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AUTOKLAAS
KAHJUKÄSITLUS
MÜÜK VAHETUS
•

PARANDUS
www.stik.ee
Rakvere, Vabaduse 12.

Tel 325 5505,512 4620

Uputus Rakveres lk 5

Kuulutaja 1300
Nüüd ka 6 kohaline!

HELISTA

tel. 515 0068

23. mai 2014

Nr. 20 (814)
ISE ON VÄIKE,

tasuta

SUUREPÄRANE VALIK
VANNITOAMÖÖBLIT K-RAUTAS!

KUID MAHUTAB
PALJU!
TULE, PROOVI JA NAUDI!

–30%

69,99,-

WC-pott HITT
tahajooksuga

UUS NISSAN MICRA

alates79 €*/kuus

–22%

UUS NISSAN NOTE

alates99 €*/kuus

230,-

BRONEERI PROOVISÕIT JUBA TÄNA!
Wiru Auto OÜ

–27%
205,-295,-

150,-

Peegelkapp Serena
valamukapp Serena
valamu Serena

Kreutzwaldi 5b, Rakvere
tel 329 5560

www.wiruauto.ee

Eripakkumine kehtib kuni 30.06.2014. Pakkumist ei saa kombineerida teiste soodustustega. Nissan Note’i keskmine kütusekulu alates 3,6–4,7
l/100 km, CO 2 emissioon alates 92–109 g/km. Piltidel on illustreeriv tähendus. Nissan Micra keskmine kütusekulu alates 4,3–5,4 l/100 km, CO 2
emissioon alates 99–125 g/km. Piltidel on illustreeriv tähendus. Note liisingupakkumise krediidi kulukuse määr on 5,71% alljärgnevatel tingimustel:
sõiduki hind 12 000 €, sissemakse 20%, liisingperiood 60 kuud, jääkväärtus 35%, intress 2,01% (3 kuu euribor (29.03 seisuga 0,31%) 1,7%),
lepingutasu 190 €. Micra liisingpakkumise krediidi kulukuse määr on 6,13% alljärgnevatel tingimustel: sõiduki hind 9 590 €, sissemakse 20%,
1,7%), lepingutasu 190 €. Nissan Finance
liisingperiood 60 kuud, jääkväärtus 35%, intress 2,01% (3 kuu euribor (29.03 seisuga 0,31%)
finantsteenuse pakkuja on Nordea Finance Estonia AS. Tutvu finantseerimise tingimustega ja küsi lisainfot sõidukite müüjalt.
+

+

+

+

Peegelkapp Elza
valamukapp Elza
valamuga

www.k-rauta.ee
Pakkumised kehtivad 14.05

-

25.06

Rakvere K-rautas Haljala tee 4, Põhjakeskus, Tõrremäe küla

+

PAIGALDUS-

TEENUSED
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Arvamus
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JUHTKIRI

Tusatujust kooseluseaduseni

Tuleb tunnistada, et ühel hiljutisel vabaõhuüritusel käitusin ebaviisakalt. Mõtlemata läheduses viibinud inimeste-

le, panin välikohvikus suitsu ette ja häirisin kõrvallauas istuvat ema ning tema tütart, kes maiustas parajasti friikartulitega.
Sain märkuse, vabandasin ja ühtlasi rõhutasin, et minusugustele matsidele tulebki sellises olukorras märkus teha, ning kadusin piinlikkust tundes koos oma sigaretiga

võimalikult kaugele.
Tegelikult oligi lugu sellega lõppenud. Vähemalt näiliselt.
Kui mitte arvestada asjaoluga, et tüdrukutirtsu emal oli
lihtsalt paha tuju ning minu sigaretisuits ei olnud selle
ainsaks põhjuseks. Kena suvepäev oli tal ilmselgelt rikutud mõnel muul põhjusel ja juba varem. Ema turtsus ja
nohises nagu siil. Kui tüdrukul paar kartulit maha pudenes, kasvas pahameel veelgi. Minul oli teenitult ebamugav

paras palk suitsetamise eest! aga milles seisnes teiste
samas viibinud inimeste süü? Tegelikult väärinuks kõnealune ema mõnelt kõrvalseisjalt omakorda märkust, kui
nüüd tähte närida.
–

–

Ühesõnaga: tahan öelda, et õhkkonda saab reostada nii
füüsiliselt kui ka vaimselt. Head kaaskodanikud, pöörake
sellele palun tähelepanu. Ärge laske oma halval tujul avalikus kohas välja paista, teinekord häirib see kaaskodanikke isegi rohkem kui füüsiline reostus.

Ühtlasi palun käesolevat arvamusavaldust võtta kui minu
vaikivat toetusavaldust palju jutuks olnud kooseluseadusele. Mina tõmban seaduse vastaste ning ülima tigeduse
vahele võrdusmärgi. Minu jaoks on mõne kodaniku hüsteeriline vastuseis kooseluseadusele samasugune vaimne

reostus, kui eelmainitud avalik torisemine.
Mis see minu asi peaks olema, kelle kooselu see seadus reguleerib, minusse ei puutu see jukõige vähemalgi määral!
Kui teatud inimgrupil on seda seadust vaja, siis las nad

saavad selle!

Ja et asi üheselt selge oleks, siis lisan veel ühe oma seisu-

koha: ei igasugusele geipropagandale ja habemega naistele! Kõnealune seadus ja propaganda on kaks täiesti erinevat asja: üks tegeleb olukorraga, mis nagunii eksisteerib,
meeldigu see või mitte; teine on aga värbamiskampaania,

millel normaalses maailmas pole tõepoolest kohta.

Aivar Ojaperv

Taastuvenergia
on kui pensionifond!
Maailmas on kaks põhilist
ressurssi, mille pärast võideldakse
toit ja energia.
Need on riikidevahelised ja
sisesed pingestajad, sõltuvuse tekitajad ja ometigi ka es–

–

matarbekaubad, milleta elu
ette ei kujuta. Kuidas saada
hakkama iseseisvalt, rahul-

dada enda energiavajadusi,
ilma et see hukutaks ümbruskonda, ning investeerida
seejuures tulevikku?
Ülisuure osa kogu Euroopas
tarbitavast energiast toome
tankerite ja torujuhtmetega
sisse. See peaks meid ometigi mõtlema panema, kui
kaua me toidame teisi riike
ning investeerime nende tulevikku.
Ja kui me arvame, et need
olulised muutused peavad

tulema samade inimestega

ja samade võtetega, siis me
eksime täielikult. Ebakompetentsus viib ainult mäest
alla. Me ei ole nii rikkad, et

hoida üleval sellises koguses
oma ja võõrast, ahnust ja lollust. Muutused on hädavajalikud. Kas me tahame lähitulevikus elada ilma metsata
nagu enamik Euroopast? Siis
see pole enam see eriline
paik maamuna peal.
Meid energiaga varustajad
manipuleerivad: „Täna annan, homme ei anna!“ Euroopa vastab: „Oleme ikka
sõbrad
anna meile energiat!“ Euroopa on otseselt
Venemaa lõa otsas, kuigi ei
–

Kampaania
„Teksades rinnavähi vastu“

peaks seda olema, sest koha-

Lääne-Virumaa Vähiliit koostöös Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojaga korraldavad Rakveres kolmandat korda kampaania „Teksades rinnavähi vastu“. Kampaania
ajal jagatakse voldikuid ja roosasid linte, mis on valmistatud Tapa Liikumispuudega Inimeste Ühingu käsitööringi
poolt, ning kutsutakse osa võtma 29. mail Rakvere Rahvamajas algusega kell 12 toimuvast tervisepäevast.
Roosa lint kui rinnavähihaigete lootuse sümboli võttis kasutusele 1992. aastal Evelyn H. Lauder. Kandes roosat linti, näitad, et hoolid endast, lähedastest ja neist, kes põevad rinnavähki.
Kampaania eesmärgiks on juhtida tähelepanu rinnavähi
varajasele avastamisele, diagnoosimise ja raviprobleemi-

dele ning toetada vähiga võitlevaid naisi ja nende peresid.

Kuna Eestis on naiste levinum pahaloomuline kasvaja rinnavähk, on rinnavähi sõeluuringu eesmärgiks avastada
see võimalikult varases staadiumis ning vähendada sel
viisil haigusesse suremist.
Eestis registreeritakse igal aastal ligi 600 rinnavähi esmajuhtu, nendest 60 protsenti on avastamise momendil lokaalselt levinud või kaugelearenenud. Liikuva mammograafiga uuritakse kuni 10 000 naist aastas.
Mammograafi abil teostatakse rinnavähi sõeluuringud, et
avastada vähk võimalikult vara. See on Eesti naiste jaoks
eluliselt oluline, kuna varajases staadiumis avastatud rinnavähk on tänapäeval ravitav. Sõeluuringute abil on võimalik avastada ka vähieelseid seisundeid, sellisel juhul on
ravi abil võimalik vähi teket vältida. Varakult avastatud
rinnavähk on ravitav.
Tervisepäeval „Teksades rinnavähi vastu“ on kavas loeng
“Kingi endale kindlustunne“ (lektor vähiuuringute juht
Katrin Kuusemäe). Tiiu räägib oma tervenemise lugu, lektor Mare Laeks peab loengu metameditsiinist, võimalus
on mõõta vererõhku, kolesteroolisisaldust ja veresuhkru
taset. Üritus on tasuta.

Kuulutaja

likku, puhast energiaressurssi on piisavalt, et toetada

kohalikku majandust.

Muutused ei saa toimida

päevapealt, kuid suhtumise
muutumisega peab alustama juba täna! Kuidas?
Ühise sihi võtmine
kuhu
–

me liigume?

Palju lihtsam on teha otsuseid paremate lahenduste
nimel, kui teame, kuhu liigume. Kas me tahame olla sõltumatud, investeerida enda

ja oma laste tulevikku? Kui
otsustame, et Eesti tahab olla sõltumatu, siis peame pa-

nustama ennekõike enda riiki, majandusse ja jätkusuutlikkusse
Eeskujude toomine ja nende
kasutamine enda hüvan-

guks.
Eesti ei saa energeetiliselt
iseseisvalt hakkama, me po-

le konkurentsivõimelised
meie energiahindade ja kõikuvate majandustulemuste

–

põhjuseks tuuakse isegi külma talve. Kas majandustule-

enda tulevikku, mitte nuumanud naftasheike või vene
teeme seda ka
bojaare

teeme

meie Eestis!
Riigi reeglid peavad jõudma
võimaldamise, mitte takista-

maksumus ei tule soodsam
ja need ei ole efektiivsemad
kui osta toimiv, pikaajalise
garantiiga lahendus, tänu

–

miseni.
Energia lihtsus võib kaduda

kui ühte piirsekundiga
konda koondunud energiatootmine lõppeb, pannakse
kinni, siis praegu ei asenda
–

meile seda energiat ükski
teine allikas. Samas on hajutatud energiatootmine reaalselt võimalik ja vajalik, see

võimaldab olla sõltumatu.

Eesti

seadusandlus

riigi

peab võtma eeskuju neilt,
kellel on toimiv taastuvenergiat kasutav hajus energiatootmissüsteem. Selleks tuleb luua paremad ja stabiilsed eeldused nii taastuvenergiat kasutava kaugküttesüsteemi arendamiseks kui

mused sõltuvadki nüüd il-

ka energiaühistute loomi-

mast? Ei!

suurendades energia
arvu
ning
muutes
energiasüsteemi
kaasavamaks
Inimeste suhtumine muutub, kui neil on võimalus ise
oma elukohas energiat toota
ja seda tarbida. Kui neid võimalusi ei ole, siis inimene
seks,

Rootsis on ühiskondlik kokkulepe arendada taastuvenergiat. Üleriigiline maagaasivõrkki jäeti rajamata, sest
selle järele ei nähtud lihtsalt
vajadust. Kodu ehitades on

kohustuslik
soojuspumba
või päikesekollektori paigaldamine, kui kaugküttevõrku

väiketootjate

toetabki monopoli edasi

tal ei ole ju võimalust see te-

tatud

matuks, konkurentsivõime-

gemata jätta, sest energiat
on vaja, see on esmatarbekaup, mitte luksuskaup.
Eestis on suurepärased või-

liseks riigiks, kus ka järgmistel põlvkondadel on hea elada. Rootsi riigi ja elanike
pensionifond on taastuvenergia laialdane kasutamine,
sest nad on investeerinud

malused kasutada taastuvemeil on
nergia lahendusi
kompetents, mis muudab
nende lahenduste kasutuselevõtu lihtsaks, ja võimalused soetada toimivaid süs-

energiatootmine

ja

–

Ära osta alaealisele alkoholi!
Rakvere
politseijaoskond
alustas kampaaniaga, mis

se või langeda ise kuriteo
ohvriks.

Rakvere

üles mitte ostma alaealistele

möödunud aastal alaealise

alaealisele

mist, ei teinud selle takista-

alkoholi

müü-

alkoholi.

alkoholi

263 väärteomenetlust. Käesoleval aastal on see arv juba
55. Rikkumiste arv näitab, et
alaealised saavad alkoholi

koholi

liiga kergelt kätte ja suurt

enamik

rolli mängib keegi lähedane
täiskasvanu. Kui politsei ta-

andeks on alaealistele alko-

se, siis püütakse kindlasti ka

holi kättesaamise raskenda-

välja selgitada, kust ja kuidas

mingi lahendusvariandi
näiteks 65 protsenti räägiks
13 alaealisega.
müüjaga,
Vastajatest 22 protsenti ütle-

mine, mis omakorda vähendaks nende poolt toimepandud süütegude arvu maakonnas.
Alaealise soov tarbida alkoholi leiab sageli lahenduse
seetõttu, et meie seas leidub

laps alkoholi sai.
Täiskasvanutele teadmiseks,

dagi, sest see ei puuduta
neid.

mine on seaduserikkumine.

suurt rolli alaealistele alko-

Näiteks eelmisel aastal karis-

holi kättesaadavuse tõkesta-

tas politsei 12 täiskasvanut,
kes ostsid alaealisele alkoho-

talle alkoholi. Alkoholi tarbi-

PPA tellimusel viidi 2012.

mine võib lõppeda väga kur-

aasta

täiskasvanuid, kes ostavad

bade tagajärgedega esiteks
rikub alkohol lapse tervist,
–

suhtes

kahe aasta jooksul näinud

Lääne-Virumaa suuremates
alkoholi müüvates kauplustes ja tanklates võib märgata
plakateid ning kleepse, mille
eesmärk on püüda täiskasvanute inimeste tähelepanu.
Rakvere
politseijaoskonna

alustatud kampaania üles-

tarbimise

alustas

bab alkoholi tarbiva alaeali-

et lapsele

alkoholi võimalda-

li.

miseks midagi. Samas küsimusele, mida teeksite, kui

näeksite pealt alaealisele al-

pakkus

müümist,

vastajatest

välja

läbi uuring, selgitamaks väl-

teiseks võib laps võib sattuda tõsistesse probleemides-

tele ostetakse alkoholi. Uu-

de laste

tulevikku.

Olen

veendunud: energiaühistud
on võti.
Kui Eesti elanikel on võimalik ja reaalselt kasulik ise
energiat toota, sellega igakuiseid kulutusi vähendades
ning üleüldist energiajulgeolekut suurendades,
siis
peab riik astuma kiiremini
olulisi samme energia väiketootmise võimaldamiseks.
See muudab ka mõtlemist
ühiskonnas.

Emil Rutiku

Teeme kohapeal

uusi ehteid ja
vanad korda!

'*sse pa*'

E-R9-17, L 10-14

Rakveres Laada 41
Sissepääs hoovi poolt.
Tel 5567 7790

info@kullatibu.ee
www.kullatibu.ee

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

–

sid, et nad ei teeks mitte mi-

Täiskasvanud

mängivad

misel, nad peavad võtma
vastu otsuse, et nad ise ei anna, ei paku ega osta alaeali-

sele alkoholi.

jaanuaris-veebruaris

ja, kas täiskasvanud sekkuvad, kui näevad, et alaealis-

millele olen panustanud
oma laste, lastelaste ja nen-

Väljaandja:

ring näitas, et 67 protsenti
vastanutest, kes on viimase

kutsub kõiki täiskasvanuid

politsei

ehitanud, siis tean, et nende

–

käepärast pole. Rootsi hajuinimeste kaasamine sellesse
on muutnud Rootsi sõltu-

mõistliku hinnaga.
Olles ka ise päikesepaneele

Martin Rist
politseijaoskonna
piirkondliku politseitöö
teenistuse vanem

Rakvere

MüügikonsultantKairi
Kreis

322 5091
kuulutus@kuulutaja.ee

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

Trükk: Printall AS
Trükiarv 15 000

Hiljemalt neljapäeval kella 11.00 antud
kuulutus ilmub reedeses lehes.

Kuulutusi saab toimetusse edastadaka
telefonil 3225091 või e-postiga
kuulutus@kuulutaja.ee.

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

Kuulutaja toimetus ei vastuta kuulutuste

sisu eest.

Euroopa Parlamendi valimised
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Tallinn
linnapoe

avas vastuolulise
sustasime, et ainus võimalus
hindu kontrolli all hoida on
teha linnale oma pood. Linnapoes võite kindlad olla, et
siin on linna kõige soodsam

Tallinnas Lasnamäe turul avati kolmapäeval
Tallinna Linnapood
(Lipo), kus linn kui
kaupluse omanik lubab peamisi toidukaupu müüa Tallinna kõige odavamate hindade-

ga. Ajutise ja lühiajalise lepingu põhjal va-

rustab kauplust toidukaupadega Lääne-Virumaa firma OG Elektra.

Aivar Ojaperv

nast

kuni 15 protsenti oda-

tavalisel ajal võib Tallinna et-

toidukaupu: piim, kohupii-

tevõtlusameti käskkirja kohaselt riigihanke hinna läbi

toidukorv. 30 toidukaupa
ning neli esmatarbekaupa
on selles kaupluses pidevalt

korrutada koefitsiendiga kuni 1,5.

riis, manna, toiduõli, peen-

Linnapoodi hakkab pidama

suhkur, jahvatatud oakohv,

ostjatele 10-15
protsenti soodsamad. Lähi-

linnaasutus Tallinna Turud,
sest ühtegi eraisikust operaatorit ei õnnestunud konkursil leida, kirjeldas on-li-

must pakitee, viiner, keedu-

ajal käivituvad ka linna ühis-

kaardi ehk rohelise kaardi

kampaaniad, mis annavad
kaardiomanikele veelgi
sasoodustusi.“

li-

Esimesed kümme päe-

va makstakse

peale

määratud koefitsiendi kor-

peet, porgand, valge peakapsas, mugulsibul, õun, ka-

rutise tulemusena.

namunad,

Tallinna

Turgude

direktor

Keskerakonna ja selle juhi

kinnitab Lipo kaupade jae-

Edgar Savisaare poliitilised

müügihinnad
käskkirjas
määratud koefitsientide alu-

de eiramiseks, sest müüdava

sel,

arvestades

mate hindadega ostukorvi

tud. Kahtlustatakse, et Tal-

Tallinnas, lisas Delfi. Jaemüügihindade määramise
aluseks on Tallinna ettevõt-

maist

linna linn hakkab kaupadele

lusameti

vahendas

Raepress Savisaare sõnu.
„Me ei näinud siis ette, et te-

gelikult vajavad

inimesed

ennekõike taskukohast kaupa. Seetõttu tegime oma
plaanid kiiresti ümber ja ot-

peale maksma, kui tarnijalt
ei õnnestu soovitud hinnaga
kaupa sisse osta.
Tallinna linn on kinnitanud,
et 21.-31. maini müüb Lipo
oma tooteid sisseostuhin-

Linnapoodi varustab
OG Elektra

pakkuda tarbijale soodsai-

kauba hind ei kujune mitte
vabal turul, vaid on fikseeri-

hinna-

Hankekonkursi võitnud OG
Elektra omanik Oleg Gross
ütles, et tema on ettevõtja
ega taha sekkuda poliitilistesse sõnelustesse. „Kogu
maailm abistab nõrgemaid,“
kommenteeris ta, „ja see on
valikute küsimus, kuidas seda teha. Tallinna linn otsus-

ja tarbija-

kaitse osakonna analüüs ostukorvi hinnale Tallinna
suuremates

tualettpaber,

hambapasta,
pesupulber,
nõudepesuvahend. Kui palju
aga nende eest küsitakse, artikkel ei täpsustanud.

eesmärki

siinsamas Lasnamäe turu. Lootsime pakkuda
kohalikele kvaliteetset eesti-

kaupa,“

sea abatükk kamaraga, jahutatud broilerikoivad, kartul,

müügihind kujuneb riigihanke ostuhinna ja linna

visaar märkis pidulikul avamisel, et linn on valmis saanud täiesti uudse ja rahvale

oponendid on linnapoe avamist nimetanud populismiks, samuti majandustava-

vorst, kodune hakkliha, jahutatud veisesupikogu, jahutatud searaguu, jahutatud

ne-portaal Delfi. Kaupade

Tallinna linnapea Edgar Sa-

avasime

mapasta, keefir, hapukoor,

või, viilutamata juust, leib,
sai, makaronid, nisujahu,

ja kõigile

olulise hinnavõidu tagava
kaupluse. „Kaks aastat tagasi

Lipos hakatakse kõige odavamalt müüma järgnevaid

vamalt, kuid edaspidi, n-ö.

jaemüügikaup-

lustes, selgub Tallinna linna

kehtestatud korrast.

tas linnapoe kasuks. Miks,

Ajaleht Pealinn kirjutas, et

alusel,

seda küsige linnavolikogult.“

kaubaartikleid on
umbes 30, kuid millise tootja
toodangut OG Elektra kasutab, see on vaba. „On nii
meie ettevõtte omatoodangut, Eestis toodetud toidukaupa kui ka välismaalt sisse

ta. „Ettevõtja ei taha avatud

toodud kaupa,“ lausus ta.

turumajanduse tingimustes
fikseeritud hindadega hangetel osaleda ega lepinguid
sõlmida. Ma ju ei tea, kui

Oleg Gross ei arvanud, et fikseeritud hindadega kauplus

Gross täpsustas, et OG Elektra kui varustajaga sõlmitud
leping on esialgu ajutine.
„Toidukaubanduses on pikaajalist tarnijat riigihankega väga raske leida,“ rääkis

palju maksab kartul, sibul,

porgand, suhkur kuu aja pärast või septembris. Minu

teada korraldas Tallinn kaks
hanget juba varem, kuid eelmainitud põhjusel kukkusid

need läbi. Kolmandal, lühikeseks perioodiks mõeldud
hankel, otsustasin oma ettevõttega osaleda ja võitsin.“
„Ärimees jääb ärimeheks
suurt kasumit OG Elektra
selle lepinguga ei teeni, kuid
kahjudega me loomulikult
ka ei kauple,“ ütles ta. „Kuidas Tallinna linn hinnapoliitikat kujundab ja millise
lõpphinnaga kaupa müüakse, see on juba nende asi.“
Gross lisas, et kaup tellitakse
–

kogu Tallinna toidujaekaubanduse turgu mõjutab ja
hinnasurve tekitab, kuigi ka
tema enda Grossi Toidukau-

pade märki kandvad kauplused tegutsevad vast avatud
linnapoe läheduses. „Nagu
mainitud, on see eeskätt sotsiaalne projekt. Kaubavalik
on Lipos väike, usun, et

kauplust hakkavad külasta-

ma peamiselt vähekindlus-

tatud inimesed, kes jätaksid
suuremad ostud suurtes
marketites nagunii tegemata.“
Rahvamass Lipo avamisel
tõestas, et kauplus oli oodatud. Oma ostu sooritas ka
Tallinna linnapea Edgar Savisaar.

ja tarnitakse hanketingimustes ette nähtud nimekirja

RATTABAAS
www.rattabaas.ee
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Kiltsi küla rahvamaja
saab Tallinna abiga uue põranda

20. mail avastati, et Vinni

le Lääne-Virumaa Kiltsi küla kultuurikeskuse taastamise
toetamiseks 15 000 eurot.
Tallinna linnapea Edgar Savisaar käis möödunud nädalal

rekonteinerisse sisse mur-

vallas Kannastiku külas on
taluhoovis seisvasse me-

Tallinna linnavalitsus eraldas Tallinna Kommunaalameti-

tud ja varastatud aiatrak-

tor koos esivikati ning käruga, GAZ 52 mootor, kaks
segumasina mootorit ja
teisi esemeid. Kahju on

Tapal ja Kiltsis, kust tulid pöördumised, et aidataks korda
teha kohalikud laste- jakultuuriobjektide kordategemisel.
Kiltsi küla rahvas soovis abi kohaliku rahvamaja suurele
saalile uue põranda ehitamisel. Põrand oli niiskuse tõttu

1830 eurot.

muutunud juba kaheksa aastat tagasi kasutuskõlbmatuks
ja seetõttu üles võetud, mistõttu saali ei olnud võimalik

Ööl vastu 15. maid tungiti
Sõmeru vallas Ubja külas
Katela teel aiaga piiratud
territooriumile, kus murti

kasutada.
Kiltsi rahvamajas olukorraga tutvumise järel nentis Savisaar, et nähtud probleemid ei ole suured Tallinna mastaa-

garaa~i. Sealt varastati
maastikuauto vints, akulaadija stardiabi, kolm
35liitrist kanistrit, millest

bis, kuid väikese maakoha elanikele on nende lahendami-

ne väga tähtis ja seetõttu ta mõistab viimases hädas inimeste pöördumist Tallinna linnavalitsuse poole. „Viimasel linnavalitsuse istungil otsustasime rahuldada Kiltsi
rahva toetuse ja eraldada põranda remondiks vastavalt
tehtud ehituslikule kalkulatsioonile 15 tuhat eurot,

“

ütles

Savisaar.

Targa Maja ehitus
läheb plaanitust kallimaks

Lähinädalatel on võimalik
hakata jalgrattaid registreerima

hanke vastu tundis huvi 12

loodud jalgrattaregister (www.nanoid.ee).

Kõige odavam pakkumine
tuli tagasi lükata, sest nõu-

Jalgrattavarguste vähendamiseks ning varastatud ja kadunud jalgrataste omanike tuvastamiseks on eraalgatusel
Juba alates juuni algusest on jalgrattaomanikel võimalus
lasta oma jalgratas märgistada ja registreerida rattakauplustes üle Eesti. Jalgratas märgistatakse unikaalse turvakleebise ning sadade silmale pea nähtamatute (0,4 mm)
mikromärkidega, mis annavad märku vara registreerimisest ning aitavad tuvastada ratta omaniku. Ratta varguse
puhul on omanikul kohe võimalik ratas märkida registris
varastatuks.
Register võimaldab politseil jalgratta leidmisel kontakteeruda selle omanikuga ning igal isikul on võimalik teha re-

gistrist lihtpäringuid, kontrollimaks ratta staatust selle registreerimisnumbri j ärgi.
Uudne ja innovaatiline Eestis väljatöötatud varakaitse lahendus NanoID võimaldab unikaalsete titaanist turvaalementide abil lasta omavara märgistada ning registreerida.
OÜ NanoID on 2013. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis on asunud tootma uudset varakaitselahendust NanoID, mille eesmärk on aidata oluliselt kaasa
varguste tõkestamisele ning varade omanike tuvastamisele nende kaotsimineku või varguste korral. NanoID turva-

märgised on välja töötatud Eestis.
Jalgratta varakaitselahenduse ning registriga on juba võimalik tutvuda veebilehel www.nanoid.ee. Ühe jalgratta
märgistamise ja registreerimise tootjapoolne soovituslik
jaemüügihind on 29.99 eurot. Jalgratta registrishoidmine

onrattaomanikele tasuta.

Rakvere Targa Maja

ehitus -

firmat, kuid konkursil osales
siiski vaid kolm pakkujat.

tud tingimused polnud täi-

detud, sõelale jäi kaks pakkujat, kellest üks lubab Targa

Maja valmis ehitada umbes
3,5 miljoni euroga, teine 3,9

miljoniga.

Paraku pole need numbrid
Targa Maja arendusega tegelevale SAle Virumaa Kompetentsikeskus rõõmustavad,

sest hoone ehitusmaksumuseks planeeriti pisut vähem
kui 3,2 miljonit eurot. Vahe

olemasoleva raha ja pakkumise vahel on umbes 350
000 eurot.
Mis edasi saab, kust puuduv
raha võtta? „Kirjeldasime
kaasrahastajale EASile olu-

korra ära ja loodame, et neil

tekib võimalus lisafinantseeringuks,“ ütles sihtasutuse
juht Kalle Karron Rakvere
linnavolikogule aru andes.
„Alati on võimalik hange tühistada ja uus välja kuulutada, kuid mis see annaks? Ma
ei usu, et uued pakkumised
tuleksid madalamad. Lisaks
suruvad meid tähtajad vastavalt lepingutele peab Tark
Maja aasta pärast valmis ole–

ühes oli hüdraulikaõli, ja

tööriistu. Esialgne kahju
on 1714 eurot.

ma.“
Ühtlasi andis Kalle Karron
linnavolikogule mõista, et ka
linna eelarvest tullakse lisa
küsima. „Kui EAS leiab võimaluse oma osa suurenda-

da, siis tõenäoliselt küsitakse
ka, kas linn on valmis täiendavalt panustama.“
Linnavolikogu liige Sven Hõbemägi tundis muret, mis

siis saab, kui käivitub must
stsenaarium EAS ei anna
raha juurde. „Tuleb teha poliitilist lobitööd. Ma arvan, et
see raha on võimalik leida,“
vastas Karron.
–

Aivar Ojaperv

Mako abi OÜ tegevusala on kodumajapidamise korraldamine ja eakate inimeste abistamine.
Teenuse eesmärk on eaka inimese abistamine, kui ta ise pole suuteline korras hoidma enda
kodu ega enda eest hoolitsema. Aitame Teie eakatel pikemalt toime tulla igapäevaeluga,
andes rohkem vabadust lähedastele.

vesi. Ehitustööde vajaduse tingis torustiku halb tehniline
seisund, seega on tööde tulemusena kõrvaldatud Rakvere
piirkonnas üks oluline keskkonnarisk.
Ehitustööd läksid kokku maksma 1,7 miljonit eurot, millest 1,3 miljonit tasus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond
ning 0,4 miljonit Rakvere linn.

19. mail teatati politseile,
vallas Rüngas lõhuti garaa~iuks ja varastati
et Vinni

murutraktor.

Kahju

on

3605 eurot.
19. mail teatati politseile,

et Tapal Leina tänava kal-

mistul varastati mobiiltelefon jarahakott. Kahju on
300 eurot.
16. mai keskööl tungisid

Rakveres turuplatsil kaks
meest kallale 48aastasele
mehele.

18. mail teatati politseile,

et Võsul Mere tänava meelelahutusasutuses tungiti
viidi
politseijaoskonda
23aastane mees.

KODUHOOLDUSTEENUST

mehele. Kahtlustatavana

17. mail kella 8.30 paiku
tungiti Rakkes Mäe tänava
kortermaja välisukse juu-

res kallale 79aastasele naisele.
16. mail teatati politseile,

et Kundast Kasemäe täna-

va kauplusest varastati rahakott, milles olid sularakoos
ha,
pangakaart
PIN-koodidega ja ID-kaa-

levalvet tegi TSM Projektijuhtimise OÜ.

Mõlemad torustikud on Rakvere piirkonna reoveesüsteemi ühed tähtsamad sõlmed, läbi mille juhiti 2013. aastal
puhastamiseks 3,1 tuhat kuupmeetrit reovett ööpäevas.
Roodevälja torustikku juhitakse reovesi Sõmeru ja Näpi
asulast ning Rakvere Lihakombinaadist. Rakvere linna
peapumpla torustikku juhitakse kogu Rakvere linna reo-

selgitamisel.

Seoses sellega pakume peredele.

luvusfondist kaasrahastatava projekti “Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekt” raames. Tööde läbiviijaks oli AS Skanska ning tellijaks AS Rakvere Vesi. Ehitustööde projekti koostas Eesti Veeprojekt OÜ, ehitusjäre-

torustikud rajati mööda uut trassikoridori, mis võimaldas

pangakaardid. Kahju on

kallale 34aastasele turva-

30. aprillil lõppesid ehitustööd Roodevälja ja Rakvere linna survekanalisatsiooni peatorustike rekonstrueerimiseks. Tööd viidi ellu käimasoleva Euroopa Liidu Ühtekuu-

lühendada torustiku pikkust ligi 1,4 korda, vähendades
sellega pumpamisele kuluvat energiat ning lihtsustades
hooldustöid. Torustike töökindluse tagamiseks ehitati välja kaks paralleeltorustikku.

rastati lukustamata sõiduautost Mercedes Benz
rahakott, milles olid sularaha, kliendikaardid ja

Pakume selle teenusega Teie memmele või taadile võimaluse olla edasi oma koduses ja
harjumuspärases keskkonnas. Teenust osutame vastavalt kliendi soovile, kas tunnipõhiselt
või E-R 8 tundi päevas.

Lõppesid Roodevälja
survekanalisatsiooni ehitustööd

Ehitustööde eesmärgiks oli rajada uus 2,8 km pikkune
reovee survetorustik Roodevälja pumplast kuni Rakvere
reoveepuhastini, samuti vahetada välja Rakvere linna reovee peapumpla torustikud. Roodevälja peapumpla uued

19. mail teatati politseile,
et Võsul Lääne tänaval va-

Koduhooldusti

rt.

Samal

päeval

võeti

pangakontolt välja 110
eurot. Kahju on täpsusta-

•

Kodu korrast

•

Pesu pesemi

16. mail teatati politseile,

Eaka inimese
Kaupluses sisseostude tegemist,
abistamist toidu valmistamisel ja söömisel

et Laekvere vallas Venevere külas lõhuti talumaja
aken ja varastati akutrell
koos laadijaga. Kahju on

•

•

misel.

333 eurot.
16. mail teatati politseile,

Selleks, et saaksime osutada just Teile vajalikku abi, saatke kiri info@makoabi.ee
või helistage E-R 9.00 16.00, tel. 56999436 või 56900692. Asume Lääne-Virumaal,

et Väike-Maarja vallast Pikevere külast varastati ta-

Tapal. Koduleht www.makoabi.ee. Teenus ja hind kujunevad vastavalt Teie soovitud
vajadustele ja omavahelistele kokkulepetele.

lesemeid. Kahju on 2048

-

lumajast ja hoovist metaleurot.
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17. mail teatati politseile,
Sõmerus Roodevälja

et

külas varastati batuudivõrk koos tugipostidega.
Kahju on 67 eurot.
17. mail teatati politseile,
et Vinni vallas Kulina kü-

las lõhuti kuivatihoone
ukselukk j varastati elektrimootor ning sõiduauto

a

Rakveres oli lühiajaline uputus
Kolmapäeva

pärastlõunal

sadanud paduvihm põhjustas lühiajalise uputuse Rakveres Laial tänaval.

Rakvere linnavolikogu pidas
parajasti istungit, kui linnapea Mihkel Juhkami ja abi-

20. mail kell 9.37 sai häirekeskus teate tulekahjust

linnapea Rainer Miltopi telefonid piiksuma hakkasid.
„Tundub, et päris suur uputus on, vesi olevat juba üle

Kolde

Ise

VAZ. Kahju 620 eurot.

Väike-Maarja

alevikus

tänaval. Päästjate

saabudes põles elumaja
teisel korrusel köök ning
leek oli aknast väljas. Inimesi tuleõnnetuse ajal
eluruumides ei viibinud,

küll aga päästeti suitsu
täis korterist koer.

põlve,“ tõdes Juhkami.

sündmuskohal käinud

Miltop selgitas, et kuigi Laial
tänaval on uued kanalisatsioonitorud,

ei mahtunud

kogu vesi piltlikult öeldes to-

russe ära. „Peakollektor ei
suutnud lihtsalt rohkem vastu

võtta,“ lausus ta.

19. mail kell 18.57 sai häirekeskus teate tulekahjust
Tamsalus Toome põiktänaval, kus põles puusara
mõõtmetega 4x5 meetrit

Laia tänava keskosa on Rakvere linna üks madalamaid
kohtasid ja sinna koguneb
vesi nii Vallimäe kui ka kesklinna piirkonnast. Uputusi
on seal olnud varemgi, kol-

kahju kella 19.12ks.

erand.

Päästjad kustutasid tule-

21. mail

5

mapäevane polnud mingi

kanalisatsioonisüsteemi tõhusust tõendab aga
asjaolu, et vaid paar tundi
pärast kõige suuremat sajuhoogu oli tänav taas täiesti
kuiv, äsja laiutanud veteväljale viitas vaid kõnniteele
uhutud sete.
Uue

kell

15.56 sai
häirekeskus teate tulekahjust Rakvere linnas Lennuki tänaval, kus põles garaa~. Päästjad kustutasid

tulekahju kell 16.29.

Kuulutaja

Aivar Ojaperv

13.06-14.06 2014

Uputusest tekkinud ummikuid aitasid lahendada
vabatahtlikud.

Foto: Katrin Kivi

Euroopa Parlamendi valimised
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Edgar Savisaar:
siin on mind rohkem vaja kui
Euroopa Parlamendi

Mitte ükski hääl, mis antakse
Edgar Savisaarele, ei lähe
kaotsi. Need jäävad Keskerakonnale. Mina ise jään Ees-

Samas: mul tuli praegu Vana-Kreeka mõtlejate Sokratese ja Platoni mõttetera
meelde: nemad ütlesid, et

valimistel kandideeriv
Tallinna linnapea Edgar Savisaar ei varja, et
edu korral, mis on ülimalt tõenäoline, ei lähe ta Euroopasse, vaid
jääb edasi Tallinnasse.
Samal ajal ennustavad
küsitlused eelseisvatel
valimistel Keskerakonnale edu: ilmselt teenib just nimetatud
partei ainsana kaks
mandaati, ülejäänud
neli jagunevad konkureerivate erakondade
ja üksikkandidaatide
vahel.

le tasuta koolitoidu toetu-

menti pääsenud inimene

seks eraldama kaks korda
rohkem kui praegused 60-70
senti, siis räägime uuesti.
Siis läheb Savisaar rahuliku

formierakonnaga liituda.
Eks me kõik pea õppima. Ar-

Aivar Ojaperv

enne tuleb need asjad Eestis
ära teha.

Selles, et Edgar Savisaar tee-

nib Euroopa Parlamendi valimistel mandaadi, ei kahtle
vist keegi. Mis saab edasi?
Kas Tallinna linn peab hakkama uut linnapead otsima?

Eestis

käivitanud

tasuta

ühistranspordi nagu Tallinnas, kui meie riigi kõik eakad

Mainisite, et kõik teile antud

saavad sünnipäeval 100 euTallinnas,
kui rohud apteegis on odavamad, kui riik hakkab laste-

hääled jäävad Keskerakonnale. Aga eelmisel korral
läks ju veidi nihu, teie erakonna esindajana parla-

rot toetust nagu

südamega Brüsselisse, aga

Et siis Euroopa Parlament
on nagu poliitikute vanade-

kodu, kus hea tasu eest saab
nautida tehtud töö vilju?
Kas mõtlete, et pensilemineku koht? Ma siiski ei arva nii.

OSTAME:
•

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

•

•

•

•

•

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

UKSEKESKUS
-

-

-

-

-

alles

poliitikuks

70aastaselt. Seega olen vähemalt mina veel noor mees,
pensionipõlveni aega küll.

Kirde mets
•

saadakse

tisse, sest arvan, et siin läheb

mind rohkem vaja kui Brüsselis. Kui me oleme kogu

ai 83 €
ai 70 €
ai 60 €
välisuksed ai 250 €
laudisega välisuksed
ai 172€

puidust siseuksed
valged profiiluksed
valged sileuksed

Kõik hinnad koos lengidega.

Värvimine, peitsimine, lakkimine
OÜ UKSEKESKUS
RAKVERE, Narva tn 38B
Tel 5346 1941, 510 9092; fax 325 1561
ravextrans@hot.ee, uksekeskus@uksekeskus.ee

www„uksekeskus.ee.

jõudis vahepeal hoopis Revan, et sel korral ei tule meie
inimestes pettuda. Nii erakonnad kui ka valijad on õp-

mitte ainult meie,
pinud
vaid ka Reformerakond, kel
–

peab seal esindama Eesti,
oma koduerakonna või veel
kellegi kolmanda huve? Näiteks iseenda mõttevälgatu-

si?

Õige vastus on nii Eesti kui

ka

erakond. Kokkuvõttes
lähtume ju kõik meie põhiseadusest.

Kevadiste sündmuste taustal on tekkinud kahtlus, et
Euroopa Liit ei anna kuidagi
poliitilise
organisatsiooni
mõõtu välja, sest avaldused
Venemaa suunas on hambutud, lausa lapsikud.
Hinnangu andmine Euroopa
Liidule sõltub sellest, kuidas

Liitriigis oleks asi palju lihtsam, aga ma ei usu, et liitlasriigid sellise vormiga nõus
oleksid. Mina isiklikult olen

Europarlamendis.

pigem riikide liidu poolt,
kuigi ka liitriigil oleksid kindlasti omad plussid näiteks
oleks siis meil astmeline tu-

majandava Eesti kava tunnistati, lõppude lõpuks tunnustas sama kongress Eesti
iseseisvust. Jah, võib ju öel-

–

lumaks, nagu praegu valdavas enamikus Euroopa riikides. ELi juhtkond, arvan, eelistaks liitriiki, aga nagu mai-

da, et poliitiline olukord oli

sellega ilmselt nõus.

pallimeeskonna ründaja

Eesti kuus saadikut Euroopa
Parlamendis on kui tilk meres. Kas meist (neist) on seal
parlamendis üldse kasu, kas
neil on võimalus silma pais-

rõhutada: Euroopa Liit on

ressist, kus meid, Eesti saadi-

di saadik kodus erakonnast
hoopis välja visata.

riikide liit, kus kõik liikmesriigid säilitavad oma suve-

kuid, oli suurusjärgus 30.
Kongress koosnes aga enam

räänsuse. Aga sellises koos-

kui tuhandest saadikust
proportsioon on umbes sama, mis praegu eestlased

kahtlemata raske.

–

nitud, poleks liidu liikmed

käsitleda:
organisatsiooni
kas riikide liiduna või liitrii- ta, midagi algatada?
gina. Omal ajal, kui olime al- Mul on kogemus Nõukogude
les kandidaatriik, armastati Liidu Rahvasaadikute Kong-

luses on poliitiline koostöö

da hämmastavalt palju
MRP pakt tühistati, meie Ise-

meid soosiv ja et meil oli liitlasi, kuid lõppude lõpuks
peab hea poliitik olema õigel
ajal õiges kohas. Nagu jalg-

tuli oma Euroopa Parlamen-

Kas Eestist Euroopa Parlamenti pääsenud poliitik

Ometigi
suutsime Moskvas saavuta-

–

–

saab võib-olla vaid ühe korra
palli puudutada, aga sellest
puutest sünnib võiduvärav.
Prognoosige palun, kuidas

jagunevad kohad.

Suuri muutusi võrreldes eelmise korraga ei tule, üle kahe
mandaadi ei saa ükski erakond.
Valimiskampaania,
nagu näete, küll toimub, aga

küllap võtavad kõik erakon-

nad seda kui ettevalmistust

Riigikogu valimistele järgmisel kevadel.

Ohutuspäev oli taas menukas
Möödunud laupäeval toimus Rakvere Põhjakeskuses
järjekordne kevadine ohutuspäev, mille peateemaks
oli sel aastal ohutu liikumine. Ilus ilm tõi kohale üle
4000 külastaja, kellele jagus
tegevust nii õues kui sees.

Põhjakeskuse parklasse oli
üles pandud trikiramp ja ra-

jad rullitamiseks ning rattasõiduks. Sealjuures andsid
spetsialistid nõu kuidas uisutada ja terveks jääda. Samuti sai simulaatoril harju-

tada tulekustutamist ja pärida nõu erialaspetsialistidelt
keskkonnainspektsioonist,
politseist, päästelt jne.
„Ilm soosis tegevusi väljas ja
kuna enamasti just õues liigutaksegi ning väljas liikudes juhtub palju õnnetusi,
siis see toetas ühtlasi spetsialistide sõnumite pärale

jõudmist, kohe sai praktiliselt ette näidata,“ oli peakorraldajal Päästeameti Ida
päästekeskuse ennetustöö
büroo juhataja Mikko Virka-

lal hea meel päikeselise ilma
üle.
Põhjakeskuses oli võimalik
tutvuda uudse meditsiinilahendusega AED ehk elusta-

misaparaadiga tavainimesele. Samas kõrval sai mannekeenil proovida elustamis-

võtteid.

Infolaua

oli üles

seadnud päästeamet, polit-

Foto: Ida Päästekeskus

sei, korstnapühkijate koda,
Maanteeamet, Sportland.

Pealaval toimusid vaheldu-

misi meelelelahutuslike etteastega ka intervjuud, näiteks Rakvere Haigla esindaja
selgitas lastetraumade põhjuseid ja kuidas neid vältida,
korstnapühkija Aivar Sekk

„Hea meel oli selle üle, et
ohutuspäeva tuli avama
Baruto, kes samuti rõhutas,
et ohutus on oluline,“ rõõ-

MaruMägi,
Elektrilevi,

rustust,“

Barutot.
Päästeameti Ida päästekeskus tänab oma häid koostööpartnereid, kellega jaga-

tsiteeris

Virkala

takse ühiseid ohutusalaseid

tas uut teenust, mille abil

väärtusi:

saab

Traumanõukogu, Põhjakeskus, Politsei- ja Piirivalvea-

isiku positsioneerida.

teinud

nobuss, MTÜ Kunda Crew,

„Baruto sõnul on ka Jaapanis
ohutus oluline ja jaapanlased kannavad rattaga sõites
või rullitades alati turvava-

misest ja korstnapühkimise

hädaabikõne

koda,
Korstnapühkijate
Keskkonnainspektsioon, Ki-

Virkala külalise üle.

mustas

rääkis küttekollete hoolda-

vajalikkusest, Mürgistusteabekeskus andis nõu, kuidas
käituda mürgistuse korral ja
häirekeskuse esindaja selgi-

meti Ida prefektuur, MTÜ

Lääne-Virumaa

KF

Suusaklubi,

Rakvere

Bont

Rulluisuklubi,

RullBuss,
Maanteeamet, rakvere Haigla, RMK Sagadi metsakeskus,
Päästeameti Ida-Eesti pommigrupp, MTÜ Aasukalda
Priitahtlik Päästekomando,
Mürgistusteabekeskus, Häirekeskus, Tamrex Ohutuse
OÜ, Rakvere spordikeskus ja
Sportland.
Kuulutaja

Euroopa Parlamendi valimised
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Uhapood Pikk tn 11 Rakveres

Eestimaine liha
otse farmerilt

Brüsselis

•

•

SEALIHA ai 2,70 €/kg Vajangu farmist,
veerand lihakeha 2,50 €/kg
LAMBA- ja VASIKALIHA
Lääne-Viru maalt

Avatud T-R 10-18, LI 0-15
Tel 5340 9428
www.omaporsas.ee

Oma põrsas

LinnuSE

AUTOKESKUS

Linnuse 7, Rakvere, tel: 324 0044
GSM 526 0155, www.linnuseauto.ee

TASUTA
amorditest akukontroll
ja

Reedel, 23. mail kella 11.00-18.00
Laupäeval, 24. mail kella 10.00-13.00

f

Ideest teos

-

tusenU

KÜTTESALONG
Pakume keskkütte
täislahendusi koos paigaldusega

PRDTTEN
KALUD KLIENDID!
ESINDUSKAUPLUSES PROTTEN

L
W,

NELJAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI

«

SÜNNIPÄEVAPAKKUMINE

KOGU KAUP -21%

J

N-kaubamaja, Rakveres Laada 9
E-R 9-19, L 9-15, P 10-15 tel 324 4485
www.prdtten.ee

3

|J

rsxi ratas

n

RAKVERES, Parkali 7
Katlad,
soojuspumbad,
päikesepaneelid

'J

(22.-25. MAINI)

hea teenindus
suur valik jalgrattaid
lisatarvikud ja varuosad
kvaliteetne remont ja hooldus

(Pihlaka kondiiter)

Lai valik jalgrattaid!
Tel: 5564 5207,322 3325
Avatud: E-R 9.00-19.00
L 9.00-15.00 P suletud

www.rixratas.ee

Osta ratas
ja saad
KIIVRI
TASUTA!

i

7

8

Tasub teada
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Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

OÜ Autosõit

B-kat 04.06, 16.06
C'kat 26.05, 05.06, 09.06
CE>kat 26.05, 02.06,16.06

Ohutu sõidu kool1

A>kat 27.05,10.06, 24.06
Esmaabi koolitus 30.05,13.06, 27.06
Veoautojuhi ametikoolitus 28.06

Tel 53 451 061,
324 0893,
8arja@autosoit.ee,

www.autosoit.ee

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

010

www.e-autokool.ee

■UUS! T-kategooria (traktor) koolitus algab 26.06 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-kategooria (buss) koolitus algab 18.06 kell 18.00
*A-kategooria koolitus algab 03.06 kell 18.00
•

käheda 5

®

Aastast 1924

Mõdriku Iluaed OÜ,

mis seni turustas oma

kaupa peamiselt Mõdrikul, korraldades seal
ka „saamapäevasid“,
avas sellel kevadel oma
müügileti ka Rakveres
Rägavere teel Espaki
kaupluse juures. „Ma ei
saa siiamaani aru,
miks me seda juba varem ei teinud, kuigi
oleme juba neli aastat
tegutsenud,“ pidas ettevõtte omanik Anita
Keivabu Rakveres
müügileti avamist ainuõigeks otsuseks.
Aivar Ojaperv

«•/.ndUSkOO/90
n , un n
Ai°
Räpina
Vilistlaste kokku

Mõdriku Iluaed loodab
rahuldada iga kliendi soovid

tp

_

m

Mõdriku iluaed on tegutsenud juba alates 1990ndate
keskpaigast, kuid Mõdriku
Iluaed OÜ, Anita ja Peeter

Keivabu perefirma, hakkas
seal toimetama neli aastat
tagasi. „Taimede ostuhuvilisi
on kogu aeg olnud, kuid inimesed on laisavõitu, ei viitsi-

tud Mõdrikul istikutel järel
käia,“ tõdes Anita Keivabu.
„Rakveres Espaki kaubahoovis on meid aga ilusti üles
leitud, see oli ainuõige otsus

nm

avada seal müügilett.“
V

a'°ndus floristika

aitse -teksm
töö .
itus-l&kkonnak

üook.cotn/aionäus/coo/

•

•

aianduskool.e e

*

Suur valik
Keivabud paljundavad oma
taimi peamiselt koduhoovis
asuvates
kasvuhoonetes.
„2011. aastal saime PRIAlt ka
noore
taluniku toetuse,“

märkis Anita. „ Oleme oma
sortimendi päris suureks
saanud. Inimene käib Tartus

kui suures ja tähtsas linnas
istikuid ostmas, kuid lõpuks

tõdeb ikka, et siinsamas Rak-

vere külje all on sortiment
palju laiem. Meil on kohe
pakkuda umbes 800 sorti iluja aiataimi ning kui sellest

Peeter ja Anita Keivabu oma kasvuhoones.
kohaks. „Oleme korraldanud

sortimendist soovitavat ei seal nn saamapäevi, kus said
leia, siis saame kasutada ka kokku meie koostööpartnerid oma toodanguga ning
koostööpartnerite abi. Põhikliendid,“ mainis Anita Keimõtteliselt on nii, et suudame rahuldada iga kliendi vabu. „Tänavu plaanisime
soovi, ka kõige nõudlikum vahele jätta, aga ei lubata
aiandushuviline saab meilt surve on suur, et tehke ikka!
abi. Linna müügiplatsile koSeega tuleb 1. juunil taas
„saamapäev“, kuid sel korral
gu sortiment muidugi ei mahu, aga kui küsida, toimetapisut väiksem kui mullu.
me soovitud taime kliendini Idee on korraldada rohevahetuspäev ehk motoks on
paari tunni jooksul.“
Mõdriku iluaed kui geograataim taime vastu.“
Hiiumaa päritolu Anita Keifiline punkt on seega müügivabu õppis aiandust kohe
kohana oma tähtsust kaotamas, kuid see on muutumas pärast põhikooli lõppu, kuid
hiljem ihkas ta siiski suurde
iluaiafriikide kokkusaamis–

Tapa Erikool
otsib oma uuenevasse meeskonda

ÕPPEALAJUHATAJAT
Peamised tööülesanded:
•

•

erikooli õppetegevuse juhtimine ja korraldamine;
osalemine kooli arendustegevustesja juhtimises.

Nõuded kandidaatidele:
•

•

•

•

•

•

•

vastavus haridus-ja teadusministeeriumi
määrusega kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele;
eripedagoogiline kompetents
eelnev 3 aastane pedagoogiline staaž
erivajadustega lastega või
üldhariduskoolis vähemalt viie aastane töö staaž;
väga hea pingetaluvus ja suhtlemisoskus;
analüüsi -ja planeerimisoskus;
hea arvutioskus.

linna

–

tundus

Foto: Katrin Kivi

kontoripreili staatus
rohkem kutsuvat.

„Aga mingil hetkel käis peas
klikk tundsin, et ainus, mida tahan, on aiandus. Tutvusin ka abikaasa Peetriga, kes
–

tegutses sarnases valdkonnas tal oli oma aiahooldus-

hoiab vee peal haljastustöö.“
„Ei saa kurta, haljastuse vallas tööd jagub,“ lisas Peeter

Keivabu. „Miks, selle kohta
oleme ise kõige parem näide: meie enda taluhoov va-

jaks põhjalikku

haljastus-

seni.“

tööd, aga näed, aega ei jagu.
Sama on meie tellijatega:
tahaksid,
inimesed
aga
muude toimetamiste kõrvalt
ei jää selleks aega ning vahel
pole ka oskusi. Nõnda telli-

Haljastustöö toidab

taksegi haljastusfirma, kes
asja ära teeks.“

–

firma. Praegu tegelemegi
mõlemaga nii istikute kasvatuse, müügi kui ka haljastustöödega projektist teostu–

„Ainult istikutest ära ei elaks,
sest hooaeg on lühike,“ jätkas Anita Keivabu. „ Ettevõtet

Mõdriku Iluaed
Espaki kaubahoovis
E-R 8-18
L 9-15

Kui Sa oled väljakutseid ja uuendusi otsiv ning vastava kvalifikatsiooniga
innovaatiline inimene, palun saada oma avaldus, CV, haridust tõendavate

dokumentide koopiad ja kaaskiri aadressile maire.reest@erikool.ee
hiljemalt 10.05.2014. Info telefonil 56844857.

Info tel 50 66 294
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KATARIINA
KELDER
Vajame

Võtame tööle Rakvere Säästumarketisse

Rakvere Gümnaasium pakub tööd

turvatöötaja

REMONDITÖÖLISELE

soodsaid teenimisvõimalusi
paindlikku töögraafikut vajadusel koolitust
Pakume:

KOKKA suveperioodiks Käsmu

•

•

•

•

Info telefonil 53415221 Alev Männik
-

Nõudmised: eesti ja vene keele oskus hea tervis
laitmatu minevik vähemalt põhiharidus ja vähemalt 19.a
•

Tel 50 40 320, kelder@katariina.ee

Avaldus saata aadressil alevmannik@rakgym.edu.ee
või tuua kooli kantseleisse aadressil Vabaduse 1

•

•

Info tel 5090698 või e-postil aivar@grifsag.ee

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

RAKVERE KUNGLA LASTEAED kuulutab

välja konkursi

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

AS Strangko Grupp tegutseb 1993.aastast.
Firma põhitegevusalaks on farmiseadmete müük ja paigaldus.

kohale alates 18.

augustist 2014 (üks tähtajatu ja kaks tähtajalist kohta)

Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada kuni 5. juuni
2014 aadressil Kungla 5a 44308 Rakvere või e-postiga kunglalasteaed@gmail.com.

Tööd saab

ELEKTROONIKA JA
KÜLMASEADMETE TEHNIK
Töö kirjeldus
Piimatankide hooldus ja paigaldus. Robotlüpsiseadmete hooldus ja
paigaldus. Farmi arvutiprogrammide haldamine, juhtimine. Suhtlemine

Rakvere Maxima X kauplus
kutsub tööle

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

välishankijatega inglise keeles. Töö erinevates farmides üle Eesti.

Nõudmised kandidaadile

Ettevõte pakub

Tehniline taip väga heal tasemel
Arvutiprogrammide haldamise oskus
Inglise keel suhtlemisel väga heal tasemel

Ametialast täiendkoolitust

Autojuhilubade olemasolu
Pingetaluvus

Paindlikku tööaega

Ametiautot
Arendavat tööd
Kindlat pikaajalist töölepingut

Kontakt
Kontaktisik: Riho Kivila. Tänav ja/või maja: Sääse Tammsalu vald
Telefon: 5047478, koduleht: www.strangko.ee

Baltflex AS võtab tööle

tehnilise taibuga noormehe

KLIENDITEENINDAJA
ametikohale
Sooviavaldus, koos CV ja palgasooviga edastada
marko.poldoja@baltflex.eu

www.baltflex.ee

10 Melu
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MÕNE REAGA

Kunda Nordic Tsemendi
korraldas keskkonnapäeva

AS Kunda Nordic Tsement korraldas kolmapäeval, 21.
mail keskkonnapäeva, kus lisaks tsemendi tootmisega

kaasnevate teemade käsitlemisele keskenduti seekord tse-

mendi lendtolmu kasutamisele põllumajanduses.
ASi Kunda Nordic Tsement olevikust ja tulevikust andis
ülevaate tegevdirektor Meelis Einstein. Ettevõtte keskkonnaalaseid tegevusi tutvustas keskkonnajuht Kalle Kikas.

Kunda sadama direktor Aleksander Nikolajev tutvustas
sadama arenguperspektiive. Eesti Keskkonnauuringute
Keskuse juhatuse esimees Margus Kört rääkis välisõhu jälgimise ajaloost ja kogemustest ettevõtetes.
Eesti Taimekasvatuse Instituudi vanemteadur Valli Loide

esines ettekandega tsemendi lendtolmu kasust ja kahjust
põllumajandusele ning keskkonnale. Eesti Betooniühingu
auliikme Aadu Kana juhtimisel arutleti teemal „Tsemenditolm kas ohtlik jääde või väga hea mullaparandusaine?”
–

Rakvere Targa Maja
Kompetentsikeskuse tegevuse vastu
tuntakse Brüsselis kõrget huvi

Brüsselis Euroopa Regioonide Komitee avatud uste päeval
tutvustas regionaalset innovatsiooni Rakvere Targa Maja

Kompetentsikeskus.

Rakvere keskus oli kaasatud suurejoonelisele, Regioonide
Komitee 20. aastapäeva tähistavale väljapanekule Brüsselis . Kaasa võetud pagaritöökoja Päts värske leib tõi kohale
hulgaliselt Euroopa institutsioonides töötavaid kaasmaa-

lasi.

Rakvere Targa Maja

arendus-

ja koolitusvaldkonna juhi
Andres Jaadla sõnul on sõlmitud kontaktidest abi keskuse
edasise suhetevõrgu kujunemisel Euroopas. Mitmete kü-

lastajate sõnul on oluline, et info regioonides tehtavast
arendustegevusest jõuaks otse Euroopasse ning Rakvere
keskusele ennustatakse hooneautomaatika ja targa linnaruumi (Smart City) arendamisel ning teadvustamisel
olulist rolli nii Läänemere piirkonnas kui ka Euroopas.

Rakvere Spordihall
saab kümne aastaseks
Kümme aastat tagasi, 20. mail 2004, avati Rakvere Spordihall. Juubeli tähistamiseks toimub meelelahutuslik jalgpallimatš “Spordikeskus vs ajakirjanikud”.
Kümme aasta tagasi lõi Eesti suuruselt teise sisehalli avamine kohaliku spordielu kihama ning maja on Rakvere

spordielu nurgakiviks tänagi, olles kodusaaliks nii kõrglii-

ga meeskondadele BC Rakvere Tarvas ja VK Rakvere kui ka
arvukatele rahva- ja noorsportlastele.
Rakvere Spordihall on võõrustatud arvukalt kõrgetasemelisi võistlusi ja üritusi võrkpalli Euroopa meistrivõistluste
-

valikturniiri, täiskasvanute ja juunioride maailmameistrivõistlusi sumos, Eesti korvpallikoondise valik- ja sõprusmänge, Eesti karikavõistluste finaali meeste ja naiste
korvpallis, Eesti meistrivõistluste finaalmänge korvpallis,
rockifestivali Green Christmas jpm.
Juubeli märkimiseks toimub reedel Kastani staadionil
meelelahutuslik jalgpallimatš spordikeskus vs. ajakirjanikud.
Mitmekümneliikmelistesse võistkondadesse on kaasatud
kohalikud seltskonna- ja poliitikatähed, puurilukud ja vilemees on professionaalid. Meelelahutuslik mäng algab
kell 15. Matš on avatud kõikidele pealtvaatajatele ning on
tasuta.

Kuulutaja

Lääne-Viru Maavalitsus
otsib avalike suhete peaspetsialisti

Võidumehed elukaaslastega: Üllar Saaremäe, Kristi Leppik, Kristel Mardisoo ja Tanel Padar.

Virumaa särab meelelahutuskaardil
Üllar Saaremäe ja Tanel Pa-

dar said väärtusliku Meelela-

hutusauhindade priisi, mida
jagas ajakiri Kroonika.
Auhinnasaajad selgusid rah-

vahääletuse
tulemusena.
Inimesed andsid parimate
telenägude, raadiohäälte ja
meelelahutajate väljaselgitamiseks tervelt 175 000 häält.

üle on mul väga hää meel, ta
on ikkagi millegi näitaja. Ja

kust lõpuks väljuski võitjana
tema. Tanel Padar, kes on
pärit Haljalast, võitis auhinna aasta meelelahutaja kate-

Kroonika auhinnaks, ta on

võitu võiks kommenteerida
väljendiga „Tulin, nägin,
võitsin!”, vastas Saaremäe, et
tema seda otseselt nii ei näe,

goorias, mida peetakse au-

selle küll ellu kutsunud, te-

kuid jah, nii on tavaks võite

hinnagala olulisimaks kategooriaks.

gelikult on see televaataja
või publiku hääletus ja hinnang.
Hääletada võisid inimesed

kommenteerida.
Saaremäel on ka hea uudis
fännidele.
kõigile
sarja

Mullu noppis rokkar samalt
tseremoonialt aasta naerutaja priisi. Meie tänavuse eu-

ma ei nimetaks seda ainult

eri vanustes, eri huvigruppidest, eri maitsetega. Nagu

Alles märtsis ekraanile jõudnud “Viimane võmm” lennutas Rakvere Teatri näitleja
Üllar Saaremäe esmalt tipp-

rolauliku Tanja, kes on pärit
Ida-Virumaalt, valis Kroonikaanestaariks.

valimised, kui loll paralleel
tõmmata,” ütles Rakvere
Teatri näitleja. Küsimusele,

kolme sekka parima meesse-

Saaremäe sõnul tegi auhind

kas 10 nädalaga saavutatud

riaalinäitleja

tal südame soojaks. „Selle

menu

kategoorias,

ka toimetus oma lemmik-

pinnalt

„Praeguse seisuga on sügisese ehk järgmise hooaja võt-

ted planeeritud
augustiks-septembriks ja osalt
juuniks,” ütles ta.
Tõnu Lilleorg

saavutatud

Uuslavastus Palmses avas suveteatrihooaja
Rakvere Teatri suvetükk „ Mina olin veel väikene” esi-

etendusega 15. mail on täna-

vuse üleriigilise suveteatrihooaja avalöök. Tavaliselt ki-

pub maikuistel etendustel,
mida mängitakse alternatiiv-

setes mängukohtades, veel
jahe olema, kuna talverõskus
on majaseintes. Palmse mõisa moonakamajas seda muret pole, etendust saab nau-

tida igati mugavalt. Moonakamaja annab 100 aasta tagusest Soome külaelust rääkivale lavaloole rohkelt lisa-

Lääne-viru Maavalitsus võtab tööle avalike suhete peaspetsialisti, kandidaatide avaldusi oodatakse kuni 4. juunini.
Praegu on selles ametis Heili Nõgene, kes kavatseb siirdu-

väärtust, kuna

ametikohal juuli lõpuni ja võtan sügisest vastu uued väljakutsed teises valdkonnas,“ lausus ta. „Kahtlemata ootab
minu järelkäijat mitmekülgne, väga huvitav ja väljakutseid pakkuv töö.“

lalised, kes olid tõeliselt lii-

Aivar Ojaperv

ses vestluses käisid soomla-

da uuele töökohale. „Jätkan avalike suhete peaspetsialisti

Foto Kristjan Lepp/Kroonika

seintel

on

vahvad tekstid ja ümberringi
vanaaegsed tööriistad. Esietendusel olid
mest

kohal Soo-

Sakari Pälsi Seltsist kü-

gutatud vahvast etendusest,
pole selle kirjaniku teosed varem kunagi lavale jõudnud. Etendusjärgsest Soomes

sed välja ka idee kutsuda
trupp tükiga võõrusetendustele Soome, saab näha, kas

Mägi-Efert,

see mõte õnnestub ellu viia.
Ivo Eensalu lavastatud tükk
pani toimuvat hoolega jälgima nii algkoolilapsed kui
muhelema täiskasvanud. Va-

heajal võis poniaediku juu-

datud kõrvalosad lõid tükile

res kuulda juba lapsi kasutamas tükis kõlanud uudset
sõna “jeekim”. Kõrsikute esitatud elav muusika ja eten-

eheda ja meeldiva atmosfääri.

Saara Kadak

ning tagareas Kõrsikute

bändimehedAlariPi spea, Bonzo ja Ja Pnehk.

Pildil esireas: Liisa Aibel, Marin

Foto: Heigo Teder

Tõnu Lilleorg
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Näituse tänava kalapoest
saab muuhulgas ka angersäga
Rakveres Näituse 5
avas pisut enam kui
nädal tagasi uksed uus
kalapood, kust värskete forellide, ahvenate,
kohade, siigade kõrvalt
võib osta ka angersäga
Eestis suhteliselt uut
(kasvandus)kala, mille
maitseomadused on
gurmaanid juba ära
märkinud.
–

Aivar Ojaperv

Kaupluse

omanik on OÜ

Aravuse, mille üks omanikke
Heitti Irval ise kalapoes ringi
askeldab. Samas hoones tegutseb ka väike tööstus, kust
tuleb suitsetatud või marineeritud kala ja see on poes
samuti müügis.

Nädala lõpus

kaubavalik suurem
„Ettevõtte ja kaupluse nimi
„Aravuse“ tekitab tegelikult
väikest segadust,“ tunnistas
Heitti Irval. „Nimelt ei ole me
praegu otseselt seotud tuntud Aravuse kalamajandiga,
kuigi nii sageli arvatakse. Tegutsesime rentnikuna varem
tõepoolest Aravusel ja oma

komplekt SELINA

tooteid turustasime samuti Aravuse kaubamärgi abil, kuid Aravuse ka-

Reaalgümnaasiumi

õpilased kutsuvad linnusesse

kasutame vaid meresoola.

Tootmises kasutame eestimaist kala, erandiks on vaid
angerjas, mida läheb vähe ja
mõistlikum on seda sisse

25. mail kell 12-15 on Rakvere linnuses keskaegne keskpäev. Reaalgümnaasiumi õpilased pakuvad põnevust igasuguste vahvate ettevõtmistega: tantsud, rüütlivõitlus, näputöö, keskaegsed lood ja näidend.

Leoki kasvandustest vastavalt angersäga jakarpi.“
Veel pakub Näituse tänava
kalapood kalavaagnaid (ettetellimisel) ja ka kalaretsepte
võib riiulilt leida.

Oodatud on kõik. Sisse saab linnusepiletiga.

“Kvarteti” lisaetendus Rakveres

Isiklik lemmik
ostu tasub natukene „luuret“ kuldmerikoger

ei kasuta

me vanemat kui kakskolm päeva kuival olnud kala. Tööstuses suitsetame,
marineerime, soolame ja kogu sortiment on kohapeal ka
müügis. Kusjuures e-ainetest
hoidume, isegi soolamiseks

teha. Näiteks värsket kuumsuitsukala tuleks jahtima
minna teisipäeval alates kella 16 või laupäeval alates kel-

la 14. „Läheb otse ahjust
müüki. Kala suitsetame tegelikult küll praktiliselt iga
päev, sest tellimusi on üle
Eesti, kuid kohapeal müüme

kuid värske on kraam ikka-

duslikum alates neljapäevast

gi.“

kuni

igapäev kuldmerikokre ei
ole, kuid tasub küsida, millal

kauba

lõppemiseni.
„Forell, angersäga on pidevalt müügis. Aga igal nelja-

komplekt GLORIA

3+1+1

625.-

nurgadiivanvoodi MEDEJA

vastaja on Ago-Endrik Kerge.

Etenduse algus Rakvere teatrimajas kell 19.
Kuulutaja

jälle tuleb.“

3+1+1

1098.- 810.-

miseks jakemplemiseks.

Kired löövad jälle lõkkele, nii et hädiste vanurite lõputust
heietamisest on asi päris kaugel.
Osades Helgi Sallo, Katrin Karisma, Tõnu Aav (Eesti Draamateater) ja Estonia endine solist Hans Miilberg. Tüki la-

meeldib see mulle kõige rohkem. Ning kui kala on kord

juba kaupluseomaniku lemmik, siis tuleb see loomulikult ka müüki võtta. Päris

Näituse tänava kalakauplusega on tegelikult nii, et enne

ooperitähest, kes kohtuvad kunstiinimeste vanadekodus.
Meenutatakse huvitavaid seiku säravast karjäärist ja pinnale kerkib ka omavaheline rivaliteet. Kunagised armumised ja lahkuminekud annavad nüüdki veel põhjust õhka-

niast, kuid valgetest kaladest

teisipäeval ja laupäeval,“ li-

abil,

Teatrietenduse “Kvartett”, kus mängivad vanema generatsiooni lavatähed, lisaetendus toimub Rakveres 25. mail.
See on liigutavas võtmes koomiline lugu neljast inglise

Mis on aga Heitti Irvali lemmikkala? „Oma uue lemmikuga sain alles üsna hiljuti
tuttavaks: doroda ehk kuldmerikoger. See on küll puhtalt välismaine kala, Hispaa-

sas Irval.
Värske kala valik on aga esin-

910.-

petsialistid, kes ekskursiooni ajal räägivad sellest, kuidas
ning mille abil ilma Eestis mõõdetakse.

Lõuna-Eestist Avo ja Arvo

me.“
Nimi ja kaubamärk pole
muidugi nii oluline kui
kaup ise. „Keskendume
ainult väga värskele kalale,“ kinnitas Irval. „Isegi

nurgadiivanvoodi SELINA

Kõikides loetletud kohtades võtavad külalisi vastu ilmas-

merest või Eesti kasvandustest. Aravuselt AS Viru Salmost ja teistest Eesti kalakasvandustest toome forelli,

bamärgi, mille säilitasi-

komplekt KARMELA

majaama uksed, külalisi oodatakse muuhulgas ka Väi-

ke-Maarja ilmajaamas.
Huvilised saavad külastada Tallinna-Harku, Tartu-Tõravere, Väike-Maarja jaVõru ilmajaama ning Sürgavere radaritorni.

–

kolimist olime kasutusele võtnud Aravuse kau-

vahendusfirma

18. mail sai Eesti riiklik ilmateenistus 95aastaseks. Sünnipäeva puhul avab ilmateenistus reedel, 23. mail mitme il-

värsket kaupa, sõltuvalt hoo-

ruume, kus meie oma
tootmisega tegelesime,
samuti endale. Seega pidime kolima. Juba enne

tuua

Ilmajaamad ootavad külla

ajast ahven, koha, siig, tursk,
paalia, lest, räim. Nagu mainitud, on valdav osa kalast
kohalik kas Eesti ranniku-

tus ja uus soovis neid

töötlemiseks

MÕNE REAGA

päeval tuleb äsja püütud

lamajandi omanik vahe-

komplekt LIIGA

KASUTA VÕIMALUST!
VAATA HINDA!

515.-

nurgadiivanvoodi REGIS

nurgadiivanvoodi BOSTON M

nurgadiivanvoodi NAGLIS

nurgadiivanvoodi BITE

850.-575.739.-609.nurgadiivanvoodi MINIJA

nurgadiivanvoodi EMA-2

diivanvoodi RECORD

nurgadiivanvoodi JULIJA

diivanvoodi TYRA

525.diivanvoodi SIMONA-1

569.-399.-340.510.385.- 360.diivanvoodi FLORIDA

voodi TOSSA

metallvoodi BELLA

kapp ALMA

köök PRIMO

270.-

219.- 70.-al.

köök NADIA

•

köök SMILE

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

Rakvere Lille 18 E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 tel.: 53 031 718
•
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köök MORENA
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LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!
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Teletäht Katrin Toome on
Praegune Tallinna Televisiooni uudisteankur Katrin Toome
unistas juba lapsepõlves saatepäeva diktori
tööst ning ta tahtis saada oma tollase imetlusobjekti Merle Randma-Aru sarnaseks.
Hillar Kohv

des just sellist tööd.

Millistes koolides olete õppinud?
Koole on olnud palju. Suurema osa kooliskäimisi on ol-

nud täiskasvanueas, valdavalt erialastel koolitustel,
kursustel. Töö- tegemist
alustasin 17aastaselt õpingute kõrvalt restoranis ette-

nüüd tean, kui
kandjana
koormav see töö on, ja oskan
ettekandjate tööd väärtustada. Ka suures kingakauplu-

Katrin Toome on töötanud
nii Kanal 2s kui TV3s. Lisaks
teletööle on ta olnud restoranis ettekandja, baaridaam,

kingakaupluses müüja, oma
koristusfirmas
tegevjuht.
Õpitud erialalt on ta aga

hoopis kosmeetik-jumestaja.

Katrin Toome, teie lapsepõlv?
Olen

sündinud

Tallinnas.
Lapsepõlv möödus Mustamäel, elasin paneelmaja ka-

heksandal korrusel. Unista-

sin lapsena TV-diktori tööst.
Ametinimetust siis ei tead-

nud,

kuid

Merle

Rand-

ma-Aru ETV ekraanilt oli minu absoluutne imetlusobjekt.
Tahtsin saada just selliseks
kui tema, teha suureks saa-

ses olen töötanud müüjana.

Oma koristusfirma tegevjuhina lõin vajadusel ka ise koristustöödel või aknapesul
käed külge. Samuti väga raske töö füüsiliselt raske ja
tänusõnu kuuleb väga harva.
Baaridaami ametit on proovitud. Erialalt olen aga kos-

meetik-jumestaja, ka selles

valdkonnas olen töötanud.

Valdava aja oma senisest
töökarjäärist ehk juba üle 18
aasta olen veetnud aga televisioonis.
Esimene töökogemus tele-

maastikul tuli hoopis sekretärina.

Meenutage oma esimest
tööpäeva televisioonis?
Esimene ametlik töö Kanal

Väike-Maarjas
tulevad 27. Pandivere päevad
Tänavused Pandivere päevad toimuvad 27.-31. maini, üritustega on kaetud mitmed kohad üle Väike-Maarja valla.

Korraldajad ootavad külla nii oma valla inimesi kui ka huvilisi üle Eesti, samuti ostjaid-müüjaid laadale.
27. Pandivere päevad algavad 27. mail kell 18 külakonverentsigaVõiveres. Päev hiljem samal kellaajal toimub külakonverents Pudiveres. Külakonverentsidel meenutatakse

külade ajalugu, räägitakse külaelu tänasest päevast ja
arutletakse koos vallajuhtidega külaelu kestmise teemal.
Vaatama, kuulama, mõtlema, meenutama, rääkima, arutlema on oodatud Pudivere ja Võivere küla praegused ja
endised elanikud ning kõik huvilised mujaltki.

Külakonverentsid said alguse Pandivere päevade korraldustoimkonna eestvõttel 2001. aastal Triigi ja Nõmme
külas. Väike-Maarja vallas on 34 küla. Külakonverentside
toimumisjärge jäävad ootama veel Rastla (35 elanikku),
Uuemõisa (19), Sandimetsa (11) jaVorsti (7) küla.
30. mail algusega kell 18 toimub Väike-Maarja seltsimajas
teatriõhtu, etendub Hugo Raudsepa „Vedelvorst“ seltsimaja näiteringi esituses (lavastaja Tiit Alte).
Pandivere päeva põhipäev on 31. mail. Sel korral küll ilma
naisekandmisvõistluseta, kuid päevakava on tihe ja sisukas. Päevane tegevus toimub Väike-Maarjas seltsimajas
ja seltsimaja taga platsil, päeva avatakse pidulikult peoplatsil on kell 11. Päeva sisustavad kontserdid, võistlused,
-

mängud, laat, kasutatud raamatute laat, kohvikud, karus-

2s oli telejaama ja Ilmar Tas-

ka sekretärina. Kuigi läksin
saatejuhtide konkursile ja
jõudsin ka lõppvooru, tehti
tööpakkumine esialgu Kanal
2 sekretäri kohale. Neil oli
küll juba sekretär olemas,
kuid töömahu suurenemise
tõttu oli kedagi veel juurde
vaja ning minul oli vastav
haridus olemas. Mõne kuu
möödudes alustasin paral-

leelselt saatepäeva diktorina
ning edasi juba ka saatejuhina.
Esimesest tööpäevast meenub, kuidas Ilmar Taska

mind kolleegidele tutvustas:
ikka ühe laua juurest teise
laua juurde ja nii kolmel kor-

rusel. Loomulikult ei jäänud
mulle meelde ei nimed ega
ametinimetused. Tunne oli
ebamugav, ei osanud midagi

öelda ega kuidagi olla. Nii

nagu ikka uues kohas, kus
kõik on võõras. Esimene töö
telekaamera ees ei olegi
meeles. Tean vaid, et kaamerahirmu ei olnud ja operaator oli ilus pikk poiss Andres.

Kuidas meenutate oma diktoriaastaid?
Saatepäeva diktor olin palju
aastaid Kanal 2s. Esimene

töökogemus

televisioonis,

jõudu ja energiat tööd öösel
teha.
Olete nüüd Tallinna TV töö-

juhti ei olnudki, vaid muusi-

taja.

Kolleegidega läbisaamine oli
suurepärane, tollase ühe
saatepäevare~issööri
Sirje
Tennoosaarega lävime ak-

ka ja sõnumid ekraanil. Esialgu vastasin eitavalt. Mõne
kuu pärast küsiti aga uuesti
ning väikese kõhklusega võt-

Töövestlusele kutsus mind
tollane TTV juht Jüri Raudsepp. Vestlusel oli ka peare~issöör Artur Granström. Läk-

sin pakkumise vastu. Esialg-

sin

kõrvalt sain ka oma esimese
saate, olles nii autor, saatejuht, toimetaja kui ka produtsent. Kuigi algajana ei olnud ma kindlasti kõige parem saatejuht, tunnen uhkust oma julguse üle alustada millegi sellisega, mida senini eesti telemaastikul ei olnud. Aasta siis oli 1996, kui
eetris oli eesti esimene lemmikloomasaade „Kõige parem sõber“.
Edasi suundusin Eesti tTelevisiooni, juhtima koos Peeter Oja ja Urmas Reitelmaniga lotosaadet “Topelt tosin”.
Aasta pärast läksin taas tagasi Kanal 2 saatepäevadikto-

ne plaan oli teha öösel tööd
seni, kuni teise töö leian. Öine töö on teadupärast väga
kurnav. Lõpuks aga töötasin

saada erialast tööd, uudisteankru kohast ei osanud

tiivselt tänaseni. Diktoritöö

riks ning “Seksuaalse kaamera”saatejuhiks.

Kuidas

sattusite juhtima
aastaid tagasi eetris olnud

öist interaktiivset saadet?

Kanal 2s kaotati ära saatepäevadiktorid nii nagu teis-

öösel 8 aastat. Oli perioode,
kui tuli tööl käia kuus ööd
nädalas. Aastatega hakkas
selline töögraafik tervisele.

Tõsised uneprobleemid vae-

vavad mind tänaseni.
Enamik “Nightchati” saateid
olid aga minu jaoks põnevad. Aastatega kujunes välja
kindel austajaskond, kes öö-

töövestlusele

sooviga

unistadagi. Jüri Raudsepp

ütles aga kohe meie esimesel

kohtumisel, et minust saab

uudisteankur. See oli 2010.
aasta septembris, mil Tallinna Televisioonist ei teadnud
keegi veel midagi. Ametlikult
alustas TTV saadetega 2. jaanuaril 2011. Mul oli au juhtida esimest Tallinna Televisiooni uudistesaadet ja uudisteankur olen tänaseni.

sel minu tulekut teleekraani-

le väga ootas.
Oli palju inimesi, kel oma
elukoha või tervise tõttu
puudus igasugune võimalus

seltsieluks, kes tõesti üksisil-

mi ootasid seda öötundi, et
nii minukui teiste televaatajatega ekraani vahendusel
suhelda. Igas saates oli vastuvõtt väga, väga soe. Eks see
oligi põhjus, mis mulle nii
paljudeks aastateks andis

Huvialad?
Vabadel hetkedel armastan
lugeda, eriti elulugusid. Suveõhtutel meeldib istuda
mõnes vanalinna romantilises välikohvikus ja lihtsalt
inimesi vaadata nad on nii
-

põnevad! Suvisel ajal püüan
võimalikult palju osa saada
laatadest, kontsertidest, toredatest väliüritustest.

Aprillis lahkus vikerkaare ta-

rekordarvu müüjatega
Eeloleval laupäeval ja pühapäeval toimuv Lääne-Viru
suurim lillelaat pakub rahvale nii harjumuspärast kui
uut.

Aia-ja lillepäevade peakorraldaja Enno Musta sõnul on
laadale tulemas rekordarv
müüjaid, paar päeva enne
üritust oli neid end kirja
pannud juba 500. Jänedal
kauplevad puukoolid, istikute ja taimede kasvatajad,
väetiste, taimekaitsevahendite ning aiatehnika müüjad

ning ka näiteks eksootiliste

taimede müüjad Lätist. Lisaks on kohal toidukauba,
käsitöö ja ka erineva tööstus-

kaubaga pakkujad.
Pühapäeval vestab välilaval

sellid, näitused jne.

juttuzooloog Aleksei Turovs-

ki, kes räägib aias elavatest
putukatest, loomadest, lin-

Maarjakellukese ja Laekvere rahvatantsijad, kapell Sirilii

ma kulgeda kes

ja Simuna kapell, gümnaasiumi mudilaskoor, lastekoorid
Väike-Maarjast ja Tamsalust, pasunakoorid Väike-Maarjast ja Uhtnast. Kell 20 algab simman ansambliga Hollarii,
rahvalikud mängud Tarapita eestvedamisel.

suunas,“ sõnas Enno Must.
Laupäeval räägib välilaval

Kuulutaja

esimesed intervjuud, fotosessioonid, tänaval äratundmised jne.

teski telekanalites. Mõne
kuu pärast tehti pakkumine
alustada TV3s öösaatejuhina. Senini seal saates saate-

Jäneda lillelaat tuleb

Kell 16 avatakse muuseumis Georg Lurichile pühendatud
näitus. Kell 17 algab rongkäik Väike-Maarjast Ebaverre,
kus kell 18 saab alguse valla laulu- ja tantsupidu, esinevad
Väike-Maarja lasteaia lapsed, gümnaasiumi, Tarapita,

Buss Väike-Maarjast Ebaveresse väljub kell 17.30 seltsimaja eest, tagasi kell 20 ja 22.

sestap ka ääretult huvitav.
Esimesed kõnekoolitused,

dudest. “Teades tema head

jutuvestmisoskust, võib teeteab kus

uuendustest roosikasvatuses
Kose vallas asuva Roosoja talu perenaine Cristi Unt.

Meelelahutusprogrammis
näeb kõhutantsijaid, seeniortantsijaid ning seekord
esmakordselt ka zumbatant-

Tänavu 15. korda toimuv ja ligi kümme tuhat külastajat kohale meelitav üritus pakub
Foto: Erik Lööper
võimalusi aia ning eluaseme kaunistamiseks või paremaks muutmiseks.

sijaid. Selle ladina-ameerika Tapa valla omad harrastajad.
tantsudest
inspiratsiooni Õhtusel simmanil esinevad
saanud ja tempoka muusika

seega tasub laadalistel varustada end sularahaga.

Meie Mees ja legendaarne

järgi esitatava stiili etteastet diskor Märt Rannamäe. Seenäeb laupäeval, esinejateks kord pole kohal pangabussi,

Tõnu

Lilleorg
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töötanud ka ettekandjana
ha minu suurim sõber,

tooma: kuna minu sõprus-

15

aastane labrador Exley. Temaga sai tehtud pikki jalu-

ja tutvuskonnas on palju
muusikuid, siis ei taha kedagi eelistada või kogemata
solvata.

tuskäike. Teda küll enam ei
ole, ent jalutuskäigud on
saanud harjumuseks. Nüüd

Millised on teie lemmiksaa-

on mulle seltsiks kasside
hoiukodust võetud imetore
valge kassipoiss Sander.

ted telerist?

Minu tööpäev lõpeb nii hilja,
et enamasti vaatan saateid
Elioni
järelvaatamisest.

Perekond ja lapsed?
Mul on 23aastane tütar Stefi.

Meelelahutussaated, nagu
“Eestimaa mäng”, “Palun lavale!”, “Laula mu laulu” on
saated, mida kindlasti vaa-

Vanemad lahkusid siitilmast
juba palju aastaid tagasi,
ema siis, kui olin vaid 11 aas-

tane. Stefi elab Tartus ja õpib
Tartu Ülikoolis, seega olen

tan.
Õhtuti televiisorit

klõpsides
jääb pilk peale tõsielusaadetel, viimasel ajal enam filme
väga ei jaksa vaadata. Lau-

kassipoiss Sandriga enamiku
ajast kahekesi.

Millist muusikat te kuulate?
Jumaldan Tõnis Mäge ja ansamblit Ruja. Esimene mälestus lapsepõlvest ongi seotud Rujaga.
Mäletan, kuidas ma rätse-

paistes istusin mustvalge televiisori ees, nina praktiliselt
vastu ekraani, ja kiigutasin
ennast Urmas Alenderi laulude saatel. Lemmikute hul-

päev või pühapäev algab ta-

valiselt

kokandussaadete

seltsis.
Mida põnevat meenutaksite
eelmisest aastast?
Minu eelmine aasta möödus
remonti tehes. Ostsin korteri, mida ise pahteldasin, värvisin, tapetseerisin. Korter
sai ilus ja minu jaoks annab

ka kuuluvad ka Agnetha
Faltskög, James Blunt, Rod
Stewart, Josh Groban, Sara
Brightman, Sarah McLach-

väärtust

lan.

te puudumise tõttu ka mitu
korda tehtud, enne kui rahu-

Meie artiste ei hakka välja

juurde just see, et
enamik töid on ise tehtud.
Töö käigus õppisin ja arenesin, nii mõnigi asi sai oskus-

le jäin. Ent tulemusega olen
igati rahul!
Millised on teie plaanid ül-

disemalt?
Kätte on jõudnud aeg alustada suvilas aiatöödega. Parim
viis stressi leevendada on
veeta päev aias nokitsedes.
Ma ei armasta kanda kindaid, mulle meeldib aias kõike teha paljaste kätega. Hili-

sõhtul rammestunult teleka

ees maniküüri teha on mõnus punkt päevale. Suur suvi
on ees, olen andnud endale
lubaduse veeta sel suvel suvilas võimalikult palju aega.

Kas teil on midagi ka südamel, mida sooviksite ära
öelda?
Meil kõigil on muresid ja
probleeme, on raskemaid ja

helgemaid hetki. Püüdkem

olla positiivsed ning empaatiavõimelised, tunda rõõmu

ka väikestest asjadest, märgata nii abivajajaid kui lihtsalt inimesi enda ümber.
Soovin kõigile lugejatele pal-

ju rõõmu- ja päikeserohkeid

päevi!

Foto: Arno Saar / Õhtuleht
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*

23-25.05

NÄDALÕPUKMISE

23-26.05

Keeduvorst
Eine

Hapukooremaitseline

Kodune õunakook

šašlõkk

kg

kg

kg

HEA
HIND

2.34

al5.88

1.48

HEA
HIND

4.88

Sardiinid omas mahlas

Atlandi sardiinid Senga

240g

(õlis) 240g / 168g

0.74

HEA
HIND

0.94

-32%

0.94

0.64
AINULT24.05

Vahvlid300g / 2 sorti

-32%

0.74

2.47 €/kg

3.81 €/kg

AINULT25.05

Suhkur

-31%

1.08

0.64

2.67 €/kg

Kanakoib
(suitsu-keedu)

HEA
HIND

3.48

Keefir Hellus
/

Kirssploomtomat

(punane)
4.48

2,5%, 1kg Tere

0.84

AINULT26.05

Kanamunad
10tk karbis

1kg

NÄDALÕPUKMISE NÄDALÕPUKMISE

1kg

PÄEVAKUMISD

-38%

3.98

0.58
on

müügipiirang ühe ostu

0.58

kohta 3kg!

€/tk
*

Porgandipirukas

AINULT27.05

Kartul
1kg

60g

HEA
HIND

0.74
0.06

Tootel

Tootel

on

müügipiirang ühe ostu

kohta

5

karpi!

AINULT28.05

P/s vorst rohke
küüslauguga

1kg

HEA

-57%

0.28

0.12

PÄEVAKUMISD

-33%

0.88

2.48
*

0.18

2.00 €/kg

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10tk!

*

Seamaks

2.48

(jahutatud)
1kg

1kg

-57%

0.98
*

*

AINULT30.05

AINULT31.05

Nisujahu

T550

-34%

0.98

1.98

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

2kg

2.98

*

PÄEVAKUMISD

-36%

3.88

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10kg!

*

AINULT29.05

HIND

Hakklihasegu Oma
(jahutatud)

2.28

0.74

HEA
HIND

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

Tatar

1 kg
-46%

1.18

0.74

NÄDALPKUMISE

Sulatatud juust Sõprus
150g / Tere

Konserveeritud kurgid
870g / 520g

-26%

0.78

0.88

Kiirnuudlite multipakk
Noris 6tk / 300g

Magus tahvel Kama
100g / Kalev

NÄDALÕPUKMISE

240g / 168g

-26%

-39%

1.28

0.78

-29%

0.84

0.74

-32%

0.50

2.80 €/kg

5.00 €/kg

-31%

0.98

15 Tomatimahl Cido
100%, 1L
1.18

-42%

0.68

0.68

2.72 €/kg

Mustika-õunajook

Põltsamaa
1.04

-35%

0.68

Hele õlu Saaremaa

WC seep Kolorado Oxy

Naiste sokid

Kiisueine Friskies 4-pakk

Koeratoit Teo

Tuulik 4,7%, 0,5L

Ocean Breeze
40g

1 paar

4x100g
2 sorti

1250g / 2 sorti

Tähelepanu! Tegemist on

alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

0.98

0.54
1.08

€/L

+0.08

-51%

0.48

12.00€/kg

OSTAME KOKKU:

0.18

HEA
HIND

0.14

1.24

0.79
1.98 €/kg

-36%

HIND

Kobartomat
kg

0.95

HEA
HIND

NÄDALÕPUKMISE

1.18

HEA
HIND

Kartul (varajane)
Hispaania
kg

NÄDALÕPUKMISE

HEA

HIND

Krabilihariisisalat

4.64 €/kg

1L
1.18

€/kg

0.68

HHEAINAG

Naturaalne lõhe

3.87 €/kg

Magus kõrsik
250g

2.16

HEA

kg

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 6pk!

0.58

1.69 €/kg

0.54

23-29.05

0.37 €/kg
*

PÄEVAKUMISD

250g

Kurk Peipsi
(pikk, kiles)

26-31.05

1.38

Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta!

1.26

-30%

0.88

NÄDALPKUMISE HINAG

kg

2.88

HHEAIN AG

Rummipähklikook
kg

HEA

HHEAIN AG

5.88

0.70 €/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.
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SOODUSPAKKUMISED!
23. mai 29. mai
-

Suitsutatud Lastevorst

Juustuviiner Valla
500g / Rakvere
Lihakombinaat

Salaami grillvorst juustuga
400g / Rakvere
Lihakombinaat

Vastse-Kuuste
550g / Atria

2.68

2.44

1.94

Kanafileesink

800g / Tallegg

(viilutatud)

4.10

6.53

Kodusai Fazer
(viilutatud)
320g /Fazer

Mitmeviljaleivake

Must vormileib
Fazer
600g

280g

1.22 €/kg

0.78

0.65

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

05.06

2.32 €/kg

0.59

PAKKUMINE

05.06

0.98 €/kg

Näkileivad 7 Days
(tomati-,oliivi-ja
oreganomaitselised)

Kreemised karamellkompvekid
(magusainetega)
75g / 2 sorti

1kg

6.78

8.44

€/kg

Margariin Voimix
60%, 400g

05.06

1.74

1.38
6.42

Makaronid

1.38

1.14

1.28

2.20 €/kg

Halvaa

300g / 2 sorti

2.28 €/kg

Batoonikesed

Lahustuv kohvijook

Mesikäpp
150g/ Kalev

piimasegu Nescafe

Classic 3 in 1

70g

1.44
19.20 €/kg

10x17,5g

0.74

1.74

0.28

0.54

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

05.06

1L / 3 sorti

(mullidega)
1L/ 2 sorti

Coca Cola Zero

1.19

2L

0.58

1.48

+0.08

1.08
0.54 €/L

+0.08

Draught
4,8%, 0,5L

Viski Scottish Leader
Blended Scotch Whicky

36%, 0,5L

40%, 0,5L

Tähelepanu!Tegemist on

Tähelepanu!Tegemist on

Tähelepanu!Tegemist on

alkoholiga. Alkohol võib

alkoholiga. Alkohol võib

alkoholiga. Alkohol võib

kahjustada Teie tervist.

kahjustada Teie tervist.

kahjustada Teie tervist.

7.99

8.98

0.68
1.36 €/L

+0.08

15.98 €/L

17.96 €/L

Viin Kalashnikov

Hambapasta Blend-a-Med

Deodorant Rexona

Na Moloke

40%, 0,5L

40%, 0,7L

40%, 1,0L

Tähelepanu!Tegemist on

3D White Artic Fresh

Tähelepanu!Tegemist on

Tähelepanu!Tegemist on

alkoholiga. Alkohol võib

Crystal
(naistele)

alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

kahjustada Teie tervist.

9.40 €/L

Pesupulber Bonux
Magnolia

Pesukaitse Libresse
Normal
40tk

3in1

7.48
14.96 €/L

Geelkapslid Woolite

Color (336ml)
14tk

100ml

Black

Kreemjas dušigeel
Dove Deep Nourish

200ml

Dzinn Reval Dry Gin
40%, 0,7L
Tähelepanu! Tegemist on

alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

8.99
12.84 €/L

Šampoon Dove
(värvitud juustele)

250ml

150ml

1.98

1.48
14.80 €/L

Nõudepesuvahend
Mayeri
(aloe vera ekstraktiga)

2.88

2.28
15.20 €/L

2.68

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

24.08

Nõudepesumasina tabletid
Calgonit All-in-1 lemon
28 tabletti

2.28
11.40 €/L

Toolipadi Lastrina (punane, 40x40cm)
1tk

2.84

2.24
8.96 €/L

Pildiraam Round
(10x15cm)
1tk

450ml

1,4kg

4.58

3.48
2.49

0.14 €/kg

Brändi Napoleon
Dubaron XO

Viin Mernaya

13.98

1.39

5.60 €/kg

Viin Liviko
Viru valge

6.58

1.98

0.84

3.13 €/kg

Hele Õlu Faxe

Karastusjook
Coca-Cola ja

1.09

1.24

0.94

7.33 €/kg

Looduslik mineraalidega ja
mineraalvesi Häädemeeste

0.74

al

0.22

7.71 €/kg

Mahl Gutta
Premium

1.54

€/kg

Panzani
500g / 2 sorti

1.98

0.88

PAKKUMINE

Tere

Nõo

Rapsiõli Oilio
(rafineeritud)
1L

0.98

KEHTIB KUNI

/

5.28

1.14

Biskviitküpsis Barni
30g / 4 sorti

(5x43g) 215g / 2 sorti

1.38

0.78

KEHTIB KUNI

Glasuurkohuke Classic multipakk 17,5%

šašlõkk
Lihatööstus

€/kg

Fazer Fresh

0.49

0.39

7.45

9.45 €/kg

Peipsi sibula

135g/ Nõo
Lihatööstus

2.98

€/kg

1.04

4.53 €/kg

Poolsuitsuvorst
Sõbra (viilutatud)

3.88

1.24

1.72

4.67 €/kg

/

0.98

€/kg

1.98

1.68

Nõo grill-liha 400g Nõo Lihatööstus

110g/Rakvere
Lihakombinaat

Lihakombinaat

2.34

2.68 €/kg

1.29

3.28

(viilutatud)

360g /Rakvere
Lihakombinaat

150g/ Tallegg

3.98

Suitsutatud sea välisfilee

(jahutatud)
380g /Rakvere

1.34

4.95 €/kg

Broileri pooltiivad (metsamarja)

Rakvere pihvid

1.64

1.98

3.53 €/kg

Sardell Lihakas
(liha 75%)

€/kg

1.84

1.28
0.03

€/tk

6.38

3.98
0.28

€/tk

0.99

0.62
1.38

€/L

7.98

4.98

0.18

€/tablett

2.98

2.08

1.98

1.38

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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Müüa 1toaline korter
Rakkes. Info 5675 0239
•

(43 m 2)

Müüa väga hea asukohaga 1toaline
korter Türil. Põhjalikult renoveeritud,
a k na d va h e t a t u d van n i tu b a
viimistletud. Tel 5294 787
•

OÜ KK-Rideen
685
Tel 51 64

Saarmets, Pindi AS.
Kinnisvara

rendipinnad@hot.ee
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

69 000

eino@virumaainvest.ee

Müüa Tallinna tn. 49, Rakvere
Üldpind: 450 m², krundi suurus: 1
300 m². Hind 275 000 eurot

Müüa Koeru vallas, Vaol rahulikus piirkonnas väike talukoht, palkmaja, saun, 2
kuuri, maakivist lauda ja garaazhi osa.
Maja juures oma kaev ja kogumiskaev.
Krundi suurus 5990 m². Sobiv koht suvekoduks. HIND 24000 EUR. Helista
53331805 Olev

39 900 €

€

Müüa 4-toaline korter Rakvere
kesklinnas Seminari tn
Hea planeeringuga 4-toaline korter III
korrusel. Ilus puhas korter. Rõdu, kelder.
Andrus Peiel, tel 527 1011

Müüa palkmaja Eisma külas
Maja on väga heas seisukorras. Avar

MÜÜA KORTERID

Müüa 2toaline ahikü~ega korter Rakveres Võidu 74. Korteri juurde kuulub puukuur. On võimalik välja ehitada dushshiruum. Majal hakatakse vahetama katust
ja ehitama uued puukuurid. HIND 19900
EUR. Helista 5063921 Galli

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

köök, 3 magamistuba, elutuba. Saun,
oma puurkaev. Sadamasse on 700 m.
Andrus Peiel, tel 527 1011

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
vahetatud. Täiendav info 5814 7077
•

Müüa Räägu tn. 9, Rakvere
Üldpind: 290 m², Krundi suurus:
761 m². Hind 160 000 eurot

14 900 €
Müüa 1-toaline korter Rakveres
Jaama tn
Aknad avanevad hoovi poole. Madalad

kommunaalkulud.

27 900 €
Müüa 3-toaline ahiküttega korter
Rakveres Pikk 47
Korter asub II korrusel. Hea planeering.

WC /dušš.
KV:2268232
Andrus Peiel, tel 527 1011

KV:2249361
Andrus Peiel, tel 527 1011

•

Müüa 2toalinekorter Rakvere vallas

Lepnal. 48 m2, Rakvere linnast 4 km.
Hind 6500 €. Tel 5825 4063
Müü a 2 t 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).
Tallinn (Mustamäe) Sõpruse pst. 241.
Hind 53 800 €. Tel 5551 8067, Roza

Müüa Tallinna mnt. 2, Haljala
Üldpind: 400 m² , krundi suurus:
763 m². Hind 49 000 UUS HIND!

•

Müüa 2toaline korter Tamsalus, Ääsi 17,
korter renoveeritud ja väga ilus. Vanniwc-s on põrandaküte, aknad, uksed vahetatud, remont tehtud 2 aastat
tagasi. Korteri juurde kuulub keldriboks,
korteril avar rõdu, ümbrus roheline ja
ilus. HIND 10 000 EUR. Helista 55518067
Roza
toas ja

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

38 000

kallakuga jõe suunas, jõe ääres
saun, krundil veel kelder, suvemaja, vil-

Krunt

japuud ja põõsad. Krunt ümbritsetud aia
ja hekiga, privaatne, hea juurdepääs
aasta ringselt. Maja on palkidest suvitusmaja pool majast on renoveeritud.

Krundi suurus 16012 m². HIND 109000
EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa Mädapea tee 2, Rakvere
Üldpind: 120 m², krundi suurus: 600
m². Hind 19 000 UUS HIND!

18 750

€

€

Müüa maja Kadrinas Viru põik 1
Müüa maja TAPAL, Lehtse tee 4
Majas on suletud netopinda 210 m² ja
Müüa aianduskooperatiivis maja koos
elamispinda 90 m². Kinnistu suurus 1786 saunaga. Majas 2 tuba ja köök. Palju

m².
Andrus Peiel, tel 527 1011

viljapuid ja marjapõõsaid. Oma kaev.
Andrus Peiel, tel 527 1011

Müüa3toalinekorter 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 l t R akv ere
kesklinnas asuv renoveeritud 3toaline
korter. II korrus, toad eraldi, oma
katlamaja, madalad kom.maksud,
toimiv KÜ. Info 5012 745
•

Müüa 3toaline k.m. korter Tapal
Üleviste 7. Hind 3750 €. Tel 5815 2893
Müüa 3toaline korter Pajustis.
II korrus (2 korrust majas), 57 m2.
E l e kt r i kü t e ja k a m i na k o r s t e n o n
valmis ehitatud. Aknad ja välisuks on
uuendatud. Hind 18 000 €. Järelmaksu
v6imalus! Küsi infot natalia.pekonen@
•

•

Müüa Tallinna mnt. 25, Haljala
alevik. Üldpind: 4 900 m², krundi
suurus: 52 900 m². Hind 560 000
UUS HIND!

Müüa Rakvere lähedal Lepnal, vaikses ja
rahulikus asukohas kolmekorruselise
korterelamu kolmandal korrusel müüa
heas seisukorras 4toaline 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 1 korruseline heas korras krohvitud palkmaja Viru-Nigulas, Vasta külas
kuhu on võimalik ka välja ehitada teine
korrus, trepp valmis. Asub kaunis kohas,
9 km mereni. Osa maast on põllumaa,
suur aed viljapuude ja marjapõõsastega,
kõrvalhooned. Sobib põllumajandusega
tegelevale inimestele. Krundi suurus
29516 m². HIND 29000 EUR. Helista
55518067 Roza

34 999 €
Müüa renoveeritud ja maitsekas
3-toaline korter Rakveres Lennuki tn
Ilus ja maitsekalt sisustatud korter
Rakveres. Üp 54,1 m².
Carmen Lillepea, tel 5346 8877

Müüa või rentida
Lille põik 18, Rakvere
Üldpind: 1 000 m², krundi suurus:

39 999 €
Müüa tootmis-ja laohoone.
Rakvere kesklinnast 5 km. kaugusel
Lepnal müüa lao-ja tootmishoone
suurusega 448 m². Kõrgus 4,5 m,
EE100A, kinnistu 3100 m².
Andrus Peiel, tel 527 1011

Arco Vara Rakvere esindus:
Laada 14 Tel 324 0888 www.arcovara.ee/rakvere

hotmail.com, +358 4429 10013
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
•

2 800 m². Hind 235 000 eurot

Müüa renov. kõigi mugavustega
4 toa line k orter R oe l as otse
o m a n i kul t . Te l 5 5 5 3 7 8 7 6 v õ i
•

kiriannale@hotmail.com
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
•

Arkna tee 1E, Rakvere
Üldpind: 2 160 m², krundi
suurus: 3 600 m².
Hind 300 000 eurot

€.

Müüa

Müüa kena valgusküllane ahikü~ega
korter Haljalas Tallinna tn. Korteriühistu
olemas. Maja on väljast soojustatud ja
korter soe. Vajab remon~. HIND 8000
EUR. Helista 5530227 Eino

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 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

MÜÜA ELAMUMAA
Müüa heas asukohas Rakvere kesklinnas
Koidula tn 3-toaline korter, laminaat
parke~ kõigis tubades, 10 aastat tagasi
renoveeritud. HIND 28500 EUR. Helista
5530227 Eino

MÜÜA MAJAD

Müüa elamumaa Kadrinas. Krundi suurus 1 317 m². Krundil olemas vunda-

•

KINNISVARA
Mü ü a s o o d s a h i n na ga Ta p a
ja Tam s a l u l i n na s n i n g v a l l a s
erinevas seisukorras ning erineva
•

Rentida TÕRMA TÖÖSTUSKÜLA, Tõrma küla
Üldpind: 300 m².
Hind 750 UUS HIND!

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.
A itan teid kinnisvara ostmisel
ja müümisel, võtan müüki teie
korteri või maja, kinnisvaraalane
konsultatsioon tasuta.

Rentida Tallinna mnt 25, Haljala,
METALLITÖÖKODA
Üldpind: 1 750 m².
Hind 2 800 eurot

Mü ü a s u u r e p ä r a s e s k o r r a s
kahekorruseline garaazhiga maja
mereäärses Aseris. Maja üldpind
235 m2, 6 tuba. Väga soe. Sobib
ideaalselt suurele perele. Krunt
1333 m2. Krundil kaminanurk,
saun, mitmed majandushooned,
k a s vuh o o n e, h ä s t i h o o l d atu d
v il j a p uuae d , m a r j a p õõ sa d ,
maasikapeenrad, laste mänguplats
kiikede ja liumäega. Rannani 200
m. Hind 105 000 €. Info tel 5814
7077
•

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

ment, ehitusluba ja maja projekt. Elektri

€.

5551 8067, Roza

liitumisleping olemas, vee-ja kanalisatsiooni leping olemas. HIND 11000 EUR.

Müüa korter Tamsalus Tehnika 7.
3/3, renoveeritud iluskorter. 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
5551 8067, 32 30 115, Roza

Helista 5063921 Galli

•

€.

Rentida Tallinna mnt 25, Haljala,
3 KÕRVUTI KAARHALLI
Üldpind: 1 650 m². Hind 1 815
Müüa Rakvere linnas Vesiveski tn väikese paisu taga oleva veekogu ääres rahulikus piirkonnas kahe korruseline elamu.
Hoonel juurdeehitusena garaaž ja saun.
Maja ümber väike krunt, mis vajab korrastamist. Krundi suurus 600 m². HIND
56000 EUR. Helista 53331805 Olev

•

eurot

Müüa asukorter Sõmeru lähedal.
Hind kokkuleppel. Tel 5649 8947
•

garaazhiboks Mulla tänaval, 18
m² . Vajab remon~ ja uut katust. HIND
500 EUR. Helista 5063921 Galli
Müüa

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

Müüa 1toaline ahiküttega korter
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal.
sees. Uus vannituba! Hind 11 600 €.
www.kenriko.ee, tel 5083 305
•

Rentida Lille põik 18, Rakvere
Üldpind: 450 m². Hind 800 eurot

VAATA

TEISI
VEEL KA

MEIE PAKKUMISI
CITY24.EE

•

Loe

Kuulutajat

interne~s

www.kuulutaja.ee

Müüa hubane ahiküttega korter

Rakveres (32 m2), kus olemas kõik
vajalik (vesi, WC , dushsh, boiler,
soemüür, ahi,
pesumasin, pliit
linnaliini bussipeatus 70 m). Kohe
elamiskõlblik. Hind 15 000 Tel 5393
+

€.

6336

Müüa ar mas palkmajake Vir uJaagupi alevis. Krunt 650 m2, otse
omanikult. Helista ja küsi lisa tel
5079 984
Müü a ma j a k oos a i amaa ,
kõr valhoonete ja metsaga (18 km
Rakverest) või vahetada 2-toalise
korteri vastu Rakveres (II korrusel).
Tel 5562 2948
Omanik müüb hoonestatud talu
koos maa ja metsaga L .-Virumaal.
•

•

•

Võib ka vahetada korteriga Rakveres.
Tel 5381 2873
Müüa otse omanikult elamiskorras
maja Vana-Vinnis. Esik, 3 tuba, köök,
saun, dushsh, sahver, WC, vesi, kanal.,
•

Kuulutused 17

Kuulutaja reede 23. mai 2014
aed korras. Tel 5198 1625, 5564 5359
•

Müüa maja Rakveres. Tel 5570 990

Müüa väga heaskorras suvilaEismal.
Tel 5083 305. www.kenriko.ee
•

Anda üürile Rakvere kesklinnas k.m.
1toalinekorter. Tel 5834 5436

•

An d a üü r il e k . m . m ö bl eer itu d
1toaline korter. Hind 120 € kuus
k o m. m a k s u d . Et t e m a k s 1 2 0 €
5226
Tel
kätte!
500
tagatisraha 120 €. Tel 5818 2437
•

+

Müüa suvila Rakvere lähedal Päides
(Niidu). Hind 49 000 €. Kiire, tingi! Tel
5551 8067, Roza
Müüa Päides Metsamaja kinnistu.
Tel 5112 047
Müüa elamukrunt Käsmus. Tel
•

•

Anda üür ile kõigi mugavustega
1toaline korter (40 m2) kesklinnas.
Üür 160 Tel 5029 052
•

m2todu

Kõrgh).
alj stu ,j urde

Müüa Kadrinas elamumaa (1317
m2). Kõrghaljastus,juurde toodud
a na l i s at sTeli o5052
o n ja060e l e kt e r.
v e s i kprojekt.
maja
Lepingud kõik sõlmitud.Valmis
ehitatud maja vundament, kaasa
maja projekt. Tel 5052 060
•

•

Müüa krunt Rakveres. Tel 5570 990

Müüa garaazh Rakveres. Tel 5333
9036
•

Müüa garaazh Rakveres Ly poe taga.
Tel 5386 681
•

Müüa UAZ 3303 varuosad.

5691 5810
•

Anda üürile või müüa 1toaline
korter Kundas Mäe 14.Tel 5220 305
Anda üürile Rakvere lähedal Tõrmas
1toalinekorter, II korrusel, ahiküttega,

Müüa auto

Tel 5815 2893

akulaadija. Hind 25

•

veoteenus. Ostan vana
enne 1950.a). Tel 5558 5956

Puksiir-ja

5624 4605

auto

(v.l

O s t ame i gasu g uses te h n ili ses
seisukorras autosid, võtame ARK-ist
arvelt maha. Tel 5500 724
•

•

Väl j a üü r id a 1toa li ne k õ i g i
mugavustega korter Kiviõlis. Korter
osaliselt möbleeritud (IV korrus). Üür
60 kom.maks. Info 32 53 581
Üür ile anda 1-ja 2toaline ren.
ahiküttega korter Rakveres. Tel 5561
2889
Üürida 2toaline ahiküttega korter
Rakveres Pikk 37. Hind 170 €. Tel 5034
972, info@ko.ee
Üürile anda väga korralik 2toaline
•

+

•

Ostan autoromusid. Tel 5558 3686

MOTOPOOD ostab sääreväristaja
või selle mootori. Tel 5648 6638
Ostan VA Zide uusi plekke, uusi
Vene-aegseid rehve. Tel 5157 395
Ostan autoromusid. Tel 5558 5956
•

•

•

•

•

•

ahiküttega korteri Lääne-Virumaal,

hind kuni 5000 Helistada 5854 1145
S o ovi n o s t a era i s iku l t 3 t o al i s e
( m i n 60 m 2 ) k or t er i R a k veres .
Soovitavalt keskküttega, teisel või
kolmandal korrusel. Korter võib vajada
sanitaarremonti. Tel 5233 846
Ostan suurema krundiga vanema
maja Rakveres. Tel 5031 849
€.

6 - 10 t ö ö m e e s t s a ava d ö ö m a j a
Rakvere kesklinnas. Tel 5164 685

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.

2,2 turbo/2,2i
1,3i
1,3/1,5i/aut

2,0
2,9TD/aut

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

MAZDA XEDOS 6

UUS! MAZDA 6 sed

MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI

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

www.toonklaas.ee
Müüa musta värvi Audi A4 1998.a,
toodud Saksamaalt. SH-Auto OÜ, tel
5605 9159
Müüa Ford Escort 96.a, 1,4, kaks
ust, luuk. Töökorras, ülevaatus. Tel
5291 004

Müüa Opel Astra sedaan 1,8
96 . a , e l e k tr i a k na d , p ee g lid
istmesoojendused, kärukonks.
Töökorras. Tel 5291 004

1,4i/1,6I

HAAKEKONKSUD

müük, paigaldus.
Tel 322 5233

Müüa Seat Toledo 98.aasta diisel
47 kW. Heaskorras. Hind 700 €. Tel
5917 2962
•

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

3ust
1,1
5 ust 2,0i
5 ust 1,0i

UUS! PEUGEOT PARTNER 1,9D
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

SAAB 9-3 3 ust

UUS! SAAB 9-5 car

Müüa Suzuki Alto 2004.a 1,1 46
kW, luukpära, 4 ust. Hind soodne. Tel
5349 5218

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

Müüa VAZ 21063 51 kW, 54 000 km,
roosteta, üks omanik. Tel 5535 885

SEAT ALHAMBRA

SEAT CORDOBA vario
SEAT IBIZA

Va h e t a d a uu e s maja s 1 t o a l i n e
m ö bl eer it u d k or t er ma j a vas tu
arvelt
maha.
724
5500
R akv e r e s v õib va j a d a remon ti .Tel
Võimalik juurde maksta. Tel 5457 6756

SEAT TOLEDO
UUS! SEAT LEON

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

TOYOTA COROLLA 3ust

•

AUTO
KLIIMASEADMETE
REMONT JA
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

TÄITMINE

•

•

•

Üürin 1toalise k.m. korteriRakveres.
Tel 5903 7719

•

S o ovin üür ida 1toalise korteri
Kundas pikemaks ajaks (edaspidise
ostusooviga). Tel 5903 7719
•

1,6i/2,0i

-00
85-00
88-96
97-00

-07

86-95
02
92
92

87/91

99
89
-02
99
05
83-95

98

99
99
05
06

-04
82/85
85-98
93
96-99
-04
93-00
-02

1,5
1,9TD

97
03

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

99

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

Auto elektroonika
remont ja elektritööd
*

*

•

•

•

Diagnostika

Autovalveseadmed
Autostereote ja
multimeedia paigaldus
*

*

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere
tel 3223103

TOYOTA PREVIA
TOYOTA SUPRA
UUS! TOYOTA AYGO

97
94

1,9TD

95-00

1,6i

-02
91-95
02

car/sed 1,6i/1,3i
TOYOTA CARINA E/car
1,6i

5303 1118

Noor pere üürib korteri või maja
Roelas. Kõik pakkumised oodatud.
Tel 55989588

02

2,2TDI
2,0i/aut

SUZUKI BALENO

•

Maarit

92-94

•

•

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
1,6i
PASSAT sed

-99

95-00
92-97
89

95

89
06

VW CADDY
VW POLO
VW POLO Classic

97
81-99

VW
VW
VW
VW

92-97

VW

VOLVO 740 sed/940

2,3/2,3i

-01
88/86

98/99

81-95

98
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!
*

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

VARUOSADE SAATMINE
KULLERTEENUSEGA!

VÄIKE-MAARJA
AUTOLAMMUTUS

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

Erinevad VARUOSAD
Euroopa ja Jaapani

autodele

*

*

TREILERI RENT
Ostame AUTOSID

*

97

06
85-95
92-98
-02

kuni 7 kohta
Oleme avatud ettetellimisel!

,

94-97
99

09

2,2i

1,8/1,9TD
PEUGEOT 406 sed
2,5TD
UUS! PEUGEOT BOXER

ülevaatust 04.2015. Eestis olnud üks
omanik. Hind soodne. Tel 5079 984

Hinnad väga head!

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

PEUGEOT 405/205/306/309

,

•

OPEL CORSA
OPEL OMEGA
OPEL OMEGA B

1,7 TDi /1,6i

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

•

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

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

sed/car
UUS! OPEL SINTRA

•

OÜ Netcom

NISSAN SUNNY
OPEL ASTRA sed
OPEL ASTRA/car

15.00

kokkuleppel

SÕIDUAUTO ja
KAUBIKU RENT!

V ÕIDU 2C R AKVERE

00
93
94

9 5 -0 0
UUS! NISSAN ALMERA 5ust
01
1,8i/aut
NISSAN MAXIMA
90
3,0i
NISSAN PRIMERA
-02

•

–

18.00

5636 5465
5561 5743

-98

-97

GALANT
LANCER sed/car
COLT
CARISMA sed/5ust

–

90

97-04
-99
93-00
97

MITSUBISHI PAJERO

•

Tel 504 5215, 514 5215

2,0V6
2,0

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

SÕIDUKID

metsa-ja põllumaad.

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

13€/h

Helista ja küsi lisa:

-99

97

4,0i

10.00

10.00

98

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

R

L
P

01

UUS! MAZDA B2500

Tel 516 4685

OSTAB

Kaks soome meest otsivad kõigi
mu g avus t e g a 2 t oa li s t k or t er i t
Rakveres otse omanikult. Maksame
poole aasta üüri ette. Tel 5637 9935,

1,8i

–

88

FIAT PUNTO
FIAT MAREA sed/car

91/00

E

95-98

1,2i

LEXUS LS400

LAOPINDASID

•

Tel 5666 0375

94
99

LANDROVER FREELANDER

Tõrma Tööstuskülas
ANDA
RENDILE

-97
00

1,6i
0,8i

SIERRA sed
ESCORT /ORION
SCORPIO sed
FIESTA

Tunnihind alates

-97

DAEWOO NUBIA car
DAEWOO MATIZ

1,7D
1,6i

diagnostika, rehvide vahetus

00

06
03
-04

1,0i

Autode hooldus ja remont,

starterite ja generaatorite remont,
õlivahetus, keevitustööd,

-05

2,0HDI

ust

AUTODE REMONT

94

86
92-95
95
96-98

Tel:

SOODSAIM

83-90
86

CITROEN C2
CITROEN C3
UUS! CITROEN C5

HYUNDAI SONATA
UUS! KIA CARNIVAL

€.

ostab metsa ja
talumaid,
metsaraiet.

1,4

LADA 110/111

O s t ame maa k o d u R a k vere
lähedal, hinnaga kuni 30 000
Koht peab olema pr ivaatne ja
rahulik. Kinnistul peab olema oma
vesi ja elekter. Tel 5808 5219

Baltic Kinnisvara

CHRYSLERVOYAGER
CITROEN XSARA 5ust

HYUNDAI ACCENT 3 ust 1,3i
HYUNDAI PONY sed/3ust 1,5/1,3
HYUNDAI ELENTRA
1,5I

Müüa äripind Rakvere kesklinnas.
Maja 89,6 m2, tööstusvool, trassivesi,
kanalisatsioon. Tel 5181 324

LÄÄNE -V IRUMAA

94
94
89

88

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

HONDA CIVIC 3ust/sed

•

•

OÜ ESTEST PR

CHEVROLET BERETTA
CHRYSLER CROSSFIRE
CHRYSLER VOYAGER

FORD COURIER

ÄRIPINNAD

•

•

2,0TD
I,9i

UUS! BMW E46 coupe

FORD PROBE GT

•

•

Ostan metsamaad. Pakkuda võib ka
muud kinnisvara (sealhulgas maamaju
ja mereäärset maad). Tel 5623 9257
Ostan garaazhi Rakveres. Tel 5558
8135

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

BMW E46

FORD
FORD
FORD
FORD

Anda üürile väga heas korras suvila
Eismal. www.kenriko.ee Tel 5083 305

AuToHoUsE OÜ

83-94

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

FIAT BRAVO 3

•

-

BMW
BMW
BMW
BMW

3,0i

FIAT TIPO

•

•

33/164

BMW E34

06

84-92

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

98

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

AUDI A3
AUDI A6
AUDI A8

BMW E30
BMW E28

korter Rakvere tee 3 Kadrinas. Tel
5341 5241
Soovin osta remonti vajava korteri või
maja Rakveres või sellelähiümbruses.
Soodsa pakkumise korral raha kohe
kätte! Tel 5226 500
O s t an 1 3t oa l i se k or t er i ( k a
ahiküttega) Rakveres. Tel 5134 287
Ostan 1-või väiks ema 2toalis e

€.

•

pesemisvõimaluseta, soe vesi sees, WC
3 korteri peale. Otse omanikult. Tel

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

AUDI 80/90/Q/coupe

•

5568 6385

Müü a ki n n is tu 2k o rd n e m a ja
mere ääres, 1,8 ha maad, sellest 1
h a kü tt eme t sa , kõ rva lh oone d ,
vahetusvõimalus. Tel 5363 5300

Kabiin,
raam, sillad, kast ja muud jupid. Tel
•

€.

•

•

Müüa Volvo originaalvaluveljed(15
heas korras. Hind kokkuleppel.
Tel 5612 4520, 5672 5208
•

tolli),

*

tel 326 1463, 558 3666,
504 3022

www.hot.ee/rannel

rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja
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•

Autoklaaside müük japaigaldus.
Tel 325 5505

Pulgainternetist tüdinud? Linna

•

p a r i m p ak ku m i n e ! ! ! Int e r ne t i

püsiühendus + telepilt täiesti
hullumeelse hinnaga al. 5 eurost.
Levib linnas ja maal. Sobib kokku
W i 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

Tänava-ja äärekivide müük
j a p a i ga ld us ; p ii r d eae d a d e
t errass id e e hit us ; vä rava t e
va l m i s t am i ne , p ai ga ld us j a
automaatika; haljastustööd ning
projekte erimine; ehitustö ö d.
•

,

•

San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593

B o il er
i t e •Konditsioneerida
k ra
a n i k auss i d e
ning
remont.
ja
Siseseadmete
WC p o tt id e d us hik a bii n id e ,
veeautomaatide paigaldus jm tööd.
Tel 5680 3249
•

-

,

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

•

Tehtud töödele garantii. KIVIAED
O Ü, al a r i . k iv i a e d @ g ma i l . c o m,

Plaatimine+torutööd. Tel 5695 4670

Te e n k i n d ak r o h v i ( k o r s tn a d ,
s o o jam ü ü r i d s e i n a d jn e ) . www .
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 ,
kaminad, korstnad, müürid. Tel 5552
8487, Vaiko
Pottsepatööd. Tel 5047 459
Te e n e h i tu s j a r e m o n d i t ö i d .
Parandan kolded, korstnad. Teen
uue korstnaotsa. Tel 5395 6740
“Süstime seinad soojaks” hingava
•

•

Osutan teenustkaubaveobussiga.
Tel 554 6353
•

-

•

Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2x2.35
KJ 7200). Tel 513 2021
püsiühendus
täiesti
Interneti
pakkumine!!!
Re i s i jat e v e d u 1 6 +telepilt
4 0 parim
4 9 ja
8kohaliste bussidega. Ka vabariigist
välja. Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269
•

-

-

Veoteenus Peogeot Boxeriga
1,8 x 1,8). Tel 5557 1997

•

-

ter movahuga. Omame pikaajalist
kogemust hoonete soojustamises.
Therm OÜ, kontakt : www.therm.ee,

info@therm.ee, Tel 5660 6010

K on d it s i oneer i d e j a
soo j us p um p a d e h oo ld us
n i n g remon t . Si sesea d me t e
soojusvahetite ja ventilaatorite
k eem i l i ne p esu , m i s o l u l i se l t
•

(3,3

x

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

suurendab seadme tõhusust. Tel
5343 5668, rmati@hot.ee, www.

KOLITAKSO. Tel 5043 246

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

•

Transporditeenusmultilift kalluriga
(mahakäivad, vahetatavad kastid 6,
13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 324 5761
Teostankolimisteenust Ford Transiti
kaubikuga. Hinnad soodsad. Tel 5695

Teeme ehitus-, remont-, lammutusja siseviimistlustöid (majad, saunad,
korterid) eraisikutele, firmadele. Tel
5045 560

-

•

6535

Teeme metsaraiet, metsaväljavedu
ja metsavedu. Tel 5365 3504
Ohtlike puude likvideerimine. Info
5549 113
•

•

Kutsetunnistust omavad mehed
teostavad valgustusraiet. Tel 5117 930
Teen puulõhkumisteenust. Täpsem
info tel 5818 5747
Trimmeritööd. Tel 5539 328
•

•

•

P ak u

•

Teen kõiksugu sisetöid

•

Ak en d e us t e remon t j a
hoo ldust ööd p aig a ld us t ööd
tihendite vahetus, reguleerimine
jne. Tel 5116 641 www.servic.ee
-

,

•

•

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

•

Hinnad kokkuleppel! Kuulutus ei
aegu! Tel 5045 632

Tantsumuusika ühemehebändilt

igale eale. Tel 514 9885

Õhtujuht, ansamb el. ohtujuht.
webs.com
Arvutite kiire ja usaldusväärne
hooldus jaremont. Kasutatud laua-ja
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime
vana elektroonikat. Asume Rägavere
tee 44 II korrusel. Helista juba täna tel
+372 5512 053 või tule läbi. Vaata ka
www.hss.ee
Arvutite kiire hooldus, remont.
Kätte samal päeval. OÜ Baiter, tel
•

•

•

5190 1697
Soodne arvutite janutiseadmete
remont ning hooldus. Tel 5633
3306

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

Transport Ford Transiti kaubikuga.

•

Transporditeenus üle Eesti suure
k au b i ku ga e tt e võ t t e l t Eu ro p O Ü.
Täpsemalt meist ning teile parim kiire
kaubaveo lahendus tel 5552 0062
Prügiveoteenus, multilift kallur
mahakäivad vahetatavad kastid. Tel
K a ll urau t o

•

•

-

p oo lh aa g i sau t o

,

2269S AT
503
Tel
aegu!
ei
Kuulutus
TV an t enn id d i g i välja.
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

•

-

•

-

Veotnusx (3,PeogtBxria

-

Tra n s p o r t ja ko l i mi n e p a r i ma
hinnaga. Tel 5695 6535
T r an s p o r d i t e e nu s k a u b i ku g a .
Hinnad soodsad! Tel 5535 938

•

,

metallist, rõdupiirded ka poleeritud

-

,

rv torust. Nimativ OÜ 5348 7973

.

www.kuulutaja.ee

•

äriruumide suurpuhastus
Põrandate vahatamine
Igapäevane koristus
Voodite ja voodivarustuse,
tekstiilmööbli ja vaipade
süvapuhastus ja vahupesu

EHITUSFIRMA WORCLY OÜ
PAKUB KVALITEETSEID
EHITUS ~JA
PAIGALDUSTEENUSEID.
TEENUSED

Kirby
puhastussüsteemiga

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

Säästa oma
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee
Tel 504 6542

Eramute renoveerimine

•

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

Reisijate vedu

8-50 kohaliste bussidega
(ka väljaspool vabariiki).
•

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

Teostame fekaaliveote enust

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

Rakkekaevude puhastamine ja

Autosummutite remont, müük,
paigaldus. Tel 5056 615
Toonime autoklaase USA kilega
Solagard. Tel 522 2511
Autoklaaside paigaldus Tamsalus.
Tel 522 2511

•

KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052

465

PUURKAEVUDE JA

•

•

•

•

Eramute, elu-ja

•

remont. Vajadusel ülemiste rakete
vahetamine. Tel 5574 792

•

ja

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

-

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

•

paigaldame septikuid

jareoveemahuteid. Tehtud töödele
garantii. Küsi pakkumist tel 5089
375, mail ahti.jallakas@gmail.com

(tent, platvorm), metsaveoauto-,
vä i kek au b i ku b u l d o o s e r i ( T13 0 TD 75 ) k o pp l aa dur i t ööd
Treimis-, keevitustööd (gaas, elekter,
CO, metallilõikus), teraviljavedu.
Kohaletulemise võimalus. Kuulutus ei
aegu! Tel 503 2269
metsavou-, platvorm),

•

-

+

•

-

Kvaliteetne raamatupidamisteenus!
Tel 5554 1191 www.websoft.ee
Kogemustega bil.v. raamatupidaja
p a ku b t e e nu s t k o k ku l e p p e l i s t e l
tingimustel. Aastaaruanded soodsalt.
Tel 5568 6385
Projektikirjutamine, tööturuamet,
EAS. Hind kokkuleppel. Tel 5190 1697

-

Müüme ja

•

-

•

T eos t ame v ä l i svee
ja
kanalisatsioonitrassi ehitustöid.

Tel 521 5849

•

-

5275

•

(tent,

•

•

502 6761, 553 6188, 324 0707

•

•

T eos t ame v äli svee
ja
kanalisatsiooniehitustöid. Samuti
toome vee elamutesse. Tel 5607

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

mi s

•

•

KALEVBANDi tantsumuusika igale
peole. Tel 5185 318

ii t

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

•

Teostame veo-ja kolimisteenust.

m u ru n

-

,

•

e

Pakun Rakveres hauaplatside
hooldamise teenust. võimalik ka
linnast väljas. Lisainfo 5557 5171

+

KCK T eemant O Ü teosta b
teemantpuurimist, isolatsioonitöid
ning väiksemaid ventilatsioonitöid.

•

509 7850

m

trimmerdamisteenust. Helistada
õhtuti 5190 8253

Kontakt info@kckteemant.eu, tel
5174 192

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

*

•

•

üldehitust,
r es taur ee r i n i g asu g us t m ööb li t
(trepid, aknad, uksed jne). Tel 5330
8487
•

*

*

3083

rmati.ee

•

*

•

,

•

•

Elektritööd. Tel 5349 5632
Kõik ehitustööd. Küsi lisa tel 5695

4670

K a t use f assaa di
ehitustööd. Tel 5157 386

•

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
*

5394 6666

•

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

TEENUSED

majakarpe, puitkonstruktsioone

•

•

•

Fie Mart Nestor ehitab vundamente,

ja puitfassaade, renoveerib vanu
hooneid. Tel 5646 0674

Toru- ja sanitaartehnilised tööd.
Tel 53324749

tel 5552 5432

•

•

-

,

-

j a muu d

MAASOOJUSAUKUDE

PUURIMINE.
Tel 5641485, htr@htr.ee

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

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

AUTOREMONDITÖÖKODA

SURVEPESUAUTOGA

JÄRGMISI TÖID:

MEKS OÜ
Betoonpõrandad
Ehitustööd

Tel 5191 2755

Kanalisatsiooni-ja sadeveetorustike survepesu ning ummistuste

likvideerimine, settepaakide

tühjendamine ja puhastamine,
kanalistasioonipumplate puhastamine, imbkaevude ja torustiku

*

pesu, välistrasside veega täitmine
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või
1 ¼´´ sisekeermega ühendus).
Fekaali, liiva, muda imemine ja
transport. Sulatame jäätunud kanalisatsioonitrasse.
Veepaagi maht 6 m³, imupaagi
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ,
info 5381 9930

ARMITEC OÜ
kaevetööd ja

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

•

•

planeerimine*
välis vee-ja

•

•

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

•

*

•

•

*

*

*

*

TELLI TAKSO tel 1700

*

puhastamine

Tel 5191 2784

info@armitec.ee

HAAGISSUVILATE
müük
rent

OÜ TENITO
•

•

•

•

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

Vinni v, Pajus~ Tel 502 7362

tellimine
pisiremont

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

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

PARIMAD HINNAD!

CONTARO OÜ

Paigaldame ja müüme:

www.contaro.ee

KATUSEID
VIHMAVEESÜSTEEME
FASSAADE

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

&

h aagiste

rent

PLEKIKANTIMISTÖÖD

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

KODUELEKTROONIKA
REMONT
Laada 41, Rakvere

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

Tel 322 0847, 510 6645
SOLVERING OÜ

KÕIK
KASUTATUD
SÜLEARVUTID

-10%
Kontoritehnika Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere
Tel 322 4534

EHITUSPROJEKTID
OÜ RUMNER GRUPP

teostab fassaadi-ja

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

DETAILPLANEERINGUD
kiiresti, hinnad soodsad.
RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647
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Antiigiäri Rakvere kesklinnas ostab
ku l d j a h õ b e e s e m e i d m ün t e
hambakulda. Kuld alates 17 €/gr.
Laada tn 14 (vana turuhoone). Tel 5067
•

-

,

Taaskasutatud
rõivaste müügipunkt
“SIRTSUD”

,

819, 3230 702

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

(VEOGA)
Asume Kadrina
lähedal.
Tel 5199 4895

Rakverest Kadrina
suunas ca 200m
Avatud

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
•

T, N, R 10.00-18.30
L, P 10.00 15.00
-

Vergi

L 11.00

O s tan res t aureer i m i se k s
Nõukogudeaegseid automudeleid
ja p e daalauto lastele, erinevate
mänguasjadekollektsioone jaNorma
mänguasju. Tel 5665 5551
Ostan parima hinna eest märgi-,
postkaardi-ja mündikogusid. Tel
502 9782
•

-

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

15.00

(

P.S. Tasumine sularahas!

OÜ Multi Varius müüb

kuivi ja tooreid
KÜTTEPUID

Müüa kuivi küttepuid (min. kogus 2
rm). Tel 5013 862

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

•

Müüa kuivad küttepuud (33- ja
50cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 m3)
transport Rakvere ümbruses tasuta.
Tel 5218 234
•

•

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

Mü ü a kütt e p u i d ( k a sk , l e p p ja
metsakuiv). Hind 32 €/r uum. Tel

Tel 501 3862,
multi.varius@mail.ee

•

5365 3504

Ostan heas säilivuses Eesti krooni

•

MÜÜA
SOODSALT
KÜTTEPUUD

3862

Sireli tee 6

•

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

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

Müüa saetud-lõhutud küttepuid
koos kohaletoomisega. Tel 5615 2941
Müüa küttepuid (lepp 33 cm, 50 cm).
Kuulutus ei aegu! Tel 5695 1163
Müüa lõhutud küttepuud lahtiselt
j a v õ r kk o tt id 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
•

+

Müüa
KÜTTEPUID

•

WWW.VOODRILAUD.EE

•

Müügil:

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

ja
KLOTSE

•

Vinnis

5783 8999

•

•

Müüa saetud-lõhutud küttepuud

(lepp ja saar). Tel 5192 4320

KODU

•

KÜTTEPUUD

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

Müüakütteklotse jakaminapuid.
Halgude pikkus 30 ja 40 cm. Hind

•

•

1,40 €/võrk (kütteklotsid), 2 €/
võrk (lepp), 2,30 €/võrk (kask). Tel

•

•

Müüa küttepuid ja kaminapuid

(erinevad puuliigid, pikkused).
Kohaletoomisega. Tel 514 3328

•

,

Müüa lõhutud küttepuud (hall
lepp 32 ja sanglepp 34 €). Transport
hinnas (kehtib Tamsalu, Tapa,Rakvere,
Vinni, Pajusti, Väike-Maarja, Sõmeru
puhul). Info tel 5207 517
M üü a b r ik e tt i j a s ü tt
kohaletoomisega. Tel 503 2269
•

•

€

€.

•

•

Müüa kasutatud diivanvoodi. Hind

kokkuleppel. Tel 5591 1667
Müüadiivan (hind 80 €), diivanilaud
(lauaplaat osaliselt klaasist, hind 50
€), koridorikomplekt (kapp koos
tumbaga, valge, hind 70 €). Tel 5349
5625
Müüa peegel koos alusega. Hind 5
€. Tel 5815 2893
Müü a vanaae g ne se l j a t oe g a
tugitool. Tel 5568 1818
Müüa naistejalgratas City 26’ (3 k.,
uus, pakendis, hõbehall). Hind 115 €.
Tel 5815 2893
Müüa kolmerattaline jalgratas
Schwinn 24’ (50 x 50 pakikorv). Uus,
pakendis. Hind 270 €. Tel 5815 2893
Müüa uus massaazhitool käte ja

Müüa küttepuid. Hind al. 29 €/ruum.
Transport Rakvere piires tasuta. Tel
5184 333
Müüa kaminapuud võrkkottides
(metsakuiv kuusk 1 a kuivanud riidas).
Tel 5398 1891
Müüa kuivad pliidi-ja ahjupuud.
Tel 5805 0766
Müüa kuivi klotse (paksud). 40L võrk
1,30 €, vedu tasuta. Tel 5806 1785
Müüa saetud-lõhutud küttepuid
koos kohale toomisega. Tel 5615 2941
•

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

€

Müüa uued halumasinadRootsist.
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

Haljalas kuivi kas eja lepapuid (40liitrilises kotis).
Halgude pikkus 30 cm. Hind lepal

•

•

peatoega. Hind 75 €. Tel 5815 2893
Müüa uus kokkupandav 4rattaline
rulaator, mõlemalkäetoel käsipidurid,
istumisalus, eemaldatava kor vi ja
lauaga. Hind 75 €. Tel 5815 2893

MÄNGUASJAPOOD

PÖIALPOISS

Müüa istepinke. Tel 5382 8432
.

€.

.

•

•

.

€.

.

Ostan vanu jalgrattaid. Tel 5079 984
Ostan seisma jäänud esemeid

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

Müüa kütteklotse ja kaminapuid.
Vedu tasuta. Tel 523 8503
•

Müüalõhutud küttepuid, metsakuiv
kuusk (50 cm) jakask 40l võrkudes (2 €/
võrk). Ka väikesed kogused, transport
Rakvere ümbruses tasuta. Telefon
5873 2803
•

5079 984
Ostan kolimisel või majapidamise
likvideerimisel jäänud esemeid (nii
uut kui vana) kila-kolast mööblini.
Tel 5031 849
•

www.kuulutaja.ee

VIHMAVEERENNID
VIHMAVEESÜSTEEMID JA

TEL 5695 5572

SEINA-JA
KATUSEREDELID

-10%

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID

(sanglepp)34
ruum

Rakvere piires transport
tasuta!

Tel 5354 1618
www.haket.ee
3m küttepuude järkamise
jäägid, lõhkumata).

SUUR VALIK,
SOODSAD HINNAD!

Kupongi
esitajale
kõik tooted

HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja

(5-25 cm pikad,

Paide Keskväljak 3

20 eurot/m³+km.

Klotsid on koormas loobitud.

Kohaletoomisel võimalik
kontrollida kogust.

KOOS
TRANSPORDIGA

www.kuulutaja.ee

TEL 517 1522

Müüa küttepuid laotult 2m3 ja
5m3 puidust konteinerites, 30-

60cm kuivad ja toored. Samuti
v õ r kk o tt id es j ää g id . Hi n d
kokkuleppel. Tel 501 3862

LÕHUTUD
KÜTTEPUUD

Tel 5568 4683
•

LISATARVIKUD

LUMETÕKKED JA

MÜÜA KÜTTEKLOTSE

-

vanast naelast kuni mööblini. Tel

Ostan 3m küttepuud. Tel 5365 3504

ÜHENDUSKOHTADETA

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA.

€ /

•

-

,

+

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

-

väikest eterniiti. Tel 5039 650

-

Müüme

2 € kott ja kasel 2,30 € kott. Tel 505
1528

•

•

•

•

–

•

O s t a n Ve n e a e g s e i d s e i n a j a
laepane ele, vundamendiplokke,
a r m a tu u r r a u d a Na r v a p l o kk e

•

MÜÜA
LÕHUTUD
KÜTTEPUID

•

Müüa parketti (7,1 m2). Tel 5815 2893
Müüa laevalgustid (2 tk, valged).
Hind 10 Tel 5815 2893

OÜ 5562 6123

•

•

VÄRVIME TEIE MAJA. Teeme

üldehitus-ja viimistlustöid. REGI

•

•

3 €.
5815 2893

•

•

•

(3 rulli). Hind
Hele tapeet (2 rulli). Hind 1 Tel

•

mulda koos transpordiga. Täpsem info
telefonil 5300 0110

Müüa kvaliteetset kivisütt koos
kohale toomisega. Tel 5615 2941

•

Müüa pruun tapeet

•

•

Tel 5147 972
M üü a l as t e b a tuu t v õ r g u g a
( k asu t a tu d ) ,
l as t e a k uau t o
lillevanker. Tel 5031 849
Müüa kabinettõmblusmasin. Hind
45 Tel 5815 2893
Müüa vähe kasutatud raudvoodi
koos madratsiga (90 x 200). Hind
soodne. Tel 5347 3959

•

Müüa saematerjali, põrandalaudu,
sis e-ja välisvo o drilaudu soodsa
hinnaga.VeduTASUTA !! Tel 5593 6326
Müüa nurgasaag Metabo. Tel 5198
4315
AS Lajos müüb küllustikku, liiva ja
•

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

•

•

EHITUS

5035 508

Müüa kasutatud (6 a) külmkapp
(jääkapi osa 3 sahtliga). Tel 5567 7555
Müüa turvahäll M-Cosi (0-13 kg).

•

Müüa lõhutud kütte p u ud ko os

transpordiga. Tel 5171 522

paigaldus
Rennlux OÜ
www.rennlux.eu
info@rennlux.eu
5344 8787

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina-ja sileplekki
(kivi-, trapets-ja
laineline profiil)
Hind al. 4 eurot m².
Saadaval
harja-ja viiluplekid.
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

www.kuulutaja.ee

,
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TÖÖ

Firma ostab
PALKI,
PABERIPUUD ja

Kogemustega majahoidja soovib
saada tööd (ka eramajad). Tel 5742
•

KÜTTEPUUD.

0668
Kõrgharidusega 30a. naine otsib
osalise ajaga tööd. Tel 5743 4508

Tasu kohe!
Transport meilt.
Ostame ka

•

Otsin tööd puhastusteenindajana
Rakveres või Lääne-Virumaal. Tel
•

RAIEÕIGUST
(raielanke).

5696 9284

Niidan muru, pakkuda võib ka
suuremat ala. Töö kiire ja korralik. Tel

Teeme
METSARAIE
KOMPLEKSTEENUST:
*

*

*

NÕUANDELIIN tel 900 5020. Kui
elumure vaevab ja vajad hingeabi,
anname soovitusi. Vastame eraelu,
t ö ö d ja t e r v i st p u u d ut ava t e l e
küsimustele. Kõne hind 0,97 eurot/
min.
•

•

5742 0608

ALUMIINIUM-KATUSEREDELID.
Õhtuti tel 5289 418
•

Anda soodsatelt tingimustel rendile
kalapüügiõigus. 3m ääremõrda 2tk,
2 tk õngejada ja 8 nakkevõrku. LääneVirumaal. Tel 5624 4605
•

•

He i Tel
s i na, ha kk aja n o o r, k e s
4255
527
sa soov id t öö t a d a L ää ne
Vi r u maa s uv e ku u ro rd i s Võ s u l
kiirt o i d u ki o ski s , v õ t a ju l g e l t
ühendust! Kontaktandmed: 5218
832 või evert.sild@gmail.com

saagimine
väljavedu

-

autotransport.

Tel 527 4255
•

Pakun tööd taksojuhile. Tel 51920899

•

Korteriühistu Kundas pakub tööd

7 0 0 m 2 au t o p arkl a ra j am i sek s .
Pinnase koorimine ja killustiku ning
äärekivide paigaldus. Samas pakume
tööd ka 5korruselise elamu välisseina
pragude täitmiseks. Tel 5031 129
InTar Metall OÜ otsib oma meeskonda

Otsin inimest, kes teeb koeravillast

lõnga. Tel 5557 2020

•

•

Müüa surnuaiapinke (saar). Tel

5695 4670

Müüa mähkmed Pampers. Numbrid
2, 3, 4, 5, 6. Helista jaküsi 5664 6055
Kuuluta tasuta, kui vaba tuba, maja,
saun, kämping www.visitmyplace.eu
•

•

M üü a 1 988 . a l oo d u d fi rm a .
OÜ, km.-kohustuseta, 10 a ei ole
m a j a n d us t e g e v us t t o i m u n u d
(ametlikult peatatud). Ei ole laene,
liisinguid, võlgu, käendusi. Müük ilma
varata. Tel 5330 4937
•

•

Tartu ader (4 hõlma), vaheltharija,
kartulirootor, käru. Tel 5348 0625
Müüa kartulipanemismasin. Tel

•

•

5349 6025

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 UHTNA PUIT
müüb
EHITUSLIKKU SAEMATERJALI,
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk),
SISEVOODRILAUDA

(kuusk, mänd, saar),
PÕRANDALAUDA

(kuusk, mänd, kask, lepp),

•

Ostan soodsalt varuosadeks Vene

t e h n ik a t ( t ra k t or id , veoau t o d ,

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

SAUNALAUDA

Ostan hobuseid lihaks. Tel 5290 266

(must lepp, haab),
TERRASSILAUDA

(mänd, kuusk).
Võimalikud erinevad
profiilid ja laiused.
Samas pakume paigaldust.
Tel 528 8224
www.uhtnapuit.ee

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

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

VANAVARA
-

•

Tel 5031 849

Müüa Shveitsi valge lambakoera
kutsikad. Tel 5252 012, 32 97 219
•

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

Tel 323 0702, 506 7819

PÕLLUMAJANDUS
•

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,

Müüa toidukartulit “Laura”. Asume
3 km Rakverest. Tel 5334 5348
•

•

•

METS

•

Müüa kanatibud, koorunud 05.mai.
Erinevad ristandid. Lisainfo 5012 391,
•

aivar@veremon.ee, Harjumaa.
Müüa istikuid: vaarikas, ploom,
kuusk, nulg, lilled, ilupõõsad. Tel

Firma ostab metsamaterjali. Tel
5365 3504
•

Ostame kasvavat metsa jaraieõigust.
Tel 5365 3504
•

•

5398 1891

Müüa mägimänni-ja kuuseheki
istikuid. Samas müüa 2m kõrgust
kasutatud aiavõrku. Tel 5038 576
•

Müüa kvaliteetset lambasõnnikust
k om p os t i .
Transpordivõimalus. Lisainfo telefonil
•

va l m i s t a t u d

5053 340, 5259 239
•

Hobusesõnnik turbaga. Tel 5305

0306

Müüa puhastatud musta mulda.
5 €/tonn transport. Tel 5659 702,
5376 5551
Müüa odavalt sõnnikut ja käsiader.
Tel 5833 0153
•

+

•

•

Müü a k u l t i vaat or

( äk e t e g a ) ,

Raha kohe kätte!

-

-

Vajata k s e k o g e mu s t e ga ka l l u rpoolhaagise juhti. Tel 5342 4015

OÜ Hannora pakub töödroomik
ekskavaatorijuhile. Telefon 5055

•

-

240
Pakun tööd kahele s a e m eh e l e.
Vajadusel varustus. Tel 5341 5232
•

Pakun tööd võsalõikajale. Tel 5199
6563
•

•

Asume Rakveres
Tallinna tn 21-48
I korrus.
Oleme avatud
E-R 09.00-17.00
Tel 5811 2155
tarkalaen@gmail.com
Tegemist on
finantsteenusega.
Vajadusel konsulteerida
asjatundjaga.

Krediidi kulukuse

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

Väike talu Sämi-Tagakülas vajab

töölist (puude saagimine, lõhkumine,
ehitustöö ja muu füüsiline töö). Tel
5457 1569
•

Pakume tööd üldehitajale Väike-

Maarjast või selle lähiümbrusest.

Kainele oskustega mehele korralik
palk. Tel 5821 2128
Otsime ehitustöölist. Soovitav B-kat.
autojuhi luba. Tel 5343 7995
AS Vi ru Õ l u p a k u b t ööd
va h e t usevanema t e l e . Töö
v a h e tu s t e g a . Ta s u t a t r a n s p o r t
Rakverest. Info tel 32 95 000 või saata
oma CV wiru@wiru.ee
Võtame tööle autoremondilukksepa.
Tel 5192 0899
•

•

•

Pakume tööd karjakule ja lüpsjale.
El am i sv õi 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
•

Müüa toidu-ja s eemnesuurust
kartulit “Gala”, “Laura”, “Vineta”. Tel
5141 338

Müüa soodsa hinnaga talusealiha.
Info tel. 5059 151 või 5354 3002
Müüa 10kuused kuked. Hind 5 €.
Tel 5087 622
Müüa 6nädalane lehmvasikas. Tel
5383 6181

•

•

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT
SORTI VANAVARA:

annab lühiajalist pandita
väikelaenu
pensionäridele.

•

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.
•

likvideerimisel.
RAHA KOHE!
KOJUKUTSED!
ANTIIGIÄRI LAADA 14
(vana turuhoone), RAKVERE.

•

metallitöölist. Osaline tööaeg. Vajalik
eelnev töökogemus. S obiks hästi
pensionärile. Info telefonil: 5800 4824,
e-mail: info@intarmetall.ee
AS Viru Õlu pakub tööd tootmisliini
op eraatoritele. Töö vahetustega.
Tasuta transport Rakverest. Info tel 32
95 000 või saata oma cv wiru@wiru.ee
Teamwood OÜ otsib oma töökasse
kollektiivi kogemustega tõstukijuhti
(Volvo L-70E), höövlioperaatorit ning
tootmistöölisi. Helistada tööpäevadel
8-17 telefonil 5180 106
Pa k u n t ö ö d C , E k a te g oor i a
autojuhile Eesti-sisestel vedudel,
võib ka osalise tööajaga. Tel 5054 575

OSTAME

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

info@pohjapuit.ee

puhvetid, peeglid, kirj.lauad,
kunstiteosed (maalid, graafika

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

1346
•

jm) kirjandus, postkaardid,

Taa ska s u tu ska u p l u s Maara
Rakvere Võidu 52. Müügil suur valik
•

fotod, albumid, hõbeesemed,

toidunõud, lühtrid, õlilambid,
küünlajalad, kohviveskid,
margapuud, seinakellad,
õmbl.masinad, pudelid,
sõjatemaatika (kiivrid, pandlad,
mõõgad, aumärgid, vormid),
pildiraamid, mänguasjad,
mündid, märgid, paberraha
jpm. Valikuliselt ostame ka
nõuk.aegset kraami.
RAHA KOHE.
Tühjendusostud majapidamiste
likvideerimisel.
KOJUKUTSED on kõikides
GROSSI kaupluste
asupiirkondades
üle Eesti TASUTA.
Antiigiäri Hansa Antiik
PIKK 7 RAKVERES.

Tel 324 0542, 528 2330

Jurist tel: GSM: +372 50 34 352

jalanõusid

TUTVUS
Otsin elukaaslast või naist (4550a). Olen mitmekülgne (lahutatud).

•

Naine võiks olla haritud ja heatahtlik.
KOOD 11
•

Naine

(45a)

soovib tutvuda sobivas

mehega. Sobivusel võimalik
kooselu. Tel 5686 8661, 5686 8663
vanuses

MUUD
•

www.toonklaas.ee

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

www.kuulutaja.ee
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Erootikapood HOT LIPS

IGA NÄDAL
UUS KAUP!

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud

liikumissarjas osalejaid

Laada 39
T-L 8.00 16.00
Seisuga 22. mai 2014

E-R 12.00-19.00
L 10.00-16.00

-

Rohuaia 21
I korrusel

Nimetus

Kogus Hind
alates

valmistamine,

Kartul

kg

0.40

kg

8.00

kg

1.00

kg

8.00

punt

1.00

Kõrgeim
hind
0.50

Küüslauk
Järvamaal.

Till
võimalust!
Kasuta

Redis

HINNAD

RAKVERE

kg
Laada

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

*T

39

1.50
1.50

kg

Värske kurk (väike)

kg

2.00

4.00

Roheline sibul

kg

3.50

4.00

tk

0.15

22,

mai

2014

*

SINDRINAHA
kaubajäägid MOTOPOES
Rakvere, Ed. Vilde 14

Kanamunad
rikkalikult

köögivilja

Tomat

taimi,

kg

tööstuskaup

(jalanõud

Värske hapukurk
Oodatud

Salat

Loe
kuulutusi

ja suvelillede

ja

2.50

3.50

5.00

6.00

riided)

kg
ostjad

ja kauplejad!

3.00

kg

______________________________________________

Värske kurk

1.50

kg

______________________________________________

Soolaheeringas

2.30

kg

______________________________________________

Rabarber

interne~st

1.50

kg

2.00

______________________________________________

Lillkapsas

www.kuulutaja.ee

2.00

kg

______________________________________________

Värske räim

1.10

kg

______________________________________________

Maasikad

3.00

kg

3.50

______________________________________________

HAUAPLATSI ABI

Värske kapsas

Hauaääriste (rantide)

1.00

kg

______________________________________________

Mesi (0,7 kg)

valmistamine,

4.50

purk

______________________________________________

Aprikoosid

hauasamba paigaldus,
liivavedu ja paigaldus
ning hauaplatside
korrastus ja hooldus
Lääne-Virumaal ja
Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad!
Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

4.00

kg

5.00

______________________________________________

Murelid

5.00

kg

8.00

______________________________________________

Petersell

8.00

kg

toimub 2.

juunil.
„Algselt oli tunnustusüritus
planeeritud 26. maile, aga

Seemnesibul

Seisuga

*

Tunnustuspidu

TURUL

Mugulsibul

Spa konverentsikeskuse suu-

res saalis, kus
ja hotellikeskuse juht Roman Kusma
tunnustab hooaja täies mahus läbinud 246 inimest.

hooldus
ja
korrastus

Värske kartul

liikumissari
Populaarne
„Terve Rakvere Liigub” lõpetab oma neljanda hooaja
peatoetaja AQVA Hotelli &

vee-

paigaldus
ja
liivavedu

*

AQVA tunnustab

Turul veel müügil:
rikkalikult köögivilja ja suvelillede taimi,
lilled rõdule, amplisse ja kalmistule
tööstuskaup (jalanõud ja riided)
kasutatud riided
Oodatud ostjad ja kauplejad!
Info tel.3223877, turg@ogelektra.ee

seoses suure ja mitmepäevase konverentsiga oleme sun-

nitud selle toimumisaega
veidi edasi lükkama. Vabandame ebamugavuste pärast
ja ootame kõiki 246 inimest,
kes läbisid terve hooaja, Aq-

va uue maja suurde saali 2.
juunil kell 18,“ sõnas liikumissarja ellukutsuja, Rakvere Maraton MTÜ juhatuse
liige Marko Torm.

Neljal hooajal liikumissarjas
osalenud ja peagi kuukaardi

Foto: Rakvere Maraton MT

„Ka mina ise läksin vanas eas
„segi“, aga olen väga rahul.
Arvan, et kui poleks kolm
aastat tagasi seda liikumis-

sarja avastanud, poleks ka
jooksuga hakanud nii palju
tegelema. Täna valmistun
juba Südasuve Maratoniks,“
lisas ta.

Liikumissarja instruktor ja
omanikuks saav aluspedaÖöjooksu peasekretär Riina
goog Maie Alaots märkis, et Ignatov selgitas, et alati on
liikumissarjal on oma võlu, kõikide nende ettevõtmisteseltskond on tore ning lausa ga kaasa löönud ka toetajad.
kahju on, et tuleb suvepuh„Kolm tasuta
ja veekus.
keskuse külastust liikumis„Mäletan esimest aastat, kui sarja hooaja peale, umbes
raske see oli,“ rääkis ta. „Täsada vabapääset loosimisse
nu Marko julgustavale toetuning väga atraktiivne kuusele tulime sõprade Liina ja kaart on andnud liikumisAivega toime. Teine aasta oli sarjale kõvasti vunki juurde
juba kergem, kuna trenn oli ja loonud liikujatele selge

sauna-

taga. Tekkis soov joosta.“
Tema sõnul pole liikumisega

alustada kunagi liiga hilja.

poolt ainult tänulikud olla,
et toetajad, antud juhul Aqva, on meiega vastu pidanud. Aitäh Romanile,“ rääkis
Ignatov.
„Terve Rakvere Liigub” on
Rakvere Maraton MTÜ poolt
korraldatav kõiki eagruppe
(lapsed, noored, tööealised,
eakad) ühendav ja tervislikke eluviise propageeriv liiku missari, mis hõlmab endas
keskmiselt 30 etappi. Sarjas
keskendutakse jooksmisele,

sörgile ja kepikõnnile. Sarja

peatoetaja on juba kolmandat hooaega AQVA Spa.
Sarja neljandale hooajale registreerus üle 550 inimese,

neist ilma ühtegi etappi vahele jätmata läbis hooaja
246 osalejat.

motivatsioonisüsteemi.
Käiakse üksi, sõpradega, perega. Meie saame omalt

Kuulutaja

Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas

ootavad kodu:

13.05.14 Lääne Virumaalt Vinni vallast Kulina külast leitud emane koer

Vassilissa
aastane emane sõbralik
kass, vaktsineeritud, mikrokiibistatud
-

ning STERILISEERITUD

MATUSETEENUSED
Külmhoidla

Mamma on sõbralik noorem emane
kutsa, kes on saanud vajalikud vaktsineerimised, mikrokiibi ning kes on STERILISEERITUD.

Matusetarbed

Prints on sõbralik vanem isane koer,
kellele meeldib vanusest hoolimata
mängida ja jalutada, ning kes sobib
häs~ eakamale inimesele seltsiliseks,
kuna on väga rahuliku loomuga ja väga truu. Saanud vajalikud vaktsineerimised, mikrokiibi ning parasiiditõrje.

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

Sügav kaastunne Enn Liivandile kalli

24 h

tel 516 4699
324 4473

Miisu on umbes 4 kuune sõbralik
emane kass, saanud ussirohtu, vaktsineeritud, mikrokiibistatud ja kasutab
ilus~ liivakas~.

Donja on keskealine väike emane kutsa,
väga sõbralik, sobib häs~ eakamale inimesele seltsiliseks. Saanud ussirohtu,
vaktsineeritud ning mikrokiibistatud.
Jõmm on parimates aastates sõbralik
isane koer, kes oma rahuliku iseloomu
tõ~u sobiks häs~ sõbraks ja seltsiliseks,
ent kuna oskab ka haukuda, siis võib ta
samu~ kodu valvata. Jõmm on saanud
kõik vajalikud vaktsineerimised ning
mikrokiibi ja omab lemmiklooma passi.

Meie sügav kaastunne Aitale perega

abikaasa

MEELI

OLGA
kaotuse puhul.

kaotuse puhul.
Eva, Halja, Kaja ja Viivi

Naabrid

Gustav Umbes aastane sõbralik kass,
vaktsineeritud, mikrokiibistatud ning
KASTREERITUD!
-

Avaldame kaastunnet Anne Lullule

Vaikus ja rahu on Sinuga,
mälestused meiega...

ISA
surma puhul.

Tiia, Marek, Anneli

HALDI ROSPUST
mälestavad Ivi, Maie, Vaima

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

Richard on umbes aastane vahva isane
kutsa, iseloomult väga sõbralik ja vallatu. Sobib nii laste kui ka teiste loomadega. Saanud ussirohtu, vaktsineeritud,
mikrokiibistaud ning KASTREERITUD.

Laika on umbes 5 aastane vahva isane
koer, kes sobib koju kus palju ruumi ja
kus saab joosta ja mängida. Sobib ka
lastega kuna on väga energiline ja armastab väga mängida. Saanud kõik
vajalikud vaktsineerimised, mikrokiibi

ning lemmikloomapassi.

Toeta meid!

Varjupaikade MTÜ
A/a 10220068203017

selgitus Virumaa varjupaigale
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Praktika
vabaühendustes oli edukas
Rakvere kahe gümnaasiumi õpilastel oli võimalus osaleda vabaühenduste liidu EMSLi
ellu kutsutud kogu-

Imanova, Karl-Ander

Pais, Jaana Tiitum ja

Vladislav Hramtsov
Rakvere Gümnaasiumist ning Jorma Hiie ja
Carmen Lulla Rakvere

Maris Marko

Kogukonnapraktika seisneb
vabatahtlikuna töötamises

(MTÜ),

kelle

Praktika koolipoolset osa juhendasid õpetajad Elle Kohal (vasakul) ja Heli Kirsi.

seast oli noortel võimalus

tetu.“

Gümnaasiumi filmifestivali

valida omale meelepärane.
„Mina tegin oma valiku, lähtudes sellest, et saab teha

Kogukonnapraktika oli õpilastele kohustuslik. Nii tekitas see noortes vastakaid
tundeid. Ühelt poolt leiti, et
edasise elu tarbeks on see
vajalik kogemus, mis võimaldas lähemat pilku heita
huvitavale erialale või vähemalt anda ühe lisarea CVsse.

korraldajaid,

rohkem mõttetööd, kui näiteks puid vedada,“ põhjendas Jorma, kes töötas MTÜs

Nynask.

Vastupidine kaalutlus juhtis
Jaanat, kes tahtis midagi kätega teha ja kes leidis selle
võimaluse Huviseltsis Elujoon. Naida ei osanudki eriti
valida ja läks koos sõbranna-

dega Toidupanka. Karl-An-

der tegi oma valiku tutvuse
põhjal ja läks praktikale Rakvere Maratoni juurde.
Carmen käis praktikal MTÜs
Kirilill puuetega laste juures.
„Õppisin seal palju näiteks
autismi kohta. Praktikaga
jäin väga rahule. Nüüd ma
tean, kuidas nende laste

Järgmisel laupäeval, 31. mail toimub Tallinnas Vabaduse
väljakul Maailmapäev. Sel aastal on Maailmapäeva teema
“Kriisid ei tunne riigipiire”. Platsil on 30 organisatsiooni,
kes tegelevad humanitaarabi andmise, pagulaste ja arengukoostööga.

teisest.

Reaalgümnaasiumist,
lisaks nende õpetajad
Heli Kirsi ja Elle Kohal.

dusühingut

Tallinnas toimub Maailmapäev

Miks hoolida arengumaades toimuvast?
Kui ma vahetasin enda töökoha paljulubavas IT-sektoris
arengukoostöö teemade vastu MTÜs, oli mitme tuttava
reaktsioon päris huvitav. Kes küsis üllatunud näoga põhjuste kohta, kes oli ausam ja kommenteeris varjamatu
irooniaga, et eks igaüks peab oma elus neegrilaste päästmise etapi läbima.
Võib öelda, et just see reaktsioon oligi põhjus, miks otsustasin tegeleda teadlikkuse tõstmisega arengumaade probleemidest. Kahjuks ei näe paljud, et arenguriikide inimeste käekäik ja keskmine Eesti elanik on omavahel täiesti otseselt seotud. Kas tahame seda või mitte, me sõltume üks-

konnapraktika pilootprojektis. Oma kogemusi jagasid Naida

kohalikus vabaühenduses,
selle toimimise ja töökorraldusega tutvumine. Projektiga tuli kaasa 24 mittetulun-

MÕNE REAGA

Teisalt leiti, et sellised asjad
ei peaks olema kohustuslikud ning võiksid toimuda

ühiskonnaõpetuse

arvelt.

Praktika

peab huvitama

tundide

sai praktikalt

kogemusi ja oskusi suurürituste korraldamise vallas.
Praktika Toidupangas laiendas silmaringi. „See praktika
oli kasvõi sellepärast vajalik,
saamaks aru, et üksteise
abistamine ei võta tükki küljest. Minu jaoks oli see vajalik. Kasvõi see, kui ma osalesin ostukeskuses toidukogumise kampaanias ja nägin,

kui erinevalt inimesed sel-

Fotod: Maris Marko

viitsivad ja tahavad pingutada,

panustada,

laiemalt

mõelda, siis nende arvamust
arvestatakse. Loodetavasti
oli see kõik vastastikku kasulik ja et neil oli huvitav.
Palju andis juurde see, et me
teadsime, kes on need ini-

mesed, kes meile tulevad.
Kuidagi ei tahaks oma aega
panustada sinna, kus on
mingi tõenäosus, et laua taga on inimesed, kes ei ole

motiveeritud kaasa tegema.

lesse suhtusid,“ meenutas

Naida.
Õpetajad olid rahul õpilaste

Teve Floren,
kodanikuhariduse valdkonna projektijuht, EMSL

asjaliku suhtumisega. „Hur„Kui leida MTÜ, mis tõeliselt raaga minekut ei olnud, nooKogukonnapraktika algatasimeeldib, siis saab sealt kogered olid väga ettevaatlikud me, et julgustada noori vamusi ja teadmisi juurde, aga ning praktika käigus tulid baühenduste
tegemistest
osa võtma, ja teistpidi, et tepeab täpselt teadma, millega välja ka negatiivsed aspeksee MTÜ tegeleb,“ arvas Jorkitada ühendustes soovi ka
tid,“ rääkis õpetaja Kirsi. „Pima. Tarkvaraga tegelev MTÜ lootprojekti käigus kohtasinoori rohkem kaasata. SaNynask oli praktikantide me ka karisid ja kui tulevikus muti tahtsime praktika põiseltskonnas käituda ja kuiseas populaarne, seal töötas see projekt jätkub, siis saab mimisega kooliprogrammi
das nemad reageerivad,“ jutustas Carmen.
kümmekond noort, peamimeie kogemusi arvestada. anda gümnasistidele võimaselt reaalkallakuga klassist. On hea, et see kõik välja tuluse ühiskonnaõpetuses käVladislav lähtus väga praktilistest kaalutlustest: „Valisin „Nende tutvustus oli atraksitletavaid
kodanikuühisli.“
„Üks soovitus MTÜdele: on konnaga seotud teemasid
lemmikloomade varjupaiga, tiivne, samuti tõsteti tagasisides esile seda, et tööd sai väga tore, et liitusite selle näha ja kogeda elulistes tinet saaks kõige lihtsamalt,
kergemalt, kiiremini selle ära teha kodus,“ selgitas õpetaja projektiga, võtsite vabataht- gimustes.
likke vastu, aga oluline on Põhilises saame katseprojektehtud. Praktika
seisnes Elle Kohal.
ti tulemustega rahul olla.
koertega jalutamises. Kõik Karl-Ander Pais, kes on see, et MTÜ peaks paika pamuuhulgas üks Rakvere nema, mida ta vabatahtlikelt Saime kinnitust, et selline
see tundus mulle üsna mõtootab, mis tööd pakub, ja see koolide ja vabakonna koostuleks

ka

tutvustuspäeval

välja öelda,“ märkis Jaana.
Marko Torm,

MTÜ Rakvere Maraton
Meie ühingus oli praktikal
kolm inimest. Kohtusime
noortega neljal korral. Nägime vaeva, tegime koolituse,

projekti,

koduülesanded,

projektikoosolekud. Praktika
täpsem sisu oli Ööjooksu

kooliprojekti

suunitluse

muutmine. Võib öelda, et

Kogukonnapraktikal käinud noortest jäi 99 protsenti
kogemusega rahule.

töövorm on osalejatele kasulik ja huvitav. Kuigi 115 abi-

turiendi seas oli palju skeptikuid ja tõrksaid, muutsid
praktikal käimine ja kaasne-

nud analüüsitegevused paljude suhtumist.

Kogukonnapraktika jätkub,
areneb ja laieneb. Osalejate
tagasiside põhjal täiendame
programmi metoodikat ja algaval õppeaastal saavad Lääne-Viru abituriendid kindlasti jälle kogukonnaprakti-

need kolm noort panid kok-

kal käia.

ku paketi, mille järgi meie
ühingus toimetatakse. Noored nägid ka ise, et kui nad

Loe kogukonnapraktikast pikemalt
www.ngo.ee/kogu-

konnapraktika.

Ma joon hommikul kohvi, mille on valmistanud Lõuna-Aafrika talunikud. Kui panen selga riided, siis on need
ilmselt toodetud Bangladeshis. Meie kodumasinad tulevad Hiinast, vaibad Indiast, kakao Elevandiluurannikult,
tee Indiast, nutitelefonide tooraine Kongost ja pipar Kambod~ast. Seda loetelu võiks jätkata lõputult. Me tarbime
nende inimeste tööjõudu ja kuna sageli ei ole nendes
maades tööohutusega asjad korras, siis kaudselt kulutame
ka nende tervist. Samuti jääb kogu toomisel tekkinud
keskkonnareostus vaestesse riikidesse, samal ajal kui Eesti uhkustab kõige puhtama õhuga terves maailmas.
Enamasti vastatakse esimese hooga, et tavainimeneei saa
ju midagi teha. Tegelikult saab ikka küll. Esimene ja kõige
keskkonnasõbralikum võimalus on enda tarbimist tagasi
tõmmata. See on suur eneseületus, kuid pikas perspektiivis on terved inimesed ja puhtam keskkond olulisem kui
hunnikus plastmänguasju või kapitäis riideid, mille igal
hooajal välja vahetame. Kuid jättes äärmused välja, siis
toitu, esmatarbekaupu ja mõistlikus koguses riideid on

meil siiski vaja.

Järgmine võimalus on eelistada kodumaiseid tooteid. Kuna transport tekitab suure osa keskkonna reostusest, siis
“Eelista eestimaist” on hea silme ees hoida, kuid alati ei
ole see lihtsalt võimalik. Valus tõde, me ei saa enam läbi

arengumaades toodetud asjadeta.
midagi muuta?
Mida siis teha, kui me ei saa loobuda arengumaade kau-

Kas me saame

padest? Ausalt öeldes ei oleks see ka lahendus, sest arengumaade inimestel on samuti ju töökohti vaja. Küll aga
saame enda raha anda nendele tootjatele, kes näitavad
üles austust arengumaade inimeste vastu, ei kasuta lapstööjõudu, panustavad töötervishoidu ja maksavad kohalikus mõttes inimväärset palka.
Kogu selle temaatika uurimine võtab energiat ja aega,
kuid me ei pea kogu maailma ühekorraga ära päästma.
Näiteks, kui lähen riideid ostma, siis uurin enne internetist, milline riidebränd on oma kodulehel välja toonud
õiglaste palkade teema või toonud ausalt välja enda tarneahela. Järgmisel korral uurin järgmise tootja kohta ja nii
neid teadmisi koguneb. Kui aga ostaksin näiteks suurkorporatsioon Nestle tooteid, siis toetaksin firmat, kes jätkab
kasumi nimel vihmametsade hävitamist või kasutab ära
kohalike elanike vähese vee, nii et põllumeeste saagid
ikalduvad ja peresid on üha raskem toita.
Kriisid ei tunne riigipiire
Arengumaadest rääkides öeldakse sageli, et Jumal saadab
looduskatastroofid riikidesse, mis on juba niigi viletsad.
See tähendab, et vahel on vaja saata abi inimeste leidmiseks, kodude üles ehitamiseks või näljahädast üle saamiseks. Kui tunned, et tahaksid arengumaadest rohkem teada, siis oled oodatud 31. mail Vabaduse väljakule, kus toimub üheksas Maailmapäev.
Koos bändide ja meluga on platsil kolmkümmend vabaühendust, kes kõik töötavadkoos arengumaadega. Eesti ei
ole küll suur ja meie MTÜd ei korralda miljarditesse küün-

divaid abiprogramme. Selle asemel töötame väikestes kogukondades, kus eesmärgid on selged ja töö tulemused
näha.

Tule ja ammuta inspiratsiooni, kuidas ise panustada inimväärse elu heaks terves ilmas!
Katrin Pärgmäe
Arengukoostöö Ümarlaua kommunikatsioonijuht
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Karmeli kogudus tähistab juubelit
Rakvere Karmeli kogudus tähistab 24. ja 25.
mail oma 120.sünnipäeva. Tulekul on kaks
suurt sünnipäevapidu,
kuhu on oodatud kõik,
kes end Karmeli koguduse sõbraks peavad.
Küsimustele vastas pastor Gunnar Kotiesen.
Maris Marko
Kas 120 aastat on vähe või
palju?
Ma arvan, et kirikute maastikul on see noore täiskasvanu
iga. Eriti Rakvere kontekstis,
kui me vaatame, et tubli Kolmainu kirik on üle 300 aasta
vana. Aga teisalt on seda ikka
päris palju. Kui me vaatame
seda, mis numbri taga on,
siis 120 aastaga võib mõni
puu päris ära kuivada, aga

meis on elujõudu.
Kuidas kogudus tekkis?
Kogudus tekkis uue ärkamisliikumise lainel. 130 aastat

tagasi algas baptistiliikumine, mis tol ajal oli nagu millegi vastu. Eks ajastu oligi
selline. Me tahame olla pühendunumad, eristuda näi-

teks tollastest sotsiaalsetest
hoiakutest, eriti mis puudutas alkoholipoliitikat. Baptis-

tiliikumine

oli sotsiaalselt

konservatiivne.

Rakvere
baptistikoguduse
rajaja oli parunite Dehnide
kokk Tõnu Saarman, kes käis
õhtuti pärast tööd usinasti
palvetamas. Talle tundus, et
peaks asja palju süvenenu-

Koidula tänava palvela nurgakivi pandi paika aastal 1933.

malt võtma. Ajapikku tekkisid tema ümber kaasmõtlejad ja 1894. aastal ristiti esimesed inimesed, mis baptistiliikumise ajaloolisest taus-

tast tulenevalt oli õpetuslik
telg. Sellest ajast loetigi kogudus sündinuks.

Kuidas on kogudus 120 aas-

taga muutunud?

Arpad Arder, kelle ajal oli siin
tohutul hulgal rahvast. Oluline oli sel hetkel seegi, et Arpad valdas keeli, siit käis
nõukogude perioodi lõpus

läbi umbes 150-200 ingerisoomlast ja volgasakslast.
Täna tahame olla üheskoos

teiste Rakvere kogudustega,
me ei näe ennast eraldiseisvana. Teeme tihedat koos-

Selline nägi palvela välja 1970. aastatel.

tähistamist

on

mõeldud

meie

sõpradele, koostööpartneritele, andmaks neile

luuleimprovisatsiooni.
25. mail peetakse sünnipäeva Koidula tänaval, palvelas.
Siis võivad sõna saada ka külalised, teatris me sellist või-

Kogudus peab olema oma
ajastus kõnekas. Tollal ini-

tööd, tahame olla Rakvere
kirik. Mitte, et me peaksime
muutuma
üksteisesarna-

võimaluse valida, kummal
päeval nad tahavad tulla ja
malust ei paku. Kohal on
meiega koos olla.

vas. Esimene palvela ehitati

seks, me oleme igaüks ainulaadsed ja see ongi meie rik-

24. mail oleme teatri suures
saalis. Meil on külas väga
head muusikud Joel ja Laura

mesed tulid, kogudus kas-

Kunderi tänavale, praeguse
tavandimaja kõrvale. See jäi
varsti väikeseks, siis osteti
linnalt krunt Koidula tänavale ja ehitati suurem palvela.
Järelikult pidi see olema kõnekas mingile hulgale inimestele.
Meil on olnud tuntud pastoreid, kõige tuntum ilmselt

kus.

Kuidas te juubelit tähistate?
Me oleme ka kutsele kirjutanud: „Aastad on Jumalalt antud kingitused, mille jagamine sõpradega väärtustab
möödunut ning julgustab
eele vaadates!“ Kaks päeva

Remmel, endine Laura Põldvere. Esineb Meego Remmel,
kes on tänases Eestis oma
nišis väga hea kõneleja.

meie kaks eelmist pastorit,
Meelis Etti ja Peeter Roosimaa. Muusikat teeb meie
oma ansambel Püha Müris-

tus.

Fotod: Karmeli kogudus

deod, bänd ja palju muud.
Mida te ise oma sünnipäeva

puhul öelda tahate?

Suur tänu Rakvere kogukon-

nale, täitsa siiralt. Kindlasti
on Rakveres inimesi, kes ei

poolda kõike, mida me teeme ja kes pole usu suhtes
tolerantsed. Aeg-ajalt, kui
meist ajakirjanduses kirjuta-

Lasteprogramm on kavas
mõlemal päeval. 24. mail lu-

põlvkonna luuletaja Kaarel

takse, vaatan vahel ka kommentaare, ikka ju kirutakse.
Aga üldiselt oleme läbi aastate tundnud väga positiiv-

stivad rahvamajas lastega
Viljandi inimesed. Me ei tea,
mis seal täpselt juhtuma set kaasaelamist. Rakvere on

B. Väljamäe teeb kohapeal

hakkab, aga peaks olema vi-

väga lahe linn!

Programmi vahele tulevad
luuletused. Uus, noorema

„Lapse kingades“ nädal tõotab elamusi
Ema-isa töökoha külastamine võib olla väga põnev ettevõtmine,
aga tihtipeale pole see
võimalik ning kõik vanemad ei tööta superlahedates kohtades.
Nädal „Lapse kingades“ pakub Rakvere 5.
klassi õpilastele võimaluse külastada erinevaid töökohti ning ka
ise ametit proovida. Lisaks sellele toimub
palju muudki.

se pastor Gunnar Kotiesen.
„Minu kaksikud on praegu 4.

klassis ja nemad nõudsid, et
järgmisel aastal peab unistuste tööpäev kindlasti toi-

muma.

“

Projekt sai alguse sellest, et
kolm aastat tagasi tehti tubli
lastetöö poolest tuntud Karmeli kogudusele ettepanek
korraldada lastekaitsepäeva

üritus. Inimesed tormasid
asjale sellise õhinaga kallale,
et üritusi jätkus terveks nädalaks. Samalaadne nädal

la Plaza ja Elron. Laevadele

isetuse ja iseolemise vahel

ja lennukitele on lisaks nimekirjas hobused ja rongid,

perekonnas.
28. mail on Art Cafés Hannes
ja Iiri Hermaküla ning Mari
Vahermägi. „Nemad tulevad

uued töökohad on ka näiteks
NUKU teater ja loomaaed.
Partnerite leidmine ei ole tegelikult keeruline. „Me siin
unistame koos, kuhu ise tahaks minna, “ naeris Merle
Kotiesen, üks „Lapse kingades“ nädala korraldajaid. Ettevõtted on reeglina väga

mas. Unistuste tööpäevale

oli väga menukas. „LinnavaMaris Marko litsusest öeldi meile, et see
võikski nüüd niimoodi jää„Lapse kingades“ nädal toi- da, igavesti,“ laiutas Komub tänavu 26. maist 2. juu- tiesen käsi.
nini. Programmis on loen- Tänavu osalevad unistuse
guid, joonistusvõistlus, las- tööpäeval Estonian Air, Kun-

pääsemine sõltub ainult loosiõnnest, mitte tublidusest.
Alguses loositi koolidele töökohad ja siis loositi koolides

et see projekt jääbki toimuma,“ naeris nädala eestvedaja, Rakvere Karmeli kogudu-

da Nordic Tsement, teadus-

keskus AHHAA, Arma ratsa-

nud elada tavalist elu koos
oma puudega lapsega,“ selgitas Gunnar Kotiesen. „Sel

hetkel, kui me nendega kok-

ku leppisime, ei teadnud me
koostöövalmis, seda enam, veel, et Lille kool kinni panet teistel on juba eelmistest nakse. Nüüd peaks teema
aastatest hea kogemus oleseda kõnekam olema.“

korraldati ka mullu ning see

tekaitsepäeva pidu ja unistuste tööpäev.
Tegemist on kolmanda korraga, mil õpilased vahvaid
ameteid uurima saadetakse.
„Juba hakkab tekkima ootus,

rääkima oma kogemusest,
sellest, kuidas nad on julge-

5. klassi õpilaste vahel välja

need lapsed, kes tööle pääsevad. Rakveres on üheksa 5.
klassi, unistuste tööpäevale
läheb 77 last.

„Lapse kingades“ nädal kulmineerub 1. juunil toimuva
perepäevaga Koidula tänaval. Kell 11 algab tänuteenistus, kell 12.30 avatakse õuel
Vanaema POP kohvik ning

algab möll ja trall, esineb
mudilaskoor Elo Üleoja juhatusel. Kohal on loovuskes-

kus oma töötubadega, ba-

Väike-Maarja

Lisaks unistuste tööpäevale

tuudid, Laura Herm teadus-

osakond, Tallinna loomaaed,
Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja, NUKU teater, Palmse
mehaanikakoda, Tallink, Se-

toimuvad ka tänavu kohvikuõhtud
lastevanematele.

teatriga Tipp jaPauk, toimuvad võistlused ja joonistus-

26. mail kell 19 esinevad
teatri kohvikus Juko-Mart ja
Maarja Kõlar, kes räägivad

võistluse autasustamine.

sellest, kuidas leida tasakaal

kute Nõukogu.

talu,

EMHI

gers Eesti, Rakvere linnavalitsus, Pätsi sahver, Coca-Co-

Nädala peamised toetajad
on Rakvere linn ja Eesti Kiri-

Mullune Vanaema kohvik pakkus palju elamusi.

Foto: erakogu
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Naiste
võrkpallimeistriks
tuli Kunda
Lääne-Virumaa naiste tänavuste võrkpallimeistrivõistluste võitja selgus
Rakveres Rahu hallis. Eeldatav favoriit, Kunda Nor-

dic Tsemendi naiskond,

alistas oma finaalivastase

Rakvere

Võrkpalliklubi

mängudega 2-0: kodus 3:1

ja otsustavas kohtumises
Rakveres 3:0.
Meistrikullaga
pärjatud
Kunda Nordic Tsemendi
naiskonnas
mängisid
Renna Koha, Kelli Koha,
Lenne Lahtvee, Serli Purk,
Sirli Laager, Jaanika Veldre, Evely Press, Kairi Press,
Marjorete Orumaa, Aive

Uueni, Eneken Lallo ja
Kirky Timm.

SK Tapa

maadlejatele
SELL´i mängudelt

KUHU MINNA

Tapa tüdrukud
võitsid hõbeda

Kunda linna klubi
Pühapäeval, 25. mail kell 18 Kunda linna klubis Kunda
näitetrupi esietendus “Petetud petised”, lavastaja Natalie
Neigla.

Käsipallis lõppesid Eesti
meistrivõistlused C- ja D-vanuseklassi

noortele.

Lää-

ne-Viru võistkondadest läks

–

kõige paremini Tapa D-klassi
tüdrukutel, kes treener Mare
Nepsi juhendamisel saavutasid teise koha. Sõmeru/Pa-

dise ühendvõistkond (treenerid Johan Utt ja Siiri Uusküla) sai samas vanuseklassis viienda koha.
Tapa tüdrukud kaotasid vaid
meistriks
tulnud
Reval-Sport/Mustamäe 1 võistkonnale 8:12, teistes mängudes saavutati (ülekaalukad)
võidud. SK Tapa mängis

koosseisus

Eesti meistrivõistlustel teise koha saanud SK Tapa tüdrukud.

Brigitta-Maria

Vakaljuk, Jete Lisett Neerot,
Mia-Marii Tedrekull (võistkonna parim mängija), Carmen Vaalmets, Lisbeth Torm,
Annaliisa Alla, Helena Kop-

Foto: Käsipalliliit

pel, Katrin Palmsalu, Keitlin
Tomentšuk ja Grete Trofimov.
Poiste D-vanuseklassi meistriks tuli Põlva Spordikool, SK

Tapa pidi leppima 8. kohaga.
Poiste C-klassi meister on
Viljandi, SK Tapa sai 7. koha.
Kuulutaja

kaks medalit
rahvusvahelistelt
maadlusturniirilt
SELL

XXX

Tartu Student Games 2014
võttis osa ka kaks SK Tapa
kasvandikku.

Kreeka-rooma maadluses
võistles Tallinna Tehnikaülikooli esindanud Rainer

Viilveer, kes oli võidukas

Paduvihm lükkas liigakohtumise edasi
Kolmapäeva

pärastlõunal

sadanud paduvihm sekkus

ka Eesti esiliiga jalgpallimeistrivõistlustesse Rakveres toimuma pidanud mäng
JK Tarvas-Levadia II lükati
–

Esmaspäeval, 26. mail kell 15.30 algab lasteaia juurest
Kunda laste kevadpäevade matk.
Teisipäeval, 27. mail kell 17.30 toimub Kunda laste kevadpäevade spordipäev staadionil.
Laupäeval, 31. mail toimub Kunda linna päev:
kell 9-11 linnavalitsuse hoovis avatud hommikukohvik
tule ja naudi koos linnajuhtidega maitsvat kooki ja kohvi
ning võta kaasa kõik ettepanekud, mured ja rõõmud, et
neid koos jagada!
kell 9-16 koolimaja kõrval männikus Laadamüük (müügikoha broneerimine tel 5386 2485)
kell 11 algavad staadionil laste jooksud
kell 12 staadionil start Kunda linna jooksule (8,7 km), kepikõndimisele ja käimisele. Jooksu kohta info tel 32 55 994
kell 14 algab rongkäik Konsumi poe juurest keskväljakule
koos Väike-Maarja Pasunakooriga
Keskväljakul toimub laste kevadpäevade lõpetamine,
jooksu võitjate autasustamine ja Kunda tantsurühmade
ning laulukooride kontsert
kell 18.20 Kundast Konsumi ja Grossi poe juurest väljasõit
Viru-Nigulasse, kus toimub hooaja lõpupidu.
Pühapäeval, 1. juunil kell 12-18 on Kunda noortemaja
avatud! Toimuvad toredad ning vahvad tegevused ja pannkooki pakutakse ka! Rohkem infot Kunda sündmuste
kohta tel 3221556 ja www.kundalinnaklubi.ee.

selle tõttu edasi, uus toimumisaeg pole veel määratud.
Laupäeval, 24. mail mängib
Rakvere JK Tarvas võõrsil
Tallinna Puumaga.

kaotas JK Tarvas II Narva
Unitedile 0:2 ja neljanda liiga idatsoonis SK Tapa Tallinna KSK FC Štrommile 0:3.

Kolmanda liiga idatsoonis

Aivar Ojaperv

Virumaa Looduse
Omnibussi väljasõidud mais
25. mail kell 10 Jäneda aiapäev. Hind 8 eurot.
Välja sõidame Tsentrumi kõrvalt Koidula tänavalt.
Info jaregistreerimine tel 5690 0141 ja 32 42 734.
Virumaa Looduse Omnibussi väljasõidud juunis
7. juunil Riia Vabaõhumuuseum ja suur korvilaat. Väljasõit kell 6. Hind 30 eurot.
8. juunil Oandu matkaraja avapäev. Väljasõit kell 10, hind
8 eurot.

kuni 59 kg kaalukategoorias ning kuni 66 kg saavutas ta kuuenda koha. Naistemaadluses saavutas Tal-

21. juunil Pangamuuseum ja Viimsi Rannarahva muuseum. Väljasõit kell 9, hind 15 eurot.
22. juunil Kuremäe klooster ja Iisaku. Väljasõit kell 10,
hind 12 eurot.

linna Ülikooli eest võistel-

28. juunil Jääajakeskus ja Elistvere loomapark. Väljasõit
kell 9, hind 20 eurot.
Info jaregistreerimine tel 5690 0141 ja 32 427 34

nud Lisbeth Vinter kehakaalus kuni 69 kg kolman-

dakoha.

11. mail toimus Tartumaal

Koosal

Kuulutaja

kreeka-rooma

maadluse XXII maiturniiril Eldur Edela mälestuseks. SK Tapat esindas
seitse maadlejat, kes võitsid kokku neli kulda ja
kolm hõbedat, kahes kaa-

BALTI KARIKAVÕISTLUSED

VEOAUTOKROSSIS

lukategoorias võideti koguni kaksikvõit, kirjutab
Tapa valla internetilehe-

Tapa krossirajal LAUPÄEVAL, 7. juunil

külg.
Kehakaalus kuni

38 kg

Treeningsõidud alates kella 13

võtsid kaksikvõidu Kalle
Laisarv ja Markus Bugera.

Võistluse algus kell 15

Teine kaksikvõit saavutati

kehakaalus kuni 42 kg,
esikoha sai Olavi Laisarv
ja teise Jegor Sahno.
Kehakaaludes kuni 54 kg
ja 58 kg võitsid vastavalt
Denis Rudenas ja Juri
Semjonov ning hõbedale
maadles end Artur Morgenson kehakaalus kuni
50 kg.
SK Tapa maadlejaid treenivad Allan Vinter, Sergei

i

Vaheajal off-road autode

Sahno ja Martin Piksar. SK
Tapa maadlejaid sõidutab

demonstratsioonesinemine

võistluspaika AS Silberauto.
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Kuulutaja

~ ~~ ~

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

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

~ ~~

~~ ~

~~

~

~ ~~ ~ ~~

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

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

Jälgi ajaleht

Kuullltdjd Facebooki

-X

JAGAME AUHINDU!
Pilet 5.-, sooduspilet õpilastele ja pensionäridele 3.
Teeviidad võistlusrajale Rakvere-Paide maanteelt
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Veeda oma puhkus kaunis
Käsmus, Lainela puhkekülas!

Rakvere-Sigtuna
kultuuriklubi
taaskasutuslaat
toimub
24. mail kell
9-13 Rakvere

Pakume kõigi mugavustega tube, saunamaja ja saali kasutust,
erinevaid spordiväljakuid ja 300m mereranda.

linnavalitsuse

hoovil
Telefon: 508 9110 www.lainela.ee
•

LÜHINUMBER

1242
TAKSOBUSS 8
KOHTA JA
KAUBATAKSO
Püsiklientidele
hinnasoodustus

ESITLEVAD:

10%
TEL

322 4238
506 3100

NINASARVIK OTTO
24. ja 25. mai kell 14
26. maikell 16:30
Animafilm

TULE JA ÜTLE,

(Perefilm)

MIDA SA OLED ALATI TAHTNUD ÖELDA!

FESTIVAL BALTOSCANDAL OOTAB
LÄÄNEVIRULASI OSALEMA PORTUGALI
LAVASTAJATE ANA BORRALHO
JA JOÃO GALANTE
LAVASTUSES "ATLAS".

2Quick Start, Traffic, HU?,
Birgit Õigemeel, Karl-Erik Taukar,
Frankie Animal, Shanon,
Terminaator, Elephants From
Neptune, Norman Salumäe jpt.

HR. BANKSI
PÄÄSTMINE
24. ja 25. mai kell 16ja 18:30
26. maikell 18:30
Draama
(Lubatud kõigile)

OODATUDON IGAS VANUSES MEHED JA NAISED.
EELNEV LAVAKOGEMUS POLE VAJALIK.
AINUS ELLUJÄÄNU

REGISTREERI END ATLAS@RAKVERETEATER.EE
VÕI HELISTA 55561329

baltoscandal.ee

24. 26. mai kell 21
–

RESA
security

Märul
(Alla 14 a keelatud)

rakvereteater.ee
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Rakvere'Eragümnaasium esitleb

Elo-Maria Roots
"VAIMUDE JAAM" ainetel
-
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Olgem tulijaile majakaks!
mail
kell
18
külakonverents
27.
Võivere külas
28. mail kell 18 külakonverents Pudivere külas
30. mail kell 18 H. Raudsepa„Vedelvorst" Väike-Maarja seltsimajas

bSSmE c3°xg[D [pirnTTO

\S7

v

LAAT-KONTSERT-NÄITUS-VÖISTLUSED
KARUSSELL-BATUUDID-TÖÖTOAD-KOHVIKUD

VIRMA PUBI

ja 25. mailmell IHjJakvere
Eragümnaasiumi algklalsi d.e majas
Piletid müügil kohapeal 1

24.

V-1 H
(5€/3€ gruppidele üle
‘•15 inimese)
Broneerimine jaitlfo telefonil
5d 190 558 või reg@reg.ee ■"Zl
*

‘

%

Vinyasa Flow jooga
Kundalini jooga
5 Tiibetlast
Partnerjooga
Meditatsioonid
Viie rütmi tants

V.

, hitimasina käivitab DJ
Margus Roots
24. mail Võsu Õllekunn 2014. Õhtut juhib ja muusikat vallutab DJ Marko Pille

*

TEE KINGITUS OMA KEHALE!
Tule ja lae ennast värske energiaga ja puhasta oma
organismi taimetoiduga

WM

Ürituste algus kell 22
Pilet 2 eurot
Kella 23ni sissepääs tasuta!
23. mail reedene tantsupalavik

•. •

14.juuni -15 juuni

0X0

Teatri suures saalis (lav. Üllar Saaremäe)
26. mail kell 19 „Leping“ Vene Teatri väikeses saalis (lav.
Indrek 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)
Jõe 3a, Võsu

Kadila Rahvamajas, Lääne-Virumaal

WMW

26/27/28/29/30. mail kell 13 „Mina olin veel väikene“

O Kõrts

J0OGALAAGER

i

Rakvere Teatri mängukava mais
23. mail kell 19 „Leegionärid“ Rakvere Teatri väikeses majas (lav. Madis Kalmet)
Palmse mõisa moonakatemajas (lav. Ivo Eensalu)
26/27/28. mail kell 16 „Mina olin veel väikene“ Palmse
mõisa moonakatemajas (lav. Ivo Eensalu)
26. mail kell 19 „Elu ja kuidas sellega toime tulla“ Vene

Bl.mailVäike-Maarjas

kell 9 laat seltsimaja taga
kell 10 tule süütamine kirikus, tulerongkäik peoplatsile
kell 11 päeva pidulik avamine peoplatsil, järgnevad kontserdid
igal täistunnil. Kergejõustiku mitmevõistlus
kuni 13-aastastele lastele,
kell 16 Georg Lurichile pühendatud näituse avamine muuseumis
kell 17 rongkäik Väike-Maarjast Ebaverre
EBAVERES KELL 18 LAULU-JA TANTSUPIDU
KELL 20 SIMMAN ANSAMBLIGA HOLLARII,
RAHVALIKUD MÄNGUD

KUHU MINNA

~~~~~~

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

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

~~

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

Loengud:
"Loodusega kooselamise kunst"
"Toidu sõnumid, Taimetoit, Smuutid"
Energiameridiaanide Punktmassaaz ja
tsooniteraapia (etteregistreerimisega)

i ümin

ee
Joogalaagri osaluspanus 40€ hinna sees tervislik taimetoit (4x) ja
ööbimine oma madratsiga
-

Registreerimine ja lisainfo: FB lehel JoogaRõõm või tel: 55522852 Ruth
PS! Eelnev joogakogemus ei ole vajalik

~~~~ ~ ~

~~~

~~

~ ~~

~~~~~~~~~

~~~
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28 Reklaam

Parandame ehteid ja
valmistame uusi
Ostame väärismetalli parima hinnaga

TEHNOÜLEVAATUS
•

sõidu ja veoautod
haagised traktorid

*

•

•

SÕIDUMEERIKUTE TAATLEMINE

Kohal kevadkollektsiooni
rõivakangad!
•

katuseaknad

Rakvere suurim kirbuturg E&E KIRPPAR
Jaama 21, Würth maja II korrusel
TULE JA TOO MÜÜKI KAUP, MIS SINUL
ÜLE, AGA TEISEL PUUDU!

TULE JA SA LEIAD ENDALE SOODSA
HINNAGA MIDAGI MEELDIVAT!
E-R 11-18L 10-15 TEL: 55620251
Vaata meid ka FB: Kirbuturg E&E Kirppar

väga suur valik kardinakangaid
mööbliriideid
voodipesukangaid (ka lai valik puuvillasatiine)
fliisi, vatiini, tepitud voodreid
jopelukke, marlit ja vatiini
ning palju muud õmbluseks vajalikku

[isa!
Küsi
meiit.
plekid
erikujulised
Kõik
•

-katus
omada!
paigaldada,
osta,
lihtne
Ruukki
sammu
3
katuseni:
ideaalse

mõõdame

Lepna tee 1, Rakvere
Egesten OÜ, tel. 5559 5857, 325 8924

MÜÜA
KÜTTEPUID
(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

Taevalik katusVIRUMAA

ESINDUS

Järelmaksu
võimalus

Telli katus juba täna!
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!

•

AHJUSOE SUITSUFORELL T 16.00-18.00 L 14.00-16.00

