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Arvamus
JUHTKIRI

Eakad autojuhid
vajaksid täiendavat tervisekontrolli

ri aga

pole, pole

Autojuhiloa

ka

piisavat

saamiseks

kehtib

kontrolli
kõikjal

vanuse

(eakate) juhtide

tervise

alampiir. Ülempii-

üle: kas nende füüsiline seisund ikka lubab autot juhtida või
mitte?
Nagu sageli juhtub,
sarnane teema päevakorda mitmest
allikast korraga. Kolmapäeval kurtis üks
ta pole mingi
vanamees, pigem kuldses keskeas et palava ilmaga ei taha ta
ja Tallinnast Rakenam pikki otsi sõita. Roidumus tulevat peale
vere poole tulles pidi ta kümme minutit magama, et saaks turvaliselt edasi sõita.
kerkib

sõber

-

viis meid omavahelise keskusteluni, kas

Tema jutt

autojuhtide-

päeval pead autojuhiloa
ja edaspidi ühistranspordile või sõpradele-lastele lootma.
Küll aga jõudsime omajuttudega sinnamaale, et eakad autojuhid peaksid käima palju sagedamini tervisekontrollis,kui
käiakse. Ja
kontroll peab olema põhjalik. Sest olgem ausad:
juhte, kes ei
liikluses
endale aru, et tegelikult nad ei toandma

see
anna
hiks enam rooli istuda.
Nagu mainitud, saab teema mõnikord ootamatu jätku. Neljapäeval istusin oma kontoris ja nägin akna alt mööda sõitmas
autot, mille kohta arvasin kohe, et see
kas rikkis või pole
juhttasemel. Vanakene Honda, pöörded põhjas, trajektoor
ebaloogiline. Hetk hiljem käis kolks. Selgus, et seesama auto oli
küljelt sisse sõitnud tänava äärde pargitud autole juht kas
hindas gabariite valesti või
sel pisiavariil mõni muu põhjus.
Kolksu põhjustaja eipõgenenud
üritas samasse parkida, kuid
ka see tegevus näis ukerdamisena ja lõppes üsna ebaloogilise
on

on

-

oli

-

asendiga.
Autost astus välja vanahärra, kes kõndis kepile toetudes ja üsna
palju kui
vaevaliselt.
tema jutust
sain. nimetas ta
end I grupi invaliidiks ja teise auto riivamise olla põhjustanud
see. käsi vajusroolilt ära või oli ta liigselt ametis käiguvahetusega ning
suutnud teise käega autot õigel joonel hoida.
Vanahärra käitus aumehena - ootas mõlkida saanud auto juhi
ära, ei üritanudki end õigustada, aga ikkagi: kas ta ei teinud
viga
juba
oma tervislikule
- vanahärra
suurt
otsustas
vaatamata
järgi
sundile
siiski siis,
roolikui
istuda?
Seaduse
kõik
ilmselt
JOKK
ei paistnud seidamoodi välja, et ta teadlikult mõnd nõuet eiraks. Ilmselt oli ta

ma

Nii

aru

et

ei

on

se
rühm

ka arstliku

kuid

pärast

40, 50 ja 60 liitrit

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

ajutiselt
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E-R 9-17, 110-14

Rakveres Laada 41
Sissepääs hoovi poolt.
Tel 5567 7790

info@kullatibu.ee

endises-

www.kullatibu.ee

ASilt Hoolekandeteenused.
Abilinnapea Kairit Pihlak
(pildil) ütles, et täiendava

on
hädavajadus. „Rahalised vahendid lisarühma avamiseks
sõimerühma avamine

seda

saame teiste lasteaedade haridusraha reservist," selgitas
ta,
„kuni
aastavahetuseni
nendega
saame
hakkama.

linna eelarvesse planeerida
täiendavad vahendid."

Aivar Ojaperv

Uueks aastaks tuleb muidugi

Põhja-Eesti Regionaalhaigla
verekeskus kutsub kõiki Vi-

Et täituksid alati kõik Sinu soovid, et läheks kõik korda,

rumaa inimesi doonoritelki

mis iganes proovid, et saatus peaks Sinu eest helgelt hoolt!

verd loovutama telgid on
Rakvere keskväljakul 10. ja
11. juunil kell 12-18 ja 12.
juunil kell 11-17.
„Alustame tänavu telgituuriga juba juunikuus ja püüame sel moel ennetada suvist
verevarude nappust. Meil on
väga hea meel kutsuda doo-

Need soovid on Sinule meie poolt!

Helmi, Kadri, Karin, Kessu, Hugo, Robert, Oleg ja Masa

Ela ja sära,
saada mured kõik ära.
Leia pilvestki päikest,
naudi õnne ka väikest!

noreid sel suvel verd loovu-

verekeskuste päris
oma uutesse telkidesse,“ ütles Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse arendusjuht Ülo Lomp.
"Doonoritelgis on alati mõnus meeleolu, toimuvad totama

-

Soovivad lapsed peredega

Me oskame

redad loosimised ning vereloovutajaid ja lapsi lõbustab
pelikan Dona. Kõik terved ja
abivalmis inimesed on väga
oodatud,” lisas Lomp.
”Ka doonor on riigikaitsja”
juhtlause all püstitatakse
doonoritelgid

kaheksandat

suve. Teist korda jõuavad
doonoritelgid sel suvel Rakverre 11. ja 12. augustil.
Doonorite verd kasutatakse
rasketel operatsioonidel ja
sünnitustel, patsientide raviks verejooksu, raske trauma, aneemia, leukeemia, vä-

hi-

ja maksahaiguste, põle-

tuste ning paljude teiste hai-

guste puhul. Doonorivere
toel on võimalikudka paljud

plaanilised
operatsioonid,
mida muidu liiga suure verekaotuse

kartuses

ei saaks

sooritada.
Doonoritelkide projekt saab
teoks tänu koostööle Päästeameti, Kaitseväe, Sotsiaalministeeriumi, Politsei- ja
Piirivalveameti, maa- ja linnavalitsuste, Maanteeameti,
Kaitseväe Värbamiskeskuse,
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste, Kaitseliidu ja Eesti

Punase Ristiga.
Rohkem infot ja telkide täielik kava www.verekeskus.ee/
doonoritelgid.

Kuulutaja
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uusi ehteid ja
vanad korda!

Doonoritelgid saabuvad Rakverre

(
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Teeme kohapeal

Aivar Ojaperv
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teised Rohuaia lasteaia
rühmad - linn rendib ruume

se-

komisjoni läbinud,

sealt

Lille

Väljaandja:
AveC Kirjastu se OÜ
Vilde 6a, Rakvere, 44310

Telefon 322 5090
to imetu s@kuulutaja.ee
rekla a m @kuulutaja .ee
www.kuulutaja.ee
Peatoimetaja
Ka trin Kivi 322 5090
reklaam @kuulu ta ja .ee
Te gevto im etaja
Aivar Ojap er v 322 5092
aivar@ku ulu ta ja .e e

Müügiko n sultan t
Ka iri Kre is
322 5091
ku ulutus@kuulutaja .ee
Kujun dus/küljendus
Rene e Koit
BriEst So lutio n s Ltd
reklaam @kuulu ta ja .ee
Ku ulutaja ilmub reedeti.
Trükk: Printall AS
Trükiar v 15 000
Hiljem a lt nelja p äeval kella 11.00 an tu d
ku ulu tu s ilmub reed eses leh es.
Ku ulu tusi sa a b toimetusse ed a sta da ka
telefonil 3225091 või e-po stiga

kuulu tu s@ku ulu taja .ee.

Ku ulutuste eest o n võim alik tasu da
p an gaüleka n dega. Ku ulutus ilmu b reed eses lehes, kui üleka n ne on jõu d nu d
Ku uluta ja p anga ar vele n eljap ä eva kella
11.00
Kuulutaja toim etus ei vastuta kuulutuste
sisu eest.

+372 324 0301

info@silmatervis.ee
www.silmatervis.ee
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Koidula 1, Tsentrum, Rakvere
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|
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Nägemisteravuse ja värvusnägemise uurimine
Prillide määramine

|

Silmapõhjade pildistamine

Silmarõhu mõõtmine

|

Kuiva silma test

Kontaktläätsede määramine
Suur valik tava-ja päikeseprille

1

UV-kindlad, erinevad värvid
UuTO

ka

on
tema tervis ilmselgelt halvenenud - vaevalt et arst teda praegu
rooli lubanuks.
nõutud

ajal

M

kaminapuude
pakkimiseks

Rakvere linnavalitsus otsustas tänavu sügisel avada sõimeealistele lastele lisarühma, kus on 14-16 kohta. Lapsi hakatakse sellesse rühma
võtma ülelinnalise järjekorra
alusel.
Rakvere linnas on teatavasti
sõimekohtadest puudus ja
olukord ei parane ilmselt enne, kui lõpeb Rohuaia lasteaia renoveerimine. Avatav lisarühm hakkab juriidiliselt
tegutsema Rohuaia lasteaia
haldusalas, kuid füüsiliselt
asub see esialgu Kungla lasteaias, sest nagu mainitud,
käib Rohuaia lasteaias renoveerimine. Selleks, et sõimerühmale Kungla lasteaias
ruumi saada,
kooli majja,
kolitakse
kus üks
remondi ajal leiavad peavarju

le peaks seadma vanuse ülempiiri. Mina arvasin, et ei pea ega
saa - mõni 83aastane on tunduvalt kõbusam ja vitaalsem kui
vahel 63aastane. Poleks vistpäris aus, et näiteks oma 73. sünniära

rlllFII-lllllll
Võrkkotid

Rakveres
avatakse täiendav
lasteaia sõimerühm

Näqemistervise
keskus

3
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Haljala ristmikule kerkib sügiseks Sämmi Grill
Tallinna-Narva ja Rakvere-Haljala maantee
liiklussõlm, mis Maanteeameti tellimisel
mullu valmis ehitati ja
käiku lasti, saab juba
tänavu sügiseks „asukaid“ juurde. Alanud
on

lema päris huvitav hoone,“
jätkas Mäo Investi juhatuse
liige. „Samas, kui kogu planeeringuala vaadata, siis
varsti me polegi enam päris
üksi

arendustegevus,

valu

mille käigus kerkivad
söögikoht Sämmi Grill,

meile

Aivar Ojaperv

Vallavanem rääkis, et pärast
Haljala liiklussõlme valmimist on tõusnud ka ümberkaudsete maaomanike huvi
arendada äritegevust. "Maaomanikud soovivad sinna
ehitada nii tanklaid kui ka
toitlustus- ja teenindusasutusi," kinnitas ta.
on
Detailplaneeringutega

ega

vee-

ja kanalisat-

ning

elektrilii-

nid niisama kerki. Peame
võitlema. Õnneks on Haljala
vald koostööaldis - ega nad

mitu tanklat.

Sämmi Grill oli
juba ammu plaanis

-

sioonitrassid

kaubanduspinnad ja

Esialgu koondub arendustegevus põhiliselt liiklussõlme läheduses asuvale 8,2
hektari suurusele Vasta ja
7,6hektarisele
Kaalu-Kiilu
arendusalale," mainis Haljala vallavanem Leo Aadel.
,Julgen kinnitada, et piirkonda tehtavate investeeringute maht on väga suur.“

ka naabrid hakkavad

-

tegutsema. Esimene tulija
olla on muidugi paras pea-

midagiette-taha

kuid aitavad, kus

tee,

vad.
Arendajaid

on

“

veel

Kaalu-Kiilu 7,6 hektari suu-

rune

ala kuulub OÜle

toitlustus-majutus-

tankla,

kaetud pea kogu Haljala ja
Aaspere vaheline ala Tallinna-Narva maantee ääres ja
ka Rakvere-Haljala maantee
ümbrus liiklussõlme läheduses, kuid esimesena, nagu
juba mainitud, hakkavad investeerima-ehitama Vasta ja
Kaalu-Kiilu kinnistu omanikud.
Vasta arendusalal on ehitustegevus alanud. Vallavanem
Aadeli sõnul rajatakse sinna
sügiseks Neste automaattankla ning kaubamärgi

Sämmi Grill all tuntud söögikoht.
Hilisemas etapis on kavan-

datud tankla juurde pood

ning planeeringualale

bü-

jatootmishooned.
Arendajad on ASi Mäo Inroo-

vest. Neste Eesti

AS

ja

eraisik

Tauri Tänavots.
kõigil raha oli ja
läks, siis otsustasime,
juhatuse
Invest
palet
Sämmi
Grilli liige
tuleksEnno
jundada,“
ASi origiMäo
Vaab.
Sämmilausus
Grill n-ö
„Kui

veel

hästi

naalkujul on teatavasti tuntud japopulaarne söögikoht
Tallinna-Tartu maantee ääres Paide ristmikul Mäos.
„Haljala ristmik tundus oleva t sob iv ko h t,“ jätka s Va ab.
„Kuna kinnistu oli müüa, siis
ostsimegi selle ära. Aga kõik
see juhtus hea mitu aastat
tagasi, vahepeal tuli masu ja
muud probleemid. Nüüd on
aga paras aeg arendusega tõsiselt taas tegelema hakata.“
Kõnelause piirkonna detailplaneering valmis 2012. aas-

tal, ehitusprojekt tänavu kevadel.
„Meie ettevõttel Mäo Investil
on seal 4 hektarit maad.
Sämmi Grill sedakõike muidugi ei kata mõtleme, mis
sinna veel ehitada tasub,“ lisas Vaab.
Sämmi Grillkoos juurdepääsuteedega loodetakse valmis
saada 1. novembriks. „Kuna
esialgu on see üksik maja keset põldu, siis lasime arhitektidel ja kunstnikel täitsa
vabalt toimetada, peaks tu-

RATTABAAS
wwmrattabaas.ee

Lisaks plaanib Premium7
kaubamärgi all tegutsev Seven

Oil Est rekonstrueerida

ristmiku vahetus läheduses
asuva olemasoleva tankla kütusemahutid

maa

pannakse

sisse, uue ilme saab
tanklataristu ning laienda-

takse
„Loodan,

jaemüüki.

et

ja rajatavad

uus liiklussõlm
teenindusette-

võtted annavad

uue

Haljalale

elavdades
oluliselt ka transiitturismi,"
hingamise,

olivallavanem Leo

Aadel
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Öö silmusega kaelas ehk kuidas

FLEXA
Tööd saab

Tallinlane Priit Põder juhtus ühel 2010. aasta ööl meestega. Igatahes kaasa keegi ei tundnudki minu
võtsid nad neist vaid kaks. vastu huvi ega kutsunud korpealt nägema, kuidas kurjategijad asusid tühjenMinul
ja Peetril kui tunnistadagi välja. Tõtt öeldes poleks
dama Muugal tema naabersuvilat. Alljärgnev on
jad kästi politseil järgi sõita, ma enam vist läinud ka
Priit Põderi jutustus sellest ööst: kuidas politsei
et anda seal tunnistus.
oma nahk on ikka kallis.
„tõttas“ sündmuskohale vähemalt tund aega,
Vot niipalju siis naabrivalkuidas pätte kinni ei võetud ja kuidas tema kui
Hea, et tunnistajat
vest ja Eesti Politseist.
tunnistaja oleks peaaegu ise kongi sattunud. Lõkongi ei pandud
ka, sest
Kohtusüsteemist
duskaitse all. Nimelt
läksnatol
puks ka väljavõte jõustunud kohtuotsusest, mis,
Õues, Maardu politseimaja ööl tänu minukõnele tabaolgem ausad, on umbes sama „karm“ kui kõrukse taga pidime ootama tud viiest pätist kohtu alla aigendatud häälega manitsemine.
oma pool tundi. Põhjendati, nult kaks. Ühel neist on neli,
et meid ei saa sisse kutsuda,
teisel kuus klassi haridust ja

TOOTMISTÖÖTAJA

-

Sinu tööülesanneteks on:
Erinevate tööülesannete täitmine koostöös puidutöötlemise seadmete operaatoritega
Seadmete ja töövahendite hooldamine
■

•

Sinust võib saada meie meeskonna liige, kui:
Sa oled põhi- või keskharidusega
Sul on arvutialased algteadmised
Sul eesti ja/võj vene keele oskus suhtlus tasandil
Kasuks tuleb varasem töökogemuspuidutöötlemise valdkonnas
Sa oled usaldusväärne, kohusetundlik ja valmis meeskonnatööks
■

gu

•

•

•

•

•Tähtajalist töölepingut

•Kindlat sissetulekut
•

•

•

•

Unetu,
ühel 2010.

Busstransporti tööle ja tagasi (Rakverest, Sondast, Aserist, Kundast, Jõhvist)
Huvitavat tööd kaasaegses töökeskkonnas
Arenguvõimalusi rahvusvahelises ettevõttes

istunma ole, nagu

•

Täiendavat väljaõpet spetsialisti juhendamisel koha peal

Lisainfo: Töötajaid otsime nii Viru-Nigulasse kui Kadrinasse.
Töö on vahetustega, I vahetus 7.00-15.30 ning II vahetus 15.25-23.55.
Töö iseloom: Asukoht: Lääne-Virumaa. Tööleasumise aeg: niipea kui võimalik.
Kuulutus aegub: 19.juuni 2014,

välja.
Politsei saabus tunniga

Kontakt:

Pilt oli

selge: vargad. Naaber
elab igapäevaselt linnas ja ka
ülejärgmist naabrit polnud
kodus - olin ihuüksi.
Läksin õue. Õnnekson täna-

Kontaktisik: Katre Varipuu

Tänav ja/või maja:Tööstuse 27. Linn: Kadrina, Lääne-Virumaa, 45201
Telefon: +372 322 5598. Koduleht: http://www.flexa.ee

ü

1

1

�

aasta öösel kella 2

oma suvemaja köögis,
vaatasin telekat ja libistasin
õlut.Äkki näen: naaberkrundil veavad mingid võimsate
taskulampidega varustatud
tegelased midagi krundilt
ajal

Professionaalsuse tõstmisekssisekoolitust

*

FLEXA on üks Euroopa juhtivaid lastemööbli tootjaid. Flexa Eesti AS
pürgimuseks on olla efektiivsem ja innovaatilisem kvaliteetse lastemööbli
tootja üle terve maailma. Me toodame ainulaadseid ja paindlikke
voodikombinatsioonide süsteeme, mis pakuvad palju pikendus-ja
laiendusvõimalusi. Meie emaettevõte asub Taanis Hornsyldis, Horsensi
linna lähedal. Just sealt oleme FLEXA mööbli arendamist ja tootmist juba
1972. aastast juhtinud. Mööblit valmistatakse meie tehastes Eestis, mis
asuvad Viru-Nigulas ja Kadrinas. FLEXA tooteid müüakse kogu maailmas nii
ettevõtte 140 frantsiisikaupluses kui ka meie mööblikaupluste ja
müügikettide võrgustike kaudu.
FLEXA annab kogu maailmas tööd umbes 400 inimesele
www.flexa.dk

olemas mobiiltelefonid. Valisin 110 ja sain ühendustMaardu politseiga. Kuvarguse ohvriks langenud
naabriga ühendust ei
nud, siis tegin järgmise kõne

päeval

na

saa-

Peetri-

le,
suvila, muide,
teisele
kelle
naabrimehele

J

®E

sest „kurjategijatega tegeletakse“. Kui lõpuks külmunutena uksest sisse pääsesime
paar päeva tagasi samuti ja avaldust teha tahtsime,
öeldi, et Peeter pole momentühjaks tehtud.
Naaberkrundil jätkas samal dil mitte keegi ja temaltavalajal askeldamist viis pätti. dust ei võeta. Mina oleks
Nad nägid mind, aga neil oli tunnistajaks kõlvanud, aga
nende enda keeles öelduna kuna olin tarbinud alkoholi
„pohhui“, nad tassisid min(jõin ju kodus tõesti õlut),
geid asju, mis nagu hiljem siis „peate hommikuni end
selgus, olid saunaahjud, aia kongis välja magama, alles
siis võite tunnistuse kirjutaäärde edasi.
Peeter jõudis Mustamäelt da."
No mis meil üle jäi: allusime
Muugale poole tunniga, povõimu esindajatele ja sõitsilitsei saabumiseni sealt samalt kõrvalt Maardust kulus me sama targalt, ilma tunnistust andmata koju tagasi.
teine pool tundi veel. Aga valesti arvate, kui mõtlete, et Hea, et hing sisse jäi ja kongi
pätid selle aja peale plehku kinni ei pandud.
Järgmistel päevadel sain mipanid: kui politsei sündmuskohale jõudis, toimetasid tu ähvardavat telefonikõnet
need seltsimehed parajasti (kust nad mu numbri said?):
suvilas sees.
kui lähen tunnistust andma,
Ma võin ju olla subjektiivne,
võib juhtuda, et mu suvila
kuid minu arvates vestles läheb põlema.
politsei viie pätiga kui sõbraAga mis mul ikka minna -

oli

meil

pätid

mu tagasi

on nad jubaamvabaduses, kui po-

le juhtumisi uuesti kinni
kukkunud.
Mis oli päti palk?

Kohtutoimikute

kinnitavad,
kirjeldatud

koopiad

et Priit Põderi

loo eest said ka-

ristuse Maardust pärit Robert ja
Neist esimene

oli varemkaristatud kriminaalkorras kolmel ja väärErki.

teomenetluse korras viiel

korral, teine vastavalt kuuel
ja

viiel

korral.

Kohus menetles korraga mi-

tut nimetatud meeste süütegu.

Robert

tungis

Maardus
kust

laoruumi,
asuvasse
mitmesuguseid

varastas

esemeid. 2010. aasta märtsis
käis ta koos kaasosalisega
vargil

OG Elektra Maardu la-

Mida rohkem räägid, seda soodsam on

�

Valikus on kolm paketti. Mida mahukam pakett, seda soodsamalt räägid.
Esmalt mõtlegi läbi, kui tihti ja kellele helistamiseks telefoni kasutad. Kas sulle
piisab kuus 60 minutist (1,99 €/kuu), 120 minutist (3,59 €/kuu) või meeldib
pikalt rääkida ja soovid 240 minutit kõneaega (6,79 €). Kui mõni kuu helistad ka
rohkem, ära muretse, edasi räägid telefonipaketi minutihinnaga (Eesti-siseselt
3,5 senti/minut).

Minutipakett on soodsam

Näiteks kui rääkisid telefoniga 41 minutit kuus, maksid Elioni Kodupaketis
selle eest keskmiselt 2,20 €. Uues Minutipaketis saad 1,99 € eest rääkida
aga 60 minutit kuus.

Mobiilile ja lähiriiki helistad sama soodsalt
kui naaberkorterisse
“Mobiilile oli vanasti kallis helistada. Aga kus sa pääsed lapsed on Ju tihtikodust
eemal ja kättesaadavad ainult mobiililt. Minutipaketiga on Just see kaval, et mina
helistan mobiilile, aga hind on nagu helistaks lauatelefonile. Isegi oma pojale, kes
töötab Soomes, helistan mobiilile. Hind on aga ikka lauatelefoni oma. Alati sama
soodne. Ja mul on ka südarahul.
Salme, 71
-

”

Helista mobiilile sama
soodsalt kui lauatelefonile
Elioni uued Minutipaketid muudavad lauatelefonilt helistamise senisest
soodsamaks. Kindla kuutasu eest saad kindla hulga kõneminuteid ja nende
minutite eest helistad sinna, kuhu soovid. Ükskõik, kas teed kõne
tavatelefonile, mobiilile või naaberriikidesse.

näiteks

2009. aasta novembris sisse

Minutipaketid � elion.ee

9m

loo-

praeguseks

vahendas
Aivar Ojaperv

Ettevõte pakub:

on

selgub,

Enam ei pea lauatelefonilt tehtud kõnede hinna pärast muretsema.
Mobiilile helistad sama soodsalt kui tavatelefonile. Sama hinnaga helistad
ka Rootsi, Soome, Taani, Norra, Läti, Leedu ja Venemaa lauatelefonidele
ning mobiilinumbritele.

Kolme sõbraga räägi piiramatult tasuta
Minutipaketiga saad valida ka sõbranumbrid. Vali sõbranumbriteks nemad,
kes kasutavad samuti Elioni lauatelefoni. Neile helistad piiramatult tasuta ja
sõbranumbritele tehtud kõnesid Minutipaketi minutite hulka ei arvestata.

Soodne just Elioni klientidele
Minutipaketi kõneminutitel puudub kõnealustustasu. Tasub teada ka seda,
et Minutipakett on soodne just Elioni nutiTV ja Elioni interneti klientidele kui
need ei ole tellitud, lisandub Minutipaketile alusühenduse kuutasu 6,33 €.
-

Kuidas Minutipakett! tellida?
Minutipakett telli lähimast Elioni poest, telefonilt 165, Elioni nutiTV ekraanilt,
Elioni iseteenindusest elion.ee või kirjuta e-posti aadressile info@elion.ee.

MUST KROONIKA

riik suhtub kurjategijatesse

2. juunil teatati politseile,
et Rakkest

250 liitrit diislikütust, muruniitja, võsalõikur ja
muid esemeid. Kogukahju
on 1250 eurot.

31. mail kella 9 paiku tun-

-

giti Kundas Mäe tänava
korteris tüli käigus kallale

suvilavarguse eest, muuhulgas selgus ka, et just tema oli
vargil käinud
mainitud Peetri suvilas. Kusjuures

68aastasele mehele. Kaht-

varem

lustatavana kuulati
67aastane naine.

Peetrile tekitas ta näiteks
enam kui 47 OOOkroonise

1. juunil kella 11.30 ajal

karistuste liitmist-la-

naisele.

hutamist tuli Robertil vangi
minna 6

kuuks ja 20päevaks,
poolteiseks
aastaks.
Erkil
„01en keskharidusega eluaegne kraana- ja bussijuht ja
ei
vist asjadest

saa

31. mail teatati politseile,
et Rakkest

enam

irooniliselt kokku.

28. mail teatati politseile,
et Tapa vallastKõrvekülast
varastati
osaühingule
kuuluvalt kinnistult 280
tihumeetrit männipuid.
Kahju on 16 800 eurot.

„Need nelja ja kuue klassi
haridusega tüübid jalutavad
Muuga ja Maardu vahel
praeguseks vabade meesteringi ning ehitavad kommunismi. Nende poolt tekitatud kahju
lootusetu tagasi saada. Minu kallis kooli-

na

on

2. juunil kell 11.27 sai häirekeskus teate, et Kunda
linnas on Estonian Cell-i
territooriumil põlema süttinud puukoorekuhi. Tulekahju lähedal asuvaid
hooneid ei ohustanud.
Päästjad kustutasid tulekahju kella 15.58ks.

õde Lihula Keskkoolist Luule
Komissarov
selle kohta
ütleb

-

kas me tõesti sellist Eestit
tahtsimegi?"

4

KOGU

SPORT

Hroonikeskuses
E-R

*

?no/ A

L
P

V.
V

9.00-19.OQ

9.00-17.00
10.00-15.00
/m

v Nägemise kontroll prillitellijatele

prilliraamidN
C\

TERVE EESTI
/

Eesti Optik

Tähe tänava

kortermaja trepikojast varastati jalgratas Classic.
Kahju on 177 eurot.

teema

„tšort paberi pazhaaluista

üle

tungiti Kadrina bussipeatuses kallale 32aastasele

kahju.

aru," võttis Priit Põder

Mäe tänaval

asuvast angaarist varastati

os ja septembris tühjendas
ühe auto. Oktoobris jäi ta
eelkirjeldatud loos vahele
katsega varastada 8 saunaahju need oli plaanis viia
metallikokkuostu,
ei kusagile
mujale.sai süüdistuse
mitme
Erki

Pärast

5
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VAATAB

KOOS

alates

TASUTA!

7 juuni, 13 juuni ja 20 juuni

Eelregistreerimine telefonil 322 3354
T-R9-18

L9- 14
Rakvere, Tallinna tn 16

JA NÄEB!

Täpsemad kampaaniareeglid kauplusest ja koduleheltwww.optika.ee
*

Pakkumine kehtib raamide ja klaaside koosostul

6
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Haridusminister käis Tapal
erikooli nurgakivi panemas
Haridus-

ja teadusminister
Jevgeni Ossinovski pani nurgakivi Tapa kasvatusraskustega õpilaste riigikooli juurdeehitusele, kuhu tuleb ka
koolil seni puudunud spordisaal.
Ossinovski sõnul vajavad
kasvatusraskustega noored
ja nende õpetajad erilisi ning
häid tingimusi. 2015. aasta
algul valmiv uus õppehoone
annab koolile võimaluse vabaneda senisest erikooli negatiivsest mainest ja ja vältida sinna sattunud noorte
ühiskondlikku sildistamist.
„Uues koolis saame pakkuda
kasvatusraskustega noortele
paremat tuge, mis võimaldab neil saada ühiskonna
täisväärtuslikeks
liikmeteks, “ sõnas minister eelmisel reedel toimunud nurgakivipanekul. Nurgakivi kapslis olid Tapa valla ajalehed.
Jevgeni Ossinivski seisab uue hoone karkassipostide vahel. Taustal senine õppehoone, mille
Väärib märkimist, et hariosaline lammutamine on juba alanud.
Foto: RKAS
dusminister on ka ise koolikõik muud hoone osad asenpõlves Tapal koolis käinud.
tupidav hoone. Valdavalt miljonit eurot. Aktiivne töö
Valmivas koolikompleksis on datakse uutega. Ehitust juhkolmekorruselise koolihooobjektil algas märtsis. Raha
täiesti koolihoone,
senine
uus osa, lisaks
millest
re- tiva Riigi Kinnisvara ASi ees- ne suurus saab olema 3725 tuleb Euroopa Regionaalajääb alles vaid hoone karp, märk on anda kooliperele
ruutmeetrit, ehitab ja rerengu Fondilt ning riigilt.
üle funktsionaalne nõuetele konstrueerib AS Semuehitus
ning töö läheb maksma 3,1
vastav, energiasäästlik ja vasTõnu Lilleorg
konstrueeritakse

täielikult

Ligikaudu selline näeb välja Tapa Erikooli hoonetekompleks
pärast valmimist.
Fotorealism: Arhitektibüroo FP

Vajad kindlustust?
Võta iizilt!
IIZI Kindlustusmaakler aitab leida
sinule parima kindlustuse.

Asume Niine 2 (endine Nurga Äri maja)
Avatud oleme E-R 09.00

-

17.00 (lõuna 13.00

-

13.30)

+372 512 1607 | luule.nirgi@iizi.ee
Kindlustusteenuse pakkuja on IIZI Kindlustusmaakler AS. Tutvu kindlustustingimustega www.iizi.ee või küsi lisainfot 16660.

Uudised

Kuulutaja reede, 6. juuni 2014

IIZI Kindlustusmaakler
ASi Rakvere esindus asub uues kohas
IIZI Kindlustusmaakler ASi
Rakvere esindus on kolinud
ja asub nüüd uues kohas.
Alates juunikuust oodatakse
külastajaid aadressil Niine 2,
Rakvere. Tegemist on endise
Nurga Äri majaga.
IIZI kontor on senisest parema asukohaga, andes võimaluse oma kindlustusega
seotud küsimustele ja soovidele kiiremalt ning mugavamalt vastused saada. Kontor
paikneb suuremate teede läheduses, nii väldivad autoga
liiklejad vältida kesklinna
sissesõitmist, saades tänu
sellele kiirema asjaajamise.
Ka ei pea muret tundmapar-

il Md

0

MODRIKU

LÄÄNE-VIRÜ

RAKEN D U SKÕ RG KO OL

Väärikas algus

-

parem tulevik!

Rakenduskõrgharidus, õppeaeg 3-3,5 aastat
Sotsiaaltöö

Majandusarvestus
Kaubandusökonoomika
Juhiabi
Majandusinfoslisteemide korraldamine

Ärijuhtimine
Spetsialiseerutakse finantsjuhtimisele ja
personalijuhtimisele, õppeaeg 3,5 aastat.
Kutseõpe keskhariduse baasil, õppeaeg
Majandusarvestus
Müügikorraldus

2 aastat

Ärikorraidus
Tarkvara arendus
Sekretäritöö

Hooldustöötaja

Kutseõpe keskhariduse baasil, õppeaeg 1 aasta
Väikeettevõtlus

Töökohapõhine õpe keskhariduse baasil, õppeaeg 2 aastat
Hooldustöötaja
Müügikorraldus
Kutseõpe keskhariduse baasil erialade lõpetajatel on võimalus
jätkata õpinguid rakenduskõrghariduse omandamiseks.
Õppevormid: päevane, õhtune ja kaugõpe.

kimiskoha pärast, sest maja

ees on ruumi parkimiseks,
sõiduki saab jätta kohe ukse
ette.

IIZI

d aol

DD0|ona|p|a ü

Kindlustusmaakleris

saab võrrelda 9 kindlustus-

seltsi pakkumisi ja vormistada endale kõige soodsama
kindlustuspoliisi. Hiljuti tuli
IIZI Kindlustusmaakler AS

Vastuvõtutingimused

turule ka uudse IIZI Kah-

juabi teenusega, et muuta
autokindlustuse sõlminud
inimeste elu senisest veelgi
lihtsamaks. Kahjuabi teenusega pakub IIZI Kindlustusmaakler abi probleemsete
kindlustusjuhtumite lahendamisel.

DOOR

Kontor on avatud E-R 9-17,
lõuna 13-13.30.
Telefon: 512 1607, 16 660.
Vaata ka: www.iizi.ee
IIZI Kindlustusmaakler AS
on Eesti suurim kindlustusvahendusettevõte, mis pakub kvaliteetset maakleritee-

nust väike- kui ka suurklien-

tidele personaallahenduste
ja suurima internetipõhise
iseteeninduskeskkonna kaudu.
IIZI Kindlustusmaakler AS
tegutseb turul aastast 2001
ning on tänaseks suurima

Laupäeval,7.juunil kella 10 kuni 13 toimub
AS JELD-WEN Eesti tehases uste ja uksetarvikute
•

•

•

TEHASEMUUK
Tasumine ainult sularahas.
JELD-WEN Eesti AS Arkna tee 1 44317 Rakvere.

JELD-WEN Eesti AS, Arkna tee 1,4431 7 RAKVERE

KOTT GRI1XSÜTT

Rakvere

Rägavere tee 44

www.a-ulevaatus.ee

Võimalus on siin:

Kuulutaja

tel 322 3290

TERETULEMAST

Muru niitmine,trimmerdamine,
hekkide pügamine

reklaam@kuulutaja.ee
32 25 090

www.linnaking.ee
10 18

Muru niitmine

NM

a

V A

»

<

VAATA KA

L
.

Kus on
Sinu
reklaam?

T ri

e -KING

•

’

E-R9-18

TALLINNA

19-14

(Parkla

10 15
RAKVERE

maja

taga)

TEHNOÜLEVAATUSELE

'mitoerg
*£

http://www.lvrkk.ee

4.-14. juuni
baleriinad 10-13 €

laanipaevani v
kõigile sõiduauto
ülevaatusele tulijatele

r

TASUTA kaasa!
Lisaks loosime välja

e-post; vastuvott@lvrkk.ee
infotel: 329 5956
faks: 329 5951

Mõdriku
Vinni vald
46609 Lääne-Virumaa

s

GRILLAHJU!
JELD-WEN Eesti AS kuulub maailma suurima ukse-ja aknatootja
JELD-WEN Inc. koosseisu. Rakveres asuva tehase peamisteks
toodeteks on siseuksed ja ukselengid.

Kuulutaja

Tiigivahe tee 2

(S) Ülevaatus

SOLUTIONS

•

maaklerina saavutanud Eestis 22protsendilise turuosa.
Rahvusvaheliselt
ollakse
esindatud Läti ja Soome turul.

Vastuvõtt kutseõppe ja rakenduskõrghariduse õppekavadele
toimub keskhariduse baasil lõputunnistuse keskmise hinde alusel.
Üliõpilaskandidaadid, kelle lõputunnistuse keskmine
hinne on madalam kui 3,5, arvatakse vastuvõtu reservi.
Dokumente võetakse vastu: 1. juuli- 8. august 2014,
tööpäevadel kell 8.30- 16.00 või SAIS (www.sais.ee).

Sõidüautodejjälväikekaumkute:

£

Meie hoolitseme Sinu auto eest!

r.emant
■hääldus

ttsMIastendpA:1
diagnostika

•

www.marbergkinnisvara.eu | avo@marbergkinnisvara.eu | tel 5302 5650

Y

Avamishinnad:

rehvivahetus
VarUOSadC müük
CarDrive 0U

•Hooldus- ja remonditööd 23€/tund
•

Diagnostika ja elektritööd 29€/tund

«Sildade kontroll ja reguleerimine 28€/tk
Hinnad sisaldavadkäibemaksu.

Kauba 3 Rakvere Tel 50 73 030

info@cardrive.ee www.cardrive.ee

7
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Tasub teada
MÕNE REAGA

JURIST
ANNAB NÕU
Lugeja küsib: Kui palju on
mul
õigus
pausidele
12tunnise tööpäeva jooksul?
Vastab Tööinspektsiooni
inspektsiooni
Lõuna
Anne Simmulmann
tööinspektor-jurist
Töölepingu seaduse § 47 lg 2 alusel
nähakse töötajale ette
6tunnise töötamise kohta
tööpäevasisene vaheaeg
vähemalt 30 min. Tegemist on tavaliselt puhkeajaga einetamiseks ja
puhkamiseks, mida tööaja
hulka ei arvestata.

Sushi Tigeri peotelgis toimub
leiliviskamise võistlus

Kuursaali värskema ilmega kaasneb ka varasemast rohkem rohelust.

Rakvere Linnapäevadeks püstitatakse Sushi Tigeri restorani hoovile peotelk. Suur suvepidu toimub juba teist aastat.
Möödunud aastal külastas kahel päeval peotelki üle tuhande inimese, mis andis Sushi Tigeri juhatajale Aire
Kronbergile kindlustunde sündmus traditsiooniks muuta.
Tänavu on peaesinejaks palutud Tanel Padar ja The Sun.
spetsiaalselt
Tuhkanen, Black
Vürtsi hullutanud
lisavad Kairit
Velvet ja
tantsumuusika
kollektiiv
Caater.
Plaate

masse
selle

sündmuse

tarvis

keerutab

taas

kokku

tulnud

legendaarne

90ndatel

rahva-

Märt Rannamäe.

pakutakse võimalust osa saada leiliviskamise võistlusest. Selle tarvis on peoplatsile kutsutud
saunabuss.Osaleda saavad nii meeskonnad kui ka üksvõistlejad. Leiliviskamise võistluse osavõtutasu on 12 eu-

Kuursaalis saab jälle
süüa ning pidu pidada

Lisaks muusikale

rot, võistlusest osavõtt tagab ka tasuta sissepääsu õhtuse-

on eelvoorud

le peole. Võistlusel
pääsevad täisealised
et võistlejad osalevad

ja finaalvoor. Võistlema
saunasõbrad. Korraldaja manitseb,
võistlusel omal vastutusel. Soovijatel tuleb võistlusele eelregistreerida. Võistlust juhib ja

kommenteerib

Peotelk on
kell
vi

saunamees ja

õhtujuht

Pavo Raudsepp.

avapäeavatud 6. ja juunil. Väravad
19 ja pühapäeval kell Piletid müügil Piletilemüügipunktides.

val

on

7.

avatakse

18.

Telli: 55 000 87
e-kirl: info@koliauto.ee

V

j-.'

1 Väikeveod

Eesti linnades

■ Kolimine, tõstetöö ja montaaž
1 Ebavajaliku äravedu
'

Pakkematerjalide müük

www.koliauto.ee

UKSEKESKUS
-

-

-

-

-

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
u nt*

(4

mjnpüüD
HOMISJONIPOOD

Poolteist kuud remondis olnud Kuursaal
avas esmaspäeval taas
uksed. Rakvere linna
ilmselt suurim avalik
söögikoht sai värskema
ilme, välja on vahetatud mööbel ning ka leti ees ja taga on muudatusi.

•

Kümne aasta jooksul ei teinud me seal üldse remonti,
ka mööbel hakkas väsima.
Ajaga tuleb kaasas käia ning
interjööri muuta.“
Kuursaal on tuntud nii söögi- kui ka peokohana. Eriti
on hinnatud sealsed lõunasöögid, mis Otsa kinnitusel
on Rakvere
soodsaimad.
"Hästi on peale läinud see, et
iga
päev
salateid,
mida
on
järgi oma
praele
lisasaabklient
da.“

sa ja kärata. „Remondi ajal
toitlustasime oma kundesid
sama menüüga siinsamas
kõrval asuvas Wesenbergi
pubis," selgitas Ots, kes on
ka pubi üks omanikke. „Eks
oleme inimesed kümne aasta jooksul juba sisse söötnud,
kes meilkäima on harnud."
Kuursaal
hea koht pidude

klientide
Kuursaalis polnud,pigem oli tekkinud saba. seda vaatama-

avame veel väliterrassi, mida

oma suva

käega

7-8,

Aivar Ojaperv
Kuursaali haldava Wesmo
OÜ juhatuse liige Andres Ots
ütles, et sanitaarremont oli
hädavajalik. „Kui me 2004.
aastal Kuursaali avasime, siis
oli see meie jaoks esialgu kui
suvine grillimiskoht," rääkis
ta. „Läks aga teisiti ja Kuursaal jäi avatuks aasta ringi.

ja

Vähemal
t kolmapäeva
lõuna
ajal
puudust
ta

Ja

asjaolule,

et

söögikoht

ju poolteist kuud
(taas)avas uksed
maspäeval ilma

oli

kinni ning
alles es-

see

junud,

on

on

pidamiseks,

truuks

sinna mahub

ära ka parajalt
„Korraga

jää-

suur pulm.

mahub sööma um-

bes 150 inimest," kinnitas
Andres Ots. „Nädala pärast
samuti

kõpitsesime.

on kavas

Suvel

korraldada nädala-

vahetustel ka kontserte ning
muud põnevat."

tervishoiu

tööohutuse

lg

suure füüsilise

3(1)

vaimse

või

töökoormuse, pikaajalises

sundasendis töötamise

monotoonse

või

hul

suurema ki-

ja

9

tööpäeva

tuse jooksul
arvestatakse

töö

Politsei ja vabatahtlikud merepäästjad
harjutavad Käsmus koostööd
Reedel 6. juunil toimub Käsmus politsei ja vabatahtlike
merepäästjate rahvusvaheline ühisõppus.
Õppuse üldjuhi, PPA merehaldustalituse juhi Rene Alliku sõnul on õppuse eesmärgiks harjutada koostööd
ametkondade, teenistuste ja
vabatahtlike merepäästjate
vahel, et reageerida reaalsete
merepäästesündmuste lahendamisel kiiresti ja efektiivselt. „Lisaks katsetame
uut sideskeemi ja juhtimissüsteemi. Uus element on ka

õppusesse põimitud taktikaline politseiline tegevus mere peal,“ ütles Allik.
Legendi järgi on lõbusõi-

-

dualuse Wiking pardal inimene, kes on tekitanud teistele reisijatele ja meeskonnaliikmetele kehavigastusi
ning on sulgenud end masinaruumi. Paanikas reisijad
on lasknud päästeparved
vette ja hüpanud üle parda.
Rahvusvahelise
õppuse
vaatlejana osalevad Soome
vabatahtlikud merepäästjad
ja päästeliitlased. „Eesti ja
Soome vahel on merepäästes väga tihe igapäevane
koostöö, sest meie vastutusalad on kõrvuti ning oluline
on jagada teineteisega parimat praktikat ja kogemusi,"
ütles Allik.
Eesti Vabatahtliku Mere- ja

Järvepääste juhatuse esime-

he Ene Kalmuse sõnul annavad õppused väärtuslikke
kogemusi erinevates keerulistes tingimustes reageerimiseks. Lisaks pakuvad õppused võimaluse harjutada
koostööd riiklike struktuuridega. „Eesti vabatahtlik meja järvepääste on iseseisev organisatsioon ja partner riigile. Mida tihedam ja
regulaarsem on meie koostöö, seda tulemuslikum on
ühine tegutsemine kriisisituatsioonides,“ selgitas Kalmus.

re-

vaheajad, mis

tööaja

hulka.

olenevalt töö iseloomust näeb seadus ette

ka teatud erisused töö-

päevasiseste puhkeaegade
Nimetatud pausi-

osas.

de pikkuseks

on

10

•

Telefon 324 4240

REMONT, OST, MUUK

15

minutit. Õigus puhkepausidele on näiteks müüjatel, kassapidajatel, liini-

töötajatel, baaridaamidel,
ettekandjatel jne.

Nende

pauside võrra tööpäev ei
pikene.
Neil töötajatel, kes töötavad kuvariga, tööandja

on

kohustatud töö korraldama nii, et oleks võimalik
tööpäeva

kestel

perioodi-

liselt pidada puhkepause

vähemalt 10% töötamise

ajast.

Kuulutaja

Kuulutaja

suur valik naistele (hind 185 €), lastele (hind alates 75

E-R 9.30-17.00 L 9.30-14.00

pu-

või töövahe-

Seega

Jalgrattad

Rakvere Vilde 14 bussijaama vastas

Foto: Aivar Ojaperv

Kui tegemist on 12tunnise
tööpäevaga, tuleb seaduse
kohaselt tõepoolest töötajale ette näha üks 30minutiline tööpäevasisene vaheaeg. Kui aga tööpäev on
12 tunnist pikem, siis tuleb töötajale tööpäeva
sees tagada vähemaltkaks
30minutilist
vaheaega.
Seejuures on oluline märkida, et tööandja ja töötaja võivad, arvestades töö
iseloomu, kokku leppida
ka pikemas tööpäevasiseses vaheajas. Üldjuhul
võib töötaja kasutada seda aega oma äranägemise
järgi, kusjuures võib ka
lahkuda töökohast. Vaheaega tööaja hulka ei arvestata. Kui aga puudub võimalus töökohast lahkumiseks (näiteks lasteaed, kus
pole võimalik lapsi järelevalveta jätta), loetakse see
aeg tööaja hulka.
Samuti tuleb tööandjal arvestada,
seaduse §
et tulenevaltpeab
töötöötajale võimaldama

—

€)

Hiina rollerid, ATV-d, krossikad

9

Tasub teada
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Saka vääris paremat
Möödunud pühapäeval tähistati Ida-Virumaal Saka
mõisas peahoone 150. ja Saka Cliff Hotelli kümnendat
aastapäeva. 14 aastaga on
mõisa omanikud Eha ja Tõnis Kaasik nõukogude aastail
piirivalvekasarmuks
olnud
mõisahoone muutnud Põhja-Eestipankranniku pärliks.
Sünnipäeva puhul toimus
mõisas pidulik kontsert ja
vastuvõtt.

Tähtpäevaks valmis ka Tõnis
Kaasiku raamat „Saka mõis varemetest
pankranniku
pärliks", mis rohke pildimaterjali toel räägib loo, kuidas
üks perekond on neljateistkümne aastaga loonud rää-

Võidu tn 2
E R 08:30 18:00
L
10:00 15:00
-

-

-

mas

nõukogude

militaarob-

jektist kõigile külastajatele

-

Suur-Saka (Gross-Sack) ja
Sackhofi
kandnud mõjutusi, kuid peahoone on
sajandil
pämõis rajatikui
17.Rootsi
Adolf kinkis
pigem Itaalia renessansiarkuninsealsed maad 1626. aastal hitektuuri näide, erinedes
Sotimaalt pärit Jürgen (Jöoluliselt enamikust Eesti
ran) Lesliele. Praeguse, 1862- mõisatest.
1939. aastal sai Sakast milipüstitatud mõisahoone
taartander. Strateegiline asuehitajaks oli pikaajaline Eesnime

seda,

Gustav

II

64

timaa maanõunik Oscar

koht Soome lahe kõrgel kal-

Gustav Woldemar Konrad dal pakkus
sõjavägedele
von Löwis of Menar. Saka head tugipunkti nii suurtükimõisnike tausta arvestades patareide paigutamiseks kui
võiks ehitises eeldada Šoti merepiiri valvamiseks. Saka
mõisas ja pargis paiknes eri

komplekt SELINA

suletud

580 50 767
Arkna tee

avatud tänapäevase loodusja puhkekeskuse.
rast
gas

P

Tel:

aegadel kolme riigi sõjavägi:
Eesti
rannakaitsepatarei,
Waffen-SS väeosa (1941-44)
ning Nõukogude piirivalve.
Pärast Nõukogude sõjaväe
lahkumist jäi Saka mõis peremehetuks.
Saka mõisa taastamine algas
2001. aastal, mil Eesti riik
müüs avalikul enampakkumisel mõisa

peahoone

dengina lõpetas Tõnis Kaasik 1971. aastal oma Põh-

910.-

oma sõnad ellu viia,” lausus
Saka mõisa omanik Tõnis
Kaasik.

vare-

AVAMISE HINNAD!!!
Alates 6 EUR

Kuulutaja

3+1+1

625.-

komplekt LIIGA

KASUTA VÕIMALUST!
VAATA HINDA!

515.-

nurgadiivanvoodi REGIS

nurgadiivanvoodi BOSTON M

nurgadiivanvoodi NAGLIS

850.-575.739.-609.-

nurgadiivanvoodi MINIJA

nurgadiivanvoodi EMA-2

Vtnõidu

kätte harukordse võimaluse

geograafiatuTartu
med Ülikooli
erakätesse.

nurgadiivanvoodi MEDEJA

nurgadiivanvoodi SELINA

Jaama tn

hendusliku lausega: „Saka
väärib paremat.” „30 aastat
hiljem mängis saatus mulle

3+1+1

1098.- 810.-

-

Käsipesu
Sisepesu
Vahatamine

ja-Eesti pankranniku jugasid
puudutava diplomitöö tä-

komplekt GLORIA

komplekt KARMELA

-

diivanvoodi RECORD

nurgadiivanvoodi JULIJA

diivanvoodi TYRA

nurgadiivanvoodi BITE

525.-

diivanvoodi SIMONA-1

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

diivanvoodi FLORIDA

metallvoodi BELLA

kapp ALMA

köök PRIMO

270.-

219.- 70.-al.

köök NADIA

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

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

•

köök SMILE

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

köök MORENA

on

*Pilt

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

•

W W W

tähendusga

.

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

.

E E
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Rakvere Maxima X kauplus
ootab oma meeskonda:
PEAKASSAPIDAJAT

VAHETUSEVANEMA ASETÄITJAT

MÜÜJA-KASSAPIDAJAT
SAALITÖÖTAJAT
TRANSPORDITÖÖLIST
Ettevõte garanteerib:
sõidukulu kompensatsiooni

stabiilse palga
sotsiaalsed garantiid
tasuta lõunasöögid
erinevad motivatsioonipaketid
tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee tel: 6023116

Kuulutaja reede, 6. juuni 2014

Töö ja koolitus 11
Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

Kvaliteet Kliima
võtab tööle kogemustega

RAKVERES
B-kat 16.06

TÖÖMEHE

C-kat 09.06

Tööd saab
OPERAATOR(profiilhöövlid ja puurpingid)
Sinu tööülesanneteks on:

CE-kat 16.06

A-kat 10.06, 24.06
Esmaabi koolitus 13.06, 27.06
Veoautojuhi ametikoolitus 28.06

Tel 53 451 061,
324 0893,
darja@autosoit.ee,

www.autosoit.ee

Kasuks tulevad teadmised kütte, ventilatsiooni või jahutus erialal
Telefon: 53 476 476,Kreutzwaldi 22A, 44314, Rakvere

Puidutöötlemise seadme seadistaminevastavalt joonistele

•

•

•

Pool-ja valmistoodangu tulemuslikvalmistamine vastavalt tehnoloogiale
Seadmete ja töövahendite hooldamine

Sinust võib saada meie meeskonna liige, kui:
Sa oled keskharidusega
Sul eesti ja vene keele oskus suhtlus tasandil,kasuks tuleb inglise keele oskus
Sul on tehniline taiplikkus ja loogiline mõtlemine
Sa oled usaldusväärne,kohusetundlik ja valmis meeskonnatööks

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

www.e-autokool.ee

LSO Sisustus võtab tööle

•

•

•

•UUS! T-kategooria (traktor) koolitus algab 26.06 kell 18.00
Veoauto-, bussi-ja taksojuhtide ametikoolitus (35 tundi)

ABITÖÖLISE
PINGITÖÖLISE

ko(ba•uDs-llekigt)uteaso1blri8.08.6 00

juba
tootmist
ja
arendamist
mööbli
FLEXA
oleme
sealt
Just
lähedal.
linna

•

Ettevõte pakub:
Kindlat sissetulekut

•

•

•

•

•

algab 07.06 kell 10.00
C-, CE-kategooria koolitus algab 09.06 kell 18.00
D-kategooria (buss) koolitus algab 18.06 kell 18.00

•

Busstransporti tööle ja tagasi (Kundast, Aserist, Sondast, Rakverest, Jõhvist)
Huvitavat tööd kaasaegses töökeskkonnas
Arenguvõimalusi rahvusvahelises ettevõttes

•

Professionaalsuse tõstmisekssisekoolitust
Täiendavat väljaõpet spetsialisti juhendamisel koha peal

Lisainfo: Töötajaid otsime nii Viru-Nigulasse kui Kadrinasse.

LUKKSEPP-KEEVITAJA

Töö on vahetustega, I vahetus 7.00-15.30 ning II vahetus 15.25-23.55.
Töö iseloom: Asukoht: Lääne-Virumaa. Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.
Kontakt:

TOOTMISTÖÖLISI

Kontaktisik: Katre Varipuu

on üks Euroopa juhtivaid lastemööbli tootjaid. Flexa Eesti AS
pürgimuseks on olla efektiivsem ja innovaatilisem kvaliteetse lastemööbli
tootja üle terve maailma. Me toodame ainulaadseid ja paindlikke
voodikombinatsioonide süsteeme, mis pakuvad palju pikendus-ja
laiendusvõimalusi. Meie emaettevõte asub Taanis Hornsyldis, Horsensi
linna lähedal. Just sealt oleme FLEXA mööbli arendamist ja tootmist juba
1972. aastast juhtinud. Mööblit valmistatakse meie tehastes Eestis, mis
asuvad Viru-Nigulas ja Kadrinas. FLEXA tooteid müüakse kogu maailmas nii
ettevõtte 140 frantsiisikaupluses kui ka meie mööblikaupluste ja
müügikettide võrgustike kaudu.
FLEXA annab kogu maailmas tööd umbes 400 inimesele
www.flexa.dk

FLEXA

autode/haagiste
keevitus-remonditöödeks

Aeroc Jämerä AS poorbetoontoodete tehas
Lääne-Virumaal Andjal võtab tööle

Kuulutus aegub: 19. juuni 2014.

Telefon: +372 322 5598. Koduleht: http://www.flexa.ee

Info tööpäeviti 8.00-17.00 mob 5154253, e-post: info@lsosisustus.ee

Egesten Transport OÜ võtab tööle

•

Tänav ja/või maja: Tööstuse 27. Linn:Kadrina, Lääne-Virumaa, 45201

Tööpäev:
8.00-17.00

TOOTMISTÖÖLISI

(alumiiniumhaagiste ja paakide keevitus)

Nõuded:
-

Tel 502 7811

pingetaluvust

-korrektsust ning kohusetundlikkust
-valmidus vahetustega tööks
-soov omandada ja õppida uusi oskuseid
Ettevõte pakub:
-

vahetustega tööd

-

transporti tööle ja tagasi (Kunda,

-

sobivusel tähtajatut töölepingut

-

kohapeal väljaõpet

Rakvere, Kiviõli, Aseri, Haljala, Essu)
AS Palmako on rahvusvahelisse metsatööstusgruppi Lemeks kuuluv juhtiv frees-prussist

-tööriietust

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

Lisainfo telefonil 329 5050, 329 5055, e-mailil
karmo.kapstas@aeroc.ee või tehases.

AS Palmako pakub tööd Laekveres
PÄTS Suvekohvik VÕSUL
PAKUB TÖÖD suveperioodiks

(juuni-august):

TOOTMISTÖÖTAJATELE
Tööülesandeks on:
•

KLIENDI-

•

TEENINDAJATELE

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

tootmise abitööd
Eeldame:
•

Tööülesanded:

klientide teenindamine

•

Eeldused kandidaadile:

hea suhtlemisoskus

ja

•

pingetaluvus,

omab eelnevat töökogemust (eelistatud tööstuses)
on korrektne, täpne ja valmis meeskonnatööks
on valmis füüsiliseks tööks kahes vahetuses

Tööaeg: kahes vahetuses 6.00-14.30 ja 14.30-23.00

teenindusvalmidus, eesti ja
inglise keele oskus, erialased

teadmised teenindusest
toitlustamisest

•

ja

Saada kohe CV pitsa@pats.ee

Kandideerimiseks palume saata CV hiljemalt 20. juuniks 2014
aadressile aivar.kaldaru@palmako.ee Lisainfo www.palmako.ee või
helistada tel 52 09 940, koduleht: http://www.palmako.ee

Kuulutaja reede, 6. juuni 2014
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Prantsuse maamehed
taaskohtuvad graniitvillas

„Kapten Granti lastes“ mängivad Teele Kaljuvee-O` Brock
Foto: Jaanus Laagriküll
ja Märten Männiste.

Rakverlased
teevad pealinnas suveteatrit

Rakvere teatrikultuuri kõrget taset näitab viie meie linlase
osalemine Tallinna suvetükkides.

Juunis tuleb Lennusadamas publiku ette jäämurdjast
Suur Tõll pajatav "Jäämurdja sajand", kus laevakaptenit
mängib Üllar Saaremäe. Näitleja sõnul on tegu poeetilise
tagasivaatega sajandile koos muusika, filmimaterjali ja
massistseenidega. „Sellest ei tule selline üksühene draama, näitleja,
suus, ja hakkab
lavale, piip
et Saaremäe
lavapartneriks
kapteni
kelle tuleb
naise rääkiMartma "Naabriplikast".
Juulis etendub teletorni jalamil koguperetükk „Dara-Bara“, mille kirjutas Erni Kask, Rakvere Teatri välissuhtleja.

noore

läinudkasüte

ma,on,telaemvakapte“ni a

osas on

Loore

Tükis satub teletornis elav tehnikahuviline poiss ETI teist-

sugusele planeedile, kus tal tuleb hakkama saada."Mulle
tundub hakkama saamine olevat tuleviku võtmeküsimus
meile, eesti inimestele, kes me maailma väiksemaks muutumise tulemusena puutume kokku võõraste keelte, kommete ja kultuuridega," lausus Kask. „Kui me siiani pole seosanud, siis nüüd
viimane aeg õppida viisakust,
tolerantsi teistsuguste vastu ja koostööd nendega. See
ülesanne ka publikule, sest sellist lavastust pole nad ilmnäinud," looritas Kask lavastuse pisukeselt kunagi

on

on

da

varem

se salapäraga.

Kaasa lööb tükis ka Lehtsest pärit Elina

Born.
Augustis etendub Lennusadama suurel kaiäärsel platsil
koguperetükk "Kapten Granti lapsed", mis on ilmselt nii
ritükk. Ühes peaosas astub üles Rakvere koolitüdruk Teele
eelarve

kui

Kalju

publikuhulga

poolest

suurim

sellesuvine

teat-

vee-O'Brock. Tema sõnul annavad tüki õnnestumi-

seks lootust nii mängupaik kui algmaterjal. Tükisümbermaailmareisi tegev Suur
on neiu sõnul väga ilus.
"Raamat on ka väga lahe, 600 lehekülge läks lennates,"
lausus noor näitleja. Rolli sai Kaljuvee-O'Brock tänu eduTõll

le üleriigilisel osatäitjate leidmise konkursil. Suvevälisel

ajal harrastab neiu näitlemist Rakvere Linnanoorte Näitetrupis. Kapten Grantist kõnelevas tükis löövad kaasa ka
kaksrakverlasest Viljandi Kultuuriakadeemia näitekunsti
tudengit, Karl Robert Saaremäe ja Ringo Ramul.

Eduard Salmistul ja Margus
Prangelit näeb sel suvel jälle
koos laval, kui mehed astuvad üles krimikomöödiaga
"Õhtust, Leon!".
Näitlejad on juulis toimuvateks etendusteks kampa võtnud muusikud Jaanus Nõgisto ja Tõuni, kes annavad
pärast teatrietendust kontserdi. Kuus etendust-kontserti toimuvad šikis kaitse
graniitvillas, mis asub Tallinnast 35 kilomeetri kaugusel.
"Koha pakkus välja Jaanus,
kes on seal varem kontserte
andnud, “ ütleb Salmistu,
"loodame pakkuda rahvale
ühe mõnusa suveõhtu."
Tükk kujutab endast suurmaaomaniku ja tema advokaadi õhtust olengut saladuste, viski ja kokkamisega.
Tegelased on ka klassivennagu Salrajad
"juurikad",
nad, nad
elavad naaberkülas
Klassivendadel on arutamist küllaga, mängivad Eduard Salmistu ja Margus Prangel.
sirgmistu ütleb. "Leon
Foto: Von Glehni Teater
jooneliseni, kuigi temalgi
dishimu,
sinna üles ehitanud oma sukahjurõõmu. kohanemisvõimelist karakomad nipid. Armand on
hea
kohaneja vastavalt si- Salmistu sõnul
üheks la- terit, lisades,et mõlemad on velavastuse lava, mille poodiumeid saab tüki etendamituatsioonile." vastuse edasiviivaks pinge- ellujääjad tüübid.
Armand tuleb klassivennale jooneks verbaalne võitlus Näitlejad, kel muide on ühi- sel kasutada.
külla kahel põhjusel. Nimelt meeste vahel, mis üsna
ne sünnipaik
on Esimene etendus toimub 1.
Tapa
Leon oma talumaja lähenane Piibelehe ja Vestmani mänginud seda prantsuse juulil ning pileti hind on 18
duses toimunud avarii pealt- tuntud jõukatsumistele. Kui- näitekirjanik Jean Cosmos' eurot, mis on täitsa hea
number, arvestades, et sumnägijana andnud sandarmitegelased näivad üksteise 1971. aastal valminud näitele vastuolulisi tunnistusi. vastanditena, siis tegelikul dendit erinevates kohtades ma eest saab nii etenduse
„Tenad täiendavad
üksteist.oleks
üle maa. „Hästi on vastu võekui kontserdi. Suupisteid ja
majaperemehe äsnas,
Lisaks
kuid Armandilei
ja hüljanud noor ja nägus ka linnas mingit probleemi
tud nii maal kui linnas. See keelekastet saab villastkohaelukaaslane. Armand soovib ellu jääda,“ iseloomustab on armas lugu, hästi mõnus peal. Seoses järgneva kontsõpra aidata, kuid kü- Salmistu oma tegelaskuju on mängida,“ on Salmistul serdiga seekordsetel etenhea meel. Sellesuvine mändustel vaheaega pole.
lastuse põhjuseks on ka uugukoht Laitses leiti koostöös
Eesti Draamateatriga, kes on
Tõnu Lilleorg
ning

mõlemad

Hooaeg lõpeb laulude ja tantsudega

Täna reedel saab punkti Rakvere Teatri sisehooaeg, kui
õhtul laulavad näitlejad hitte „Uno Bossast“ ja mujalt tükkidest ning pärast antakse valu tantsukingadele. Plaate
keerutavad näitlejad ise. Pilet rattaööl osalejatele kolm ja
muidu kuus eurot, algus kell 23.00, toimumiskoht teatri
väikeses saalis ja siseõues.

„Vend“ salvestatakse

Rahvusringhääling salvestab 18. juunil lavastuse „Vend“.
Telerist võib seda näha aasta lõpus või hiljem. Praegusel
ajal salvestatakse teatritükke professionaalsel tasemel
harva. Ühe teatrielu hästi tundva allika sõnul võib valiku

põhjustena näha autor-lavastaja Rein Raua kõrget mainet
ja asjaolu, et tükk on eesti algupärand.

Baltoscandal kasutab loomamotiivi
Juuli algul Rakveres toimuv uuenduslikku teatrit pakkuv

festival tutvustab end jätkuvalt metsaelanike stiilis. Kui
talvel püüdis pilke karukostüümis ringijalutav Bonzo, siis
hiidjänese maski, milRästas
saates
tõmmanud
esmaspäevases
„Sokid ja
ETVpähe
skandaalid" olisaateta linna pealt kaasaegse teatri pidepunkte otsis. Loodejuht

Peeter

les

tavasti näemefestivalil rohkelt sellist puhast, looduslikku
alget,

mida meie loomkaaslased endas sümboliseerivad.
Tõnu Lilleorg

ühed

pa-

on
osa-

on

vam

annus

on

sar-

-

-,

on

gi

on

gevus

toimub

külaühiskon-

vana

TEATRIARVUSTUS

Lood ammustest aegadest
Inimesele on omane aegajalt igatseda vanade heade
aegade järele, kui asjad olid
selged ja vahvad.
Eks

Tõnu Lilleorg

on

ilesm pud

MÕNE REAGA

elamuste kvaliteet

ole

lapsepõlvele
võib, et teema,
üks keeruline
kuid

omane maailma

arvata

mängud ja

avastamine,
ulakused on loo-

muldasa ühed vahvad

tege-

mised. Just sellises teemade-

ringis kehtestab

end Rakvere

Teatri suvehooaja esimese
uuslavastus „Mina olin veel
väikene".

Kui tüki aluseks oleva raamatulahti lõin, sain üsna
hoogne,
elamuse, ku-ja
kiiresti
oli
niivõrd
na
kirjaniku tekstist
jutustamisstiilleidlik

nüansirikas. Mõistan täiesti

Värske salaplaani on paika pannud Marin Mägi-Efert ja Saara

lavastaja jadramatiseerija

Kadak.

Ivo Eensalu pikki

gaid tähelepanekuid lavas-

aastaid

oo-

see lugu lavale tuua. Teatrisaalis istudes,
tunnistan, ei saanud ma nii
kiiresti n-ö ree peale. Ei teatel

olnud soovi

gi,

millesasi. Näitlejate
hea. Materjal tuu-

mäng oli

makas. Kõrsikutelaulud olid
Tunnistan siis siinkohal, et mind
tükk eriti ei
head.

see

kõnetanud. Kuna aga

see

juhtuda paljude

teiste

vaatajatega, jagaksin

mõnin-

võib

Foto: Gabriela Liivamägi

tusest.

Peaosalised Saara Kadak ja
Marin Mägi-Efert poiste rollides mängisid kõrge tempo
ja hooga, tehes käigult enda

ne, keda ta mängib. Takkajärele tundub, et Kadaku osaks
jäi lisaks mängimisele ka ve-

dada seda autoripoolset
„poosi“ või mälestust, mis
raamatus esineb ja mis tükki

omaks jutuks tulevad tege-

koos hoiab.

vuskohad ja situatsioonid.
Kadak esitas minategelast
Sakarit suure meisterlikkusega kehakeele ja näoilmete
osas. Mägi-Efertil seevastu
Vallesmanni Arvona oli õnnestunud luua rollike rohkem olemuslikul tasandil. Ta
nagu tõesti „on“
tegela-

Kõik pildid laotuvad lavale
Sakari minavormis jutustamisega. See on üsnagi kirjanduslik võte. Selle jutusta-

see

misviisi näidendivormi vala-

mine on trikikas ettevõtmimida tunnistas ka lavastaja varasemas vestluses.
Võib-olla tahtnukski näha

ne,

mitmekesisemat jutustamisviisi, kus vaatepunkte ehk
keskseid tegelasi oleks olnud
rohkem.
Samas ei saa jällegi nimetada tükki rutiinseks. Kui Sakari oli stseenid sisse juhatanud, jätkasid teised tegelased tegevust kenasti ja dünaamiliselt. Siiski, kui see lavastus oleks teleseriaal ja
sellest tehtaks jätkuseriaal
ehk spin-off, siis ma tahaks
näha selles rohkem Vallesmanni Arvo vaadet asjadele.
Tore, et ühes teises sel nädalal ilmunud arvustuses mainib arvustaja tüki kontekstis
Tom Sawyerit ja Huckleberry
Finni. Mägi-Eferti tegelaskuju väljanägemine on oma tonaalsuses just selle kuulsa
poisteloo võtmes, eriti ratsutamisstseen. Võiks kohe tegelastele pintslid välja jaga-

da ja imetleda värske värviga
kattuvat planku.
Näitlejate ansamblist tõstan
esile veel Kõrsikute mehe
Alari Piispea esitust, tema tabas suurepäraselt lavastuse
õhustikku ja oli igati veenev
oma sundimatuses.
Tõnu Lilleorg

Teater
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Külajutud asjadest, mis juhtuvad
„esimasendustükiks“.
Kui McDonaghi näidendeid
nimetatakse väga depressiivseteks, siis eks need nii ka
kirjutatud on. Aga mina
näen seal pigem sellist musta huumori poolt. Ma ei ole
eelmist ega nüüdset lavas-

Üllar Saaremäe toob
Vihula valla ühe rehe
all lavale uuslavastuse
„Üks pealuu Connemaras“, kus peategelane
püüab varju leida kuulujuttude eest.

tust tehes rõhunud

Tõnu Lilleorg

Nii saavad mängitud kõik
kolm Martin McDonaghi
näidendit, mis kuuluvad samasse triloogiasse.
Rakvere Teater mängib praegu samuti Saaremäe lavastatud "Leenane'i kaunitari"
ning aastatuhande vahetuse
paiku oli laval „Üksildane
lääs“.

päris nii neid asju kirjuta-

nud. Kummalisel moel töötavad näidendid ka ühel teisel tasandil, ehk inimesed ei
pea olema üksteise vastu to-

Üllar, kas uuslavastusel on
sisulisi seoseid „Leenane'i

Mag

(teda mängib Ines

Aru)

ma-

tuseid. Ines kehastab nüüd Üllar Saaremäe on varem lavastanud triloogia esimese osa
Maryjohnny Raffertyt,
nii

öelda,

„Leenane'i kaunitar" ja külastanud ka samanimelist küla
Foto: Heigo Teder
Iirimaal, kus näidendite tegevus toimub.

et tädid seal kü-

see,nägu.
dendi puhul
üsna Inese
et keegi
Aimillestki ilma, kui ta ei

nulaadne
las

ei

on

nende

on

kolme

näi-

ole eelmist näidendit näi-

näidend on omaette tervik.

nud. See ei ole selline kriminaaltriloogia, et peaks kõike
nägema, et lõpuni jõuda. Iga

Eveliis.blogspoti arvustuse
järgi on McDonaghi näidendid suurepärane materjal

jää

vangis

istunud.

äärmiselt

talle

kuulujutu

või müüdi loomisuhu kantud

see suust

ne,

lugu,

mida inimesed hakkalõpuks uskuma, on
äärmiselt oluline teema.

vadki

Tahad

sa pakkuda

publikule

äratundmist või ka uusi seo-

seid?

nimetasid, oleks päris hea,
kui
saaks
Ma et
tahan lutejuhul,
ja kätte.
tahan,
guei ununeks kohe pärast
seda, kui oled saalist välja
lugu,

ha

mis

see

puudutab

ma

gisuguste

kogemustega

Kindlasti ei ole
ne

vahva

võiks

tükk sellivaatemäng, et võtsee

ke lapsed kaasa ja

küll

saab

mürtsu. Pigem võib-olla jah
kutsuks
seemõtisklusele
iseeenda sees. Ma mõtlen
takkajärele.

ka külarahva seas suust sujujärve
mängitud
hu, seesama,
et Hannes Mick
KalDowd

on

selga

nagu

uhkust.

Oma

rõõmuks

olen ka mina hetketi selle
teatri ja seeläbika Rakvere
linna juurde kuulunud ja
ma loodan,
teatrisse
ei rohtu
et minu
veeltallaniirada

Rakverre

ja

tema

pea.

mõrvar. Ehitatakse

mehe

tõesti on,
ühe

„Connemara“ peaosaline
Hannes Kaljujärv, mängisite lõppeval hooajal ka
„Jane Eyre'is“, mis teid
toob Rakverre?
Rakvere on üks paik Eestimaal, kus mul on hea olla.
Siin on suurepärane teater
väärikate näitlejatega, siin
on tammik, siin on lahked
inimesed, siin on turg.
Selles paigas on väge ja

tud

müüt. Ta

ta tunnistab,

Laada 18, Rakvere
E-R 9.00-18.00
9.00-15.00
L
P suletud

KOGU Russkoe Pole

KÕIK

KÕIK

KÕIK

tootesari

naiste
ujurnis
riided

kohvimasinad

laste
ujumisriided

■

igal

astunud. Et neid paralleele,
kasvõi mõttelisi, kas nüüd
otse enda eluga
või siisminküll
vedada.

A
F'XCKO&

sa

lihtsalt juhtub, nagu seal
juhtub.

Kinnisidee jah ühel mehel
on see, et saada parimaks
kriminalistiks selles külas kus ta on ilmselt niigi ainuke
politseinik, no ehk on veel
üks vahetusmees naaberkülast. See külake on tõesti
suhtelisest pisike ja laotub
teepervele. Kinnisidee liigub

AINULT 1 KÜSIMUS

kammitsast.
Kujutan ette, et see mees on
üksi ja ainuke, kes
seltsiks käib, onseesama Maryjohnny, et tema
juures puskarit võtta. See

Tel: 32 23 908

löifc

-20%
PALJUD sussid

-20%

■SQ#o
Meeste suvepttksid
(suurused 32-42)
*

t

t

„TROLLI“
kaup

hai
ja püksirihmal

1

"

0/

J&M

19.90

-50%

Meeste
velvet pintsak
(suurused 50-60)

SmP!
LUUS KAUP!
Meeste
lipsud

-20% kuni
■

võib

ka

Mõlemad teemad, mida

dest?

Noh, küla, milles tegevus toimub, on sama, inimesed räägivad samadest inimestest.
Otsene seos on selles, et „Petegevus
aluu“aega
toimub umbes
pärast
Folani

naise surnuks sõitnud,

eest

Sealt tagasi tulles ei vabane
ta ikkagi sellest kuulujutu-

taalselt kurjad, selliseid asju

Kas tükk räägib kinnisidee-

kaunitariga "?

kuu

ängile

ega totaalsele vihkamisele,
mida tõesti võib tema tekstidest välja lugeda, kui tahta,
aga ma arvan, et autor ei ole

oma
selle

Suur valik!

Suur valik!

36.00

/

Koolilõpetajale
kõik nided ja
jalanõud
m

/w

mm

mm

m

mm

•10%

HENNA
juuksevärv

1.60
*

-20% toodete soodustus kehtib kuni 19.06.2014
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Vaata lisaks pakkumisi koduleheküljelt: www.ogelektra.ee

SOODUSPAKKUMISED!
*

6-8.06

6-9.06

Einesink

Šašlõkk kanalihast
(ämbris) 1kg / 0,8kg

kg

NÄDALÕPUKMISE

HEA
HIND

4.68

al5.94

2.98

HEA
HIND

4.68

3.48

Makaronid Myllyn Paras

Pannkoogijahu

(sarveke) 1kg

(õhukeste kookide

1.38

-29%

0.98

0.98

al0.64
4.44 €/kg

AINULT9.06

0.44

7.98
7.55 €/L

Varajane kartul
kg

AINULT11.06

*

0.44

Kondenspiim
397g

juustuga

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10tk!

AINULT12.06

Keefir
Mumuu
1%, 1L

kg

*

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10kg!

AINULT13.06

Sakste
grillvorst

kg

Tere

-54%

3.24

1.47

1.48
*

-33%

0.63

0.98

0.49

2.47 €/kg

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

*

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10tk!

*

HEA
HIND

5.98

*

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

9-15.06
Isa peenleib

250g / 3 sorti

(viilutatud) 350g

Tere

Leibur

-29%

0.54

0.48
1.92

1.09

Eesti Juust

(riivitud) 25,2%,
200g

-30%

0.38

€/kg

1.38

-29%

0.98

€/kg

4.90 €/kg

Tursamaks

Nisujahu Kalev

Burgerikaste

Kartulipuder

120g

tüüp T550 / 2kg

Felix
445g

Knorr

NÄDALPKUMISE

-31%

0.98
8.17 €/kg

Popkorn Blockbuster
99g / 3 sorti

(peekoni ja sibulaga)

1.23

-32%

0.84
0.42 €/kg

-30%

1.54

1.08

0.98

-31%

0.68

11.93 €/kg

2.43 €/kg

Kohviuba CR

Limonaad Kelluke

Espresso Oro Rosso
1kg

1,5L

Jõhvikanektar Cido

30%, 1L

0.42

0.28
2.83

€/kg

9,98

4.98

0.98

-35%

0.64
0.43 €/L

+0.08

Vahuvein Maranello

Hügieenisidemed Always

vein Totino

al 10%, 0,75L / 2 sorti

Duopack Ultra Night

2 sorti
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib

alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

14,5%, 1L

Tähelepanu! Tegemist on

0.53

Nüüd müügil
meie kauplustes

2.68

3.68
4.91

€/L

OSTAME KOKKU:

1.28

Kosmeetilised salvrätid Soled
(20x21cm) 90tk

3.00 €/kg

Rukki näkileivad
Linkosuo
150g / 2 sorti

-26%

2.14

1.58

10.53 €/kg

Hele õlu A.Le Coq Pilsner
4,2%, 0,5L

0.54
1.08 €/L

+0.08

Pesuloputusvahend

Lenor1L

HHEAIN AG

Martsipanitort
Grillvorst
ürtidega
UUS
TOODE!

3.98

0.30

-27%

0.94

HEA
HIND

/

2 sorti

HHEAINAG

NÄDALPKUMISE HINAG
HEA

Broileri nahk
(külmutatud)
kg

1.18

1.88
0.13

€/tk

-30%

1.28

-47%

0.68
€/tk
0.01

2.64

1.78

-33%

HHEAIN AG

Grillsalat
juustuga

kg

4.88
Kohupiimatasku

80g

14tk

kahjustada Teie tervist.

3.38

Õun Jonagold Belgia / Holland
kg

NÄDALÕPUKMISE

-43%

alkoholiga. Alkohol võib

Aromatiseeritud
/

HHEAINAG

Viciunai

Tähelepanu! Tegemist on

-50%

HEA
HIND

UUDIS!

(jahutatud) 100g

kahjustada Teie tervist.

-33%

0.58

Krabimaitselised pulgad Makra

57g

1.43

PÄEVAKUMISD

HEA
HIND

Varajane kapsas
kg

kg

Kohupiimapasta Pere

0.68

1.92 €/kg

6-12.06

-35%

3.88

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

0.48

0.88

HIND

4.14 €/kg

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

AINULT10.06

NÄDALÕPUKMISE NÄDALÕPUKMISE

HEA

-34%

0.29
*

HEA
HIND

8.98

Viineripirukas
70g

-42%

2.48

PÄEVAKUMISD

-31%

1.70€/kg

kg

Keeduvorst

Pesukapslid Persil
Expert Duo-Caps
(32 x 33,04ml) 1057ml
2 sorti

0.68

P/s vorst Odessa

4.28

HEA
HIND

valmistamiseks)
400g

HEA
HIND

Kirsstomat (punane)
250g

kg

6.60 €/kg

ja räimed Seilberg
(tomatikastmes) 240g / 144g
2 sorti

al

Rabarberi biskviitkook

5.28

Balti kilud

al0.84

Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta!

0.44
5.50 €/kg

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.

HHEAIN AG

Kuulutaja reede, 6. juuni 2014
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SOODUSPAKKUMISED!
6. juuni

-

12. juuni

Eesti Rahwa grillvorst (suitsujuustuga)

Peekoni grill

Doktorivorst

Rakvere viinerid (jahutatud)

P/s vorst Mõisa

Peresink (viilutatud)

400g /Rakvere Lihakombinaat

750g / Rakvere Lihakombinaat

kg / Rakvere

500g /Rakvere
Lihakombinaat

360g / Rakvere
Lihakombinaat

150g/ Tallegg

Lihakombinaat

2.48

6.09

1.98
4.95

5.28

€/kg

1.44

Magnussoni šašlõkk (punases marinaadis)
1kg / Rannarootsi

5.98

1.24
Must seemneleib
(viilutatud)
280g / Fazer

0.78

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

26.06

Suur Kodusai (viilutatud)
500g / Fazer

2.07 €/kg

19.06

Ketšup
(klassikaline)

3.68

1.48

€/kg

4.11

2.72 €/kg

5.87

Kanaliha Kebab

Toored grillvorstid juustuga

Suitsurõngas Luha
240g

Luha
200g

Lihatööstus

460g / Nõo

1.53

1.34

3.78

1.18

5.58 €/kg

Taimne rasvavõie Adela
20%, 500g

4.90 €/kg

Oliiviõli Borges
500ml / 3 sorti

0.59

19.06

1.18 €/kg

Kanalihaga puljong Gallina Blanca
80g

0.64

0.64

1.28 €/kg

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

26.06

3.20 €/kg

Kommid M&M´s
90g / 2 sorti

Piimatäidisega

biskviitkook Kinder

Maxi King

0.63

1.39

0.49

6.00 €/kg

1.48

Hindalates

1.20

3.88
al 7.76

3.53 €/kg

€/L

Kummikommid
Draakon
100g/ 2 sorti /Kalev

Mineraalvesi Everest

Mineraalvesi

1L / 2 sorti

1,5L/ 2 sorti

Evian

0.78

1.04

14.00 €/kg

Nektar Largo

0,5L

0.98
Muu piiritusjook Captain
Morgan Spiced Cold
35%, 0,5L

Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib

0.54

0.38
0.25 €/L

0.58

11.56 €/kg

1.94

5.80 €/kg

Karastusjook Sprite
2L

10.21 €/kg

Karastusjook Coca-Cola
(6-pakk)

Karastusjook

Coca-Cola

6x0,33L

1,5L

0.72

+0.08

(mustikajogurti krõbinatega)
190g

2.38

2,5L

1.24

Piimašokolaad Karl Fazer

UUS TOODE!
0.56

0.48

Kaste
Bonduelle
340g / 3 sorti

4.74

al

0.81

Pannkoogid Mamma
200g / 3 sorti

0.98

6.26 €/kg

Rasvaseguvõie Võideks Spread
66%, 200g

€/kg

1.23

2.88

5.90 €/kg

35g

0.68

0.88

€/kg

Täissuitsuvorst

0.78

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

250g / Salvest

0.78

1.14

Tere

0.74

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

2.08

1.84

1.78

4.88

5.39 €/kg

2.08

3.48

7.04 €/kg

Kana-juustusnäkid
230g / Tallegg

0.58

4.58

0.58
1.16

€/L

+0.04

Viski Jameson

Viin Liviko Viru Valge

40%, 0,5L

40%, 0,7L

Tähelepanu! Tegemist on

Tähelepanu! Tegemist on

alkoholiga. Alkohol võib

alkoholiga. Alkohol võib

kahjustada Teie tervist.

kahjustada Teie tervist.

1.48

1.33

1.00
0.67

€/L

+0.08

1.08
0.54 €/L

1.48

+0.08

Aerosooldeodorant Nivea
48h Stress Protect
(naiste)

1.38
0.55 €/L

2.78

+0.08

2.48
1.25 €/L

+6x0.08

Šampoon Syoss

Laste mähkmedLibero

Color Protect

Every Day (4) Maxi 7-18kg

500ml

42tk

250ml

kahjustada Teie tervist.

9.88
19.76

€/L

Plekieemaldusvahend
Vanish Oxy Action
500g

7.48

4.49
8.98 €/kg

3.98

11.48

8.98

Pesupulber Rex
2in1 Japanese

Pesupulber
Mayeri

Majapidamislapp
Vileda 342 PickUp

Garden

Sensitive

6tk

2kg

2kg

22.96

€/L

4.08

2.88
1.44 €/kg

12.83

€/L

5.17

3.88
1.94 €/kg

2.68
10.72

€/L

2.98

2.18
0.36

€/tk

4.34

3.18
6.36

€/L

TualettpaberZewa Deluxe Pure White

8 rulli

6.98
0.17

€/tk

Koeravorst
Dr.Stern
400g / 2 sorti

3.39

2.68
0.34

8.48

€/rull

0.84

0.64
1.60 €/kg

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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KINNISVARA

AITAME MÜÜA
KINNISVARA LÄÄNE-VIRUMAAL

OÜKK-Rideen
685
Tel 51 64

Müü a s o o d s a h i n na ga Ta p a
Ta m s a l u l i n na s n i n g v a l l a s
erinevas seisukorras ning erineva
suurusega 1-4toalised korterid
ning majad. Hind korteritel alates
1000 eurost. Täpsem info: mob
5110 478 või 322 0106, e-post :
urmas.saarmets@pindi.ee Urmas
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS.
Aitan teid kinnisvara ostmisel
ja müümisel, võtan müüki teie
korteri või maja, kinnisvaraalane
konsultatsioon tasuta.
•

ja

rendipinnad@hot.ee
O lev Rohumäe
kutseline maakler
Tel 5333 1805
olev@virumaainvest.ee

Galli Wölfert
maakler
Tel 506 3921

Roza Oš lakova
maakler
Tel 5551 8067

galli@virumaainvest.ee roza@virumaainvest.ee

Eino Vaher
maakler
Tel 553 0227

eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

Urmas Saarmets

Helve Kesküla

maakler
Lääne-Virumaa/ Tallinn

511 6466

maakler/hindaja

511 0478

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

Võtan müüki teie kinnisvara (maja,
korter, kinnistu) Rakveres ja Rakvere
piirkonnast. Tel 5551 8067, Roza
•

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

asukohas, Rakvere kesklinna lähedal, Silla tn 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 privaatses

Müüa Rakveres Pikk 55, 2toaline renoveeritud hubane ahikü~ega korter, lisaks
õhksoojuspump. Dushshiruumi soojendab soojamüür, mis on ühenduses köögiga. Korteri juurde kuulub garaazh kanaliga, kelder ja aiamaa. Põrandatel laminaatparke~, ühes toas vaipkate. Korteril
on aknad vahetatud. HIND 29800 EUR.
Helista 5063921 Galli

MÜÜA MAJAD

Mare Aros

Anu Veldre

Merle Nagel

maakler

maakler

maakler/hindaja

528 8670

501 3658

58 003 648

Rakvere, Võidu 74, I k., üp. 34,3 m2, renov, ahiküte H: 22000€ tel. 5288670 Mare.
Rakvere, Laada 8, IV k. H: 35 000 tel:
52 88 670 Mare
Rakvere, Saue 13, II k. Üp. 44 m2
H: 19 500 € tel 5288 670 Mare
Rakvere, Tallinna 71, II k,üp 35,3 m2, ahiküte, renov, köögimööbel H: 26 000 € tel
€

5288

Müüa Rakvere kesklinnas Laada 4 soe

päikseline 2toaline korter. Korter on renoveeritud, aknad on vahetatud, majas
toimiv korteriühistu. Korteriühistul plaanis maja fassaad korrastada sellel suvel.
HIND 32500 EUR. Helista 56814899 Kerly

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

Rakvere, Ilu pst 10, II k, üp 54 m2.
H: 27 950 tel: 52 88 670 Mare
Rakvere, Lennuki 4, üp 40m2, III k,
H: 14800 tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Ilu pst, üp 41,4 m2, I k
H: 29 000 tel: 51 16 466 Helve
Rakvere, Linnu tee, II k, üp 52 m2, rõdu
H: 19 000 tel: 58 00 36 48 Merle
Rakvere, Rohuaia, II k, üp 29,2 m2,
H: 7 000 tel: 58 00 36 48 Merle
Kunda, Mäe 16, V k, üp 49,5 m2, rõdu
H: 11 200 tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Loode 4, II k, üp 40,8 m2, renoveeritud H: 6900 tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. H: 8500 €
tel 52 88 670 Mare
Kunda, Aia 2, III k, üp 39,1 m2 H: 675 €
KÜ võlg 2000 tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Pargi 4, I k, üp 38,1 m2 H: 2250 €
KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Pargi 8, I k, üp 36,4 m2 H: 5500 €
tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Paide 65, II k, 47 m2, H: 3500 € tel:
51 10 478 Urmas
Tapa v, Moe küla, 47,8 m2, II k, H: 2900 €
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Ülesõidu 6, 39 m2, II k, H: 5900 €
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Põllu 1, V k, 42,2m2, H:6000 € tel:
51 10 478 Urmas
Tapa, Hommiku 2, 38m2, I k, H:4600 € tel:
51 10 478 Urmas
Tamsalu, Ääsi tn 19, üp 49,1 m2, V k, rõdu. H:3900 tel: 51 16 466 Helve
Kadrina v, Männi tee, II k, üp 53,8 m2,
H: 3400 tel: 58 00 36 48 Merle
Vinni v,Vinni al, Kiige tn 2, I k, üp 44,2 m2,
renov H: 17 000 tel: 58 00 36 48 Merle
Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5 m2, I k
H: 7300 tel: 51 16 466 Helve
€

€

€

€

€

€

€

+

€

Müüa ilus 3toaline korter Tapal, Valve 20.
Aknad on korteril vahetatud. Uued puidust siseuksed. Vannitoas seinas ja põrandal keraamilised plaadid. Korter asub
Tapa kesklinnas. HIND 12000 EUR. Helista
55518067 Roza

+

Müüa rahulikus piirkonnas Päides, Sipelga 12 suvekodu aiamaaga, maja ümber
kõrghaljastus, mõnikümmend meetrit
eemal jõgi. Sobib inimesele, kes naudib
rahu ja tegelemist aiaga. Krundi suurus
1 100 m². HIND 37000 EUR. Helista
53331805 Olev

€

€

Müüa väga soodne 2toaline korter
Tamsalus, Sääse 10. Roheline ja ilus koht.
Aiamaa kasutamise võimalus ja võimalus
osta garaazh. Korter vajab remon~. Korter asub maja keskel ja on soe. Tingi!
HIND 2200 EUR. Helista 55518067 Roza

€

Loodus lähedases keskkonnas ca 20 km
kaugusel Rakvere linnast, Võhu külas
müüa ca 2 ha haritavamaaga väike talu.
koosseisu kuulub elamu, kelder
Kinnistu
EUR.
21500
HIND
valmis.
kohe
Helista
garaazh ja veel kaks suur abihoonet. Sobiv koht elamiseks või suvekoduks. HIND
37000 EUR. Helista 53331805 Olev

€

Rakvere, Seminari 34, üp 63 m2, III k, renoveeritud H: 59 435 tel: 52 88670 Mare
Rakvere, Tallinna 16, üp 63 m2, II k
H: 32 500 tel: 52 88 670 Mare
Rakvere, Kunderi 2, üp 53 m2, II k.,
H: 8900 tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Lennuki 4 , IV k, üp 48,7 m2,
H: 26 000 tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Kalda 16, II k, üp 62,5 m2, kamin
H: 9500 tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Mäe 12, IV k, üp 56 m2 H: 1300 €
KÜ võlg 3800 tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Koidu 83, IV k, üp 61,1 m2 H:
KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
5600
Tapa, Paide mnt 65, IVk, üp 63,9 m2,
H: 5500 tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Lehtse alevik, Keskuse 8, Ik, üp
tel: 51 10 478 Urmas
67 m2, H: 7000
Tamsalu, Ääsi 17, üp 65,7 m2, II k,
H: 7990 tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu, Kesk 12, üp 67,5 m2, I k,
H: 9 000 tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu, Ääsi tn 11, üp 62,5 m2, rõdu.
H:3500 tel: 51 16 466 Helve
Kadrina, Kalevipoja 10, üp 66,2 m2, V k,
rõdu H: 16 000 tel: 51 16 466 Helve
Vinni v, Kiige 3, I k, üp 63,5m2, H: 6000 €
KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
€

€

€.

€

€

€

+

Müüa äsja renoveeritud 2toaline avatud
köögiga korter Rakvere südalinna vahe-

tusläheduses, Tuleviku 5. Toimiv korteriühistu. Korter on tühi ja sisse kolimiseks
kohe valmis. HIND 21500 EUR. Helista
5530227 Eino

€ +

Müüa talukoht Rakverest umbes 15 km

kaugusel, Vinni vallas, Voorel. Tubades
on laudpõrandad. Kinnistu juurde kuulub
suur kõrvalhoone. Aias kasvavad viljapuud, marjapõõsad, hoovil on salvkaev.

Krundi suurus 3 500 m². HIND 32800
EUR. Helista 5063921 Galli

€

€

€

€

+

Tamsalu v, Vajangu k, Kooli, üp 179 m2,
krunt 1600 m2, paariselamu H: 26 000 €
tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, üp 153,5
m2, krunt 1284 m2, H: 19 000 € tel: 51 16
466 Helve

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

+

+

Rakvere, Näituse tn, krunt 1203 m2, saun,
tel: 58 00 36 48
kuur, kaev H: 19 000
Merle
€

Rakvere, Räägu tn 23, krunt 880 m2,

+

•

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

,

Piiri

Rakvere,

8b,

713

krunt

66301:014:0180, H: 29 400

€,

670 Mare

m2, 88703:003:0260, H: 20 000

88 670

€,

tel. 52

Viru-Nigula, Mahu küla, elamumaa

PINDI KINNISVARA

14

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

€.

6336
Müüa 1toaline korter (43 m 2)
Rakkes. Info 5675 0239
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
Müüa 2toalinekeskmises seisukorras
korter Rakvere südalinnas. Hind 22
800
Tel 5342 2880
•

•

Pallasti

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

2 800 m². Hind 235 000 eurot

•

•

Müüa Arkna tee

1E, Rakvere

Üldpind: 2 160 m², krundi

3 600 m².
Hind 300 000 eurot
suurus:

•

•

•

•

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

241. Hind 53 800 €. Tel 5551 8067, Roza
Müüa väga ilus renoveeritud 2toaline
korter Tamsalus, mööbli võimalus.
Hind 10 000 €. Tel 5551 8067, Roza
•

•

•

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

v6imalus! Küsi infot natalia.pekonen@
hotmail.com, +358 4429 10013
Müüa 3toaline korter Sõmerul. Tel
•

Mü ü a Ka d r i n a s, R a kv ere t e e 3
3toaline rõduga korter (64 m2), vajab
sanitaarremonti, III korrus. Hind 12
000€ Tel 5332 1732
•

Rentida Tallinna mnt 25, Haljala,
3 KÕRVUTI KAARHALLI
Üldpind: 1 650 m². Hind 1 815
eurot

€

Müü a 3 t oa li ne a hikü tt e g a
korter Tapa äärelinnas II korrusel
otse omanikult. Suur aiamaa, sh.
marjapõõsad, õunapuud, kasvuhoone.
Olemas kelder, kuurid, majas vesi.
Hind kokkuleppel. Tel 5307 8990
•

•

+

Pargi 4, üp 25 m2, I k
komm maksud tel.: 50 13 658

Vahendus Hindamine Korrashoid
Kindlustus Juriidilineabi
Turu plats 3, Rakvere Tel: 32 77 100

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

5335 9804

Sõmeru v, Sõmeru al, krunt 1600 m2,
H: 19 000
tel: 58 00 36 48 Merle

€

Müüavõi üürile anda 3toaline korter

Haljalas. Tel 5629 3952

Kadrina alevik, Luige 2, krunt 1346 m2,
27305:003:0075, tel 52 88 670, Mare

H: 50

Müüa 2toalinekorter Rakvere vallas

Lepnal. 48 m2, Rakvere linnast 4 km.
Hind 6500 €. Tel 5825 4063

Müüa 2toaline korter Essus. Hind
5000 €. Tel 5693 1133
Müüa 2toaline kap. remonti vajav
korter Väike-Maarjas. Tel 5398 2864
Müüa 2toaline korter (44 m2, 4/5).
Tallinnas (Mustamäe) Sõpruse pst.

52

Anu

1/5,
värskelt renoveeritud,

Mü ü a 2 t o a l i n e a h ikü t t e g a
korter Rakvere kesklinnas. Otse
omanikult. Kiire! Tel 5636 4032

347 m2, 90202:006:0138, H: 79 890€, tel

ÜÜR

33,

€.

m2,

Vihula vald, Toolse küla, elamumaa 5801

•

,

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

tel 52 88

88 670

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

kat. tunnus 66301:015:0036, 19 100 €, tel.
52 88 670

1toal Kunda,

Rakvere, Näituse, üp 96,4 m2, maja alumine korrus H: 65 000 € tel.: 50 13 658
Anu

Müüa korter (16 m2) Tallinnas
Pallasti 33, 1/5, värskelt renoveeritud,
dushsh WC, vaba. Tel 5551 8067, Roza
Müüa 1toaline korter (keskküte,
32 m2, V k.) Rakvere kesklinnas. Tel
5192 9572
•

Rakvere, Veski, üp 168 m2, krunt 710 m2,
2k, 5 tuba. H:75 000€ tel: 51 16 466 Helve
Rakvere, Kastani pst, üp 361m2, krunt
559 m2, H: 138 050 € tel: 52 88 670, Mare
Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2, krunt
1033 m2, H: 31 000 € tel: 52 88 670, Mare
Rakvere v, Eesküla k, üp 77 m2, krunt
4872 m2, H: 50 800 €, tel. 52 88 670 Mare
Rakvere v, Mädapea k, krunt 7447 m2, üp
153 m2, kõrvalh, kaev, H: 26 600 € tel: 58
00 36
Rakvere, Kanarbiku, üp72,1m2, krunt 608
m2,maj h H:42000€ tel:5800 3648, Merle
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, üp
93,4 m2, kõrvalh, H: 22 000€ tel:
58003648 Merle
Sõmeru v, Näpi k, üp 297 m2, krunt 6346
m2. H: 50 810 € tel: 5288670 Mare
Sõmeru v, Varudi-Vanaküla k, krunt 11
727 m2, üp 104,6 m2, kõrvalh, puurkaev,
H: 16 000 € tel: 58 00 36 48 Merle
Vinni v, Roela al, Allika tn, üp 80 m2, krunt
2600 m2, H: 47 000 € tel: 51 16 466 Helve
Vihula v, Eisma k, üp 157,5 m2, krunt
2834 m2, suvila, H: 95 550 € tel: 580036
48 Merle
Vinni v, Vetiku küla, üp 123,3 m2, krunt
4400 m2, , saun H: 54000€ tel: 58003648
Merle
Sonda al, Karja tn, üp 93,4 m2, krunt
1800 m2, 3 tuba, keskküte, saun
H: 23 000 € tel: 5800 3648 Merle
Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2, üp
61,6 m2, rah seisuk, H 15900€ tel: 51 16
466 Helve
Vihula v, Annikvere küla, üp 130 m2, krunt
2966 m2, eksklusiivne hoone! H: 79 000 €
tel: 51 16 466 Helve
Tapa vald, Nõmmküla, krunt 2 ha, privaatne ja ilus asukoht tel: 51 10 478 Urmas
Kadrina v, Tööstuse 13, üp 70,8 m2, krunt
1087 m2, H: 36 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Laekvere v, Rahkla k, üp 66,9 m2, krunt
5546 m2, saun H: 20 000 € tel: 58 00 36
48 Merle
Rakvere, J Kunderi, üp 112,8 m2, krunt
1068 m2,7 tuba H: 39 800 € tel: 58 00 36
48 Merle
Tapa v, Kuru küla, 74,7 m2, krunt 5851
m2, H: 19900 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 m2, H:
25 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Vahakulmu k, krunt 1 ha, H: 13
000 €
Tapa v, Rägavere k, krunt 3 ha,
H: 18 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 ha, üp
117m2, H: 18 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Koidu tn, k 911 m2, H: 46 000 € tel:
51 10 478 Urmas

m2, 88703:003:0263, H: 40 000 €, tel 52

Müüa kahekordne maja Päides. Teisel
korrusel on olemas kaminahi. Pool maja
vajab väljastpoolt renoveerimist. 7 km on
kesklinnani. 200 meetri kaugusel on jõgi.
Hoovil on oma kaev. Krundi suurus
900 m². HIND 49000 EUR. Helista
55518067 Roza

5551 8067, 32 30 115, Roza
Müüa Tallinnas Kopli 100 väike (16
m2) korter. Värske remont, dushsh,
WC, köögimööbel. Hind 24 500 €. Tel
5551 8067, Roza
•

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

Vihula vald, Toolse küla, elamumaa 9000

Kadrina v, Hulja al, Tõnismäe tee 19, üp
79,2 m2, IV k H: 17 800 € tel.: 50 13 658
Anu
Sõmeru v, Näpi al, Näpi tee 6, üp 62,3
m2, II k, hea seisuk H: 25 900 € tel: 51 16
466 Helve
Rakvere, Ussimäe, Pagusoo 5, üp 79,8
m2, Vk, kamin H: 47 000€ tel: 5013658
Anu
Kunda, Koidu 83, üp 74,6 m2, III k
H: 4250 € KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Koidu 83, üp 74,7 m2, V k H:
3050€ KÜvõlg 2800€ tel:5013658 Anu

€.

•

€

€

Müüa heas asukohas 3toaline korter,
Rakveres, Koidula 13. Laminaat parke~
kõigis tubades, 10 aastat tagasi renoveeritud. HIND 28500 EUR. Helista 5530227
Eino

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
•

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

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

KA
VAATA VEEL
MEIE PAKKUMISI
CITY24.EE

TEISI

Müüa otse omanikult elamiskorras

maja Vana-Vinnis. Esik, 3 tuba, köök,
saun, dushsh, sahver, WC, vesi, kanal.,
aed korras. Tel 5198 1625, 5564 5359
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
•

Kuulutused 17

Kuulutaja reede 6. juuni 2014
OÜ Netcom
Baltic Kinnisvara

ostab metsa ja

talumaid,

Ostan sõiduauto kasutatud järelkäru.
Tel 5742 0668

•

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

Tel:

•

•

uued aknad. Otse omanikult. Tel 5590
3361
•

Müüa renov. kõigi mugavustega

4t oa li n e k o r t e r R oe l as o t se
o m a n iku l 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 12 km Rakverest, hea
asukoht. Tel 5542 180
Müüa ar mas palkmajake ViruJaagupi alevis. Krunt 650 m2, otse
omanikult. Helista ja küsi lisa tel
•

•

5079 984

Müüa maja (vaikses kohas). Tel
5335 9804
•

Müü a ma j a k oos a i amaa ,
kõrvalhoonete ja metsaga (18 km
Rakverest) või vahetada 2-toalise
korteri vastu Rakveres (II korrusel).
Tel 5562 2948
•

Müüa maja Aseris. 2kordne, 285 m2,
kinnistu 1200 m2, saunakompleks, väga
ilus aed, lastele ehitatud mängumaja,
küttesüsteem keldris, soe garaazh,
rõdu ilus ja kapitaalselt ehitatud
maja! Merilähedal. Tel 5551 8067, Roza
•

Üürile anda 1toaline k.mug. korter
Rakvere kesklinnas. Tel 5340 1314
Ü ü r il e an d a k . m . m öbl eeri tu d
1toaline korter. Tel 5590 3580
Anda üürile 1toaline k.m. korter
Rakveres Kungla tn (Vkorrus). Üür 100
€
maksud. Tel 5515 680
•

•

•

+

Müüa otse omanikult elamiskorras

maja koos kõrvalhoonega Järvamaal
Väätsal. Küsi lisa telefonil 5197 6159
Müüa maja Vir u-Nigulas Vasta
külas. 80 m2, keskmises seisukorras,
kinnistu ümber maja 2 ha, kauplus,
bussipeatus, Rakverest 18 km. Hind 29
900 €, tingi! Tel 5551 8067, Roza
•

KAUBIKU RENT!

AUTOMAATKASTIDE REMONT

AUTOMAATKASTI ÕLIDE VAHETUS

Üürile anda 1toaline k.m. korter.
Tel 5834 5436
Üürile anda Rakvere südalinnas
2toaline k.m. korter (48 m2, V korrus,
vabaneb 16. juunil). Üür 145 € kom.
kulud. Tel 5081 311, Marek

kuni 7 kohta

KÜTTEPIHUSTITE REMONT -hooldus

•

Oleme avatud ettetellimisel!

VÄI KE-M AARJA
AU TOLAM M U TU S

Üürile anda 2toaline korter Sõmerul.
Üür 90 € kom.maksud. Tel 5517 090
Anda üürile väga heas korras suvila
Eismal. www.kenriko.ee Tel 5083 305
Anda üürile suvila Võsul. 5 tuba,
meri 600 m, dushsh. 160 € nädal. Tel

VARUOSADE MÜÜK

•

-JÄRELMAKSU VÕIMALUS-

+

•

•

AM3 AutohooldusKÜTUSE 16a, RAKVERE

VAALA KESKUSE KÕRVAL
tel

:

52 28 441

epost: autovahetus@gmail.com

5660 3408
•

4 - 3 0 t ö ö m e e s t s a ava d ö ö m a j a

REHVIDE MÜÜK

Rakvere kesklinnas. Korralik elamine.
Tel 5164 685

Sõmeru töökojas Põllu 3a
*

ÄRIPINNAD

uued, taastatud

Er in eva d VARU OSAD
Eu r oop a ja Ja a p a n i
a u t od e le
TREI LERI RENT
Ost a m e AU TOSI D
t el 326 1463, 558 3666,
504 3022
www.hot .ee/rannel
rannel@hot .ee
Tam salu m nt 1 Väike-Maarja

*

Lille 18 anda rendile kaarhall. 450
m2, WC, kontor, videovalve, korralik
remont. Tel 5164 685
Müüa äripind Rakvere kesklinnas.
Maja 89,6 m2, tööstusvool, trassivesi,
kanalisatsioon. Tel 5181 324
•

kasutatud plekk ja valuveljed
valuvelgede sirutamine,
keevitamine

*

velgede pritsimine ja värvimine

Müüa Päides Metsamaja kinnistu.
Tel 5112 047

AUTO
KLIIMASEADMETE
REMONT JA

TÄITMINE
*

Tel 516 4685

Müüa elamukrunt Käsmus. Tel
5568 6385
•

Auto elektroonika

remont ja elektritööd
*

Mü ü a ki n n i s tu m 2 k o rd n e m a ja
mere ääres, 1,8 ha maad, sellest 1
h a k ütt eme t sa , k õ rva lh oone d ,
vahetusvõimalus. Tel 5363 5300
•

Maja

Diagnostika

2 tösuvol,raie89,6

,

*

www.toonklaas.ee
Müüa musta värvi Audi A4 1998.a,
toodud Saksamaalt. SH-Auto OÜ, tel
•

Müüa garaazh Rakveres. Tel 5333
9036
•

•

5605 9159

Müüa Audi A4 1997.a 1,6 74 kW.
Sõidukorras. Hind 1350 Tingi! Tel
•

€.

5838 8787

Müüa Audi A4 2000.a. Hind 1400 €.
Tel 5190 1697
Müüa Audi Avant 80 2,0 85 kW
1995.a. Hind 750 €. Tel 5342 5932
•

•

Soovin ostaremonti vajava korteri või
majaRakveres või selle lähiümbruses.
•

Soodsa pakkumise korral raha kohe
kätte! Tel 5226 500
S oov i n os t a 1
v õ i 2t oa li se
keskküttega korteri Rakveres esimesel
või teisel korrusel, hind kuni 15000 €.
Tel 5457 6756
O s t an t a l u k o h a , v õib va j a d a
suurematremonti. Tel 5187 979
Ostan metsamaad. Pakkuda võib ka
muud kinnisvara (sealhulgas maamaju
ja mereäärset maad). Tel 5623 9257
Soovin osta tööstusvoolugagaraazhi
•

-

•

•

Müüa Audi 80 2,0 85 kW 1993.a. Hind
700 €. Tel 5342 5932
•

CHRYSLER VOYAGER
CHRYSLER VOYAGER

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

-97
-97

CITROEN XSARA 5ust

1,4
1,0i

06

UUS ! CITROEN C5

2,0HDI

03
-04

DAEWOO NUB IA car
DAEWOO MATIZ

1,6i
0,8i

FIAT PUNTO
FIAT MAREA sed/car
FORD TRANS IT

96

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

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

2,2 turbo/2,2i
FORD PROBE GT
FORD COURIER
1,3i
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut
HYUNDAI ACCENT 3 ust 1,3i
HYUNDAI PONY s ed/3ust 1,5/1,3
HYUNDAI ELENTRA
HYUNDAI SONATA

1,5I
2,0

UUS ! KIA CARNIVAL

2,9TD/aut

90
-99
-98
00

93
94
94-97
99

97
01
97
06

LANDROVER FREELANDER 1,8i
LADA 110/11
LEXUS LS400
4,0i
UUS ! MAZDA B250
3ust/sed
1,5i/1,6i
MAZDA 323

2,0

-97
-00

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere
tel 3223103

3,0i

NISSAN MAXIMA
NISSAN PRIMERA
NISSAN SUNNY

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

s

90
-02
86-95

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

OPEL ASTRA ed

OPEL ASTRA/car
OPEL CORSA

02

92

1,4i

OPEL OMEGA
1,8/2,0/3,0i/aut
OPEL OMEGA B sed/car
UUS ! OPEL SINTRA
2,2i

92
87/91
09
99

-02
99
05

2,0 TD
1,6 i

UUS ! OPEL ZAFIRA
UUS ! OPEL MERIVA

83-95
98

99

2,5TD
1,1

99
05
06
-04

UUS ! PEUGEOT 307
5 ust 2,0i
UUS ! PEUGEOT 107
5 ust 1,0i
UUS ! PEUGEOT PARTNER 1,9D

PORSCHE
RENAULT
RENAULT
REANULT

2,0
924
21 GTX/9/19/CLIO 2,0
SAFRANE
2,1 D
MEGANE/5ust 1,6i/2,2TD

REANULT THALIA
ROVER 620/416
SAAB 9-3 3 ust
UUS ! SAAB 9-5 car

SKODA FELICIA (5ust)
SKODA SUPERB

82/85
85-98
93

1,4

96-99
-04

1,6i/2,0i

93-00

2,2TDI
2,0i/aut

-02
99

1,5
1,9TD

97
03

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

SUBARU LEGACY
SUBARU IMPREZA car

1,9TD

SEAT ALHAMBRA
SEAT CORDOBA vario

97
94
95-00
-99

-02

SEAT IB IZA
SEAT TOLEDO

MüüaSeat Toledo 98.aasta, diisel,
47 kW. heas korras. Hind 700 €. Tel
5917 2962
•

•

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

Müüa Volvo V40 1,9 turbodiisel
85 kW 2001.a, hõbemetallik, 5 ust,
universaal, üliökonoomne, rikkalik
lisavarustus. Väga heas korras. Otse
omanikult. Hind soodne. Tel 5079 984
•

Müüa heaskorras ATV Polaris 1999.a
diisel, 4x4. Hind 3600 €. Tel 5121 903
•

TOYOTA PREVIA
TOYOTA SUPRA
UUS ! TOYOTA AYGO
VW CADDY

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

92-97
89

95
89

3,0i
1,0i
1,9SDI

06
97
81-99
-01

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

88/86
92-97
98/99

VW GOLF III/car /VENTO
1,4i/1,6
VW GOLF IV
VW PASSAT
1,8/1,8i
VW PASSAT sed
VOLVO 740 sed/940

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

/

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

86/90

1,8i/1,9 TDi

2,5i
2,5TDi

91

-00
-00
99

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

509 6714

AUTODE OST

Kehala Autolammutus

325 1725

505 9420

L-Virumaa , Viru-Jaagupi
Puksiiriabi 24 h

Avatud E -R 9.00-18.0
*

502 8571

www.hot.ee/rakett

VÄLJASTAME AUTO ARVELT

MAHAVÕTMISE TÕENDI!

*

VARUOSADE SAATMINE

KULLERTEENUSEGA!

MAHE tõmbab teie peo käima

igal pool, igal ajal ja iga ilmaga. Tel

509 7850

KALEVBANDi tantsumuusika igale
peole. Tel 5185 318
•

PEUGEOT 405/205/306/309
PEUGEOT 406 sed
1,8/1,9TD

UUS ! PEUGEOT BOXER
UUS ! PEUGEOT 206 3ust

•

89

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

95-00

5660 3408

TEENUSED

85-00
88-96
97-00

TOYOTA CARINA E/car
TOYOTA COROLLA 3ust

€.

Tel 322 5233

-99
93-00
97

Müüa auto MB 1997.a, heas korras.
Tel 5335 9804

•

müük, paigaldus.

92-94
02
97-04

2,0V6

1,6i

€.

HAAKEKONKSUD

85-95
92-98
-02

1,6i/1,5i

MAZDA 323F
MAZDA 626 sed/5ust/car
MAZDA XEDOS 6

02
91-94
93-04

1,6i/1,3i

Müüa Nissan Primera 2,0TD 99.a,
hõbedane metallik. Hind 1300 TÜ
03.15. Tel 5105 705
Müüa Nissan Sunny. Hind 250 Tel

Te l 3 2 4 4 0 9 0

99-03

SUZUKI BALENO car/sed

•

TÄITMINE

88
95-98

1,2i

UUS ! SEAT LEON

•

AUTOKLIIMASEADMETE

94
99

1,7D
1,6i

FIAT TIPO
FIAT BRAVO 3 ust

Te l 3 2 4 4 0 9 0

00

91-95
02

Rakveres. Tel 5590 3675

O Ü ESTEST PR
OSTAB
metsa-ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215

3,2i/sut

Müüa sõidukor ras Maz da 323F
12/1990.a, 1,8 76 kW, bensiin, ls 166
700 km. Tel 5192 9572
•

•

Ostan garaazhi Rakveres. Tel 5558
8135

Autovalveseadmed
Autostereote ja
multimeedia paigaldus
*

SÕIDUKID

I,9i

MITSUB ISHI OUTLANDER
-07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i
95-00
UUS ! NISSAN ALMERA 5ust 1,8i/aut
01

RENDI LE
LAOPI NDASI D

•

-05
00
88

2,0TD

MITSUB ISHI COLT
MITSUB ISHI CAR ISMA sed/5ust

ANDA

•

Lepingud kõik sõlmitud.Valmis
ehitatud maja vundament, kaasa
maja projekt. Tel 5052 060

4,0i aut.

520/525TD

CITROEN C2
CITROEN C3

HAAKEKONKSUDE
MÜÜK JA PAIGALDUS

94
86

92-95
95
96-98

MITSUB ISHI PAJERO
MITSUB ISHI GALANT
MITSUB ISHI LANCER sed/car

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

83-90
86

520i/518i
628I

MB W202 C-klass/sed/car
MB E-klas

Tõrma Tööstuskülas

•

Müüa Kadrinas elamumaa (1317

528/525i/524TDaut

UUS ! MAZDA 6 sed
MB CLK
MB 124/190

*

94
89
83-94

FORD SCORP IO sed
FORD FIESTA

ja kasutatud rehvid

•

Müüa väga heas korras suvila Eismal.
Tel 5083 305. www.kenriko.ee
Müüa suvilaRakvere lähedal Päides
(Niidu). Hind 49 000 €. Kiire, tingi! Tel
5551 8067, Roza
Müüa suvila Võsul. 3 tuba, saun. Tel
5849 0133

m2). Kõrghaljastus,juurde toodud
v e s i , k ana l i s at s i o o n ja e l e kt e r.

3,0i

2,8i/aut.
FORD GALAXY
FORD SIERRA s ed
FORD ESCORT /OR ION 91/00

*REMONT*HOOLDUS*REHVIVAHETUS*

+

•

•

ALFA ROMEO 33/164

FORD TRANS IT
FORD MONDEO

AUTO DIAGNOSTIKA

•

–

•

SÕIDUAUTO ja

KÜTTEPUMPADE REMONT -hooldus

94

3,6i/4,2i/aut

UUS ! BMW E46 coupe
CHEVROLET BERETTA
CHRYSLER CROSSFIRE

•

Noor pere üüribkorteri või maja
Roelas. Kõik pakkumised oodatud.
Tel 5598 9588

84-92

AUDI V8 quattro

BMW E38
BMW E39
BMW E46

Müüa 4toaline korter Rakveres

Kungla tn. Tel 5109 274
Müüa 4toaline kõigi mugavustega
korter Kadrinas. Suur esik, turvauks,

06

BMW E24
BMW E36 sed/compact/coupe

hoolitseme sinu neljara alise sõbra eest

Me

AUDI A6
AUDI A8
AUDI 80/90/Q/coupe

BMW E30
BMW E28
BMW E34

ja sõiduautode REMONT

Tel 5666 0375

98

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

AUDI 80 B4 avant/sed/quattro
AUDI 100 sed/avant

Kaubikute,maasturite

Hinnad väga head!

1,8i

4,2 i

AUDI S4/A4
AUDI A3

•

metsaraiet.

Müüa 4toaline saunaga korter
Rakveres Tuleviku 10arenoveeritud
majas. Sisse jääb lükandustega
koridori kapp ja köögimööbel. Tel
5104 110
•

KEHALA

AUTOLAMMUTUS
AUDI A4 sed/car

•

Tantsumuusika ühemehebändilt

igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514 9885
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
•

Soodne arvutite ja nutiseadmete
remont ning hooldus. Tel 5633
•

3306

Kvaliteetne raamatupidamisteenus!
Tel 5554 1191 www.websoft.ee
Kogemustega bil.v. raamatupidaja
p a ku b t e e nu s t k o kku l e p p e l i s t e l
tingimustel. Aastaaruanded soodsalt.
Tel 5568 6385
SAT
TV an t enn id di g i
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
T ra n s p o r t ja ko li m i ne p a r i ma
hinnaga. Tel 5695 6535
•

•

•

-

-

,

-

,

•

Tr an s p o r di t e e n u s k a u b i ku g a .
Hinnad soodsad! Tel 5535 938
•

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

+

18 Kuulutused
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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
•

U u t e j a k asu t atu d k o d u j a
töö s t us õ m bl usmas i nat e müük .
Garantii. Rohuaia 20-2, tel 5588 429,
32 450 85, Priit
•

-

termovahuga. Omame pikaajalist
kogemust hoonete soojustamises.
Therm OÜ, kontakt : www.therm.ee,
info@therm.ee, Tel 5660 6010

Kontakt info@kckteemant.eu, tel
5174 192

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

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

Osutan teenustkaubaveobussiga.
Tel 554 6353

AIA-

KCK T eeman t O Ü t eos t a b
teemantpuurimist, isolatsioonitöid
ning väiksemaid ventilatsioonitöid.
•

-

-

,

TEHNIKA

,

•

Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2x2.35
KJ 7200). Tel 513 2021
R e i s i jat e v e d u 1 6 - , 4 0 , 4 9 ja
8kohaliste bussidega. Ka vabariigist
välja. Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269
Veoteenus Peogeot Boxeriga (3,3 x
1,8 x 1,8). Tel 5557 1997
Veoteenus Ford Transiti kaubikuga
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, tagaluuk, 750
kg). Tel 5557 8804
•

•

-

Teeme ehitus-ja remonditöid ning
vannitubade remonti. Aitame teid
•

RENT

sisekujundusel. www.kenriko.ee, tel
5083 305

-

T eos t ame v äli svee j a
kanalisatsiooniehitustöid. Samuti
toome vee elamutesse. Tel 5607
5275
•

•

-

•

•

T eos t ame v äli svee j a
kanalisatsioonitrassi ehitustöid.
Müüme ja paigaldame septikuid
jareoveemahuteid. Tehtud töödele
garantii. Küsi pakkumist tel 5089
375, mail ahti.jallakas@gmail.com
•

Transporditeenusmultilift kalluriga

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

•

Teostankolimisteenust Ford Transiti

kaubikuga. Hinnad soodsad. Tel 5695
6535

Laada 20

Rakvere

32 55 332

Eramajade ehitus. Vundamendist
pakkumist +372

•

Transport Ford Transiti kaubikuga.

•

Tel 521 5849

•

VÄRVIME TEIE MAJA. Teeme

üldehitus-ja viimistlustöid. REGI
OÜ 5562 6123

Prügiveoteenus, multilift kallur
mahakäivad vahetatavad kastid. Tel
+

•

•

502 6761, 553 6188, 324 0707

•

K a ll urau to , p oo lh aag i sau t o
(tent, platvorm), metsaveoauto-,
vä i ke k au b i ku b u l d o o s e r i ( T130, TD 7 5 ) , k o pp l aa d ur i tööd
Treimis-, keevitustööd (gaas, elekter,
CO, metallilõikus), teraviljavedu.
•

-

-

-

•

KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052

•

465

-

,

-

.

Kohaletulemise võimalus. Kuulutus ei
aegu! Tel 503 2269
Teostame fekaaliveoteenust
j a k ana li sa t s i oon ik aevu d e
tühjendamist. Feka-Ekspress OÜ
Tel 5194 4298

Elektritööd. Tel 5349 5632
Kõik ehitustööd. Küsi lisa tel 5695
4670
Teeme ehitus-ja remonditöid. Tel
5612 3743
•

•

K a t use
fassaa di
ehitustööd. Tel 5157 386
•

-

,

R a kk e k aevu d e k aevam i ne
puhastamine jaremont. Tel 5574 792

259
Tavahind: 299

Eramute, elu ja
äriruumide suurp uhastu s
Põran d ate vahata min e
Igap äevane koristu s
Voodite ja voodivaru stu se,
tekstiilmööb li ja va ip a de
süvapu hastu s ja vah up esu
Kirby
puhastussüsteemiga

-

j a muu d

,

Tänava-ja äärekivide müük
j a p a i g ald us ; p iir d eae d a d e
t errass id e e hi t us ; v ärava t e
va l m i s t am i ne , p a i g ald us j a
au t omaa t ika ; h al j as tus t ööd ;
e h i tu s t ö ö d . Te h tu d t ö ö d e l e
garantii. Info@kiviaed.ee, 5394

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

Laada 20, Rakvere
(Säästumarketi kõrval)
Müük, remont, töökoda
5853 6925

Autoklaaside paigaldus Tamsalus.
Tel 522 2511

•

6666

Autoklaaside müük ja paigaldus.
Tel 325 5505
•

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

3083
Fie Mar t Nestor ehitab uusi ja
renoveerib vanu hooneid. Tel 5646
0674
•

ja vee
veeS an te h n ili se d t ööd *valis
ja
Teeme ehitus-, remont-, lammutusk ana li sats i ooni trass id e e hi tus •Fassaaditööd
ja siseviimistlustöid (majad, saunad,
kaevetööd. Tel 5143 783
•

-

.

•

k raan i k auss i d e
d us h i k a b ii n i d e
veeautomaatide paigaldus jm tööd.
Tel 5680 3249
Plaatimine+torutööd. Tel 5695 4670
Te e n k i n d a k r o hv i ( k o r s tn a d ,
s o o ja m ü ü r i d , s e i n a d jn e ) . ww w .
kenriko.ee, tel 508 3305
P o tt s e p a tö ö d Ah ju d , p l i i d i d ,
kaminad, korstnad, müürid. Tel 5552
8487, Vaiko
Ahjud, kaminad, pliidid, korstnad,
müürid. Tel 5047 459
B o i l er it e
WC p o tti d e
•

,

-

,

,

•

•

.

•

Te e n e h i t u s j a r e m o n di t ö i d
Parandan kolded, korstnad. Teen
uue korstnaotsa. Tel 5395 6740
•

-

.

e hit am i ne j a
plaatimistööd. Tel 5606 9271
•

•

korterid) eraisikutele, firmadele. Tel

Kõ nn it ee d e

“Süstime seinad soojaks” hingava

Tavahind: 325

rohusuunaja

€
€

Pikk 25, Väike-Maarja
Laada 20, Rakvere

AUTOREMONDITÖÖKODA

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
•

Teeme metsaraiet, metsaväljavedu
ja metsavedu. Tel 5365 3504
•

•

•

*

ARMITEC OÜ
kaevetööd ja

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

•

•

Info tel 51920899
~

~

~

~

*

~

*

*

*

~

Trimmeritööd. Tel 5539 328
P a k ume murun ii t m i s
ja
trimmerdamisteenust. Helistada
õhtuti 5190 8253
Pakume muruniitmisteenust ja
kinnisvara hooldust. Tel 5394 2650
Viin Rakveres tasuta ära elektri-ja
gaasipliidi, pesumasina ja muud
vanametalli ning autoakud. Kuulutus
ei aegu! Tel 5803 3345
•

•

-

Vilde 6a Rakveres
(Kuulutaja majas).

Tel 322 0847, 510 6645
SOLVERING OÜ

Tel 5191 2784

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

•

TELLI TAKSO tel 1700

529 1288

Ohtlike puude likvideerimine. Info
5549 113
•

PUURIMINE.
Tel 5641485, htr@htr.ee

RAAMATUPIDAMISTEENUS,
FIRMA ASUTAMINE

saasu.ehitus@gmail.com
www.saasu.ee

www.voodrilaud.ee

•

PUURKAEVUDE JA
MAASOOJUSAUKUDE

Üldehitus

Koduremont
Viimistlus
Kanalisatsioon
Väliköögid
Välikaminad

Tööd Bobcatiga, haljastustööd. Tel
5143 783
•

elektritööd

diagnostika
õli müük ja vahetus
rehvide müük ja vahetus
keevitustööd ja remont
summutite remont ja vahetus
keretööd ja värvimine
esiklaasi müük ja paigaldus
•

•

5045 560

,

•

Standardvarustuses
multskate ja

•

*

•

San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593

ergonoomiline
käepide

-

,

•

•

Mootor B&S 450 Series, 148 cm³
Niidukõrguse reguleerimine: 9
asendit, iga ratas eraldi
Rattad 200 mm, kuullaagritel.
Kaal: 26 kg
Täielikult kokkuvolditav

€

Pika kasutuseaga seade, mis sobib
muru trimmerdamiseks koduaias
ja selle ümbruses. 2-teralise
murunoaga on võimalik lõigata
kuni näpujämedusi puuvitsasid

•

Toru- ja sanitaartehnilised tööd.
Tel 53324749

€

Multsi või niida küljele vaalu
Niidulaius 46 cm.

279

Sä ästa oma
kallist aega
kutsu NobeAbi OÜ
www.nob eab i.ee
Tel 504 6542

•

•

Mootori seeria 2-MIX
Võimsus 0,7 kW
Kaal 4,8 kg

Muruniiduk CubCadet 46 MB

•

Taf Building OÜ soojustab ja krohvib
teie eramu või kortermaja fassaadi.
Tel 5664 9835

•

Töömaht 27,2 cm3

võtmeteni. Küsi
5172 395

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

•

-

Rohulõikur FS 55 Stihl

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

www.kuulutaja.ee
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OÜ RUMNER GRUPP
teostab fassaadi-ja

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

•

•

•

•

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

EHITUSPROJEKTID

Müüa vähe kasutatud pesumasin
Brandt ja 2 plaadiga elektripliit Beko.
Tel 5373 5822

DETAILPLANEERINGUD

Müüa vähe kasutatud raudvoodi
koos madratsiga (90 x 200). Hind
soodne. Tel 5347 3959

•

OÜ TENITO
•

Reisijate vedu

8-50 kohaliste bussidega
(ka väljaspool vabariiki).

Vinni v, Pajus~ Tel 502 7362
•

•

Müüa diivan, diivanilaud (lauaplaat
osaliselt klaasist), koridorikomplekt
(kapp koos tumbaga, valge). Tel 5220
•

Väikebusside rent

kiiresti, hinnad soodsad.

Pikemaajaliste lepingute
puhul soodustus.
Tel 502 5996, 510 1872

RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647

389

Müüa uus diivanvoodi, värv pruun.
Soome päritolu. Tunduvalt madalama
hinnaga. Tel 5664 8311
Müüa suur viigipuu. Tel 5210 146
Müüa nõukogudeaegset mööblit:
voodi, öökapid, lauad. Hind 15 €. Tel
•

PARI MAD HI NNAD!

•

•

Paigaldame ja müüme:

Paigaldame:

fassaadiplaate
sokliplaate
rõdupiirdeid
Te l 5 11 0 2 8 6

5565 3352

KATUSEI D
VI HMAVEESÜSTEEME
FASSAADE

•

Müüa istepinke. Tel 5382 8432

PLEKI KANTI MI STÖÖD
Tel

+

HAAGISSUVILATE

372 508 8497

tel/fax 325 1730
info@tpplekitood.ee

müük
rent
CONTARO OÜ
www.contaro.ee

Autode, väikebusside

Müüa surnuaia pinke (saar). Tel
5695 4670
•

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

info@contaro.ee
Tel: +372 5282683
&

tellimine
pisiremont

•

www.caravanpluss.ee

Müüa hauapinke ja 2 mesitaru. Tel

5566 3501

Müüa 5m laud koos kahe pingiga
ja GAZ 53 töökorras mootor. Tel 5190

•

haagiste rent

5515

LEMMU KIVI
k o d uma i ne
looduslikult lihvitud värviline kivi aeda,
teele, kalmistule. Erinevad suurused.
Müük lahtiselt ja pakendatuna 20kg
kottides. Vajadusel transport. Tel
5053 340
•

*

*

*

*

–

Reisijate vedu (15+1)
Reisijate vedu (50 k.)

Kauba vedu (külmik)
Kaevetööd
(miniekskavaator)

•

NB! Hinnad sõbralikud
Tel 5699 7000, 5650 0368
E-post

Müüa kasutatud murutraktor

j a m u r u n ii d u k J o h n D ee r e ,
H us q v a rn a j t . E r i n e v a t e
m oo t o r i v õ i m sus t e g a
ja
lõikelaiustega, 0-pöördega, on
ka diiselmootoriga. Tel 5121 903,
tonueil@gmail.com

5557 3582

primatecapital@gmail.comKoduleht
primatecapital.com
TEEME KOMBINEERITUD

Ostan igasugust katkist kodutehnikat
ja vanametalli, vanaaegset mööblit ja

•

SURVEPESUAUTOGA

toidunõusid. Tel 5619 2112
Ostan seisma jäänud esemeid
vanast naelast kuni mööblini. Tel

JÄRGMISI TÖID:

•

Kanalisatsiooni-ja sadeveetorus-

5079 984
Ostan Nõukogude-aegse jalgratta.

tike survepesu ning ummistuste

•

likvideerimine, settepaakide
tühjendamine ja puhastamine,

Tel 5039 650
Antiigiäri Rakvere kesklinnas ostab
ku l d j a h õ b e e s e m e i d m ü n te
hambakulda. Kuld alates 17 €/gr.
Laada tn 14 (vana turuhoone). Tel 5067
819, 3230 702
O s t a n Ve n e a e g s e t t e h n i l i s t
•

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 ka-

•

,

-

ki r j an d ust

( auto

d,

tra k tor id ,

mootorrattad). tel 5039 650

nalisatsioonitrasse.

Veepaagi maht 6 m³, imupaagi

•

Ostan audio-videotehnikat, kulda

ja igasugust muud huvitavat kraami.
Raha kohe kätte! Tel 5556 7508

maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ,
info 5381 9930

Kollektsionäär ostab Vene-aegseid
kopikaid, märke, medaleid,ordeneid,
tsaariaegseid münte ja paberraha.
Küsige minu hinnapakkumist. Samas
•

*

KODU

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

K asu t a tu d v ä g a h eas k orras
elektriradiaatorid (Airelec, Atlantic),
meeste / noorte UUS kevad-sügist a lve j o p e D E PU TA M AD R E ( S ) ,
rulluisud (tüdrukutele, poistele),
t ä nava ki vid ( K l oos tr i , 6 m 2 ) ,
hamstripuur, metallgaraazh, värava
sepishinged. Tel 5104 147
Ära anda köögikapp (lepp, mõõdud
83x80x50). Tel 5561 9793
Müüa 2osaline külmik Elektrolux
(175 cm). Tel 5590 5679
•

*

www.kuulutaja.ee

-

Loe
Kuulutajat
interne~s
www.kuulutaja.ee

•

•

aitan Teil tasuta münte ja medaleid
hinnata. Tulen ise kohale. Aus kaup,
raha kohe kätte! Tel 5590 6683

O s t an res t aureer i m i se k s
nõukogudeaegseid automudeleid
ja p e daalauto lastele, erinevate
mänguasjade kollektsioone jaNorma
mänguasju. Tel 5665 5551
Ostan parima hinna eest märgi-,
postkaardi-ja mündikogusid. Tel
•

•

502 9782
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Ostame hõbedatjakuldaigasugusel
kujul. Kuld alates 17.00 €/gr. Hansa
Antiik Pikk tn. 7 Rakveres, 324 0542

METS

•

Taaskasutatud
rõivaste müügipunkt
“SI RTSUD”
Avatud

Müüa

KÜTTEPUID

ja

RakveresSireli tee 6

KLOTSE

(Rakverest Kadrina suunas ca 200m)

Vinnis
5783 8999

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

EHITUS

OÜ ESTMET IE müüb

Müüa saematerjali, põrandalaudu,
sis e-ja välisvoo drilaudu soodsa
hinnaga.Vedu TASUTA !! Tel 5593 6326

katuse-, seina-ja sileplekki

•

Müüa saematerjali, vo o dri-ja
põrandalauda. Tel 5089 215, www.
•

toomonu.ee

Müüa kombineeritud puidupink.
Tel 32 41 717
Müüa õhukuivad prussid 200x150.
Hind 100 €/tm. Tel 5395 0313
•

•

-

P.S. Tasumine sularahas!

MÜÜA KÜTTEKLOTSE
(5-25 cm pikad,

KÜTTEPUUD

3m küttepuude järkamise
jäägid, lõhkumata).

20 eurot/m³+km.

Ostan 5,1m laepaneele (20 tk). Tel
5039 650
•

Klotsid on koormas loobitud.

Müüa küttepuid ja kaminapuid

Müü a b r ik ett i j a s ü
kohaletoomisega. Tel 503 2269
•

tt

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

€

Rak vere piir es transpor t
tasuta!

Tel 5354 1618
www.h a k e t .e e

€

•

LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus
Rennlux OÜ
www.rennlux.eu

•

5873 2803

5813 4676

Tel 527 4255

•

Müüa taksikutsikad. Tel 5636

PÕLLUMAJANDUS
Müüa soodsa hinnaga talusealiha.
Info tel. 5059 151 või 5354 3002
Müüa paaritumisealisi lihaküülikuid.
Info tel 5547 194
•

•

Müüakanatibud, koorunud 05. mai.
Lisainfo 5012 391, aivar@veremon.ee,
•

Harjumaa
Mü ü a s õ e l u t ud mu l d a 5 € / t
transport. Tel 5376 5551, 5659 702
•

+

Ostan rootorniiduki KRN 21. Tel

5659 702

Ostan traktorile kartuliharimis
riistad. Tel 5039 650
•

OÜ UHTNA PUIT
müüb

Müüa kuivad küttepuud (33-ja
50cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 m3)
transport Rakvere ümbruses tasuta.
Tel 5218 234
Mü ü a kü tt ep u i d ( k a s k , l e p p ja
metsakuiv). Hind 32 €/r uum. Tel
5365 3504
•

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI,
VÄLISVOODR ILAUDA (kuusk),

•

Müüa lõhutud ja 3m küttepuud.
Puulõhkumisteenus. Tel 5043 326
•

•

MÄNGUASJAPOOD

Müüa saetud-lõhutud küttepuid
koos kohaletoomisega. Tel 5615 2941
Müüa kvaliteetset kivisütt koos
kohale toomisega. Tel 5615 2941
Müüa saetud ja lõhutud küttepuid
sanglepp, hall lepp jakask. Tel 5137 659

PÖIALPOISS

Müüa küttepuid lepp (33 ja 50
Kuulutus ei aegu! Tel 5695 1163

•

•

MÜÜA
LÕHUTUD
KÜTTEPUID

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA.

•

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

•

•

SUUR VALIK,
SOODSAD HINNAD!

•

Ostan 3m küttepuud. Tel 5365 3504

MÜÜA SOODSALT
SAETUD LÕHUTUD
-

Kupongi
esitajale
kõik tooted

-10%

TEL 5695 5572

Müüa lõhutud metsakuiva kuuse

küttepuud (erinevad pikkused) kohale
toomisega. Tel 5077 961

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

cm).

KÜTTEPUID
Tel 5463 2596

www.kuulutaja.ee

OSTAME

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

info@pohjapuit.ee

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

Müüaküttepuid. Hind al. 29 €/ruum.
Transport Rakvere piires tasuta. Tel
5184 333

autotransport.

4032

•

•

väljavedu*
*

•

Müüa lõhutud küttepuid, metsakuiv
kuusk (50 cm) ja kask 40l võrkudes (2 €/
võrk). Ka väikesed kogused, transport
Rakvere ümbruses tasuta. Telefon

Müüa saetud-lõhutud küttepuud
(lepp ja saar). Tel 5192 4320

*

Müüa mürgiprits EHO 800L. Poom
on 12 m. Uued rasked pulkäkked (8 tk).
Tel 5137 659

•

•

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

Ära anda kolimise tõttu suurem
sõbralik hundikoer, eriti sobib lastega
peresse, kuna on väga sõbralik. Telefon

SEINA-JA
KATUSEREDELID

5344 8787

Müüa kütteklotse jakaminapuid.
Vedu tasuta. Tel 523 8503

•

VIHMAVEESÜSTEEMID JA
LISATARVIKUD

info@rennlux.eu

1528

Müüa kuldse retriiveri kutsikaid (3
isast ja 6 emast). Loovutus 5.06. www.
siimline.com või tarmovas@hot.ee,
tel 5274 697
Müüa Chihuahuapoiss. Tel 5813
7810

•

ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEERENNID

•

KÜTTEPUUD.

•

kontrollida kogust.
Tel 5568 4683

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

Firma ostab
PALKI,
PABERIPUUD ja

Müüa akvaariumikalad: 2 suurt
Oskarid, Platisid ja Kardinale. Asukoht
Vinni. Tel 5650 9248

Kohaletoomisel võimalik

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUI D
( sanglepp)
34 € / ruum

•

LOOMAD

VÄRVIME TEIE MAJA. Teeme

üldehitus-ja viimistlustöid. REGI
OÜ 5562 6123

•

Tel 508 6435

•

11.00 15.00

Firma ostab metsamaterjali. Tel
5365 3504
Ostame kasvavat metsajaraieõigust.
Tel 5365 3504

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

LÕHUTUD
KÜTTEPUUD
KOOS
TRANSPORDIGA
TEL 517 1522

S ISEVOODRILAUDA
(kuusk, mänd, saar),
PÕRANDALAUDA
(kuusk, mänd, kask, lepp),
SAUNALAUDA
(must lepp, haab),
TERRASSILAUDA

(mänd, kuusk).
Võimalikud erinevad
profiilid ja laiused.
Samas pakume paigaldust.

Tel 528 8224
www.uhtnapuit.ee

www.kuulutaja.ee
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Ero o tikap oo d HOT LIPS

IGA NÄDAL
UUS KAUP!

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

Niidan muru, pakkuda võib ka
ja korralik. Tel
5742 0668
•

suuremat ala. Töö kiire

•

E-R 12.00-19.00
L 10.00-16.00

Kuulutuste vastuvõtt
toimetuses E-R 9-17

Otsin tööd (siseviimistlust). Tel

5533 513

Rohuaia 21
I korrusel

Rakvere Hooldekodu otsib oma
meeskonda 24h hooldajat osalise
tööajaga alates juulist. Info 5127
•

Vilde 6a, Rakvere

Hiljemalt neljapäeval kella 11.00
antud kuulutus ilmub reedeses lehes.

Kuulutusi saab

toimetusse edastada
ka telefonil 322 5091
või e-posti teel

828
•

CarDrive’i autoteenindus pakub
Rakveres tööd autopesijale. Tel 5073
030
•

kuulutuste sisu eest.
•

Pakun tööd kahele saemehele.

MINNA
JUUKSURISALONG

•

T

Vajan tänavakivide paigaldajat
Haljalasse. Tel 5206 216

•

Tel 5354 1618

Pakume tööd keevitajatele. Info
telefonil 5029 342
Pakkuda tööd üldehitajatele ja
katusepaigaldajatele. Info tel 5278
191, www.worcly.ee
•

VANAVARA
Ostan seisma jäänud esemeid
vanast naelast kuni mööblini. Tel
-

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

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

Oleme avatud
R 10.00 18.00 ja
L 10.00 14.00
Meie salongi olete
-

-

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

oodatud kogu perega!
Piret tel 5331 2866
I ngrit tel 504 7855

K au p l us L as t e m aa R a k v e r e
P õ h j a k es k uses p a k u b t ööd
klienditeenindajale. Vajalik eelnev
töökogemus ja vene keele oskus. CV
saata cv@lastemaa.ee
Pakume tööd karjakule ja lüpsjale.
El am i sv õi ma l us t a l u läh e d a l .
Joodikutel ja seiklejatel mitte helistada.
Talu asukoht Kadrina vald, Võipere
küla. Info tel 5242 139, Ats

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h tel 516 4699
324 4473

•

Tsentrumi II korrusel
E-R 9-18
L 9-15
Naturaalnahast
jalatsid suveks!
TUTVUS
Puhkama on läinud isa, vaikinud süda pere kalliks peab.
Meeles püsib, mida jõudsid elus teha head.
Linnulaul ja metsakohin olgu saatjaks Su viimsel teel!
–

Mees tutvub kooselu eesmärgil
naisega, kes on hooliv jakuni 45a vana.
Tel 5783 8872
•

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

MUUD
*

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

•

ennustus.ee

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

puhvetid, peeglid, kirj.lauad,
kunstiteosed (maalid, graafika
jm)kirjandus, postkaardid,
fotod, albumid, hõbeesemed,
toidunõud, lühtrid, õlilambid,
küünlajalad, kohviveskid,
margapuud, seinakellad,
õmbl.masinad, pudelid,

Külmhoidla
Matusetarbed
Transportteenused

•

KOJUKUTSED!
ANTIIGIÄRI LAADA 14

Ostame tuhandeid
imelikke ja vähem imelikke
VANAAEGSEID ESEMEID
maalt ja merelt, talust ja
mõisast, keldrist ja pööningult,
toast ja aidast, külast ja linnast:
kapid, kummutid, toolid, lauad,

MATUSETEENUSED

-

•

raamatukapid, kummutid,

www.kuulutaja.ee

-

Firma võtab tööle ehitajaid. Kiire!
Tel 5686 3083
•

www .h a k e t .e e

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT
SORTI VANAVARA:
puhvetid, riidekapid,

ülekanne on jõudnud
Kuulutaja pangaarvele
neljapäeva kella 11.00

Loe kuulutusi ka internetist:

Jaanikuul kõik
värvimisteenused
10 %

•

5079 984

Kuulutus ilmub
reedeses lehes, kui

Rakveres, Laada tn 37

•

•

võimalik tasuda

pangaülekandega.

•

Vajadusel varustus. Tel 5341 5232
Vajatakse saemeest, vajalik B-kat.
Ju h i l u b a . Va j a d u s e l v ä l j a õ p e j a
varustus. Tel 5393 4973
Va j a t a k s e h o o a j ak s ab i t ö ö l i s t
(naisterahvas) aiandisse. Tel 5648
7435, 5069 685
Otsime ehitustöölist. Soovitav B-kat.
juhiluba. Tel 5343 7995

OSTAME KASVAVAT
METSA JA
RAI EÕI GUSI .
Met saraiet eenus

Kuulutuste eest on

Kuulutuse sisu õigsuse eest vastutab
kuulutuse andja.
Kuulutaja ei avalda võlanõude ja
lehe mainet kahjustavaid kuulutusi.

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

•

kuulutus@kuulutaja.ee

Kuulutaja toimetus ei vastuta

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

TEATED
Meristo Õigusbüroo Tallinna 21
Rakvere (II korrus). Tel 322 3930, 514
1346
Jurist tel: GSM: +372 50 34 352
•

•

•

Kaotatud rahakott kolmapäeval,

4.06 kella 17 17.30 vahel Neste
t an kl a j a Sõ meru va h e l . A us
-

leidja võiks tagastada vähemalt
dokumendid. Tel 5259 490

ALUMIINIUM-KATUSEREDELID.
Õhtuti tel 5289 418
Ostan pikipuu saelehe läbimõõduga
40 ja 63, paksus 3 mm ja rohkem. Tel
•

•

Ostan kap. remonti vajava mootorsae

Jonsered 2145-2153 või Husqvarna 345,

346, 350. Võib pakkuda ka lisavarustust.
pakkuda võibveel rollerit või mopeedi
(3-4 käigulist). Tel 5840 8933

Spordiklubi Mikado kutsub noori
v an u s e s 1 3
1 5 ra hv u sv ah e l i s s e
l aa g r i sse L ee tu , m i s t o i m u b
ajavahemikul 08.07 16.07.2014. Üks
päev maksab 35 €, mille sisse kuulub
majutamine ja toitlustamine (3 korda
päevas). Laager viiakse läbi Daugai
linnas. Spordilaagerasub looduslikult
kaunis kohas järve ääres. S ee on
tervise-ja spordilaager. Tel 5855 6062
•

-

Loe

Kuulutajat
interne~s

www.kuulutaja.ee

LEI LI SAUN
Grilliruum
Võimalik rentida
peoruum erinevateks
*

*

tähtpäevadeks
(kuni 20 inimest)

R 14-16 naised
17-22 mehed
I nfo tel 516 5591
Suurepärane võimalus
rõhutada iga naise
eripära ainulaadse
rõivaga.

kangaid Aasiast.
Ei ühtegi korduvat riiet.
Meeste nahkvest 20.Meeste tagi 50.Naiste tagi 30.SINDRINAHA
kaubajäägid MOTOPOES
Rakvere, Ed. Vilde 14
*

*

*

–

Ärasaatmine 10.06 kell 11 Kunderi 6 Viru matusebüroost

Mälestavad abikaasa, lapsed ja lapselapsed

Iga hetk on meie elusaatus,
igal hetkel oma hind.
Iga hetk võib tulla viimne vaatus,
kostab kell ja sulgub eluring

Südamlik kaastunne Maimule
lähedastegakalli

Erinevates toonides ja
mustrites.
Helista

ette

ja tule vaatama.

Tel 5854 2077

Mälestame toredat ja muhedat
naabrimeest

ELFRED SELIMÄE’d.
Naabrid

TAIVO
kaotuse puhul.
Külliki ja Aare

Saabunud on uus kogus

-

ANDRUS MÄRTSIN
11.10.1955 01.06.2014

PUUKÜTTEGA

5330 8487
•

Lahkunud on meie kallis abikaasa, isa ja vanaisa

Avaldame kaastunnet emale, Kristale
abikaasa ja poegadele isa

AIVAR ANDRESOO
kaotuse puhul.

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide)
valmistamine,
hauasamba paigaldus,
liivavedu japaigaldus
ning hauaplatside
korrastus ja hooldus
Lääne-Virumaal ja
Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad!
Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Perekonnad Sternhof, Lillemets ja
Suurkivi

Südamlikkaastunne Maimule ja
tütardele

TAIVO VINDI
kaotuse puhul.
Urve ja Elmi

Avaldame kaastunnet Heldale ja Ainile
venna ja onu

KALJU KUULMETSA
Loe
interne~st

www.kuulutaja.ee

kaotuse puhul.
Laane tänava rahvas

Kuulutaja reede, 6. juuni 2014
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Rakvere Galerii
jagab juunis Soome naeratusi
Rakvere linnapäevad said
varase stardi teisipäeval Rakvere Galeriis, kus avati
Soome naivistide näitus.
Naivistit Iittalassa (Naivistid
Iittalas) on traditsiooniline
naivistliku kunsti
näitus
väikeses Iittala linnas. Linnakeses elab 2000 inimest,
aga näitust külastab kolme
kuuga 20 000 kunstihuvilist.
Tänavu on Iittalas väljas üle
600 teose, aga mõned rõõmsad pildid jõudsid siiski ka
Rakveresse ning reisivad siit
edasigi, sest Rakveres saab
alguse naivistide näitusetuur
Eestis.
Eesti
rändnäituseks
on
Soome Eesti Instituudi sihtasutus pannud kokku tõelise
naivismiparemiku viis tunnustatud ja populaarset naivisti tulevad ja jutustavad Riitta Heinämaa kiitis ja tunnustas meie tublisid galeriijuhte Raivo Riimi ja Riho Hütti.
naaberrahvale soomlastest ning
naiivsed talvepildid lihtsalt
keraamik-skulptor Riitta Heinämaa.
loo keeles, mis tõlkimist ei Markku Mäki. Näituse kuNaeratuse
toob
näitus poevad hinge. Soome kaasvaja: heatujulise naeratuseraator on kunstiajaloolane tõenäoliselt iga külastaja aegset naivismi tutvustav
ga, teatas sihtasutus. NäituIrene Wai Lwin Moe sihtasunäole, sest nunnud kassipnäitus Rakvere Galeriis jääb
sel HYMYÄ
NAERATUS! tusest Naivistid Iittalas. Näiered,
muumitrollide
maa ja avatuks kuni 28. juunini.
ning
maastikud
armsalt
osalevad kunstnikud Kati tuse avas Soome Eesti InstiMikola, Kikka Nyren, Marit tuudi sihtasutuse juhataja
Maris Marko
Björnegran ja Jeroma Tabell
-

-

Bullerbyga

sarnanevad

Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas

Richard onumbeast vah

Marit Björnegrani majakasaarel võiksid vabalt elada ka
Fotod: Maris Marko
muumitrollid.

HINNAD RAKVERE TURUL

ootavad kodu:

Turg avatud: Laada 39
T-L 8.00 16.00
Seisuga 5. juuni 2014
-

alates

hind

ralik

ja
kui
laste
vallatu.
Sobib
nii
teiste loomadega.

-

sõbralik

tud ning vaktsineeritud ja kasutab

ilus~ liivakas~

Jäss Noorem isane sõbralik koer,
saanud vajalikud vaktsineerimised, mikrokiibi ning EU lemmiklooma passi.
-

Rotu 13.05.14 Lääne Virumaalt
Vinni vallast Kulina külast leitud
-

emane sõbralik noorem koer.

Maila
Umbes aastane emane
kass, saanud ussirohtu,vaktsineeritud,mikrokiibistatud,steriliseeritud
-

ja kasutab

Ko n takttelefon 5309 0510
Kasside infotelefon 516 2473
virumaa@varjupaik.ee
http://virum aa.varjupaik.ee

ilus~ liivakas~.

vaktsineerimised,

likud

noorem isane

ning

Be~ Tamsalust varjupaika sattunud emane koer, kes tuli meie
-

juurde kuna ta omanik haigestus
ning ei suutnud tema eest enam

hoolitseda. Sellega seoses on Betesimese korraga veidi umbusklik, ning seega oleks vaja temaga
tasapisi tutvumas käia, et tema
usaldust võita ja talle uueks peremeheks või perenaiseks hakata.
Varjupaigas olles on Be~ ajapikku ka meiega harjunud, kuigi algul haukus ja hambaid näitas
ning sugugi sõbrustada ei tahtnud. Ent et tal omaniku kaotuse
valust üle saada aidata, oleks tal
siiski vaja kiiremas korras uut peret, kes ta endist perenaist asendada aitaksid.
~

To eta m eid!

Varjupaikade MTÜ
A/a 10220068203017
selgitus Virum aa varjupaigale

mikrokiibi

ussirohu.

Jäss - Noorem isane sõbralik koer,
saanud vajalikud vaktsineerimivõita ja talle uueks peremeheks või perenaiseks hakata.
oolens
Betti ajapikka meiega harjunud, kuigi al-

usaldt

-

Varjupigs

Denis

kass, kastreeritud, mikrokiibista-

ku

Richard on umbes aastane vahva
isane kutsa, iseloomult väga sõbralik ja vallatu. Sobib nii laste kui
teiste loomadega.

Liisa on umbes 11 kuu vanune
emane veidi arglik kutsikas. Teiste
loomadega saab Liisa häs~ läbi, ent
inimesi siiski veidi umbusaldab
ning seega on vaja temaga algul
tutvumas käia. Pikapeale ta siiski
harjuks uue inimesega, ent praegu
peaks teda külastades temaga pikemalt aega veetma, temaga rääkima, talle midagi head tooma ja ehk
ka jalutada proovima. Võõraste inimestega ei pruugi ta kohe alguses
kaasa minna. Loodetavas~ saab temast siiski asja, ning inimesele, kes
temaga kannatlik on, saab temast
toreda sõbra. Liisa on saanud vajalikud vaktsineerimised, mikrokiibi
ning ussirohu.

V3
veid
umbusaldab
temag
rääkija
midagi
ma,
ehk
tooma
talle
head
temaga kannatlik on, saab
temast
toreda sõbra. Liisa on saanud vaja-

kemalt vetma, g inmesk

Tibi Aastane emane kass, saanud ussirohtu, vaktsineeritud,
mikrokiibistatud, steriliseeritud ja
kasutab ilus~ liivakas~.

mZ

%

kasutatud riided
Turul veel müügil:

rikkalikult köögivilja ja suvelillede taimi,
lilled rõdule, amplisse ja kalmistule
tööstuskaup (jalanõud ja riided)
kasutatud riided

Oodatud ostjad jakauplejad!

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Tasub teada 23

Kuulutaja reede, 6. juuni 2014

RAKVERE HEATEGEVUSLIK RATTASÕIT
Virumaa Kolmikürituse teine etapp. Vaata lisa: www.eestimaraton.ee 1 8 KlTl
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koostööd selleks, et
töökeskkond oleks ohutu.“
Soonlisas, et kuna kuumad
ilmad korduvad aastast aas-
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Spordikeskuses, Kastani 12
Tagatud on WC, riietumis-ja pesemisvõimalus.

/

muse

leevendamiseks kaalu-

da pikemaajaliste

ja

efektiiv-

Kuulutaja

rL4. juuni 2014.a.
Rakvere lennuväljal

08:00-12:00
12:30-13:00
13:00

nagu näiteks jahutuspaigaldamist
tööruumidesse. "Kindlasti
tuleks pingutada selle nimel,
töötajatel oleks võimalik

süsteemide

>

si

Mudellennukitetutvustus

Motodeltaplaanidetutvustus
Kuumaõhupalli tutvustus
Lennuvälja jooksukross 1500m

lühiajalisi puhkepause

puhkeruumis,

bussijaam

ja jahe õhk, ning

Rattaöö avab Rakvere linnapäevad

kus

värske
võimalus
tarbidakvaliteetset joogivett,“ märkis Soon.

Välistingimustes kuumusega

rendada teavitustegevust ja

töötamine

reede, 6. juuni õhtul Rakvere
tänavatel.
Liikumisteed
näeb lisatud kaardilt. Liiklust Rattaöö ajal ei suleta,

Korraldajate andmeil on
stardiprotokollis pooltuhat
jalgratturit. Rattaöö heategevuspartner on Virumaa Nais-

pakkuda täiendavat psühhoteraapia nõustamise teenust
vägivalla üleelanud naistele
ja lastele.

rastekuumakraadidega, vaid

kuid linnas võib tulla ajutisi

te Tugikeskus, kes

liikluskatkestusi.

heategevusliku toega suu-

saavad

Kuulutaja

Seadus ei piira ka välistingi-

mustes

Huvilennud

on

asuvad teele kell 20.

töötegemist

ülemää-

Pilootide ja korraldustoimkonna briifing
Langevarjurite hüpped
Lennutehnika tutvustamine, vestlused pilootidega
Lennunduse ja seda hõlmava õppimise võimalustest
Eestis ja mujal
Täpsusmaandumiseja -pommitamise võistlused

kuumuse korral teha sageda-

parkla

Lennukite saabumine
Lennupäeva avamine

mist,

Rakvere Rattaöö sõidetakse

Ratturid

kiirgus

RaküereTly-ln mteinational

semate lahenduste kasuta-

(D kilomeetri tähis

Q
0

kui

R a hüerel e n 11min us m

et

VK võistluskeskus asub Rakvere

siis,

kult teavitada ümberkorraldustest ka töötajaid ning arvestada töötajate põhjendatud vastuväidetega.
Ilmastikust tingitud erakorraliste töötingimuste tekkimist nagu liiga kuum või
külm temperatuur ei ole võimalik ära hoida. Küll aga on
inimeste võimuses võtta kasutusele mitmesuguseid abivahendeid nii külma kui ka
liigse kuuma leevendamiseks. Oluline on lähtuda
inimlikkuse ja mõistlikkuse
printsiibist ning püüda keeruliste olukordade leevendamiseks teha parimal võimalikul moel koostööd.

tegema

|

wl ]rr, 1

,i-3

on oma
res

Töötaja ja tööandja peavad

\

\

9

Tööaega saab muuta
Kuumakraadide puhul on
tööandjal võimalik ümber
korraldada ka töötamisaeg.
Näiteks alustada teetöödega
varajastel hommikutundidel, et kasutada efektiivselt
seda aega, kui päikesekiirgus
ning pidada
on madalam,
haripunktis.
Seejuutuleb tööandjal loomuli-

poole. "Tööandja peab võitöötaja
malusel arvestama
ja ettepanekutega.
kaebuste

’

\\

u

'V

töö

n\

\\

tule-

Tööinspektsiooni töötervishoiu peaspetsialisti Silja
Soone sõnul tuleb töötajal,
kui ta tunneb, ettingimused
tegemiseks on ebasobi-

'

\

\

eraldi

lubab tööandjal lähtuda
mõistlikkuse ja inimlikkuse
printsiibist. Üheks abinõuks
kõrge temperatuuri käes
töötavate inimeste tervisekahjustuste vältimiseks on
varustada töötajad piisava
koguse külma ja kvaliteetse
joogiveega.
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ilmadega töötamisest
Tööandjal on kohustus kuumade ilmade puhul hoolitseda, et temperatuur kontoris oleks tööks sobilik ning
teha vajadusel tööruumides
või -korralduses muudatusi.
Seadus ei sätesta, milline on
optimaalne
temperatuur
tööruumides, vaid ütleb, et
töökoha õhutemperatuur ja
-niiskus ning õhku liikumise
kiirus peavad olema tööülesannete täitmiseks sobivad.
Tööandja ülesandeks on sisustada ja kujundada töökohad nii, et töötaja suudaks
säilitada töövõime ja heaolutunde. Kuna konkreetset
temperatuuri töötegemiseks
ei ole kehtestatud,
tuleb iga
nevalt
töö eripäradest.

\

\

Kuumade

Skywhite koertekooli koerte esitlus

19:30

Batuudid lastele
Meelelahutuskava kogu päeva vältel
Päeva lõpetamine, autasustamine

Kuulutaja reede, 6. juuni 2014
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Viru autoralli
läheneb osalejate rekordile

MÕNE REAGA

Viru Ralli tõttu suletakse

järgmisel nädalavahetusel mõned
teed
Seoses Viru Ralliga on tavaliikluseks suletud järgmised
teed ja tänavad:

Eile keskpäevaks oli
Grossi Toidukaubad
Viru Rallyle registreerunud 93 ekipaazhi.

Reedel,
13.

Kuna registreerimine
on avatud veel laupäeva õhtupoolikuni, võib

kell 17.15- 22.30 Rakvere linnas
J. Kunderi tänav alates Rahu tänavast kuni Vee tänavani;
Karja tänav J. Kunderi tänavast kuni Tartu tänavani;
Kastani puiestee;
Silla tänav;
juunil

juhtuda, et püstitatakse kaasaegses formaadis sõidetavate Viru
rallide osalusrekord.

L. Koidula tänav alates Silla tänavast kuni Rakvere Gümnaasiumi ringteeni;
Rakvere Gümnaasiumi ringtee;
tänavast kuni Tõusu tänavani;
Tõusu tänav;
Pikk

tänav

Aivar Ojaperv

Silla

Viru ralli direktori Madis
Mailingu andmetel on senine
rekord 96 ekipaazhi nii palju osavõtjaid oli ühel esimestest Viru rallidest. Siinkohal
ei maksa kaasaegseid Viru
rallisid segi ajada nõukogude aegsete võistlustega, mil
formaat oli pisut teine ja ka
osalejaid rohkem.

Vallikraavi tänav Tõusu tänavast kuni Linnuse tänavani;

-

Linnuse tänav.
Reedel, 13. juunil kell 16-21

Karitsa - Levala Tabani 14.

Laupäeval,

Pirate

-

juunil

kell 8.30-12
Sae -

Palju külalisi

Lävi
Sonda
Ulvi

„Osavõtjate arv on meeldiv
üllatus,“ rõõmustas Halling.
„Samas on see mõistetav,
sest tegemist on ühtlasi ka
Läti meistrivõistluste etapi-

9.30-18.30

Kell
Vinni

Kantkül

- Kakumäe - Kehala - Saueaugu
Kell 13-16.30

ga“.

LäviKasko

Rihula -Mädaja
Kell 12-18

Aravuse - Voore

Russiinfo
13. juunil alates kella 17.30 ei teeninda bussid Polikliiniku
ja Viru peatust. Polikliiniku peatus on asendatud Bussijaapeatusega.
ma
Vallimäe, Tulialates kellavastavate
17st Tarva,
liiklusmärkidega.
on tähistatud

Liikluskorraldus
Liinibuss

ka,

nr.

3

ei

läbi

-

ja
peatust.
Õie
Tammiku

Palume elanikelt mõistvat suhtumist ja turvatöötajate
korralduste täitmist.
Viru

Ralli

korraldajad

Eesti

VEOAUTOKROSSIS
Tapa krossirajal LAUPÄEVAL, 7. juunil

Võistluse algus kell 15

sarjades sõitvad mehed, näiteks Ott Tänak, Viru rallil
kahjuks ei osale, aga see on
ka mõistetav neil on hoopis
kõrgemad eesmärgid.
Kui Viru autoralli võitjat pakkuda, siis favoriitideks on
kindlasti venelane Aleksei
Lukjanuk, kes võitis ülinapilt
EMV eelmise osavõistluse, ja
Timmu Kõrge, kes ihkab
Harjumaa teedel saadud valusa kaotuse eest revanši.
Teatud mõttes mustad hobused on lätlane Janis Vorobjov ja leedulane Vytautas
Svedas
Vorobjovs on varemgi Viru rallil hästi võistelnud,
Svedas
võib aga
tema
ta kõigile.
Rääkimata
eestlasEgon
Jeetsist,
test Raul
Kaurist, Rainer Ausist ja teistest.
-

-

jaoks

heal

päeval

vastu

haka-

Sama kehtib klassisiseste

Karate

Föderatsioon

1992 Eesti

Kert Karuse sõnul on Eestis

ning presidendiks Jaanus
Rahumägi.
J Lisaks Karusele Rahumäeja
le kuuluvad EKFi uude juha-

karate tugevuseks pikaajalitati
sed traditsioonid,
esmakordselt karate
mis
ulatuharmil alusrastamist Eestis, 1974 moodustati Eesti NSV Judo ja Ka-

mo

aastast EKFi juhtinud Raivo
Kütt, valiti üldkoosolekul audim

alates 2000.

presidendiks, politsei

vad

aastasse

Kuulutaja Facebooki

J

JAGAME AUHINDU!
Pilet 5.-, sooduspilet õpilastele ja pensionäridele 3.Teeviidad võistlusrajale Rakvere-Paide maanteelt
£

Grossi Toidukaubad Viru
Rally on taas kahepäevane
võistlus. Reedel, 13. juunil
sõidetakse neli lisakatset kaks Rakvere linnast lõunas
ja kaks linnatänavail. Mõlemad toimuvad nn karusellsüsteemis ehk pärast esimest läbimist siirdub võistleja uuesti starti.

1969,

rate Föderatsioon. “Eestis

harrastab täna karated

lige3000 sportlast, olles
suurima liikmeskonnaga

male

eriük- kontaktala liit Eestis, mis

K-komando looja ja sel-

Eesti

on

Olümpiakomitee jaEu-

Lembit roopa Karate Föderatsiooni
Kolk, kes oli aastatel 1978 - liige. Uue juhatuse peamisuse

le

Jälgi ajaleht

Kõik Kehalasse

Teisel võistluspäeval on ralli
raskuspunkt traditsiooniliselt Kehalas. „Seal on tehtud
jällegi uuendusi," kinnitas
Madis Halling. „Uusi teelõike, mis valdavas enamuses
ühe koha pealt nähtavad, on
2 kilomeetrit."
Üle pika aja on kavas ka Aravuse-Voore lisakatse, kuid
seda mitte varasemal kujul.
„Sellel katsel on uus lõik, kus
minu teada pole rallit kunagi
sõidetud.Ka laupäevasel esimesel pikal lisakatsel on uusi
lõike," ütles rajameister Imre
Saks.
Viru Rally pealtvaatajalegend ilmub järgmise Kuulutaja vahel: sealt leiab kogu
info rallist, võistlejatest, papealtvaatamise
rimatest
kohtadest.

karatekoondise

valiti rakverlane Kert Karus

Hammerberg.
Luhamaa,
tusseGri,
Marko
Varasem
VaNorman
Tali ja Rei-

demonstratsioonesinemine

konkurentside kohta
ka
väiksemates arvestusklassides puudujaid praktiliselt
pole.
Kohalikule rahvale pakub
kindlasti huvi, mida suudab
noor
rakverlane Roland
Poom n-ö väikeste kaheveoliste autode klassis (EMV3).
Viru rallil tulevad starti ka
veoautod GAZ, hetkel on end
kirja pannud kuus ekipaazhi.

(EKF) valis neljapäeval, 29. peatreener, ning karate maamail Tallinnas toimunud ilmameister Marko Luhaüldkoosolekul ametisse uue maa föderatsiooni auliikjuhatuse, mille esimeheks meks.

president,

Vaheajal off-road autode

Foto: TimoAnis
-

Rakverlane valiti
Eesti Karate Föderatsiooni esimeheks

BALTI KARIKAVÕISTLUSED

Treeningsõidud alates kella 13

Lätlased ei ole arvu poolest
siiski külalisvõistlejate esirinnas: Venemaalt tuleb starti ligi 20 autot, lätlasi ja leedulasi on kumbagi kümne
ekipaazhi ringis. Esindatud
on ka soomlased.
Ka nimede poolest on Viru
Rally esinduslik stardis on
pea kõik, kes tänavustel Eesti
meistrivõistlustel seni kaasa
on löönud. Rahvusvahelistes

Eelmise Viru autoralli võitis Georg Gross.

pikaaegne

juht

Politsei eriüksuse K-komando endine juht Lembit Kolk
Foto: erakogu
(vasakul) ja Kert Karus.
seks eesmärgiks on kasvatada Eestis karate harrastajate
hulka, tõhustada klubide tegevust, teha senisest pareIgapäevased
maitsvad,

„NORDI peasaal!
”

Aitame korraldada Teie tühtsündnUtš

Rakvere
Tallinna tn 68
tel. 32 427 52

u' I

soodsad lõunad
E-R 11.00-16.00

"ifP"

'il
RUUM
MOODNE
I N D
SOODNE!

fflH

mat koostööd politsei ja kaitsejõududega ning pöörata

sihistatud tähelepanu ennetustegevusele noorte hulgas,” lausus Karus.
Kert Karus on võitluskunstidega seotud viimased 25
aastat ning tal on karates esimese astme must vöö. Ta on

spetsialiseerunud täiskontaktkarate
harrastamisele
ning on paljukordne karate
Eesti meistrivõistluste ja
rahvusvaheliste
turniiride
medalist.
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JAANIKUU
LAAT
Tule laadale!

~

PÜHAPÄEVAL, 8. juunil
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KIVIÕLIS, Viru tänav 6 pargis
~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~
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Info 55 633 677
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7. 9. juunikell 17 ja 19
–

Komöödia
(Alla 12 a keelatud)
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SABOTAAŽ
8. ja 9. juuni kell 21
Märul
(Alla 14 a keelatud)

rakvereteater.ee
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EluE) -puhkus

kaunis

KäsmusfLainela puhkekülas!
y-

rt.

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

taiiie>a

KUHU MINNA

Turg ootab noori kauplema
Kool läbija priius käes. Suvi on tore, aga mida hakata peale koolivaheajaga? Kõik õpilased ei pääse malevatesse ja
laagritesse. Paljudel puudub ka maakoht, kus võiks suve
veeta. Ja nii jäädaksekogu suveks linna, kus ainsaks tegevuseks on arvutis surfamine.
Julgustan lapsi tulema turule kauplema. Jalgrattaga linnast välja sõites korjake metsa- japõllulilli (näiteks karikakraid), tehke väiksed kimbud kõrrelistega ja kindlasti
leidub ostjaid. Hommikused tööleruttajad võtavad kontorisse ja söögikohtade laudadele meelsasti tagasihoidlikke
kimbukesi ja ega keegi jäta ostmata klaasi metsmaasikaid,
kui neid müüb laps, kes on marjad ise korjanud.
Veel on võimalus tulla müüma oma väikseks jäänud riideid, mänguasju, raamatuid või käsitööd.
Selle tööga ollakse ise tööandja rollis, kes ei pahanda, et
hilined või minnakse varem ära. Samas saab julgust ja kogemusi inimestega suhtlemisel ning oma rahal on suur

väärtus.

Gustavi Maja
Rakvere Pika tänava laadal 7.-8. juunil on Pikk 28 avatud
Tervisetoidu kohvik. Rohkem infot www.gustavimaja.eu.
12. juunil toimub samas algusega kell 12 loeng: “Tervis ja
Tasakaal iidse Hiina meditsiini abil", pilet 3 eurot (vajalik
eelnev registreerumine).
Täpsem info ja registreerumine: www.gustavimaja.eu, tel
+372 553 5871 Ly

Ukulele Muusikamaja
Võsu Mere 27
Reedel, 6. juunil Bashment tuuril! Bashment Võsul, koos
sajaprotsendilise valiku ja muheda ragga-reggae soundiga. Reedel Ukuleles koos Def Räädu Massiivi J.O.C. ja
Raadio 2 DJd: Dice Rudy ja Tarrvi
KingzSoundi
Laamann.
Laupäeval, 7. juunil Võsu võnkeid Ukulele Riddim Breeze
Selecta: Estoman. Pidu hommikuni ja sissepääs tasuta!
+

Riina Mitt

Telefon: 508 9110* www.lainela.ee

Rakvere Turu administraator

O Kõrts
Jõe 3a,

Võsu

Ürituste

algus
kell
22

Pilet
2 eurot
sissepääs

Kella23ni
tasuta!
juunil videodisko, DJ Kuzmin
7. juunil muusikat igale maitsele DJ Janis.
6.

Memento Mare
Hukkunute omakseid ühendav mittetulundusühing Memento Mare korraldab parvlaeval Estonial hukkunute
omastele mälestusreisi Stockholmi 20.-22. juunil. Info:
hingehoiu
Urbalu, telefon
Helmi
eesmärk:
mälestusmärgi
5061 565. Reisi
Stockholmi
külastamine.
vaikusehetk
lillede
merre
seminar

laevas,

ja

heitmine,

Rakvere Teatri mängukava juunis
14/20/21/22/27/28 juunil kell 13 ja 27/28 juunil kell 16
"Mina olin veel väikene” Palmse mõisa moonakatemajas
(lav. Ivo Eensalu).

Leinapäev Rakveres
~~~ ~~~ ~

Üleriigilist leinapäeva, 14. juunit tähistatakse Rakveres

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

kolmes osas. Kell 12 toimuvad mälestusminutid Okas-

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

~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~

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

~ ~~

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

~

kroon! juures tammikus, auvalves on kodutütred ja noorkotkad tõrvikutega, tseremoonial saab sõna võtta päevakohastel teemadel, asetada leinakimpe ja süüdata küünlaid.
Ühine mälestuslõuna süüakse Katariina Keldris. Rakvere
Rahvamajas saab vaadata M. Cooney ainetel valminud
komöödiat „Rahauputus“ Kiisa Laulu jaMängu Seltsi näiteringi esituses.
Buss viib üritustel osalejad kell 11.30 Tsentrumi-taguselt
platsilt Okasroosi juurde, sealt Katariina Keldrisse ja kella

14-ksrahvamajja.
Osalustasu ühislõunal on 10 eurot ja registreerida saab
kuni 10. juunini telefonil 604 1050, 322 7231 või mobiilil
5590 3580.

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

ja

~

Memento juhatus

~~

kutsuvad:

Kaunid Kontserdid
Käsmus 2014

Laval on: Jaan Elgula, Koit Toome, Summer,
Antti Kammiste, Allan Ladvas, Boris Lehtlaan,
Taavi Peterson, Toomas Krall jt
Esitusele tulevad kõik omaaegsed hitid:
“Väike tüdruk”, “Tore öö”, “Kägu” jpt

11. juunil kell 20 Kaunid Kontserdid Käsmus sarja raames

Polyphon/Consilium 40
Suurejooneline tribuutkontsert
Kontserti juhib Vahur Kersna, salvestab ETV

Piletid müügil Piletilevis 15/13€ ja kohapeal 16€.
EMT Topeltpluss klientidele 20% soodsamalt.
Sissepääs alates kell 19:00.

Lisainfo:
kkk.virufolk.ee/
polyphon40

Kuulutaja reede, 6. juuni 2014
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Kangakauplus
Pika tänava laada ajal
7.-8. juunil
Kangapoe A-Tekstiil ees
(Pikk 28, Rakvere)

www.candra.ee, Koidula 1, Rakvere, Tsentrumi 1. korrus
E-R 9-18, L 9-15 Tel+faks 322 3975, info@candra.ee

avatud
kogu laada

toimumise
aja

•

Kontoritehnika

Hoolduskeskus,
Vilde 14, Rakvere

ARVUTITE REMONT

Hinnad alates

2,99

€

/

rull

(lehtpuu)

mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

AadeMart Ehitus OÜ
*

*

*

*

*

*

*

UUS VALIK
DISAINTAPEETE !

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

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

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,

10€/TUND
MÜÜA
KÜTTEPUID

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

Kardina-ja rõivakangaste
SUUR SOODUSMÜÜK
(1-3 eurot meeter)

Väga hea valik kvaliteetkangast voodipesu
LAADAHINDADEGA

Lihapood Pikk tn 11 Rakveres

Eestimaine liha
otse farmerilt

Põllumajandusehitised
Üldehitus-ja remonditööd
Viimistlustööd
Korterite remont
Katuste ehitus
Projekteerimine

SEALIHA al 2,70 €/kg Vajangu farmist,
veerand lihakeha 2,50 €/kg
LAMBA-ja VASIKALIHA
Lääne-Virumaalt

Ehituseelarvete
koostamine

Lisainfo tel:
5187 131 (Janek)
5116 424 (Mart)
e-mail:

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

aademart@gmail.com

6.-8. juuni

Kõik
kaubad

Rahemõlkide eemaldus

-20%*vähemalt

*Kampaania tingimused: www.ehituseabc.ee

www.facebook.com/EhituseABC

