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JUHTKIRI

Kas Eesti sport

Venelane
ihkab kõva kätt
Mingis hiljutises telesaates ütles keegi venelane vabandust, nimi ja amet ei jäänud tõesti meelde, aga ta oli hari-

tud, töötades kõrgkoolis õppejõuna

et vene rahvuse

-,

omapäraks on asjaolu, et ta vajab tugevat ning diktaatorlikku juhti.
Kuna seda ütles venelane ise, siis võib sellest ka kõva häälega rääkida, kartmata „venelasevihkaja“ silti külge saamast. See on tõesti nii. Venelase arvates on kõik hästi siis,

kui teda juhib tsaar, keiser, Lenin, Stalin või nüüd siis Putin.
Viimast keisrit Nikolai II (ma tean küll, et tal oli veel järglane, kuid see ei puutu siinkohal asjasse A.O.) peeti pehmoks ja näe, mis sellest välja tuli keisririik kukkus kokku.
–

–

Brezhnev oli ka pealtnäha tore vanaisa (kuigi oma otsustes paras diktaator) ning riik vajus sohu, kus varastamine
ja logelemine esimeseks elunormiks. Demokraat Jeltsinist
ei maksa rääkidagi
sellist anarhiat, nagu tema valitse–

misajal, ei nähtud Venemaal isegi oktoobrirevolutsioonile

järgnenud kuudel.
Vene naine räägib ka, et kui mees peksab, siis tähendab
armastab.
Vot selline masohhistlik naaber meil siis temal ongi hästi
siis, kui midagi on halvasti. Venelane tunneb end sõidu-

vajab „turiste“?

Käimasolev kergejõustiku EM on anonüümsed netikommentaatorid taas kihama pannud: milleks see või
teine (spordi)turist sinna saadeti? Kõige radikaalsemad tegelased
leiavad, et Eesti pidanuks kergejõustiklaste
aasta suurimale spordisündmusele saatma
3-5 sportlast, vähem
radikaalsed lubanuks
„heldelt“ veel paar
noorsportlast lisaks.

–

vees, kui saab suure hurraaga midagi üles ehitada, teha
selle nimel üliinimlikke pingutusi. Ja kui kangelastegusid
pole parajasti tarvis, siis mõtleb ta midagi välja, et oleks
(see on ka ühe vene kirjaniku käest laenatud väide).
Käesolevat kommentaari kirjutan parajasti siis, kui mee-

diasse ilmus uudis peatselt Eestisse jõudvatest USA tankidest. Mõtisklen endamisi on see hea või halb? Hea selle
poolest, et liitlane meid meeles peab jajulgeolekule väikese garantii annab, halb aga vist ikka ka: äkki ässitavad
–

need Peipsi veerel seisvad tankid venelase üles? Seni är-

plesid niisama, aga nüüd leiavad äkki, et aeg on „kangelastegudeks“?
Aivar Ojaperv

KÕVA SÕNA
„Sakslased omavad konkreetse võistluse näol head minekut.“

ETV abikommentaator Madis Kallas kergejõustiku
EM-võistlustel
„Kõva sõna“ on Kuulutaja rubriik, mis juhib tähelepanu
eesti keele kasutamisele.
*
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•

•

•

Väikeveod Eesti linnades

Kolimine, tõstetöö ja montaaž
Ebavajaliku äravedu
Pakkematerjalide müük

_

LÄÄNE-VIRUMAA ESINDUS
Laada 3a Rakvere

RISTO KIIRKIVI

MAICK MEIBAUM

Müügiesindaja

Müügiesindaja

Tel: 55 505 629

Tel: 58 225 810

Risto@kattocenter.ee

Maick@kattocenter.ee

www.kattocenter.ee

WECKMAN

■Bendersj

kommenteerida ja kritiseeri-

SINU

MAJA KATUS

JA FASSAAD ON

korras?

TELLIGE KATUSE TASUTA ÜLEVAATUS.
SAATE KINDLA HINNAGA PAKKUMISE
NING TEAVET KATUSE
HETKE OLUKORRA KOHTA.

info@kattocenter.ee
KATUSEABI605 5698

OfUMb

roll.
Niisiis: kas „turisti“ staatuses
sportlased on suurvõistlusel
õige asi või mitte. Kõigepealt
tuleb muidugi selgeks teha,

keda „turistiks“ nimetada.

Kas sportlane, kes saja omasuguse hulgas saab 50. koha,
on „turist“? Või nimetada
„turistiks“ jõustiklane, kes
saab küll 18. koha, kuid kelle
kohta on ette teada, et tema
võimed mitte mingi valemiga kõrgemale ei ulatugi ja
kes vanusest lähtuvalt osa-

leb nagunii

omal viima-

sel-eelviimasel

võistlusel?

Tänasel päeval moodusta-

vad sellised kommentaarid
üldisest massist paraku kaduvväikese osa, spordiartiklite juures on neid siiski rohkem kui mujal. Ja tõepoolest
on neist aeg-aj alt uudishimu
rahuldamisel ka abi: näiteks
kui Rasmus Mägi jooksis kolmapäeval oma imelise poolei maininud ETV

kommentaatorid Osila ja
Kallas kordagi, mitmes on
tema uus Eesti rekord maail-

ma mastaabis, kuid Delfis

sõna võtnud spordisõbrad

teadsid täpselt: viies. Muidugi leidnuks selle fakti ka ise
vastavatest

edetabelitest

üles, kuid kommentaariumist sai lihtsamalt ja kiire-

mini.
Keda pidada

„turistiks“?

Tegelikult tahtsin ma mõ-

kuuluksid vaid meedikutele-määrijatele-tõsistele abilistele! Ei kuulu ju! Heas

mõttes amatöörsportlastele
ilmuvad suurvõistluste ajaks

„treenerid“, kes heal juhul
on sportlasega teretuttavad.
Teleekraan on muide halastamatu, näitab sageli tribüüne, ja kes teavad, need tea-

vad, mis näod treenerite sektorist vastu vaatavad.

Kui end amatööriks nimetav

saanud mitte mingit eelarve-

„treener“? Liiati veel selline

list toetust, kuid sellele vaatamata on ületanud suurvõistluste lävendi, on „turist“?

legi kunagi treeninud.
Kui sportlasel on vaja ars-

Bobisõitjana
olümpiale

lus, eriti suurvõistlus, sportlasele preemia, mille ta on
välja teeninud oma treeningute ja pühendumisega.

sades sellele asjatundjate
täpsustusi-selgitusi
ning
muid detaile.

tusega, mille olemasolu on
spordiametnikud ise välja
lobisenud: koondisele on
hea, kui saame sportlaskohti
juurde, sest nii saame juurde
ka kohti abipersonalile.
Oleks siis, et need kohad

valt, kes pole sportimiseks

oskama ise välja noppida,
sest rämpsu ja õelat sõnavahtu on seal palju.
Kui Hans H. Luik omal ajal
Delfi üles ehitas ja selle kau-

Küll aga pole ma nõus näh-

sportlane läheb EMile, tema
kehv tulemus on ette teada,
eesmärk ongi vaid osalemine, siis milleks talle veel

sportlane, kes treenib
amatöörina palgatöö kõrKas

ga must-valgest mõtteviisist:
kui sportlane on täitnud

finaali,

a

spordist ja

sportlastest. Eelnenu oli kõrvalekalle kiibitsejate maailma, kuid eks sellelgi ole tänapäeva spordis oma (suur)

da on õigus vaid neil, kes on
vähemalt oma valla (tänava,
maja, trepikoja) esikolmikus.
Rahva hääl kajastab tihtipeale tõde, aga selle peab
netikommentaaride hulgast

aitavad ajakirjaniku loomingu huvitavamaks muuta, li-

J

vajab.

gadega) kirjutama õppimine.
Samas ei arva ma sugugi, et

Telli: 55 OOO 87
e-kiri: info@koliauto.ee

prr>

sinu

Kõvad spetsialistid need netikommentaatorid.
Anonüümselt on hea klähvida.
Isegi siis, kui oma päriselus
oled paras äpu, kelle ainus
saavutus seni on olnud (vi-

Koliauto

/S

Kõik,

Kõrvalekalle kommentaariruumi

du esimesena Eestis avaliku
tekitas,
kommentaariumi
siis põhjendas-lootis ta, et
kommentaarid
kasutajate

www.koliauto.ee

KattoCenter
mida
katus

Aivar Ojaperv

tiskleda Eesti

Ühe sõnaga: lähenemisnurki
on palju. Võib ka lähtuda vä-

suurvõistluste normi, siis las
läheb ja võistleb! On ju võist-

Samas on need normid, eriti
konkurentsivaestel
aladel,
kohati madalad ja iga vähegi
edasipüüdlik tegelane suudab need täita. Ma ei mõtle
siin kergejõustikku, kus kõike saab mõõta ja kus konkurents on piisav, pigem viitan
spordialadele, mille populaarsus on maailmas väike ja
alaliit on selle elavdamiseks
valmis kõike tegema.

Tahate näiteks järgmisele taliolümpiale? Aga palun: Eesti
neljabobi saaks sinna kindlasti peale, vaja on vaid alg-

kapitali ja pühendumist. Jamaikadest USA Neitsisaartest aga sellised riigid talimängude kelgumäel ju osa–

-

levad
me vaevalt kehvemad oleme.
–

Sportlane avab tee
abipersonalilet
Olles ise omal ajal sporti teinud ja praegugi aktiivne tugitoolisportlane, kes ei pea

paljuks end ka laste- või
noortevõistluste ajaks staadionile vedada, liigitan ma
end „leebeks kiibitsejaks“.
Mina lähetaks suurvõistlusele tõesti kõik, kel vastav
norm täidetud. Las lähevad
ja naudivad.

treener, kes teda otseselt po-

tiabi, siis koondisel on see

MÕNE REAGA

Eragümnaasium

saab
spordiväljaku

11. augustil algas Rakvere
Eragümnaasiumi spordiväljaku ehitus. Tänu uuele
väljakule paranevad märkimisväärselt õpilaste ke-

halise kasvatuse tundide

ja vaba aja veetmise võimalused. Õppetööst vabal

ajal on staadion avatud ka
kõigile linnakodanikele,
parandades seeläbi oluliselt piirkonna elanike
sportimise ja vaba aja
veetmise võimalusi.

Spordiväljakule rajatakse
võimalused pallimängude
harrastamiseks, jooksurajad ja kaugushüppekast.
Lisaks tuleb staadionile
väike võimlemislinnak.
Staadioni planeeritav valmimise aeg on septembri
lõpus käesoleval aastal.
Suurema osa vajalikest inkatab
vesteeringutest
Rakvere Eragümnaasiumi
Hariduskogu, projekti toetab EAS läbi regionaalarengu programmi. Ehituse
projektijuht on Inge Peebu, staadioni ehitab OÜ
Antares.

inimene olemas; kui on vaja

Kuulutaja

muud abi, siis on selleks mänedzher; aga milleks on tribüünile vaja targutajat, kes
oskab soovitada, et „hüppa

I

mini“?
Ja muidugi makstakse sarna-

kugu

–

F I

I

I

1

I

kaminapuude
pakkimiseks

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

spordisõbrast kommenteeri-

ja marru.
Kui Gerd Kanteril või Rasmus Mägil on vaja kümmet
abilist, siis ärgu silm ka pil-

I

Võrkkotld

kõrgemale“ või „jookse kiirese „abipersonali“ osalemine
kinni ning see ajabki lihtsast

I

Li I

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

hea tulemuse nimel

■

peavad kõik taustajõud kohal olema. Aga hobisportlaste taustaj

õudude võistlustele

viimine on liiast kui selline
sportlane oma treenerid ja
isiklikud massöörid omast
taskust kinni maksab, siis
palun väga, kuid muidu mit–

te.

Võistlustel käigu
sportlased
Andrus Ansip ütles peaministrina, et sport on rangelt
vabatahtlik asi. Täitsa nõus,
kui ta täpsustanuks, et ama-

töörsport.

noorte-

ja tippsport
peab aga korda minema ka
riigile. Kuna raha pole kunagi ülearu, siis peab seda luLaste-,

gema ka loetletud valdkon-

dades ja üheks võimaluseks
kokku hoida on vaadata, keda lipsumeestest suurvõistlusele delegeerida.
Ning kiibitsejad on samuti
rahul no olgu, kui saigi Jüri
või Mari viimase koha, siis
sai, aga vähemalt muidusööjaid ja niisama targutajaid
-

polnud delegatsiooni lisatud.

Väljaandja:

AveC Kirjastuse OÜ
Vilde 6a, Rakvere, 44310
Telefon 322 5090

toimetus@kuulutaja.ee
reklaam@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

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

aivar@kuulutaja.ee

Müügikonsultant

Kairi Kreis
322 5091

kuulutus@kuulutaja.ee

Kujundus/kül
KoitjendusRenee
BriEst Solutions Ltd
reklaam@kuulutaja.ee
Kuulutaja ilmub reedeti.
Trükk: Printall AS
Trükiarv 15 000
Hiljemalt neljapäeval kella 11.00 antud
kuulutus ilmub reedeses lehes.
Kuulutusi saab toimetusse edastada ka
telefonil 3225091 või e-postiga

kuulutus@kuulutaja.ee.

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

Kuulutaja toimetus ei vastuta kuulutuste

sisu eest.
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Sõmeru vald läheb

jäätmeseaduse pärast riigiga kohtusse
Sõmeru vald esitab Riigikohtule taotluse, et see
teeks Riigikogule ettepaneku tühistada jäätmeseaduse muudatus, mis peaks jõustuma 1. oktoobril. Nimelt on Sõmeru vald, ja vallavanem
Peep Vassiljevi sõnul ka paljud teised Eesti omavalitsused, vastu sellele, et jäätmeseaduse muudatus võtab omavalituselt sisuliselt otsustusõiguse jäätmekäitluse korraldamisel.
Aivar Ojaperv

Riigikogu võttis tänavu juu-

se pidamise ning nendega

nis

arveldamise kohustus kohaliku omavalitsuse üksusel

vastu

jäätmeseaduse

muutmise seaduse, millega
tunnistati kehtetuks jäätmeseaduse § 66 lõige 11. Vastavalt otsusele muutub nime-

tatud seadusepunkt kehtetuks 1. oktoobril.

Riigikogu põhjendu-

või viimase volitatud mitte-

tulundusühingul.“
Riigikogu põhjendas kõne-

aluse seadusepunkti tühistamist asjaoluga, et tarbijale
(ehk jäätmevaldajale) tagatakse varasemast suurem

sed Sõmerut ei veena
Millest jäätmeseaduse § 66

kaitse (saab valida mitme
jäätmevedaja vahel), konku-

lõige 11 räägib? „Jäätmeveo

rents

võib korraldada selliselt, et
jäätmeid vedava ettevõtja
ainsaks kliendiks ja temale
tasu maksjaks on kohaliku
omavalitsuse üksus või vii-

mase poolt volitatud mittetulundusühing, “ seisab seaduses. „Sellisel juhul lasub
jäätmevaldajate üle arvestu-

jäätmeturul suureneb
ning väheneb omavalitsuse
halduskoormus.

Sõmeru vald aga oponeerib,

sest jäätmehoolduse korraldamine vallas/linnas on seadustega kohalikule omavalitsusele pandud ülesanne
ning avalik sektor kannab

vastutust

teenuste

jätku-

suutliku

toimimise,

kätte-

vad veel, et ülekaalukat ava-

saadavuse ja kvaliteedi eest.

likku huvi regulatsiooni keh-

66 lõige 11 kaotab kehtivuse, võib juhtuda, et omavalitsus ei saa enam nõuet
täita, sest ei saa kontrollida

tetuks tunnistamiseks ei ole,
Riigikogus tehtu seaduse-

Kui

§

näiteks jäätmehoolduse kät-

muudatused põhinevad eelnõu seletuskirjas toodud
oletuslikel ja ekslikel väide-

tesaadavust ja kvaliteeti.

tel, eeldustel ja järeldustel

„Jäätmeseaduse § 66 lg11
loob võimalusi kohalikele

ning seetõttu on ka seadusemuudatuste võimalik mõju,
aga ka valitud vahendi sobivus ja proportsionaalsus,

omavalitsustele

rakendada

põhiseaduslikku õigust otsustada ja korraldada kohaliku elu küsimusi iseseisvalt

seaduste alusel, sealjuures
arvestades kohalikke olusid
ja erisusi,“ seisab Sõmeru
vallavolikogus vastu võetud

põhjenduses. „Seaduseparanduse jõustumisel säilib
kohalikel omavalitsustel küll
vastutus
jäätmekorralduse
eest, kuid aheneb võimalus
jäätmekorraldust suunata.

Nii näiteks väheneb kohalike
omavalitsuste ülevaade jäät-

mekorraldusega liitujatest.“

„Jäätmeseaduse § 66 lõige 11
kehtetuks
tunnistamisega
sekkutakse kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõigusesse intensiivselt,“ jätkub
sama dokument.
Sõmeru valla esindajad leia-

ebaadekvaatselt hinnatud.
Muudatused, mis kaasnevad
Jäätmeseaduse § 66 lg 11
kehtetuks
tunnistamisega
on Sõmeru valla hinnangul
kuivõrd
mittevajalikud,
muudatusega taotletava eestarbija kaitse –saamärgi
vutamise meetmete sobivust
on mõjude analüüsi puudumise tõttu raske või isegi võimatu hinnata.
–

Eesmärk suurendada konkujäätmeturul ei ole
Jäätmeseaduse § 66 lg 11

rentsi

kehtetuks
tunnistamisega
suure tõenäosusega saavutatav nagu pole saavutatav
ka eesmärk vähendada oma-

valitsuse

halduskoormust,

litsuselt ettevõtjale.

Ka teistele

seadus ei meeldi

„See pole otseselt mitte ainult Sõmeru valla teema,
vaid puudutab ka teisi omavalitsusi,“ ütles vallavanem

tõsiselt käsile. Juba siis, kui

seadusemuudatust Riigikogus menetleti, avaldasime
oma vastuseisu, kuid kahjuks seda ei arvestatud. See-

pärast otsustasime pöörduda Riigikohtusse, sest leiame, et omavalitsuse õigust

Peep Vassiljev. „Meie võtsime asja vaid esimesena ja

on rikutud.“

Lääne-Viru Jäätmekeskus
sai volituse tegeleda Sõmeru prügimajandusega
Vastavalt Sõmeru vallavolikogu otsusele on MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus volitatud Sõmeru valla territooriu-

mil arveldama jäätmevedajaga ning pidama

arvestust

jäätmevaldajate üle ja nendega arveldama.
Samuti anti Lääne-Viru Jäätmekeskusele volitus täita korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamisega seonduvaid ülesandeid.

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

kuivõrd vähenemise asemel
kandub see osaliselt omava-

Kuulutaja
P

a

k umine

EESTI

k
h

e

t
i

b

TOOTED

kuni
3

09.14ainultjaekli ntdel

0.

üle 300 kvaliteetse kooli-ja kontoritoote

4

Kuulutaja reede, 15. august 2014

Kohalik elu
MÕNE REAGA

MUST KROONIKA
LÕHUTI
SÕIDUKITE AKNAID

Simunas matkatakse
Struve meridiaanikaarel

12. augustil teatati politseile, et Tapa vallas Moe

Laupäeval, 23. augustil kell 11 algab Simunas IV matk
Struve kaarel.
Jalgsimatkal suundutakse UNESCO maailma kultuuripä-

külas lõhuti osaühingule

randisse kuuluva Struve meridiaanikaare Simuna-Võivere
baasjoone Simuna otspunkti juurest Võivere otspunkti
juurde. Matka pikkus umbes 5 km.
Tänavune aasta on Struve aasta Friedrich Georg Wilhelm

rot.

kuuluval
territooriumil
seisnud sõidukite aknaklaase. Kahju on 7600 eu-

-

VARASTATI
MOOTORSAAG
11. augustil teatati politseile, et Rakverest Tammiku tänava lukustamata garaazhist varastati mootor-

Struve on kuulutatud Euroopa aasta geodeediks 2014.

Mairolt Kakko Eesti Geodeetide Ühingust räägibki pärast
matka Struvest kui Euroopa aasta geodeedist ja juulikuu
alguses Kaliningradis toimunud Struve-teemalisest seminarist.
Väike-Maarja vald on viimastel aastatel keskendunud

saag ja elektriline ketas-

kaare Simuna-Võivere baasjoone otspunktide väärikale
tähistamisele. Sel korral saab ka kuulda, kuidas on Struve
kaare punkte tähistatud naaberriikides. Aivar Niinemägi
annab ülevaate hiljutise PAIK-õppekäigu aegu nähtud

saag. Kahju on 100 eurot.
VARAS VIIS TELEFONI

varastati
11. augustil
Vihula vallast Eisma küla-

Struve kaare punktide tähistamisest Lätis, Leedus ja Val-

gevenes.
Liivika Harjo räägib, kuidas edeneb Struve-Tenneri muuseumi rajamine Võivere tuulikusse. Saab tutvuda ka esimese interaktiivse eksponaadiga.
Selleks matkaks on valminud kaks trükist. Maa-amet andis hiljuti välja informatiivse Struve meridiaanikaart tutvustava voldiku nii eesti kui inglise keeles, Väike-Maarja
Vallavalitsus ja MTÜ Võivere Tuuleveski üllitasid aga meridiaanikaart ning kaare Simuna ja Võivere punkti tutvustava postkaardi.
Matkalistele on kosutuseks lõunasupp.
Buss viib soovijad Võiverest Simunasse tagasi (autod saab
matka ajaks jätta Simuna spordihoone juurde parklasse).
Jalgsimatkale oodatakse kepikõndijaid ja kõiki käijaid.
2005. aasta juulis kanti Struve Geodeetiline Meridiaanikaar UNESCO kultuuripärandi nimekirja. Struve meridiaanikaar on triangulatsiooniahel, mis kulgeb Hammerfestist Põhja-Jäämerel kuni Izmailini Musta mere ääres ja
läbib kokku 10 riiki. UNESCO kultuuripärandi nimekirja
lisati Struve meridiaanikaare säilinud punktid (kokku 34):
Norrast 4, Rootsist 4, Soomest 6, Venemaalt 2, Eestist 3,
Lätist 3, Leedust 3, Valgevenest 5, Moldaaviast 1 ja Ukrainast 4 punkti. Eestist kanti Struve meridiaanikaare punktide nimekirja Tartu Tähetorn ja Simuna-Võivere baasjoone otspunktid.

Jänedal tuleb taas
Rosaariumi kontsert
2007. aastal alanud kontserdisari „Rosaarium“ jätkub ka
sel suvel, kaheksanda hooaja, aga üldse kokku 16. kontsert
toimub reedel, 22. augustil algusega kell 19 Jäneda mõisa
roosiaias või halva ilma korral Jäneda Pulli tallis. Sellel
aastal esinevad kontserdil Marko Matvere ja Peep Raun.
See on kontsert vanadest merelauludest-ballaadidest
koos jutuga purjelaevanduse kuldajast. Purjelaevanduse
hiilgeajaks loetakse 16.-20. sajandit. Sellest perioodist pä-

rineb ka merelaulude traditsioon

–

shanty, millest oma-

korda arenes tänapäevane, meile nii armas merelaul.
Purjelaevade ajastu lõpetas aurumasina täiustamine ning
lõpliku hoobi andis sisepõlemismootori kasutuselevõtt.

Kõige ilusamad, romantilisemad ja lõbusamad laulud on
tänapäeva jõudnud 19. sajandist. Kõik armastatumad mereromantikud-laulukirjutajad toetuvad oma loomingus
sellele pärimusele. Laevad olid siis puust ja mehed rauast.
Pilet kontserdile maksab 8 eurot ja sooduspilet 6 eurot. Pi-

leteid saab osta enne kontserti kohapealt.
Kuulutaja

Sõmeru vald müüb taas maja
Sõmeru vald pani taas müüki vallale mittevajaliku vara
väikese majakese ja kinnistu Põllu tänaval, kus omal ajal
tegutses politseijaoskond. Põllu 2a kinnistu ja hoone alghinnaks kirjalikul enampakkumisel on 6000 eurot.
„Me oleme seda kinnistut ja hoonet ka varem püüdnud
müüa, kuid huvilisi pole olnud,“ märkis vallavanem Peep
Vassiljev. „Hoone ise on tegelikult heas kohas aleviku
keskel, suur parkla on samas kõrval. Maja ei sobi oma asukoha tõttu elumajaks, küll aga büroo- või teenindushooneks. Kinnistu on väike, muud tegevust seal arendada ei

–

–

saa.“

Aivar Ojaperv

listemajast mobiiltelefon
Samsung. Kahju on 600
eurot.

DOKUMENDID
KADUNUD
11. augustil varastati Ta-

palt Üleviste tänava korte-

rist dokumendid ja sularaha. Kahju on 100 eurot.

Motopolitseiniku
tööpõllul on jätkuvalt
kiiruseületajad
Kuumad ilmad panevad proovile teede kvaliteedi, mistõttu pindamistööd ja kiirusepiirangud on vältimatud.
Paljud juhid aga ei
hooli liiklusmärkidest
ega tasasest sõidust
ning kivirahe saatel
vuhisetakse teedel,
pannes teised sõidukid
ohtu. Kiiruseületajaid
on maanteedel korrale
kutsumas motopolitseinik.
Mari Mölder
Rakvere

politseijaoskonna
motopolitseinik Toomas Ki-

vilo teeb

suvisel hooajal
mootorrattal liiklusjärelevalvet. Oma igapäevases töös
puutub ta sageli kokku liiklusrikkujatega ja kuuleb eri-

nevaid väljamõeldud lugusid, miks seadust eirati. Väga
palju satub tema kiirusemõõtja ette just kiiruseületa-

jaid.

Piirangud lähtuvad

halbade

juhtide võimetest
Toomas Kivilo sõnul käituvad juhid maanteel, kus on
lubatud sõita 90 km/h, korralikult ja sel aastal pole tema kiirusemõõtja ühtegi
suuremat
kiiruseületamist

fikseerinud. „Tõsine probleem on piirangualades ja
ajutistes piirangualades, kus
on värskelt pinnatud teed.

Miskipärast arvavad juhid, et
30 km/h on justkui soovituslik kiirus. Suurema kiiruse
juures hakkab ju killustik
lendama ja lõhub autoklaa-

gualad ositi ja mitte väga
pikkade lõikudena. Pealegi,
mis viga on autoga seda tee-

sid,” rääkis Kivilo. Lisaks

lõiku läbida autos on kliimaseade ja muusika mängib, pole hullu midagi. Raske

muutub lahtisel killustikul
suurel kiirusel sõites auto juhitavus ja teel püsimine on
sarnane libedaga sõitmisel.

on mootorratturitel, kes madalal kiirusel peavad sõitma.
Võib tekkida oht, et mõni kivi jääb keti vahele ja lõhub

guseid põhjendusi, mida tabatud kiiruseületajad räägivad või välja mõtlevad. Näiteks vabandasid ühel päeval
juhid end välja sellega, et nägid ainult 70 km/h liiklusmärki. Motopolitseinik kontrollis lausa üle, millest siis
need vabandused tulevad.

Kõige suurem probleem liikluses on inimeste tähelepanuvõimega. „Kui kõigil oleksid nii head refleksid kui ral-

„Selgus, et märgid oli kor-

arvestades halva tähelepa-

rektselt paigaldatud 70, 50,
30, nii nagu peab. Kuid inimloomuses on see, et inimene
selekteerib enda jaoks sobiva info ja takerdub sellesse,
nii nagu 70 km/h liiklusmärgi puhul,” põhjendas rikkumisi Kivilo. Veel tõi ta näite,
kuidas juhid kinnitasid, et

nuvõimega juhte, kes sageli
liiklusõnnetusi põhjustavadki. Palaval ajal muutuvad juhid loiuks, keskendumine

Kivilo sõnul kuuleb ta igasu-

-

nägid piirangumärki, kuid

kõik rikkusid teadlikult seadust.

Liigeldes

piirangualades,

hakkabki silma, et osa juhte

mitte ei „näpista” kiirust

juurde, vaid sõidavadki pea
kaks korda suurema ehk ta-

vakiirusega. Kivilo selgitas,
et piirkiiruse märgid pannakse varuga välja. „90 km/h
alas sõidetakse viisakalt,
kuid pindamistööde alas
mõistus nagu tõrguks vastu
võtmast, et peab aeglaselt
sõitma. Üldiselt on ju piiran-

–

masina ära,” ütles Kivilo.

lisõitjatel ja sõidumasinad
head, siis võikski Eestimaa
teedel suuremad kiirused lu-

batud olla. Kiirusepiirangud
liikluses on paika pandud,

hajub, mõeldakse suvitamisest ja kuidas kiiremini vee-

kogu äärde jõuda,” avaldas
Kivilo oma arvamust.

Ajavõit

on minimaalne
Paraku on nii, et liikluses

peavad autojuhid liiklusõnnetuste vältimiseks olema
tähelepanelikud ja hoolikad.
Suurel kiirusel kruusateel tu-

hinal liikudes võib rikkuda
kaasliiklejate auto. Arusaadav on, et kui seljataga on
pikk reis, siis kibeletakse tagasi koju. Aga pole mõtet kii-

rustada, sest tegelikult on
ajavõit minimaalne. Kokku-

puutel politseiga „raiskad”
võidetud ajaja pead trahviga
toetama riigi rahakotti.

MEES SAI PEKSA
8. augustil kella 23.10 paiku toimus Rakveres Narva
tänaval kaklus, mille käigus tungiti kallale 36aastasele mehele. Politsei viis
jaoskonda 34aastase me-

he.

KANALISATSIOONILUUGI
VARGUS
8. augustil teatati politseile, et Sõmerult Puiestee
tänava tankla territooriu-

milt varastati kanalisatsioonikaevu luuk. Kahju
on 200 eurot.
VARGAD VÕSUL
8. augustil teatati politseile, et Võsult Metsa tänava
suvila köögist varastati rahakott, milles olid dokumendid, pangakaardid ja
sularaha. Kahju on 20 eurot.

VARASTATI PLAKAT
9. augustil teatati politsei-

le, et Kunda lähistelt Selja

tee äärest põllult varastati

osaühingule kuuluv reklaamplakat. Kahju on 150
eurot.

TUNGIS
NAISELE KALLALE
4. augustil avaldas 28aastane naine, et Tapa vallas
Nõmmkülas ründas teda
tuttav mees ja tekitas ter-

visekahjustuse.

TULEKAHJU KUNDAS
9. augustil kella 1 ajal põles Kundas Pargi tänaval
kolmandal korrusel asuv
ühetoaline korter, mis sai
tulekahju tagajärjel tah-

ma-

ja veekahjustusi. Kel-

la 5.20 ajal põlesid samas
korteris aknaraamid. Inimesed vigastada ei saanud.

Kuulutaja
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Tasub teada 5

Ööjooks toob kaasa ajutisi liikluspiiranguid
Seoses ööjooksuga tuleb 16.

augustil Rakveres liiklejail

koili tankla ümbruse täna-

linna alasse (Rakvere Spordikeskuse parkla, Aqva Spa
parkla, Tsentrumi ostukes-

vad suletakse kell 17.

arvestada ajutiste liikluspii-

Korraldajad paluvad tungi-

rangutega.
Rakvere kesklinnas on liiklus

valt vältida parkimist Laiale, kuse tagune parkla) kaasnePikale ja Laada tänavale ning vad liikluspiirangud, mis
Kastani puiesteele. Parkimivõivad tähendada takistusi
ne nimetatud tänavatele ja linnast väljumisel.

osaliselt suletud alates kella
8st. Ulatuslikud liikluspiirangud hakkavad kehtima
alates kella 17st.
16. augustil suletakse alates
kella 8st SEB pangamaja esine teelõik. Linnaliini bussidel jääb ära Laia tänava peatus, mis viiakse ajutiselt üle

Jakobsoni tänavale.

Varahommikul
suletakse
juurdepääs Tsentrumi parklale (v.a maja teenindavad
sõidukid). SEB panga ja Lu-

märkidega keelatud tsooni

Ööjooksu distantsid läbivad

võib tähendada vigastusi
osalejatele või sõidukile, sa-

järgnevaid tänavaid: Lai, Tallinna, Pikk, Vee, Kastani pst,
Silla, Koidula, Adoffi, Laada,
Posti, Rohuaia, Võidu, Karja,

muti sõidukite teisaldamist.
Jooksust osavõtjatel ja linna
külalistel soovitavad korral-

Seminari, Tuleviku, Vabaduse. Poolmaratoni tõttu on

dajad auto parkida Jaama
puiesteele, mis tagab jooksu
lõppedes sujuva väljumise
linnast Tallinna, Narva, Pär-

ajutiselt suletud ka Lilleoru,
Tartu, Kunderi, Tammiku,
Tallinna, Õie, Vallikraavi,

nu või Tartu suunal. Parki-

nav.

Ristmikel on reguleerijad.
Liikluse ohjamise ja julgesta-

EESTI ÖÖJOOKSU RAJAD
Osalemine toimub Eesti Ööjooks ametlikus T-särgis

pääs.
Tavapärane

liiklusskeem

-

ajutiselt suletud tänavatel
taastatakse pärast südaööd.
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korraldustoimkond palub mõistvat suhtumist liikluspiirangutesse ja
aja kokkuhoiu huvides soovitab võimalusel vältida nimetatud õhtul linnaruumis

Ööjooksu
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mootorsõidukiga liikumist.

L-/-

F.R.Kreutzvaldi, Niine, Karja,
Jaama pst, Õli ja Heina tä-

misega linnaruumi ja kesk-
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mise eest vastutab turvafirma G4S. Operatiivsõidukitele tagatakse linna piires läbi-
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Eesti Ööjooks värvib Rakvere punaseks
ja läbijad ja
kell 21.45 antakse start 5
km pikkusel

natänavad punaseks.
Punaseks selle tõttu, et kor-

osalejatele.

distantsil

raldajad jagavad kõikidele
osalejatele välja punast värvi
jooksusärgid. „Oleme lõpuks

Punaste

kide

annab vürtsi

Oriflame´i

jõudnud sinna välja, et pak-

kuda osalejatele ühte unikaalseimat liikumiselamust
ja seda alla 17 000 elanikuga
Rakveres,“ rääkis Eesti Ööjooksu peasekretär Riina Ignatov, kelle sõnul start ühtses särgis loob augustiõhtul
Rakveres unustamatu elamuse, kus külg külje kõrval

sär-

merele

kostüümijooks. Osale-

Ööjooksu meeskonna liige Marko Torm andis jad stardivad
esimese Ööjooksu särgi Taavi Rõivasele.
kell
21.45
Foto: Ain Liiva

oma
stardigrupis esimestena (enne 5
km startijaid) ning Oriflame
tänab esimest 200 kostüümis
finišeerujat toreda kingituse-

ja harrastajad, kellele järgnevad viieminutilise vahega 10
km harrastajad ja eliit. 21.40
stardivad ajavõtuta 10km ra-

A

ga.
Parimate autasustamine toimub Rakvere Keskväljakul
alates kella 23st.
Eesti Ööjooks on Virumaa
suurim suvesündmus, kus
lustivad kõik eagrupid. Atraktiivsed rajad, 32 meelela-

-
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hutuspunkti, tulemöll, ilutu-

i

lestik, superauhinnad Viking
Line´ilt, Selverilt ja Aqva
Spat ning loomulikult Rakvere parimad kaasaelajad.
Tänavu on Eesti Ööjooksu
stardis üle 6000 osaleja Eestist ja 14 välisriigist.
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M
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Laupäeval, 16. augustil tehakse Rakveres ühiselt ajalugu. Jooksuhullud ja liikumise
sõbrad värvivad Rakvere lin-
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joogipunkt
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med. punkt

bussijaam

Kristel Kitsing

r

tunnevad osalejad ühtekuu-

luvust,

tikumis. See teebki Rakvere,
Eesti Ööjooksu ja kõik ööjooksjad unikaalseks," lisas

Ignatov.

Ööjooks

on

suveelamus ko-

gu perele, sest tegevust jätkub nii naistele, lastele kui
ka meestele. Keskväljakul
saab tutvuda arvukate Ööjooksupartnerite väljapaneosta tervise- ja spor-

kutega,

ditooteid.

Toimub ilutulestik

ja Aqva Spa ööujumine ning

on avatud

lastele

Mõmmi

telgid ja batuudimaa.
Stardimaterjale väljastatakse
osalejatele võistluskeskuses
Rakvere Keskväljakul (Turu
plats

/Ay tuletark

energiat ja jõudu.

„Enese ees ja ümber punane
inimmeri, mis katab tänavad, on võimas vaatepilt, mida ei leia kusagilt mujalt Bal-

II

2

korrusel)

Sõiduautodeii^äikekaubikute:

l(

CmOrme

targem

kui tuu

Sügiseks tuleohutus korda!
tuleohutuskoolitused ja -õppused
tuleohutusdokumentatsioon
-tulekustutite kontroll ja hooldus
voolikusüsteemide ja hüdrantide kontroll
tuletõkketööd
-

Meie hoolitseme Sinu auto eest!
remont
Toomas Kasak
hooldus
CarDrive Senior partner
sillastend
diagnostika
Hooldus- ja remonditööd 23€/tund
•Diagnostika ja elektritööd 29€/tund
käsipesula
•Sildade kontroll ja reguleerimine 28€/tk
rehvivahetus
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
varuosade müük

-

-

-

*

Tu letark O Ü

www.tuletark.ee
Koidula 1, Tsentrumi III korrus

tu leta rk@tuleta rk.ee
Tel 523 2585,528 3144

tVt

15. augus-

>

j

/

til kell 16-21 ja 16. augustil

kell 12-21. Võistluskeskuses
registreerida 5 ja 10km
saab
ajavõtuta distantsidele ja
Mõmmi jooksudele. Kohti
piiratud koguses.

on

Ööjooksu

õhtut alustavad

varakult lõbusad Mõmmi
lastejooksud, mis algavad

Rakvere

Keskväljakul

kell

Trorttparlrr

18.30. Ratastoolis sportlastele antakse startlastejooksude
vahetultpä-

rast Mõmmi

orienteeruvalt
kell
Keskväljakul.

stellanaehi Cusv'? smaU.com
Paide mnt 77 Tapa

lõppu,

20.00 Rakvere

21 avatakse Eesti Ööajavõtuga rajale eliit
21.1 km lähevad
Esmalt
kell 21.30
Kell

jooksu stardikoridorid.

CarDrive OÜ Kauba 3 Rakvere Tel 50 73 030
info@cardrive.ee www.cardrive.ee

VTEKNOS
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Töö / Koolitus
Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!
Tel 53 451 061, 324 0893, darJa@autosoit.ee, www.autosoit.ee

RAKVERES

OU Autosõit
..

B'kat e»õpe 19.08
C'kat e»õpe 25.08
CE-kat e-õpe 25.08

Ohutu sõidu kool

Sihtasutuse Virumaa KomLõppastmekoolitused
IGA NÄDAL

Rakvere, Aia 16. Info ja registreerimine
tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee
0(0

Sõlmiti Rakvere
Targa Maja hoone ehitusleping

www.e-autokool.ee

T-kategooria (traktor) koolitus algab 19.09 kell 18.00
Veoauto-, bussi- ja taksojuhtide ametikoolitus (35 ja 70 tundi)
algab 13.09 kell 10.00
C-, CE-kategooria koolitus algab 25.08 kell 18.00
D-kategooria (buss) koolitus algab 17.09 kell 18.00
A-kategooria koolitus algab 19.08 kell 18.00
B-kategooria koolitus algab 19.08 kell 18.00
«

•

•

*
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petentsikeskus juhatuse liige
Kalle Karron (fotol vasakul)
ning osaühingu KRTL juhatuse liige Toomas Ruus (paremal) allkirjastasid Rakvere
Targa Maja Kompetentsikes-

kuse hoone ehituslepingu.
Vaatamata digitaalsele allkirjastamisele tulid osapooled

kokku Turuplats 2 hoonesse,
et omavahel reaalselt kohtuda ja see oluline protseduur
ühises füüsilises ruumis läbi

viia. Ehitustööde teostajateks on riigihanke tulemusena
edukaks
tunnistatud

ühispakkujad
Rakvere

osaühing

KRTL ja aktsiaselts EBC Ehitus AS.
Samas sõlmiti veel teinegi leping ehituse järelevalvetee-

Loovuskeskus

Septembris alustavad:

–

hakkab teostama osaühing Vealeidja.
Rakvere Targa Maja Kompenust

tentsikeskus on Eestimaale
rajatav teadus- ja arendustegevusega tegelev regionaalne kompetentsikeskus. Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuse (SA Virumaa Kom-

keraamikastuudio
hobikursused
Kohapeal on saadaval:
unikaalsed kingitused

petentsikeskus) partneriteks
on pea kõik Eesti ülikoolid,
regionaalsed ameti- ja rakenduskõrgkoolid, ettevõt-

Rakvere Loovuskeskus
Tallinna 18a, 44306 Rakvere, EESTI Tel: +322 508 6891
loovuskoolitus@loovuskooiitus.ee

ted ning omavalitsused. Keskuse temaatilises fookuses
on targa maja/intelligentse
hoone innovaatilised tehno-

loogiad, nende teaduslikud
analüüsid ja praktilise rakendamise ja kasutamise

võimalused
ettevõtluses
ning regionaalne innovatsioonipartnerlus. Rakverre

energiakaeve ja päikeseenergiat. Keskuse hoones valmib

ainulaadne demo- ja testkeskkond hooneautomaatika valdkonnas.

Kompetentsikeskuste

rajatav keskus on üks esimesi Euroopas hoonete projekteerimisel järjest enam levinud BIMmetoodikat kasuta-

arendamise meedet rahastatakse
Regionaalarengu
Euroopa
fondist. Meetme rakendusasutus on Siseministeerium

des

hoone

ja meetme rakendusüksus

ning koostöös TTÜ teadlastega peaks keskusest kujunema ainulaadse Targa Maja
testkeskkonnaga üks esimesi

on Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus. Lisaks Euroopa

projekteeritud

rahastusele finantseerib keskust Rakvere linn.

ligi-nullenergia energiakasu-

tusega avalikke hooneid Eestis. Keskuse kütteks kasutakse
maasoojusepõhiseid

KOOLITUS
Inglise (al 1.09. E), soome (al. 2.09.
T), vene (al. 3.09, K) ja hispaania
keele (al. 4.09. N) kursused (24 t)
algajatele ja edasijõudnutele Koidula
1 Tsentrumi III korrusel kell 18.30.
Reg. 5566 1419
•

Kuulutaja

OTSIN TÖÖD
Kogemustega majahoidja soovib
leida tööd (ka eramajad). Tel 5742 0668
•

Teen siseviimistlust (naine). Tel
5533 513
•

Kuulutaja
■

■

■ Nädalaleht 9
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Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximassel

Kuulutaja on Lääne-Virumaa suurim ja
nõutuim ajaleht. Trükitiraaž on 13 000.
Nädalalehte Kuulutaja jagatakse tasuta.
Lehte on võimalik lugeda ka internetist

Võtan hoida

lapse. Tel 5656 6918

PAKUN TÖÖD
Kas Kadrinas leidub meesterahvast,
kes aitaks mind kodutöödes ning
annaks nõuandeid. Tel 5598 6281
Otsin lapsehoidjat 3aastasele poisile.
Elame Rakveres Lennuki tn. Soovitav
v e n e k e e l e o s ku s e ga. Väga k i ire !
Helistada õhtul tel 5590 3127
•

•

•

'

•

Vajatakse lapsehoidjat 1,6a poisile

Rakvere linnas. Täpsem informatsioon
telefonil 5681 8510
Rakvere Rohuaia Lasteaed võtab
tööle õppealajuhataja. Info tel 5348
5855, www.rla.edu.ee
Vajatakse müüjat Kroonikeskusesse
(pensionär, eesti keele oskusega). Tel

www.kuulutaja.ee

•

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

Kui jah, siis kirjuta artikkel.
•

•

uudislugu
persoonilugu

Mi

7

Ootame: uudis- ja persoonilugusid,
maksimaalselt 5000 tähemärki
Artikkel saada: toimetus@kuulutaja.ee
Sobivad lood avaldatakse ja tasustatakse.

Rakvere Maxima X kauplus
kutsub tööle

f

•

5246 055

%

•

.

K SAALITÖÖTAJAID
K KASSARI D AJ A-MÜ Ü JAl D
K MÜÜJA (grilliosakonda)

Lasila Põhikool võtab alates 22.

augustist tööle puhastusteenindaja.
Bussiliiklus Rakverega olemas. CV ja
sooviavaldus saata Lasila Põhikooli
(Vahtra pst 17/1, Lasila, Rakvere vald,
44401) või e-mailile katrin@lasila.
edu.ee hiljemalt 18. augustiks. Info

56 465 320
•

Külalistemaja Kundas pakub tööd

t oat een i n d a j a l e . CV võib saa t a

westender.majutus@gmail.com. Tel
5647 9170
P a k ume
t ööd
autoremondilukksepale. Tel 5192
0899
Fir ma Alekon Cargo OÜ pakub
•

•

tööd Tapal transp orditöölistele
ja kaubalugejatele. Info telefonil

6388 990 või 6388 931 või e-postiga

personal@alekon.ee
Voyage OÜ võtab tööle bussijuhi.
Info tel 5092 583
Vajat ak s e k o g e mu s t e ga k a l lurpoolhaagise juhti (CE kategooria). Tel

Info tel 6023116, personal@maxima.ee

•

•

AveC Kirjastuse OÜ, Nädalaleht Kuulutaja,
Välde 6a, Rakvere, www.kuulutaja.ee

MATIMA

5376 5551

/VI e// on

tu/eypfcku.

1
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Võtame tööle taksojuhi. Tel 5192
0899
Võtan tööle taksojuhi. Tel 5154 639
•

•
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•

Pakume tööd hooldustöölisele.

Te r r i t o o r i um i ko r r as h o i d j a

väiksemad remonttööd. Töökoht
asub 26 km Rakverest. Võimalik
majutus ja toitlustamine. Tel 5450
2240

Vajatakse nelikanthöövlile töölist.
Tel 5036 867
•

AS Viru Õlu pakub tööd tootmisliini
op eraatoritele. Töö vahetustega.
Tasuta transportRakverest. Info tel. 32
95000 või saata oma cv wiru@wiru.ee
•

Võtan tööle võsalõikaja. Tel 5199
6563
•

Vajan abi puu langetusel. Tasu. Tel
5819 1333
•

•

Otsime loomalauda siseruumide

värvijat. Objekt asub Vihulas. Täpsem
info tel 5450 2240

Vajatakse kahte töömeest-tänavakivi
paigaldajat (~200 m2) Rakveres (vaj.
eelnev töökogemus). Tel 5243 322
•

OÜ Aaspere Agro otsib lüpsjat.
Korteri võimalus. Tel 5757 0088
•

K ree g i m ä e t a l u v õt a b t ööl e
karjaku-talutöölise. Elamispinnaga
kindlustame. Tel 5242 139, 5187 282
•

Võ t a m e tö ö l e sig a d e t a p ja võ i
sigade tapja õpilas e, lihameistri
või lihameistri õpilase. Omalt poolt
pakume korralikku töötasu. Info tel
•

5118 848

Pakume tööd
KINNISVARAMAAKLERILE
Aktiivne müügitöö
Klientide ja müügiobjektide
leidmine
Klientide nõustamine
Läbirääkimiste pidamine

Objektide tutvustamine,
lepingute sõlmimine,
tehingute ettevalmistamine.
Pakume:
Aktiivset eneseteostusvõimalust
Võimalust olla ettevõtja ja
määrata ise oma sissetulek

ja tööaeg
Võimalust asjalike
ideede teostamiseks
Võimalust areneda
koos ettevõttega
Korralikku müügiprotsenti.

CV saata

info@marbergkinnisvara.eu
Büroo Turu plats 3, II korrus

VÕTAME TÖÖLE

EHITUSE
EELARVESTAJA
info@tarvaprojekt.ee

+372 501 7412
www.tarvaprojekt.ee

Töö

7
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Rakvere Teater käis Soome teatripeol
Eelmine nädal algas la-

gijõu jaköitvuse suhtes Soomes ja Skandinaavias?
Eesti teatrile pöörati tänu
Case
fookusprogrammile
Viro väga palju tähelepanu.
Tõelise “löögijõu” kohta saame teada tulevikus, kui festivalil etendatud lavastustele
(festivalil mängiti nelja eesti
lavastust T.L.) hakkab tulema lisakutseid festivalidelt
või kui eesti näitekirjanike
näidendeid, mida nad festi-

vastuse „köök“ trupile
töiselt, sest tükki män-

giti Tampere teatrifestivalil. Kuulutajale jagas reisimuljeid teatri
välissuhtleja Erni Kask.
Tõnu Lilleorg

–

Erni, kus täpsemalt festival,
täisnimetusega Tamperen
Teatterikesä, toimus?

valil tutvustasid, lavastatak-

se Põhjamaade
Lootust on.

Festival on laiali üle linna.
Meie

etendused

õnneks

“köögi”

toimusid

tulevases

Suhtlesid ilmselt aktiivselt

sõsarteatris
mängupaigas,
Telakka, kus mängime lavastust augusti lõpus. Telakka
teatri terrass muutub festi-

kokkutulnud teatriinimestega, kas on silmapiiril uusi
koostööprojekte?
Rakvere Teatril on tekkinud
soome teatriga väga hea
kontakt. Võin vihjata, et uuel
hooajal jõuab koostöö järgmisele tasandile. Ma ei taha
peanäitejuht Üllarilt ära võt-

vali ajaks ka ürituse mitteametlikuks klubiks, kus kõik
olulisemad külalised ja osavõtjad kohtuvad. Valitseb
selline teatripeo meeleolu.

ta tema

Kuidas „köögil“ läks?
Väga hästi. Saan isikliku kogemuse põhjal öelda, et nägin esietenduse järel “kööki”
Tamperes teist korda ja see
oli juba hoopis teine lavastus, see pakkus täieliku elamuse. „köögil“ on hea positsioon lõpuspurdiks Soomes.

Teistest eesti truppidest oli
meiega samal ajal kohal
“Tühermaa” trupp, kes tegi
taastusproove. Toimus ven-

teatrites.

„köögi“ lavastaja Andres Noormetsa usutles festivaliklubis Sloveenia telekanal.
nastumine.
Kuidas saite osa festivalim-

elust?

Pärast teist etendust toimus
festivali ametlikus klubis
“köögi” vastuvõtt, mida aus-

Foto:

Erni

Kask

tasid oma kohaloluga ka
Eesti ja Soome kultuuriminister. Lisaks neile ka endine

hinnanguid. Lisaks oli 5. augustil Anneli Rahkemal sün-

ka terrassil.

nipäev.

Sünnipäevalaulu

Tagantjärele õnnitlused An-

president Tarja Halonen.
Kõik kolm olid vaatamas
“köögi” teist etendust ja jagasid nähtu kohta kiitvaid

laulsid Annelile püsti seistes
nii ministrid kui ka president

neli Rahkemale ka Kuulutaja teatrikülje lugejatelt! Mi-

Halonen. Ülejäänud seltsielu

leidis aset kuluaarides Telak-

da võib vastuvõtust festivalil

välja lugeda eesti teatri löö-

iga-aastast

mõnu

ja

jätan nimede ja aja nimetamise hooaja alguse avaüritusse. Las see olla ühtlasi põnevaks ootuseks ka Rakvere
Teatri truule publikule.

Kõlab hästi ja noh, kaua pole enam oodata. Sulle ja tiimile oli see vahest väga
meeleolukas ja kosutav reis?

Jah, väga, nüüd saab veel
mõne nädala puhata.

Võimas ja hämmastav vaatemäng
Nukuteatri suvetükk
“Kapten Granti lapsed”
sütitab kiirelt dramaatika ja viib publiku
võrratule rännakule.
Tõnu Lilleorg

Tükki mängitakse Lennusa-

dama kai ääres seisva Suure

Tõllu pardal ja laeva kõrval
kaldapealsel, külgedel
tõusvad kaldpinnad.

on

Nii

moodustub koos neljandas
küljes oleva publiku tribüüniga justkui staadion. Sellel
suurepärasel areenil läheb
mäng kohe kenasti käima
ning publiku kaasaelamis- ja
ettekujutusvõime ehk „dra-

mitmetasandilised tekiehitised nii vööris kui ahtris võimalus mängida sellisel visuaalselt atraktiivsel ja tõeliselt suursugusel laval on vägagi haruldane ja näib, et

-

nud kirjutuslaua rännusaa-

Dünaamiline
ansamblimäng

baste vastu. Tal on vahetpidamatu lobisemishimu ning
soov vaimukas olla, nii toob
ta seiklejate salka sisemist

Anti Kobin mängib lord Glenarvani jaheda pea ja sooja

trupp kasutab seda võimalust isuga.

Suurel laval
tuleb hästi liikuda
Üks hämmastavamaid elemente kogu näiteseltskonna

tegevuse juures oli lavaline
liikumine misanstseenides.
See oli julge, täpne ning erinevaid lavapindu suurepäraselt kasutav. Üldpildi tekitamises olid suured teened Vil-

dünaamikat, nagu ka major

MacNabbs oma stoilise rahu
leb usutavalt toime kohati ja oskusega olla õigel ajal õiülikeerulise otsimisrännaku ges kohas.
juhtimisega. Kobin oskab Kui üritada analüüsida, miks
tuua rolli sisemist, mitte otse lavastus tervikuna nii hästi
silmakargavat intensiivsust, kaasa tõmbab, siis üks mõte
mida ta kehtestab näiteks mul tekkis. Kvaliteetne heli
jõuab publikuni lava külgeülekuulamisstseenis Ayrtodel
asuvatest kõlaritest, näitLee
Trei
leedi
Glenarvaniga.
südamega tegelaseks, kes tu-

nina

Kui laev läheneb ühele väikesaarele, näevad Teele
Kaljuvee-O`Brock ja Märten Männiste saare rannal kedagi
Foto: Jaanus Laagriküll
väga kallist.

jandi kultuuriakadeemia 11.
kaks teismeliste näitlejate
lennu tudengitel, kes mängimaatiline mootor“, kui lubapaari. Esietendusel üles asvad tükis kõrvaltegelasi. Kuite nii väljenduda, saab käivigi tantsunumbrid “Argentina tunud Rakvere koolitüdruk
tatud. Neidsamu võimeid tango” ja “Parimad lõbutüdTeele Kaljuvee-O’Brock esikasutavad ju ka näitlejad, kui rukud linnas” olid igati särttas oma rolli täie veenvusenad proove tegid ja etendusakad, lõi pärismaalaste ga. Tal õnnestus oma tegesel mängivad. Kõige ägedam “Uka-tsaka”
sarmimeetri laskuju olemuse tõetruu taselle lavastuse juures oligi seieri ikka täiega punasesse! bamisega kenasti panustada
tükis nimega Selline vabadus, fokuseerisellessesamasse dramaatilissee, et laev
Duncan teatraalses mõttes tus ning grupi- ja lavatunnese mootorisse, mis kogu lugu
edasi viis. Kapten Granti
tõepoolest liikus! Ja kusjuutus üheaegselt! Lausa hämres täie vaardiga. Väikest abi mastav, mida vaid aasta teatpoega mänginud Märten
osutasid seejuures Tallinna rikooli võib noorte inimesteMänniste oli esietendusel
lahel kurseerivad kiirlaevad,
lihtsalt suurepärane. Ta oli
ga teha. Pärismaalaste tantmille tekitatud laine pani su esitajatele võib kõhklusehea ansamblimängus ning
Duncani aeg-aj alt reaalselt ta anda auhinna “parim lii- hoogne ja tarmukas, kui täküljelt küljele kõikuma, nagu kumisnumber suvetükis”.
helepanu ja tegevusjärg tesee päriselt sõitval laeval Lavastuses mängivad kapten male langes. Taas kord õnjuhtuda võib. Ja need laeva Granti lapsi vaheldumisi nestunud rolli suurel laval
-

märkab.

-

teeb Mart Müürisepp sarna-

selt Eesli rolliga mullukevadises muusikalis “Shrek”, mida mängiti Nokia kontserdilaval. Müürsepa lavaline liikumine ja kehakeel on hiil-

gavad. Näitleja mängitud
Ayrtoni-nimelise tegelaskuju
seiklejavälimus, mis koos
kaabulotu ja nahktagiga sarnaneb suuresti Indiana Jonesi omaga, saab aktsendi viimistletud kehahoiakult, mis
hoolikal vaatlemisel õige pisut, just niipalju kui vaja, annab toitukahtlusele tema te-

gelike eesmärkide suhtes,
mida
MacNabbs
major
(mängib Riho Rosberg) ka

demonstreerib lausa

lejatel on põsele kinnitatud

mikrofonid. Samas on näitlejad ise publikust üsna kaumises kui kõnes. Mihkel Tikerpalu kaptenina teeb väga gel, eriti laevastseenides.
head tööd tüki esimeses Sestap tuleb publikul täheleviiendikus, kus ta oma tegu- panu teritada ning heli japilt
ise n-ö kokku monteerida. Ja
sa oleku, vaheda kaasajuurdseda tehes ongi väga hõlbus
lemise ja selge kõnega mänetendusse sisse saada. Lagib võtmerolli etenduse käimatõmbamisel. Just kapten vastuse kunstnik Jaanus
teeb publikule selgeks, et Laagriküll ütles muide ka tüseltskonnal on tõsi taga ja et ki kevadisel esitlusel, et lava
on publiku suhtes väga hea
selline otsimisreis Lõunamerele võib tõepoolest teoks nurga all. Tõesti, ruumiline
klapp publiku ja lava vahel
saada. Ta annab oma edaon suurepärane, võta vaid
si-tagasi kõnnakuga tegevutribüünil platsi ja kohe saab
sele hoogu justkui Rolmille tegevusega ühele lainele. Sals-Royce`i mootor,
muti toetab terviklikkuse
võimsust ei tooda teadupämuljet Liina Kullerkupu kirrast alati välja, vaid piirdujutatud suurejooneline ja
takse infoga, et see on “piisav”. Ning muidugi Andres voogav muusika. Lavastust
mängitakse augusti lõpuni.
Roosilehe kehastatud Paganel, teadlane, kes on vahetaoperetlikku kergust nii liiku-
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Lihtne mees Peeter Oja
Koomiku uus ringreisietendus „Kui loll võib
inimene olla“ jõuab 22.
augustil Haljala rahvamaja lavale.

raanil

kui

Möödunud nädala esietendusel oli Nõmme kultuuri-

keskuse saal välja müüdud.
Kohal oli nii kahekümneseid
kui kuuekümneseid. Ning
publik näis olevat ühel meelel selles, et kui Peeter Oja

(pildil) midagi uut teeb, tasub seda kindlasti vaadata.
Ja tõesti, olukorras, kus ekraanidelt leiab kõikvõimalikku

meelelahutuslikku tilu-

lilu, sobib kenasti vaadata lava peal üht keskealist meest,
kes püüab igapäevases eluolus märgata loogilisi ja ebaloogilisi seoseid ning neid

muhedal moel mõtestada,
ning ei põlga ära seejuures

REKLAAM

Kooliks
tuleb valmis olla

kontserdilaval.

Tuntus on suur. Ning kui ta

teeb selle tuntusega võrreldes midagi natuke teistmoodi, on tal jälle üks „käigurada“
Kõnealuses
juures.
stand-up-etenduses

Tõnu Lilleorg

Suvi hakkab lõppema ning uus õppeaasta on ukse
ees. Kontoritehnika Hoolduskeskus tuletab meelde,
et ka printerid ning arvutid on soovitav enne kooli
üle vaadata.

ongi

koomik tunduvalt lihtsama
ja maalähedasema olekuga,

Arvuteid tuleks puhastada tolmust vähemalt kord
aastas ja ka tarkvara võib vajada uuendamist.
Tolmuhooldus meie ettevõttes tähendab ka termopasta vahetust! Samuti on soovitav iga aasta üle
kontrollida ka tarkvara ehk siis ajaga tekkinud üleliigne ära kustutada. Augusti lõpuni on arvutite hooldustööde kampaaniahind 10 eurot tund!
Endiselt on kasutuses palju Windows XP operatsioonisüsteemiga arvuteid, mis oleks nüüd mõistlik
juba välja vahetada, kes kevadel seda veel teinud
pole. Meie salongis on lai valik nii uusi kui ka kasu-

kui võiks temast ehk arvata
glamuursete telesaadete järgi.
Kui sattusin mõne päeva
eest sirvima kirjandusleksikoni, olin üllatunud, kui
leidsin ühe 250 aasta eest ilmunud raamatu stiili kohta
järgmise kirjelduse: „Seosetute mõtete mänglev ühendamine, ühe ideega alustamine, aga hoopis teisega lõpetamine, järsk teemavahetus, hetkeliste, isiklike tundmuste ja meeleolude sissetoomine.“ Ma ütleks, et ülla-

tavalt lähedane kirjeldus tänapäevasele stand-up-zhan-

-

komplekt

komplekt SELINA

tatud arvuteid. Kvaliteetsed kasutatud sülearvutid
on hetkel piiratud koguses hinnaga alates 99 eurost.
Nagu ikka on esimestel parem valik!
Suvega kipuvad unarusse jääma ka printerid ning
tihtipeale avastatakse alles liiga hilja, et seadmed ei
tööta korralikult. Printerid oleks mõistlik enne töö
alustamist üle kontrollida puhastada ja vajadusel
kassetid täita või välja vahetada.
Uuema teenusena pakume ka muu koduelektroonika hooldust ning remonti. Olgu see siis teler, Playstation või muusikakeskus iga tehnika vajab aegajalt hooldamist ning parandamist.
Kontoritehnika Hoolduskeskus asub nüüd uuel
aadressil: Vilde 14, Rakvere. Need on endise Sindrinaha ruumid, kus meil on võimalus suurema pinna
peal pakkuda paremat teenindust!
–

rile.
ka enese üle naermist. Ma ei Ja kuna selle raamatu pealsaa küll öelda, et seekordse kirjaga „Tristram Shandy“
etenduse tekst kubiseks üliautor oli ametilt kirikuõpetanaljakatest pärlitest, kuid ja, tõsi küll, väga ebatavaline
piltlikult öeldes soojendab kirikuõpetaja, võiks väikese
teksti leek katelt piisavalt, et liialdusega öelda, et standmeisterkokk Oja saaks laval up etendused võiksid olla
publikule ühe toitva roa valrahvale justkui omamoodi
mistada.
sotsiaalset
jutlused, kus
Oja võib olla vist üsna rahul reaalsust näidatakse läbi
sellega, et on olnud aastanalja ja mis võiksid olla terekümneid pidevalt nii teleektulnud vahelduseks igapäe-

–

Foto: Mihkel Uba

varutiinile. Ja veel, kui mingi dis see nali mõnele teiselegi.
koht etenduses ikka väga Vaheaplausid teevad tuju
naljakas tundub, siis tasub kõigil paremaks ning annakäteplaksutamisega vad ka esinejale julgustust.
aga

Kontoritehnika Hoolduskeskus

märku anda, kindlasti meel-

tugitool REGIS

nurgadiivanvoodi REGIS

nurgadiivanvoodi ARESSO

FLORIDA

3+1+1

575.-

599.-

675.-

kapp ALMA

359.diivanvoodi TIRA

360.kapp AMBROZIA

kapp OZYRYZ

voodi DAINA
köök MODENA

al.99.-

nurgadiivanvoodi NAGLIS

nurgadiivanvoodi MIDA

nurgadiivanvoodi MEDEJA

voodi SILVI

739.-

810.-

1098.- 525.-

9

al.120.W W W

329..

köök ROXY

al.235.299.179.- al.249.- Lille
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Rakvere,

.
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18

10.00-16.00
E-R: 10.00-19.00 L-P:
tel.: 53 031 718

KASUTA VÕIMALUST!
LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS!
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Tasub teada
MÕNE REAGA

Taevalaternate lennutamisel peab olema ettevaatlik

Sõmeru vald kehtestas uue
huvihariduse toetamise korra

Taevalaternate

Sõmeru vallavolikogu võttis vastu uue korra, mis reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel ja alalise elukohaga
Sõmeru vallas elavate üldhariduskoolides õppivate 6-19

aastaste laste ja noorte

huvihariduse-

ja huvitegevuse toe-

tamist valla eelarvest.
Toetust makstakse ühes õppeaastas õppemaksu, kohamaksu või osalustasu kulude katteks kuni 50 protsendi
ulatuses. Rakvere Muusikakoolis õppivate laste kohamaks

kompenseeritakse täies ulatuses. „Oleme üks väheseid
omavalitsusi, kes toetab muusikakoolis õppimist nii suures ulatuses,“ lausus vallavanem Peep Vassiljev.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemiseks tuleb
õpilase seaduslikul esindajal esitada hiljemalt 30. septembriks vallavalitsusele avaldus, milles on märgitud õpilase ja tema esindaja andmed, huvikooli või huvitegevuse
teenust osutava asutuse

nimetus, eriala, tegelemise aeg

ning õppemaksu, kohamaksu või osalustasu suurus. Vastava avalduse vormi leiab valla koduleheküljelt, paberku-

jul on avalduse vormid saadaval ka vallamajas.
„Toetust maksame siiski vaid ühele huviringile õpilase
kohta. Mõni laps käib võib-olla viies huviringis, siis tuleb
tema vanemal otsustada, millise kohta neist toetust taotleda,“ täpsustas vallavanem.
Aivar Ojaperv

Peipsil võib taas pööri- ja
kaldanoodaga kala püüda

Valitsus kinnitas määruse muudatuse, millega lubatakse
edaspidi Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kalapüügiks taas
kasutada pööri- ja kaldanoota. Varem on kaldanootadega
olnud võimalik püüda kuni 2013. aastani, pöörinoodad
on olnud ajutiste püügikitsendustega keelatud alates
2007. aastast.
Pöörinoodaga saab püüda ahvenat, koha ja särge, vähe-

mal määral ka haugi jalatikat. Kaldanoodaga saab püüda

peamiselt särge ja ahvenat.

Kuulutaja

ehk

rahva-

va tuulega. Enne taevalater-

keeli Hiina laternate valesti na kasutamist peab tarbija
kasutamine võib praegusel veenduma, et see poleks
põuasel ajal põhjustada tule- kahjustatud. Samuti tuleb
kahjusid. Tarbijakaitseamet, lennutamiskoha ümbrus pupäästeamet ja lennuamet

hastada põlevmaterjalidest.

koostasid juhendi nende kasutamise ja müümise kohta.

Kui tarbija soovib taevalaternat lennutada viie kilomeetri
Taevalatern on õhukesest raadiuses lennuväljast või
paberist umbes meetrikõrkopteriväljakust, tuleb selgune latern, mille viib kuu-

lest lennuametile teada an-

maõhupalliga sarnaselt taevasse kuum õhk. Süüdates

da. Taevalaternate müüja
peab aga tagama selle, et tarbija saaks enne ostu sooritamist toote omaduste ja kasu-

taevalaterna alumise osa
juures asuva vahaga immutatud aine, soojendab leek

tustingimuste kohta üksikas-

laterna sees oleva õhu. Peale jalikku teavet.
leegi kustumist õhk jahtub ja Kindlasti peab kaupleja
taevalatern langeb maapinkontrollima, et tootele oleks
nale tagasi. Vanasti oli taevalisatud nõuetele vastav kasulatern kasutusel ka signaliseeriva vahendina. Tänapäe-

tusjuhend. Kui tootja pole

Inimene, kes laterna ostab ja

tus peab olema loetav, aru-

seda hiljem kasutab, peab
hoolikalt tutvuma kasutusjuhendiga ja tegema omalt
poolt kõik, et selle lennuta-

ning vastama kõigile selle
toote märgistusele kehtesta-

mine oleks nii inimestele kui

Vastutustundlik müüja lisab

kasutusjuhendit eesti keelde
tõlkinud, siis peab kaupleja
val kasutatakse seda põnevuse või üllatuse lisamiseks tagama eestikeelse tõlke olemasolu. Ka laterna märgisigasugustel tähtpäevadel.
saadav ja üheselt mõistetav

tud nõuetele.

ümberkaudsetele hoonetele
ohutu. Taevalaterna lennu-

võimalusel toote märgistusele ka teabe laterna lennutamine selleks mittesobivas tamiseeskirjade kohta. Muu
kohas ja ilmastikutingimushulgas võiks kaupleja tarbitel on tuleohtlik ja võib teki-

jale teada anda, et taevala-

tada tulekahjusid. Kindlasti ternate lennutamine viie kiei tohi laternaid lennutada lomeetri raadiuses lennuvälsuurte puude ja elektriliinide jast või kop teriväljakust eelläheduses ega puit- ja kõrgdab lennuameti teavitamist.
hoonestusega aladel. Samuti

ei tohi neid lennutada tuge-

Mari Mölder

Laada 18, Rakvere
E-R 9.00-18.00
L
9.00-15.00
P suletud
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Headhin ad!
Kustutuskumm
MapedSofty
1 tk

TeritajaMapedElements
(1 auguga)
1 tk

0.48

0.28
Geelpliiats
M&GBuffy1.0
5tk/0.66€/tk

MarkerChangli

1 tk

Milankolmnurk
1 2tk/0 . 14€/tk

PastapliiatsMapedDarkM

(sinine, must)

0.24

1.18
HarilikpliiatsBlackPeps
(kolmekandiline, kummiga)

0.78
VärvipliiatsidMaped
ColorPeps12tk
+teritajaVivo

1.68

HarilikudpliiatsidLotte

Värvipliiatsid

MilanMaxi
1 2tk/0 .29€/tk

0.98

0.78

ViltpliiatsidMapedColorPeps

3.18

3.68

JoonlaudHuaJie
(30cm)

JoonlaudMapedTwist´nFlex
( 1 5cm)

komplekt

1 tk

1 tk

1tk

4tk

VihikukileAplieemaldatav
(1,5 x0,33m)

0.78
JoonistusplokkA4
laevapilt)

(

1 tk

0.78

0.68

0.68
VihikBradley(joone line, abijoonega)
1 2lehte
1 tk

0.14
Värvilisepaberi

komplekt(13värv i)
23lehte/0.04€/leht

0.98

Joonlaudade

0.64
Vihik(joonel ine , ruuduline)
1 2lehte
1 tk

-50%

0.48
AINULT24.08

KaustikPignaA5(ruudu li ne,jooneline)
42 lehte
1tk

0.06

0.68

0.03

0.58

LiimApli
1 0g

AkvarellipintslidHerlitz
(4/6/8)

1tk

3tk

0.38

3.48
SirklikarpMaped
StudyUniversal
+pliiats

LongLife12tk/0 .27€/tk

MallMapedTwist´NFlex
(10cm)

0.58

0.48

4tkkarb is/0.20€/tk

0.18

1.68

TindipliiatsStandard
(sinine, must)
1 tk

1tk

1 tk

3.28
Värvipliiatsid

PliiatsiteritajaMapedColorPeps
( 2auguga)
1tk

1.68

1.48

1.28

Rasvakriidid
Color&Co8mm
1 6tk/0 .06€/tk

0.98
JoonistusplokkA3
(eg iptus)
1 tk

1.88

1.48
PlastiliinJovi
komplekt
(15värv i)

2.28

12
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Tähelepanu!Vastavaltturusituatsioonilevõivadhinnadveelalaneda!
*

15-17.08
Sibula
D
E

U

2.68

AKK

kg

HEA
HIND

3.48

M

Teravamaitseline
ribi-riba

grillvorst
kg

S
I

3.88

Sõprusekook

ViinamariVictoria

kg

HEA
HIND

5.24

HEA
HIND

S
I

M

4.24

2.88

U

AKK

P

U

A
L
A
D

U

Lemmikloomasööda-

Purustatudtuunikala

RohelineaedhernesJamar

Makaronid

materjal(hakk liha)

185g/2sorti

400g/240g

TartuMill
500g
4sorti
-29%
0.68

1 kg

Ä

N

1.48

-54%

0.88

-27%

0.58

0.64

0.68

-34%

P
Õ
L

A
L
A
D

Ä

N

I

M

U
K
K
A
P
U

AINULT18.08

Kohupiimasaiake
70g

1.48

P

A
D

Ä
N

Sinkvorst
sealihast

D

E

HEA
HIND

Varajanekapsas
1 kg

AINULT19.08

E

S
I

M

U
K
K
A
P
U
P

ALÕ

L

0 .96€/kg

1.58€/kg

D

S

ALÕ

0.48

0.38

3 .46€/kg

(hele)
kg

D
E

P

P
Õ
L

Toodetelonmüügipiirangüheostukohta!

15-18.08

L

A
D

Nektariin

Ä
N

kg

1 kg

D
E
S
I

-42%
0.34

2.48

0.19

M

E

Ä
P

0.20

2.71€/kg

*

Toote l onmüüg ipi irangüheostukohta3kg

*

!

U
K
K

VAPA

-44%

AINULT20.08

ViinOma
40%,0,2L

AINULT21.08

(

I

M

r

Toote l onmüüg ipi irangüheostukohta10tk !

Kanamunad

D
E
S

*Tootelonmüüg ip ii angüheostu kohta

AINULT22.08

Einesink

1 0tkkarbis)

1 0kg

!

4.28

1 kg

U
K
K

VAPA

E

Ä
P

D
E
S
I

M
U
K
K
A
P
U

P
Õ

L

A
A
D
L

0.56

1.98

-32%

0.74

0.38

9 .90€/L

*Tootelonmüüg ip iirangüheostu kohta5tk

!

*

Tootelonmüüg ip iirangüheostukohta5karpi

Juustuvorst
(su itsutatud)
500g/Rannaroots

JuustValioVõruHavarti

30%,200g/Va lio

Mustvormileib

1.48

Pärmi-lehttaigen
(külmutatud)400g
Eest i Pagar

A
D

240g/190g

Pralineekompvekid
(ind ia pähk li ga) 175g
Kalev

-32%

1.58

1.08
6 . 17€/kg

HeeringafileeMatjes
traditsioon iline)

-34%

5 .87 €/kg

Ä
N

Musta-japunasesõstrajookGutta

1.54

1.44

0.98

-32%

Limonaad
1 5L
,

0.98
0 .49€/L

0.98

-35%

0.64
0.43 €/L

500m l

2.28

-48%

1.18
€/L

4 .72

0.94

-27%

0.69
1 .38 €/L

1.08

300g

-37%

1.12

-30%

A
G
A
N

kg

Kval.vahuveinTörley

5%,0,5L
Tähelepanu !Tegem is t on

al 1 1 %,0,75L/2sort i
Tähelepanu!Tegem iston
a lkoho liga.Alkoho l võib
k ahjustadaTe ietervist.

3.38

Kosmeetilisedsalvrätid
Soled(20x21cm)
90tk

1.28

0.78
0.01€/tk

4.51€/L

+0.08

-39%

MeestesokidStory
(39/42 , 43/46)

1

paar

0.98

E
H

E
H

D
E
S

H
A

4.88

U
K
K

HeleõluCarlsberg

1.28€/L

I

M

2.60€/kg

alkoho liga. Alkoho l võib
kahjustadaTe ietervist.

N

I

I

0.78

0.64
+0 .08

Fairys idrun i

1tk

Taffel 120g

5 .67€/kg

SoftCleanBetween

1.48

HEA
HIND

H
A

Magusad
rõngikud

0.68

5 .16€/kg

Nõudepesuvahend

-25%

A
G
A
N

0.83€/kg

Kartulikrõpsud

-36%

Fresh
2L

-32%

0.50

2 sorti

HambahariJordan

1.98

Ä
N

N

(

0.88

1 .95€/kg

0.74

4.95€/kg

Viciuna i

1 .34

-37%

0.99

€/kg

Lumekrabipulgad
(jahutatud) 1 50g

-34%

0.78

2.96

1.58

!

*Toote l onmüügipiirangüheostukohta10kg

APA

-29%

2.08

0.28

L

A
A
D
L

P/svorstPere
Krakov

(v iilutatud) 600g
Eesti Pagar

i

1 kg

U
K
K

L

15-21.08

Arbuus

M

I

M
U

P
Õ

kg

*Toote l onmüügipiirangüheostukohta3kg!

18-24.08

1 .18

D
E
S
K
K
A
P
U

Kobartomat

0.68

2.88

0 .07€/tk

7.60€/kg

*Tootelonmüügip iirangüheostukohta5pdl!

-38%

4.68

!

a lkoho liga.Alkoho l võib
kahjustadaTeietervist .

I

HEA
HIND

Ä
N

Tähelepanu!Tegem ist on

D
E
S

0.78

-41%

0.58

APA

Päevalillesepik

L

A
D

Ä
N

(viilutatud)

AGA

340g

N
N

AGA
N
N

I

I

H

H

A
H

E

E

0.64
1.88€/kg

OSTAMEKOKKU:VEISEIDjaSIGU.Tel:3224699,5124699.OÜOlegGrossiTaluAnnikveresigalaostabkokkuleppehinnagaKVALITEETSETSÖÖDATERAVILJA.Maksminetoimubpealeviljalaboratoorsetuuringut.Tel:53476567.
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15.august-21.august
Lihapallidürdi-toorjuustuseguga
(jahutatud) 300g/Rakvere

Rakvereõllesigar
1 20g/RakvereLihakombinaat

Lihakombinaat

Einepeekon(v iilutatud)
1 10g/Rakvere
Lihakombinaat

2.04

0.84

1.28

1.78

1.04

Lihapallid
kartulipüreega

Täissuitsuvorst

(jahutatud)

240g/Atria

5.93€/kg

0.72

8.67€/kg

6.55€/kg

VäikeviinerM&M
260g/Atria

PühajärveM&M

Klassikalinebroilerigrillvorst
400g/Tal legg

KeeduvorstLemmik

PoolsuitsuvorstIsukas

(naturaalsooles)
kg/Rannarootsi

330g/Rannaroots i

5.24

1.98

1.38

1.58

3.98

3.45€/kg

0.98
2.97€/kg

Kodusai(v i l utatud)
320g / Fazer

PitsasinkM&M
250g/Atr ia

Mustvormileib
(vi ilutatud)
300g/Fazer

260g/Nõo

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

Lihatööstus

28.08

1.34

1.98

5.15€/kg

0.94

8.25€/kg

3.62€/kg

0.49

1.38

1.08

0.38

4.32€/kg

1.19€/kg

Puding
250g/3sorti

Päevalilleõli
Risso

Riisihelbed
Helen

Kartulikrõpsud
LorenzNaturals

Tere

1L

500g

1 00g/2sorti

0.94

2.48

0.69

1.12

1.84

2.76€/kg

0.98
1.96€/kg

al 0.56

0.86

0.42

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

al 6.89€/kg

28.08

Masinakohv
Jacobs

Karastusjook
Coca-Colaja

Krönung
500g

Coca-ColaZero
0,5L

0.99

4.98

0.68

9.90€/kg

3.68

6.80€/kg

Tonic

7.36€/kg

Geog.täh.lauaveinDetunda
1 2,5%,3L/2sorti

Schweppes

s

Tähelepanu!Tegem i t on
alkoholiga.A lkoholvõib

1 ,5L/3sort i

kahjustadaTeietervist.

28.08

1.40€/kg

0.64

1.08

0.54

10.80€/kg

7.20€/kg

Mineraalvesi
Evian

0.74

€/L
17.96

1.38

1.33

0.58

1.00

1 . 16€/L

+0.08

JääteeNestea
1 5L/2sort

1,5L

0.72

0.58
1.16€/L

0.42

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

1.34

0,5L

al1.14

0.54

i

1.24

2.68

1.98

0.67€/L

+0.04

0.98
0.65€/L

+0.08

+0.08

BrändiIbisXO

ViskiScottishLeader

ViinPyatOzer

HambapastaColgate

40%,0,7L

BlendedScotchWhicky

40%,0,5L

CavityProtection

s

Tähelepanu!Tegem i t on
alkoholiga.A lkoholvõ ib

kahjustadaTeietervist.

40%,0,5L
Tähelepanu!Tegem ist on
alkoholiga.A lkoholvõ ib

s

Tähelepanu! Tegem i t on
alkoholiga.A lkoholvõ ib

50ml

kahjustadaTeietervist.

kahjustadaTeietervist.

1.48

8.98

1.14
0.76€/L

10.98

2.99€/L

+0.08

HambapastaBlend-a-Med

15.69€/L

JuukselakkWellaflex
ExtraStrongHold
250ml

Complete7+White
1 00ml

1.78

3.88

1.38

aaloega

1.08

10.32€/L

17.96€/L

PesuvalgendiLiilia
200g

20tk

1.33

2.58

13.80€/L

PesukaitseCarefree

8.98

0.05€/tk

0.76

0.48
2.40€/kg

6.98
13.96€/L

Pesuvahend
DreftBlack
1L

3.38

2.58

0.63

0.48
9.60€/L

KassitoitFriskies
300g
5 sorti

1.18

0.84
2.80€/kg

GROSSITOIDUKAUBADLääne-Virumaal Rakveres:TURUKAUBAMAJA
Laada 16 .Te l 3244100;RAJA, Ilu pst2. Te l 3224360;LY,Vilde6 .Te l 3223250;JOOG ID Vilde6a.Tel3223561 ; KUNGLA Ta llinna 13.Te l 3223989;Kadrinas:Viru 9 Tel3255810; Tapal:TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1.Te l 3270460;Halja las:GEA
xxi
Võsu5 . Te l 325 1270; Kundas:Kasemäe12.Tel3224700;Tamsa lus: PILLE-R IIN, Tehnika24 . Te l 3223925;Vä ike-Maarjas: Pikk9.Tel3261140;Rakkes:Faehlmann i 38. Tel329 1356 ; Vinnis: EVE, Sõpruse 5. Tel325 1550;Tobiakülas Lepnal : ELEKTRA . Tel 322 4746; Ida-Virumaal: Kiviõlis: KEVAD , Keskpuiestee 33.
Te l 337 4500; Kohtla-Järve l: Outokumpu 13a. Tel 337 5000 ja KALEV, Ka lev i 27. Te l 337 3530; Ahtmes: Estonia pst 30a . Tel 337 2880 ; Aser is: Tehase 23. Te l 337 3033; Iisakus: Tartu mnt 55 . Tel 337 4000; Jõhvis: Tartu mnt 15a . Tel 33 63 200; Jõgevamaal: Jõgeval: Tähe 10a. Tel 776 2956 ;
:

0,7L

40%,

fggSi:
250ml

i
1i l
i
l
l i il
l
l i l l
.Tel
l i
l

Tall nnas:Lastekodu 4. Te 6534000;Tammsaaretee93 Tel6088201;Eh tajate tee41.Te 6790666;Paasiku2a Tel 6023000;Ümera13a.Te 6036140;Endla53.Te 6587545;KOTKAKAUBAKESKUS PaulPinna21.Te 601 5733;Kari3 Tel6098380;Majaka28a.Te 3590712;Vä ke Ameerika6 Te 6463180;Järveotsatee35b
;
.
.
,
.
.
.
Tel 6098222 Randveretee115 .Tel6605060;Raplamaal: Kohilas:V iljand i mnt3a.Tel4898030; Harjumaa l: Haabneemes:Kaluri tee3 ,Viims i vald.Te l 6003000;Kuusalus:Mäe1 . Tel6076000;Loksal: Rohuaia6.Te l 6009200;Maardus:Nurga3. Tel6004654; Jüri l: TAMMIKU Arukü latee7 .Tel6091630;Kehras: Kosemnt7
6019770;Keilas:Piir 5, Tel 6099120;Pa disk s: Rae26.Tel6581200;Järvamaal:Paides:Pikk25.Tel3870007 ; Türi :Viljandi 13a.Tel3878880 ; Järva-Jaan s: La 23.Tel3853313;Koerus : Paidetee2.Tel3897570;Pärnumaal: Vändras:Pärnu-Paidemnt26.Tel4439600.Tartumaal:Tartus:Soo a7.Tel7769802.
-
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AITAME MÜÜA

KINNISVARA LÄÄNE-VIRUMAAL

Olev Rohumäe

Galli Wölfert

kutseline maakler
Tel 5333 1805

olev@virumaainvest.ee

maakler
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Roza Ošlakova
maakler
Tel 5551 8067

roza@virumaainvest.ee

Eino Vaher
maakler
Tel 553 0227

eino@virumaainvest.ee

Helve Kesküla

Urmas Saarmets
maakler
Lääne-Virumaa/ Tallinn

MÜÜA KORTERID

maakler/hindaja

511 6466

511 0478

Müüa Pikal tänaval vallimäe läheduses
renoveeritud 2toaline ahikü~ega korter
Korteri all võlvlaega kelder. Soojamüüri.
välja ehitamise võimalus kliendi omal
soovil. Aknad vahetatud, korter väga
heas korras ja korteri juurde kuulub renoveeritud puukuur. Tule ja vaata! HIND
33500 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa 2toaline korter Tamsalus, Ääsi 17.
Korter renoveeritud ja väga ilus. Vannitoas ja wc-s on põrandaküte, aknad, uksed vahetatud, remont tehtud 2 aastat
tagasi. Korteri juurde kuulub keldriboks,
korteril avar rõdu, ümbrus roheline ja
ilus. HIND 9000 EUR. Helista 58147077
Liidia

Mare Aros
maakler

Anu Veldre
maakler

maakler/hindaja

Merle Nagel

528 8670

501 3658

58 003 648

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

H: 4300

Müüa 2toaline heas korras soe korter
5-korrusel Rakveres, Kungla 7. Aknad ja

Müüa Kadrina keskuses, Rakvere tee 1,
3toaline hubane korter. Korter asub maja keskel ja on häs~ soe. Korteri juurde
kuulub ka keldriboks. HIND 11700 EUR.
Helista 5063921 Galli

Müüa 2toaline avar ahikü~ega korter
Rakvere kesklinnas Tallinna tn 6. Korter
vajab renoveerimist, kuid korterisse on
ehitatud juba uus ahi ja avar dušširuum
koos wc-ga. Dušširuumis on põrandaküte. Maja ees avar hoov ja korteri juurde
kuulub puukuur. HIND 19900 EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa renoveeritud 3toaline rõduga kor-

ter Sõmerul, Astri 1, looduslikult kaunis
kohas. Korter on väga heas korras. Korteris on 2 panipaika ja korteri juurde

kuulub ka keldriboks. HIND 34600 EUR.
Helista 5063921 Galli

uksed vahetatud, korter maja keskel,
trepikoda lukus, toimiv korteriühistu.
Maja kõrval lasteaed, lähedal mänguplats. Linna keskus 5 minu~ jalutuskäigu

kaugusel. Auto parkimine maja ees ja
maja taga. HIND 29500 EUR. Helista
58147077 Liidia

MÜÜA MAJAD

Müüa looduslikult kaunis paigas Laekvere
vallas, Kaasikasaarel palkmaja kõrvalhoonetega jõe ääres. Avijõgi läbib krun~. Krundil veel palkidest ait ja puidust garaažihoone. Krunt kõrgehaljastusega looduslikud
puud, viljapuud ja marjapõõsad. Krundi
suurus 19205 m². Koht privaatne, kuid
naabritest mi~e väga kaugel. Sobiv koht
inimesele, kes naudib rahu ja vaikust veevulinga.
HIND 35000 EUR. Helista
53331805 Olev

Müüa Väike-Maarja ja Pandivere vahel privaatses kohas metsa ääres talu. Kõrvalhooneteks on saun, kelder, ait, laut ja pumbamaja. Maja on endine rehielamu, säilinud
reheahi, rehelaune, 3 suurt tuba ja 1 väiksem tuba, avar köök. Köögi all on väike kelder. Kinnistu on jagamisel ja müüakse mõtteline osa kinnistust kasutuskorraga. Maja
taha jääb mets ja looduslik rohumaa. Sobib
privaatseks suvekoduks või aastaringseks
elamuks. Krundi suurus 86300 m². HIND
29900 EUR. Helista 53331805 Olev

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

Rakvere, Jaama tn. 19, I k. üp 36,6 m2,
renov, H.21 700 €, tel 52 88 670 Mare
Rakvere, Võidu 74, I k., üp,. 34,3 m2, renov, ahiküte H: 18 700 € tel. 52 88 670
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, Lennuki 4, üp 40m2, III k, H:
14800 € tel: 51 10 478 Urmas
Kunda, Mäe 16, V k, üp 49,5 m2, rõdu H:
9 200 € 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: 510 €
KÜ võlg 2000 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Pargi 4, I k, üp 38,1 m2 H: 1700
€
KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Pargi 8, I k, üp 36,4 m2 H: 5500
€ tel.: 50 13 658 Anu
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, Jaama tn, II k, 40,2 m2, ahiküte
H:8500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Roheline 20a, III k, 38,2 m2, H:
6800 € tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Ääsi tn 19, üp 49,1 m2, V k, rõdu. H:3500 € tel: 51 16 466 Helve
Kadrina v, Männi tee, II k, üp 53,8 m2, H:
3400 € tel: 58 00 36 48 Merle
Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5 m2, I k
H: 7300 € tel: 51 16 466 Helve
+

+

Rakvere, Seminari 34, üp 63 m2, III k, re-

noveeritud H: 59 435 € tel: 52 88 670 Mare

Rakvere, Tallinna 16, üp 63 m2, II k H: 32
500

€

tel: 52 88 670 Mare

Rakvere, Kunderi 2, üp 53 m2, II k., H:
8900

tel: 51 10 478 Urmas

€.

Rakvere, Lennuki 4
H: 26 000

€

,

IV k, üp 48,7 m2,

tel.: 50 13 658 Anu

Kunda, Kalda 16, II k, üp 62,5 m2, kamin
H: 9500

Rakveres, Rohuaia tänaval. Uus
plekkkatus, uued puitaknad, korras saun.
Ahjuküte (kulud talvel kokku 300 eurot).
Puidust vaheuksed, konditsioneer, nõudepesumasin, võlviga kelder, kõrvalhoone,
kus hetkel elavad küülikud. Uus elektrisüsteem. Krundi suurus 729 m². HIND 51500
EUR. Helista 5530227 Eino
Müüa maja

Rakveres, Koidula 13. Heas
asukohas 3-toaline korter, laminaat parke~ kõigis tubades, 10 aastat tagasi renoveeritud. HIND 28500 EUR: helista
Müüa korter

5530227 Eino

€

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
4760

€ +

€

tel: 51 16 466 Helve

Tamsalu, Kesk 12, üp 67,5 m2,
000

€

tel: 51 16 466 Helve

€

I

k, H: 9

tel: 51 16 466 Helve

Kadrina, Kalevipoja 10, üp 66,2 m2, V k,
rõdu H: 15 000

€

tel: 51 16 466 Helve

Vinni v, Kiige 3, I k, üp 63,5m2, H: 4500
KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Ülesõidu tn 6, I k, 48m2, H:3900
€

+

tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Pikk tn 8, 57,5m2, H: 8500

€

€

tel: 51

10 478 Urmas

Müüa 2toaline puukü~ega korter Levalas. Üldpind 42,6 m2. Aknad ja uks vahetatud. Oma puukuur. HIND 8000 EUR.
Helista 5530227 Eino

Müüa ideaalses korras soe suur maja Aseri
keskuses vaiksel rahulikul tänaval, ümberringi naabrid. Sobib suurele perele, mitmed kõrvalhooned, grillimisnurk, saun, kinnine veranda, ideaalses korras õueala. Majal kõik aknad vahetatud, küte Pellet ahjuga
või puudega. Maja ei vaja remon~, võib kohe elama asuda. Krundi suurus 1333 m2.
HIND 105000 EUR. Helista 58147077 Liidia

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA
(MAJA, KORTER, PÕLD, METS JM).
OTSIME OMA MEEKONDA
TUBLIT JA TEGUSAT MAAKLERIT
Head pakkumised Kroonikeskuse I korrusel

Telefon 327 0670

info@virumaainvest.ee

www.virumaainvest.ee

€

tel.: 50 13 658

üp 179 m2,
krunt 1600 m2, paariselamu H: 26 000 €

Tamsalu v, Vajangu k, Kooli,
tel: 51 16 466 Helve

Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, üp 153,5
m2, krunt 1284 m2, H: 18 000

€

16 466 Helve

tel: 51

Rakvere, Veski, üp 168 m2, krunt 710 m2,
2k, 5 tuba. H:75 000 € tel: 5116 466 Helve
Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2, krunt
1033 m2, H: 28 500 € tel: 52 88 670, Mare
Rakvere v, Eesküla k, üp 77 m2, krunt
4872 m2, H: 50 800 €, tel. 52 88 670 Mare
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, üp
93,4 m2, kõrvalh, H: 22 000 € tel: 5800 36
48 Merle
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: 45 000 € tel: 51 16 466 Helve
Vihula v, Eisma k, üp 157,5 m2, krunt
2834 m2, suvila, H: 95 550 € tel: 58 0036
48 Merle
Vinni alevik, Metsa tn, krunt 3147m2, üp
151,6 m2 H:103 360€ tel 52 88 670 Mare
Vinni v, Vetiku k, üp 123,3 m2, krunt 4400
m2, , saun H: 49 000 € tel: 58 00 36 48
Merle
Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2, üp
61,6 m2, rah seisuk, H 15 900 € tel: 51
16 466 Helve
Vihula v, Annikvere k, üp 130 m2, krunt
2966 m2, eksklusiivne hoone! H: 79 000 €
tel: 51 16 466 Helve
Laekvere v, Rahkla k, üp 66,9 m2, krunt
5546 m2, saun H: 20 000 € tel: 58 00 36
48 Merle
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, üp
93,4 m2 H:22 000 € tel 58 00 36 48 Merle
Rägavere v, Põlula k, krunt 65068 m2, üp
109,7 m2 H:45 000 € tel 5800 3648 Merle
Rakvere, J Kunderi, üp 112,8 m2, krunt
1068 m2,7 tuba H: 39 800 € tel: 58 00 36
48 Merle
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 € tel: 51 10 478 Urmas
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
Tamsalu, Kolde tn 7, krunt 1194 ha, üp
300m2, H: 39 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Virve tn, krunt 1953 m2, H: 29 000 €
tel: 51 10 478 Urmas
Vihula v, Võsu al, üp 39,9 m2, krunt 754
m2, suvila, H: 29 000 € tel: 58 0036 48
Merle

H:

Tamsalu, Ääsi tn 11, üp 62,5 m2, rõdu. H:

3500

mine korrus H: 65 000

Anu

KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu

Tamsalu, Ääsi 17, üp 65,7 m2, II k, H:
7990

Rakvere, Näituse, üp 96,4 m2, maja alu-

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 garaaž H: 25 900 €
+

tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Näituse tn, krunt 1203 m2, saun,

kuur, kaev H: 19 000 € tel: 58 00 36 48
Merle
Rakvere, Räägu tn 23, krunt 880 m2, ,
kat. tunnus 66301:015:0036, 19 100 €, tel.
52 88 670 Mare
Piiri
Rakvere,
8b,
krunt 713 m2,
66301:014:0180, H: 29 400 €, tel 52
88 670 Mare
Vihula vald, Toolse küla, elamumaa 9000
m2, 88703:003:0263, H: 40 000 €, tel 52
88 670 Mare
Vihula vald, Toolse küla, elamumaa 5801
m2, 88703:003:0260, H: 20 000 €, tel. 52
88 670 Mare
Kadrina alevik, Luige 2, krunt 1346 m2,
27305:003:0075, tel 52 88 670, Mare
Sõmeru v, Sõmeru al, krunt 1600 m2, H:
19 000 € tel: 58 00 36 48 Merle
Viru-Nigula v, Mahu küla, krunt 14 347
m2, merega piirnev kinnistu H 30 000 €,
tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Ussimäe, Pagusoo 5, üp 79,8
m2, V k, kamin H: 43 000

€

tel.: 50 13 658

Anu

Kunda, Koidu 83, üp 74,6
3200 € KÜ võlg tel.: 50 13
Kunda, Koidu 83, üp 74,7
2300 € KÜvõlg 2800 € tel:

m2, III k H:

+

658 Anu

+

5013658 Anu

m2, V k H:

KINNISVARA
Mü ü a s o o d s a h i n na ga Ta p a
ja 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

Koidu 71,

2toal Kunda, Aia 2, III k H: 50

€ +

maksud tel.: 50 13 658 Anu

€

+

komm

Turu plats 3, Rakvere Tel: 32 77 100

Vahendus Hindamine Korrashoid

Kindlustus Juriidiline abi

Müüa 1toalinekorter Tamsalus. Hind

ning majad. Hind korteritel alates
1000 eurost. Täpsem info: mob

Triigis. Hind 2900

•

5110 478 või 322 0106, e-post :

Müüa 1toaline ahiküttega korter

Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal.
sees. Uus vannituba! Hind 11 600
www.kenriko.ee, tel 5083 305
Müüa hubane ahiküttega korter
Rakveres (32 m2), kus olemas kõik
vajalik (vesi, WC , dushsh, boiler,
soemüür, ahi,
pesumasin, pliit
linnaliini bussipeatus 70 m). Kohe
elamiskõlblik. Hind 15 000 Tel 5393
•

+

PINDI KINNISVARA

•

kokkuleppel. Tel 5636 0468

€.

I k H: 50
komm maksud tel.: 50 13 658 Anu
1toal Kunda,

(33 m2)

suurusega 1-4toalised korterid

urmas.saarmets@pindi.ee Urmas
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS.
A itan teid kinnisvara ostmisel
ja müümisel, võtan müüki teie
korteri või maja, kinnisvaraalane
konsultatsioon tasuta.
•

Müüa 1toaline mugavustega korter
Tamsalus. Hind 1800 €. Tel
5636 0468
•

•

Müüa 1toaline rõduga korter (43 m2)
Rakkes. Info 5675 0239
Müüa 1toaline keskküttega korter
Rakkes. Tel 5344 6121
Müüa Tallinnas Pae 23a väike korter.
Renoveeritud, väga heas seisukorras,
dushsh, WC , mööbel, kööginurk,
el.pliit, boiler, 2/5, 17 m2, kesklinna
lähedal. Hind 27 800 €. Tel 55553594
•

•

•

Müüa2toalinekeskmises seisukorras
korter Rakvere südalinnas. Hind 22
400 €. Tel 5342 2880
•

Müüa 2toaline korter Rakveres
Lennuki tn, III k., üp. 39 m2. Hind 15
900 €. Tel 5884 1397
•

€.

6336

Müüa 1toaline rem. vaj. korter
€. Tel 5666 1914

•

Müüa 2toaline korter Rakveres Küti

tn 10 (38,2 m2). Tel 5616 8881

Kuulutaja reede 15. august 2014

Kuulutused 15
Anda üürile 2toaline ahiküttega
korter L-Virumaal Laekvere alevikus.
I korrusel, vesi sees, dushshinurk.
Üür 69 €. S obib ka pensionär ile.
Ai amaa k asu t am i se v õi ma l us .
Kommunaalkulud väikesed. Info tel
5073 918, 5330 4937
•

OÜ KK-Rideen

Tel 51 64 685

rendipinnad@hot.ee

Üürile anda remonti vajav 3toaline
korter Lennuki tänaval ja 2toaline
Sõmerul. Hind kokkuleppel. Tel 5680
•

Müüa maja Aseriaru külas. Aseri
alevik 3 km, saun, garaazh, meri
3 km, otse omanikult, järelmaksu
võimalus. Vana hind 20 000 €, uus
hind 16 500 €. KV.ee ID 2207794.
Tel 5624 4605
•

Marko

Raimo

Teiva

Koppel
)

510 8511

)

Martti
Sikka
) 5695 6535

Aimar

Türbsal
) 515 3621

Avo

Bergström)
5302 5650

5344 0585
info@marbergkinnisvara.eu

1956

Anda üürile 3toaline k.m. korter
Sõmerul. Tel 5201 575
Üürile anda k.m. korter. Tel 5836
•

•

1490

Anda üürile väga heas korras suvila
Eismal. www.kenriko.ee Tel 5083 305
4 3 0 t ö ö m e e s t s a av a d ö ö m a j a
Rakvere kesklinnas. Korralik elamine.
Tel 5164 685
•

Aitame Teid
KINNISVARA

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

•

ostu-müügi-üüriga-vahendusega

-

Vaata pakkumisi kodulehelt!
Meie ettevõtte teised tegevusalad:
•

•

Kinnisvara

•

ostu-müügi-üüri vahendus
Kinnisvara haldus ja hooldus

•

•

ÄRIPINNAD

Transport-kolimisteenus

Ehitustööd

alevikus, meri
lähedal, kõr valhoone, suurele
perele, otse omanikult, järelmaksu
võimalus. Vana hind 27 000 €, uus
hind 20 000 KV.ee ID 2207777.
Tel 5624 4605

Sobivusel ostame Teie kinnisvara

Müüa Räägu tn. 9, Rakvere
Üldpind: 290 m², Krundi suurus:

•

VAATA LÄHEMALT

761 m². Hind 160 000 eurot

www.marbergkinnisvara.eu
•

Müüa renoveeritud 2toaline avatud

•

Tel 5698 7589
M ü ü a R a k v e r e s Kü t i t ä n a v a l
renoveeritud 2toaline korter. Hind
19 000 € (küttekulud madalad). Tel
+372 5515 789

Müüa Tallinna mnt. 2, Haljala
Üldpind: 400 m² krundi suurus:

110
5104

763 m². Hind 49 000 UUS HIND!

Müüa 2toaline korter Pajustis
garaazh. Hind 12 500 €. Tel 5390 9466
•

Müü a l oo d us k aun i s k o h as
Mõdrikul tunnustatud liigirikas
osalise kõrghaljastusega püsii l ut aim e d e ko l l e kt s i o o n ae d .
R a k veres t 10 j a L Vi ru
Rakenduskõrgkoolist 2 km. Hea
juurdepääsuga nii suvel kui talvel.
Kogupind 1,2 ha, ümbritsetud
me t a ll t ara g a . Pü s i e hi t use t a ,
elekter 3x20A. Lähim alevik Vinni
(4 km) gümnaasiumi, lasteaia,
spordikompleksi, tervisekeskuse,
a p t ee g i raama tu k o g u j a
k au p l use g a . S o bib va ik se t
kohta igatsevale taimehuvilisele
p ere l e k o d u raja m i s ek s. Hi n d
kokkuleppel. Kiire! Tel 5561 1604,
3257 534, Villemson

+

•

Mü ü a 2 t o a l i n e k o r t e r L e p n a l
Rakvere vallas. 48 m2, Rakvere linnast
4 km. Hind 6500 €. Tel 5825 4063
•

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

-

k.m. korter (61,1
m2) Rakveres Laada 47 II korrusel. Tel
•

Müüa 3toaline

5566 0565

Müüa 3toaline k.m. korter Mulla
tn. 63 m2, II korrus, toad eraldi, rõdu,
boiler. Tel 5836 2210
Müüa 3toaline korter (62,4 m2, II
korrus, toad eraldi, suur köök, rõdu)
Rakveres Vabaduse tn. Tel 5093 521
Müüa remonti vajav 3toalinekorter
Lennuki tänaval ja 2toaline Sõmerul.
Hind kokkuleppel. Tel 5680 1956
Mü ü a 3 t o a l i n e k m . ko r t e r
Sõmerul Astri tn (67,1 m2, II korrus,
toad eraldi, rõdu, õhksoojuspump).
Tel 5296 093, sirje008@hot.ee
•

•

•

•

põllumaad.
ja
metsa-

•

Müüa või rentida
Lille põik 18, Rakvere
Üldpind: 000 m², krundi suurus:
2 800 m². Hind 235 000 eurot

Müüa 3toaline

ahiküttega korter

•

•

Müüa krunt (1240

OÜ Netcom
Baltic Kinnisvara

ostab metsa ja

talumaid,

metsaraiet.

Hinnad väga head!

Tel 5666 0375

m2). Tel 5570 990
k m R a kv e re s t

looduskaunis kohas koos vanaaegse
mööbli, tööriistade ja 2 ha maaga. Tel

OSTAB

metsa-ja põllumaad.

5574 807

Tel 504 5215, 514 5215

Müüa otse omanikult Tapa äärelinnas
II korrusel ahiküttega remonti vajav
3toaline korter. Olemas on kuurid,
kelder, vesi, suur aiamaa, viljapuuaed.
Hind kokkuleppel. Helistada õhtul tel
•

5307 8990

5346 6238

Müüa maja Mahu külas. 1 ha
maa d ( v õi ma l us j uur d e osta
veel 1 ha), meri lähedal, saun,
kõrvalhoone, otse omanikult. Vana
hind 34 500 €, uus hind 29 000 €.
Järelmaksu võimalus. KV.ee ID nr:
2222956. Tel 5624 4605
•

Üürile anda tuba eramajas (Rakveres)
ühele. Hind 100 €. Tel 5662 1987
•

•

innaja@hot.ee
Üü r i l e a n d a m a j a o s a R a kv e r e
kesklinnas. Tel 515 188
•

Mittesuitsetajale üürile anda k.m.

•

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

•

1

•

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

5104 110
•

külas, meri
lähedal, kõrvalhoone, 2 ha maad,
o t se oman i k u l t , j äre l ma k su
võimalus. Vana hind 35 000 €, uus
hind 29 000 KV.ee ID nr 2328286.
Tel 5624 4605
•

Müüa maja Kalvi

€.

Müüa 4toaline renoveeritud korter

Haljalas. Hind 29 000 €. Tel 5668 1336
Müüa ar mas palkmajake Vir uJaagupi alevis. Krunt 650 m2, otse
omanikult. Helista ja küsi lisa tel
5079 984
Müüa maja Viru-Jaagupis. Hind 18
000 €. Tel 5529 619
M üü a ma j a k oos a i amaa j a
k õ r v al h o o n e g a 1 8 k m R akv ere s t
või vahetada 2toalise korteri vastu
Rakveres (II korrusel). Tel 5562 2948

VAATA

TEISI
VEEL KA

MEIE PAKKUMISI
CITY24.EE

Anda üürile 2toaline k.m. korter
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829
•

•

Anda üürile väike 2toaline korter
Rakveres. Euroremont, vannitoas
põrandaküte. osaline mööbel, korralik.
Tel 5363 7442, 3243 400
•

•

Müüa väga heaskorras suvila Eismal.
Tel 5083 305. www.kenriko.ee

•

Kiiresti üürile anda korralikule ja
ausale inimesele 2toaline korter
Rakveres Laada tänaval. Tel 5370 7307

•

Üldpind: 450 m². Hind 800 eurot

Üürile anda 2toaline puuküttega
korter Rakveres Pikk 37 II korrus. Hind
200 €. Tel 5034 972, info@ko.ee

Müüa maja Viru-Nigulas Vastal.
Maad 2 ha, oma tiik, kõrvalhooned,
o t se oman i k u l t , j äre l ma k su
võimalus. Vana hind 27 000 €, uus
hind 19 900 KV.ee ID 2328288.
Tel 5624 4605
•

€.

Üü r i l e an d a k . m m ö bl eer it u d
2toalisest korterist 1 tuba ja köök
Rakveres Kungla tänaval. Tel 5557 5150
Veltsis soodsalt üürile anda 3toalisest
korterist 2 tuba. Tel 5742 0668
•

•

CHRYSLERVOYAGER
CITROEN XSARA 5ust

1,4

www.toonklaas.ee
Müüa Audi A4 1,6i sedaan 1997.
a, must metallik, valuveljed, kliima,
ro o l i v õ i m, AB S j n e. Ü l e v aatu s ja
kindlustus olemas. Tel 5028 156
•

94

86
92-95
95
96-98

-05

00

-97

-97
00

CITROEN C2
CITROEN C3
UUS! CITROEN C5

2,0HDI

06
03
-04

DAEWOO NUBIA car
DAEWOO MATIZ

1,6i
0,8i

94
99

1,0i

1,7D
1,6i

FIAT TIPO

FIAT BRAVO 3

ust

88

95-98

FIAT PUNTO
FIAT MAREA sed/car

1,2i

99-03
96

FORD TRANSIT
FORD TRANSIT
FORD MONDEO

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

02
91-94
93-04

FORD GALAXY

2,8i/aut.

FORD
FORD
FORD
FORD

SIERRA sed
ESCORT /ORION
SCORPIO sed
FIESTA

91/00
2,2 turbo/2,2i
1,3i
1,3/1,5i/aut

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

HYUNDAI SONATA
UUS! KIA CARNIVAL

2,0
2,9TD/aut
1,8i

98

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

90

-99
-98
00
93
94

94-97
99
97
01
97

4,0i

UUS! MAZDA B2500

SÕIDUKID

83-90
86

88

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

LEXUS LS400

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

MAZDA XEDOS 6

UUS! MAZDA 6 sed

1,5i/1,6i
1,6i/1,5i
2,0V6
2,0

06
85-95
92-98
-02

92-94
02

•

Müüa Fiat Bravo 1,4i ülevaatus ja
kindlustus kehtib. Hind 550 €. Tel
5028 156
•

Müüa sõidukorras Ford Escort 1995.
a. Hind kokkuleppel. Tel 53467873
•

Müüa Ford Mondeo 2003. a, d., 85
kW, väga heas korras. Tel 5105 705
Müüa tum.roh. Ford Mondeo 95. a,
1,8. Kindlustus kehtib kuni nov., üv
puudub, vajab natuke remonti. Hind
350 Küsi lisainfot tel 5557 5082
Müüa Land Rover Freelander 1,8B
99. a, korralik auto. Hind 2600
Tel
•

€.

•

Müüa Mazda 626 1995. a sõidukorras
ülevaatus 04.2015. Hind 600 €. Tingi!
Tel 5569 5667
Müüa korralik VW Passat Variant
1 , 8 5 5 kW 1 9 9 5 . a, üv 0 3 . 2 0 1 5 . a,
ökonoomne. Hind 600 €. Tel 5342 5932
MüüaVolvoS40 1,9 turbodiisel, 2000.
aasta, 4 ust, sedaan, must metallik,
sõiduk üliökonoomne, väga heas
korras, omabülevaatust 10.2014. Hind
soodne. Tel 5079 984
Müüa sõiduauto Volvo 850 93 kW,
mootor 2,0. Ülevaatus kehtiv 04.2015.
Tel 5566 7209
•

Müüa varuosadeks: Ford Transit
2,5D; Audi B4 2,0D 95. a; Shkoda 1,3B
94. a; LT 31 2,4B; Ford Mondeo 1,6B;
VW Passat diisel. Tel 5558 5956
•

Müüa UAZ 3303 varuosad: kabiin,
esisild, mootor, vahekast, radiaator
ja muud jupid. Tel 56915 5810
Mü ü a 4 r e hvi ko o s ve l ge d e g a
(215/65R16). Tel 5575 132
•

•

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

•

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

•

Ve o

-

j a p u k s i i r t e e nu s o s t a n
,

autoromusid. Tel 5558 5956
O s t ame ig asu g uses t e h n ili ses
seisukorras autosid, võtame ARK-ist
arvelt maha. Tel 5500 724
•

HAAKEKONKSUD

müük, paigaldus.

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

-00
85-00
88-96
97-00

-07

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

NISSAN SUNNY
OPEL ASTRA sed
OPEL ASTRA/car

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

OPEL CORSA
OPEL OMEGA
OPEL OMEGA B

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

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

sed/car
UUS! OPEL SINTRA

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

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

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

UUS! PEUGEOT PARTNER 1,9D
2,0
PORSCHE 924
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0

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

620/416

SAAB 9-3 3 ust

UUS! SAAB 9-5 car
SKODA FELICIA (5ust)
SKODA SUPERB
SUBARU LEGACY
SUBARU IMPREZA car
SEAT ALHAMBRA

SEAT CORDOBA vario
SEAT IBIZA
SEAT TOLEDO
UUS! SEAT LEON

1,6i/2,0i

99

89
-02
99
05
83-95

98

99
99
05
06

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

1,5
1,9TD

97
03

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

99

97
94

1,9TD

95-00

1,6i

-02
91-95
02

car/sed 1,6i/1,3i
TOYOTA CARINA E/car
1,6i
1,3 aut
2,4i
3,0i
1,0i

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

VOLVO 740 sed/940

92
92

87/91

2,2TDI
2,0i/aut

SUZUKI BALENO

TOYOTA COROLLA 3ust

86-95
02

09

2,2i

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

2,3/2,3i

-99

95-00
92-97
89

95

89
06
97
81-99

-01
88/86
92-97

98/99

81-95

98
86/90

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

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

Tel 322 5233

-97

GALANT
LANCER sed/car
COLT
CARISMA sed/5ust

TOYOTA SUPRA
UUS! TOYOTA AYGO

O stan A u di B4 94 . a ( se d aan )
kärukonksu. Tel 5566 7339

97-04
-99
93-00
97

MITSUBISHI PAJERO

TOYOTA PREVIA

+

•

•

Rentida Lille põik 18, Rakvere

Andaüürile 1toalinekorter Kundas
Mäe 16. Heas korras, möbleeritud,
kom. Tel +358 4588
remont. 80 €
19588
•

CHEVROLET BERETTA
CHRYSLER CROSSFIRE
CHRYSLER VOYAGER

LADA 110/111

•

Üü r i d a tuba ja kö ök eramajas
Rakveres. PildidKVja Soovis. Ühendus

2,0TD
I,9i

UUS! BMW E46 coupe

LANDROVER FREELANDER

•

1toalinemöbleeritud korter Rakveres
Võidu tn. Tel 5590 3580
Anda üürile 1toaline k.m. korter
kesklinnas. Tel 5832 0200
Anda üürile soodsalt 1toalinekorter
(29 m2) Rakveres. Tel 5666 6745
Üürile anda k.m. 1toaline sisustatud
korter Rakveres. Tel 5341 3550
Müüa 4toaline saunaga korter
Rakveres Tuleviku 10arenoveeritud
majas. Sisse jääb lükandustega
koridori kapp jaköögimööbel. Tel

Tel 516 4685

•

•

•

LAOPINDASID

5113 414

•

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

BMW E46

94
94
89
83-94

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

BMW E34
BMW
BMW
BMW
BMW

3,0i

HONDA CIVIC 3ust/sed

€.

Üürin mõistliku hinna eest 1-2toalise
korteri Rakveres või Kiviõlis. Helistada

33/164

FORD COURIER

•

OÜ ESTEST PR

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

06

84-92

AUDI 80/90/Q/coupe

BMW E30
BMW E28

98

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

AUDI A3
AUDI A6
AUDI A8

FORD PROBE GT

•

•

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

ANDA
RENDILE

•

Müü a s u v i l a 5 0

Müüa Kunda kesklinnas ilusas
majas kena renoveeritud 3toaline
korter (IIkorrusel), otse omanikult.
Tel 5373 4100

Tõrma Tööstuskülas

Müüa garaazh. Tel 5098 440

•

Müüa 3toaline korter Kundas Koidu
73. Toad eraldi, olemas on rõdu, II
korrus, kõigi mugavustega. Hind 12
000 €. Tel 5627 7034

5698 9692

•

Näpil otse omanikult. Tel 555 63 144

1

•

Soovin osta remonti vajavakorteri või
majaRakveres või selle lähiümbruses.
Soodsa pakkumise korral raha kohe
kätte! Tel 5226 500
Ostan 1-2toalise remonti vajava
korteri Rakveres. Tel +372 5515 789
Ostan garaazhi Rakveres. Tel 5558
8135

,

•

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

Müüa Kadrinas elamumaa (1317

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

•

Müüa maja Aseri

€.

m2). Kõrghaljastus, juurde toodud
vesi, kanalisatsioon ja elekter.

köögiga korter Rakveres Kungla tn.

Lille 18 anda rendile kaarhall. 450
m2, WC, kontor, videovalve, korralik
remont. Tel 5164 685
Soovin rentida tootmisruumid. Tel
•

Kindlustus

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

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

VARUOSADE SAATMINE
KULLERTEENUSEGA!

Kuulutaja reede, 15. august 2014

16 Kuulutused

Veoteenus Ford Transiti kaubikuga
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415
Veoteenus Peugeot Boxeriga (3,3 x
•

AUTOKLIIMASEADMETE

•

1,8 x 1,8). Tel 5557 1997
T ra n s p o r t ja ko l i m i n e p ar i ma
hinnaga. Tel 5695 6535
T r a n sp o r d i t e e n u s k a ub i ku g a .
Hinnad soodsad! Tel 5535 938

TÄITMINE

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

•

•

Te l 3 2 4 4 0 9 0

Autoklaaside müük japaigaldus.
Tel 325 5505
•

•

Toru- ja sanitaartehnilised tööd.
Tel 53324749
•

Osutan teenustkaubaveobussiga.
Tel 554 6353
•

HAAKEKONKSUDE

MÜÜK JA PAIGALDUS

Veoteenus kaubabussiga. Tel 5061
547
•

Kaubikute,maasturite

Te l 3 2 4 4 0 9 0

ja sõiduautode REMONT

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

TEENUSED

Me hoolitseme sinu neljara alise sõbra eest

Re i s i jat e v e du 1 6 , 4 0 , 4 9 ja
8kohaliste bussidega. Ka vabariigist
välja. Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269
Veoteenus Ford Transiti kaubikuga
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, tagaluuk, 750
kg). Tel 5557 8804
Transporditeenus multilift kalluriga
(mahakäivad, vahetatavad kastid 6,
13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 324 5761
Teostan kolimisteenust Ford Transiti
kaubikuga. Hinnad soodsad. Tel 5695
6535
•

-

-

-

•

•

-

KÜTTEPIHUSTITE REMONT -hooldus

•

KÜTTEPUMPADE REMONT -hooldus

VÄIKE-MAARJA

AUTO DIAGNOSTIKA

AUTOLAMMUTUS

Erinevad VARUOSAD
Euroopa ja Jaapani
autodele
TREILERI RENT

AUTO
KLIIMASEADMETE
REMONT JA

Ostame AUTOSID

TÄITMINE

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

*

Aitan detektoriga otsida kadunud
a u t o v õ t m e id v õ i ku l d s õ r m u s e .
Detektori rent. Tel 5043 349

Autohooldus KÜTUSE 16a, RAKVERE

VAALA KESKUSE KÕRVAL
tel 52 28 441
:

Auto elektroonika

epost: autovahetus@gmail.com

REHVIDE MÜÜK

Diagnostika
Autovalveseadmed
Autostereote ja
multimeedia paigaldus

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

*

*

*

*

*

*

San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593

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 ak r o h v i ( k o r s tn a d
s o o ja mü ür i d , s e i na d jn e ) . ww w .
kenriko.ee, tel 508 3305
P o tt s e p a tö ö d . A h ju d , p l i i d i d
kaminad, korstnad, müürid. Tel 5552
8487, Vaiko
B o i l er it e ,
WC p o tti d e
•

-

,

,

,

•

•

,

•

,

Pottsepatööd. Tel 5851 9785
K orstna p ühki m i s
pottsepateenused. Tel 5221 165
Korstnapühkija. Tel 5560 4046
•

•

-

ja

•

Transport Ford Transiti kaubikuga.

Tel 521 5849

Ahjud, kaminad, pliidid, korstnad,
müürid. Tel 5047 459
Plaatimine, vannitubade remont ja
maalritööd. Tel 5192 5145
•

•

•

VARUOSADE MÜÜK

remont ja elektritööd

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere
tel 3223103

MAHE tõmbab teie peo käima
igal pool, igal ajal ja iga ilmaga. Tel
509 7850
Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika
igale peole! Tel 5185 318
•

Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

AM3

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

*REMONT*HOOLDUS*REHVIVAHETUS*

-JÄRELMAKSU VÕIMALUS-

•

-

.

•

AUTOMAATKASTIDE REMONT

AUTOMAATKASTI ÕLIDE VAHETUS

S an te h n ili se d t ööd KÜTTEPIHUSTITE
vee j a
-hooldus
REMONT
ka
n a l i s a t s i o o n i tra s s i d e eh i t u s
*Auto
elektroonika
kaevetööd. Tel 5143 783
•

Teostankolimis-ja veoteenust. Hind
soodne. Tel 5192 9007
•

Tänava-ja äärekivide müük
j a p a i g a ld us ; p ii r d eae d a d e ,
terrass id e e hi tus ; v ä ravate
va l m i s t a min e , p ai g a ld us j a
a u t o m a a tika ; h al ja s t u s t ö ö d ;
e h i t u s t ö ö d . Te h t u d t ö ö d e l e
garantii. www.kiviaed.ee, tel 5394
6666
•

•

•

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
Kvaliteetne raamatupidamisteenus!
Tel 5554 1191 www.websoft.ee
Kogemustega bil.v. raamatupidaja
p aku b te e n u st k o kku l e p p e l i s t e l
tingimustel. Aastaaruanded soodsalt.
Tel 5568 6385
T V-ja S AT. s ü st e e m i d e müük ,
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 5340
7808, e-post: rts1@hot.ee
TV a n t e nn i d , d i g i , S AT
TVk o m p l e k t i d . M üü k ( lii s i n g u
võimalus). Paigaldus. Konsultatsioon.
Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 OÜ
MartTali Kaubandus
•

•

€

•

5243 689

Prügiveoteenus, multilift kallur
mahakäivad vahetatavad kastid. Tel
502 6761, 553 6188, 324 0707
+

•

•

•

•

-

-

-

Pulgainternetist tüdinud? Linna
p a r i m p a k ku m i n e ! ! ! Inte r n e t i
püsiühendus
telepilt täiesti
hullumeelse hinnaga al. 5 eurost.
Levib linnas ja maal. Sobib kokku
W i f i 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

•

Võimaliktellidaveevedu autoga kuni
12 tonni (12000 liitrit). Info telefonil
5032 269

-

,

p oo lh aa g i sauto

ub i ku
v ä i ke ka
koos

bu l d o o s e r i ( T130 , TD 75 ) , k o pp l aa d ur i t ööd .
Treimis-, keevitustööd (gaas, elekter,
CO, metallilõikus), teraviljavedu.
Kohaletulemise võimalus. Kuulutus ei
aegu! Tel 503 2269
-

-

-

A u t o d e p u k s ii r t eenus ,
ehitusmaterjalidevedu. Tel 5206 306
KOLIMISTEENUS firmadele ja
eraisikutele üle vabariigi. Teostame
kõike, mis on kolimisega seotud,
•

ja seejuures soodsate hindadega.
Alates pakkimisest kuni klaverite

jm. raskete esemeteni välja. Võta

meiega ühendust ja leiame koos
teie probleemile parima lahenduse.

OÜ Kolimised. TEL. 5649 3289

või kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

•

VÄRVIME TEIE MAJA. Teeme

üldehitus-ja viimistlustöid. REGI

OÜ 5562 6123

Ve o t e e n u s v ä i k e k a l l ur i g a .
Kan d evõi me 1 , 5 t onn i või 4 m 3
küttepuid. Tel 5691 5810
•

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

•

Tel 5194 4298

KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052

465

•

•

•

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

4670

Rakkekaevude puhastamine ja
remont. Tel 5574 792
T eos t ame v ä l i svee
ja
•

•

Müüme ja

Teeme ehitus-ja remonditöid. Tel
5612 3743
•

-

kanalisatsioonitrassi ehitustöid.

paigaldame septikuid

ja reoveemahuteid. Pakume ka
järe l mak s u võ i ma l u s t. Tehtu d
töödele garantii. Küsi pakkumist
tel 5089 375, e-post ahti.jallakas@

gmail.com

Parketi paigaldus. Üldehitustööd.
Tel 5619 8416
Ehitusfirma teeb üldehitus, sise-ja
välistöid. Eramute puitfassaadide
soojustamine ja ehitamine. Tel 5349
•

•

1627

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

•

•

•

-

metsave oauto-,

leiame
ja
ühendust
meiega

+

•

K a ll urauto

(tent, platvorm),

•

P e h m e m ö ö b l i r e m o n t . Ve o
võimalus. Tel 3227 822, 5061 547

Tänava-ja äärekivide paigaldus.
Tel 5347 1595
“Süstime seinad soojaks” hingava
termovahuga. Omame pikaajalist
kogemust hoonete soojustamises.
Therm OÜ, kontakt : www.therm.ee,
info@therm.ee, Tel 5660 6010
Teeme ehitus-ja remonditöid ning
vannitubade remonti. Aitame teid
sisekujundusel. www.kenriko.ee, tel
5083 305
•

Korvtõstuki DINO 180 T rent.
60 päev. Asub Väike-Maarjas. Tel
•

•

Pakume vee-, kanalisatsiooni,
ma h u tit e j a g aas it orus tik u
paigaldust, hooldust, remonti ja
teostame keevitustöid.Erinevad
rauatööd mustast ja rv metallist,
rõdu piirded ka poleeritud rv
torust. Nimativ OÜ 53487973
•

0674

Teeme ehitus-, remont-, lammutusja siseviimistlustöid (majad, saunad,
kor ter id) eraisikutele, firmadele.
Terrasside ja varikatuste ehitamine.
•

Tel 5045 560

A k en d e us t e remon t j a
ho oldustö ö d, paigaldustö ö d,
tihendite vahetus, reguleerimine
jne. Tel 5116 641 www.servic.ee
•

T eostame v äli svee j a
k ana li sats i oon i e hi tus j a
ühendustöid. Info tel +372 5607
5275
•

-

-

-

Tööd Bobcatiga, haljastustööd. Tel
5143 783
•

Kuulutaja reede 15. august 2014
Niidan muru
5742 0668
•

(hind soodne).
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Tel

Trimmeritööd. Tel 5539 328
Viin Rakveres tasuta ära elektri- ja
gaasipliidi, pesumasina ja muud
vanametalli ning autoakud. Kuulutus
ei aegu! Tel 5803 3345
•

•

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme:
EHITUS

KATUSEID
VIHMAVEESÜSTEEME
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

•

EHITUSE PEATÖÖVÕTT

•

ELAMUTE EHITUS

•

Tel +372 508 8497

tel/fax

•

Kaeve-ja planeerimistööd. Asub

•

Väike Maarjas. Tel 5243 689

325 1730
info@tpplekitood.ee

Reisijate vedu

•

8-50 kohaliste bussidega
(ka väljaspool vabariiki).

TEEME KOMBINEERITUD
SURVEPESUAUTOGA

•

JÄRGMISI TÖID:

Väikebusside rent

HOONETE
RENOVEERIMINE

•

OMANIKUJÄRELVALVE

•

PROJEKTIJUHTIMINE

•

DETAILPLANEERINGUD

Kõik tööd
projektist teostuseni!

Pikemaajaliste lepingute
puhul soodustus.
Tel 502 5996, 510 1872

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

ÄRI-JA TÖÖSTUSHOONETE EHITUS

+372 501 7412
info@tarvaprojekt.ee
www.tarvaprojekt.ee

pesu, välistrasside veega täitmine

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

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

Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.
Tindi-ja tahmakassettide täitmine.
Sülearvutite ekraanide
vahetus.
Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid
Koduelektroonika remont
*

*

*

*

*

Kontoritehnika Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534

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

*

*

*

*

*

*

*

Tel 5191 2784

info@armitec.ee

EHITUSFIRMA WORCLY OÜ
PAKUB KVALITEETSEID
EHITUS ~JA
PAIGALDUSTEENUSEID.
TEENUSED

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

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

ÜLIKIIRE
INTERNET
Lääne-ja Ida Virumaal.
Levib maal ja linnas.

Tel +372 527 8191
worcly@gmail.com

CONTARO OÜ

Kuumakse alates

www.worcly.ee

www.contaro.ee

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

6,50 eurost

info@contaro.ee
Tel: +372 5282683

Info ja tellimine 519 616 06
info@wifinet.ee

*

www.wifinet.ee
Autode, väikebusside & h aagiste rent

WWW.VOODRILAUD.EE

RAAMATUPIDAMISTEENUS,
FIRMA ASUTAMINE
Vilde 6a Rakveres

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

*

*

*

(Kuulutaja majas).
Tel 322 0847, 510 6645
E-post solvering.info@gmail.com
SOLVERING OÜ

Parimad hinnad!

Transpordi võimalus!
Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Paigaldame:
fassaadiplaate

sokliplaate
rõdupiirdeid

OÜ TENITO
•

•

•

•

Te l 5 11 0 2 8 6

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

Vinni

v, Pajus~ Tel 502 7362
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Ostan seisma jäänud esemeid
vanast naelast kuni mööblini. Tel
5079 984
•

-

Müüa
KÜTTEPUID

Ostan majapidamise likvideerimisel
jäänudesemeid (kila-kolani). Tel 5031
849
•

ja

Ostan remonti vajava jalgratta,
muruniitja, trimmeri. Tel 5134 287
•

KLOTSE

Ostan töölaua, kruustangid, alasi,
saunaahju, pliidiplaadi, praeahju,

Vinnis
5783 8999

•

okastraati. Tel 5031 849
Ostan igasugust katkist kodutehnikat
ja vanametalli, vanu raamatuid,
toidunõusid, mööblit. Tel 5673 8790
Ostan hõbeesemeid, lusikad, pitsid,
sõled jne. Hind 0,45 1 €. Küsi lisa tel
5134 287
Ostan vanu eesti-ja nõukaaegseid
mänguasju. Tel 5079 984
Ostan audio-videotehnikat, kulda
•

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

•

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

-

•

6 5,

•

ja igasugust muud huvitavat kraami.
Rahakohe kätte! Tel 5556 7508

www.ennustus.ee

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

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

•

Müüa küttepuid jakaminapuid

(erinevad puuliigid, pikkused).

•

Kohaletoomisega. Tel 514 3328
M üü a b r ik e tt i j a s ü tt
kohaletoomisega. Tel 503 2269
•

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

Müüa kütteklotse ja kaminapuid.
Vedu tasuta. Tel 523 8503
Müüa lõhutud küttepuid, metsakuiv
kuusk (50 cm) ja kask 40l võrkudes (2 €/
võrk). Ka väikesed kogused, transport
Rakvere ümbruses tasuta. Telefon
•

•

5873 2803

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

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

•

•

•

Mü ü m e Ha l ja l a s kü tt e p uid .
Lehtpuu, transport, koorem 5 m3.
Tel 5051 528
•

•

Müüasaetud-lõhutud küttepuud

(kuivad ja toored). Tel 5192 4320

Müüa pianiino. Tel 5887 6300
Müüa lõnga 10 €/kg. Tel 5300 0461

Müüa kuivad ahjupuud (kuusk)
50cm. Tel 5567 5755
•

Müüa kasut. kor ralik 2kohaline

diivanvoodi (voodina 120x200). Tel
5567 7555

•

Müüa lahtikäiv naturaalnahast
diivan (kreem). Pikem pool 2,30 cm
ja lühem pool 1,50 cm. Hind 1300
Tel 5333 0773
Odavalt müüa uus diivanvo o di

€

•

Müüa kuivi kütteklotse 40l võrk 1,50
(paksud). Vedu tasuta. Tel 5806 1785

LÕHUTUD
KÜTTEPUUD
KOOS
TRANSPORDIGA
TEL 517 1522

€.

•

5557 3582

(Soome päritolu) ja nat. nahkpalitu
(naiste, kapuutsiga),kunstkar.nahkne
jope(mütsiga) jakapuutsiga 2 kevadsügis mantlit (naiste). Kõigi suurus XL.

Tel 5664 8311
Müüa puidust voodi (160x2m, 35
€) ja madrats (90x2m, 25 €). Tel 5373
5526
•

Müü a p ruun ü mmar g une
diivanilaud. Tel 5698 9047
•

Mü ü a l a h tikä i v dii v an ja ka ks
tugitooli.Puhtad ja kulumisjälgedeta.
Komplekti hind 200 €. Tel 5592 9761
•

•

Ära

anda tasuta valge riidekapp,

mahagon telerilaud, villane vaip.
Müüa soodsalt 2 riiulit, jalanõude
kapp, ovaalne diivanilaud. Tel 5104
110
Mü ü a h o o l d a tu d j a t ö ök o r r a s
veeboiler Kristall (80L), kaasa uus
anood. Hind 30 €. Tel 5359 0368
Müüa sügavkülmik Schaub-Lorenz
(200 L). Hind 170 €. Tel 5300 0461
Müüa odavalt heleroheline uus
naistejalgratas. Hind 150 €. Tel 5680

Taaskasutatud

rõivaste müügipunkt
“SIRTSUD”
Avatud Rakveres
Sireli tee 6

T, N, R 10.00-18.00
L, 10.00 15.00
-

T 19.08 kell 10.00

-

14.00 Vergis

LÕPUMÜÜK
Kogu kaup -50%

Tel

Müüa soodsalt reguleeritav (1,20
kõrgus) kõrge ratastega uus tugiraam
(olemas pidurid, käetoed ja istelaud).

Müüa kuivi küttepuid. Tel 5398 1891

Müüa Rakveres kuivi pliidipuid
€ kott. Tel 5567
5755
•

(lepp) 40L kotis. 2

Müüa kuivi pliidi-ja ahjupuud. Tel
5805 0766
•

•

€.

kapp,
Tel
diivanilaud.
5104
ovaalne

sularahas!

•

•

Müüakütteklotsi jääkevõrkkottides
60L kuivad. Hind 2,50 € jalepajäätmed
2,2 €. Tel 5624 4605
•

•

P.S. Tasumine

•

3249
Müüa uus ratastool. Hind 35
5815 2893

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

(Rakverest Kadrina suunas ca 200 m)

Kasutatud riiete äri
Vilde 6a Rakvere
(Kuulutaja majas)

OÜ Viru Halud
MÜÜB
kvaliteetset
küttepuud.

•

PUURKAEVUDE JA
MAASOOJUSAUKUDE
PUURIMINE.

Tel 5641485, htr@htr.ee

www.kuulutaja.ee

Hind 35 €. Tel 5815 2893
•

Müü a me t a lli s t k asvu h oone

(kasutatud, 2x3 m). Tel 5567 7555

Müüa saunavihad ja kaseluuad
kohale toomisega 75 senti tk. Tel 5605
3798

Kogu kaup

-10%

•

Otsan õunamahlapressi japurusti.
Tel 5558 3686
•

Hind al. 30 eur/rm
Loe Kuulutajat
interne~s

www.kuulutaja.ee

koos transpordiga.

Tel. 555 60 240

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID
(sanglepp)
34 € / ruum

Rakvere piires transport
tasuta!

Tel 5354 1618
www.haket.ee
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Ostan vanu eesti-ja nõukaaegseid
mänguasju. Tel 5079 984
Ostan vanu märke, silte, embleeme. Pakkuda võib kõike! Tel 5079 984
•

MÜÜA
LÕHUTUD
KÜTTEPUID

Firma ostab
PALKI,
PABERIPUUD ja

•

TEATED

KÜTTEPUUD.

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

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA.

TEL 5695 5572
EHITUS

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

18. augustil Kroonikeskuses II korrusel
tööstuskaupadetühjendusmüük.
•

Kaotatud mobiiltelefon NOKIA
13.aug. õhtupoolikul Rakveres. Leidjal
palun helistada 5345 5970. Vaevatasu.
•

*

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

*

üldehitus-ja viimistlustöid.

autotransport.

KINGSEPP

Tel 527 4255

VÄRVIME TEIE MAJA. Teeme

•

REGI

OÜ 5562 6123

7857

Ära anda 5-6nädalane väike armas
beezh kassipoeg (kasutab liivakasti).
Kiire! Tel 5559 8725, 5695 9358
•

MüüaBriti lühikarvalisedkassipojad.
Soodsalt. Tel 5685 8009
•

Müüakääbustaksikutsikad. Info tel
5279 486, 5236 420
•

PÕLLUMAJANDUS

•

Müüa metsamett(6 €/kg) jaaasamett
(5,50 €/kg). Tel 5569 7224

harja-ja viiluplekid.
Hind 3 eurot jm

•

5031 849

Ladu Näpil müüb: kanakoib 1,48
€/kg; kanakints 1,45 €/kg; s ea
küljeliha 2,80 €/kg; seakarbonaadi
lõiked 2 €/kg, sea lameribi (70 %
liha) 1,70 €/kg. Rakvere linna piires

Tel 508 6435

LOOMAD

Müüa otra. Tel 5200 783

Müüa otra, nisu ja jahu. Kohale
toomise võimalus. Tel 5200 783

Müüa heina. Hein on pallides. Tel 32

53 549, 5451 7181

Müüa 4kuune lehmvasikas ja 2kuune

•

pullvasikas Virumaal, mõlemad EHF.
Tel 5383 6181
Müüa varsti lüpsmatulev mullikas.
•

Tel 5804 1375

Müüa kvaliteetset lambasõnnikust
va l m i s t a t u d ma h e k om p os t i .
Transpordivõimalus. Lisainfo telefonil
5053 340, 5259 239
•

Müüa soodsalt ekskavaator Jumz
Tel 5230 625

kuulutus@kuulutaja.ee.

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

AL U MIINI U MI S T
KATUSEREDELID. Õhtuti tel 5289 418
•

Müü a p l a t esaa g se i na käi ,
höövelpink (tera 30 cm), met. lõike
kaks hapnikuballooni. Tel
kmpl.
5279 486
•

,

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT
SORTI VANAVARA:
puhvetid, riidekapid,
raamatukapid, kummutid,
lauad, toolid, rätikunagid,
kohviveskid, margapuud,
samovarid, petroolilambid,
pudelid, portselan-ja
klaasnõud, seina-ja
taskukellad, kirjandus,
kunst (maalid, graafika),
fotod, postkaardid, kuld-ja
hõbeesemeid, mündid, märgid,
paberraha, sõjatemaatika
(kiivrid, mõõgad, pandlad,
vormid) jpm.
Valikuliselt ostame ka
nõukogudeaegset kraami.
Tühjendusostud majapidamise

•

•

või e-postiga

Erootikapood HOT LIPS

IGA NÄDAL
UUS KAUP!

+

kohale toomise võimalus. Info tel
3220 722

•

edastada ka telefonil

,

-

•

•

toimetusse

ennustus.ee

5079 984
Ostan kummuti, ümmarguse laua,
toole, kohviveski jne esemeid. Tel

•

katuse-, seina-ja sileplekki

Kuulutusi saab

•

Ostan seisma jäänud esemeid
vanast naelast kuni mööblini. Tel

Müüa soodsa hinnaga talusealiha.
Info tel 5059 151 või 5354 3002

Saadaval

www.toonklaas.ee
KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 900
1727. 24H. Hind 1.09 /min või TELLI
ENN US T US h . 0 75 / m i n w ww
petroolilambid,
samovarid,
seina-ja
klaasnõud,
•

VANAVARA

•

OÜ ESTMET IE müüb

Vilde 6a, Rakvere

•

musta värvi emane (steriliseeritud)
koer ootab uut kodu. Info 5371 2425

(kivi-, trapets-ja
laineline profiil)
Hind al. 4 eurot m².

MUUD

Loomult sõbralik väiksemat kasvu

•

E-R 9-17

3225091

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

Soovin osta 2 tm tollist servamata
lauda kohaletoomisega (võimalikult
laia, võib olla õues seisnud). Tel 5695
•

toimetuses

a Rakvere
re (Kuulutaja
il e 6a
(
j s)
Vilde
l t ja majas)

*

toomonu.ee

Kuulutuste vastuvõtt

•

likvideerimisel.

RAHA KOHE!
KOJUKUTSED!

.

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

Müüa käsiader ja gaasiballoon. Tel
5833 0153
•

Ostan metallmahuti (3-10 m3). Tel
5558 3686
•

E-R 12.00-19.00
L 10.00-16.00
Rohuaia 21
I korrusel

annab lühiajalist pandita
väikelaenu
pensionäridele.

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

Raha kohe kätte!

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

Asume Rakveres
Tallinna tn 21-48
I korrus.
Oleme avatud
E-R 09.00-17.00
Tel 5811 2155
tarkalaen@gmail.com

Tegemist on
finantsteenusega.

*

*

Vajadusel konsulteerida

•

•

Ostame tuhandeid
imelikke ja vähem imelikke

Ostan traktori. Tel 5344 5863

VANAAEGSEID ESEMEID

R ak veres k a d unu d emane

kirju kass. Reageerib nimele kass.

L eiu kor ral helistada 5281456

OSTAME KASVAVAT
METSA JA
RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

(vaevatasuga)

Võtan hoida teie lemmikloomi. Võin
ka järgi tulla ja tagasi tuua. Vajadusel
käin ka kodus hooldamas. Tel 5394
2814
•

Tel 5354 1618
www.haket.ee

METS
Ä r a a n d a h easse k o d usse
kevadel orvuna leitud ja nüüdseks
juba 4 kuune isane kassipoeg,
k ä i b k o rr a lik u l t k as t i s , vä g a
mänguhimuline ja julge, seltsib
teiste koduloomadega, sobib nii
maale kui korterisse, kaasavaraks
pakk kiisutoitu. Telefon 568 55443
•

maalt ja merelt, talust ja
mõisast, keldrist ja pööningult,
toast ja aidast, külast ja linnast:
kapid, kummutid, toolid, lauad,
puhvetid, peeglid, kirj.lauad,
kunstiteosed (maalid, graafika
jm) kirjandus, postkaardid,

fotod, albumid, hõbeesemed,

toidunõud, lühtrid, õlilambid,
küünlajalad, kohviveskid,
margapuud, seinakellad,
õmbl.masinad, pudelid,
sõjatemaatika (kiivrid, pandlad,
mõõgad, aumärgid, vormid),
pildiraamid, mänguasjad,
mündid, märgid, paberraha
jpm. Valikuliselt ostame ka
nõuk.aegset kraami.
RAHA KOHE.
Tühjendusostud majapidamiste
likvideerimisel.
KOJUKUTSED on kõikides
GROSSI kaupluste
asupiirkondades
üle Eesti TASUTA.
Antiigiäri Hansa Antiik
PIKK 7 RAKVERES.
Tel 324 0542, 528 2330

asjatundjaga.

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

R 14-16 naised
17-22 mehed
Info tel 516 5591

Kuulutused / Sport

Kuulutaja reede, 15. august 2014
Lennuki 17, Rakveres

HINNAD RAKVERE TURUL

Kaugst kõNB!hüpmerguslt platvormi

VirumaaVarj upaigas

ootavad kodu:

Turg avatud: Laada 39

T-L 8.00 16.00
Seisuga 14. august 2014
-

alates

HINNAD

RAKVERE

hind

TURUL

avatud: Laada 39

Turg

T-L

8.00-16.00

14. august 2014

Seisuga

4*

iM

p

MATUSETEENUSED

Minni on umbes kahe kuune sõbralik
emane kiisu, saanud vajalikud vaktsineerimised ning mikrokiibi.

Külmhoidla

r

Matusetarbed
Transportteenused

sv

O~ on umbes 3 kuune isane kassipoeg, saanud ussirohtu, vaktsineeritud, mikrokiibistatud ja kasutab ilus~
liivakas~. Armastab väga inimeste lähedust ja on ehtne sülekiisu, talle
meeldib ka väga mängida ja uusi asju
uudistada.

AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik

%

Laupäeval, 16. augustil turul
Peipsi kala ja sibula müük!
Info tel 32 877, turg@ogelektra.ee
fejO SWEDBANKI

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h

tel 516 4699
324 4473

23

Avaldame siirastkaastunnet Kaissa
Aprile

Avaldame kaastunnet
Sten Dotsenkole
vanaema

,JT
KERGEJÕUSTIKUPÄEV

23.

augustil

2014.a.

RAKVERE

algusega kell

12.00

-

Kastani 12, Rakvere

Sündis 30.04.14a. Isane kas-

saanud ussirohtu, vaktsineeri-

tud, mikrokiibistatud ja kasutab ilus~

liivakas~. Väga sõbralik
väga mängida ja paisid.

ja

armastab

surma

Kalmer on umbes 3 kuune isane kassipoeg,

ISA

ELISAVETA DOTSENKO

STAADIONIL,

m

Maido
sipoeg,

VÄIKELASTE

saanud ussirohtu, vaktsineeri-

tud, mikrokiibistatud ja kasutab ilus~

liivakas~.

puhul.

TöökaaslasedMüügimeistritest

surma puhul.
Lapsepõlvesõbrad

m

KAVAS:

40 jooks;kaugushüpe; tennispallivise; 200 jooks
jooks;kaugushüpe; tennispallivise; 200 jooks
jooks;kaugushüpe;
tennispallivise; 200jooks
n4i0
jooks;kaugushüpe;tennispallivise; 200 jooks
jooks;kaugushüpe;tennispallivise; 400 jooks
60
60 jooks;kaugushüpe;tennispallivise; 400 jooks
60 tõkkejooks(11 m,6,Sm,40cm); kõrgushüpe; tennispallivise; 400 joks
tõkkejooks(llra,6,5m,40cm); kõrgushüpe;
jooks
kaikaheide (60cm, gr 400
m
kõrgushüpe;kuulitõuge kg; 400
60 tõk ejo ks (1
tõkkejooks (llm;7.00;40cra), kõrgushüpe; kuulitõuge 1kg; 400
Võistlusalad lapsevanematele.

m

m
m
m
m
m

m

m

m

300

vanaema

ELISAVETA DOTSENKO
Avaldame kaastunnetNikolaile, Urvele,
Denisile ja Stenile ema ja vanaema
ELISAVETA DOTSENKO

m

);

1

surma

Liile on umbes 2 aastane emane kass.

Saanud vajalikud vaktsineerimised,
mikrokiibistatud ja steriliseeritud.

Maiko Sündis 30.04.14a. Isane kassi-

poeg, saanud ussirohtu, vaktsineeri-

tud, mikrokiibistatud ja kasutab ilus~

puhul.

liivakas~. Armastab väga mängida,

sobib ka lastega.

Sõbrad ja tuttavad
Rakverest

surma puhul.
Meida, Endel, Kaido, Raili,
Kaspar, Kaire, Allar,
Gregor, Aron jaNora

m
m

Loe
interne~st

www.kuulutaja.ee

joks

lm;7.00;40cm);

Avaldame kaastunnet
Denis Dotsenkole

joks

P60 T205.asündiu Pm T206.asündiu P40 T207.asündiu P40 T208.asündiu

m
m

NB! Pm60 T204.asündiu

20

15

Laupäeval, 16. augustil turul
Peipsi kala ja sibula müük!

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Luisa on 2 aastane emane kass, saanud ussirohtu, vaktsineeritud, mikro-

Virumaa Varjupaik palub abi:

cm

kiibistatud, steriliseeritud

Virumaa varjupaik ootab abi nii täiskasvanud kasside
kui ka kassipoegade konservtoidu, krõbinate, kassiliiva
ja allapanekuks linade, tekkide, patjade jne näol.
Kontakttelefon 5309 0510

virumaa@varjupaik.ee

ilus~ liivakas~

ja

kasutab

04.08.14 Koeru vallast Väinjärvelt leitud isane sõbralik koer.

Koeru

-

Toeta meid!

Kontakttelefon 5309 0510
Kasside infotelefon 516 2473

Varjupaikade MTÜ

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

selgitus Virumaa varjupaigale

A/a 10220068203017

Iisaku kossumehed krooniti Pariisis kahekordseks võitjaks
Kadrina valla tänavakorvpallisarja „Mängi nagu Müür-

sepp!“

eelviimane,

neljas

etapp, mis peeti augusti alguses Pariisi Puhkekülas, tõi
kohale tavapäraselt palju

osalejaid.
Viies vanuseklassis heidelnud kahekümne võistkonna
hulgas olid Lääne-Viru tänavakorvpallurite kõrval esin-

datud kahe naabermaakon-

na
Ida-Virumaa ja Järvamaa pallurid. Rahvusvahelisust lisasid jõuproovile sa-

–

maaegselt Vinni Spordikompleksi treeninglaagrist
vaheldust hankima tulnud
Peterburi korvpallinoored
Venemaalt.

Noorimas, U-11 vanuserühmas pidasid BC Tarvas/Rakvere SKI ja RSK sPORTKUNDA poisid omavahel kolm
tulist duelli, millest väljusid
võitudega 2:1 (3:4, 6:2, 6:0)
rakverlased. U-13 vanusek-

lassis noppisid järjekordse

etapivõidu Elavad Legendid,
kellele järgnesid BC Tarvas/
Rakvere SK II ja Peterburi Vasilieostrovskaja spordikooli

Valdre said võidu ka Pariisis.

neljas võistkond.
Kahe vanema vanuserühma
–U-15 ja U-17 võistkon-

KON (Jaano Konnapere, Eiko
Laine, Mairold Silberfeldt,
Tõnis Vainus) jaKadrina valla oma tiim Kalevipojad
(Mardo Mäeots, Martin Murumägi, Alvar Petrovits) 10:6
LUX IT-st (Ott Koobas, Juhan

–

nad, keda oli kumbagi kaks,
pidasid küll isekeskis ühe-

ringilise turniiri, kuid vanuserühma võitja selgitati kahe

paari omavahelises heitluses. U-15 klassis osutus parimaks BC Rakvere Tarvas ja

Poolfinaalis olid Iisaku män10:3 paremad
gumehed
Tamsalu võistkonnast JA-

seekord ülimalt tasavägised
mõõduvõtud, kus nähti ka li-

Sampka, Heiki Siider, Karlis
Finaal
kujunes
numbriliselt küll ühepoolseks (12:0), kuid see ei vähendanud
Kalevipoegade
saavutuse väärtust. Seni olid
kadrinalased küündinud kahel etapil kolmandale koha-

saaegu. Kui eelnevad kolm
etappi olid andnud kõik eri-

le.
Pariisis kuulus kolmas koht

U-17 klassis RSK sPORTKUNDA.
Meeste turniiri ilmestasid

nevad võitjad, siis sel korral
see järjepidevus muutus.
Kolmandal etapil Huljal esikoha noppinud Iisaku korvpallimehed Martin Laanemets, Markus Laanemets,
Toomas Valdre ja Peeter

Valtin).

JAKON-ile, kes alistas pronksimatšis järvakate LUX IT
10:7.
Kohalik tänavakorvpallihooaeg kulmineerub „Mängi na-

gu Müürsepp!“ viienda eta-

piga Kadrina keskkooli välis-

väljakutel. Pallid pannakse
mängu pühapäeval, 17. augustil kell 14. Registreerimine
kestab
aadressil
www.3x3planet.com kuni 16.

augusti pärastlõunani.
Võitjate auhinnad paneb
traditsiooniliselt välja Rakvere Lihakombinaat ning
paremaid autasustab sarja
patroon, värske BC Rakvere
Tarva abitreener Martin
Müürsepp.

Kõikidel huvilistel avaneb li-

saks võimalus võrrelda oma
võimeid Martin Müürsepa-

ga, sest publikule korraldavabaviskevõistluse parim teenib lisaks FIBA 2014.
tava

aasta ametlikule maailma-

meistrivõistluste särgile ning
sellega kaasneva au ja kuulsusega õiguse visata võidu

peale

vabaviskeid

koos

Müürsepaga.
Margus Martin

Kuulutaja reede, 15. august 2014
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Vaba aeg

Metsalaval nägi seekord mitmeid Eesti veteranansambleid. Dagö kontserdile oli selline tung, et värava taha kogunes 10-minutiline järjekord.

Folgilained Käsmus on raugenud
Seitsmes Viru Folk on lõppenud ja Käsmus on taas vaikne. Kolm päeva saami rah-

vuslipu all toimunud festival

pakkus palju muusikat nii

Eestist kui mujalt. Kesksel

kohal oli tänavu saami
muusika. Erakordselt ilusad
ilmad ning mitmekesine
muusikavalik, samuti festi-

vali hea maine tõid Käsmu
umbes 10 000 inimest.

Festivali peakorraldaja Peep
Veedla oli üritusele tagasi
vaadates rõõmus ja rahulik.
„ Rahvast
oli vist natuke
vähem kui mullu, aga see on

rohkem nagu hinnanguline

arv, tunde küsimus. Kõik ei

jäta ju märki ega osta piletit,“ tõdes Veedla. Eelmisel
aastal oli publikut 12 000 inimest. „Meie külastajate arv
on võrdlemisi stabiilne, ma

usun, et see ka edaspidi märgatavalt ei kasva ega kahane.“ Festivali suuremaks
ajada polegi võimalik, senine
publik on Käsmusse ära

mahtunud, aga tuhandeid
enam juurde ei mahuta.
Peep Veedla sõnul läks see-

kordne
väga

Saami muusikat sai Viru Folgil kuulda väga mitmes kuues.
Soome-saam Niko Valkeapää Norrast esitas võrdlemisi
traditsioonilist saami joigu põimituna kaasaegse elektroonilise muusikaga.

festivaliprogramm

täkkesse, pettumusi
polnud. „Mis ma tagasisidet
olen saanud, siis paljudele
oli hästi positiivne üllatus
Marek Sadam, inimesed ei
osanud midagi sellist oodata. Dagö ja Curly Strings olid

Särtsakas tüdrukutebänd Iva Nova Venemaalt oli üks publiku lemmikuid. Neidusid ei löönud
vankuma isegi paar korda lavalt kadunud elekter.

popid ja tõid platsid väga
täis, aga nende puhul oli
teada, mida oodata. Sadama
puhul nii ei olnud. Veel olen
kuulnud tohutut vaimustust
Transjoigi ja Intrigue’i kontsertide kohta. Väga kiideti
vene tüdrukuid Iva Novast.
Ma arvan, et see oli läbi aegade parim Viru Folgi programm.“ 2015. aasta on Viru
Folgil Taani aasta. „Mul on

juba terve nimekiri artiste
ees, keda hakata siia taht-

ma,“ naeris Peep Veedla.
Ansambel Kõrsikud oli kohal oma tuntud suuruses ja tõi oma
südamlike lauludega publiku näole laia naeratuse ning tegi
meele kergeks.

Tekst ja fotod: Maris Marko

Viru Folgi lõpetas Jaan Söödi 50. juubeli kontsert, kus juubilar esines koos paljude oma
seniste lavapartneritega. Pildile jäi ta koos Riho Sibulaga.

Kuulutaja reede, 15. august 2014
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KUHU MINNA

Kunda Linna Klubi
Reedel, 15. augustil kell 19 Vainupea kirikus saksofonisolistide kontsert. Esinevad Kunda saksofoni suvekoolis
osalejad ja Olavi Kasemaa, Jüri Takjas ning Edvin Lips.
Tasuta.

Laupäeval, 16. augustil kell 15 Rakveres Rahvaaia terrassil saksofonisolistide kontsert. Esinevad Kunda saksofoni
suvekoolis osalejad ja Olavi Kasemaa, Jüri Takjas ning
Edvin Lips. Tasuta.

KHUMBA

Laupäeval, 16. augustil kell 18 Karepa rahvamajas saksofonisolistide kontsert. Esinevad Kunda saksofoni suvekoolis osalejad ja Olavi Kasemaa, Jüri Takjas ning Edvin
Lips. Tasuta.

15. 18. august kell 16 ja 18
Animafilm
-

(Perefilm)

Pühapäeval, 17. augustil kell 13 Kunda linna klubis saksofonisolistide kontsert. Esinevad saksofoni suvekoolis
osalejad ja Olavi Kasemaa, Jüri Takjas ning Edvin Lips.
Tasuta.

Laupäeval, 23. augustil kell 18 Kunda linna klubis suveõhtu kontsert-simman. Esinevad Forseliuse seltsi segakoor (dirigent Tiiu Millistfer) ja Simuna kapell. Tasuta.
Avatud kohvik.
Kunda sündmuste kohta rohkem infot www.kundalinnaklubi.ee ja tel 3221556.

MEELETU AUGUST
15. 18. august kell 20
Komöödia, draama
-

O Kõrts

(Lubatud kõigile)

Jõe 3a, Võsu
Ürituste algus kell 22

rakvereteater.ee

Pilet 2 eurot
15. augustil retrodisko DJ Margus Teetsov
16. augustil mängib kuumad tantsulood ette DJ Ailan

Kytt

22. augustil video party DJ Margus Roots
23. augustil muusikat igale maitsele DJ

Siiras,
Lauljatar

Amet

ava-

Asesõna

meelne

Jõgi

Prantsusmaal

Tennise-

Pill

Versus

treener

Anno
Domini Asesõna

Nota
bene!

Endine
bänd

Näitleja

c
ca
«

ESW

LennukiRiik
Aasias
mark

Elementaarosake

3

tÕ
«

Händikäp

Luuletaja

Endine

Uraan

Linn
Floridas

Terroriorgan

näitleja

Pealinn
Aasias

Ameerika

Näitleja

Koerustükk
Saksa k
artikkel

Labemoll
Noot

kirjanik

Mest

Sidesõna

Inglise
kiijanik

Juustu-

Hüljes
inglise k

Noot

2 x täht

sort

?

Laulja

Soome
rokkbänd
Tobu

Tina
Küla

Viljandi-

maal
Ukraina
naisenimi

Suurvõistlus
United
States

Eesti
Naine
Pikk
vokaal

~r~

""T"

Rohttaim

Doonau
lisajõgi

Palav
soov

.

D0'O

Näitleja

Harilik
küdoonia

Eesti
Raadio

Lakei

Janis

Ahviline

Endine
näitleja

Väärisgaas

Argoon

Nikkel

Naatrium

""T"
Moes

Näitleja

Element

Looduskaitse
Noot
Jaapani

Näitleja

suusa-

hüppaja

Teener

Richard
Rohu
romaan

Kuulutaja reede, 15. august 2014

24 Reklaam

Kangapoes
Suur valik
mööbliriideid ja
kardinakangaid!
Selle kupongiga kõik

MÖÖBLIRIIDED
15. ja 16. augustil

Leiunurgas kuldehted -50%
www.candra.ee, Koidula 1, Rakvere, Tsentrumi 1. korrus
E-R 9-18, L 9-15 Tel+faks 322 3975, info@candra.ee

-20%

•

AadeMart Ehitus OÜ
*

*

*

*

*

*

*

Taimemüügi platsil
15. 16. august kõik

Põllumajandusehitised
Üldehitus-ja remonditööd
Viimistlustööd

-

DEKORATIIVPUUD
ja -PÕÕSAD

Korterite remont
Katuste ehitus
Projekteerimine

Ehituseelarvete
koostamine

-25%

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

E 9.00 18.00
L 9.00 15.00
P Suletud
-

-

aademart@gmail.com

K

Rakveres:

Tapal:

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

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

A
L
A
K
E
S

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

K
U
S

Pikk tn 2
Värske kala
Külmutatud kala
Kalakulinaaria

PLOKIKAANTE REMONT

REHVIVAHETUS
VEERMIKU JA PIDURITE REMONT
PLEKK JA VALUVELJED
HAMMASRIHMA VAHETUS
PÕLLUMAJANDUS REHVID

e-post:

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

Vabaaja jalatsid
6-16 eurot
E-R 9-17

Tulge

VAATA KA
WWW.LINNAKING.EE

kalale!

E-R 10-18, L 10-15

Tel 32 459 59

TALLINNA 15, RAKVERE
(Parkla maja taga)

70€

Hankook
205/55
R16
Hankook
195/65 R15

janek@ehmofix.ee

NÕUSTAMINE, MÜÜK JA PAIGALDUS
RENNLUX OÜ

uusi ehteid ja
vanad korda!

Ettetellimine
ja hoiustamine

58€

kristo@ehmofix.ee

SEINA-JA KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA HOOLDESILLAD

Teeme kohapeal

Konservid
Soolakala
Paneeritud kala

SÕIDUAUTO VARUOSADE MÜÜK
SILLASTEND
MOOTORITE REMONT
ÕLIVAHETUS JA ÕLI MÜÜK CASTROL,CHAMPION,COMMA
SÕIDU JA VEOAUTO REHVIDE MÜÜK
KLAASIVAHETUS JAAUTOKLAASIDE MÜÜK

VIHMAVEERENNID ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID JA LISATARVIKUD

