Türi lillelaat. Hind 10 eurot. Soovi korral muuseumikülastus.
18. mailkell 10 päev Pedassaarel ja Altjal loodusgiidi Kauri Kivipõllu juhendamisel, piknik vabas õhus. Hind 12 eurot.
25. mailkell 10 Jäneda aiapäev. Hind 8 eurot.
Väljasõit Rakverest Tsentrumi kõrvalt Koidula tänavalt. Info ja
registreerimine tel 5690 0141 ja 32 42 734.

Noorteklubi Hunor kokkutulek
“Elu ei tule hinnata mitte tema pikkuse vaid sisukuse järgi” /
Seneca/.
Ootame noorteklubi “Hunor” liikmeid kokkutulekule, mis
toimub 24. mail kell 19 Rakveres ANI Baaris (Selveri vastas).
Osavõtust teatada Helmi Urbalu (5061 565), õhtuti.

O Kõrts

Lavastaja: Ago-EndrikKerge

Jõe 3a, Võsu

Kunstnik: Riina Vanhanen
Muusika: Jaak Jürisson

1,

Ürituste algus kell 22
Pilet 2 eurot

TallinnStaadioni Tartu Jõe9a,www.citymotors.ee

Pühendatud Tõnu Aava ja Ago-Endrik Kerge 75. juubelile
16.05 KEILA KULTUURIKESKUS

25.05 RAKVERE TEATER
UUED ETENDUSED
19.05 HAAPSALU KULTUURIKESKUS
lisaetendus
26.09 TALLINN (Salme Kultuurikeskus)
20.05 VILJANDI UGALA
27.05 TARTU VANEMUINE
09.10 PÕLTSAMAA
21.05 VILJANDI UGALA
28.05 TARTU VANEMUINE
10.10 PÕLVA
lisaetendus
lisaetendus
11.10 VÕRU
24.05 PÄRNU KONTSERDIMAJA
29.05 ARUKÜLA KULTUURIMAJA 30.10 VALGA
lisaetendus
30.05 RAPLA KULTUURIKESKUS 03.11 TALLINN(Vene kultuurikeskus)
Algus kell 19

Kella 23ni sissepääs tasuta!
16. mail valib head tantsumuusikat DJ Ailan Kytt
17. mail hitid 80ndatest ja 90ndatestkuni tänaseni DJ Janis

Info ja eelregistreerimine www.emumae.ee

Ukulele muusikamaja

Soodushind:pensionärid,tudengid, õpilased! Piletid: Piletimaailm, Piletilevi, Selver, Rimi, Statoil jakohapeal.

(Mere 27, Võsu)
Reedel, 16. mail avapidu number üks esmakordselt Ukulele
laval Tommyboy. Koos temaga sisustab õhtut Dice Rudy (Bashment FM). Jätkame traditsiooni sissepääsu piletit ei ole,
kuid ringi käib taas pillimehe ämber!
Laupäeval, 17. mail avapidu number kaks UKUlele Reggae
jamm 2014 VOL.1. Talveunest ärkavad DJ Estoman ja DJ Virtual. Uksed avatakse kell 20. Pidu hommikuni ja sissepääs ta-

-

-

suta.

Rakvere Kultuurikeskus
Reedel, 16. mail kell 20 taidlejate kevadkontsert ja pidu Rak-

rahvamajas.
Pühapäeval, 18. mail kell 15 etendus „Creeps“ Rakvere rahvamajas. Rakvere Linnanoorte Näitetrupp etendab lavastust
„Creeps“ Rakvere Rahvamaja suures saalis. Etenduse kestus
45 minutit. Lugu räägib noortest, kes kandideerivad noortesaate „Creeps“ saatejuhiks. Jõudes stuudiosse arvamusega, et
just tema on see väljavalitu, toimub midagi ootamatut selgub, et on vaja hakata konkureerima, sest on veel teisigi, kes
on kutsutud stuudiosse sõnumiga: „Sina oledki see“.
Esmaspäeval, 19. mail kell 19 Rustem Galits’ muusikalis-poeetiline õhtu Rakvere rahvamajas. Piletid hinnaga 8/5
eurot müügil enne algust kohapeal. Korraldaja: MTÜ Sophia.
Lisainfo www.rakverekultuurikeskus.ee.
Neljapäeval, 22. mail kell 18 muusikakooli Rajaots õpilaste
kontsert Kõlaansambli rühmad Rakvere rahvamajas. Tasuta
kontsert!
vere
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Parandame ehteid ja
valmistame uusi

ARVUTITE JA
KODUELEKTROONIKA
REMONT

Suur valik kevadiselt kauneid
kardina-ja rõivakangaid

Laada 41, Rakvere (bussijaama vastas)
e-mail: remont@hoolduskeskused.ee

Ostame väärismetalli parima hinnaga

GSM: 55617003

VIHMAVEERENNID ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID JA LISATARVIKUD

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

SEINA-JA KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA HOOLDESILLAD
NÕUSTAMINE, MÜÜK JA PAIGALDUS
RENNLUX OÜ

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

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Taevalik katusVIRUMAA

ESINDUS

Järelmaksu
võimalus

Telli katus juba täna!

AHJUSOE SUITSUFORELL T 16.00-18.00 L 14.00-16.00

•

profiilplekid katusele

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

•

aknaplekid

Rakveres asume Tallinna tn 49

•

vihmveesüsteemid

Avatud E-R 9.00-17.00 tel 512 7619 e-post: info.weckman@gmail.com

•

katuse turvatarvikud

•

müük ja paigaldus

Põhjamaisele ilmastikule välja töötatud
Kvaliteetne profiilplekk kätte lao hinnaga!

Hinnaparaad
7.-25. mai

2,25 l

Pinotex terrassiõli

Koduseks kasutamiseks mõeldud
PVC-põrandakatted rullis

Jeld-Wen männiukse komplekt

~

Viimistletud valge lakiga, 70-100x210 cm.

Est-Stein Elegant Plus, Polar ja Protector
Lisainfo: www.ehituseabc.ee
aluskate, katusekivid ja lisatarvikud

