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Terve päev jalgadel!
Kerged ja vastupidavad TAMREXi sisejalanõud nii naistele kui meestele on võitnud tootmis-,
toiduainetööstus-, teenindus-ja meditsiinitöötajate usalduse ning kodukasutajate südame.
TAMREX kannarihmaga kotad
art 7075 - valge, art 7085 - must

UUED!

TAMREXi valikusse on lisandunud uued, eriti pehmed ja vastupidavad kotad, mille ergonoomiline
pehmendusega pööratud nahast sisetald tagab mugavuse kogu päevaks. Parim vastupidavus
tuleneb uuest libisemis-, õli-ja bensiinikindlast TPU-välistallast (antislip) ja tugevamast naturaalsest
perforeeritud nahast pealsetest. Mugavust lisab reguleeritav rihm. Antistaatiliste jalanõude
kulumiskindel vooder on valmistatud 100% polüamiidist. Vastavad standarditele CE,
EN ISO 20347:2012. OB FO, SRC. TÜV GS testitud lisaks Saksa standardi
DIN 4843 osa 100, lõige 3.1v.8/93 järgi.
Sobivad toiduainetööstusse.

art 601W

-

valge

art 601B - must

32

€

–

art 609W - valge
art 609B

38

-

art 7085

-

must

32

49€
ja kehtivad kuni kaupa jätkub!

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

Tel 654 9900 Faks 654 9901
TARTU

PÄRNU

RAKVERE

VILJANDI

Aardla 114, Ringtee 37a

Riia mnt 169a, Savi 3

Pikk 2

Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

art 601W, 601B, 609W, 609B, 602W

€

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%

must

€

TAMREX kannarihmaga kotad

art 602W - valge
art 7075 valge

-

Ülimalt kergetel tööjalanõudel on
perforeeritud naturaalsest nahast pealsed
ja pööratud nahast sisetallad, 100% polüamiidist kulumiskindel vooder, libisemiskindel
PU-välistald (antislip) jareguleeritav kannarihm.
Jalanõud on antistaatilised ja vastavad
standarditele EN20347:2004 E-OB, CE.
Sobivad toiduainetööstusse.

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

VÕRU

VALGA

NARVA

HAAPSALU

PAIDE

Piiri 2

Vabaduse 39

Tallinna mnt 19c

Ehitajate tee 2a

Pikk 2

Ideest teostuseni!

•

•

Järelvõimmalaksuus!

•

Pelletikaminad
Keskkütte paigaldus
Pelletite müük

Jaama pst 25, Rakvere

•

Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com

Katlad, soojuspumbad,
päikesepaneelid
•

Koduleht: www.küttesalong.ee

KERE-JA VÄRVIMISTÖÖD KAHJUKÄSITLUS/
Stik AS | Rakvere Vabaduse tn 12 | mob 53 285 480 | www.stik.ee
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Arvamus

Põhjamaade alkoholipoli tika Eestisse

Kuulutaja alustab
vallajuttudega
Alates sellest nädalast leiab järgmisest 14 Kuulutajast
rubriigi „Vallajutud“. Esimesena tuleb juttu Sõmeru vallast.

Vallajuttudel ei ole kindlat formaati, kui kasutada moodsat väljendit. Meie eesmärgiks ei ole tutvuda kõigi vallas
tegutsevate ettevõtete, koolide, tublide ning huvitavate
inimestega, sest ajaleheruumil on piirid jakirjutajal tööalased võimed, mida ei saa üle ekspluateerida. Kirjutame
sellest, mis jääb silma või fotoaparaadi objektiivi. Giidiks
on meil reeglina vallavanem.
Oma täiesti subjektiivsel valikul teeme vähemalt ühest
ettevõttest ka pikema ülevaate. Sõmeru vallast valisime
välja Aluveres tegutseva söögikoha kui ilmselt kõige noorema ettevõtte käsitlust leidvas omavalitsuses.
Lääne-Virumaal on teatavasti 15 omavalitsust, kuid Rakvere jääb sel korral jutuseeriast välja, sest maakonnakeskus saab niigi palju tähelepanu. Kõik ülejäänud omavalitsused
Rakvere
vastav kokkulepe juba sõlmitud.
bi

aus

käia.

Kui

on

Järgmisena

on

kavas

valda,

külastada

siis ei ole „Vallajutud“ originaalne idee, sest
on kõik meediaväljaanded kabinetist plehku

olla,

aeg-ajalt

n-ökogemus
ääremaadest
Mul endal on
selleteemaline
ühestkirjutanud.
teisest meiemaakonna
ajalehest, aga see juhtus sada, no olgu, liialdasin, kaheksakümmend aastat vähem kui sada aastat tagasi. Aga ka
kakskümmend aastat on pikk aeg ja kuigi toona oli vallajuttude sari vist minu idee, ei kavatse ma oma vanadest
mustanditest midagi spikerdada, sest Lääne-Viru omavalitsus aastat tagasi ja praegu on ikka kaks täiesti eripistnud ning

20

nevat

asja.

Aivar Ojaperv

Olen
alati
holijoomise

mõelnud,

et

kättesaadav
ja
odav

et

JUHTKIRI

üle on tegelikult
pseudoteema, sest tihtilugu

on alkoholi
tarbimine seomeie kultuuriga. Seadu-

tud

se

jõul

ei ole võimalik teha

kiireid muudatusi.

lootis alkoholi
keeluga vähenda-

Seadusandja

tarbimise
da ühiskonnas karistamist,

anda kohalikele omavalitsustele suuremad otsustusõigused

ning võimaldada

inimestele legaalselt näiteks
pikniku ajal ühe või kaks
siidrit juua. Ometi tekitas

seeühiskonnas suurt poleemikat ning paljud tõdevad,
et toona, 2011. aastal tehtud

otsuste jaoks pole Eesti ühiskond veel valmis.
Eestis

on

alkohol

Samas peaks ühiskonnas

tekkima palju suurem arute-

selle üle, kuidas leevendada alkoholi liigtarvitamist.

lu

Ehk

on

alkohol meile hoopis

18. oktoobril ootab Rakvere Põhikool külla vilistlasi, en-

kooli

Kuulutaja

Peamiselt kasutatakse ühte
meedet, milleks on aktsiisi
tõstmine. Seegi toimub suhteliselt aeglases tempos ja
seda peamiselt alkoholitoot-

jate vastuseisu tõttu. 2015.
aastal tõuseb aktsiis küll 15
protsenti, kuid hindades on
tõus siiski väga väike. Ometi
ületab

alkoholist

tekitav

kahju aktsiisist saadavat kasu.

Seetõttu tuleks alkoholi tarbimise debatt pöörata hoopis uuele tasemele. Peame
mõtlema, kuidas oluliselt
alkoholitarbimist,
piirata
ning siin pelgalt aktsiisi tõusust ja reklaamipiirangutest
ei piisa, kuigi need on ühed
lihtsamad meetodid. Ja eesmärgiks ei ole riigi rahakoti
täitmine, vaid inimeste elu
säästmine ja eluea pikenda-

liste

viimist eraldi poodidesse na-

saamanagu seehetkel

alkohoolsete

gu seda on tehtud enamikus
Põhjamaa riikides. Näiteks
on Rootsis, Soomes, Norras
ja Islandil riigi monopoolses

koholi ostma vähem kui 10

seisundis poed, millel on õi-

tunud. 2007. aastal oli selleks näitajaks protsenti.

Eestis

juuakse Konjuktuuri-

instituudi andmeil (2012)
ühe inimese kohta 10,4 liitrit

absoluutalkoholi (täiskasvanute seas teeb see arvestuslikult 12,3 liitrit). See
tunon

tavalt rohkem kui

ning tegelikult oletarbimisega
Terviseorganisat-

me alkoholi
maades

Maailma

Põhja-
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riigipood jääb teatud kaugusele, siis on luba-

dud. Kui

maapoodides samuti
müüaalkoholi, mis ületab 5
promilli. Selleks sõlmitakse
tud

riigipoega eraldi lepe.
Selle süsteemi puhul oleks
alkohoolsete jookide müük
jätkuvalt lubatud restoranides

teistes toitlustusasu-

ja

tustes. Alkoholi kaasaostmi-

ne

lubatud ei oleks.

Alkoholi viimine eraldi poodidesse

kindlasti

on

meede, mida
et

tuleks

kaaluda,

et

bimist. Kui tahame muutust,
vajame

ka

märksa

kaaluka-

maid otsuseid, kui senini
oleme teinud.

reklaamita. Pigem vastupidi.

www.kuulu taja .ee

Pe atoimetaja
Katrin Kivi 322 5090

ka trin .kivi@kuulu taja.ee
Tegevto im e taja
Aivar Ojaper v 322 5092
aivar@ku ulu taja .e e

Müügiko n sultan t

Ka iri Kre is

322 5091

ku ulu tus@kuulu taja .e e

Kujun dus/külje n dus
Re n e e Ko it

BriEst So lu tion s Ltd
re klaam @ku ulu ta ja .ee
Kuulutaja ilmu b reed eti.
Trü kk: Prin tall AS
Trükiar v 15 000

Hiljem alt n eljapäeval kella 11.00 an

-

tu dku u lu tu s ilm ub reed eses leh es.
Ku u lutu si saab to im etusse eda sta da

ka telefo n il 3225091 või
kuulu tus@kuulu ta ja.ee.

e-p o stiga

Ku u lu tu ste eest on võimalik ta su da

p angaüleka n dega. Ku ulu tus ilmub
reed eses leh es, kui ü leka n n e on
jõu dnu d
Ku ulu ta ja

kella 11.00

p a n gaa r ve le ne ljap äe va

Kuulutaja toim etus ei vastuta kuulutuste sisu eest.
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Võrkkotid

ytaminapuude
pakkimiseks

40, 50 ja 60 liitrit
ndlad, erinevad värvid

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

MMBHK
Kus on
Sinu
reklaam?

kuid seda on kindlasti eba-

mugavam omandada.
Selline süsteem muudab
kangema alkoholi raskemini
kättesaadavaks ja vähendab
seega ka tarbimist. Lisaks on
võimalik nendes poodides
kõikidel tootjatel end võrdselt müüa, sest üldiselt kehtib praktika, et alkoholi ei

Telefon 322 5090
toim e tu s@ku ulu ta ja .ee
re kla am @ku ulutaja .ee

on

gus kangemaid alkohoolseid
tooteid müüa. See tagab, et
alkohol on küll kättesaadav
igas suuremas keskuses,

Rootsi riigipood Systembo-

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

ta.
mõelKa maapoodidele

jookide

on võimalik.
Eesti Konjuktuuriinstituudi

88

diseid töötajaid ja teisi kooliga seotud inimesi, et ühiselt
juubelisünnipäeva.
tähistada
oktoobril
avatakse kooli juures mälesvarem, 17.105.
Päev
tustahvel Juhus Seljamaale.
Sünnipäevapidustused algavad 18. oktoobri päeval, mil
saab kuulata-vaadata laste esinemisi ja külastada kohvikut. Õhtul kell 17 oodatakse külalisi aktusele, millele
järgnebpidu ansambliga Plaan B. Kavas on rohkelt üllatusi, avatud on fotoateljee, kohvikud ja lillepood.

nud senini üsna liberaalne.

peame alkoholi nii lihtsalt

minutiga.Aastatega pole
olukord väga oluliselt muu-

Rakvere Põhikool 105

laget teeb reklaami tervisli-

kule eluviisile ja üritab inimesi panna hoiduma alkoholi tarbimisest. Positiivsena
annab see võimaluse väiketootjatel konkureerida suurtootjatega võrdsetel alustel,
sest ühtegi tootjat ei eelista-

kätte

andmeil (2012) jõuab 83
protsenti Eesti inimestest al-

MÕNE REAGA

siooni andmeil maailmas 31.

kohal. OECD riikide seas
paigutatakse meid kogunisti
neljandale kohale.
Eesti alkoholipoliitika on ol-

lihtsasti kättesaadav?
Eestis võib paljusid alkohoolseid jooke osta suhteli- mine.
selt odava hinna eest. Võib
Kange alkohol
juhtuda, et pudel lahjat alkoeraldi poodidesse?
pudel
holi on odavam kui
Ühe
võimalusena tasuks
vett. Peaksime ühiskonnas
diskuteerima selle üle, kas Eestis kaaluda üle Spromilliiga

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

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

Sotsiaaldemokraatide
president

Kuulutaja

|
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Uudised

Lääne-Virumaa kaunimad
kodud said tunnustuse

optLee

Tallinna Optika

Siseminister Hanno Pevkur

oom

tunnustas vabariikliku kon-

kursi ..Eesti kaunis kodu“
raames Lääne-Virumaa silmapaistvamaid heakorrastatud kodusid ja asutusi ning

kinkis neile rahvusvärvides
mastivimplid.
Möödunud reedel, 12. septembril oli Pevkur ringkäigul
Lääne-Virumaal, mille käigus toimus ka tänuüritus,
kus ta tunnustas kaunite kodude omanikke. ..Tänavusi
Lääne-Virumaa kaunimaid

P

RAAMIDEST KAUGEMALE

Lisaks valik prilliraame
Ja päikeseprille

UUED
RLLLlD~X5°
Pakkumine kehtib õpilastele ja
õpetajatele kuni 30.09.2014

kuni

50%

-

Optometristi visiit

prillitellijale

TASUTA!

Helista tel 325 5383 Tapa Pikk 7
•

kodusid iseloomustab pikaajaline töö koduaia kaunis-

tamisel. Iga kauni kodu taga
on hoolivad ja tegusad inimesed, kelle tänuväärne töö
rikastab kogu ümbruskonna
elukeskkonda," ütles Pevkur
kodukaunistamise konkursil
osalenutele.
Lääne-Virumaal said siseministri tänukirja ja rahvusvärvides mastivimpli üks asutus
ja 18 perekonda: Rakvere
Haigla; Birgit ja Alvar Luik
ning Heinar Eriks ja Urve
Arm Viru-Nigula vallast; Valdur Privoi ja Raimo Tamm
Haljala vallast; Riina Ahven
ja Anvar Lepik ning Külli
Õisma Tapa vallast; Jaanika
ja Arvid Kiim ning Anneli ja

Urmas Kukk Kundast; Olga

Rakvere Haigla oli üks neist, kes sai ministri tänukirja ja vimpli.
Geide Rakverest; Paul ja Elvi
Karu ning Maret ja Rein Tralla Vinni vallast; Ljubov ja Tiit
Mõik ning Ave ja Vello Seinpere Rakvere vallast; Määris
ja Tarmo Tamm ning Liina
Maasing ja Andreas Part
Tamsalu vallast; Aksel Lavrits Kadrina vallast; Eve Õun
ja Mati Mere ning perekond
Palmisto Väike-Maarja vallast.
peeti

konkursil kauneimaks tööstusmaastikuks ja sai vastava

jaks on Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ja koostööpart-

kinnituse ning tänukirja pre-

neriks Lääne-Viru maavalit-

sident Toomas Hendrik Ilveselt kätte augustis.
Et silmapaistvaid ja heakorrastatud kodusid väärtustada ning arendada rahvusvärvides mastivimplite kinkimisega Eesti lipukultuuri, tunnustab konkursi ..Eesti kaunis kodu“ raames kaunimaid

sus. Ettepanekuid siseministri tunnustusele tegid
piirkondlikule kodukaunistamise komisjonile kohali-

eriauhinnaga

kodusid sellest aastast ka si-

meeles OG Elektrat, mis tänavu tunnistati üle-eestilisel

seminister. Lääne-Viru maakondliku konkursi korralda-

Lisaks

Foto: Mari Mölder

kud omavalitsused. Tunnus-

tuse saajate üleriigilise ni-

mekirja kinnitas ja esitas siseministrile Eesti Kodukaunistamise Ühendus.
Mari Mölder

UUS CITROENI AUTOKESKUS RAKVERES,
HALJALA TEE 1, NÜÜD AVATUD!
22.-26. SEPTEMBER

SUUR
PROOVISÕIDUNÄDAL!

Enneolematud

—

AVAMISHINNAD^
CITROEn

CREATIVE TECHNOLOGIE
CITROENI AMETLIK MÜÜGI- JA HOOLDUSKESKUS RAKVERES: Silberauto Eesti AS, Haljala tee 1, Tõrremäe. Keskus avatud: E R 8.00 -18.00. Infotelefon: 660 0152
Avamishinnad kehtivad kuni 15.10.2014 või seni, kuni jätkub soodushinnaga autosid.
-

3
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Uudised
MTÜ Lootusekiir
©

9

Avatud E-R 10-17, L10-15, P suletud.
Misjonipoes müügil kasutatud rõivad, mööbel, keraamika,
nõud, padjad, tekid, voodipesu, kardinad jpm.

MTÜ Lootusekiir avab 20. septembril
Heategevuspoe Tallinna tn 18a
Avatud E-R 10-18, L10-15, P suletud

Tulge ostma!
Iga ostuga toetate heategevust!
Võtame müüki meeste-, naiste-, lasterõivaid,
mööblit, nõusid, vooditarbeid.
Kallid inimesed, tooge meile tarbetult kodus seisvat
kraami. Saame aidata inimesi, kes tõesti vajavad seda.
Kõik esemed, mida pakute müüki,
peavad olema puhtad ja korralikud!
Info telefonil 5806 7601 e-post: lootusekiirt ©hot.ee

juhid sisse lülitama lähit-

tud teenindust. Vastava le-

uled. Uuematel autodel
lülituvad käivitamisel automaatselt põlema ees
olevad
päevatuled,

pingu sõlmis Silberauto Eesti
AS Citroeni maaletooja Veho
Eesti ASiga.
„Mul on väga hea meel, et
Eesti

Silberauto

mistõttu pole sõidukid ta-

Rakvere

gant valgustatud. Valgel
ajal pole selleks vajadustki, kuid udus jääb selline
sõiduk märkamatuks. „Kui

esinduse mudelivalik laieneb," ütles Silberauto Eesti
idaregiooni juht Rändel
Lipp. ..Nüüdsest saame Lääne-Virumaal pakkuda senisest veelgi laiemat mudelivalikut ning vastu tulla veel
suurema hulga klientide
soovidele. Citroeniklientide-

anduriga sõidukitel lülitab

automaatika
hämaruse
saabudes tuled ümber
lähitulede peale, siis valgel ajal udus sõites automaatika

omakorda,
le
tähendab
see
et
neil
on
oma
lemmikmarki

sõidukitega Lääne-Virumaal

võimalik tutvuda senisest

suuremal müügipinnal."
Lipp kinnitas, et usub

teeameti

Citroeni sõidukite edusse

Lääne-Virumaal, rõhutades
eelkõige seda marki tar-

besõidukite valikut ning
perspektiivikust. Citroeni
tarbesõidukite valikusse

kuuluvad niiväikekaubiku ja

mahtuniversaalina saada
olev Berlingo, keskmise suurusega tarbesõiduk Jumpy
ning

suur

kaubik Jumper.

Sõiduautode valik ulatub

väikeautodest maasturite
täismõõdus sedaanide-

ning

ümberlülita-

mist ei tee. Seetõttu palume juhtidel valgel ajal
udus sõites sisse lülitada
lähituled,“ selgitas Maan-

ni. Citroeni viimaste uudiste
hulka kuulub ka ülioriginaalse väljanägemisega C4 Cactus.

daval eriti soodsate avamishindadega.
Lisaks Citroenile müüb Silberauto Eesti Rakvere esindus Mercedes-Benzi, Jeepi,
Mitsubishi ning Lancia kau-

22.-26. septembrini toimub
Silberauto Eesti Rakvere
esinduses Citroeni proovisõidunädal kohal on lai vabamärki kandvaid sõidukeid
lik Citroeni sõiduautosid
ning tarbesõidukeid. Seejuupakub neile teenindust.
res on paljud sõidukid saa-

tehnoosakonna

juhataja Jürgo Vahtra. Ta
lisas, et lähitulede pidev
kasutamine on kindla
peale minek, sest siis on
sõiduk nähtav. Linnas on

tagumise udutule kasutakeelatud,
mine
udu
korral kasutada.
kuid esiMaanteel on udutulede
kasutamine halva nähtamesi

udutulesid

da

vuse

võib

korral

tihe-

vajalik.

-

komplekt FLORIDA
komplekt SELINA

Udus võivad päevatuledega sõitvad juhid teistele
liiklejatele märkamatuks
jääda, sest sel juhul ei põle
ääretuled.
tagumised
Kindluse mõttes peaksid

Silberauto Eesti AS Rakveres
Citroeni kaubamärki sõiduautosid ning tarbesõidukeid ning pakub neile volita-

MISJONIPOOD

(Rakvere Laada 8a)

Sügisudus
päevatuledest ei piisa

Alates 22. septembrist müüb

Hoiame üksteist.
Aitame neid, kes vajavad abi.

MTÜ LOOTUSEKIIR

MÕNE REAGA

Silberauto müüb ja teenindab
Rakveres Citroëni sõidukeid

Mari Mölder

nig

4

komplekt

GLORIJA

3+1+1

komplekt LIIGA
3+1+1

625.-

3+1+1

1098.nurgadiivanvoodi MEDEJA

675.diivanvoodi LADOGA

515.nurgadiivanvoodi ARESSO

810.voodi BELLA

kušetALEX

525.-

nurgadiivanvoodi LION

nurgadiivanvoodi NAGLIS

575.voodi SILVI

690.kapp ALMA

al.249.-al.99.-al.70.198.-219.Rakvere, Lille 18

W W W

.

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

.

E E

+

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

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS!

köök PRIMO

320.10.00-16.00

KASUTA VÕIMALUST!
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Krimi 5

MUST KROONIKA

MÕNE REAGA

AUTOST
VARASTATI RAADIO
15.
murti
septembril
Tamsalu vallas Uudekülas
sõiduautosse Volkswagen
ja varastati makk-raadio
ning kõlar. Kahju on 170

Päästeamet
soetab lähiajal uued redelautod
Päästeamet sõlmis septembri alguses riigihanke korras
kuue redelauto ostmiseks raamlepingu Saksa firma Magirus GmbH-ga. Uue redelauto saavad endale Jõhvi, Narva,
Pärnu, Tartu ning Tallinnas kesklinna ja Lilleküla komando. Kõrgustest pääste teenust hakkab edaspidi osutama vähemalt 11 päästekomandol, sealhulgas Kuressaare,
Rakvere, Viljandi, Võru ja Tallinna Lasnamäe komando.
Redelautod antakse Päästeametile üle kahes etapis: esimese saavad päästjad endakasutusse hiljemalt 2015. aasta 1. septembril.
Veel 2000. aastate esimesel poolel sõltus päästevaldkond
tugevalt tehnika ja varustuse saamisel humanitaarabist.
Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu sõnul on
päästjate ja kogu päästeteenuse jaoks oluline, et kasutataks tänapäevaseid töövahendeid ja tehnikat, suurenda-

eurot.

VARAS KÄIS VIINA JÄREL
16. septembril kella 1 ajal
öösel tungiti läbi lõhutud
aknaklaasi Kadrina alevikus Viitna teel asuvasse
kauplusesse ja varastati
erinevaid sigarette ning
alkoholi. Esialgne kahju
on 1500 eurot.
TRAKTORIST
VARASTATI KÜTUST

16. septembril avastati, et
Laekvere vallas Venevere
külas on talus seisvast
traktorist varastatud 65
liitrit diislikütust ning
kaks akut. Kahju on 284
eurot.

KOLMEKESI
NAISE KALLALE
14. septembril kell 3 paiku
öösel tungisid tundmatud
noormehed ja üks naine
Kundas kallale 31 aastasele naisele.
TAPAL LÖÖDI NAIST

12. septembril kella 8.30
paiku löödi Tapal Päikese
tänava eramus 34aastast

naist.

VARAS SAI AUTOST
SUURE NOOSI
Ööl vastu 14. septembrit
varastati Võsu Sooserva
tänavale pargitud sõiduautost BMW sülearvuti
Ordi, nahktagi ja sularaha.
Kahju on 2200 eurot.
VARAS VAJAS SAAGI JA
PESU
Ööl vastu 14. septembrit
varastati Tapa vallast Jäneda külast mootorsaag
Husqvarna. Samas varastati pesunöörilt riideid.
POLITSEI TABAS
KAHTLUSTATAVA

11. septembril kella 3.30
paiku lõhuti Väike-Maarjas Triigi külas osaühingu
töökoja hoonete ukselukud ja varastati diislikütust, bensiini, tööriistu
ning
metallesemeid.
Sündmuskohal pidas politsei kinni 46aastase mehe.

HÄVIS TONN VILJA
13. septembril kell 13.50
teatati häirekeskusele tulekahjust Viru-Nigula vallas Aasukalda külas, kus
põles teisaldatav viljakuivati. Hävis tonn vilja. Kustutustööd lõpetati kell
14.53.

Kuulutaja

des sellega ka meie riigi päästevõimekust. ,.Võrreldes 10
taguseajagaoleme täna jõudnud sinnamaale, kus
välja. Heaks
süsteemselt
vahetame vana
tehnikat
näiteks
sellega
oludes,
inimesteni keerulistes
suurendades
ka
päästevõimekust,*
meie
1 tõi Tammearu esile Eesti päästevaldkonna positiivse ja kiire arengu, mida toetab järjepidev päästeteenusesse investeerimine.
Siseminister Hanno Pevkur märkis, et kaasaegne päästetehnika on sisejulgeoleku valdkonnas ääretult oluline.
..Kõik ju mõistavad, etohutu ja moodne tehnika on samavõrd tähtis nii päästjatele kui päästetavatele, mistõttu panustamine päästetehnika uuendamisesse on vältimatu,**
lisas
Pevkur.
Redelautode hankimisel on arvesse võetud Eestis eksis-

aasta
on

Vihula vallas kraavi
sõitnud autojuht hukkus
Möödunud laupäeva, 13.
septembri õhtul sõitis sõiduauto
Haljala-Käsmu
maanteelt
sõiduteekraavi.
Avarii tagajärjel suri sõidukit
juhtinud naine.
Õnnetus juhtus 13. septembril kella 21.30 ajal
Vihula vallas Haljala-Käsmu
maantee 16,5 kilomeetril.
Sõiduauto Nissan Primera
sõitis teadmata põhjustel va-

sakule teelt välja sõiduteekraavi.
Kohale
saabunud
meedikud üritasid naist
elustada, kuid see ei andnud
tulemusi. Naine hukkus
sündmuskohal.
Politsei selgitas välja, et sõidukit juhtinud 36aastane
naine oli turvavööga kinnitatud ning omas vastava kategooria juhtimisõigust.
Sõiduki tagaistmetel istunud

3- ja 9aastane tüdruk olid
nõuetekohaselt turvavarustusega kinnitatud. Lapsed
õnnetuses viga ei saanud.
Õnnetuse täpsemate asjaolude
väljaselgitamiseks
alustas Ida prefektuur kriminaalmenetlust.
Kuulutaja

uued

redelautod, mis

teerivaid riske,

aitavad

vajadusi ja

meie

päästjatel

olemasolevaid

jõuda

praktikaid,

et

ennekõike elamuhoonetest kuni 32 meetri
kõrguselt. Uuendusena kuuluvad autode varustusse veel
pääste õhkpadi, mis pehmendabkukkumist 25 meetri
kõrguselt; redelikorvile sisseehitatud termokaamerasüsteem; nööripääste varustus kannatanute päästmiseks kõrgustest ja suure võimsusega veepump, mis võimaldab
pumbata kuni 40 liitritsekundis. Ka on
autode tööpäästainimesi

raadius kõrgustest

uute

päästmiseks võrreldes vanemate olemasolevate autodega parem.
Kuus uut redelautot on soetatud Eesti riigi rahastusel,
järgnevad suuremad hanked on planeeritud Euroopa Liidu struktuurfondiderahast.
Kuulutaja

Politsei tegeles

Ida päästekeskus tähistas
Tapal tuletõrje 95. aastapäeva

järelevalveta jäetud väikelastega

Ida päästekeskusel on traditsiooniks tähistada igal aastal
tuletõrje aastapäeva. Selle raames tänab päästekeskuse
juht tublisid teenistujaid jakoostööpartnereid ning antakse päästeteenistuse staazhimärgid pikaajalistele teenistu-

Möödunud nädalavahetusel
pidi Rakvere politsei leidma
lahendusi juhtumitele, kus
väikelapsed olid vanemliku
hooleta. Esimene teade üksi-

ku lapse kohta tuli reede pärastlõunal. Üks liikleja andis
teada, et märkas Porkunis
tee ääres mängimas kolmeaastast last. Teataja oli polit-

sei saabumiseni tüdruku
juures. Politseinikud viisid
lapse lähedalasuvasse tallu.
Seal selgus, et ema oli metsas seenel ja laps jäi isa valvata. Ajal, mil viimane toas
puhkas, suutis laps talu vä-

lapsed kauplusesse viia.
Kohale kutsuti politseipatrull, kes hakkas tegelema
laste vanemate otsingutega.
Teavitati ka kiirabi, et üle
vaadata laste tervislik seisund. Ajal, mil kaupluse juures lastega toimetati, astus
ligi üks naine ja teatas, et on
laste tädi. Ta lisas, et lapsed
läksid mõni aeg tagasi linna
peale jalutama ja mingi aja
möödudes hakkasid nende
vanemad oma lapsi otsima.
Tapa

konstaablijaoskonna

noorsoopolitseinik Jaanika
Jalast ütles, et kõik abi vajarava kinnituse lahti pusida ja vate lastega seotud juhtumid
omapäi jalutama minna.
registreeritakse
politseis,
Laupäeva
hommikupoole
seega jääb märge maha ka
teatati aga Tapalt, et seal tenende vanemate kohta. „Kuna politseil on hea koostöö
gutsevasse kauplusesse toodi kaks väikest last, kes olid omavalitsuste
lastekaitselinna vahel järelevalveta: lintöötajatega, siis jõuab see innakodanik märkas kaupluse

fo ka nendeni. Nende üles-

juures kahe- ja kolmeaastast
poissi, kes olid seal juba pikemalt aega. Lisaks hakkas
silm ajalas, teine oli sokkide

andeks on tagada abi vajava
lapse heaolu ning viia läbi
vastavad toimingud," lausus
Jalast.
Ta lisas, et väga tähtis on
märgata abi vajavat last ja
informeerida sellest kas politseid või lastekaitsetööta-

selt

riides

-

ühel

olid

kummi-

kud

väel. Paremat lahendust ei

osatud

alguses ette võtta,

kui

jat. Mõnikord on abitus seisundis oleva lapse ainus õlekõrs kõrvaline isik, kes teda
märkab. Üldjuhul ei julge
lapsed ise kellegi poole
pöörduda ja oma muredest
rääkida.
Politsei palus tänusõnad
edasi öelda sellele tähelepanelikule kodanikule, kes tea-

vitas,

et Rakveres ühe korter-

ees

maja
istuv lapsega naine
onpurjus. Politsei tuvastaski
naisel alkoholijoobe ja ta viidikoos aastase lapsega Kadlapseisa võtrina valda,
tis poisi
hoole alla.
„Üksikute juhtumite korral
kus

oma

lähevad lapsed lihtsalt uu-

suu-

dishimust uitama. Üks
remaid kurja juuri on siiski
alkohol, mille tarvitamise
käigus ununeb vanematel

oma mudilaste

järele

vaata-

mine ja nende eest hoolitsemine. Alkoholi kuritarvitamine raskendablastevanematel arvestada lapsetegelivajadustega ning takistab
lapse arengut,“ rääkis noorke

soopolitseinik JaaniJal
ka ast.

jatele.

Tänavu tähistati tuletõrje 95. aastapäeva Tapa päästekomandos, külaliste hulgas oli ka siseminister Hanno Pevkur, kes andis üle staazhimärgid. 23 Ida päästekeskuse
teenistujal on tänaseks täitnud 20 aastat, viiel 25 aastat ja
seitsmel teenistujal on ette näidata 30 aastat päästealast
töökogemust.
Hanno Pevkur sõnas, et päästja töö tegemiseks on lisaks
tavapärasele töötahtele vaja ka suurt südant ning soovi
inimesi aidata. ..Samas mõistame kõik, et turvalisema
ühiskonna jaoks peab lisaks päästjate panusele panusta-

ma ka iga eestimaalane. Vaid üheskoos enda ja oma lähedaste turvalisust tagades muudame ka riigi tervikuna turvalisemaks." rääkis siseminister staazhimärkide pidulikul
üleandmisel.
Tänukirju anti 48 tublile teenistujale jakoostööpartnerile,
kes on panustanud ennetustegevusse, toetanud vabatahtlikkuse arengut või on muu tegevusega silma paistnud.
„Mul on heameel, et Virumaal töötavad väga kohusetundliku päästekeskusel
d
Ida
ka väga head koostööpartnerid:
batahtlikud, kohalikud omavalitsused, ettevõtted ja asutused ning loomulikult Virumaa inimesed, kellega koos ja
päästel parem ning tulemuslikum jõuda püskoostöös
titatud eesmärkide saavutamiseni. „Igaühe kaasabil ja
sõnas

Ida

on

päästekeskuse
juht

on
koostöös saame muuta
maks,"

Ailar

Holzmann.

va-

Ta lisas,

et

meie elukeskkonda turvalise-

rõhutas Holzmann.
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KOOLITUS
Inglise (kesktase, al. E, 15.09), soome
(algtase, al. T, 16.09), inglise (algtase, al.
K, 17.09) ja hispaania keele (algtase,
al. N, 18.09) kiirkursused (20 tundi)
Koidula tn 1 Tsentrumi III korrus kella
18.30 20.00. Reg. 5566 1419
Jalgpallitreeningud2008. a. s. lastele.
Info tel 5567 7689
•

–

•

OTSIN TÖÖD
•

Otsin kontoritööd. Tel 5743 4508

Kogemustega hoidjatädi võtab hoida
lapse. Tel 5656 6918
Pakun laste hoiuteenust. 2 €/tund,
20 €/päev, pikaajalisemal hoiul hind
kokkuleppel. Tel 5697 2119
•

•

Võtan hoida lapse. Tel 5813 7810
Otsin inglise keele abiõpetajat 5.
klassi poisile 1 kord nädalas. Tel 5890
6721
•

•

•

Kogemustega ehitusobjektijuht

otsib tööd (47a mees, B-ja C-kat.
juhiluba). Tel 5625 6916

Suure töökogemusega korralike
elukommetega keskealine mees otsib
tööd ehitajana, traktoristina või
ekskavaatorijuhina soovitatavalt
•

Rakveres või Jõhvis. Tel 5661 7162, Rein

PAKUN TÖÖD
AluvereKaukaasia Šašlõkibaar teatab,
et kolisime uude majja. Seoses sellega
võtame tööle kliendite enindaja,
varasem töökogemus on teretulnud.
CV saata kaukaasiagrill@hot.ee
Pakun tasuvat tööd trimmerdajatele
•

•

(kultuurhooldus). Tel 5358 9037
•

Tööd saa b k o g emuste g a
7630

metsamees. Tel 5892

OÜ vajab saemehi javõsalõikajaid.
Tel 5237 945
OG El e k tra AS võt a b p uu j a
juurviljalattu tööle pakkija-koristaja.
Lisainfo telefonil 5334 0040, Toivo
Murakas
Autopesula Tallinnas pakub tööd.
Väljaõppe võimalus. Kuulutus ei aegu!
Tel 5072 262
Otsin ehitajat, kellel on kogemust
tadelakti või stucco peenpahtliga
töötamisel. Tel 5557 8858
Üldehitusega tegelev firma pakub
tööd ehitustöölisele. Objektid üle
Eesti. Info telef 5463 7464
•

•

-

•

•

•

P a kk u d a t ööd t orumees t e l e .
Kanalisatsioon ja trassitööd. Kiire! Tel
5533 835
•

Pakume tööd siseviimistlejatele.
Info tel 5800 1103 või info@miratex.ee
•

AS Vi ru Õ l u p a k u b töö d
t o o t m i s l i i n i o p e r a at o r i t el e . Tö ö
•

toimub vahetustes. Ettevõte pakub

tasuta transporti liinilRakvere-HaljalaRakvere. CV saata aadressil: wiru@
wiru.ee või helistada tel 32 95 000
L ä ä n e -V i r u m a a l e p i i m a f a r m i
va j a t a k se lü p s j a t j a k ar j a k u t .
Soovitavalt perekond. Elamiseks maja.
Hea töö eest hea palk. Palk õigeaegne.
Tel 5699 0533, 5656 4680
Kree g i m ä e t a l u v õt a b töö l e
karjaku-talutöölise. Elamispinnaga
kindlustame. Tel 5242 139, 5187 282
•

•

Kuulutaja reede, 19. september 2014
Omniva on
Eesti Posti
uus nimi

Tule meie toimekasse ja

usaldusväärsesse meeskonda!
Otsime Rakvere
kandekeskusesse

KIRJAKANDJAT,

AUTOJUHTKIRJAKANDJAT
Lisainfo
telefonil 504 4979.

Kandideerimiseks
saada oma CV aadressile
cv@omniva.ee.

Töö
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Sõmeru vald

Vallajutud: Sõmeru
Käesolevas Kuulutajas alustame vallajuttude sarja, loodame et nelja kuu jooksul jõuame läbi
käia 14 Lääne-Virumaa omavalitsust. Meie maakonnas on teatavasti kokku 15 valda-linna, kuid
Rakvere linn jääb sel korral sarjast eelmale, kuna nii või teisiti saab maakonnakeskus suurema
tähelepanu osaliseks kui ülejäänud omavalitsused. Vallajuttude sari algab Sõmeru vallaga, meie
maakonna suure tööstuspiirkonnaga.

lihalõikajad või õmblejad."

..Tänapäeva tööstus muutub
järjest rohkem IT-põhiseks,
seepärast on haridusel suur
tähtsus," lisas ta. „Vald panustab palju noorte kutse-

õppesse, korraldame õpilastele huvireise jne. Kõik selleks, et lapsed teeksid õigeid
valikuid."
Olgu lisatud, et Sõmeru vald

maksab oma lastele nii ranitsa- kui ka gümnaasiumitoe-

Aivar Ojaperv

Väga võimalik, et Sõmeru Sõmeru valla mitmekülgset
vald annab Lääne-Virumaa ettevõtlust iseloomustab vätööstustoodangusse kõige lisinvestorite suur osakaal,
suurema ,,tordiliiki", isegi soodne logistiline asend ja
suurema, kui Rakvere linn. kvalifitseeritud
tööjõud.
Vastavat statistikat pole aga Tähtsamad ekspordiartiklid
tehtud, või ei leidnud siinkiron puit, turvas, metallitoojutaja seda üles, seega on
väide siiski oletuslik.
ted, lihatooted, ehitusmaterjal õmblustooted. TuntuSõmeru valla suurel osakaalul tööstuses on pisut ajaloomad Sõmeru valla territooline ja geograafiline tagamaa riumil tegutsevad ettevõtted
- Sõmeru valla maad asuvad
on Balti riikide suurim lihaümber Rakvere linna ja paltoodete valmistaja Rakvere
jud suurettevõtted, mida Lihakombinaat, puidutöötpeetakse just kui Rakvere lemisettevõte Stora Enso
omaks, tegutsevad valla ter- Eesti Näpi saeveski, E-Beritooriumil. Aga samas on toonelemendi Rakvere tetööstus arenenud ka mujal has, PõllumeesteÜhistu KEkui Rakvere külje all: SõmeEesti võimsaim viljaelevaator, Ferrel AS, Kopar Balrul, Ubjas, Uhtnas.
OÜ Kaarli Farm, OÜ
Äriregistri andmetel tegutses
2014. aasta alguse seisuga
Sõmeru vallas 246 osaühinMänniku Farm jne.
gut, 11 aktsiaseltsi ja 90 füüKcvili ja teised
silisest isikust ettevõtjat.
Aasta tagasi avati RoodevälVäljavõte Sõmeru valla kojal Põllumeeste ühistu KEVIviljaterminal, mis on suuduleheküljelt:

tust.

Suurima haridusvaldkonna
investeeringuga üldse suuri-

ma kulutuse, tegi Sõmeru
vald sel aastal aga oma lasteaeda nõukogude ajal ehitatud lasteaiahoonerenoveeriti täielikult. Koos mööbli ja
muu sisseseadega kulutati
selleks otstarbeks kaugelt üle
400 000 euro. „Koos vallavanemaga tegime päris palju
-

ja

tik

AS,

LI

Vallavanem Peep Vassiljev ja juhataja Evi Metsmaaker
renoveeritud lasteaias Pääsusilm.

selline

Selline näeb välja kaasaegse puidugraanulite tehase juhtimispult. Esiplaanil Kuido Kuntro.
Fotod: Aivar Ojaperv

tab 50 000 tonni vilja, kuid
perspektiivis on suurendada
mahutite mahtu kuni 100
000 tonnini.
Põllumeeste ühistu KEVILI
(nimi tuletatud sõnadest
Kesk Eesti VILI) on 131 liikmega teravilja- ja rapsikasvatajate ühistu. Roodeväljal
tegutseb, nagu mainitud,
ühistu viljaterminal. Töötajaid on 7, kellele lisandub 4
hooajatöölist. „Tegemist ei
ole mitte ainult viljaterminali, vaid ka logistikakeskuse ja
laboriga, 11 täpsustas Roodevälja terminali juhataja Andres Eigi.
Miks rajas KEVILI oma terminali just nimelt Lääne-Virumaale ja Sõmeru valda?
..Mõistlik kaugus viljatootjatest, Kunda sadama lähedus,
hea koostöö omavalitsusega, 11 vastas Eigi.
„Eks ma andsin neile päris
suured vekslid välja, peaasi,
et nad meie valda tuleksid, 11
lausus vallavanem Peep Vassiljev. „Usun, et KEVILI pettunud pole, sest kommuni-

katsioonide, teede ja muu
sellise osas oleme oma lubadusi pidanud. Mulle selline
ettevõte meeldib: see on
Eesti meeste oma ühistu,
mitte
riskikapitalistide

oma. 11

a c:

peab.

Tahtsime

lapsed rahul, vald rahul."
hul,

ne.

Õpi, siis saad ka tööd

Sõmeru vald
Rahvaarv: 3539*
Pindala: 167,2 ruutkilomeetrit

Suurim asula: Sõmeru (1216
elanikku)

Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 31
*

seisuga 1. september 2014

-

Ferrel
s n

nagu

-

Tel 5304 4187

WWW.

metalliseadmed põlevkivitööstusele,
transportöörid
tellijale Poolast, mahutid
Prantsusmaale j

Kõigi kõneks olnud ettevõteSõmeru alevikus tegutsev te ühiseks jooneks on asjaArdor OÜ on uus ettevõte - olu, et palju asju tehakse ära
arvuti taga. Ehk siis innovaapelleteid ehk kütteks mõeldud puidugraanuleid on nad tilisus ja IT. Enam ei ole nii,
Sõmerul tootnud vähem kui et üks mees segab labidaga
aasta. Ettevõtte juht Kuido saepuru ja teine lisab sideaiKuntro on selles valdkonnas net tärklist. Metallplaadile
siiski juba tuntud mees. Pelkäsitsi jooni ei tõmmata ja
leteid suudetakse toota 50 rauasaega tööline selle kalla000 tonni aastas ja 99 protle ei lähe. Teraviljalaborist ei
senti toodangust on mõelmaksa rääkidagi puhas ardud välisturule. 10 töötajaga vutimaj andus.
firma töötab 24/7, toorainet „Minu põhiline eesmärk on,
ehk saepuru ja höövlilaaste et kunagi ei saa rahul olla,“
kulub üks suur veoautokoorääkis vallavanem Peep Vasrem tunnis.
siljev. ,.Tuleb tegutseda, et
vallas oleks võimalikult palju
Kopar Baltik AS on üks mitmest Uhtnas tegutsevast erinevaid ettevõtluse liike.
metalliette võttest, juhatab Monofunktsionaalsust karseda meesteväge (kokku 19 dan ma kõige rohkem, kui
keevitajat, muud metallimidagi juhtub, siis on terve
tööstust ja paar inimestkonpiirkond käpuli. Ka töötajatoris) Kert Kirsimäe. Toodete tel on lihtsam kui on valikunomenklatuur on väga lai - võimalus kõik ei taha olla

,

VILI

õppida
vigadest,"
eeltööd,
teiste
et kõik
tuleksmärikka

kis lasteaia Pääsusilm direktor Evi Metsmaaker. „Tulemusega oleme meie väga ra-

1; , l

«
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Sõmeru vald

Kaukaasia šašlõkibaar
kolis telgist maitsekasse majja
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KAUKAASIA SASkOKK

Tallinna-Narva maantee ääres Aluvere viadukti lähistel on alates

Pakume toitlustusteenust kapsasupist piduliku
peolauani Teie ruumides. Lauanõud ja laudlinad
vajadusel meie pooltj toitudest rääkimata.

septembri algusest avatud söögikoht nimega
„Kaukaasia šašlõkk“.
Samas paigas on kaukaasia- ja ukrainapäraseid roogi pakutud
ka varem, kuid siis tegi

s.-rt-w-wtfv»"
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ettevõtlik läänevirulaste perekond seda veel
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Info ja broneering: Helvi Liiva1
Tei: 5094939* helvi. Iiiva@qmail.com

telgis.
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Aivar Ojaperv
peremeŠašlõkibaari
heks-perenaiseks on Karpaatidest pärit ukrainlane
Anatoli Gritška koos abikaasa Heliniga, aga mõlemad
kinnitavad,
nudpereettevõte:
ka
kui

et seeabiks
on rohkem
lion
ol-

sõbrad-tuttavad,

hameistriks

on kutsutud
ar-

sõpruskonda
väimees.
ja
üks kuuluv
kokkadest

meenlane
on

Sõpruskonna

TEIE IDEED,
MEIE TEOSTUS!

ettevõtmine

„Anatoli

oli

töötu

oli vajaette

ja midagi

võtta," rääkis

„Kuna see valdkond
Helin.
on südamelähedane, paljud
sõbrad-tuttavad tegelevad
siis võtsimegi

sellega samuti,
asja

käsile. Sõbrad tulid appi,

toetasid ka rahaliselt. Aga
näiteks nädalavahetustel,
kui kliente rohkem, käivad
meie omad lapsed abiks."
Sašlõkibaar tegutseb kunagise Aluvere kooli territooriu-

on
on
kuulub Anatoli
Gritškale, kuid sellega saab

Koolimaja
ise,
hoonemuide,
kerkimil ja
nud
kooli
abiruumi
asemele.
uus

veelalles

ja

midagi ette

võtta siis, kui pe-

remees
on
kogunud.
pisut kapitali

Mis aga hiljuti valminud
baarihoonesse puutub, siis
on

see praktiliselt

lõpuni

kätetöö
hoidlik

algusest

Anatoli Gritška enda
väljast üsna tagasi-

ja

konservatiivne,

si-

Oleme avatud võimalikele koostööpakkumistele!

Perenaine-peremees Helin ja Anatoli Gritška Sõmeru vallas tegutseva söögikoha „Kaukaasia
šašlõkk“ leti taga.
Foto: Aivar Ojaperv
ootamatult
nuks
alustama
söösellesse
teemasse
sekujunduselt
muidugi
pühendata
hubane. „Mul olid välimuse gist, mitte söögikoha väljalõplikult."
osas ka suuremad plaanid, nägemisest. Aga tõsi on ka Sašlõkkide kõrval on n-ö
see, et üks ei saa teiseta ja hitt-toodeteks supid hartšo
kuid muinsuskaitsjad nõudsid,seega
etpeab
vana väljanägemine mõjutab igal ja ukraina borš. Selle viimase
jäänud. Sisekuei sarnanema
valmistamisele on spetsialijunduses kasutasin ära aga juhul muljet. Kõnealuse söövanast korstnast pärit telli- gikoha hubane ning maalä- seerunud muide Helin.
sed. Seinad krohvisin ukrai- hedane interjöör aitab kaasa (Anatoli: „Mu ema õpetas tejuba lausa
da, nüüd
saabkäiakse
hästi
na-pärasel viisil ise, olen ka sellele, et ooteaeg ei tunsuppi
Mõlemat
nooruses sellega tegelenud." dugi pikk.
teadlikult söömas. „Üks
Uue aja vanasõna ütleb küll, mees, kes oli äsjaUkrainat
„Ja ilma valehäbi ning pugemiseta tahan tänada Sõmeru et pole halba sööki, on vähe külastanud ja seal suppisöövallavanemat Peep Vassilje- ketšupit, kuid viimase võib nud, nõudis spetsiaalselt
- tahtis teada, kas
vit - ta on meid dokumendi- viaduktialuses šašlõkibaaris
Lõpuks
- küllap see
see on
majanduses, hea sõna ja jultegelikult ära unustada. Kuujest
oli,"
siisõige.
muhegustusega ikka väga
ailes Anatoli.
lutaja maitstud armeeniapädanud.Samuti
Otsitakse
Einar Vallbaum," palus Helin
šašlõkk oli igatahes klienditeenindajat
omalt poolt edasi öelda. maitsev
mis siinkirjutajale Väike
Anatolil ja
Üks
eriti imponeeris: portsjon oli Helinal ka: tööjõudu oleks
viis portsjonit suur, sellega andis ikka tege- juurde vaja, aga
ei leia.Kuuleda. Kui nuriseda tahaks,
Söögikohast kirjutades pida- siis lisandi kallal: friikartulid lutajas
nende
sipole vahest ideaalseim paksuga kuulutus ilmunud juba
kumine, aga nendest saamõnda aega, helistajaid oletoitu tellides ka loobuvat ka, aga asja pole saanud.
ja piirduda vaidtoma.(Väljaõpe
kohapeal, vajati-kurgi ja rohelise salatiga.
tagame transpordi
dusel
..Rahvas on meid päris hästi Rakverest," kinnitasAnatoli.
vastu võtnud," kinnitas peei hakkab
saa me lubaka, aga kui meil
hästi
renaine Helin. „Vanad kunminema, hakkab paremini
juurde
ded on alles, uusi
minema ka uuel töötajal," litulnud. sas Helin.
Eks vahel mõni ikka nuriseb „Saan kinnitada, et kollektiiv
ka - kiirustajatele ei meeldi
meil tore ja sõbralik,
toitude pikad ooteajad. Aga ka
siin palju möödameieeesmärk ei ole pakkuda sõitvat rahvast, sealhulgas
eelküpsetatud liha ja seda
mikrouunis soojaks ajada.
valmib alles pärast tellimuse saamist: värske liha on
muidugi alles
eelnevaltmarineesiis, kui telli-

ER Frees Mööbliäri, Betooni 9,
Näpi, Sõmeru vald
tel 32 93 997

email: erfrees@erfrees.ee
Mob: 52 11269
www.erfrees.ee facebook

-

hoonega.
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mänguruu-

mi
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sõi
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nuks
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da

da

endale

üle

..Loomulikult

jõu
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KEK ELEKTER AASTAST 1991
-

Pakume teenust;
projekteerimine, ehitamine,
kontrollmõõtmine, hooldamine

on

on

sest

le

palju

Kõik

see

ritud, aga

mus

heb

sütele

küpsema

lä-

tuleb. Marinaad, süte

jamind
küpsesaladus, isegi
ettevalmistamine
ei
tusprotsess
kade

Foto: Katrin Kivi

on

aga

juba

kok-

sa-

lisaks

n-ö

näeb

turiste."

põhikundede-

•

•

•

elektritööd
tulekahjusignalisatsiooni
valvesignalisatsioon
Kontakt: tel 3220 572,
kekelekter@kekelekter.ee

Elektrikaupade müük: Kauplus "ELE"
Ed.Vilde 16 Rakvere linn
Kontakt: tel 3251 606, ester@kekelekter.ee

9

10 Tasub teada

Kuulutaja reede, 19. september 2014

MÕNE REAGA

JURIST
ANNAB NÕU

Algas Rakvere Targa Maja ehitustöö

Lugeja küsib: Töötervishoiuarst diagnoosis mul
tööst põhjustatud haigestumise mida see tähendab?

Esmaspäeval algasid Rakvere Targa Maja ehitustööd. Ehitustegevust alustati vana pangamaja hoovis asuva garaazhikompleksi lammutamisega.

-

Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus on teadus- ja
arendustegevusega tegelev regionaalne kompetentsikeskus. Rakvere Targa MajaKompetentsikeskuse (SA Virumaa
Kompetentsikeskus) partneriteks on pea kõik Eesti üliregionaalsed
ja rakenduskõrgkoolid, ettekoolid,
ameti-omavalitsused.
ning
võtted

on

Sihtasutuse nõukogu esimees Urmas Tamme sõnul
ehitustegevuse algus olulise märgilise tähendusega. “Kukogu ehituse käik
kinnistu paikneb linna südames,

na

on

alates tänasest linlastele näha,” sõnas Tamm.
Sihtasutuse juhatuse liikme Kalle Karroni sõnul kulgeb

ehitus

plaanipäraselt, esimese asjana tõsteti ümber ja leiti
ajutised lahendused kinnistut läbivatele paiknevatele

kaablitele.

Foto: Eesti Pank

Käibele tulevad uued 10eurosed rahatähed
06.10.2014-02.11.2014. a on Rakvere linnavalitsuses Tallinna tn 5 a.
Viru tn 29 // Oru tn 19 kinnistu ning seda ümbritseva ala
detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu ülesanne on
kinnistu jagamineja liiünine, ehitusõiguse määramine, tänavate maaalade ja liikluskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse
põhimõtete määramine.
Detailplaneering sisaldab Rakvere linna üldplaneeringu põhilahenduse
muutmise ettepanekut. Elamukruntide vahel paiknevast. Rakvere linnale
kuuluvast kinnistust Viru tn 29 // Oru tn 19 osa jagatakse kruntideks ning
maakasutuse juhtotstarve planeeritaval alal muutub looduslikust
haljasmaast pereelamumaaks ning Soolikaoja ehituskeeluvööndi laiuseks
määratakse 50 meetrit. Detailplaneeringu
lõpplahenduse elluviimisel moodustatakse hetkel
linnaomandis olevast maaüksusest krundid,
mis arvatakse kuue elamu teenindamiseks
vajaliku maa hulka.
Planeeritava ala suurus u 9400 m2

Järgmisel nädalal võetakse
kasutusele uue kujunduse ja
turvaelementidega lOeurosed rahatähed. Ettevõtjad
peavad uue rahatähe käibelevõtuks valmis olema.
23. septembril laseb Eesti
Pank ringlusse teise seeria
lOeurosed rahatähed. Uue
lOeurose ehtsust saab lihtsalt tuvastada nelja turvaelemendi abil: Europe portreed
kujutav vesimärk ja hologrammriba, smaragdroheline number ja reljeefsed jooned rahatähe servadel. Kui
rahakäitlusseade või autentimisvahend uut rahatähte ei
tuvasta,
keelduda,
tuvõtmisest
ei tohi
rahatähe vasvaid

seda saabkontrollida käsitsi.
Ettevõtjad peavad tagama, et
uute lOeuroste sujuvaks kasutuselevõtuks ollakse tehniliselt valmis. Rahakäitlusseadmete ja autentimisvahendite
ajakohastamiseks
peavad ettevõtjad ühendust
võtma seadmete tarnijatega.
Esimese seeria 5- ja lOeurosed pangatähed kehtivad
maksevahendina edasi ja
neid saab keskpangas tähtajatult vahetada. Küll aga
kõrvaldatakse neid järk-järgult ringlusest ja lõpuks kaotavad need maksevahendina
kehtivuse. Sellest teavitatakse inimesi aegsasti ette.
Rahatähe turvaelemendid:

kui rahatähte vastu valgust
vaadata, ilmub selle vasakus
ülaservas Mario Draghi allkirja all nähtavale vesimärk,
hologrammribal tulevad kujutised nähtavale rahatähte
kallutades. Lisaks Europe
portreele on näha number
10, euro sümbol javärava või
akna kujutis. Uue turvaelemendina on vasakus aiaservas erkroheline number, mille trükivärv muutub pangatähte kallutades rohelisest
tumesiniseks. Katsudes on

uue
10-eurose rahatähe servadel selgelt tunda reljeef-

sed, paberipinnast kõrgemad jooned.
Mari Mölder

Vastab Tööinspektsiooni
töötervishoiu tööinspektor Kerttu Sepp
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) § 23
lg 3 järgi on tööst põhjustatud haigus (TPH) töökeskkonna
ohuteguri
põhjustatud haigus, mida
ei loeta kutsehaiguseks.
Selline diagnoos on töötajale kui ka tööandjale signaaliks, et tervise säästmiseks tuleb töökeskkonna
või töökorralduse muutmiseks midagi ette võtta.
Kehtiva TTOS kohaselt ei
ole töötervishoiuarstil kohustust teavitada tööandjat TPH diagnoosimisest
töötajal, mis tähendab, et
kogu vastutus ja valikuvõimalus lasub töötajal,
kas tööandjal on võimalik
muuta töökeskkonda ja
töökorraldust või mitte.
Selle tõttu tuleks töötajal
teatada kohe tööandjale
või tema esindajale temal
diagnoositud TPH-st, et
tööandja saaks võtta kasutusele meetmeid töökeskkonna/töökorralduse parandamiseks.
Kuulutaja
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Tervis

3D printimisega
norskamise vastu

Meil eestlastel on põhjust uhkust tunda, sest
oleme taas millegi uue
ja innovaatilisega hakkama saanud. Nimelt
on turule toodud uus

ja tõhus meditsiinitoode, mis aitab kõiki apnoe ja norskamise puhul.
Katrin Kivi
DentaLabi uus toode DentaSleep sai alguse veidi enam
kui aasta tagasi ja nagu sageli juhtub, siis elulise vajaduse
tõttu: firma üks eestvedajatest Martin Murd on apnoehaige. „Hakkasin seda teemat lähemalt uurima ja sai
Kiiidbi> irlui lirad äri?
..l irruii riiu
selgeks, et probleem on
on lahlmüplihiü JirSidrr |b tOOdr VÕI siis l[iol['ü," InlHIlHItllt Mnrliii Murd muil rl tuvil Iniis t .
i on Inimeste!, ke]kgd m s*d3
„VjJ:i nui | u sl m I elagi Imiovail 1 t Ja vajallkko villa mü ü I üd. Vüga suur
maailmas suur,“ selgitas ta.
iiri Efcd, liilrli neid vaid u-.nlduil li. Muidugi on vaja ku lp mu." riid õ i gi-l ajil Oigel kohus.
„Ligi 50 miljonil inimesel EuIgul ilril peaks olema vi s ir nn, misslouii Ja ombilsioun seeoii hada vajalik kooslus. Miks osi ettevõtteid etlakoü
roopas on apnoe, Eestis
ei ole. on U mself eespool m ai nii u d komponentide ptn KÜimi ne, 1'unle on di m sllk, kii i sea I t>r kõi k tiiki J oi em as."
põeb seda haigust umbes
120 000 inimest. Samal ajal
patsiendid lihtsasti
on meil apnoe ametlikult paljud
taid
teinud juba üle 2000 seadleep osutus niivõrd efektiivdiagnoositud vaid 8900 patlihtsam, seks.“
me. Algselt oli see käsitöölaabi. Soomes
siendil." seal
bor, nüüd aga 3D printeriga
Ettevõte DentaLab on registtegeletud norskamiÕige pea sai Martin Murd
reeritud Soomes. Miks? „Jah, labor. Nii tunduski mõistlik
ja apnoe teemaga 30
selgeks, et tõhusat ja kerget tat.Meil
firma on loodud Soome. Üks Soomes edasi tegutseda ja
plaan jõuda
lahendust probleemile polemeie eestlannast asutaja on areneda sealt Eestisse," selseadmega kindlasti ka mujagi. Kas operatsioon või siis le maailmasse, kuna DentaS-, seal tegutsenud aastaid. Olegitas Martin Murd.
CPAPaparaat, mis on suur ja
me sealsetele patsientidele
käib vooliku ja maskiga näol
ööseks ümber pea, olid pea
ainsad pakutavad võimalused.
E, T, N, R 9.00-17.00
Nii leidis ettevõtja, et tuleb
K 9.00-19.00,
ise lahendus leida. Valmis
seade, mida nimetatakse
L 10.00-13.00
klambriteks.
DentaSleepi
Liivalaia 32
„DentaSleepi seade prinditakse 3D-s inimesele indiviTallinn 10118
duaalselt tema suu ning
E-pood:
Tel 600 0666
hammaste järgi. Seade ise on
seni maailmas levinud anaOrtopeedilised
loogidest kõige väiksem ja
tugisidemed
sel on neli funktsiooni: aitab
(ortoosid, korsetid)
apnoe, norskamise, hammaste kägistamise ja ham-

1

-

se

on

on

Mis

on

11

uneapnoe?

Üha enam inimesi pöördub arstide poole probleemiga, et nad
norskavad valjuhäälselt. Ei osata aimatagi, et see võib olla märk
tõsisest haigusest, uneapnoest, mis tähendab, et inimesel tekib
magades hapnikudefitsiit. Tegemist ei ole kuigi tuntud probleemiga ning tihti ei osata abi otsida õigeaegselt. Paljud peavad
unehäireid vanuse või vähese puhkuse tulemuseks.

Mis on obstruktiivne uneapnoe?
Obstruktiivne uneapnoe on kõige levinum uneapnoe tüüp. mis
tähendab ülemiste hingamisteede sulgumist. Inimeste lihased
lõdvestuvad sügavas unes olles ning seetõttu vajuvad pehmed
koed neelus kokku.
Õhu liikumine hingamisteedes paneb neelu seinad vibreerima
ning seetõttu tekib norskamisheli. Uneapnoega kaasnevad hmgamisseisakud. Juhul, kui neelu seinad täielikult sulguvad, tekivad hingamispausid, kus hapniku pääs kopsudesse blokeerub.
Selliseid perioodilisi pause võib ööune jooksul ette tulla mitmeid ning üks paus võib kesta mitmekümne sekundini. Tavaliselt avanevad hingamisteed tugeva norsatusega. mis on obstruktiivse uneapnoe üks tundemärke.
Enamjaolt suunavad kõrval magavad inimesed oma partnerid
arsti juurde abi otsima, kuna on norskamisest häiritud ning
tõenäoliselt ka ise seetõttu stressis ja unevaeguses.
Millised on uneapnoe sümptomid?
Nagu eelnevalt mainitud, on üheks esimeseks uneapnoe tundemärgiks vali norskamine ning selle vahepeal esinevad vaikuspausid. mis lõppevad taas tugeva norsatusega Inimene võib
ärgata öösel tundes lämbumistunnet, ta higistab ning näeb košmaarseid unenägusid.
Uneapnoed põdev inimene on sageli päeval väsinud ning võib
tunda hommikuti ka peavalu. Sageli väheneb tähelepanuvõime, mis võib kaasa tuua töö- või liiklusõnnetusi. Eestis juhtunud liiklusõnnetustest on 35 protsenti just üleväsimuse tõttu.

Millised on haigestumise riskitegurid?
Iga lisakiloga suureneb uneapnoe tekkimise võimalus ning ap-

juba

aasoma

on

Riskiteguriteks
menopaus
pärilikud eelsoodumused.
noe ise
soodustab
omakorda
tarbimine,
holi
võiülekaalulisust.
võivad

olla

ka

anatoomilised

iseärasused, suitsetamine, alko-

on

suurem

Hapnikudefitsiidis olevatel inimestel
tunduvalt
risk
haigestuda 2. tüübi diabeeti. veresoonkonnahaigustesse ja
suureneb ka insuldi ning infarktirisk.

tervisekauplus
www.invaabi.ee

•

•

maste liikumise korral,"

/

täp-

•

sustas
Murd.

Toode valmis aastaga
DentaSleepi klambrite turule toomine võttis aega aasta.

selles protsessis midagi
keerulist olnudki," rääkis
„Ega

Murd, kuid

tunnistas,

et

suu-

re üllatuse valmistas asjaolu,

kui vähe teavadsellest
leemist arstid ja kui vähenad
pakuvad võimalikke lahendusi. „Seega on meil plaanis
luua süsteem, et koolitada

■

j J;

•

•

*
•

prob-

nii arste kui ka Eesti rah-

vast."
„01eme DentaSleepi seadet

testinud koos uneapnoe

seadmegaöösel
uuringud

magades ja

on andnud väga

tulemusi hingamispauside kadumise osas," jätkas
ta. „Ise oleme tulemustega
vägarahul. Eestis onarstid
DentaSleepipositiivselt vashäid

Songavööd/bandaažid

Amoena välised
rinnaproteesid ja

spetsiaalpesu
Ravisukatooted
Valmislahased
(sõrme, käe, jala)

Silikoonist
ortopeedilised
abivahendid

•

•

•

•

Ortopeedilised tallatoed
Taastusravivahendid
Nahahooldusvahendid
Inva-ja
liikumisabivahendid

Isikliku Abivahendi
Kaardiga müük ja laenutus
soodustingimustel!

Nõustamine, tellimine: tel 5560 5125, faks 711 2883, e-post: info@invaabi.ee

Milline oleks lahendus?

Kahjuks on uneapnoesse haigestunute arv jõudsalt kasvamas,
seetõttu on hakatud mõtlema ka erinevatele lahendustele. Kui
seni on Eestis levinumateks lahendusteks olnud CPAP positiivrõhuseade, mis hoiab ülemised hingamisteed mehaaniliselt rõhu abil avatuna, või erinevad kirurgilised protseduurid, siis
nüüd on võimalik leevendada probleemi suhu asetatava DentaSleepiklambriga,

mis

DentaSleepiklamber

on märksa lihtsam

ning

odavam viis.

asetatakse ööseks hammaste vahele. Selle

ning fikseerivad lõuad asendisse,
seinadhaaravad
hammast
e
st
hoiab
vabana.
selle abil orgahingamisteid

mis

Hapnik pääseb

nismi ning aitab kehalkorralikult välja puhata.
DentaSleepon küllaltki mugav: õhuke, kõigest mm paksune
ningkülgedelt nagu oma hamba pind. See nõuab vähe ruumi
on seetõttu kergesti kaasaskantav. Lisaks hoiab seade ära
2

ning

ka hammaste öise

krigistamise,

kulumise

ning

takistabham-

maste

nihkumist.
DentaSleepseade prinditakse 3-D-s inimesele individuaalselt
tema suu ning hammaste järgi. Hammastest võetav digitaalne
jäljend võetakse suuskänneri abil. Protseduur on mugav, kiire

valutu.
DentaSleep
valmistatud materjalist, mis
seni maailmas
hambaproteeside ning muude
seadmete valmistuseks kasutatavastakrüülist oluliselt turvalisem materjal. See tekita
allergiat ega ole toksiline.
DentaSleepi saamisekstuleb inimesel pöörduda hambaarsti
ühendust DentaLabiga, etklamber enda
patsiendiletellida. Samuti võib otse ühendust võtta DentaLabi-

ja

on

poole,

kes

võib

on

suu

võtta

ga.

ei
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Suve võtteplatsil veetnud Sten-Markus
Rohtlale hakkas filminäitlemine meeldima
Rakvere
koolipoiss
Sten-Markus Rohtla mängib
ühte peaosa uues seikluslikus koguperefilmis ..Supilinna salaselts“, mis jõuab kinodesse järgmise aasta kevadel.
Kuni septembri alguseni toi-

üheks suureks pereks kokku
kasvanud ning lahkuminek
oli päris kurb, viimaseks võttember. „1. septembri avaaktuse asemel korraldasime
lastele ise väikese aktuse,"
sõnas Mikita naerdes.
Sten-Markus ütles, et esimene kogemus filmialal on hea.
„Õppisin filmist väga palju,
kuidas kõik asjad töötavad ja
kui palju inimesi on vaja, et

musid filmi võtted Tartus ja

Otepää lähistel, filmiti vee
peal, õhus ja maal. „Minu
kõige lahedam võte toimus
laeval, sest seal pidin väikesest kõrgusekartusest lahti
aga lõpuks
saama,hästi
see ikkagi
välja,"tuli
muljetas

üks film tehtud saaks. Võtted

olid mulle suureks kogemuseks ja loodan, et saan kunagi veel filmis näidelda," ütles
noor rakverlane. „Ma juba

pidime
paaajutiselt
võtted

Sten-Markus.

Ka filmi

produtsent Diana

Mikita möönis, etac-

väga ootan, millal film valmis saab, ja arvan, et see tuleb väga hea,“ lisas ta.

tion-stseenide filmimine

Emajõel

oli paras

pähkel.

..Tõelise leitsaku taustal pidevalt muutuv veetase, sala-

Nüüd, kui võtted on tehtud,
algab filmi järel tootmine, es-

kavalad kivid, kiire vool ning
lõpukspäevaks
paadirike,
mille tõttu
peatama.
riks
Tuli
paat,
leida uus
see polnud

majoones materjali kokku-

monteerimine. Filmitegijad
on teinud eeltööd,
veebruaris
toimuval et
Berliini
saada

kerge, sest kasutasime
erilist paati," rääkis produt-

oma

aga

väga

oli

lega

2015.

noortefilmide

aasta

võistlema

programmi
“Generation"

mul vägalahe,

toredad olid võttemeesja

kond

filmiga

filmifestivalil

sent.
„Muidugi

2. sep-

tepäevaks kujunes

teised

näitlejad,

kel-

see
suvi koos olin," ütles
Sten-Markus.Produtsendi

Sten-Markus Rohtla mängib filmis kambapealik Leod, kel tuleb kursis olla, mis ümbruskonnas toimub.
sõnul valitses võtteplatsil
ülihea energia ja noored
näitlejad olid vaprad. Samuti

sõbralik ja vastutulelik ning
linnaelanikud tegid tõepoolest kõik, et filmiseltskond

neks end justkui kodus.
„Nii Supilinnkui ka Tartu üldiselt on sedavõrd telegeeni-

oli tartlaste suhtumine üli-

nende kahe kuu jooksul tun-

line keskkond,

et kõik tiimi-

liikmed klõpsisid oma telefoni pildimälu täis." lausus
Mikita. Tema sõnul oli kogu
seltskond

võtete

Tõnu Lilleorg

lõpuks

Laada 18, Rakvere

A
Meeste rahakotid

Foto: Heikki Leis

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

Tel: 32 23 908

r
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Boris Lehtlaan: paar vagu kartulit peab ikka olema
Eelmisel laupäeval andis Jäneda sügislaadal
menuka kontserdi Boris Lehtlaan (68), esitusele tuli lausa kolm
lisalugu. Esinemise vahepeal rääkis laulumees, kuidas temal sügisandide varumine
käib ning mis nipi
õpetas talle möödunud
suvel Getter Jaani.
Tõnu Lilleorg
Boris, täna on siin letid lookas, kuidas teie värsket söögikraami hangite?
Hiiumaalt võtan mett, seal
on üks Kutsari-nimeline
mees, temal on väga hea mesi ja sügise poole saabka kanarbikumett, mida minuva-

praegusel ajal on?

Nüüd laulangi siin täna veel
ühe Oleg Sõle laulu „Koduküla“, mida ta soovitas mul
ära teha. Selles laulus räägitakse justkui mu enda tulekust Tallinnasse. Huvitav, et
Oleg Sõlg kasutas juba 30
aastat tagasi sellist aktuaalset väljendit nagu „leiaks
tööd, küll oleks emal hea
meel“. Aga kontserte on väga
palju, suvel sai Tartu laulu-

väljak 20aastaseks, tehakse
mälestuskontserte meie lahsolistidele,
kunud
võtan
sealt alati osa. Ja paljud tasuta kontserdid

hooldekodu-

des ning sotsiaalkeskustes,
kuhu tulevad toredad inimesed, kel on aastaid juba päris
palju, kuid kes näevad kõik
palju nooremad välja, ja neile on tore esineda.

Õunad on mul suvilas, sel

aastal oli vähem õunu, õnneks mu lemmikõuna kuldrenett” on päris kõvasti. Ja
kurgid-tomatid on, nagu ikka eesti inimesel, kes tahab
ise kasvatada asju. Nii et on
kõike, mida sügisel kiiresti
vaja on ja paar vagu kartulit
on ka alati maha tehtud. Suvila on mul Tallinna lähedal
Haabneemel.
Kui

palju

teil

Kuidas teile sügis meeldib?

selt iga päev, eriti lihapiru-

Mulle meeldivad kõik aasta-

kaid.
Boris: ...ja ka kala, söön kala,
ise käin ka vahelkalal.

ajad, eriti meeldib mulle talv,
siis saab suusatada ja teisi
talvemõnusid nautida ning
soojalt riides käia.

Kuidas end vormis hoiate,
kui teile hästi süüa meeldib?
Kõva sporditegemine, ujumine, võimlemine. Muidugi,
vanas eas ei maksaks nii palju seda teha, kuid nüüd oli
väga ilus soe suvi, sai kõvasti
meres oldud.

Kas lavale kisub see vana
laulumehe veri?

Are: Borka teeb hommikul 10
kükki, lihtne, aga kasulik.
Boris: Mulle ei meeldi päevitada, mulle meeldib meres
olla. Vahel olen meres
kauem, kui mõned inimesed

Mind

päevitavad.

nustel meestel on eriti hea

tarbida.

mane pirukas, vii see Borisile. Muidu oleks küsinud 60
senti, aga kuna tegemist on
Boris Lehtlaanega, siis tädi
andis tasuta, see on lihapirukas. Borka ilu saladus on selles, et ta sööb liha, absoluut-

saadavad alati head

muusikud,
mul
kellega
nendega
meeldib
koos
Jaamagi,
koos
esineda
suur
rõõm. kes
siin
Areonkäia,
Nagu

parasjagu

ma, käes

tis

ja

ütleb

ka

astub Lehtlaane lava-

Ligi

kompanjon

Are:

tuleb

sõna...

paar

kitarrist Are Jaa-

kilekott.

Näe, Borka, üks tädi

sulle piruka.

Ütles,

saa-

et vil-

kontserte

kalt kirjutada. Getter Jaani
õpetas mulle, kuidas saab
kiiresti

tuse.

Tartus on vahel suured popkooripeod ja seal on tuhanded inimesed publiku seas.
Ja kui nad kõik tahavad autogrammi saada, siis ei saa pi-

anda:

Are: Eestlased toidavadartiste väga hästi, Borka on hästi
toidetud.
Olete nüüd laulnud laval üle

40 aasta. Kui liigute täna
mööda Eestit ringi, siis kuidas on eluolu aastakümnete
jooksul muutunud?
Eesti inimene, kui ta on mõnus töökas inimene, siis elas
ta ka nõukogude ajal väga
hästi. Meil oli siis jutt, et midagi süüa ei ole, kuid pidudel

Ootasin siin enne 10 minutit, et teiega jutule saada,
autogrammitahtjaid oli nii
palju. Mainisite siis, et saite
Getter Jaanilt ühe hea soovi-

autogrammi

kirjutad ainult nimetähed,
nüüd on mul see selge.

oli

alati

laud

lookas.

Praegu on inimesed hakanud rohkem juubeleid pidama ja väga tore on juubelitel
käia. Pole nagu märgata, et
meil oleks söögipuudust olturule,
nud
vostoki
siis seal Vladioli aikui
sai
kord
satutud

nult ükskapsas ja see oli ka
väike, seda müüsid korealased. Nemad seal tööd ei viit-

sinud

teha.

Boris Lehtlaan esitas Jänedal rahva rõõmuks ka laule „Õrn

ööbik” ning „Kaugel, kaugel”.

Foto:Ain Paloson

DUKAUBAD

KNORR Kartulipüree

-

kõige nõudlikumatele maitsele!

Knorr kartulipüreed on suurepärased ja toitvad lõunaeined nendele,
kel pole aega ise süüa valmistada. Knorr kartulipüreede eeliseks on

Aura üllatab mehuga

nende hea maitse ja valmistamise mugavus.

VALMISTAMINE

Sügise alguseks jõuab poodidesse uus
mahlatoodete sari Aura Mehu, milles on

Knorr kartulipüree valmistamine on lihtne ja kiire:

kaks erinevat maitset

1) Valage püree anumasse ja lisage keedetud kuuma vett;
2) Segage põhjalikult;
3) Laske valmida 5 minutit;
4) Nautige.

0ho**

*

-

õuna-virsiku-

porgandi ja õuna-ananassi-porgandi.
Aura Mehu erineb tavapärasest

#

*-

porgandipüreel, millele lisab külluslikkust
ja iseloomu virsiku ja ananassi mahl.

■

Porgandipüree sisaldust mehudes ei pea

pelgama, sest selle värske maitse muudab
Aura Mehud tõeliselt sametiseks
hommikuseks äratajaks ja meeldivaks
päeva kaaslaseks Sinu toidukordade vahel.

*

\

*

mahlajoogist kõrge,60-%lise
mahlasisalduse ja püreemahla kasutamise
poolest. Mehudes on põhiosa õuna-

*

r

Jn-i

*

J
E Orrj

iillUti-

"'inu-

IXjr

issi

A

"IfvN-lil-

PortiorKli

LII
*

Kaks uut maitset:
õuna-uirsiku-porgandi
õuna-ananassi-porgandi

t
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Kartuli-köögiviljasalat
kg

Eineviiner
kg

D

HEA
HIND

E

2.28

MI
U

1.68

S

K
K
A
P

U
P
Õ

A

L

Põimiklill

0.68

1.98

Tatratang

MI

U
K
K
A
P

A

PAK

a l 400g/4sorti

L

-31%

0.74

Porgandipirukas

L

ÄDAN

-35%

0.54

HEA

HIND

M

U
P
Õ

A
A
D
Ä

N

AINULT23.09

PAK

U
P
Õ

L

800g

A
A
D
L

0.68

AINULT24.09

Kanamunad
(10tkkarb is)

1 kg

S
I
U

Nektariin
kg

L

a l 1.16€/kg

D
E

M

U

L

0.48

Kartul

D
E

S
I

Grand

2tkpakis/120g

Limor

S

KassitoitDaya

0 .34€/L

AINULT22.09

E

1.60€/kg

0.68

2.47€/kg

D

Multivitamiinijook

0.98

0.74

HEA
HIND

U
P
Õ

-31%

1.08

kg

0.48

2L

ÄDAN

Ploom

300g

HEA
HIND

2.88

Vahvlid
300g/2sorti

L

Toodetelonmüügipiirangüheostukohta!

19-22.09

19-21.09

HEA

Ä

N

HIND

Tomat
kg

D

E

M

U
K
K
A
P
A
V

E
Ä
P

-45%

0.98

S
I

0.54
0

*

-60%

0.60

2.54

0.24

68€/kg

0.15

2 00€/kg

.

-50%

*Tootel on müügip iirang üheostukohta10tk!

HakklihaseguOma

Nisujahu

(jahutatud)

Tüüp550

1kg

1kg

*

1.28

Toote l on müügip iirang üheostukohta10kg

AINULT25.09

!

*

M

M

E

PARIMHIND

.

Toote l onmüüg ipi irangüheostukohta5pk!

S

D
E
S

D

Toote l on müüg ipiirangüheostukohta3kg

!

Toote l onmüüg ipiirangüheostukohta5krp!

*

Kanakoib

Naturaalnelõhe

(suitsu-keedu)

240g/168g

AINULT26.09

I

I

U
K
K
A
P
A
V

U
K
K
A
P
U

E
Ä
P

1kg

P
Õ
L

A
A

1.98

3.98

0.39

-38%

2.48

0.78

U
K
K
A
P
A
V

Või82%,

*Tootelonmüügipiirangüheostukohta6pk

!

AINULT27.09

MakaronidPresto

*

AINULT28.09

Lõunasardell

2.38

S

*

!

*Tootelonmüügipiirangüheostukohta5pk

AINULT29.09

HEA
HIND

.Kartulikrõpsud

Kondenspiim
( suhkruga)
250g

Tere

Peregrillvorst
kg

Toote l onmüüg ip iirangüheostukohta5krp

-29%

-31%

´

s

Lay
al 77g

-30%Alates

-37%

MI
U

0.98

0.88

Pralineekompvekid

Granaatõuna-

HeleõluMeistrite

Aknapuhastus-

Oravake

jookGutta

GildiOriginaal

vahendAjax

Õhuvärskendaja
TangoCitrus

175g/Kalev

10% , 1L

4,8%,0 ,5L

SuperEffect

300ml

Ä
N

1.68

1.08
6 .17€/kg

-36%

N
H
A
E
H

60g/2sorti

1.38

A
L
A
D

A
G
A

Präänikud(täid isega)

D
E

PAK

HEA
HIND

19-25.09

1.58€/kg
*

N

A
G
A
N

I

Kodujuust
300g/2sorti

PARIMHIND

M

U
K
K
A
P
A
V

0.38

Tootel onmüüg ipiirang üheostukohta3kg

Ä

N

22-30.09

S

I

E
Ä
P

0.49

1.28

0.48€/kg

!

-46%

!

0.19

PARIMHIND

*Tootelonmüügipiirangüheostukohta5pk

-44%

Porgand

0.18

E

Toote l onmüüg ip iirangüheostukohta5krp

240g

E
Ä
P

0.34

*

Kilu
tomatikastmes

1 kg

(teokarbikuju li sed)
400g

200g/Tere

Tootel onmüüg ipiirang üheostukohta3kg

!

M

*Tootelonmüügipiirangüheostukohta3kg

!

I

2 .80€/kg

1.08

1.28
3 .52€/kg

-31%

0.74

OSTAMEKOKKU:

Tähelepanu ! Tegem iston
alkoho li ga.Alkoho l võib
kahjustada Teietervist

1

+0.08

4.00

MI
U

€/kg

0.98
.96€/L
1

-51%

0.98

0.68
€/L
2.27

PAK

A
L
A
D

Ä
N

-31%

N
H
A
E
H
I

3.98

D
E

S

0.24

500ml

1.98

0.54
.08€/L

0.38

A
A

D

D

4.64€/kg

S

P
Õ
L
L

-39%

1.28

!

E

-40%

HEA
HIND

kg/Eesti

!

D

0.65

0.98

M

U
K
K
A
P
U

D

N

-34%

I

L

Ä

2.98

D
E
S

A

Vaniljeküpsis
200g

G

A
N

N

N

I

H
A
E
H

A

G

A
N

I

1.08
5.40€/kg

VEISEIDjaSIGU.Tel:3224699,5124699.OÜOlegGrossiTaluAnnikveresigalaostabkokkuleppehinnaga

KVALITEETSETSÖÖDATERAVILJA.Maksminetoimubpealeviljalaboratoorsetuuringut.Tel:53476567.
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19.september-25.september
Jäägrivorstid
365g/Nõo

Lihapallidmuna

Lihatööstus

(jahutatud)
260g/Nõo

Kananagitsad(jahutatud)
350g/Ta l egg

japeekoniga

Pereviiner(jahutatud)500g/Rakvere
L ihakombinaat

P/svorstMõisa

Poolsuitsuvorst

360g/Rakvere
L ihakombinaat

JuustuIsukas
330g
Rannaroots i

Lihatööstus

2.68

2.18

1.98

2.08

1.48

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

2.10

5 .97€/kg

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

2.10

5 .69€/kg

Täissuitsuvorst

Musttaskuleib

Pühajärve

(seemnetega,
vi ilutatud)
270g/Fazer

Maks&Moorits

240g/Atria

1.73

1.58

1.29

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

2.10

4 .51€/kg

2 .58€/kg

KEHTIBKUNI

2.10

JogurtAlma

Kohupiimapasta
300g / 3 sorti

1.48
4 . 11€/kg

0.98

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

2.10

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

2.10

2 .97€/kg

EestiJuust
Rammus
( vi il utatud,
laktoos ivaba)

Saarejuust
26%,500g

380g/2sorti
Val io

Tere

1.48

2.08

PAKKUMINE

29%,200g

2.68

1.84

0.74

2.10

7 .67€/kg

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

2.10

2 .30€/kg

PikkubaDujardini(kü lmutatud) 450g

JuustValioPühapäeva
29%,250g

Vic iunai

2.58

1.01

2.08

0.82

8 .32€/kg

0.69

0.74

2 .30€/kg

KEHTIBKUNI

2.10

1 .82€/kg

1.98

1.44

2.48

1 .95€/kg

4 .96€/kg

7 .20€/kg

Tomatikaste

Makaronid

Purustatudtuunikala

300g/Salvest

Panzani

soolveesBergriver

500g/3sorti

185g/130g

al 1.38

0.98

PAKKUMINE

4.14

0.98

1.08

0.62

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

2 .60€/kg

565g/340g

0.98

Hindalates

0.78

AnanassitükidVitaGold
( kergess iirupis)

1.14

0.78

1.38

0.98

6 .00€/kg

a l 2 28€/kg

2 .88€/kg

SefiirLaima

LehttaignasttaskuBorseto7Days

KüpsisedChocoJaffaMilka

Kummikommid

(metsamarjatä id isega)

147g/2sorti

a l 300g/3sorti

Ananassimahl
Dimes
100%,1L

Karastusjook

200g/2sorti

0.98

1.78

1.44

1.48

80g

1.04

0.54

0.88

0.44

1 .47€/kg

5 .50€/kg

StrohJägertee
40%,0,5L

1.18

a l 4.23€/kg

1.08
0 .54€/L

+0.08

2.10

700MB52xSlim

Tähelepanu!Tegem iston
a lkoho liga.Alkoholvõib
kahjustadaTeietervist.

T ä helepanu!Tegem iston
a lkoho liga.Alkohol v õib

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

CD-ROmegaFreestyle

ViinY2K
40%,0,5L

ViskiGrants

TheFamilyReserve
40%,0,7L

Tähelepanu!Tegem iston
a lkoho liga.Alkohol võib
kahjustadaTe ietervist.

Tähelepanu!Tegem iston
a lkoho liga.Alkoho l võib
kahjustadaTe ietervist.

1.48

5 .99€/kg

BrändiIbisXo
40%,0,7L

Muupiiritusjook

10.98

0.88

Sprite
2L

2.10

1tk

kahjustadaTeietervist.

10.98

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

2.10

21.96€/L

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

2.10

15.69€/L

11.18

6.98

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

25.09

15.97€/L

13.96€/L

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

2.10

4.99
9 .98€/L

0.37

0.30

Ainult

19.09

Kannklaasist
Moon

Habemeajamisgeel

Tampoonid

LastemähkmedPampers

GilletteSeries

ActiveGirl

1,6L

Sensitive

TampaxPearl
Regular

200ml

18tk

9-14kg

1tk

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

Maxi

2.10

23tk

4.88

3.88

2.88

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

2.10

16.40€/L

20tk

2.16

4.78

3.28

HügieenisidemedLibresse
InvisibleUltraThinnormalDuopakk

Pesuloputusvahend
LenorSummer
1L

3.48

1.68

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

2.10

6 .96€/L

6 .72€/L

PesupulberRex

Pesuvahend

Mediterranean
FreshColor

Bonux3in1
Color
1 ,3L

1 ,5kg

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

2.94

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

2.10

2.28
0 . 13€/tk

7.29

6.48

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

2.10

2.64

2.54

0 .09€/tk

KEHTIBKUNI

2.10

PAKKUMINE

KEHTIBKUNI

2.10

2.10

Kassiliiv

Geelkapslid
WooliteColor
336ml/14tk

Natusan
5L

PAKKUMINE

KEHTIBKUNI

2.10

4.08

2.18

PAKKUMINE

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

0 .28€/tk

2.10

1.88

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

4.48

3.18

3.28

2 . 12€/kg

2 .52€/L

6.38

PAKKUMINE

KEHTIBKUNI

2.10

3.98
0 .28€/tk

3.98

3.38

PAKKUMINE

KEHTIBKUNI

2.10

0 .68€/L

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
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.
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16 Kuulutused

Kuulutaja reede, 19.september 2014
KINNISVARA

AITAME MÜÜA
KINNISVARA LÄÄNE-VIRUMAAL

•

Müüa soodsa hinnaga Tapa
ja Tamsalu linnas ning vallas
er i nevas se i su k orras n i n g
•

Olev Rohumäe

kutseline maakler
Tel 5333 1805

Urmas Saarmets

Helve Kesküla

maakler
Lääne-Virumaa/ Tallinn

511 6466

olev@virumaainvest.ee

maakler
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Roza Oš lakova
maakler
Tel 5551 8067

roza@virumaainvest.ee

erineva suurusega 1-4toalised
kor ter id ning majad. Hind
korteritel alates 1000 eurost.
Täpsem info: mob 5110 478
või 322 0106, e-post : urmas.
saarme t s @ p i n di . ee U rmas
Saarmets, Pindi Kinnisvara
A S. Ai t a n t e i d k i nn i s v a r a
ostmisel ja müümisel, võtan
müüki teie korteri või maja,
kinnisvaraalane konsultatsioon

Eino Vaher
maakler
Tel 553 0227

eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

maakler/hindaja

511 0478

Galli Wölfert

tasuta.

Müü a va l m i m i s j ä r g us
1-3toalised korterid Pagusool
. Hind alates 790 €/m2. Tel 5665
8776, Airike
Mü ü a 1 t oa l i n e a h i kü tt e g a
korter Rakveres (28 m2). Trassivesi
ja kanal. sees. Uus vannituba!
Hind 11 600 www.kenriko.ee,
tel 5083 305
•

Müüa Rakveres Adoffi2, hubane, soe ja
suurepärase vaatega 2-toaline korter südaToimiv korteriühistu. Mööbel võib
sisse jääda. HIND 22500 EUR. Helista
5530227 Eino

linnas.

Mare Aros

Anu Veldre

Merle Nagel

maakler

maakler

maakler/hindaja

528 8670

501 3658

58 003 648

Müüa Rakvere kesklinnas Kungla 4, 4toaline rõduga korter teisel korrusel. Piirkonnas
kool, lasteaed, kauplus lähedal, kesklinna
ca 10 minu~ tee käimist. Võimalus ka vahetada väiksema korteri vastu. HIND 32000
EUR. Helista 53331805 Olev

Kunda,
2500

€

Pargi 4,

tel.: 50

üp 25,2 m2
Anu

I k,

13 658

H:

Tapa, Lembitu pst 16, 27m2, remonditud

tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Õhtu pst, III k, 38m2, renoveeritud
H: 5600 tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kesk n 12 , üp 42,5 m2, I k,
rõdu H: 30 000 tel: 51 16 466 Helve

H: 4600

€

Müüa 1toaline mugavustega
korter Vinnis. II korrus, 39 m2, otse
omanikult. Tel 5554 0402
•

€

€

Rakvere, Näituse, üp 96,4 m2, maja alumine korrus H: 65 000

€

tel.: 50 13 658

Anu

+

+

üp 179 m2,

krunt 1600 m2, paariselamu H: 19 000

€

tel: 51 16 466 Helve

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

€

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

•

kaev, 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:97 000€ tel 52 88 670 Mare
Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2, üp
61,6 m2, rah seisuk, H 15 900 € tel: 51
16 466 Helve
Rakvere v, Eesküla k, krunt 19437 m2, üp
112,1 m2, kõrvalh, H 46 000 € Tingi! 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
tel: 58 00 36
5546 m2, saun H: 20 000
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

Anu

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

Kunda, Koidu 83, IV k, üp 61,1 m2 H:
KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Tamsalu, Ääsi 17, üp 65,7 m2, II k, H:
7990 tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu, Kesk 12, üp 67,5 m2, I k, H: 9
4760

€ +

€

000

€

tel:

51 10 478

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 16 466 Helve

k, rõdu H: 15 000

€

tel: 51 16 466 Helve

Vinni v, Kiige 3, I k, üp 63,5m2, H:
KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
4500
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

Kadrina v, Hulja al, Tõnismäe tee 19,
tel.: 50
üp 79,2 m2, IV k H: 16 000
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, Ussimäe, Pagusoo 5, üp 79,8
tel.: 50
m2, V k, kamin H: 43 000
13 658 Anu
Kunda, Koidu 83, üp 74,6 m2, III k H:
3200 € KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Koidu 83, üp 74,7m2, Vk H:
2300€+KÜvõlg 2800 € tel: 5013658 Anu
€

+

€

€

+

PINDI KINNISVARA

•

€.

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
Viru-Nigula v, Mahu küla, krunt 14 347
m2, merega piirnev kinnistu H 30 000 €,
tel: 51 16 466 Helve

Vahendus Hindamine Korrashoid
K indlustus Juriidiline abi
Turu plats 3, Rakvere Tel: 32 77 100

5675 0239
Müüa Rakveres Kibuvitsa tänaval
remonti vajav 2toaline ahiküttega
k or t er ( 36 m 2 . T rass i ves i ,
kanalisatsioon. Hind 15 800 €. Tel
5569 5227 õhtuti.
•

Müüa renoveeritud 3toaline rõduga korter
teisel korrusel Sõmerul, Astri tänaval looduslikult kaunis kohas. Korter on väga heas
korras. Korteris on 2 panipaika ja korteri
juurde kuulub ka keldriboks. HIND 34600
EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa Rakveres 3-toaline korter 5 korrusel.
Korter ilusa planeeringuga, kinnine rõdu ja
rõdult hea vaade Rakvere linnale. Maja on
renoveeritud ja soojustatud, aknad vahetatud ja rõdud korrastatud tervel majal. HIND
39000 EUR. Helista 55518067 Roza

MÜÜA MAJAD

Müüa 3toaline korter Tamsalus.
Otse omanikult. Tel 5609 9277
•

Müü a 3 t oa li ne kõi g i
m u g a v u s t e g a k o r t e r Vä ik e
Maarjas Säde tänaval. Hind 11
•

-

000

€.

Tel 5309 7075

Mü ü a 3 t o a l i n e k . m . ko r t e r
Sõmerul Astri tn (67,1 m2, IIkorrus,
toad eraldi, rõdu, õhksoojuspump).
Tel 5296 093, sirje008@hot.ee
•

Müüa remonti vajavkeskküttega
3toaline korter Vahakulmus.
Soodsalt. Tel 5661 1028
•

Müüa 3toaline korter Tapa
kesklinnas. Tel 5697 5317
•

Müüa L-Virumaal Tapa linnas
3 t oa li ne kõi g i mu g avus t e g a
k or t er . Pl as t ik a k na d , r õd u ,
toad eraldi (60 m2). Tur vauks,
m ä n g uv äl j a k , kõ r g h a l j as t us .
Ko o li d , l a s t e a e d , k a u p lu s e d ,
apteek, raudtee-ja bussijaam
lähedal. Otse omanikult. Hind
7400 €. Tingi, tule ja vaata! Tel
5815 2893
Mü ü a 3 to a li n e ko r ter Mo e
alevikus (II korrus, 67,8 m2). Tapa
linnani 4 km. Hind kokkuleppel.
Tel 5667 2489
Müüa või anda üürile 4toaline
k or t er H a l j a l as . Ü ür 200 €
+kommunaalkulud, ettemaks 250
€. Tel 5569 7833
M üü a H a l j a l as 4 t oa li n e
renoveeritudkorter. Tel 5568 6385
Müüa 5toaline korter (98 m2)
V-Nigulas. Aknad vahet., uus
katus, trepikoda rem., lokaalküte
(pellet). Tel 5279 486, 5236 420
Müü a va l m i m i s j ä r g us
ridaelamukorter Rakveres Tedre
tn 12. Hind alates 44 000 €. Tel 5665
8776, Airike
Omanik müüb V-Maarja lähedal
ridaelamuboksi (3 tuba, 2 korrust,
ahiküte, puukuur, aiamaa koos
aiamajaga, 4kohaline garaazh. Info
5661 2039
Müüa valmimisjärgus eramu
Rakveres Linnuriigis. Hind 55 000
€. Tel 5665 8776, Airike
Mü ü a r e m o n t i v a j av m a ja
Rakveres. Tel 5169 731
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Müüa 2toaline mugavustega
korter Saue tn 13 Rakvere (40 m2).
Kiire! Hind 16 000 Tel 5663 8946
•

€.

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

Müüa või vahetada maja
Päides. Metsa tänaval privaatses
piirkonnas. Krunt 2700 m2, koos
väikese metsatukaga. Hind
49 900 €. Vahetusevõimalus
huvitava ahiküttega korteri
v a s tu R a kv ere s. Va h e tu s
kompensatsioon. Tel 5561 4554
•

Müüa 2toaline korter (toad
eraldi, I korrus) Rakveres Kungla
tn. Tel 5326 9908
•

Müüa renoveeritud 2toaline
avatud köögiga korter Rakveres
Kungla tn. Tel 5698 7589
•

Müüa mugav 2toaline ahikü~ega korter
Pajus~ keskuses, Tartu mnt 16. Ühes toas
uus pake~aken ja põrandal parke~. Elutoas
ja magamistoas ahi ning elutoas lisaks pliidi
soojamüür. Korteri juurde kuulub garaazh,
puukuur ja aiamaa. Lähedal bussipeatus,
lasteaed ja kauplus. majas korteriühistu.

HIND 13200 EUR. Helista 5063921 Galli

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
Rakvere, Piiri 8b, krunt 713 m2,
66301:014:0180, H: 29 400 €, tel 52
88 670 Mare
Vihula vald, Toolse küla, elamumaa 9000

Müü a 1t oa li ne k or t er
Tü r i l . Kõ i g i m u g av u s t e g a ,
renoveeritud, väga soodsas
asukohas. Tel 5294 787
•

Müüa 1toaline rõduga korter
Rakkes (43 m2). Hind 3200 Info

Urmas

Tamsalu, Ääsi tn 11, üp 62,5 m2, rõdu.
H: 3500

seisukorras, saab kohe kasutusele võ~a.
HIND 25000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa 2toaline heas korras soe korter
5-korrusel Rakvere, Kungla 7. Aknad ja 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 55518067 Roza

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

tel: 51 16 466 Helve

Kadrina, Kalevipoja 10, üp 66,2 m2, V

Müüa Rakvere kesklinnas Koidula 2, 3toaline korter neljandal korrusel. Korter heas

€

€

Müüa 1toaline korter (keskküte,
32 m2, V k.) Rakvere kesklinnas. Tel
5192 9572
Müüa 1toaline mugav korter
Rakveres. Hind 11 000 €. Tel 5332
4120
Müüa 1toaline korter Sõmerul.
I kor r us, uued aknad, uksed.
Remonditud WC ja dushiruum.
Hind 25 000 €. Tel 5887 1954 või
5556 6905
•

v, Varudi-Vanaküla k, krunt
11 727 m2, üp 104,6 m2, kõrvalh, puur-

25 000

+

•

Sõmeru

Rakvere, Seminari 34, üp 63 m2, III k,
renoveeritud H: 59 435
tel: 52 88 670
Mare
Rakvere, Tallinna 16, üp 63 m2, II k H:
32 500 € tel: 52 88 670 Mare
Rakvere, Kunderi 2, üp 53 m2, II k., H:
8900 €. tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Lennuki 4 ,IV k, üp 48,7 m2,
H: 26 000 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Kalda 16, II k, üp 62,5 m2, kamin H: 9500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Mäe 12, IV k, üp 56 m2 H:
1300 € KÜ võlg 3800 € tel.: 50 13 658
+

Müüa kesklinnas Koidula 7 omapärase planeeringuga maja 4 korrusel 2toaline korter .
Korter valgusküllane suurte akendega. Majas avarad trepikojad ja hea ühistu. HIND
27000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa 2toaline korter Tamsalus, Ääsi 17.
Üks tuba on valmis, teine vajab põrandakatet. On võimalus kohe sisse kolida. Korteri
juurde kuulub keldriboks. Kiir müük! TINGI!
HIND 3100 EUR. Helista 55518067 Roza

48 Merle

Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 m2, H:

€

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

Tamsalu v, Vajangu k, Kooli,

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

•

€.

MAJAOSA

Mü ü a 3 t oali n e ah i kü tt e g a
korter linna lähedal. Vajab kap.
remonti. Tel 5607 2091

Müüa privaatses asukohas, Rakvere kesklinna lähedal, Silla tn ridaelamuboks. Elamus on 5-tuba, oma küte, keskküte, õhksoojuspump ja elektriküte. Toimiv ühistu,
elamul on madalad kommunaalkulud. Hoones puitpõrandad, mööbel jääb soovi korral sisse, 2 tuale~ruumi, saun, eraldi seisev
garaazh ja puukuur, kinnistul on oma väikese aiaga hoov ja terrass. HIND 88000 EUR.
Helista 5530227 Eino

Omanik müüb 2toalist remonti
v a j a v a t a h ikü t t e g a k o r t e r i t

+

•

Haljalas. Tel 5138 016
Müüa 2toaline remonti vajav
korter Väike-Maarjas. Tel 5398
•

•

Müüa armas

palkmajake Viru-

Jaagupi alevis. Krunt 650 m2, otse
omanikult. Helista ja küsi lisa tel
5079 984

2864
M üü a v õ i va h e t a d a k õ i g i
•

mug. 2toaline korter KohtlaJär ve l P i s u h ä nn a t n ( k õ r va l
k au b an d usk es k us j a uus
bussijaam) korteri vastu Rakveres.
Tel 5598 7328
Müüa 3toalinekorter Rakveres.
Hind kokkuleppel. Tel 5675 7465
•

Müüa ilus umbes aasta aega tagasi renoveeritud 2 toaline korter 5 korrusel Rakveres, Võidu 84. Korteril on aknad vahetatud,

paigaldatud 2 seina kappi. Korterisse jääb
sisse köögimööbel. Korter on soe ja madalate kommunaalkuludega. Võib pakkuda ka

vahtust 3-toalise korteri vastu Rakveres!
HIND 35500 EUR. Helista 56814899 Kerly

Mü ü a 3 t o a l i n e a h i kü tt e g a
remonti vajav korter Rakveres.
Otse omanikult. Tel 5457 8331

Müüa maja koos abihoonega
Tamsalus Kandle 8. Hind 15 900
Lisainfo tel 5036 006, Sven

Mü ü a 3 to ali n e k.m. ko rt e r
Rakveres. Otse omanikult. Kiire!
Tel 5630 7518

Müüa maja koos aiamaa ja
kõrvalhoonega 18 km Rakverest

•

•

Müüa maja Rakveres, Vahtra tn, vajab remon~, palk ja täidissein (peal kivivooder),
ahjuküte, saun, 200 l boiler, linna vesi ja kanalisatsioon. Avar viljapuu aed, krunt 771
m2. Tänavad asfalteeritud. HIND 56700
EUR. Helista 5530227 Eino

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA (MAJA,
KORTER, PÕLD, METS JM).
LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE UUELT KODULEHELT!
Head pakkumised Kroonikeskuse I korrusel
info@virumaainvest.ee www.virumaainvest.ee
Telefon 327 0670

•

Müüa remonti vajav 3toaline
korter Lennuki tänaval jaremonti
vajav 2toaline korter Sõmerul.
Hind kokkuleppel. Tel 5680 1956
•

€.

•

või vahetada 2toalisekorteri vastu
Rakveres (II korrusel). Tel 5562
2948
•

Müüa maja Tapa vallas

maakoduks). Hind 14 000
tel 5110 478

(sobib
€.

Info

Kuulutaja reede, 19. september 2014
Müüa kinnistu. Eluruumi pind
30,8 m2, köök, 2 tuba, ehitusalune
pind 140 m2, üldmaapind 7,67
ha, metsamaa 2,95 ha, looduslik
rohumaa 2,95 ha. Veekaev. 25 km
Rakverest, 5 km Tapalt. Hind 35
000 €. Tel +372 5607 0116, epost
•

com

estlud@gmail.
Müüa väga heas korras suvila
Eismal. Tel 5083 305. www.
kenriko.ee
•

Kuulutused

Anda üürile 1toaline korter
Sõmerul. Tel 5137 604
Üü r i l e a n d a 1t oal i n e k õ i g i
mugavustega korter Sõmerul. Tel
•

•

•Anda üürile 1toalinekorter Tapa
linnas. Tel 5110 478
•

Kundas üürile anda kõikide

mu g avus t e g a 1 j a 2t oa li ne
korter. Info tel 5031 866, 32 533 92
-

Müüa või üürile anda 2toaline
ahiküttel korter Rakveres. Korter
on k es k m i ses se i su k orras j a
osaliselt möbleeritud, üldpind ca
55 m2. Tsentraalne veevarustus ja
kanalisatsioon, pesemisvõimalus
olemas. Toimiv ühistu ja väiksed
kommunaalkulud. Hind 27 000 €
või üür 150 €/kuus. Info telefonilt
52 93 990

Müüa Kadrinas elamumaa

(1317m2). Kõrghalj astus, juurde

toodud vesi, kanalisatsioon
ja elekter. Lepingud kõik
sõlmitud. Valmis ehitatud
maja vundament, kaasa maja
projekt. Tel 5530 227

lõigatud metsamaad üle
Eesti.Kokku 58 ha. Lisainfo info@
sacito.eu. Tel 5624 4605
Müüa elamukrunt Käsmus. Tel
•

Müüa

•

5568 6385

Üürile anda 2toaline korralik
korter Lepnal, lll korrus. Tel 5566
•

1274
Üürile anda heas seisukorras
3toaline k.m korter Rakveres
Võidu tn. 5/5. 220 kuu kom.
kulud. Tel 5011 478
•

€

S o ovin osta remonti vajava
korteri või maja Rakveres või selle
•

lähiümbruses. Soodsa pakkumise
korralrahakohe kätte! Tel 5226 500
Otsin klientidele 2-ja 3toalist
korterit Tapa linnas, maja Tapa
linnas või vallas ning 1-v õi
2t oal i s t keskkü tte ga ko r t er i t
Rakvere linnas. Kõik pakkumised
on oodatud, tasuta konsultatsioon.
In f o t e l 5 1 1 0 4 7 8 v õ i ur m a s.
saarmets@pindi.ee
S o ovin osta remonti vajava
2-3toalise korteri Rakveres või
lähiümbruses. Tel 5188 770
•

•

Soovin osta 3toalist korterit
Rakveres otse omanikult mõistliku
hinnaga. Tel 5661 2942
•

Soovin osta korterit KohtlaJärvel, Kiviõlis või Tapal. Esimene
korrus, 2 tuba, sobib ka väike
maja. Tel 5800 9263
Soovin osta maja Rakveres. Tel
5656 4857
Soovin osta maja Rakveres. Tel
5347 7887
Ostan uuema maja Rakvere
linnas või lähiümbruses otse
•

+

•

Ostan sõiduauto

Tel 5039 650

kuni 1000

€.

Ostame igasuguses tehnilises
s eisukorras auto sid, võtame
ARK-ist arvelt maha. Tel 5500 724
Ostan autoromusid. Puksiir-ja
veoteenus. Tel 5558 5956
•

•

•

Er in eva d VARU OSAD
Euroopa ja Jaapani
autodele
TREI LERI RENT

Ostan GAZ 21 stange nurkasi d

(roostes, kriimustatud ja mõlkis
palun mitte pakkuda). Pakkuda
võib ka teisi uusi osasid. Tel 5136
690

Ostan GA Z 21 või 24, samas
võib pakkuda ka muid vanu Vene
autosid. Tel 5083 305
•

O s t a n G A Z 2 1 ja s e l l e u u s i
varuosi. Tel 5011 428

Ost a m e AU TOSI D
t el 326 1463, 558 3666,
504 3022
www.hot .ee/rannel
rannel@hot .ee
Tam salu m nt 1 Väike-Maarja

•

HAAKEKONKSUD

müük, paigaldus.
Tel 322 5233

•

Veltsis soodsalt üürile anda
3toalisest korterist 2 tuba. Tel

•

mugavustega 3toalise korteri.
Info tel 5031 866, 32 533 92
4-30 töömeest saavad öömaja
R a kv e re k e s k l i nn a s. Ko r ra l ik
elamine. Tel 5164 685

OÜ Netcom
Baltic Kinnisvara

ostab metsa ja
talumaid,
metsaraiet.
Hinnad väga head!

Tel 5666 0375

•

Anda üürile korterist 1 tuba
(Rakveres), soovitav õpilane. Tel
5848 1071

ÄRIPINNAD

ANDA
RENDI LE
LAOPI NDASI D

Üü r i l e a n d a tub a era maja s
Rakveres (100 €). Tel 5662 1987
Üürile anda tuba eramajas. Tel
5890 6711
Üürile anda suur 1toaline (41
•

•

m2) kaminaga korter Rakveres
Pikk 37, II korrus. Hind 180 Tel
€.

www.toonklaas.ee
Müüa heas sõidukorras Ford
C-Max 2004. a, 1,6 bensiin. Tel
5211 269
Müü a 1992 . aas t a Ni ssan
Primera (bensiinimootor 2.0).
Hind kokkuleppel. Info telefonil
5052 899
Müüa Opel Astra 1,6i 1998. a,
tumekirss metallik, 5 ust, luukpära,
uuem mudel. Sõiduk väga heas
korras, omab ülevaatust 09.2015.
Hind soodne. Tel 5079 984
Müüa Toyota Hilux 98. a. Tel
5344 354
Müüa Volvo S40 1,9 turbodiisel,
2000. aasta, 4 ust, sedaan, must

5034 972, info@ko.ee
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1,4
1,0i

CITROEN C3
UUS ! CITROEN C5

06
03
-04

2,0HDI
1,6i
0,8i

DAEWOO MATIZ
FIAT TIPO
FIAT BRAVO 3 ust
FIAT PUNTO

94

99
88
95-98

1,7D

1,6i
1,2i

99-03
96

FIAT MAREA sed/car

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

FORD TRANS IT
FORD TRANS IT

FORD MONDEO
FORD GALAXY
FORD SIERRA s ed

2,8i/aut.

02
91-94

93-04
98
82-92
86-98
87-98

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

84-95
90
-99

1,3/1,5i/aut

-98
00
93
94

94-97
99
97
01
97
06
85-95
92-98

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

-02
92-94

2,0V6
2,0

02
97-04
-99
93-00

97

-97
-00
85-00
88-96

MITSUB ISHI CAR ISMA sed/5ust
MITSUB ISHI OUTLANDER
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i

97-00

NISSAN SUNNY
OPEL ASTRA s ed
OPEL ASTRA/car

86-95
02

-07

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

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

•

KÜTTEPIHUSTITE REMONT -hooldus

93-00

AUTOMAATKASTIDE REMONT
AUTOMAATKASTI ÕLIDE VAHETUS

SUBARU LEGACY
SUBARU IMPREZA car

SKODA SUPERB

*REMONT*HOOLDUS*REHVIVAHETUS*

AUTO
KLIIMASEADMETE
REMONT JA

AM3 Autohooldus KÜTUSE 16a, RAKVERE

VAALA KESKUSE KÕRVAL
epost: autovahetus@gmail.com

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a
uued, taastatud
ja kasutatud rehvid
kasutatud plekk ja valuveljed
*

*

Vi ll i s )

*

komplektne, varuosadeks (hind

valuvelgede sirutamine,
keevitamine

*

velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14

tel 508 9216

1,5
1,9TD

97
03

TÄITMINE
Auto elektroonika

remont ja elektritööd

Diagnostika
Autovalveseadmed
Autostereote ja
multimeedia paigaldus
*

*

*

SEAT TOLEDO
UUS ! SEAT LEON

1,6i

-02
91-95
02

SUZUKI BALENO car/sed

1,6i/1,3i

95-00

TOYOTA PREVIA

TOYOTA SUPRA
UUS ! TOYOTA AYGO

92-97

2,4i

89
95

3,0i
1,0i

89
06

1,9SDI
1,4D
1,4
POLO
Classic
VW
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
1,6i
VW PASSAT sed
VW CADDY
VW POLO

VOLVO 740 sed/940
VOLVO 850/sed

2,3/2,3i
2,5i/aut

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

1,8i/1,9 TDi
2,5i
2,5TDi

97
81-99

-01
88/86

92-97
98/99
81-95

98
86/90

91
-00
-00
99

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA

VANEMAID AUTODE VARUOSI!
AUTODE OST
509 6714

325 1725

Kehala Autolammutus

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere
tel 3223103

97
94

95-00
-99

1,9TD

TOYOTA CARINA E/car

-JÄRELMAKSU VÕIMALUS-

:

99

1,6i
TOYOTA COROLLA 3ust 1,3 aut

VARUOSADE MÜÜK

Müüa UAZ 3303. Tel 5237 451

2,0i/aut

L-Virumaa , Viru-Jaagupi
Puksiiriabi 24 h
Avatud E-R 9.00-18.0
*

505 9420

502 8571

www.hot.ee/rakett
AUTO ARVELT

VÄLJASTAME
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
VARUOSADE SAATMINE
*

KULLERTEENUSEGA!

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

-02

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

SEAT ALHAMBRA
SEAT CORDOBA vario
SEAT IB IZA

AUTO DIAGNOSTIKA

Mü ü a UA Z 3 3 0 3 var u o s a d
88-96
COLT
85-00
sed/car
LANCER
97-00
sed/5ust
CARISMA
es i s i l d MITSUBISHI
va h e k as t MITSUBISHI
k a b ii n MITSUBISHI
radiaator ja muud jupid. Tel
5691 5810

93
96-99
-04

2,2TDI

UUS ! SAAB 9-5 car

*

350 €) ja Audi A4 15 tollised veljed
(hind 60 €). Tel 5068 999
Müüa rehvid koos velgedega
(205/65R15). Tel 5564 5376

1,6i/2,0i

SKODA FELICIA (5ust)

tel : 52 28 441

89
-02
99
05

06
-04
82/85
85-98

KÜTTEPUMPADE REMONT -hooldus

•

99

UUS ! PEUGEOT 107 5 ust 1,0i
UUS ! PEUGEOT PARTNER 1,9D
PORSCHE 924
2,0
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0
RENAULT SAFRANE
2,1 D

SAAB 9-3 3 ust

TEENUSED

99
99
05

3ust
1,1
5 ust 2,0i

ROVER 620/416

•

metallik, sõiduk üliökonoomne,
väga heas korras, omab ülevaatust
10.2015.Hind soodne. Tel 5079 984
Müüa Poola 730kg kandejõuga
madal väike veoauto. Tel 5170 844

92
92
87/91
09

83-95
98

REANULT MEGANE/5ust 1,6i/2,2TD
REANULT THALIA
1,4

•

•

CHRYSLER VOYAGER
CITROEN XSARA 5ust
CITROEN C2

UUS ! PEUGEOT 206
UUS ! PEUGEOT 307

•

(

88
-97

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

alise sõbra eest

SÕIDUKID

Müü a UAZ 469B

00

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

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

ja sõiduautode REMONT
Me hoolitsemesinu neljara

•

I,9i

CHEVROLET BERETTA
CHRYSLER CROSSFIRE
CHRYSLER VOYAGER

UUS ! OPEL SINTRA
2,2i
OPEL VECTRA
1,6i/2,0i/1,7D/4WD

Kaubikute,maasturite

•

•

96-98
-05

520/525TD
2,0TD

UUS BMW E46 coupe
!

OPEL CORSA
1,4i
OPEL OMEGA
1,8/2,0/3,0i/aut
OPEL OMEGA B sed/car

Tel 516 4685

•

BMW E39
BMW E46

86
92-95
95

95-00
UUS ! NISSAN ALMERA 5ust
01
1,8i/aut
NISSAN MAXIMA
90
3,0i
NISSAN PRIMERA
-02

Tõrma Tööstuskülas

•

BMW E24
628I
BMW E36 sed/compact/coupe
BMW E38
4,0i aut.

MITSUB ISHI GALANT
MITSUB ISHI LANCER sed/car
MITSUB ISHI COLT

•

Anda üürile tuba k.m. korterist
Rakvere kesklinnas õpilasele või
töötavale naisterahvale. Tel 32
449 16

86
94

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

MB E -klas
MITSUB ISHI PAJERO

•

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

83-94

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

5697 1484

5558 8135

94
94
89
83-90

BMW E28
BMW E34

MAZDA XEDOS 6
UUS ! MAZDA 6 sed

Soovin vahetada 2toalist k.m.
korterit kesklinnas ahiküttega
korteri (al. 60 m2) vastu Rakveres.
Kõik pakkumised oodatud. Tel

Ostan garaazhi Rakveres. Tel

3,0i

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

•

•

ALFA ROMEO 33/164
BMW E30

2,0
HYUNDAI SONATA
UUS ! KIA CARNIVAL
2,9TD/aut
LANDROVER FREELANDER 1,8i
110/11
LADA
LEXUS LS400
4,0i
UUS ! MAZDA B250

•

Soovin osta krundi Rakveres. Tel
5656 4857

3,6i/4,2i/aut

s

Vahetada 2 3toalistkorterit maja
vastu Rakveres või lähiümbruses.
Tel 5372 5862

•

84-92

AUDI 100 sed/avant
AUDI V8 quattro

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

•

vaatama.

AUDI A8
AUDI 80/90/Q/coupe
AUDI 80 B4 avant/sed/quattro

HONDA CIVIC 3ust/sed

•

omanikult. Pakkumised e-mail:
vaalmets@hot.ee. Kontakt : 5629
6583 Hannes. Helista ja tulen

98

FORD FIESTA
FORD PROBE GT
FORD COURIER

•

•

1,8i

06
4,2 i
00
1,8 turbo
1,9 TDI/2,5 TDI -00
3,7I/aut
97

AUDI A3
AUDI A6

FORD ESCORT /OR ION 91/00
FORD SCORP IO sed

5742 0668
Annan Kiviõlis üürile kõikide

•

AUTOLAMMUTUS

AUDI A4 sed/car
AUDI S4/A4

DAEWOO NUB IA car

•

Ostan VAZide uusi plekke, uusi
Vene-aegseid rehve. Tel 5157 395
Ostan auto järelkäru (kasutatud).
Tel 5741 0668

17

KEHALA

VÄI KE-M AARJA
AU TOLAM M U TU S

5887 1954 või 5556 6905

•

•

Mü ü a 2 j o o k s u t a l v e r e hve
13tollistel velgedel. Tel 5811 1555

•

•

.

.

Tantsumuusika igale peole! Tel
5185 318

Tantsumuusikaühemehebändilt
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514
•

9885

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

Arvutite kiire remont Rakvere
kesklinnas. Kätte samal päeval.
Tel 5190 1697
•

K va li t ee t ne
raamatupidamisteenus! Tel 5554
1191 www.websoft.ee
K o g emus t e g a bil . v .
raamatupidaja pakub teenust
kokkuleppelistel tingimustel. Tel
5568 6385
TV ja SAT.süsteemide müük,
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel
5340 7808, e-post: rts1@hot.ee
•

•

•

-

18 Kuulutused
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TV-antennid, digi-, SATTVk om p l e k t id . Müük
(liisingu võimalus). Paigaldus.
Konsultatsioon. Garantii. Tel
515 2235, 325 2179 OÜ Mart Tali
Kaubandus
Polsterdan uksi. Tel 5646 8055
Uute ja kasutatud kodu- ja
•

•

•

tööstusõmblusmasinate
hooldus, remont, müük (tarvikud,
kääride teritus). Rohuaia 20-2. Tel
32 45 085, 5588 429, Priit

Pulgainternetist tüdinud?
Linna parim pakkumine!!!
Interneti püsiühendus
telepilt täiesti hullumeelse
hinnaga al. 5 eurost. L evib
linnas ja maal. Sobib kokku
Wifinet-i seadmete ja Elioni
digiboksidega. Ära muretse,
kui Sul aparaaturi ei ole, me
•

+

anname Sulle need tasuta!!!

Uuri lähemalt: http://www.

Prügiveoteenus, multiliftkallur
ma h a käi va d vah e t a t ava d
kastid. Tel 502 6761, 553 6188,
324 0707
Kallurauto-, poolhaagisauto(tent, platvorm), metsaveoauto-,
•

;

•

väikekaubiku-, buldooseri-(T

ehitustööd. Tehtud töödele

garantii. www.kiviaed.ee,tel

-

130, TD-75), kopplaaduritööd.
Treimis-, keevitustööd (gaas,
e l e k t e r, C O , m e t a l l i lõ ik u s ) ,
teraviljavedu. Kohaletulemise
võimalus. Kuulutus ei aegu! Tel
503 2269
Ve o t e e nu s vä i ke ka l l ur i g a
kandevõime 1,5 tonni või 4 ruumi
küttepuid. Tel 5691 5810
•

,

5394 6666

“S ü s t i m e s e in a d s o o ja k s”
hingava termovahuga. Omame
pikaajalist kogemust hoonete
soo j us t am i ses T h erm O Ü ,
kontakt www.therm.ee, info@
therm.ee, Tel 5660 6010
ruumi
4
või
tonni
1,5
kandevõime

.

:

Ta lv tu l e ku l •Toonime
va hetam e
•Autoklaaside
paigaldus
kilega
USA
autoklaase
p aran d ame t e i e k a t use ,
•

•

Teostame fekaaliveoteenust

ja kanalisatsio onikaevude

aknad, uksed, ahjud, pliidid.

tühjendamist. Feka-Ekspress
OÜ Tel 5194 4298

Te e m e t e i e k o d u k o r d a .
Kolimine, eramute ehitus ja
renoveerimine. Helistage 5278
191 ja töö saab tehtud

Rakkekaevude puhastamine ja
remont. Tel 5574 792
•

telestar.ee või helista tel 5552
5432

Te os t a m e v ä l i s v e e j a
k a n al i s a t s i o o n i t r a s s i
e hi t us t ö i d . M üü m e j a
p ai g a l d a m e s e p t iku i d j a
r e o v e e m a h u t e i d Paku m e
k a j ä r e l m a k su v õ i m a l us t .
•

•

Ve o t e e nu s F o r d T r a n s i t i

-

.

kaubikuga (pikk, täiskõrge). Tel

Tehtud töödele garantii. Küsi
pakkumist tel 5089 375

508 2415
Transport ja kolimine parima
hinnaga. Tel 5695 6535
Transporditeenus kaubikuga.
Hinnad soodsad! Tel 5535 938

Teeme ehitus-ja remonditöid
n i n g vann it ub a d e remon ti .
A i t a m e t e i d s i s eku j un du s e l.
www.kenriko.ee, tel 5083 305

•

KOLIMISTEENUS

Hooldus, remont, ehitus. Tel

•

32 441 03, 5850 1276
P u k s i i r a b i Ve o t e e nu s e d .
Autoabi. Tel 52 06 306, www.
•

puksiir.eu

Elektritööd. Tel 5349 5632

Teeme ehitus-ja remonditöid.
Tel 5612 3743
•

t eenus t

kaubaveobussiga. Tel 554 6353
Veoteenus (kraanaga mudel,
6,2x2.35 KJ 7200). Tel 513 2021
Reisijate ve du 16-, 40-, 49j a 8 k o h a li s t e b uss id e g a . K a
•

5646 0674
Te
e m e evanametalli
h i t u s remon
ja
muud
ning t
lammutus-ja siseviimistlustöid
( ma j a d , sauna d , k or t er id )
•

T ra n s p or d i t e e nu s mu l t i l i ft
k a ll ur i g a ( ma h a käi va d ,
vahetatavad kastid 6, 13 ja 25
m2). Tel 506 3296, 324 5761
Teostan kolimisteenust Ford
T rans i t i k au biku g a . Hi nna d
soodsad. Tel 5695 6535
T rans p or t F or d T rans i t i
kaubikuga 0,35 eurot/km. Tel
5682 1552
T rans p or t F or d T rans i t i
kaubikuga. Tel 521 5849
Ve o ja tõ s t e t e e nu s Raks o
Transport OÜ. Tel 5667 5947
•

-

•

•

•

•

info@wifinet.ee
www.wifinet.ee

RAAMATUPIDAMISTEENUS

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

-

Ehitusfirma teeb üldehitus-,
s i se j a v ä li s t ö i d . E r a m u t e
•

Puksiirabi ja veoteenus. Tel
5208 818
•

Toonime autoklaase USA kilega
Solagard. Tel 522 2511
A u t o kl aas i d e p a i g a l d us
Tamsalus. Tel 522 2511
•

•

-

puitfassaadide soojustamine ja
ehitamine.Tel 5349 1627
Borkholm Ehitus OÜ teostab
ehitustöid (kõik sise-ja välistööd;
katused). Tel 5182 940
•

Akende-uste remont-ja
hooldustööd, paigaldustööd,
t ih en di t e
va h e t us ,
reguleerimine jne. Tel 5116
641 www.servic.ee

Toru- ja sanitaartehnilised
tööd. Tel 53324749

OÜ TENITO

Paigaldame:
fassaadiplaate
sokliplaate
rõdupiirdeid

•

•

•

•

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

Vinni v, Pajus~ Tel 502 7362

Te l 5 11 0 2 8 6

•

A u t o kl aas id e m üük j a
paigaldus. Tel 325 5505
•

TEEME KOMBINEERITUD
SURVEPESUAUTOGA
JÄRGMISI TÖID:

•

•

San.tehnilised tööd. Tel 5830

•

•

Majade värvimine. Tel 5521 048
Parketi paigaldus. Tel 5811 1555

Majade ja korterite ehitus-ja
remonttööd, (kalkulatsioon). 25a
Müün, paigaldan ja remondin kogemus. Tel 5045 560, 32 52 350
õ hk soo j us p u m p as i d j a
KC K Te e m a n t O Ü t e o s t a b
konditsioneere. Tel 502 4944
t e e m an tp uu r i m ist
jne.
5116
Tel
B o il er i t e holdustöd, k ra a n ika u s s i d e reguleerimine
isolatsioonitöid ning väiksemaid
WC-p ottide, dushikabiinide, ventilatsioonitöid. Kontakt
info@
veeautomaatide paigaldus jm
kckteemant.eu, tel 5174 192
tööd. Tel 5680 3249
T eeme me t sara i e t
Teen kindakrohvi (korstnad,
metsaväljavedu ja metsavedu.
soojamüürid, seinad jne). www. Tel 5365 3504
kenriko.ee, tel 508 3305
Viin Rakveres tasuta ära elektriPottsepatööd. Tel 5851 9785
j a g aas i p l ii d i p esumas i na
Pottsepatööd. Ahjud, pliidid,
j a muu d vaname t a ll i n i n g
kaminad, müürid. Tel 5552 8487, autoakud. Kuulutus ei aegu! Tel
Vaiko
5803 3345
Korstnapühkija. Tel 5560 4046
Korstnapühkija, ummistuste
likvideerimine. Tel 5552 8487
7593

•

•

•

,

•

paigldustö,

Veoteenus kaubikuga (1,5
t o nn i ) . Taks o t e l l i m in e ( 6
kohta). Tel 5245 435

-

560

•

•

6,50 eurost
Info ja tellimine 519 616 06

eraisikutele, firmadele. Terrasside
ja varikatuste ehitamine.Tel 5045

vabariigist välja. Kuulutus ei aegu!
Tel 503 2269
Ve o t e e n u s F o r d T r a n s i t i

•

Kuumakse alates

,

•

kaubikuga (furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9,
tagaluuk, 750 kg). Tel 5557 8804
Veoteenus Peugeot Boxeriga (3,3
x 1,8 x 1,8). Tel 5557 1997

Fie Mart Nestor ehitab uusi ja

renoveerib vanu hooneid. Tel

,

O su t an

*

Vesi, küte, kanalisatsioon.

.

•

*

Vild e 14, Rakvere, tel 322 4534

•

fi r m a d e l e j a e r a i s ik u t el e
ü l e v a b a r i i g i . Te o s t a m e
kõ ik e , m i s o n k o li m i s e g a
seo t u d , j a see j uures
so o d sat e hin da d e ga . Alat e s
p a kkim is e s t ku n i kla ver it e
jm. ra skete e sem eten i välja .
Võ t a m e i e g a ü h e n d u s t ja
leia m e ko o s teie pro bleem ile
p ar i ma l a h en d use . O Ü
Kolimised . TEL. 5649 3289 või
kaid o @ko lim is e d .e e w ww.
ko limised.ee

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

*

Kontoriteh n ika Ho olduskesku s

KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel

5052 465

•

•

-

•

•

ÜLIKIIRE

*

Teostame remondi-ja ehitustöid.
Plaatimine, tapeetimine ja muud
maalritööd. Tel 5187 979

•

Arvutite ja p rin terite
kiirh o oldus nin g rem ont.
Tin di-ja tah ma
ka ssettide tä itm ine.
Sülea rvu tite ekraanide
vahetus.
Kvaliteetsed ka sutatu d
sülearvu tid
Ko duelektro onika remont
*

•

Õ m bl us t eenuse d . Hi nna d
mõistlikud. Tel 50 66 303. Ene
•

Tänava-ja äärekivide müük
ja paigaldus piirdeaedade,
terrasside ehitus ; väravate
valmistamine, paigaldus ja
automaatika; haljastustööd;
•

+

•

,

•

•

EHITUS

Kanalisatsiooni-ja sadeveetorus-

tike survepesu ning ummistuste
likvideerimine, settepaakide
tühjendamine ja puhastamine,

tamine, imbkaevude ja torustiku
pesu, välistrasside veega täitmine

-

.

www.kuulutaja.ee

ÄRI-JA TÖÖSTUSHOONETE EHITUS

ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või
1 ¼´´ sisekeermega ühendus).
Fekaali, liiva, muda imemine ja
transport. Sulatame jäätunudka-

•

•

nalisatsioonitrasse.
Veepaagi maht 6 m³, imupaagi

•

•

maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ,
info 5381 9930

*

Lammutustööd
Kaevetööd ja

*

planeerimine

*

•

www.kuulutaja.ee

ELAMUTE EHITUS

•

,

•

EHITUSE PEATÖÖVÕTT

•

kanalistasioonipumplate puhas-

•

•

•

*

Ekskavaatorite rent
Laadurmasinate rent

(BobCat)

*

Sise-ja välistrasside ehitus
RKAMD EHITUS

www.rkamdehitus.ee
RENT tel 5300 2086,
EHITUS tel 501 7047

HOONETE
RENOVEERIMINE

OMANIKUJÄRELVALVE

PROJEKTIJUHTIMINE
DETAILPLANEERINGUD

Kõik tööd
projektist teostuseni!

+372 501 7412
info@tarvaprojekt.ee
www.tarvaprojekt.ee
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PARI MAD HI NNAD!
Paigaldame ja müüme:

KATUSEI D
VI HMAVEESÜSTEEME
FASSAADE
PLEKI KANTI MI STÖÖD
Tel 372 508 8497
tel/fax 325 1730
+

info@tpplekitood.ee

RAAMATUPIDAMISTEENUS,
FIRMA ASUTAMINE
Vilde 6a Rakveres

•

Era mu te, elu ja
äriru um id e suurp uh a stus
Põra n date vah atam ine
Igapäevan e koristu s
Voodite ja voodivaru stu se,
tekstiilmööbli ja vaip a d e
sü vap uh a stu s ja vah up esu
-

(Kuulutaja majas).

Tel 322 0847, 510 6645
E-post solvering.info@gmail.com

•

SOLVERING OÜ

•

•

Kirby
puhastussüsteemiga

EHITUSPROJEKTID
DETAILPLAN EERIN GUD

Sää sta oma

kallist a ega
kutsu NobeAbi OÜ
www.n ob eabi.ee

Tel 504 6542

kiiresti, hinnad soodsad.
RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647

KODU
T eos t ame remon di
ja
e hi t us t öid
t i m i ne
Pl aa
EASile,
•

-

.

kostamine

KAARDID ENNUSTAVAD.
Tel 900 1727. 24H .
h .1,09 euro t/min võ i
TELLI ENNUSTUS
h . 0,75 euro t/m in
www.en nu stu s.ee

tapeetimine ja muud maalritööd.
Tel 5187 979

WWW.VOODRILAUD.EE

Kasutatud väga heas kor ras
e l e kt r i r a d i a a t o r i d ( A i r e l e c
Atlantic), meeste / noorte UUS
k eva d s ü g i s t a l ve j o p e DE
P U TA M AD R E ( S ) r u ll u i s u d
( t üd ru k u t e l e
p oi stele )
•

Müügil:

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

CONTARO OÜ
www.contaro.ee

info@contaro.ee
Tel: +372 5282683
&

h aagiste rent

-

-

,

,

tänavakiv id

,

(Kloostr i, 6 m2),

hamstripuur, metallgaraazh,
värava sepishinged. Tel 5104 147
•

Müüa vähe kasutatud Pioneer

pliit. Inge 5233 824
Müüa täispuidust kummut,
g aas i p lii t j a 3 köö g ik a pp i
(soodsalt). Tel 5566 9310
Müüa ümmargune diivanilaud.
Tel 5698 9047
Odavalt müüa uus diivanvo o di
( S oome
p ä r i t o l u ) j a na t .
na hkp a l i tu ( na i s t e, k a p u u t s i ga ) ,
•

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

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
elektritööd

*

•

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

*

•

•

*

•

•

•

*

*

•

Info tel 51920899

Tel 5191 2784

ja kapuutsiga 2 kevad-sügismantlit
(naiste). Kõigi suurus XL. Tel 5664 8311
M üü a t ä i s k o m p l e k t n e
mahlapress. Hind 120 Tel 5665
6047
Müüa elektriline kapsariiv,
t a tu d
b eez h vann
v äh e k asu
3,
RAKVERE
ma gne t ili ne joo k sura d a j a
ergome eter. Tel 671 7022 või
5183 565
Ülisoodsad immutatud puidust
õuekiiged, klõpsa ja osta muudki
www.alekeskus.eu. Tel 5015 483,
5557 7462, marti@alekeskus.eu
Mü ü a k o r t e r i 2 k a s u t a tu d
•

€.

•

•

*

info@armitec.ee

•

kunstkarusnahkne jope (mütsiga)

*

*

•

LAI

Autode, v äikebusside

,

TELLI TAKSO tel 1700

www.kuulutaja.ee

•

välisust

(2,05x1 m). Üks lakitud

täispuidust koos lengiga (2 paari
v õ t me id ) , t e i ne soo j us t a tu d

(kaetud kunstmaterjaliga), lisaks
võtmed. Tel 5050 320
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Müüa saunavihad ja kaseluuad
kohale toomisega 75 senti tk. Tel
5605 3798
•

Müüa

•

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

€.

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

purunematu plastikuga). Hind
375 (sisaldab transporti). Tel
5673 0411
•

O s t an

LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

•

nõustamine, müük ja
paigaldus

Müü a sae tu d lõh u tu d
-

Ren nlux OÜ
www.rennlu x.eu
in fo @ren n lu x.eu

5344 8787

LOOMAD

(hind alates 325

OSTAME
BUSSIJAAMA VASTAS

Telefon

324 4240

MÜÜA
LÕHUTUD
KÜTTEPUID

Mü ü a s a e tu d ja l õ h u tu d
kü tt e p u id 5 rm a l us t e l j a
võrkkottides (kask, sanglepp,
saar, lehis või kuusk). Hind
alates 3 eurost võrk. Toome
puud riidas teie õue. Tel 5399
3702
•

kasutatud jalgrattaid,
rollereid, ATV-d, võrre
RAKVERE Vilde 14

E-R 9.30-17.00
L 9.30-14.00

Ostan lahtikäiva s öögilaua,
autoklaavi ja õlleankru. Tel 5039
650

M ü ü a l õ h u tu d kü tt e p uu d
lahtiselt ja võrkkottides. Suurem
kogus soodsamalt ja järjekorrata.
Toome puud ise kohale. Hea hind!
Tel 5046 111
Müüa kuivad küttepuud (33-ja
50cm, 40 m3). Väikese koguse (2
m3) transport Rakvere ümbruses
tasuta. Tel 5218 234
Müüa küttepuid (lepp, 33 cm,
50 cm). Kuulutus ei aegu! Tel

•

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA.

Ostan lahtikäiva diivani. Tel

O s t an i g asu g us t k a tk i s t
kodutehnikat ja vanametalli,
vanu raamatuid, toidunõusid,
mööblit. Tel 5673 8790

•

•

€

•

vanaaegse täispuidust
r ii d eka p i ja muu d m ö ö b l i t
sepaalasi. Tel 5558 3686
O s t an n õ u k o gu d eae g se id
mudelautosid. Tel 53449270
Ostan

5695 1163
Müüa küttepuud ehitusjäägist
(kuiv seinapalk ja kuivad laudised).
Võib suures koguses, saagimata
või saetult kliendi soovil. Hind
kokkuleppel kohapeal. Tel 5114
482

,

•

•

ja
nõukogudeaegseid mänguasju.
-

Tel 5079 984
Ostan töölaua, kruustangid,

alasi, saunaahju, pliidiplaadi,
praeahju, okastraati. Tel 5031 849

T eos t ame remon di j a
e hit us töid . Pl aa ti m i ne ,

•

•

tapeetimine ja muud maalritööd.
Tel 5187 979

Müüa uued halumasinad
T aan i s t . El e k t r i
ja
bensiinimootoriga. Hinnad
a l a t es 2250 k m € . I n f o
Rakveres tel 5453 8053 või
mail: aivar@profile.ee, www.
profile.ee
•

-

KÜTTEPUUD

www.toomonu.ee
Müüa lauad ja prussid. IdaVirumaal (Erra), Lääne-Virumaal
( Vir u-Nigula ja Kunda). Kuiv
materjal (okas) Tel 5122 025
Müüa lauapuurmasin 380 V. Tel
5170 0844
•

•

Müüa höövelmasin, seinakäi,

•

Müüa teritatud kreissaelehed

(läbimõõt 60 ja 70 cm). Tel 5391
1667

+

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

1163

•

Ostame 3m küttepuud. Tel 5365

3504

Müüa
KÜTTEPUID
Müü a kü tt e p u id j a
k am i na p u id ( er i neva d
p uu lii g id , p ikk use d ) .
Kohaletoomisega. Tel 514 3328
•

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

ja
KLOTSE
Vinnis
5783 8999

•

Müü a soo d sa hi nna g a
talusealiha. Info tel 5059 151 või
5354 3002
Müüa küülikuliha 12 €/kg. Tel
5354 0168
•

Müüa kartulit “Gala”, vedu.
Tel 5141 338
•

Müüa saematerjali, voodri-ja
p õrandalauda. Tel 5089 215,

:

•

Siiami kass Rakveres otsib pruuti.
Tel 5456 2056

•

•

•

•

-

•

Ostan parima hinna eest märgi-,
postkaardi-ja mündikogusid. Tel
502 9782
O s t a m e h õ b e d a t j a ku l d a
i ga s u g u s e l ku ju l . Ku l d a l at e s
17.00 €/gr. Hansa Antiik Pikk tn. 7
Rakveres, 324 0542

Musta värvi isane õuekass otsib uut
kodu. Tel 5371 2425

•

EHITUS

•

•

•

PÕLLUMAJANDUS

gaasilõikekompl. Tel 5279 486
M ü ü a p l i i d i p l e k k-k e s t ,
keskkütteradiaatorid ja muud
keskkütteks vajalikku materjali.
Tel 5556 9070
Müü a k e t assaa g . Hi n d
kokkuleppel. Lisainfo 5052 899

Ostan audio-videotehnikat,
kulda ja igasugust muud huvitavat
kraami. Raha kohe kätte! Tel 5556
7508

Ära anda valge isane kassipoeg. Tel
32 95 248, 5383 5414

TEL 5695 5572

•

5039 650

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

)€

•

•

SEINA-JA
KATUSEREDELID

Müüme

küttepuud (kuivad ja toored).
Tel 5192 4320

Ostan korraliku lapsevankri
koos lisadega. Tel 5551 9995

ees t i

VIHMAVEERENNID

LASTE ATV-d

Ostan raamatuid “Seiklusjutte
maalt ja merelt”. Tel 5645 1242

vanu

ÜHENDUSKOHTADETA

Suur valik laste
jalgrattaid

•

O s t an

kasutatud vägaheas korras). Tel

Haljalas küttepuid.
Lehtpuu, transport, koorem 5
m3. Tel 5051 528

JALGRATTAD

•

•

•

VIHMAVEESÜSTEEMID JA
LISATARVIKUD

(ühe ja kolme käiguga)
Hiina rollerite, ATVde
kaubad
kõik
ja krossikate remont

•

•

S o ov i n o s t a tra kt o r i r e hv e
6 R 38 ( uus i j a
m õõd us 13 kokkuleppel
5114
Tel
kohapeal.

•

HINNAGA

•

•

,

Tel 508 6435

5873 2803
Müüa küttepuid (kask, lepp ja
metsakuiv). Hind 32 €/ruum. Tel
5365 3504

SOODSA

•

•

523 8503

•

•

•

€.

•

1987

õ una p urus t i j a
mahlapressi. Tel 5558 3686
Ostan seisma jäänud esemeid
-vanast naelast kuni mööblini.
Tel 5079 984
O s t an ma j a p id am i se
likvideerimisel jäänud esemeid
kila-kolani. Tel 5031 849
Ostan vanu vinüül-ja heliplaate.
Tel 5039 650
Ostan pianiino. Tel 5061 351
Soovin osta modemi, millega
saab pulganetti jagada. Tel 5614
2951
•

•

m e t sa k u i v k uus k

Müüa kasut. gaasikütteseade

Junkers. Tel 5662

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

5383 6181
Müü a
k va li t ee t se t
l a m b a s õ n n i k u s t
val mi s t a tu d m a h e ko m p o s t i .
Transpordivõimalus. Lisainfo
telefonil 5053 340, 5259 239
Müü a 4 mee tr i ne 5 p ii g a
k u l t i v a a t o r, k u m m i r a t t a d
kolmnurkhaage. Tel 5170 844

•

-10%

€

katuse-, seina-ja sileplekki

Mü ü a l õ h u t u d kü tt e p u i d ,
( 50 c m ) j a
kask 40l võrkudes (2 €/võrk).
Ka väikesed kogused, transport
Rakvere ümbruses tasuta. Telefon

Kupongi
esitajale
kõik tooted

Müün tunnelkasvuhooneid

€

OÜ ESTMET IE müüb

Müüa kuivad kütteklotsid 40L
kottides. Ostes 100 tk transport
Rakvere piires 40 km tasuta. 1kott
1,60 Tel 5036 867
Müü a k ütt e kl o t se j a
kaminapuid. Vedu tasuta. Tel
-

SUUR VALIK,
SOODSAD HINNAD!

(3x4m, karkass terasest jakaetud

€

Müüa 5kuune lehmvasikas ja
3kuune pullvasikas Virumaal. Tel
•

LÕHUME KÜTTEPUID
MÕÕDUD KOKKULEPPEL
HIND SOODNE
5087 622

•

PÖIALPOISS

suusakomplekt

(komplektis suusad Fischer,
saapad nr 39 ja suusakepid). Hind
180 Tel 5359 0368

•

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

MÄNGUASJAPOOD

Loe

Kuulutajat
interne~s

www.kuulutaja.ee

Müüa toidukartulit „Arielle“,
„Vineta“, „Laura“ 30 senti /kg, vedu.
•

Vahemetsa talu. Tel 5202 036
Müüakartulit “Gala” Objakülas.
Vedu. Tel 5346 6784
•

Müüa vaarika-, sõstra-, tikri-ja
ploomiistikuid. Tel 5398 1891
•

•

Müüa mulda aiamaale v murule

(küsi hinda) suurel kogusel hea
hind. Tel 5376 5551
Mü ü a v a r s t i l ü p s m a t u l e v
mullikas. Tel 5804 1375
•

5397 3270

O s t an h o b us t e l e so bi va t
võrkrullis põlluheina jakuivsilo.
Kontakt: 5037 620
•
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Kuulutused

VANAVARA
jäänud esemeid
vanast naelast kuni mööblini.
Tel 5079 984
Ostan vanu eesti-ja nõukogudeaegseid mänguasju. Tel 5079
•

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

Ostan seisma

www.ennustus.ee

NÕUANDELIIN tel 900 5020.
Kui elumure vaevab ja vajad
hingeabi, anname soovitusi.
Vastame eraelu, tööd ja tervist
puudutavatele küsimustele.
Kõne hind 0,97 eurot/min.
•

•

984
•

,

ALUMIINIUMIST
KATUSE RE DE LID. Õhtuti tel
•

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

METS
•

Firma ostab metsamaterjali. Tel

5365 3504
O s t a m e ka s vava t m e t s a ja
raieõigust. Tel 5365 3504
•

O s t an V ene p ä r i t o l u
kontaktoreid, kaits elüliteid,
raa di o j aamu
saa t j a id
o t s i ll o sko o p e e l e kt r o o n ik a
plaate ja detaile ning militaar
elektroonikat. Tel 5269 976
–

,

,

-

O s t a n v a n u m ä rk e s il t e ,
embleeme. Pakkuda võib kõike!
Tel 5079 984

21

•

Ära anda Türgi Riviera tuusik (8
päeva). Tel 3221 628
Aitame vanainimesi remondi-ja
majapidamistöödel, puudeladumisel ning veame ära igasugust kolu.
Tel 5074 958
•

•

5289 418
Ero otikap o o d HOT LIPS

IGA NÄDAL
MIDAGI UUT JA
PÕNEVAT!

puhvetid, peeglid, kirj.lauad,

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

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

OSTAME KASVAVAT
METSA JA
RAI EÕI GUSI
Metsaraiet eenus
.

Tel 5354 1618
ww w.h a k et .ee

Firma ostab
PALKI,
PABERIPUUD ja
KÜTTEPUUD.
Tasu kohe!
Transport meilt.
Ostame ka
RAIEÕIGUST
(raielanke).
Teeme
METSARAIE
KOMPLEKSTEENUST:
saagimine
Tel 527 4255

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

Tegemist on
finantsteenusega.
Vajadusel konsulteerida
asjatundjaga.

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

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide)

valmistamine,

likvideerimisel.

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

RAHA KOHE!
KOJUKUTSED!

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

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

Info tel 5843 7800

514 1346
•

*

autotransport.

Raha kohe kätte!

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

*

väljavedu*

annab lühiajalist pandita
väikelaenu
pensionäridele.

•

Jurist tel: GSM: +372 50 34 352
Nai sk i n g s e p p R ä g avere 2 0

(Kungla nurgal). Avatud E, T,

MATUSETEENUSED
Kü lmh o idla
Ma tusetarb ed

N 7.30 15.00, K 11.00 18.00.
Kiirtöö! Info 5559 3019
L toast 27 . se p t em b r il k e ll 1 1
psoriaasihaigete teabepäev Tapal
Valve tn 30 Puuetega Inimeste
Koda. Info 5662 7231, Marika
-

-

JANIKA

Tran sp ortteenu sed

JANIKALAATS

AARE ROHUMETS

Mälestavad ja avaldavad
kaastunnet omastele
Aino, Ellen, Kairi lastega

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

info@pohjapuit.ee

T aas k asu t usk au p l us
Ma a r a R a kv ere s Võ i du 5 2
•

(Laenukontori kõrval)

T a h a d p aran d a d a
s e l t sk o n n at a n t s u o sk u s t
või a l us t a d a 0 i s t ? I g a e g a
paar isõppimine pole oluline.
Võimalik individuaalõpe. Tel 32
52 229 peale kella 22.00

RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

surma puhul.

Kallis Urve!
Tunneme kaasa

EMA
kaotuse puhul.

MUUD
•

www.toonklaas.ee

24 h

Aino, Ellen ja Aime

tel 516 4699

Elu on võitluse ahel hälli ja haua vahel.

324 4473

Südamlik kaastunne Peetrile kalli vend
VIKTORI

-

Loe
interne~s

Ta llin n a 15 Rakvere

•

Kuulutajat

www.kuulutaja.ee

Matu setalituse ko rra ld a ja -muu sik

Meie siiras kaastunne isale, emale, õele,
vennale ja nende peredele

–

linast:k aidst, ja

•

Sa meie hulgas säravaim ju olid ja nüüd
see lahkumine nõnda äkki tuli.

Töökaaslased Multi Margerist

Kurb saatus Sind kui lindu lennult tabas,
Su elurada lühikeseks jäi…
Mälestame alati rõõmsameelset
töökaaslast

Avaldame kaastunnetabikaasale,
tütardele ja Õele perega

kaotuse puhul.

Avaldame sügavat kaastunnet
abikaasale ja tütardele.

Haljala lasteaia Jänkurühma

kollektiiv

Ago perega

JANIKALAATSI

JANIKA LAATSI

Gea kaupluse

surma puhul.

kollektiiv ja lapsevanemad

Avaldame siirast kaastunnet Endlile
armsa

ÕE

kaotuse puhul.
Uno ja Sirje
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Danske ja Nordea
paigaldasid üle Eesti uusi sularahaautomaate
Nordea

ja Danske

Bank

asendasid oma ühise sulara-

Weila
27.07.14 Rakvere lin
nast Va h tra pu iesteelt leitud
-

-

ka ss.

13.09.14 Rakvere linn a st Len
nuki täna valt leitud isan e sõb

haautomaatide võrgu 20 väljamakseautomaati uute sularaha sisse- ja väljamakseautomaatidega. Tegu on Eesti ainsa ühise sularahaauto-

maatide võrguga, mida Nordea ja Danske Bank on koostöös arendanud viimased 8

-

-

ra lik ka ss.

aastat.
Pangad paigaldasid käesole-

Jass om aniku ta jää nu d isan e
ko er, kelle h o olim atud o m a
nikud hülga sid ja jä tsid keti
o tsa o ma sa atust ootam a . Algu l oli Jass veidi ku ri, ku n a
kartis ja umbu salda s inimesi,
o li ta ju eeln evalt h alva ko gemu se o sa liseks sa anu d . Ku i
talle sö ö mise a jal ligin ed a et
näiteks toitu juu rd e p ann a ,
siis urises ja nä ita s ha mb aid .
En t ku u d m ö ö du sid ning aja
p ikku h akka s Jass m eie seltsko nn a ga h arju ma. Nüü d ei
tee ta en am to idu an dmise
a jalgi teist n ä gu , vaid ootab
ka nnatlikult, et ta ka u ss täis
p an d aks. Iselo o mu lt o n ja ss
väga vallatu , eriti m eeldivad
talle p allid . Ta lau sa arm a stab
n eid taga aja d a . Tema kä est
siiski p a lli võ tma m in na ei ta
su sest see ta lle ei m eeld i.
Eeln evalt o li Ja ss ketiko er, ent
nü üd on ta õ nn eks a ia s lahtiselt, kuid ketti ega rih m a siiski
ei kard a. Om a iselo om u p o o
lest sob ib Ja ss nii ko d u valvu
riks ku i ka n iisam a seltsiliseks, sest o n väga hea ja suure
süd am ega ku tsa kes in im estelt muu d ei o o ta , ku i ainult
sed a et n a d teda en am ei hülgaks.
-

-

Ton t um b es 3 kuu n e isan e
ka ssip o eg, sa anu d u ssiro htu,

vaktsin eeritud , mikrokiibista
tud ja ka sutab ilusti liivaka sti.

-

,

va suve jooksul uued sularahaautomaadid
kõikidesse
Eesti linnadesse, kus Nordea
ja Danske Bank on esinda-

keskustesse: Solarise, Viru,
Kristiine, Rocca ai Mare, Lasnamäe Centrumi, Ülemiste,
Magistrali, Bravo, Mustika ja
Järve keskustesse. Automaadid paigaldati ka Viimsi kaubanduskeskusesse,
Jõhvi
Selverisse, Narva Fama keskusesse, Rakvere Krooni keskusesse, Pärnus Port Artur 2
ja Kaubamajaka kaubanduskeskustesse, Tartus Lõunakeskusesse ja Tartu Kaubamajja, Viljandis Uku keskusesse
Kuressaare
ning

keskväljakule.

saab

Danske Bank ja Nordea Pank

sularaha sisse maksta euro
kõikides kupüürides.
Uued sularaha sisse-ja väljamakset võimaldavad automaadid on paigaldatud Tallinnas suurimatesse ostu-

haldavad ühist sularahaautomaatide võrku 2006. aastast. Eestis kuulub pankade
ühisesse automaatide võrku

tud.

Automaatidesse

100 sularahaautomaati.

Kuulutaja

-

telt

Piiksu on 4 ku un e isa ne ka ssip o eg, saanu d u ssiro htu , vaktPiiksu
on d4 kuune
isane
kassisin eeritu
ista
tu d
mikrokiib
vaktsineeritud,
mikrokiibistakastreeritud ja ka sutab ilu sti
liivaka sti.

muud

ei

oota,

kui

ainult

-

,

-

-

,

Waila 24.07.14a . leitud Rakvere linn a st Va h tra pu iesteelt,
ka ssip o eg.
-

03.09-03.09.14a . leitud Tap a
linn a st isan e ko er, kiip p uu
dub.
-

Wen ni on u mb es 3 ku un e isa
ne ka ssipo eg, iselo o mu lt väga
julge, sõ bra lik ja tra gi. Armastab vä ga in im esega suh elda
na u dib silitusi ,p a isid ja nur-

hakkab ka ko h e
töö le. Meeldib m än gid a n ii
ü ksi ku i teiste ka ssid ega . So
b ib vä ga h ä sti lastega ja teiste
ka ssid ega . Saanu d u ssiro htu,
vaktsin eeritud , mikrokiibista
tud ja ka sutab ilusti liivaka sti.
ru m o o tor

-

-

Liisa on umbes

1 aa stan e

veid i arglik ko er. Teiste
ko ertega sa ab Liisa h ä sti läb i,
en t in im esi siiski veidi umbu
saldab n in g seega o n vaja tema ga a lgul tu tvu ma s kä ia . Pika p eale ta siiski ha rjuks uue
in im esega , ent p ra egu p eaks
ted a kü la stades temaga p ikema lt a ega veetma , tem a ga
rääkim a talle m id a gi h ea d
to o m a ja ehk ka jalu ta d a
p ro ovima. Võ õ ra ste in im estega ei p ruu gi ta ko he a lguses
ka a sa m in n a . Lo o deta vasti
saab tema st siiski asja n in g
in im esele, kes tem a ga kan
natlik on saab tem ast tored a
sõ bra . Liisa o n saanu d va jaliku d vaktsin eerimised mikro
kiib i n in g u ssiro hu ja on steriliseeritud .
em an e

-

,

,

-

natlik

Ween a 25.07.14a . leitud Rakvere linn a st Va h tra p u iesteelt,
kiisu tüdruk.
-

Ko n takttelefo n 5309 0510
Kasside in fotelefon 516 2473
virum aa@varjupaik.ee
http://virumaa.varjupaik.ee

on,

saab

Lääne-Viru Arenduskeskus
kutsub üles esitama oma
kandidaate
tunnuskirjale
..Sädeinimene" ja „Sädeorganisatsioon". Oma ettepanekuid saab esitada 27. oktoobrini ning tunnuskirja
saajad kuulutatakse välja
kuu aega hiljem, 27. novembril Lääne-Viru Kodanikuühiskonna
Ühisnädala
raames toimuval konverentsil. Tunnuskirja saaja selgitatakse välja elektroonilisel
hääletusel arenduskeskuse
kodulehel ja oma hääli saab
anda alates 3.-24. novembrini 2014.
Lääne-Virumaa arenduskeskuse juhataja Tea Treufeldt
kutsub üles tunnustama aktiivseid kodanikke ja organisatsioone: ..Tunnuskirja anname Lääne-Virumaa koda-

nikule, kodanikuühendusele, kohalikule omavalitsusele
või organisatsioonile/ettevõttele silmapaistva tegevuse eest kodanikuühiskonna
loomisel, arendamisel ja tulemuslikul käivitamisel. Olulisel kohal on erinevate sektorite vahelisele koostööle
kaasaaitamine jaLääne-Viru
Maakonna arengu toetami-

muval kodanikuühenduste
Ühisnädala konverentsil AQVA Hotelli konverentsikeskuses. Ühisnädala läbiviimist toetavad Lääne-Viru
Maavalitsus, EAS, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja
partnerid maakonnast.
Ettepaneku koos põhjendusega tunnuskirja saamiseks
võib esitada kodanik, kodane." nikuühendus, kohalik omaTunnuskiri „Sädeinimene“ valitsus või organisatsioon/
või
„Sädeorganisatsioon“ ettevõte. Tunnuskirja ei saa
määrata kahel järjestikusel
saaja otsustavad Lääne-Virumaa vabaühendused, koaastal samale isikule või orhalikud omavalitsused ja etganisatsioonile. Kandidaatitevõtted lähtuvalt esitatud de esitamiseks tuleb täita
taotlusvorm, mis
ettepanekutest. Alates 03. vastav www.arenduskeskus.
novembrist 2014 saab kandiee. Taotluste esitamise
daatide poolt hääletada aeg on
oktoober 2014.
arenduskeskuse kodulehel.
Taotlusi saabesitada elektTunnuskirja saajad kuulutatakse välja 27. novembril toiasub

lehel

arenduskeskuse

kodu-

täht-

27.

rooniliselt mty@arenduskeskus.ee, kirjalikult posti teel
või tuues isiklikult taotluse
arenduskeskusesse.
Lääne-Viru Arenduskeskus
annab tunnuskirju välja juba
kolmandata aastat. 2012.
aastal tunnustati „Sädeinimese“ tiitliga Mare Vassiljevit oma aktiivse tegevuse
eest Juhan Kunderi Seltsis.
„Sädeorganisatsiooni“ tiitli
pälvisid 2012. aastal Vinni
vald ja Väike-Maarja Põllumeeste Selts. 2013. aastal oli
maakonna „Sädeinimene“
pälvides looVartla, heakorra
Marikaaleviku
tiitli
jaettevõtluse toetamiTudu

se eest. 2013. aasta „Sädeor-

mise

oli Tamsalu
Kuulutaja
kultuurimaja.
ganisatsioon“

Parim mahetootja
on Konju mõisa talu Ida-Virumaalt

-

,

„Sädeinimene“ ja
„Sädeorganisatsioon“ 2014 ootab kandidaate

temast

toreda

-

,

To eta m eid!
Varjupaikade MTÜ
A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

Eesti parimaks mahetootjaks 2014 valiti Konju mõisa
talu Ida-Virumaalt, mis tegeleb põhiliselt kitsepiimatoodete valmistamisega. Parimaks mahetooteks valiti Urvaste Külade Seltsi toodetav
Urvaste kama.
..Klassikalise põllumajanduse kõrvale on tekkinud väga
teadlik mahetootmine. Hektarite arv mahetootmises on
hüppeliselt kasvanud, kuid
peame pingutama selle nimel, et kodumaine mahetoodang jõuaks üha enam ka
valmistoodetena
kaubandusse," vahendas Põllumajandusministeeriumi pressiteenistus minister Ivari Padad sõnu tänukirjade üleandmisel. „Huvi Eesti mahetoodete vastu on järjest suu-

renenud ja ka tootjad oskavad üha paremini mahekaupa välja pakkuda."
Parim mahetootja 2014 on R
Capital OÜ (Konju mõisa talu) Ida-Virumaalt, mis tegeleb põhiliselt kitsepiima
tootmise ja töötlemisega.
Teise preemia sai Arne Kokla
Tõnise talust Hiiumaal ja
kolmanda Ants Schmidt
Tuuma talustVõrumaal.
„Konju mõis väärib tunnustust eelkõige sellepärast, et
nad on väga aktiivselt patanud tarbijate teavitamisse ja tegelenud mahetoidu tutvustamisega. Talu peMartin Repinski
remees
arendab tõsiselt kitsekasvatuse neil on üle 200 lüpsikitse ja tegelevad nii kitse- kui
lehmapiima otsemüügiga,"

nus

rääkis Airi Vetemaa Mahepõllumajanduse Sihtasutu-

Lisaks märgiti konkursil ära
järgmised tooted:
sest.
OÜ La Muu sidrunisorbett
Parimaks mahetooteks valiti eesti maitsete rikastamine
Urvaste Külade Seltsi Urvasvälismõjudega, hea maitseja
tega
ning
kama,
te
rukkileib
teiseÖko
kohaeest
sai
OÜ atraktiivne pakend;
kolmanda OÜ Wilawander OÜ Allew Magusameistri šokolaaditrühvel puidust kinmustsõstrasiirupi eest. Publiku lemmikuks valiti OÜ La- kekarbis eesti maitsete rikastamine
välismõjudega,
Muu Pistaatsiajäätis.
„Valikus oli palju erinevaid hea maitse ja atraktiivne patooteid - piimatooted,mah- kend;
lad,küpsetised. Eriti hea OÜ Koplimäe talu tatraküpsised oma talus kasvatatud
tatra vääristamine;
ka esimene valmistoode ma- Sirloin OÜ vinnutatud liha
helihast,“ ütles
Vetemaa. Traditsioonitruu
esimene
„Parima mahetoote Urvaste eesti maheveiselihast valkama puhul on tegemist tra- mistoode.
ditsioonilise tootega. Tore on
see, et seda kama toodavad
Kuulutaja
-

Pagar

Võtaks

kanepiseemne-

-

meel on, et turule on tulnud

-

-

Airi

kohalikud aktiivsed naised.“
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MÕNE REAGA

Jalgpallurid
tõusid ja langesid

Porkunis joostakse ümber järve

29. jooks jakäimine ümber Porkuni järve toimub eeloleval
laupäeval, 20. septembril. Start antakse Porkuni vana kooli eest, laste minijooks algab kell 11, noortejooksud alates
kella 11.15, käimine kell 11.25 ning põhijooksud alates
kella 12.10st.
Põhijooks ja käimisrada kulgeb ümber Porkuni järve,
orienteeruvalt on raja pikkus 6,2 km. Noortejooksud toimuvad 1,3 ja 2,4 km pikkusel distantsil.
Käijate vahel loositakse auhindu, parimatel jooksjatel on
aga asja autasustamistele, mis noortele algavad kell 12.15
ja põhidistantsi läbijatele 13.15.
Registreerimine toimub stardipaigas. Minijooksul osalemine on tasuta; noortel, käijatel jakepikõndijatel on stardimaks 1 euro japõhidistantsi läbijatel 4 eurot.
Igale lõpetajale pisiauhind.
Eraldi arvestust peetakse ka perekondadele (vähemalt
kolm liiget, kellest vähemalt üks lapsevanem).
Porkunisse saab bussiga, mis väljub Vajangu peatusest
kell 9.45 ja Tamsalust Ääsi peatusest kell 10. Pärast autasustamist sõidab buss sama teed tagasi.

Eesti jalgpallimeistrivõistluste esiliiga 18. mänguvoorus võitis Rakvere JK
Tarvas teist korda järjest
FC Kuressaare, sel korral
3:1, ja tõusis korraks viiendale tabelireale.

19. voo-

rus jäädi aga alla Pärnu
Linnameeskonnale 1:2 ja
langeti tagasi seitsmendaks.
Saarlaste vastu tegid resultaati Sergei Akimov ja
Alari Aunapuu. Üks värav
loeti FC Kuressaare omaväravaks, kuid ohtliku
olukorra tekitas taas Aki-

mov.
Pärnakad asusid JK Tarva
vastu juhtima juba 2. minutil ja minimaalne skoor
püsis pea kohtumise lõ-

puni. Aunapuul õnnestus
85. minutil viigistada,
kuid kolmandal üleminutil sai koduväljakul mänginud Pärnu ikkagi oma

tahtmise.
Kaotsi läinud punkti(de)st
on kahju, sest vaatamata
kesisele hooaja keskpaigale olnuks JK Tarvas vähe-

malt teoreetiliselt jätkuvalt konkurentsis pääsule
meistriliigas, nüüd aga läheb raskeks.
Liiga väravalööjate edetabelis on jätkuvalt kõrgel
kohal JK Tarva väledate
vanameister
jalgadega
Sergei Akimov (pildil, foto
JK Tarva koduleheküljelt),

kes on 17 tabamusega neljandal kohal.
Pühapäeval, 21. septembril algusega kell 17 võõrustab JK Tarvas Rakvere lin-

nastaadionil Viljandi Tulevikku.
Kolmanda liiga idatsoonis
pole JK Tarvas II tabeli tagumisest poolest pääse-

nud. Viimati tehti küll 0:0
viik FC Järva-Jaaniga, kuid
kahe võidu ja ühe viigiga
pole asja kõrgemale kui
eelviimasele kohale.

Neljanda liiga idatsoonis
heiskas SK Tapa valge lipu: viimastes voorudes
mängiti
väga hõreda
koosseisuga, mängijaid ei

saadud enam platsitäitki
kokku, ning nõnda võeti
vastu otsus turniirist loobuda.
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Sport

24aastane Mihkel Koppelmann (nr 10) on SK Tapa käsipallimeeskonna kõige eakam mängija.
Treeneripingilt juhendab raudteelinlasi jätkuvalt Mihkli isa Elmu Koppelmann.

Foto: käsipalliliit

Tapa käsipallurid
jätkavad meistriliigas
verinoore võistkonnaga

Noored tarvad käisid võistlusreisil

BC Tarvas/Rakvere SK korvpallivõistkonnad osalesid
Rootsis toimunud Peak Blackeberg baskeCs junior turniiril.
..Eesmärk oli saada rahvusvahelisi kogemusi skandinaavia
võistkondade vastu ning lisaks arendab pikk meeldejääv
ka võistkonna kambavaimu," lausus treener Märt Raam.
Rakverest osalesid turniiril 2001., 2002. ja 2003. aastal sündinud poiste võistkonnad, treeneriteks Raam, Artur Kusnerov ja lapsevanemana kaasas olnud Erkki Leek.
2002. aastal sündinud poiste turniiril osales 18 võistkonda
ja 62:18 . Veerandfinaalis alistati Polisen Färsta 40:9
japoolfinaalis Polisen Färsta Bla 36:14. Kahjuks olid laevapiletid koju tagasi tellitud varasemaks kui oli ette nähtud
finaalkohtumine ning korraldajad ei soostunud muutma
ka ajakava, seega noortele rakverlastele teine koht.
2003. aastal sündinud poisse üllatasid minikorvpalli reegEestis ja Skandinaavias. Seal mängitakse
platsil neli. Kui meil nõuminutit ning mängijaid
takse (ja lubatakse) mängijatelt agressiivust, siis seal ei toseisval
hi vastaselt palli ära võtta sel hetkel, kui pall
mängijal kahes käes. Palli võis ära võtta vaid põrgatuselt.
Lisaks anti punkte ka siis, kui mängijale tehti isiklik viga.
Rakvere

poisid

võitsid

Blackebergi

Ängby

55:16

ja

Viby

55:16

Lõppeval nädalal alga-

sid Eesti käsipalli-

meistrivõistlused.
Meeste meistriliigas jäi
SK Tapa võõrsil alla

mullusele hõbeda-

meeskonnale Põlva

Servitile 21:29.

Aivar Ojaperv

Tapa meeskond on jätkuvalt
liiga üks noorimaid, keskmist vanust annab võrrelda
vaid Audentese esindusega.
Võistkonna vanim mängumees on Mihkel Koppelmann oma 24 eluaastaga,
pesamunadel Vahur Oolupil
ja Robert Hiiemaal on aga
eluaastaid kõigest 14.

Taimelava
Põhiliselt toetub võistkond
mullu B-vanuseklassis Eesti
meistriks tulnud noormeestele, kel eluaastaid 17-18.
Suuri muudatusi võrreldes
eelmise hooajaga meeskonnas pole. „Nii kummalisena
kui see ka ei kõla, olid mullused mängud meeste meistri-

liigas meile ettevalmistus
B-klassi meistrivõistlusteks,
kus põhieesmärk õnnestus
täita ja meistriks tulla,“ lausus SK Tapa peatreener Elmu
Koppelmann.
Tapa käsipallimeeskond on
taimelavaks teistele Eesti
klubidele, seda märkis hooajaeelsel

pressikonverentsil

ka Koppelmann. ..Tähendab:
oleme head tööd teinud."
Näiteks Kehraga liitus Kaimar Lees, kes käib oma vanema venna Kaspar Leesi
jälgedes viimane on oluline
lüli juba ka Eesti koondises.
SK Tapa hiljutised põhipommitajad Aleksander Oganezov ja Rail Ageni mängivad elu- ja töökoha tõttu
-

Viimsi meeskonnas.
Üks uus, aga samas oluline
mees on SK Tapa võistkonnas ka: väravavahtide „sektsioon“ täienes Kehrast pärit
Kristian Käbiga, kes kuulub
Eesti kuni 20aastaste koondisesse.
Avavoorus saadud kaotus
polnud midagi katastroofilist: kaheksa väravaga allajäämine Servitile oli ette arvatav või isegi parem arvatust. SK Tapa resultatiivseimad olid Mihkel Koppelmann 7 ja Rait Ageni 4 väravaga, kes on ka Tapa praeguse koosseisu kogenuimad.
Vastaste treener Kalmer
Musting laitis oma meeskonda nii kaitses kui ka rünnakul ja kiitis kaudselt SK Tapa väravavahte: „Viskasime
kuuelt meetrilt lubamatult
palju nende väravavahi pihta." Koppelmann: ..Serviti pidi pingutama, aga võitis teenitult ning meil võidušanssi
polnud. Olen Tapa mängu ja
meestega rahul, kuigi mõni
mängija oleks võinud rohkem silma paista. Vastane oli
meist individuaalselt üle ja
ise kartsin, et peame rohkem
palle võrgust välja võtma."
Järgmises voorus, mis toimub 25. septembril, võõrustab SK Tapa mullust meistrit
Kehrat. Nagu eelnevalt mainitud, toimub ka väike vennatapp, sest HC Kehra/Horison Pulp&Paper särgist tulevad väljakule Tapalt pärit
Kaspar ja Kaimar Lees. Avavoorus olid mõlemad muide
oma praeguse meeskonna
esimesed viiulid
Kaimar
viskas
resultatiivseimana
Valga meeskonna võrku 9
palli, Kaspar lisas 7.
-

Kaheksa meeskonda
Käsipalli meeste meistrilii-

gas mängib tänavu kaheksa
meeskonda. Värska Originaali enam pole, sest ühines
oma baasklubi Põlva Servitiga. Uustulnuk on aga Valga
Käval põline käsipallikants,
kes 90ndate alguses korra ka
Eesti meistriks tuli. Lisaks
Põlvale, Valgale ja Tapale
mängivad meistriliigas HC
Kehra/Horison Pulp&Paper,
Viljandi HC, Audentese SK.
HC Viimsi/Tööriistamarket
ja Aruküla SK.
Omapärane on uustulnuka
Valga Kävali koosseis: sellest
leiab pea platsitäie 45-50aastaseid ..vanamehi", kuid ka
18-19aastaseid tulevikulootusi. Kusjuures need „vanapole sugugi
papist
mehed"
poisid, mitmed
neist (Jaanus
Rätsep, Hendrik Karlson,
Mart Liinat)
omal ajal
-

on

kuulunud Eesti koondisesse
meistrimedaleidki on neil
kapis üksjagu.Hendrik Karlmängis Valga meeskonsiis, kui taasiseseisnas
vunud riigi algusajal Valga
meistriks tuli. 50aastasena
ja

son

juba

on

ta meistriliigas

ning kostitas

voorus kolme

tagasi

HC Kehrat avaväravaga.

Erilist tähelepanu Valga Kävali kooseisust väärib aga

Andris Celminš. Läti

juurte-

ga ISaastane Valga noormees on üks viimaste aastate

andekamaid Eesti noorkäsioma võimeid demonstreeris kohe avavoorus, visates mulluse meistri
pallureid ja

ta

Kehra võrku kogunisti 20
palli. Seda olukorras, kus
Kehra teadis, et Valgamängujoonis
üles ehitatud
ju „vaCelminšile mängutemnamehed" kiire
poga kaasa traavima, vaid
loovadvõimalusi oma noo-

on

ei

hakka

lite

on

erinevused

6x4

on

aastal sündinute turniiril osales kümme võistkonda,
BC Tarvas/Rakvere SK sai alagrupis neli võitu ehk saavutas täisedu: Kälvesta üle
Spanga 46:16, Akesperga 36:23,
Poolfinaalis
tuli meie poistele vastu Spanga võistkond, kellest saadi
jagu 46:13. Finaalis alistasid rakverlased taas Akesberga,
sel korral 50:27.
2001. aastal sündinud poisid saavutasid teise koha. Män2003.

kes

jaotati kahte alagruppi.

61:10,

Ängby

48:31.

II

tuli kuus kohtumist, ainus
saadi finaalis. Alagrupis võideti Stockholmi Alvik Basketi I võistkond 66:15,
Uppsala 40:15 ja
Blackeberg 45:12.
„Võidud tulid suured, aga sain mänguaega võrdselt jagagida

kaotus

da," rõõmustas

treener Raam. „Ründes

on

said

enesekindlust

just need poisid, kes tavaliselt
rohkem vahetusmängijad."
poolfiVeerandfinaalis alistasid lääne virulased Viby
naalis Spanga 54:20.
Finaalis oli vastaseks kaitses hästi tegutsenud Solna Vikings. Rakvere poisid võitsid poolaja 18:10,kuid kokkuvõttes olid paremad rootslased tulemusega 35:32.
49:24,

Võidukasse BC Tarvas/Rakvere

SK

2003. aastal sündinud

poiste võistkonda kuulusid Martin Krooben, Ilja Deljanski, Tristan Bergmann, Kristjan Kroos,
Kuhi, Steven
Marko

Sarap, Gregor Rauman, Gregor-MathiasBamberg, Jesper
Remsel, Tauri Veevo, Oliver Pere, Romet Ritari ja juhendaja Artur Kusnerov.

Tarvas/Rakvere SK
aastal sündinute võistkonda
kuulusid Markus Kudi, Markus Mikenberg, Karmo Pruual,
BC

2002.

Marko Vahtra, Marc-Erik Leek, Carl-Maiko Meiner, RasLempu, Hendrik Johann Kerm, Madis Laadre, Janari
Alavere,
Kert Alliksoo,
Martti
Antero
Aadli ja treener
Tarvas/Rakvere
SK
sündinute
võistkonda
kuuluVigolainen,
Tammiksaar,
sid Jürnas
Kristo
Martti Pilli,
RagnarLeppikus, Erik Vent, Martin Laandu, Markus Saaver,Magnar Martins, Kaspar Räästas, Dmitri Savtsov, Andreas Poolen, Reigo Sipria ja treener Märt Raam.
Kuulutaja
Ra gn ar Lep p iku s, Erik Ven t, Martin La a n d u , Marku s Sa a
ver, Magnar Martin s, Ka sp ar Rä ä sta s, Dmitri Sa vtsov, And
rea s Po o len , Reigo Sipria ja treen er Märt Raam .

mus
Erkki

BC

Leek.

Timo
2001.

-

-
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Tasub teada
TALLINNA UUDISED

Tallinn tähistab autovaba päeva
Keskkonnasõbraliku liikumise kuu tippsündmuseks on
autovaba päev, mida Tallinnas tähistatakse pühapäeval,
21. septembril algusega kell 10 Mustamäel Männipargis.
Lapsed saavad osa võtta jalgrattavõistlustest, mis toimuvad Keskuse tänaval. Samuti lõbustab lapsi keskkonnasõbraliku liikumisekuu maskott Snupsi, võimalik on hüpata batuudil ning sõita ponidega. Autovabal päeval toimuvad seminarid ja töötoad Ökomässu telgis, kus huvilisi
õpetatakse näiteks tegema ökovärve ja -krohve.
Tallinlastel on võimalus lasta kontrollida oma tervisenäitajaid; võtta osa jalgsimatkast ja jalgrattaretkest; teha
proovisõitu Renault elektriautoga; tutvuda huvitavate
toodetega ökokaubatänaval jpm.
Kell 12 antakse start orienteer urnis võistlusele ühistranspordiga, mida korraldab Tallinna Transpordiamet. Päeva
lõpetab meeleolukas N-Euro kontsert.
Tallinnas hakati Euroopa liikuvusnädalat korraldama 11
aastat tagasi ning rahvusvahelist autovaba päeva on Tallinnas korraldatud juba alates aastast 2000. Kolmandat
aastat järjest viib Tallinna linn septembris läbi keskkonnasõbraliku liikumise kuu.

järvel

suvekuudel

10 uut teadetetahvlit (pildil, foto valla koduleheküljelt). Lisaks on Tapal
nüüd 20 uut metallist prü-

aga omakorda loodud E.
,

Bornhöhe romaani “Vürst
Gabriel ehkPirita kloostri
viimased päevad” ainetel.)

gikasti,

Tänases, artiklisarja viiendas

Keskväljakul

ja

Õuna tänava mänguväljakul uued pingid, muusika-

osas tuleb

juttu kultuuritekarikaturistist ja
isiksusest, kes eesti kirjandusellu on jäädvustunud kui
gelasest,

kooli

rutada inimesi rohkem

oma lemmikloomade järelt koristama.
soetati sel aastal
Kokku

pargiinventari

mõisas 17. veebruaril 1862.
Tema
olimõisa aidamees
ja ema lihtne talutüdruk.
isa

kodus,

euro

guväljakute paremaks ja

hea hariduse. Mõnede alliõppis tulevane
kate kohaselt
hoolikalt
Piiblit veeri- 1889. aasta jaanuaris astub vaenutsevate jõudude suhdes.
Bornhöhe Tartu ülikooli, et tes. Nii jutustustes „Tasuja“
Edasi jätkas nooruke Eduard õppida filoloogiat, kuid jätab kui rahvusromantilist
..Villu võitlused" on jõudu
tunharidusteed Tallinna W. õpingud pooleli, põhjenda- japriiuseotsingutestkantud
Kentmanni nime kandvas des seda sellega, et kirjutategutsemistahet.
ja hiljem kreiskoomine huvitavat teda palju Bornhöhe teose „Vürst Gablis,mille lõpetas edukalt enam.
riel ehk Pirita kloostri viima1877. aasta kevadel. Juba Sama aasta veebruaris leiab sed päevad"põhjal on valnoorena hakkas Bornhöhed tema päevaraamatust järg- minud kõigile eestlastele
väga huvitama eestlaste hamise üksikasjaliku ülestätuntud kultuslik mängufilm
riduselu käekäik. Sügal sü- henduse: „01en lõplikult ot- ..Viimne reliikvia".
dames unistas ta koolmeistri sustanud hakata tegelema
Vanemas eas väheneb Borametist ja pidas iga päev re- sellega, milles ma end kõige nhöhe kirjanduslik aktiivsus.
gulaarselt päevaraamatut. paremini tunnen, ja see on Viimaseks piisaks, mis
Kuni 1893. aastani tuleva- kirjutamine meie rahva va- nibkirjanduselust lõplikult
se kirjamehe biograafia väga nast ajast ja tegemistest, sest tagasi tõmbuma, saab tõdemitmekesine ametite poomida enamat saab teha rahmus, et
aastal keelab
vaim,kirjasõna
lest: ta töötas mõnda aega vuslik
üksnes
kui mittekaudu.“
kasvariigikord ajalooliste
tollane
joonestajana, seejärel abiKirjaniku ameti
reisimise romaanide avaldamise.
koomeistrina Põltsamaa ki- kõrvalt ei katkestanud Bor- Oma eluviimasel kahekümhelkonnakoolis ja koduõpesidemeid ka oma sünnel aastal ei avalda Bortajana Matsalu mõisas.Sanipaigaga ning käis Kullaanhöhe enam ühtegi teost,
muti kirjutas takaastöid Tal- rus nii tihti, kui olud seda põhjendades seda järgmiste
linna saksa ajalehtedele ja võimaldasid. ridadega
päevaraamaaastal, otsustades lõpoli mõnda aega ka teatrikriitus: „Rahu pean ma enese
tik.
likult kodumaale jääda kü- mina ja kirjutamise vahele
Tõelise kirjanduse juurde lastades sünnikodu, kirjeltegema, et mitte minna paaga juba dab tavahtrapuud,
jõudis
suure hardumusega
millelt sühuksisse oma sisemiste
väga varakult. Olleskõigest gistorm jämeda
oksa ära veendumuste vastu ja anda
17aastane, avaldas ta ajaloopõhjust raevule, mida tun„Selle vahtra
lise jutustuse „Tasuja“, mis Tarapiitaga olid mul lapsemeie kodumaal
ilmus 1880. aastal ja millest põlves omad jutuajamised nutsevate jõududega koos
võib leida palju rahvuslikke ajada,“ tõdeb ta oma päeva- elades."
(1894).
motiive kirjaniku lapsepõl- raamatu lehekülgedel.
aastal asub Bornhöhe
vemaast VirumaalKullaarus. Eduard Bornhöhe loomingu elama Tallinna ja saab seal
..Tasuja" ilmumine toob
kandvama
moodustarahukohtunikuna. Borti kirjandusse ka uue, ajaloo- vadki romantiliste mõjutusnhöhe sureb 17. novembril
lise romaani zhanri. Järgne- tega seiklusjutustused eestaastal. Ta maeti Kopli
vad „Villu võitlused" (1890)
ja
kalmistule,
laste vabadusvõitlusest
mille nõukogude
ja „Vürst Gabriel ehk Pirita teotahtest. Kummalise sügavõimhävitas, ja hiljem maeti
kloostri viimased päevad"
veendumuse jõul kä- ta ümber Tallinna Metsakal(1892).
kirjanik neis juttudes mistule.
sitleb
va d „Villu võ itlused“ (1890) eestluse eneseotsinguid, mistu le.
ja „Vürst Gabriel ehk Pirita kuid
küllaltki kriitiline
klo o stri viim a sed p ä eva d“ eestlu se
eneseo tsin gu id ,
Karin Hansson
(1892).
ku id on küllaltki kriitilin e
lugema

85

tahvlitele ning vallamän-

sei-

sule vaatamata soovisid vanemad, et poeg omandaks
kirjanik

12

eest, kinnitab valla ametlik kodulehekülg. Järgnevatel aastatel on plaan
panna suuremat rõhku
linna kultuuriteadete

Eduard Bornhöhe sündis

majanduslikule

koos prü-

gikastiga.
Sügisel lisandub Tapale
kaks koerte väljaheidete
kasti kilekottidega, etjuu-

teisest küljest kirjamehe-

Raskele

juurde paigaldati

jalgrattahoidja

Rakvere lähistel Kullaaru

Aivar Ojaperv

isa

kõrval

rääkis Klaassen. ..Sellel aastal olid inimesed juba harjunud, et valve olemas ja
sellega kaasnevad teatud
nõudmised.'4 Rahule jäid mõlemad osapooled.
Rannavanema sõnul
Harku rand
200 meetrise
pikkusega väikerand, kuhu palju rahvast ei mahu tava-

on

on

Valla küladesse paigaldati

mis

11

kujunemislugu.

maksimaalselt hästi teha,“

vata. Kehtiv

Kes

mist “Viimnereliikvia

rekonst-

välja kõik kesklinna lillekastid. Uusi kaste on kokku 37 ja need maksid kokku 2620 eurot.

eestlaste seas väga tuntuks.
siis ei teaks: ..Tegelikult
olen mina Liivimaa parim
ratsutaja.“ (Lause kultusfil-

kelle jõulised ajatud teosed on üsnatugevalt mõjutanud kogu eestluse mõtte- ja

see

uue linnamööbli

andmete põhjal vahetati

kujunenud
teoseid,
rit
sikalisi
tsitaadid
on mis
aluseks
mängufilmidele,
millestpä-

ga,

me

päevadel

Ei ole just eriti raske eesti
kirjandusest tuua välja klas-

ja

harjutada. „Eks
ise
ka pingutusime veidi üle,
ju meie vabatahtlike
oli
vetelpäästjatele esimene
aasta jatahtsime kõike
dega

Tapa vald soetas
Tapa kesklinna

mees onEduard Bornhöhe.
Ühest küljest on tegemist isikuga, kes oli nooruspõlves
suur unistaja ning romantik,

turvalisust taganud rannavalve tegi lõppenud hooajast kokkuvõtteid. Rannavanem Madis Klaasseni sõnul oli eelmisel ja lõppenud
suvel päris suur vahe.
Kui eelmisel aastal Harku
rannavalvega algustati, siis
oli päris tükk tegemist, et
inimesi reeglite ja eeskirja-

MÕNE REAGA

rueerinud
omavalitsus
soetas ka rohkelt uut tänava- ja pargiinventari.
Valla kodulehel avaldatud

kirjamees „kahe näoga". See

Harku rannavalve tipp-päev:
600 inimest ja 67 korrarikkumist
Harku

EDUARD BORNHÖHE ki-rjame s „kahe näoga“

oma

ja

seal käivat rahvahulka suhteliselt lihtne turnorm ütleb, et 200 meetri rannariba kohta

peab olema vähemalt üks vetelpäästja jakogu vaatluspunktis mitte vähem kui 2 vetelpäästjat. Harkus oligi igapäevaselt kohal 2 vetelpäästjat.
Kõige kibedam rannapäev oli 30. juuli, kui õhusoojust oli
ja veesoojust 26 kraadi. See tõi randa hullumeelsena
tunduva arvu inimesi Sel päeval oli ka rekordarv
avaliku korra rikkumisi inimesi tuli karmimal või leebemal viisil korrale kutsuda 671 korra.
Kokku oli Harku
kolme kuu jooksul 263 korrarik26,5

600.

-

rannas

kumi
st, esmaabi osutati..Klaastaarast
341 korral, neist20korral lõikehaaoli tegemist
lõikehaavadega.

põhjustatud

vad - kas sõrme,

jalga või põlve. Õnneks uppumisolukorda ette ei tulnud ning ka järelvalveta lapsi oli suhteliselt
vähe - neid võis kahe käe sõrmedel üles lugeda. Üks tõsisem lugu juhtus autoparklas, kus rannavalve pärast kahe
mehepojanugade välgutamist pussihaavu saanud mehele

kiirabi saabumiseni esmaabi osutas. Saatuse tahtel oli siis

tööl korraga kaks noort naisrannavalvurit, kuid kes tänu

da

algkoolis

sun-

on

1893.

,

da

ja

nhöhe

oma

1893.

ja

noormees

vana

ja

murdis.

Festival Kalaturul

vana

nen

Laupäeval, 20. septembril kella 10-16 toimub Tallinna Ka-

ma

vae-

Kus on
Sinu
reklaam?

1919.

laturul (Kalaranna 1) kalafestival.
Kalafestivalil toimuvad Ecofarmi koolitused teemadel,kas
kala on värske või mitte; millist kala osta; milline kala on
tervislik. Ühtlasi toimuvad mitmed loosimised, viktoriinid
ning tegevused lastele.
pannud ka mitukümmend

Ecofarm on auhindadeks välja
suitsukala. Peaauhinnaks on

suitsutuur.

Muuhulgas
Toimub

saab osta sibulat

ja

teisi

köögivilju.

kontsert, esineb puhkpilliorkester. Päevajuht

on

Jaan Kirss.

ees-

osa

tööd

1923.

vama

on

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

Küülutaja
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VILLU VANE meenutas
oma autoinspektoritööd
inimesed hakkasid kohe pa-

Rakveres tegutsev Eesti
Politseimuuseum jätkab kogenud politseitöötajate memuaaride
kogumist ja salvestamist. Selle nädala kolmapäeval meenutas
oma teenistuskäiku
Villu Vane.

haselthelistama,' 4
Vane.

„OH aeg, kui liiklusuu-

dised olid eetris lausa neli
korda päevas. Mäletan väga

Aga selletööpeale olen
muude ettevõtmiste kõrvalt
jäänud tänase päevani, olen
liiklusohutusest rääkimisega

elust."

ju lugupeetum ja

valt värises ja olin üleni higi-

ne.

Praegu on Villu Vane ametis
Maanteeameti liiklusohutuse osakonnas, kuid eelkõige
on ta tuntud kui raadiohääl,
kes loeb ette ja kommenteerib liiklusuudiseid. Ning see,
et hetkel on ta n-ö mundrita
mees, tuleneb pigem struktuurimuutustest riigi ametkondades kui Villu Vane enda otsustest, sest praktiliselt
kogu oma töömeheelu on ta
tegelenud liikusohutusega:
alustas
autoinspektsiooni
keskvalitsuses, on töötanud
ka Liikluspolitsei büroos ehk
n-n trassipolitseis ja Tallinna
Liikluspolitseis.

suurema osa oma

tegelenud

Vanad telesse,noored
raadiosse

Villu Vane sõnul eksisteeris
ka avalikkusega suhtlemisel
omal ajal

kindel hierarhia.

Tema koos Johannes

Piritaga

käis liiklusest rääkimas raa-

dios, televisioonis kui pres-

tiizhsemas asutuses esinesid
ametikohal töötavad mehed: Hellat Rumvolt,
Ants Väravas. „Rein Karemäe

kõrgemal

ja tema ..Ringliiklus"

oli ikka

juhtkonna pärusmaa,"
kis

Villu Vane,

peal

Esimeses raadioeetris
hääl värises

..kuigi

mär-

vahe-

võeti ka mind sellesse

kampa.

Samas meenub mul-

le, kuidas mul endal raadio

otse-eetris
sisja

ma

vaidlema
teed

pool

Villu Vane (vasakul) ja Eesti Politseimuuseumi direktor Andrus Eesmaa.
võimalus oli pärast kooli
minna tööle autoettevõtte
logistikuks, aga see valdkond
mind eriti ei paelunud, mind
kiskus rohkem masinate
poole. Kahjuks oli aga algajal
inseneril ses teises pooles
vähe võimalusi: alustada tulnuks suhteliselt ..kanalilähedasest" ametist. Viimasel
kursusel oli aga aine liiklusohutusest ning see tundus väga huvitav. Ja kui mind au-

Kas politseil on või oli trahviplaan?
„Käsi südamel: ei olnud ega ole,“ vastas Villu Vane. „Aga
tõsi on see, et politseinikud said ja saavad lisatasu ning
kuidagi tuli nende panust hinnata. Kindlasti on üheks näitajaks ka tehtud trahvide hulk. Kui mina selle asjaga tegelesin ja lisatasusid määrasin, siis ma vaatasin, kui ühtlaselt on mehed trahve määranud: kui kolmel päeval oli 0
trahvi ja ühel 20, siis oli selge, et mees on põõsas passinud
ning patustajaid sihilikult jahtinud.“

Ja veel: 90ndate alguses kehtis Eestis kord, millesse saab
samuti kaheti suhtuda: nimelt laekus osa politsei poolt
määratud trahvidest kohaliku omavalitsuse eelarvesse.
KOVid omakorda toetasid selle rahaga politseid, ostes neile varustust. Eesti riik ostis politseinikele korralikud kiirusemõõtjad muide alles 1997. aastal, enne seda aeti läbi
KOVide poolt ostetud Stalkerite, nõukaaegsete uunikumide või lausa stopperitega. „Kusjuures kiiruseületamist
vaidlustati väga harva, olgugi et mõõteriistad olid algelised ,“ ütles Villu Vane.

keskvalittoinspektsiooni
susse sisuliselt sama asjaga
tegelema kutsuti, siis ei olnud pikka mõtlemist."
Pärast kolme aastat tööd pa-

kuti Vanele võimalust hakata

Foto: Aivar Ojaperv

toona oli vaid üks raadio-

mis

peab
Piritaga
Johannes
asulavälisel
läksin,
kummal

alal jalakäija kõndima. Mina
raiusin kui rauda, et paremal, mis oli muidugi vale."
oktoobril tuleb muuseu-

oli

pal-

ka kardetumseltskond kui tava-

line miilits.Kui viimaste

üle visati sageli nalja, tuumaks sageli harimatus ja

rumalus,

siis

autoinspek-

saa-

juba
mats ei
nud.

toriks

iga

Autoinspektsioon tegeles

ka valdkondadega, mis tänaseks pole enam sugugi
praeguse politsei pärusmaa: näiteks autoregistriga, teede, raudteeülesõitudeülevaatuse
muu
ja

sellisega.
Autoinspektsioonis töötas eestikeelne ja -meelne

seltskond, 11 kinnitas Villu
Vane. „Suuresti oli selle taga autoinspektsiooni

on

-

võlumärk,

kokku

jook-

sarnast)

7.

NLI tähendab noort liiklusinspektorit ja vabatahtlikult-sunniviisiliselt pidi NLI rakuke olema igas koolis.
Mõnel pool eksisteeris see vaid paberil, teises kohas ka üsna aktiivselt. Noored inspektorid said autoinspektsioonis
koolitust ja neil olid ka teatud volitused: näiteks omasid
nad õigust korrale kutsuda omavanuseid jalgrattureid.
Siinkirjutajal on hästi meeles, kuidas suured poisid, kel
NLI märk rinnas, väiksemate kallal oma võimukasutasid:
lihtsalt kiusamise mõttes keerati jalgratta ventiil välja ja
mine siis koju kuidas tahes.
Ühiskondlik autoinspektor oli aga liiklusinspektorite suhteliselt su urte vo litu stega vab atah tlik ab ilin e. „Üh iskon d
likud tegid ära suure töö, korraldasid reide ja võtsid patustan u d juhte rid amisi vah ele,“ kin n itas Villu Vane. „Mõ ne
piirkonna ühiskondlikud olid lausa legendaarsed, näiteks
Paide rajooni omad. Autojuhid hingasid kergendatult, kui
Järvamaa piir selja taha jäi.“
Nagu nõukogude ajal ikka, kippus käsi kohati ka kätt pesema. Kahtlemata oli ühiskondlike autoinspektorite seas
palju ideelisi mehi, kes tahtsid liiklusohutusele tõesti kaasa aid ata ku id ava lik sa la du s o li ka see, et ü h isko n dliku
liikm ep ilet o li võ lum ärk, m is a itas en dal vä iksem ast p a
tu st p uhtana p ää seda . „Siiski tuleb m a in id a , et üh iskon d
likuks in sp ektoriks igaüks ei sa a nu d, o li ikka p äris p õh ja
lik sõ el,“ lau su s Villu Van e.
oli

juhe

litseiniku

keskvalitsuse legendaarne
jaam kahe programmiga ja misse külla Jüri Pihl, ürituse
juhtHellat Rumvolt,kes
liiklusuudised olid Vikerraaalgus
kell 19.
dio üks kolmest vaalast ilmaa lgu s o n kell 19.
teate ja sünnipäevaõnnitluste kõrval. ..Mitte ühtegi neis
kolmest ära jätta ei saanud.
Kuidas presidendiprouat taga aeti

Kes oli NLI ja ühiskondlik autoinspektor

liikmepilet

Riiklik Autoinspektsioon oli eestimeelne
haritud meestega

ja

Nõukogude ajal olid tavaline miilits ja autoinspektsioon kui kaks erinevat
asutust, kuigi vorm oli
meestel ühine. Autoinspektorid, ka ühiskondlikud autoinspektorid (midagi tänapäevase abipo-

hästi oma esimest tööd raadios - kuidas hääl väga tuge-

Aivar Ojaperv

Villu Vane on sündinud Kasahstanis, kus ta vanemad
(sunniviisiliselt) uudismaad
harisid,
üles
kasvanud
Ida-Virumaal Kohtlas ja
keskkooli lõpetanud Kohtla-Järvel. „Töö autoinspektsioonis ei olnud tegelikult
mu lapsepõlveunistus," kinnitas ta, „kuigi üks mu toonane sõber mäletab, et võmmi ja pätti mängides olevat
mina ikka võmm tahtnud olla."
Kõrghariduse omandas Vane
TPIs (praegu TTÜ), lõpetades mehaanikateaduskonna
autoeriala 1980. aastal. „Üks

muheles

aitas endal

väiksemast

pa-

-

-

-

Villu Vane meenuta s üht juhtum it, ku i „presid en dip rou a“
musta Volga pihta oleks ääre pealt tuli avatud. Proua nime
jättis ta mainimata, aga igaüks võib ise oletusi teha, kui on
teada, et see juhtus juba taasiseseisvunud vabariigi ajal ja
üheks osapooleks oli trassipolitsei, mis lõpetas eksisteerimise 90ndate teises pooles.
„Trassimehed nägid Virumaalkihutamas üht musta Volgat
ja an dsid p eatu m ismärgu an de,“ meenuta s Van e. „Au to
juht ei reageerinud ja kihutas edasi. Minu mäletamist
a eg o li siis m etmö öda tehti jub a ka ho iatu sla su d õ hku
sik, liikluspolitsei oli korralikult relvastatud ja sageli maksis vaid toores jõud. Lõpuks jäi auto siiski pidama jakõigi
üllatuseks astus sellest välja presidendi abikaasa. Seletamist ja selgitamist kõrgemal tasemel oli palju, kuid milles
siis meie mehed süüdi olid: nemad tegid ju oma tööd, ürita sid kih utavat autot p eata d a .“
Trassipolitsei ehk ametlikult Liikluspolitsei büroo eksisteeris uue vabariigi algusest kuni 90ndate lõpuni, pidades
korda kolmel suuremal maanteel: Tallinna-Pärnu-Ikla,
Tallinna-Tartu jaTallinna-Narva. Ka Rakveres oli trassipolitsei jaoskond. Trassipolitsei ei allunudkohalikule prefektuurile ja see tekitas ametkondadevahelisi hõõrumisi.
„Eks see võis olla ka üks ametkonna likvideerimise põhjusi, ku igi va stuseis m eeste endi p o olt o li suur,“ lausu s ka ise
tol ajal trassipolitseis töötanudVillu Vane. „Ka minu arvates oli tra ssip olitsei likvideerim in e va le otsu s.“
-

–
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Väike-Maarja
Seltsimaja hooaja avamine
4. oktoobrilkell 11 talutoidupäev, laat, hoidistekonkurss
Tähelepanu, hoidistajad! Pühendame tänavuse hoidistekonkursi pihlakale maagilise mõjuga kodumaisele vitamiinipommile. Selgitame välja parima magusa, soolase ja
Ahhaa!-elamust pakkuva hoidise. Konkursil osalemiseks
too kell 10-10.30 kaks purki/pudelit vähemalt 0,51 hoidist
koos retseptiga seltsimajja korraldajate kätte. Tulemused
tehakse teatavaks kell 15.
Lastele mängu- ja õpitoad. Tegevust ja maitseelamusi jagub kogu perele.
Kell 11.30 viisikandle õpituba, sügisandide japuude mõistatamise mäng. Selgitame välja huvitavaima talutoote toi-

dukauba ja tööstuskauba seast.
Kauplema ja oma tooteid näitama on oodatud kõik, kes
müüvad talutoitu, põllumajandus-, aia- ja metsasaadusi,
talutehnikat, käsitööd ja muudki vajalikku tööstuskaupu.
Laadale on kauplema oodatud Eestimaine kaup.
Kell 19 Väike-Maarja seltsimaja hooaja avapidu. Haljala
kultuuriinvasioon Väike-Maarjas:
Õhtut sisustavad näiteringi etendus “Külaline Philadelphiast”, Rahvatansturühm “Segapidi”. Tantsuks mängib muusikaline kollektiiv “Ans.Ambel”. Pilet eelmüügis 5
eurot, samal päeval kohapeal 7 eurot.
Info ja laudade tellimine: Väike-Maarja Seltsimaja, telefo-

Tantsutäht tuleb rakverlasi tantsitama
Valss, fokstrott, tango
kaduv kunst, mida val-

dab üha väiksem hulk
inimesi. Rakveres saab
oskajate hulk veel sel

aastal täiendust.

Reedel, 19. septembril kell 18 etendus „Helen“ Rakvere
Eragümnaasiumis. Lavastus põhineb E. Vilde nimelise kirjandusauhinna pälvinud romaanil Elo-Maria Roots “Vaimude jaam”. Pääse 5 eurot, gruppidele üle 15 in. 3 eurot.
Korraldab Rakvere Linnanoorte Näitetrupp. Piletite broneerimine telefonil 5919 0558 või aadressil reg@reg.ee
23. septembril kell 10 Doonoripäev

kümme

Öeldakse, et loodus tühja
kohta ei salli. See reegel kehtib isegi tantsukursuste puhul. Rakveres on aastate
seltskonnatantsu
jooksul
õpetanud erinevad inimesed

ja tantsukoolid, aeg-ajalt on
aga koolitusse pause tekkinud. Ettevõtja Taimo Kaldma
(pildil) korraldas kord siin
pöörduda, et
kursused,
temaaga poole
tantsuhuvilised
oskasid
veel
aastaid
hiljem

kas ehk tuleb veel midagi
taolist.
„Mõtlesin lõpuks, et hea küll,

teen ära, kui ikka niimoodi
küsitakse, 11 naeris Kaldma
seekordse projekti algust

meenutades. ..Kevadel hakasjaga tegelema,

taht-

sin leida kedagi uut ja värsket kursuseid juhtima. Suht-

lesin treeneritega, jah-sõna
sain Mairold Millertilt. Kevadel alustasime esimeste
gruppidega, kursus

osutus

menukaks.
11

väga

Kaldma sõnul sai algajate
grupp kevadel kohe täis ning
palju inimesi jäi ka välja.

treeningut, igaüks

kaks
akadeemilist tundi.
Kokku õpitakse selgeks seitsme tantsu põhisammud:
valss, rumba, fokstrott, tango, tša-tša, dzhaiv, quickstep.
,.Neist esimesed kolm esinevad kahel kujul, nii et sisuliselt on tantse kümme," märkis Taimo Kaldma. .Jõulupidudeks on tantsud selged,"
lubas Kaldma, öeldes, et
veebruaris-märtsis võiks siis
alustada uue või jätkukursusega. Jätkukursusel õpitakse

Maris Marko

kasin

Rakvere Kultuurikeskus

kult väga palju selliseid kohti
ja üritusi polegi, kus tantsimas saaks käia. „Meil on väike plaan hakata tantsuõhtuid korraldama koostöös
Rakvere kultuurikeskusega."
Kursuse
raames
toimub

–

ilusad vanad tantsud,

Foto: Anu Raudsalu

Nüüd on neil aga avanenud
uus võimalus, sest kuivõrd
tantsuhuviliste hulk on suur
ja huvi pidevalt olemas, algavad oktoobris uued seltskonnatantsukursused. Õpetajaks on jätkuvalt Mairold
Millert, kes on tantsusõpradele kindlasti tuntud ka telesaatest „Tantsud tähtedega".
Kursused algavad 16. oktoobril ning hakkavad toimuma neljapäeva õhtuti,
pärast tööpäeva Rakvere
saalis.
Eragümnaasiumi
„Saal on sobilik ja kümme
paari mahub sinna kenasti
ära,“ märkis kursuste eestve-

daja. Kümme paari ühes
grupis olema saabki. Esialgu
on plaanis avada grupid algajatele ja edasijõudnutele,
piisava huvi korral luuakse
ka hobitantsugrupp. Hobigrupis võiksid käia inimesed, kes juba oskavad tantsida
õpitakse tuntuKursustel
lihvida

ja värskendada.

samu tantse veel keerulise-

mate sammudega tantsima,

uusi pöördeid ja võtteid.
Kursustele registreerumiseks
tuleb ühendust võtta Taimo
Kaldmaga

aadressil

taimo.

kaldma@mail.ee. Registreeruda tuleks paaridel. „Keva-

naisterahvast,
del oli
mituaga
leiame,
neri
seda teenust
kes

lootsid,

et

me

neile

part-

seltskonnatantse. me ei paku. Kui aga mõni
„Need on tantsud, mida meessoost tantsuhuviline
tantsitakse seltskondlikel paarilist ei
siis võiks enüritustel: pulmas, juubelil, dast teada anda," kinnitas
restoraniõhtul valsid, rum- Kaldma levinud arvamust, et
bad, fokstrotid,“ loetles mehed huvituvad tantsujala
Kaldma, tõdedes, et
keerutamisest vähem kui
maid

leia,

-

tegeli-

naised.

n a ised .

MA EI TULE TAGASI
21. septemberkell 15, 17 ja 19
22. septemberkell 15 ja 17
28. septemberkell 17
Draama
(Alla 12a mittesoovitatud)
10 km distantsil selgitatakse Lääne-Virumaa meistrid maanteejooksus.
Jooksude stardid antakse Kastani Puiesteel ja jooksjad lõpetavad staadionil.
Minijooksud toimuvad staadioni ringil.
Eelregistreerimine (alates 600m): nimi, sünniaeg, jooksudistants e-mailile - rakverevike@gmail.com või kell 9.30-10.45 jooksupäeval Rakvere staadionil.
Minijooksuduele registreeritakse stardipaigas. 10 km jooksu stardimaks on 5 eurot, õpilastele, tudengitele ja pensionäridele tasuta. Ülejäänud jooksudistantsid
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Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
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RÄNDUR
21. september kell 21
22. ja 28. september kell 19 ja 21
Draama, ulme
(Alla 14 a keelatud)

rakvereteater.ee
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Kunda linna klubi
23. sep tem bril kell 19 Ku n d a lin n a klub is kin o õ htu film iga
“Ma ei tu le ta ga si”

27. sep tembril kell 15 Ku n d a kiriku s EELK ko o rijuh tide ja
orga n istid e segako o ri ko n tsert. Ro hkem in fot Ku n d a
sün dmuste ko hta www.kun d a linn aklub i.ee
30. septem bril kell 18 Kunda muu sikako olis ra h vu svah elisele muu sikap ä evale p ü h en d a tud kontsert, esineb Uhtn a
m and oliiniorkester. Tasuta .

Teatribussi väljasõidud Rakverest
18. sep temb ril Vanemuise tea tris m uu sikal “Helisev Muu
sika”
2. okto obril Vanemuise tea tris ko m ö ö dia “Minu järel, seltsimees”
Info ja b ro neerimine: 5527977 võ i www.vild ea u toren t.ee

-

Rakvere Teatri mängukava septembris
19/23. septem bril kell 19 Seitsmeteistkü mnen da nuku su
vi Rakvere Tea tri suures majas (la v. To o m as Suuman)
20. septem bril kell 19 Uno Bo ssa Rakvere Teatri suures
m ajas (la v. Hard i Vo lm er)
26. sep tembril kell 19 Elu ja ku id a s sellega to im e tulla Rakvere Teatri suu res m ajas (la v. Üllar Sa arem ä e)
27. sep tembril kell 19 8 arm astavat n aist Rakvere Teatri
suures majas (la v. Eili Neuhau s)
-

19/23/ 24. sep temb ril kell 19 Viima se ö ö õ igu s Rakvere
Teatri väikses majas (la v. Ra ivo Tra ss)

20. sep tembril kell 19 Algu sed Rakvere Tea tri vä ikses ma

-

ja s (la v. Nils Riess)
25. sep temb ril kell 19 Leen an e´i ka unitar Rakvere Tea tri
väikses m a ja s (la v. Üllar Sa arem ä e)
26. septem bril kell 19 La hu selu Rakvere Tea tri väikses ma
jas (la v. Ka lju Ko missarov)
27. septemb ril kell 19 Lep ing Rakvere Teatri vä ikses m ajas
(la v. In drek Ap in is)
30. sep temb ril kell 19 Kullervo Rakvere Teatri vä ikses ma
jas (la v. La uri Maijala)
-

-

O Kõrts
Jõ e 3a Võ su
Üritu ste a lgu s kell 22. Sissep ää s tasuta !
20. sep tembril Black & Wh ite Pa rty DJ Ailan Kytt
27. sep tem bril Summ er Forever, õ htu täis p arim a t
m uu sikat, DJ Imre Mihhailov
võta

Rietu

ka musagavalt,

suvist

Kuulutaja reede, 19. september 2014

28 Reklaam
KISUB JAHEDAKS?
Kvaliteetkliimast saad nüüd
soodsalt elamise soojaks!

Lihapood Pikk tn 11 Rakveres

Eestimaine liha
otse farmerilt

RakveresKreutzwaldi 22a
tel: 6863303, mob: 53053053, rakvere@kvaliteetkliima.ee
TallinnasSuur-Sõjamäe 8A
tel: 6863306, mob: 53476476 , tallinn@kvaliteetkliima.ee
TartusTeguri 37A
tel: 6863166, mob: 5100568, tartu@kvaliteetkliima.ee

Üle 30

€

ostu puhul hinnasoodustus

Üle 50 € ostu puhul hinnasoodustus

SEAHAKKLIHA 2,60 €/kg
SEALIHA al 2,50 /kg (veerand siga)
Vajangu farmist
LAMBA-ja VASIKALIHA
€

Amrex Trans OÜ

-10%

-20%

•

KRAANA: HIAB 230 mast 21 m
KAUBARUUM: 6,4x2,48x1,0 m
KANDEJÕUD: kuni 17t

Lääne-Virumaalt

korrus
1.
Tsentrumi
Rakvere,
1,
Koidula
www.candra.ee,

Kampaania kehtib septembri lõpuni

-15Tel+faks32E-R 918,

in3L9
fo975,@candr•a.ee

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

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

•

Teeme kohapeal
uusi ehteid ja

vanad korda!

ARAVUSE KALATOOTED VÄRSKE KALA: EESTI FORELL,
LUUVABA FORELLIFILEE, ANGERSÄGA, AHVEN, LATIKAS, DORADA
AHJUSOE SUITSUFORELL N 16.00-18.00 ja L 14.00-16.00
•

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

E-R 9-17

•

•

SEPTEMBRI SOODUSTOOTED:
MARINEERITUD ANGERJAS 300 g / 7,2 eur, SUITSU LATIKAS 3,9 eur.

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.
Asume tearti pargi taga,tenniseväljakute vastas

AadeMart Ehitus OÜ
*

*

*

*

*

*

*

MÜÜA
KÜTTEPUID

Põllumajandusehitised

Üldehitus-ja remonditööd
Viimistlustööd
Korterite remont
Katuste ehitus
Projekteerimine
Ehituseelarvete

(lehtpuu)

NB! Hinnad head

koostamine

Transpordi võimalus

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

Helistada 8-17:00

aademart@gmail.com

Hinnaparaad
5.-25. september

PROFESSIONAALNE

NÕUTUD

ERIPAKKUMINE!
€

ERIPAKKUMINE!
00

€
Tavahind

Tavahind

Kõikvajalik katuse-ja

hüdroisolatsioonitöödeks!

99.00

ERIPAKKUMINE!

19.90

Hinnad alates

€

Turvakummikud Lahti Pro,
suurused 39-46

Survepesur K 2 Basic

NOVIPRO mastiksid

/purk

Võida
2000€ reis

Sri Lankale!*
*Lisainfo: www.ehituseabc.ee

