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Nüüd ka 6 kohaline!

Nädalaleht

HELISTA

1300
tel. 515 0068

26. september 2014

tasuta

PAKUME

JÄRELMAKSUVÕIMALUST

KATUSED JA SEINAD: ERAMUTELE, KORTERIÜHISTUTELE, TÖÖSTUSHOONETELE
TOODE AS RAKVERE ESINDUS:
Jaama 21 Rakvere 44311 (ii korrus)
Telefon: 553 0063, 322 5403
E-mail: sigrid@toode.ee

Avatud:
E-R 08.00-17.00
Lõuna: 12.00-13.00

.vie

Tänavakivid ja õõnesplokid

OTSE TOOTJALT!

i

Sooduspakkumine II klassi tänavakividele(paksus 60 mm,hall)
Asume Lääne-Virumaal, Essus
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Pakkumine kehtib kuni kaupa jätkub!
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Arvamus
JUHTKIRI

Süütu meelemürk võib
põhjustada terviserikke

Kapslitega kõhnaks,
nooreks ja seksiks
Sattusin esmaspäeval täiesti juhuslikult ühele netileheküljele, mis tutvustab ja müüb iga teise inimese salaunistus!: loodustooteid, mis aitavad uskumatu kiirusega salenagu
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„tervendavaid-parandavaid“

müüakse üle maailma

klientide

ja

puudust

äri

sulleritel ilmselt pole. Ikka leidub keegi, kes

arvab end õlekõrrest kinni haaravat.
Suuretõenäosusega kõnealused kapslid tervisele ohtlikud
pole, aga vaevalt, et need ka midagi toimivamat sisaldavad kui kokku pressitud malts. N-ö toimet saab testida
muidugi vaid juhul, kui kapslid tõepoolest ka ostjani jõuavad, mida ma ei julge kinnitada, sest mitte ühtegi müüja

kontakti selles „müügipunktis“ pole. Võimalik, et maksad
eurot, aga ei saa vastutasuks isegi mitte uhkete kirjadegapakendit.
Pikalt põhjalikult kirjutan sellel teemal tänase Kuulutaja
leheküljel. Lugege ja otsustage ise, kas tegemist
petukaubaga või teen ma siinkohal kauba müüjale ja neti39

on

21.

müügi

püstipanijale

liiga.

Eelmisel nädalal sattusid haiglaravile mitmed Lääne-Viru noored, kes suitsetasid seni tundmata ainet. Iga
aasta jõuab Eesti turule uusi psühhoaktiivseid aineid, mille keemilist koostist ei teata
ja mis kujutavad tervisele suurt ohtu.

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

Küülutaja

Mari Mölder
Uute psühhoaktiivsete ainete tarvitamine on üha kasvavaks probleemiks. Kasutamise ulatust näitab fakt, et
mõnda uut psühhoaktiivset
ainet on Eesti 12. klasside
õpilastest tarvitanud 4 protsenti. Riskialtid noored tahavad proovida meelemürkide
mõju organismile ja seetõttu
tellivad internetist psühhoaktiivseid aineid, mis pole
kirjas.
Tervise Arengu Instituudi
teadur Katri Abel-Ollo selgitas, et uuteks psühhoaktiivEestis

keelatud

ainete

nime-

seteks aineteks nimetatakse

Aivar Ojaperv

mis avaldavad

psühhoaktiivset toimet, kuid mida veel ei ole narkootiliste ja

aineid,
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liste ainete tarbimisega
kaasnevad. „See ongi probleemiallikas, sest kunagi ei

saa kindel

olla, mis selles pa-

kis sees on. Sageli on tootes
erinevad koos
keekoos
inimorganismis
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reageerivad, ei tea mitte keePärisriskantne on tarbida
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Abel-Ollo. Kõige sagedasenabinoidid. mad nähtused, mis kaasneTootjad kasutavad ära oluvad tundmatuteainete taret ained pole lisatud bimisega, on ärevus, paranoia, hallutsinatsioonid,
narkootiliste ja psühhot- sõltuvuse
tekkeks. Väga saroopsete ainete nimekirja, gedasti võib saada ka
nagu
haiglasse
vuseta olekus
seda oliRakviidi.
seetõttu on need justkui le- üledoosi,
gaalsed. „Seda seaduseauku Uute ainete tarbimise põhja internet justeks on asjaolud, et need
kasutatakse
pole
ja neid on
narkootikumid
Eestis keelatud,
need
see pärusmaa, kust erinevaid aineid on võimalik väga
paljudest kohtadesthankikorda,

Pakub naistele, kes on sattunud lähisuhte vägivalla ohvriks,
järgmiseid teenuseid:

•MAJUTUS

NÕUSTAMINE

JURIIDILINE NÕUSTAMINE

•

PSÜHHOTERAAPIA

Lähisuhte vägivalla ohvritele on kõik teenused tasuta.

ja tuge, siis helista telefonil 56 297 745 või

võta ühendust c-posti teel: virunaistekeskus@gmail.com

Vägivald on probleem, mida on võimalik lahendada!

Inimene iie foab päevade ilu
tfiiku, koidp ja valfüfetbdkvi ttsob ehk mõtte Ja tliu,
ihha rõõmukai/ ja õnnevaimuta!
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Virumaa Naiste Tugikeskus tagab konfidentsiaalsuse.
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Abel-Ollo selgitas, et aine on
niikaua legaalne, kuni jõuab
keelatud ainete nimekirja.
Sinna on lisatud päris palju
uusi ained. ..Paljud ei tea seda ja kui kaupa internetist
seadusega
tellivad,need
võivad
peaksid
inimesed,
kes
selliste asjadega tegelevad,
endale esmalt selgeks tegevastuollu

sattuda.
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Rakveres Laada 41
Sissepääs hoovi poolt.
Tel 5567 7790

info@kuIlatibu.ee
www.kullatibu.ee

ainete nimekirjas,“ ütles

Abel-Ollo.
Uue psühhoaktiivse aine
puudumine

narkootiliste

ja

psühhotroopsete ainete nimekirjast ei tähenda, et

on

ohutu inimese tervisele. Selleks, et teadvustada riske,

mida selle tarbimine kaasa

toob tuleb, levitada infot, et
tegemist pole

süütu meele-

lahutusega. Psühhotroopsed

mõjuvad

inimestele

erinevalt, kui näiteks

süntee-

tilise kanepi suitsu mahv ei
tee ühele midagi, siis teise
võib ta tõsise terviserikkega
haiglavoodisse viia.

Väljaandja:
AveC Kirjastu se OÜ
Vilde 6a, Rakvere, 44310
Telefon 322 5090
to im e tu s@kuulutaja.e e
re kla am @kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee
Peato im e taja
Ka trin Kivi 322 5090
re kla am @kuulutaja.ee
Tege vto ime taja
Aivar Ojap er v 322 5092
aivar@ku ulu ta ja.e e

Müügiko nsultan t
Ka iri Kre is
322 5091
kuulutus@ku ulu ta ja.e e
Kujun dus/külje n dus
Ren e e Ko it
BriEst So lu tion s Ltd
re kla am @kuulutaja.ee
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HEATEGEVUSLIK MUUK

Josera,

30.09.2014 toimub Rotaks-R OÜ laos HEATEGEVUSLIK MÜÜK.

-20%

soodsamad.

1% müügitulust läheb Ukraina vabaduse eest võidelnute ravikulude fondi.
Idee sündis president Toomas Hendrik Ilvese algatusest.

vallas. Pikk 30.
www.rotaks.ee Ladu on avatud 08.00-17.00

Asume Väike-Maarja

Lao tel. 32 20 470
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TULE JA TOETA SINAGI UKRAINA VABADUST!

Matimad öoonid iütmipäatafa!
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Seega

Kaupade eest saab tasuda koheselt koha peal sularahas või kaardiga!
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VIRUMAA NAISTE TUGIKESKUS

Kus on
Sinu
reklaam?

Kuulutaja ilmub reedeti.
Trükk: Prin tall AS
Trükiar v 15 000
Hiljem a lt neljap äeval kella 11.00
antu d kuulu tu s ilm ub reed eses
lehes.
Ku ulu tusi sa ab to imetusse
ed astada ka telefo n il 322 5091
võ e-p o stiga
kuu lu tu s@kuulu taja .ee.
Ku ulu tuste eest on võ ima lik
tasuda p angaülekan d ega.
Ku ulu tus ilm ub reed eses lehes,
kui ü leka nn e o n jõ u dnud
Ku ulu ta ja p an gaarvele
n eljap ä eva kella 11.00

i

Kuulutaja toim etus ei vastuta
kuulutuste sisu eest.
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MÕNE REAGA

Politseimuuseumis
kuuleb shokiloengut
Teadlaste ööl annavad politseimuuseumis

šokeeri-

riarst, näitlikustavaks materjaliks onvaatamiseks
inimorganid.

ka

septembril kell 19 algav šokiloeng
kõigile

26.

on

tasuta.

„Ööloengulkõne-

levad kohtuarstliku eks-

pertiisiosakonna patoloog
materjaJanapäevavalgele
Tuusov ja laboriarst
kes toonõrganärvilisle, mida
Mailis
vad

Tõnisson,

me

tele ei soovita, 11 rääkis po-

litseimuuseumi direktor

Andrus Eesmaa. Jana
Tuusov selgitas,

et nad kõ-

nelevad alkoholi ja narkootiliste ainete mõjust,
lähtudes reaalselt
leidnud

aset

juhtumitest. „Näi-

tame illustreerivat foto-

võtame kaasa
ka mõne organi, 11 sõnas
materjali ja

Tuusov.

Teadlaste öö festival on
teadust populariseerivate

ettevõtmiste sari, mille

26. septembril asetleidev üleeuroopatipphetk

on

line Teadlaste Öö. 21.-26.
septembrini

vali

kestva festi-

raames
toimub üle
teadussündmu-

neljasaja

n elja saja tea du ssü n d m u

Rakverre kerkib kaasaegne
Olerexi teenindusjaam

MÕNE REAGA

Novembris kallineb rongipilet
Alates novembrist tuleb rongiga sõitmise eest rohkem
maksta, piletidtingitud
võivad kohati
kallinedakuni
12protsenti.
sõiduplaani
ja selletihendamisest
Hinnatõus

va loengu meelemürkidest patoloog ja labo-

-

se üle Eesti.

Kuulutaja

Septembris alustatiRakveres
Rägavere tee 2 Olerexi uue
teenindusjaama ehitusega.
Ehitustööde valmimise tähtaeg on jaanuar 2015. Rakveresse kerkib teenindusjaam,
kuhu kuuluvad ka kohvik-pood ning autopesula.
„Praegu on Olerexil Rakveres
veel üks samal tänaval paiknev teenindusjaam, kus keskendume edaspidi rohkem
raskeveokite ja busside tankimisvõimaluste parandamisele, 11 sõnas AS Olerexi turundusjuht Liina Kivimägi.
„Uus teenindusjaam tuleb
samaväärne näiteks Tallinna
külje all asuva Viimsi jaamaga, mis on Olerexi üks ilusamaid jakaasaegsemaid. 11
Rakvere uues teenindusjaamas saavad korraga tankida
neli sõiduautot. Rajatakse ka
LPG autogaasitankla. Tanklasse tuleb võimalus tankida
otse
klaasipesuvedelikku
tankurist. Lisaks ehitatakse
Rakvere uude Olerexi kaasaegne ning kvaliteetne autopesula.
..Ööpäevaringselt on avatud
kohvik-pood, kus saab keha
kinnitada Teelise kaubamärki kandvate eestimaiste võileibade ning pagaritoodetega. Poest on võimalik soetada esmatarbekaupu, söö-

on

2015. aastal kaasnevatest suurematest kuludest eelkõige elektrienergiale, diiselkütusele, infrastruktuuritasule ja
tööjõule. „Tulles vastu Eesti erinevate piirkondade klientide ootustele, on Elron tihendanud sõiduplaani selliselt,et
ga

inimestel oleks võimalikult rohkem

ja

võimalikult sobiva-

mal ajal võimalus liikuda soovitud sihtpunkti," ütlesEesti

Andrus Ossip.
ühtlane hinnatõus, korrigeerime hindu erinevalt - kõige suurem hinnatõus on 10-12
protsenti, teistel lõikudel tõuseb hind vähem või üldse

Liinirongide
..Rongipileteid ei
oota

juht

ees

mitte," ütles Ossip. Keskmine hinnatõus jääb

protsen-

7-8

di piiridesse. Näiteks Tallinna-Narva pilet hakkab senise
euro asemel maksma 10,90 eurot, samale liinile jäävate Rakvere ja Jõhvi peatusevahelise sõidu hind ei tõuse.
Tallinna-Tartu liinil hakkab pilet senise
asemel maks9,90

ma

8,90

10

eurot, Jõgeva-Tartu vahelise pileti maksumus ei

tõuse.
Täpsed

hinnad kõikide

sihtkohtade

vahel

pannakse

15.

oktoobriks üles Elroni kodulehele.
Mari Mölder

Foto: Katrin Kivi

Olerexi tankla ehitatakse Rägavere-Tuleviku ristmikule.

gikraami ja loomulikult autokaupu, 11 lisas Liina Kivimä-

tanklas. Investeeringu
kogumaht on ligi 5 miljonit

gi-

eurot.

AS Olerex ehitab sellel aastal
veel kaks uut jaama. Käesolevaks hetkeks on renoveeritud kolm jaama, millele li-

AS Olerex (www.olerex.ee)
on 1994. aastal asutatudEesti kütusefirma, kelle müügivõrku kuulub tänaseks juba

me

sandub veel üks.

49

Uus teenindusjaam avatakse
peagi Põlvas ning automaatjaam Tallinna külje all Murastes. Uuenduskuuri on läbinud Kuressaare, Aovere ja
Aseri teenindusjaam ning
töö on käimas veel Jõeläht-

kiirtanklat üle Eesti. AS Olerex kuulub Eesti suurimate
kütuse jaemüüjate hulka
ning annab tööd ligi 340 ini-

täisteenindusjaama

ja

Rakveres kaks tasuta
klassikakontserti keset päeva
Kolmapäeval, 1. oktoobril toimub üleriigiline muusikapäev, mis tutvustab rahvale erinevaid muusikastiile, teiste

seas klassikalist, koori-, ja instrumentaalmuusikat. Rakveres toimub kaks pooletunnist kontsertit: kell 11.10 astub
Rakvere Gümnaasiumis üles barokkansambel Cantores
Vagantes, kell kolm päeval esineb raamatukogus klaverimängija Lembit Orgse, kes on klaverimänguõpetaja Muusika- ja Teatriakadeemias. Kontserdid teistes linnades leitavad veebiküljel muusikapaev.ee.

mesele.

Kuulutaja
Kuulutaja

UUS CITROEN! AUTOKESKUS RAKVERES,
HALJALA TEE 1, NÜÜD AVATUD!
Hi :

*aL

M.

Enneolematud

AVAMISHIIMNAD^

*

CREATIVE TECHNOLOGIE
CITROENI AMETLIK MÜÜGI-

3

Uudised

JA HOOLDUSKESKUS RAKVERES: SilberautoEesti 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.
-
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Krimi

RIIGIKOGU LIIGE SIRET KOTKA
KUTSUB RIIGIKOGUSSE KÜLLA!
Head Triigi inimesed ja teised huvilised Väike-Maarja
vallast! 1 .juulist sai minust Riigikogu liige. Seega on
mul on suur rõõm kutsuda teid tutvuma Riigikoguga
kolmapäeval, 15.oktoobril k.a. Pärast Riigikogu
külastust on võimalik külastada äsja avatud
Rahvarinde muuseumit ja lõunatada nostalgilises
Kuku klubis.
Buss väljub 15. oktoobril kell 10.45 Triigi bussipeatusest ja Väike-Maarja bussijaamast kell 10.50.
NB! Päev on tasuta! Kohtade arv piiratud! Kiirusta!
Registreerida saab end Triigi raamatukogus, e-mailil
tiiu.grynthal@mail.ee või telefonidel 32 35 304 või
32 35 348.
Riigikogu külastuse jaoks on

vajalik teada eelnevalt osaleja

Puhumisreidi jooksul
kõrvaldati liiklusest 66
alkoholi tarvitanud juhti
kontrollisid
Esmaspäeval
politseinikud üle Eesti autojuhtide kainust. 11 000 kontrollid! seast tuvastasid korrakaitsjad 66 juhti, kes olid
tarvitanud alkoholi. Kuue juhi joove oli nii suur, et neid
ootab ees kriminaalmenetlus. Kokku tuvastati päeva
jooksul 129 rikkumist.
„Kõik puhuvad' 4 operatsioonid näitavad,
et joobes juhid
enda ja kaasliiklejate
elu
päev.
„Tihti mõelohtu iga
osalevad

liikluses

vad

ees-ja perekonnanimi,
isikukood ja kontakttelefon.
Kindlasti kaasa võtta ID-kaart
või pass! Ilma isikutõendava
dokumendita Riigikogusse
sisse ei pääse!

ning

sea-

et ka alkoholi tarvitasuudetakse ennast

dakse,

nuna

kontrollida ja auto juhtimi-

sega hakkama saada. Siiski
ei maksa ennast osavaks ja
teistestparemakspidada,

igapäevase töö kui ka puhumisoperatsioonide
käigus
kõrvaldanud teedelt üle
5600 alkoholi tarvitanud juhi.
Teisipäeva hommikul pidasid Põhja prefektuuri politseinikud
tähelepanelikult
bussireisijalt saadud info
põhjal Keilas kinni väikebussi juhi, kel oli üle 2promilline
joove. Reisijaid sõidutanud
juht toimetati jaoskonda
ning mees ootab juba kohtu-

otsust.

Lääne-Virumaal viis

roolijoodikut
jäi politseile

sest ohuolukorras ei käitu Lääne-Virumaal
joobes juht adekvaatselt
võib põhjustada raske
õnnetuse. Alkoholi mõju all

ning

Käsmu sadama detailplaneering ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise programm
Valminud on Vihula vallas koostatava Käsmu sadama
detailplaneeringu eskiis ja detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) programm. Käsmu sadama
detailplaneering algatati Vihula Vallavolikogu 12.juuni 2014
otsusega nr 51 Käsmu küla Merekooli tn 1 (katastritunnus
92201:014:0041), Merekooli tn 3 (92201:014:0043), Merekooli tn 4
(92201:014:0042) ja Merekooli tn 5 (92201:014:0108) maaüksustele,
lähiümbrusele ning merealale. Planeeringuala suurus koos
merepõhjaga on ca 3,7 ha,sh merepõhi ca 1,6 ha. Detailplaneering
muudab valla üldplaneeringut.
Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine
sadamarajatistele, sadamahoonetele, hoonetele ja taristule,
kruntide moodustamine ja ümberkruntimine, sihtotstarvete
muutmine ja määramine, sadamaakvatooriumi ettepaneku
tegemine, kitsenduste, servituutide ja keskkonnakaitseliste ja
muinsuskaitseliste tingimuste määramine. Kavandatav tegevus ei
tekita riigipiiriülest mõju.
Detailplaneeringu koostamise algataja ning kehtestaja on Vihula
Vallavolikogu, detailplaneeringu korraldaja on Vihula Vallavalitsus
(Mere tn 6,Võsu alevik,Vihula vald, Lääne-Virumaa 45501).
Strateegilise planeerimisdokumendi koostaja (planeeringu
konsultant) on OÜ Arhitektuuribüroo PLUSS (koostöös Linnaruumi
OÜ'ga).KSH läbiviija on OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8,51004
Tartu;tel.740 9806 kuido@hendrikson.ee). Detailplaneeringu
lähteseisukohtade,eskiislahenduse ning KSH programmi eelnõuga
on võimalik tutvuda ajavahemikul 27. september kuni 13.oktoober
(k.a) 2014. Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja
detailplaneeringu lähteseisukohtade ning eskiisiga saab tutvuda
Vihula Vallavalituses tööaegadel,Vihula Vallavalituse kodulehel

www.vihula.ee(http://www.vihula.ee/et/kasmu-sadama-dp) ja
Hendrikson Ko kodulehel www.hendrikson.ee„Avalikud
dokumendid" alajaotustes„Lääne-Virumaa". Kirjalikke
&

autorooli istumine on kui loterii, sest kunagi ei tea, kui-

das autosõit lõppeda võib,
ning sellise õnnemänguga ei

tohiks riskida," ütles Politsei- ja Piirivalveameti politseimajor

Veiko Kommusaar

pressiteenistuse vahendusel.
Seda,et joobes juhid liik-

on

luses ohtlikud, näitab ka statistika. Käesoleval aastal on

vahele neli purjus roolikeeja üks jalgrattur. Viie
tunni jooksul pani politsei
neljas kohas puhuma 719

rajat

&

Ko'le eeltoodud

Detailplaneeringu lähteseisukohtade, eskiislahenduse ja KSH
programmi avalik arutelu toimub IS.oktoobril 2014 Käsmu
Rahvamajas, Nooruse tn 4, algusega kell 16,00.

VARGUS JÄNEDAL
22. septembril avastati, et
Tapa vallas Jänedal on Tiigikalda tänaval asuvasse
korterisse sisse murtud ja
varastatud akutrell, segumikser ja lihvija. Esialgne
kahju on 100 eurot.

tustundetu teoga ja läbi kumas kuritegelik soov panna
tahtlikult ohtu nii iseennast
kui ka kaasliiklejad," ütles
Rakvere politseijaoskonna
vanem
patrullteenistuse
Margo Kukk pressiteenistuse
vahendusel.
Üks sõidukijuht peeti kinni
Pahnimäel, sest ta sõidukiirus oli lubatust rohkem.
Kontrolli käigus selgus, et lisaks kiiruse ületamisele oli
ta ka alkoholi tarbinud.
Alkoholijoobes
jalgrattur
peeti kinni Haljala vahel.
Mees üritas jalgrattaga liigelda, ohtu
kuid oma
sõidustiil
elu. Talle
oli ebastavorbiilne,
ge

millega

seadis

eelkõi-

mistati teo eest väärteoprotokoll.
Margo Kukk ütles, et esmas-

päevaste

kontrollreidide käi-

on alati tuvastatud

purmis tähenjuhti. dab, et inimesed ei suuda
Ühe juhikäitumine tõmbas nädalavahetusel alkoholi

Näpil politseinike tähelepa-

nu.

Nimelt keeras ta oma
sõiduki viadukti peal ringi,
et pääseda alkomeetrisse
puhumast. Politsei pidas
mehe kinni ja tuvastas tal alkoholijoobe määra, mille

gus

jus sõidukijuhte,

tarbimisega õigel ajal lõpetada.Politsei kutsub jätku-

valt üles näitama sallimatust
alkoholi tarvitanud sõiduki-

juhtide suhtes, kes purjuspäi
liikluses end ja teisi ohtu pa-

nevad. Kõik vihjed roolijoodikutest on jätkuvalt oodaalusel alustati kriminaalmejoobes juhidpõhjustanud 99
netlust. Mehel oli juba varatud politsei lühinumbrile
tistika Kä eso leva l aastal o n semalt ära võetud joobes dikutest on jätku va lt oo da
.

-

joob es juh id p õ h justanu d 99
liiklu sõ nn etu st, mille ta ga
järjel o n h u kku nu d 11 n in g
saanud viga 138 inimest. Tä
n a vu o n p olitseinikud n ii
-

-

juhtimise eest juhtimisõigus.
„Karistusaeg lõppes täpselt
esmaspäeval, kuid mees oli
h ommiku l So ndast Rakverre
sõ itn u d. Tegem ist o li va stu

tud

p o litsei

lü h inumbrile

110.

Kuulutaja

-

Tänavu suvel uppunutest kolmest

kaks olid tarvitanud alkoholi
Peamised uppumissurmade
põhjused on tänavu alkoholijoobes ujujate ja järelevalveta jäänud lastega juhtunud õnnetused. Sel aastal on
kokku uppunud 55 inimest,
sealhulgas kuus last, mida
on võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga kaheksa

inimese võrra rohkem.

sõpra vette minemast ja juh-

Päästeameti ennetustööosakonna juhataja Indrek Intsu
sõnul saab ainult igaühe
kaasabil veeõnnetusi enne-

tides veekogu läheduses tähelepanu ohutusele," tõi
Indrek Ints esile meie kõigi
võimalust panustada veeõn-

tada,ei
teha
Päästeamet
suuda. „Ka seda
sina saad
üksi

netuste ennetusse.

olla

oma

lähikonnas kange-

lane, takistades

oma

joobes

ü
RAKVERE VESI

VANAPROUALE
TUNGITI KALLALE
19. septembril kella 16.45
paiku tungiti Rakveres
ühes Lina tänava majas
kallale 76aastasele naise-

le.
VARAS VIIS VEEMAHUTI

19. septembril teatati politseile, et Rakveres Aasa
tänava hoovist on varasta-

tud SOOliitrine veemahuti.
Kahju on 250 eurot.
VARAS KÜTUSEPAAGI

KALLAL

19. septembril teatati politseile, et Vinni vallast Kadila külas seisnud traktoritest varastati umbes 250
liitrit diislikütust. Kahju
on 375 eurot. Traktorite
kütuselukud ei olnud lu-

kustatud.
PORKUNIS
19. septembril avastati, et
Tamsalu vallast Porkuni
VARGUS

külas Järvetalu tee asuvast

majast on varastatud hüdrofoor ja LED-valgusti.
Kahju on 215 eurot.
VARASTATI HAAGIS
21. septembril teatati po-

litseile, et Pajusti alevikust
Linnu teelt varastati järel-

haagis Respo registreeri156YJG.
misnumbriga

Kuulutaja

Kahju on 1680 eurot.

KUNDAS PÕLES KELDER
22. septembril kell 15.08
teatati häirekeskusele tulekahjust Kunda linnas
Kasemäe tänaval. Teataja
sõnul tuli keldrist suitsuja
kostis kummalist krõbinat. Päästjate kohale jõudes selgus, et keldris põles
üks boks. Päästjad kustu-

tasid
kella
põlengu
15.28ks. Inimesed kannatada ei saanud. Tulekahju
tekkepõhjus on selgitamisel.

Päästjad paluvad, et makoristaksid
jaelanikud
keldrid ja trepikojad. Sellel on mitu olulist väär-

ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab KSH programmi kohta

esitada kuni 14.oktoobrini 2014 Hendrikson
aadressidel.

MUST KROONIKA

Austatud AS Rakvere Vesi kliendid!

tust: puhtam keskkond,

AS Rakvere Vesi teatab, et alates 1. novembrist 2014 kehtivad AS Rakvere Vesi teeninduspiirkonnas
(Rakvere linnas, Sõmeru valla Sõmeru, Näpi ja Uhtna alevikus ning Roodevälja ja Ussimäe külas,
Rakvere valla Lepna alevikus ning Arkna, Taaravainu, Tobia, Torma, Tõrremäe ja Veltsi külas, Vinni valla
Piira külas) alljärgnevad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuste hinnad:

väiksem võimalus tulekahju tekkeks ja taaskasu-

tus. Prahi koht
mäel

Võsu aleviku Mere 16a detailplaneeringu algatamine
Vihula Vallavolikogu otsusega 18. september 2014 nr 53 algatati
Võsu aleviku Mere tn 16 a (92201:001:1020) kinnistule
detailplaneering. Kinnistu suurus on 1564 m2,
planeeringuga muudetakse üldplaneeringut,
maa sihtotstarve muudetakse ärimaast
elamumaaks, millega muudetakse valla
üldplaneeringut. Detailplaneeringuga seatakse
ehitusõigus elamuehituseks ning abihoonete
rajamiseks, lahendatakse liikluskorraldus,
tehnovõrgud, määratakse kitsendused ja
looduskaitselised piirangud.

Vihula
vald

on

prügi-

väärtuslik ei tohi
tolmuses keldris passida!
Tulekahju korral mõjutab
keldris oleva põlevmaterjali maht põlemistempeja

põratuuri - mida rohkem
seda kuule

vmaterjali,

mem. Põlemistempera-

Alus. Konkurentsiameti otsus 18.09.2014 nr

9.1-3/14-016

tuur omakordamõjutab
paneelide vastupidavust.
Lisaks võib põlemissuits
jooksul
erisuguseidasju.
väga
mürgine, kuna
olla
Kuulutaja
aja
keldrisse koguneb
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Mõlkidega auto võib korda
saada ka värvimata

linnas teeninduspunkti omav Mõlgimehed
OÜ teeb uudse tehnoloogia abil mõlgi saanud auto korda heal
juhul tunniga ja nii, et
see ei vaja ka värvimist.
Aivar Ojaperv

Olgu siiski kohe öeldud, et
absoluutseltkõikide mõlkide
puhul uudne tehnoloogia ei
aita. Asi pole mitte mõlgi
suuruses, kujus ja asukohas,
vaid selles, kas mõlkimise tagajärjel sai kahjustada ka auto värvkate või mitte.

Kiiresti ja jälgedeta
Mõlgimehed OÜ on perefirma, mida veab Christian
Bergmann, kes ise ka mõlkidega tegeleb. Abikaasa Katrini rolliks on tegeleda paberimajanduse ja muu vajalikuga. Sestap tasub teenuse saamine Christian Bergmanniga eelnevalt kokku leppida
(kontaktid teksti lõpus), sest
kord on ta Rakveres, siis jälle
Tartus või Tallinnas.

Milles siis konks või saladus?
Kuidas neist meikidest nii
ruttu ja lihtsalt jagu saadakse? „Kõrvaldan mõlgid, kui
värvkate pole kahjustada
saanud,“ rõhutas Bergmann.
„Saan muidugi ka värvikahj ustusega mõlgi eemaldatud,
kuid sellisel juhul pahteldamisest ja uuesti värvimisest
ei pääse. Tavalises remonditöökojas kulub mõlgi eemaldamisele ja hilisemale pah-

keeruline, kuid siinkirjutaja
võib kinnitada, et tema silma
all kadus üks väiksemat
mõõtu mõik nagu seda po-

leks olnudki.

„Alustasin
mainis Bergmann.
2006.aastal,“
„Meil oli
see siis nii uus asi, et isegi
autoesinduste kõikenäinud
töötajad ei saanud alguses
aru,
millest ma räägin. IlmTööhind sõltub
selt olime esimesed, kes selle
teenuse Eestisse tõid. Alustateldamisele 2-3 päeva, meie
sin sellest, et tegin kõigi siljuures võib asi õnnestuda me all näidistöid.“
1-2 tunniga." „Tegelikult pole protsess aga
Metoodikat on võimalik ramidagi uut näiteks suurtes
kendada juhtudel, kui mõik autotehastes on tööl palgalion tekkinud näiteks teise aused „mõlgimehed“, kes siluto ukse löögist, rahest või vad tootmisprotsessi käigus
tekkinud mõlke,“ jätkas ta.
mõne kerge eseme kukkumisest autole. Mõlgi n-ö pind„Suurim probleem on mõlgiala ei oma tähtsust, Chrisle ligipääsemine, aga reeglitian Bergmanni praktikas on na on auto kere täis avasid,
juhtumeid, kui ta on jagu poole. Enam levinudmarkisaanud uskumatult suurena dega
mulle asi juba selge,
tundunud mõlkidest.
probleeme võib tekkida väMõlgimehed OÜ eemaldab hem levinud autodega."
autodelt mõlke mehaanilisel Teenus pole kallis
teel. Spetsiaalsete tööriistade abil surub tundliku käe ja selt oskan vaatluse põhjal
korraliku väljaõppega töömees mõlgid lihtsalt välja.
Kogu protsessi on kirjeldada
su- mõlgi

Rakveres, Tartus ja Tal-

,

-

mille

kaudu

pääseb

pea

hinnangu anda, kui palju
maksab, kui kaua läheb ja
kas üldse on võimalik," lausus Bergmann. Kindlasti on

kogu protsess odavam kui
n-ö tavaline mõlgieemaldus
(tegelikult ju varjamine), sest
ära jääb kallis pahteldamine,
värvimine, lihvimine jne.
„Minult on küsitud ka kindlustustagatise kohta," lisas
Bergmann.
minu töö„Tavaliselt
odavamaks kui
kindlustuse omavastutus. Ja

osu-

tub

auto väärtus

ei

lange pärast

mõlgi eemaldamist, sest sisuliselt polegi ju midagi juhtunud - endine kuju taastatud, endine värv on endi-

on

ühendust
ses kvaliteedis
kodulehel
alles."
www.
Christian
Bergmanniga
saab
molgimehed.ee
5656

või telefonil

7807.

igale

on

Christian Bergmann

e maldabmõlgidmehaanilisel teel,

kuid tähtsad

on tööriistad ja

Foto:

Aivar Ojaperv

töömehe tundlik käsi.

Ferrel
Tel 5304 4187

WWW.

r\r

ügisene

.ee

i

n

ÄRA MAGA MAHA!

PAKUME PÕHIVÄRVIDES KATUSE- JA SEIIMAPROFIILE VÄGA SOODSA HINNAGA
TALLINN
Kopli 72
Tallinn 10412
Telefon: 644 6258
GSM: 52 38 965
E-mail: karukatus@karukatus.ee

TARTU

Ringtee 25
Tartu 50105

Telefon/fax: 7 349 300
GSM: 55 629 613
E-mail: tartu@karukatus.ee

RAKVERE
Rägavere tee 44
Rakvere 4431 2
Telefon/fax: 32 42 298
GSM: 58 191 711

A KARU KATUS

E-mail: rakvere@karukatus.ee

1

www.karukatus.ee

I

TERASKATUSED OTSE TOOTJALT!
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Töö / Koolitus
Rakvere, Aia 16. Info ja registreerimine
tel. 51 52340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

010

•

T-kategooria (traktor) koolitus algab 21.11 kell 18.00
Veoauto-, bussi- ja taksojuhtide ametikoolitus
(35 ja 33 tundi) algab 11.10 kell 10.00
koolitus algab 06.10 kell 18.00
CE-kategooria
C-,
B-kategooria koolitus algab 21.10 kell 18.00
•

*

•

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!
Tel 53 451 061, 324 0893, ivww.autosoit.ee

RAKVERES
B-kat 30.09 Ja 21.10
OÜ Autosõit
B-kat e-õpe 30.09 ja 09.10
Ohutu sõidu kool
C-kat e-õpe 13.10
CE-kat e-õpe 13.10
C-kat e-õpe vene keeles 09.10. ja 07.]
CE-kat e-õpe vene keeles 13.10
Esmaabi koolitus 27.09
Veoautojuhi 35h täiendkoolitus 01.1
Veoautojuhi 70h kiirendatud ametikoolitus 01.11

VAIKE

L^XJ

4=

KAARJA
ÕPPEKESKUS

E3DE1
Väike-Maarja Õppekeskus ootab õppima
PÕHIHARIDUSE BAASIL mittestatsionaarsesse
õppesse (õppetöö ühel päeval nädalas)

MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJA

ja PUHASTUSTEENINDUSE
erialale

Jurist annab nõu
Lugeja küsib: Mul on tööle-

tamine on juba kokkuleppe

pingus töö asukoht Tallinn.
Uuest aastast aga kolib ettevõte Viimsi valda. Kui ma ei
ole uues kohas töötamisega
nõus, kui palju aega ma
pean töölepingu lõpetamisest ette teatama?

küsimus. Tööandja ei saa
töötajalt nõuda Viimsisse
tööleasumist.
Sisuliselt tekib koondamise
olukord TLS § 89 lg 1 mõistes, kuid koondamist töötaja
ise tööandjalt nõuda ei saa.

Tööinspektsiooni
Vastab
nõustamistegevuse koordi-

Koondamise otsuse saab teha ainult tööandja. Kui töö-

naator Anni Raigna

andja ei koonda ning nõuab
töötajalt konkreetsest kuupäevast Viimsisse tööle asu-

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 5 lg 1 p 8 järgi on
töö tegemise koht töölepingu kohustuslik tingimus, mida saab muuta ainult poolte
kokkuleppel (TLS § 12). Kui
kokkulepet ei saavutata, tuleb tööd anda ja töötada vastavalt kehtivatele kokkulepetele või tööleping erakorraliselt üles öelda.
Kui töötajaga sõlmitud töölepingus on töötamise kohana näidatud Tallinna linn,
kuid tööandja kolib ettevõtte
Viimsi valda, siisViimsis töö-

mist, siis võib töötaja töölepingu sellest nõutud kuupäevast erakorraliselt üles
öelda TLS § 91 lg 2 alusel
tööandjapoolse olulise rikon
les

keskmise töötasu ulatuses.

Kuulutaja

töötajat. Näiteks
tööandja
võib
asukoha
tus tingida olulisi muudatusi

töötaja

muu-

elukorralduses

- töö-

lemineku ja sealt tuleku aeg

pikeneb ja muutub rahaliselt

suhtluspsühholoogia (7. okt.),
inglise keele (7. okt.) ja soome
keele (6. okt.) algkursustele.
Kirjapanek 3240651 võikunderi.
rahvakool@mail.ee

OTSIN TÖÖD
Otsin kontoritööd. Tel
5743 4508

•

Pakun laste hoiuteenust. 2 €/
tund, 20 €/päev, pikaajalisemal
hoiul hind kokkuleppel. Tel
•

5697 2119
Võtan hoida lapse. Tel 5656
6918
Võtan hoida lapsi. Tel 5813
•

7810

Kogemustega farmijuhataja
otsib tööd. Haridus Maaülikooli
loomakasvatus. Tel 5020 748
Otsin tööd bussijuhina
(kaugliini sõidukogemus). Tel
•

unun
R-takso pakub tööd
TAKSOJUHI
ametikohale.
Lisainfo 53417533

•

5175 855

Kogemustega
metsaväljaveotraktorist otsib
tööd. Tel 5344 3547
Otsin tööd kaubikujuhina.
Tel 5175 855
Kogemustega majahoidja
soovib leidatööd (ka eramajad).
Tel 5742 0668
•

•

\1°Koa

iM

UUS B-kat
kursus

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

•

PAKUN TÖÖD
Vajatakse koduabilist
eramajja 2-3 päeval nädalas.
Tel 5035 389
Tööd saab isiklik abistaja.
Otsin inimest, kes oleks nõus I
klassi poissi koolist koju tooma
ja vahel temaga jalutama
ning olema kättesaadav
kui koolis probleem.
Poiss on tugeva käitumis•

•

*

Õppetöö algab 8. oktoobril.

Informatsioon 32 61 892

•

•

oluline

Kursus toimub pühapäeviti Hotellis Wesenbergh Tallinna 25.
Info Ja reg. tel. 516 0930, juusu.auto@mail.ee, www.juusuauto.ee

Dokumente võetakse vastu
kooli kantseleis tööpäeviti
kell 8.00-15.00.

erakorraliselt üles öelda
Kui töötaja ütleb töölepingu
erakorraliselt üles põhjusel,
et tööandja on lepingut olupeab tööliselt
andja rikkunud,
maksma töötajale
hütöötaja
vitist
kolme kuu

mil moel mõjutab töökoha
muutus

Kunderi Seltsi Rahvakoolis
on mõni vaba koht

sest keelduda ja tööleping

seejuures
tõttu,
kumise
kuid
põhjendada,
rikkumine
seisneb
ehk
mil-

algab 28. septembril kell 12.00

Õppeaeg üks aasta, õppima
ootame ka täiskasvanuid.

kallimaks, uue kohas muutuvad olmetingimused kehvemaks jne. Need kõik on
olulised põhjused, et töölepingu tingimuste muutmi-

KOOLITUS

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

www.v-maarja.ee/vmok

aktiivsustähelepanuhäirega.
Võimalik vormistada leping
omavalitsusega. Info 5672 3871
Vajame abilist meesterahvale
(ratastoolis) Näpile Sõmeru
vallas. Info tel 5567 7599, 5805
6850
Üldehitusega tegelev firma
pakub tööd ehitustöölisele.
Objektid üle Eesti. Info tel 5463
•

•

unananlarTolplo oj

LÄÄNE-V1RU

RAKENDUSKÕRGKOOL
Väärikas algus parem tulevik!

MOORI Kü

-

Kuulutame välja täiendava vastuvõtu
riigieelarvelistele õppekohtadele:

HOOLDUSTÖÖTAJA
TARKVARA ARENDAJA
Kutseõpe keskhariduse baasil, õppeaeg 2 aastat,
õppevorm: kaugõpe. Vastuvõtt toimub keskhariduse baasil,
kus arvestatakse lõputunnistuse keskmist hinnet.

Kooli astumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
avaldus (täidetakse kohapeal)
pass või ID-kaart
1 foto (3x4 cm)
keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega

7464

Rakvere Maxima X kauplus
kutsub tööle

K KASS APID AJAMÜÜJAID

Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Vinni vald, 46609

5226 500

OÜ vajab saemehi ja
võsalõikajaid. Tel 5237 945
Vajatakse saemeest (Rakvere
või lähiümbrus). Vajalik B-kat.,
vajadusel väljaõpe ja varustus.
Tel 5393 4973
Voyage OÜ võtab tööle
bussijuhi. Info tel 5092 583
Vajame
metsaväljaveotraktorile
operaatorit. Tel 5111 666,
•

•

•

•

Lääne-Virumaa tel 329 5956, faks 329 5951;
vastuvott@lvrkk.ee; www.lvrkk.ee

R.E.S.T. Grupp OÜ otsib
kogemustega välisfassaadi
värvijaid, töö Helsinkis! Tel

•

•

Dokumente võetakse vastu kuni 29.09.2014
tööpäevadel kell 8.30-16.00

a

•

•

nimemuutust tõendav dokument (nimemuutuse korral)

•

<-*

•

•

KattoCenter Rakvere
esindus pakub töödkatuste
j fassaadide paigaldaj atele.
Info telefonil 55560 5629 või
5822 5810, Laada 3a Rakvere

Info tel 6023116, personal@maxima.ee

aarne@maad.ee

Autopesula Tallinnas pakub
tööd. Väljaõppe võimalus.
Kuulutus ei aegu! Tel 5072 262
Matsu talu külalistemaja
otsib oma kollektiivi kokkaperenaist. Töökoht asub
•

MATIMA

Mell on tulevikku!

•
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Töö

Sahargu külas Tudulinna vallas,
Ida-Virumaal. Helistadatel 563
57449, www.matsutalu.eu
AS Viru Õlu pakub tööd
tootmisliinioperaatoritele.
Töö toimub vahetustes. Ettevõte
pakub tasuta transporti liinil
Rakvere-Haljala-Rakvere. CV
saata aadressil: wiru@wiru.ee
või helistada tel 32 95 000
•

OÜ Nurkse Seafarm pakub
tööd põrsaste talitajale
Assamalla võõrdepõrsaste
farmi. Tel 56 20 3552
•

Lüpsifarm pakub tööd
lüpsjale ja söötjale, soovitavalt
pere. Elamiseks korralik korter
farmi lähedal. Info telefonil
5099 295
•

Tegusama
elu kodud

7

8
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Rakvere vald

Vallajutud: Rakvere vald
Nagu eelmises lehes lubatud, läheme oma vallajuttudega teisele ringile ning sel korral kulgeb
distants Rakvere vallas. Maakonnakeskusi poolkaarena ümbritsev omavalitsus on eeskätt põllumajanduspiirkond, kus suuri tööstusettevõtteid
vähe, kui muidugi Tobia külas asuv OG Elektra
tootmiskompleks välja arvata.

Rakvere vald
Territoorium on 127,7 km2

Aivar Ojaperv

Elanikke 2108

likogu ajal on ametnike ja
juhtkonna seas esindatud
pea kõikide piirkondade inimesed, alati leidub vallama-

nas
Naabriteks Halja la Sõ meru ,

seisuga01.01.2014
Vallamaja asub Rakvere lin*

,

Vinni, Tamsalu ja Kadrina

jas keegi, kes on ühe või teise

piirkonna
probleemidega
põhjalikult kursis. 11
Juba mainitud Arkna küla
Ülo Niisuke viitab selja taha, kuhu vald tahab ehitada külakeskuse.
Fotod: Aivar Ojaperv
võivad lähiajal ees oodata
suured muutused. Täpseseeringuks plaanime praegu ma stsenaariumikohta.
Arknas oli valmimise järel
Uus tõmbekeskus
malt küla südameks olevat 30 protsenti,” rääkis Saare Vald omalt poolt on valmis lausa erialaspetsialistide tuArknasse?
talvisel esitlusel. “Kui fondiehitamaArkna ja Rakvere vamõisakompleksi, kui kõik lärismiobjektiks tehnoloogia
Rakvere valla omapäraks on heb nii, nagu plaanitud.
hele kergliiklustee. Aga seldes vastavad meetmed avaon uudne, kohapeal ei ole
asjaolu, et üht ja kindlat Pärast vahepealseid segaseid nevad, loodetavasti toimub leks tuleb kaupa teha ka Sõühtegi inimest, kõike saab
see sügisel, siis ehituseks kumeru vallaga, sest mõned kikeskpunkti sel polegi. Vallaaegu on Arkna mõisakompj älgida j a jühtida Rakvere Vee
maja asub Rakvere linnas leksi omanikuks saanud lub umbes kaks aastat. Talomeetrid maanteed kulgeb puldist kilomeetrite kauguhaksime fondide avanemise nende territooriumil. .Jutud selt. Ning samast kõrvalt läbi
ning valla põhjapoolsest MTÜ Arkna Terviseküla ja täsuuremast külast Arknast navu talvel esitlesid nad avaajaks kogu eeltöö ära teha, et on räägitud, oleme valmis voolav Selja jõgi on taas pulõunaotsa Lasilasse jõudmilikkusele oma tulevikuplaasaaks kohe ehitama hakata.” ühiselt panustama, 11 kinnitas has, ka forellid on jõkke taseks tuleb läbi sõita mitme ne: mõis peaks tulevikus teHetkel käib mõisa peahooNiisuke.
gasi tulnud.
naabri territooriumilt.
teisiMis Arknasse veel puutub,
gutsema täiesti iseseisva ja nes vaikne tegevus
kasumit tootva põllumajanKuigi paljudes Eesti piirkonpäeval, kui Kuulutaja Ülo siis Ülo Niisuke on uhke ühe Külakeskus Lepnasse
dades on sellised linnalähesilmapaistmatu
majakese Elanike arvu poolest on Rakdusüksusena nagu vanasti, Niisukese seltsis Arknat küdased vallad kas linna või läja samas peab see muutuma lastas, askeldas seal paar üle, mille all varjavad end tevere valla suurim asula Lephimate naabritega viimasel ka turismiobjektiks. Ühe sõtöömeest. „Eks see n-ö vaikgelikult puhastusseadmed. na
asukaid on seal umkümnekonnal aastal liitune periood oli ette teada, .Jumal tahtis, et Rakvere linnaga: piimakarjast, ravimtaibes-täpselt 400. Tegemist on
nud, pole see teema Rakvere meaiast ja matkarajast kuni sest omanik ootab Euroopa na puhastusseadmed asuvad kunagise „Energia“ kolhoosi
vallas tõsiselt päevakorral olväikesi spaa ning konverentLiidu fondide avanemist, meie valla territooriumil,“ keskusega, kuhu nõukogude
nud. Kuigi „siin ja sealpool sikeskuseni.
lootes sealt abi saada,“ selgirääkis Niisuke. „See omakoraja lõpus hakati ehitama
maanteed 11, peab Rakvere MTÜ ühe liikme Õlle Saare tas Niisuke.
da tähendab, et meie oleme muuhulgas ka uut koolimaja
valla rahvas end ühtseks koTalvel tunnistas Õlle Saare:
15 protsendiga osanik ettehinnangul kulub hoonete re- seda tegevust meenutavad
noveerimiseks ja kordategevõttes Rakvere Vesi. Ja tänu jätkuvalt tühermaale püsti„Nii vaprad me pole, et ehigukonnaks, kus teineteistaidatakse ja üksteisega arvesmiseks 4,3 miljonit eurot, tame oma raha eest lõpuni, viimasele on meie valla veetatud betoonist seinapostid.
tatakse. „Juba nõukogude millest 1,9 miljonit on juba pigem püüame oma äriplaamajanduse arendamine liht- Lepnat peetakse natukene
plaanid
väiksemad
hea teha,
et meile
käsi-ei sam.
heas
Saan kinnitada,
korras.”
et sel- ekslikult ka tuntud ettevõtte
ni nii
ajal kujunes Rakvere külaprojektidele ja muule sellisenõukogu oma praegustes le kulutatud. “Vahendid loole,” arvas Ülo
muste- Seesama puhastusjaamake OG Elektra tootmisbaasi
(valla) piirides välja ja suuri dame leida Eesti ja Euroopa
asukohaks, kuid tegelikult
muu tusi p ole olnud ,“ selgiLiidu fondidest, omafinantasub viimane paar kilomeetrit Rakvere poole Tobia külas.
-

-

-

öelda

ära.”

siis

„Eks

nad

võtavad

les

jad

valdkonnas

on

meie

as-

Niisuke

Pidevalt müügil rikkalik valik heas
korras kasutatud metsa-ja
aiatehnikat. Soodsate hindadega
müügil uus metsa-ja aiatehnika.

Asume Rakvere vallas Sireli tee 3 (Tapa teeristis)
Tel 5037 729

„Praegu liigub valla juhtkon-

ASLASILABETDOIV^P
•

•

•

•

CleanCool Group OÜ
Teenused:
KODU- ia HOOLDUSKORISTUS
Põrandate hooldus-puhastamine, õlitamine, vahatamine

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Vaipade ja pehme mööbli puhastamine
Akende pesemine
Eripuhastustööd
Suurpuhastus
Põrandakatete süvapesu ja vahatamine

•

Lehtede koristamine

•

Jäätmekäitlus

•

•

Lumekoristustööd koos lume äraveoga
Libedustõrje ja liivatamine
MÜÜME, HOOLDAME JA PAIGALDAME ÕHKSOOJUSPUMPASID

Kontakt: 56864119, CleanCool.group@gmail.com
Kohuleht: www.cleancool.ee

•

•

lai valik vundamendiplokke
erimõõtudes kaevurõngad
purustatud kruus ja kruuskillustik
ehitus- ja täiteliiv
teede ja platside ehitus
asfalteerimistööd
buldooser Liebherr 722 teenus
ekskavaator Komatsu 210 teenus
greider Lännen 192 teenus
Info: tel 322 6949, 518 4263
e-post lasbet@hot.ee, info@lasilabetoon.ee
www.lasilabetoon.ee

nas ringi mõte ehitada Lepnale külakeskus, 11 rääkis Ülo
Niisuke. „Umbes samasse

vald ning Rakvere linn
Vallavanem Aivar Aruja, vo-

likogu esimees Toomas Rajamäe
kohta, kuhu omal aj l Nisuke.
koolimaja

hakti

-

19 küla ja üks alevik

tas Ülo Niisuke. „Nii külanõukogu kui ka praeguse vo-

1leids.Esitek te,

Meie teejuhiks Rakvere vallas oli sel korral Ülo Niisuke
endine poliitik ja suurte
kogemustega põllumees, kes
pidanud Rakvere vallas ka
abivallavanema ametit ning
on praegu valla arenduskonsultant. Ise ütleb, et tegelikult on ta pensionär, kes valla asjades püüab jõudumööda kaasa rääkida.

ehitama. Milleks

meile sellist maja vaja? Praegu tegutsebLepnal raamatu-

ridaelamu kolmandal
korrusel, vanematel inimestel raske treppidest ronida.
kogu

-

Valla sotsiaalse ühiskodu 9

kohta on kogu aeg täis, lisaks

asuvad needki tavalistes korterites. Noortetuba on olemas, kuid

praegusel kujul

ei

see oma funktsiooni.
Pigem olgu siis juba ühine
kärgmaja, kuhu saame
täida
n-ö

kõik nimetatu

ja

kindlasti

veel mitmed teenused ühe

katuse

alla.
11

„See objekt on tähtsuselt esi-

mene,
hame

jätkas Niisuke. ,.Tasaada toetust,kui vaja,

11

võtame laenu

ja

ehitame val-

mis.
11
Aga vallamaja? Äkki peaks

selle ka Rakverest ära ko-

lima, kui jubauue majaehituseks
läheb? „Vist
siiski
mitpraegu
vallamaja
elanike
jaoks mugavas kohas. Ja kaugemas perspektiivis, mis seal
siis

on

parata, peab Rakvere vald
nagunii kellegagi ühinema
on

see

-

siis linn või Sõmera

vald.
11

Kool vajab juurdeehitust
Rakvere vallas tegutseb kaks
kooli ja kolm n-ö lasteaiapunkti. Veltsis on lasteaed-algkool. Lasilas lasteaed
ja põhikool ning Tormas lasteaiarühmad. Lasila mõisakoolile tegi vald juurdeehituse, kitsaks hakkavad ruumid
jääma ka Veltsis.
„Veltsi lasteaed-algkool on
küll väike, kuid väga külakeskne ja seega vajalik kool,“ kinnitas Niisuke. Õppeasutus tegutseb ridaelamust
ümber ehitatud hoo-

siia koolile. Või täpsemalt: vanade seinte asemele kerkis
uus hoone, mis on sarnane
vanaga. Nimelt tegutseb Lasila kool mõisahoones ja suvalist katpi poleks selle külge
ehitada saanud. Vanast meiereist oli säilinud vaid vundament ja jupp müüri ning nendele, otse mõisa kõrvale, ehitati uus hoone, kus nüüd tegutsevad Lasila kooli algklassid.

nes ja tegelikult on

seal
ruumipuudus.
„Kuna sellesse piirkonda on vaja veel ka
külakeskust. siis on

juurdeehitus praktiliselt otsustatud,'* kinnitas Niisuke.
Mullu sügisel avati
aga juurdeehitus La-

Lasila kool: vasakul meierei asemelkere kinud algklasside maja.
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Rakvere vald
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Tugev ettevõte on
vallale kasulik ja vastupidi
Rakvere vallas tegutseb
praktiliselt vaid üks
suurettevõte: OG Elektra. Grossi Toidukaupade jaeketti omaval OG
Elektral on Tobia külas

tootmiskompleks, laod
ja administratiivhoone,
mis kõik rajatud kunagise kolhoosi kanalakompleksi asemele.
Aivar Ojaperv

..Parim näide ettevõtja ja val-

la koostööst on heitvete puhastusjaam Tobial, 11 rääkis
Rakvere valla arenduskonsultant Ülo Niisuke. „OG
Elektral oli vaja heitvete puhastusjaama. Sama vajas ka
Lepna asula. OG Elektra
soostus vallale loovutama
puhastusjaamaaluse maatüki ja finantseerima pooles
ulatuses selle ehitust. Teise
poole rahast taotles vald
Keskkonnauuringute Keskuselt, lisades omalt poolt ka
pisku. Kui kumbki oleks ehitanud oma reoveepuhasti,
läinuks see palju kallimaks
maksma kui praegune pool
osalusest. Ja ilma puhastita
ei saa siin kuidagi tegemist
on Pandivere kõrgustiku jalami ja paese pinnasega,
kõik, mis siin maha voolab,
see põhjavette satub. 11

Veltsi lasteaed-algkool vajab suuremaid ruume.

-

Ettevõtja kiidab…
OG Elektra omanik Oleg
Gross kinnitab samuti, et
koostöö andis kokkuhoiu.
..Olgugi et kaudselt me isegi

Arkna mõis.

Näide valla ja OG Elektra koostööst: heitveepuhasti Tobial.
doteerime valla reoveema-

jandust, sest puhastusseadmete koormusest tuleb 4/5
OG Elektrast, on see meilegi
kasulik, 11 rääkis ta. „Kui pu-

..Kompleks oli müügis ja see
tundus sobivat, sest asus lo-

gistiliselt heas asukohas:
Rakvere oli lähedal, Lepnal
oli hulgaliselt vaba tööjõudu.

hastada vaid Lepna aleviku

Vana kanalakompleks

reovett, töötaks puhasti alakoormusega ja see viiks

dus meile esialgu meeletult
suur ja oli väga halvas seisus,
nii et isegi minukadunud isa
pidas vajalikuks hoiatada:

tun-

Aivar Aruja kui ka Ülo Niisuke tegelevad probleemide lahendamise, mitte nende loo-

mise

ja

saatmisega.

hirmutuskirjade

Kõik ehitusload,

kooskõlastused ja muud
probleemid saavad Rakvere
omahinna kõrgeks. Praegu
vallas kiiresti aetud.Kuna
on aga Rakvere valla reoveekauplused
Eesti
hind minu teada valdade
poeg, ära seda küll osta. 11 laiali, siis tean, mida räägin,
seas üks Eesti odavamaid.11 Tänaseks on OG Elektra meie riigis on kahjuks palju
tootmiskompleks kaks korda ka selliseid omavalitsusi, kus
Lepna alevikus on ärajuhitud reovee hinnaks pärast täsuuremal maa-alal kui toonavust hinnatõusu eraisikunased kanalad. ..Mina saan asjad ei käi sugugi ladusalt."
tele 1.03 eurot kuupmeetri Rakvere valda küll ainult kii...ja toetab
eest, naabrite juures Tamsata, 11 kinnitas Oleg Gross. Oleg Gross ei varja, et on hea
lus aga näiteks 2.40 ja Vinni „Vald annab endale selgelt läbisaamise ja ladusa koosvallas sõltuvalt külast kuni aru, et nende käekäik on töö eest valmis vastuteeneid
1.92.
seotud ettevõtjate käekäiguosutama. „Tahan vallale igati
OG Eletra kolis Tobiale enam
ga" vastu tulla, kui nad
mõnele
kui kümme aastat tagasi n-ö Täpselt sama rääkis ka Ülo vad,
oma püüan
üritusele
alati
toetust
küsiaidata,"
Niisuke: „Nii tugevad, kui on kinnitas ta. Ja kas või sellinetühjale kohale. Või veel täpsemalt: ..Energia11 kolhoosi vallas tegutsevad ettevõtted, gi fakt: OG Elektra tasuta
kanala varemetele.
nii tugev on ka vald. Ettevõtbuss teeb nädalas kaks korja on see, kes annab tööd ja da tiiru Lepnasse, et vähen„OG Elektra kasvas oma Killustiku kaupluse väikesest toob ka vallalerikkust. 11 dada vanema rahva jalavaetagahoovist välja ja meil oli ..Tõesti, sügav kummardus va poodi ja tagasi.
Rakvere valla juhtidele,11 jätvaja suuremat tegevuspinda,11
meenutas
Gross. kas Gross. „Nii vallavanem

mu

on

üle

Kuidas Rakvere kesklinn Rakvere valda kolis
Kui kuus aastat tagasi
ehk 2008. aasta septembris avati Rakvere
Põhjakeskus, sai Kuulutaja meie uudisartik-

nud samasse suurusjärku,
kuigi mõni pood on lahkunud ja teine asemele tulnud.
Keskuses on teiste hulgas
piirkonna ainus RIMI Hüpermarket jaK-Rauta ehitusmaterjalide kauplus.
Põhjakeskus ei tähenda ainult kaubandust, seal käiak-

lis raporteerida: Põhjakeskuses käis avanädalavahetusel neljandik virumaalastest.

se ka vaba aega veetmas see on koguperekeskus, mis

Aivar Ojaperv
Numbrid äratasid tõepoolest
aukartust. Põhjakeskus avati
reedel, 19. septembril ja ainuüksi avamispäeval vooris
ustest sisse-välja üle 20 000
inimese ehk rohkem kui
Rakvere
linnas elanikke.
Järgneval laupäeval-pühapäeval suundus Rakvere vallas Tõrremäe külas avatud
kaubanduskeskusesse veel
40 000 inimest. Tõstku need
käsi, kes esimesel kolmel
päeval Põhjakeskust ei külastanud!
Põhjakeskus muutus üleöö
nii populaarseks, et järgne-

vatel aastatel kostus isegi
nurinat: Rakvere linna kauplused ei asu enam Rakveres,
vaid Rakvere vallas Põhjakeskuses.

pakub külastajatele nii ostmisrõõmu kui ka meelelahutust. Läbi kõigi nende kuue
aasta on toimunud loenda-

matu hulk üritusi, kontserte,

lahedaid festivale ja laatasid.
Koostöös Päästeameti ja
teiste organisatsioonidega
tublid juPõhjakeskuse
ollakse üheks eestvedajaks
ohutus- ja keskkonnalaste
hid-arendajad-turundajad teemade tutvustamisel. Kaitpingutaon müügikeskkond
nimel paljuja
seliit on keskuse külastajateklienet luua
sotidele mugavad ostuvõima- le uudistamiseks toonud iselused. gi rasketehnikat.
Avamispäeval tegutses PõhKuue aasta jooksul on Põhjajakeskuses ligi 80 kauplust ja keskust külastanud ligi 14
teeninduskohta ning laias miljonit inimest, keskuse kojää- gukäive ületab 164 miljonit
laastus
Tõsi see on: Virumaa kaubahoov kolis linnast ära valda.

selle

nud,

kauplustele

biv

on see

number

eurot.

Sünnipäevapeod on Põhjakeskuses alati meeleolukad.

Fotod: Põhjakeskus

10 Tasub teada
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Pakume kvaliteetseid õhksoojuspumpasid
tuntud tootjatelt

-A
__

Hinnad standardpaigaldusega alates 1155 eurot

Garantii alates 2 a

UKSEKESKUS
-

-

-

-

ai 83 €
ai 70 €
ai 60 €
välisuksed ai 250 €
laudisega välisuksed
ai 172 €
puidust siseuksed
valged profiiluksed
valged sileuksed

Kõik hinnad koos lengidega.

Värvimine, peitsimine, lakkimine
OÜ UKSEKESKUS
RAKVERE, Narva tn 38B

Vaala keskuses mõnda
aega tegutsenud mööblikauplus kolis välja,
aga tähelepanelik kü-

lastaja

on

märganud, et

poe ruumidesse on
taas hakanud mööblit
kogunema. Peatselt
avab seal uksed uus si-

sustuskauplus.
Maris Marko

Alfaluks OÜ, tel 56233221, info@kliimatooted.ee,
www.kliimatooted.ee

-

Rakveres avatakse uus

Vaala keskuses avab oktoobri alguses uksed täiesti uus
mööblisalong, mis hakkab
kandma nime Marberg Sisustus.

Idee pole uus
Nimi Marberg on tekkinud
sõbra, asutajaliikmete
kahenimedest.
,.Marberg Kintegevust
nisvara OÜ
Martti

Sikka

ja

Avo

Bergströ-

mi

alustas

aasta novembris. Alates sellest hetkest on firma
2013.

kasvanud

kuni

päev-päevalt

tänaseni, kus oleme kohe

avamas

rää-

mööblisalongi,"

kis Martti Sikka. „Lisaks pakub Marbergi meeskondäri-

kinnisvara haldust/hooldust, kinnisvara vahendus-

Tel 5346 1941,510 9092; fax 325 1561

teenust ning kaubatransporti. Seda nii Rakveres kui Tal-

ravextrans@hot.ee, uksekeskus@uksekeskus.ee

Eelnevalt

www.uksekeskus.ee

linnas."
on Marberg pakku-

Marberg Sisustuse omanikud Martti Sikka (vasakul) ja Avo Bergström ootavad salongis
Foto: Maris Marko
kauba saabumist. Kui kõik on kohal, saab uksed klientidele avada.
nud kliendile köögi- ja garderoobikappide terviklahendusi.
„Väga suurt reklaami me ei
ole oma tegevusele teinud.
Jutt köögimööbli tootmisest
on levinud suust suhu,“ tut-

vustas Sikka senist sisustusalast tegevust. Edasine on
aga märksa laiahaardelisem.
„Uritame peatselt avatava
salongi Vaala keskuses teha
mitmekesise ja ülesehituselt
sellise, et klient saabkõik va-

Laada 18, Rakvere

A
Meeste rahakotid

jaliku ühest kohast."
„Salongi avamise idee on
mõtteis olnud juba mitu aastat. Oleme käinud mööblimessidel infot kogumas ja
silmaringi avardamas. Tänaseks oleme leidnud endale

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

Tel: 32 23 908
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Suur valik!
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TWRinMfc] REGISTREERI ENDALE KLIENDIKAART JA SAA PALJU HÄID SOODUSTUSI!
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mööblisalong
usaldusväärsed
partnerid,
kellega koostööd teha. Kliendi jaoks on oluline, et enne
ostu sooritamist saab ta tootega tutvuda ja reaalselt nä-

kliendile mugavat mööbliveo teenust.”

Eesti mööbel

Mööblikauplus! on nii lähemal kui kaugemal. Konkuha,
eriti köögimööbli rentsis püsimiseks peab olepuhul. ma oma nägu, omad eelised.
Köögimööbli salongi planeeMarberg Sisustuse omanirisime igal juhul avada, nüüd kud peavad oma trumbiks
mõtlesime natuke suuremalt kodumaist toodangut.
ja teeme salongi koos
„Kõik salongis müüdavad
kodus vajamineva sisutuse- tooted on valmistatud Eestis.
ga,“ rääkis Sikka salongi Kohe, kui tuli mõte avada sataustast. long, oli kindel eesmärk
Marberg Sisustuse sortimenmüüa Eestis
valmistatud
ti kuuluvad pehme mööbel, kvaliteetseid tooteid," rõhuöökapid, diivanikummutid,
lastetoa mööbel,
kontoritas Sikka.
kööseda

muu

lauad,
mööbel,

garderoobid
ja
voodid-madratsid,

Tootmine Eestis tähendab ka

ga .

lühikesi tarneaegu, kui kliendil on erisoove.
Teine tugevus on terviklahenduste pakkumine. ..Pakume terviklahendusi, alustades köögist ja lõpetades
magamistoa sisustusega. Tugevuseks on kindlasti meie
salongi asjatundlikud teenindajad, kellel on pikaajaline kogemus mööblimüügi
valdkonnas," märkis Sikka.
„Meie tootevalikus peaks
olema igale vanusele ja maitsele midagi, nii noortele, kes
teevad algust oma kodu rajamise ja sisustamisega, kui ka
eakamatele, kes plaanivad
uuendada oma kodu sisus-

Samu ti pakum e ka ko h e

tu st.“

„Kõiki tooteid on võimalik
soetada ka järelmaksuga,

mida saab vormistada kiires-

ti

ja hõlpsasti kohapeal meie
märkis

teenindaja juures,"

Sikka.
Järelmaksu võimaldabLiisi,
mis

on

kaupluse

omanike

sõnul väga hea koostööpartner

nii müüja kui ostja

jaoks.

„Plaanime müüma hakata
vaipkatteid, selle nimel käi-

vad läbirääkimised

tootjate-

va ipka tteid, selle nimel kä iva d läbirääkim ised to o tjate-

Tehnoloogiatudengid viivad tuuriga
„Nohikud ratastel“ IT-pisiku kuude
Eestimaa väikelinna kooli

I

24. septembrist kuni 1. oktoobrini külastavad 12 IT-tudengit
projekti „Nohikud ratastel' 4 raames kuut väikelinnakooli üle
Eesti, õpetavad kooliõpilastele programmeerimise algtõdesid ning näitavad uusimat tehnoloogiat.
Projekti põhieesmärk on näidata õpilastele, et IT-lahenduste
abil saabkoolitöid teha huvitavamalt ning lihtsamalt. „Nohikuid ratastel" käivad Kunda Ühisgümnaasiumis, Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis, Kehtna Põhikoolis, Elva Gümnaasiumis, Tõrva Gümnaasiumis ja Põlva Gümnaasiumis.
„Korraldame tuuri selleks, et tutvustada IT-d lastele, kes ei
pruugi veel teada, kui huvitav see võib olla. Meie missioon
on tekitada lastes huvi tehnoloogia vastu ja jagada neile oma
teadmisi," ütles tuuri peakorraldaja Liisi Soots.
Külastuspäeval viiakse igas koolis läbi riist- ja tarkvaralaboreid ning programmeerimise õppelaboreid. Laborites saab
piiluda sisse arvutite hingeellu, näha, kuidas töötavad mo-

dusi

ja

I

mi

korras?

Kõik, mida sinu katus vajab.
LÄÄNE-VIRUMAA ESINDUS
Laada 3a Rakvere

TELLIGE KATUSE TASUTA ÜLEVAATUS.

RISTO KIIRKIVI

MAICK MEIBAUM

Müügiesindaja

Müügiesindaja

SAATE KINDLA HINNAGA PAKKUMISE
NING TEAVET KATUSE

HETKE OLUKORRA KOHTA.

Tel: 55 505 629

Tel: 58 225 810

Risto@kattocenter.ee

Maick@kattocenter.ee

www.kattocenter.ee

WECKMAN

oma

ideid," ütles

.

MAJA KATUS
JA FASSAAD ON

biilivõrgud, ja õppida kasutama tarkvara.
Microsoft Eesti tehnilise kõmmuni evangelistAnnikaToit
märkis, et omal käel seadmeid proovides ja tehnoloogia üle
arutledes saavad noored parema ettekujutuse, kuidas tehnoloogiat ka õppetöös rakendada ja
tulevikku rohkem Liga siduda. „Meil
hetkel käimas Windowsi äppide arendamise võistlus Microsoft App*Star, kus anname igakuiselt välja auhindu. Mul oleks väga hea meel võistlustules näha ka
„Nohikud ratastel" tuurist innustust saanud õpilaste lahen-

on

info@kattocenter.ee
KATUSEABI 605 5698

OfUMb

■Benders

iff Mac

jn

-

Riided

H

Toit.

Tänavu on nohikutel abiks Skype, kes tutvustab õpetajatele
interaktiivset lahendustSkype klassis." See lahendus võimaldab kutsuda ainetundi Skype' i vahendusel külalisesine-

maa-

jaid,pidada sidet mõne teise klassiga kasvõi teisel pool

3

käia klassiruumist lahkumatavirtuaalsetelrännaall, dunglis või polaarjoone taga. „Nohikud rataskutel
tel" tuuri eestvedajad ühendavad 1. oktoobril Skype'ikaudu
seekordses projektis osalevad kuus
ja teevad õpetajatele „Skype klassis" lahenduse koolituse.
kera

ning

vee

kõik

m

r

kooli

Avatud: T-R kell 12.00-17.00

ramentssubiäha uusi nutitelefone, süle- ja
Kinect.
Xbox
lahutada
aitab
meelt
tahvelarvuteid,

�

www.bigmac.ee

Aura üllatab mehuga
Sügise alguseks jõuab poodidesse uus
mahlatoodete sari Aura Mehu, milles on
kaks erinevat maitset õuna-virsiku-por-

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

s^>

joogist kõrge, öOprotsendilise mahlasisalduse ja püreemahla kasutamise poolest. Mehudes on põhiosa õuna-porgandipüreel, millele lisab

DUKAUBAD

külluslikkust ja

iseloomu virsiku- ja ananassimahl.
Porgandipüree sisaldust mehudes ei pea
pelgama, sest selle värske maitse muudab Aura Mehud tõeliselt sametiseks

RUKKINE PATS

hommikuseks äratajaks ja päeva meeldi-

vaks kaaslaseks toidukordade vahel.

%

Kuulutaja

Taevalik katus

*

*

*

*

*

Plekk
Alates
4.- m2

LV

\

OSB plaadid
Kipsplaadid

*

Eterniit katused

*Pigikatused

Klaasvillad
Kivivillad

*

Kivikatused

Penoplast
Saematerjal

‘Penofassaad
*Puitfassaadid
Kaarhallid

*Kivipuruplaat

Viilhallid

PROFIILPLEKID KATUSELE

PROJEKTEERIMISEST TEOSTUSENI
Asume Rakveres Tallinna tn 49, Jõhvis Lille 3

AKNAPLEKID

Avatud: E-R 9.00-17.00

VIHMAVEESÜSTEEMID

L; 9.00-15.00

KATUSE TURVATARVIKUD

Tel: 51 27 619,

MÜÜK JA PAIGALDUS

PAGANAMA HEA

MATERJAL OTSE TOOTJALT

*

r

4

PATS

WECKMAN

*

P: Suletud
51 51 640,

www.tootjateesindus.ee

52 52 699

Epost: ambaltic@gmail.com
*

Suuremates kauplustes

11

ise' 7?

Peals

gimööbel.

Lisaks mööblile pakutakse
aknakatteid (rulood, kassettrulood jne).

Tasub teada

12

Reklaam
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26-28.09
P/svorst
Nevski

Hakk-kotlet

Kohupiimakook

(naturaalne)

kg

kg

kg

D

S

MI
U

K
K
A
P

U
P
Õ
L

A

L

ÄDAN

HEA
HIND

3.48

E

KaeraküpsisedAdugs
(klassika lised)
200g

0.35

S
I

Kaneelisaiake

(jahutatud)
1 kg

24pkx1,5g/36g
2sorti

2tkpakis/100g

M

U
K
K
A
P
A
V

-57%

0.54

0.98

Ä
P

D
E

S

4.88

M

Toote l onmüüg ip iirangüheostukohta5pk!

AINULT3.10

!

0.83

Toote l onmüüg ip iirangüheostukohta3kg!

0.54

1.76€/kg

*Tootelonmüügip iirangüheostukohta5pk

1.08€/L

!

*

Toote l onmüüg ipiirangüheostukohta5tk!

M

U
K
K
A
P
A
V

S

MI
U

PAK

A
A
D
L

Indiapähklid&kuivatatud

200g/NõoLihatööstus

jõhvikadZeltaRieksts100g

-29%

0.84
1.68 €/kg

KüpsisedListekDebowy
(suhkruga) 1 60g

1.09

0.74
3.70€/kg

1.49

-44%

0.84

PuuviljateeHerba

4 . 90€/kg

Mahlajook

GuttaFresh

40g

-38%

0.36

0.54

-30%

0.38
9 .50€/kg

OSTAMEKOKKU:

0.89

-45%

0.49

8.40€/kg

2L/2 sorti

€/kg

HEA
HIND

Kapsas
kg

Kartulikrõpsud

Taffel

0.40
5 .33€/kg

HambahariDailyTouch

MediumDentalCare
1tk

Alates

al1.38

0.98
49€/L
0.

-29%

0.68

-44%

0.38

M

U
K
K
A
P
U

P
Õ
L

A
A

D

Ä

Ä

N

0.18

HEA
HIND

N

Verivorst
A
G
A
N

suitsupekiga
kg

N

H
A

E
H

A
G
A
N
N

I

N
H
A
E
H

120g/2sorti

-27%

I

I

3.28

H
A

E
H

Leivakreem

Maitseaine

0.55

D
E
S

L

Toote l on müüg ip iirangüheostukohta10pdl!

Vegeta
75g

-32%

Ä
N

2.25

0.24

kg

N

Delikatessmaksapasteet

0.58

Ä
N

1.08

-37%

N
H
A
E
H
I

4.88

D
E

S

0.68

MI
U

5 .67€/kg

HambapastaColgate
TripleAction
1 25ml

1.48

A
G
A
N

I

500g/Salvest

1.18

A
A

+0.08
*

1-5.10

D
E

A

D

A
G
A

Rassolnik3min

Õ
L

AL
D

Mugulsibul
kg

Ä
P

E
Ä
P

Tähe lepanu!Tegem iston
a lkoho liga. Alkoho l võib
k ahjustadaTe ietervist.

0.44

4 .74€/kg

M

U
K
K
A
P
U
P

L

E

S

5%,0,5L

-35%

P
Õ
L

E

Friedrich

0.68

Ä
N

I

26.09-2.10

HeleõluKarl

250g

-38%

AL
D

D
*

Hautatudsealiha

HEA
HIND

A

-44%

Toote l onmüüg ip iirang üheostukohta5pk!

*

E
Ä
P

1.34

U
K
K
A
P
A
V

I

*Tootelonmüügip iirangüheostukohta3kg

Tõmmu175g/Kalev

S
I

2.74

2.33€/kg

Pumatikompvekid

E

(jahutatud)
1 kg

-53%

0.68

M

D

Seahakkliha

0.28

1.28

I

U
K
K
A
P
A
V

AINULT2.10

S

Õ
L

U
K
K
A
P
U

2 .80€/kg

Kapsapirukas
2tkpakis/ 120g

0.60

U
K
K
A
P
U
P

D
E
S
I

AINULT30.09

0.28
*

-44%

ÄDAN

-39%

!

AINULT1.10

Eineviiner
1 kg

M

0.46

0 .01€/pk

*Tootelonmüügip iirangüheostukohta3kg

2.28

-56%

0.24

E

A

L

M

0.01€/tk

TeePrintsessGita

2.28

L

E

I

0.88

2 .86€/kg

Seamaks

E

U
P
Õ

D

E

HIND

1.13

0.10

1.75€/kg

S

K
K
A
P

HEA

-29%

0.14

D

S

MI
U

SalvrätikudZewa
Clean&Soft
90tkkarbis

35g/3sorti

D

E

4.44

Glasuurituddessert

-40%

0.58

HEA
HIND

5.44

3.28

PirnConference
kg

HEA
HIND

4.28

2.48

D

Toodetelonmüügipiirangüheostukohta!

26-29.09

-41%

0.88
7.04€/L

PAK

A
A
D
L

Ä
N

A
G
A
N

Lemmikloomasöödamaterjal
(kont, kü l mutatud)
kg

N

N

I

H
A
E
H

A
G
A
N
I

0.64

VEISEIDjaSIGU.Tel:3224699,5124699.OÜOlegGrossiTaluAnnikveresigalaostabkokkuleppehinnaga

KVALITEETSETSÖÖDATERAVILJA.Maksminetoimubpealeviljalaboratoorsetuuringut.Tel:53476567.

H
A
E
H
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26.september-2.oktoober
SinkvorstRanna
300g/Tal legg

270g/Nõo

Peresink(v i l utatud)
1 50g/Tal legg

Lastevorst
600g/RakvereLihakombinaat

Pereviiner(jahutatud)
500g/RakvereLihakombinaat

ViinerIsukas500g/Rannaroots

i

Poolsuitsuvorst
Krakovi
Lihatööstus

1.68

1.64

1.34

1.14

0.98

4.96€/kg

3.27€/kg

PoolsuitsuvorstJuustuIsukas
330g/Rannaroots i

2.38

0.88

1.94

PitsasinkM&M
250g/Atria

Musttaskuleib
(seemnetega,

5.87€/kg

VäikeviinerM&M
260g/Atria

1.88

1.73

1.29

3.23€/kg

1.28

2.58€/kg

2.56€/kg

JogurtHellus
400g
4 sorti

Kodusai
(vi ilutatud)

320g/Fazer

v i l utatud)

270g/Fazer

1.24

0.98

0.94

2.97€/kg

0.98

3.62€/kg

TomatipastaMinu
30%,200ml/neto185g

0.49

0.62

3.92€/kg

KuivikudMinu

300g

(vaniljema itsel ised)
200g

1.08

0.38

2.30€/kg

Hiinakaste
Salvest

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

0.74

1.38

0.74

1.19€/kg

Halvaaindiapähkliga
1 00g

1.85€/kg

Kinderüllatusmuna
(3tkx20g)60g/2sort

i

1.48

Tere

28.09
1.07

0.42

0.64

0.88

2.27€/kg

0.51

2.93€/kg

KohvivalgendajaCarmen
200g

0.78

2.24

0.58

2.55€/kg

1.88

5.80€/kg

31.33€/kg

jaSprite

EnergiajookBurn
EnergyDrink
(karboniseeritud)

Kaitstudgeograafilise
tähisegaveinBaronRosen
al 1 0% ,0,75L/4sorti

0,33L

0,5L/2sort i

a lkoho liga.Alkoholvõib
kahjustadaTeietervist

Looduslik
mineraalvesi
Darida

KarastusjookCoca-Cola,

(karboniseeritud)

Coca-Colazero,Fanta

1 5L

Tähelepanu!Tegem iston
.

Salvest

1.23

0.84
4.20€/kg

Aromatiseeritud
puuviljavein

MonteCristo
1 0%,0,75L/2sort
T ä helepanu!Tegem iston
akahjustadaTeietervist
lkoho li ga.Alkoholvõib

i

0.58

.

0.88

0.68

0.58
0.39€/L

3.40€/kg

BrändiRaynal

0.52

0.78

V.S.O.P.

40%,0,7L

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

+0.08

0.42
1.27€/L

0.84

+0.08

0.58
1.16€/L

+0.04

3.99
5.32€/L

2.59
3.45€/L

Muupiiritusjook

MuupiiritusjookAroma

ViskiJameson

ViinPyatOzer

HambapastaBlend-a-Med

Metaxa5*

FlorisMoldavskiiAist
BlackLabel5*

40%,0,5L

40%,0,5L

3DWhiteArticFresh

kahjustadaTeietervist.

kahjustadaTeietervist.

38%,0,7L

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

30%,0,5L

Tähelepanu!Tegem iston
a lkoho liga.Alkoholvõib

Tähelepanu!Tegem iston
a lkoho liga.Alkoholvõib

1 00ml

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

11.68

12.98

16.69€/L

18.54€/L

5.98
11.96€/L

Pesukaitsmed
DiscreetAir
60tk

11.48
22.96€/L

6.98
13.96€/L

TampoonidTampax
PearlRegular

Pesupulber
Mayeri

1 8tk

Color

1.98

1.38
13.80€/L

KassitoitFelixFantastic
1 00g/2sorti

2kg
2.16

2.24

2.16

1.58

1.68

5.27€/L

1.88

6.72€/L

0.03€/tk

2.94

2.28
0.13€/tk

5.17

3.88
1.94€/kg

0.48

0.35
3.50€/kg

GROSSITOIDUKAUBADLääne-Virumaal Rakveres:TURUKAUBAMAJA Laada 16 .Te l 3244100;RAJA, Ilu pst2. Te l 3224360;LY,Vilde6 .Te l 3223250;JOOG ID Tähelepanu!
Vilde6a.Tel3223561 ; KUNGLA Ta llinna 13.Te l 3223989;Kadrinas:Viru 913.96
Tel3255810; Tapal:TAPAKAUBANDUSKESKUS
on
Tegemist
C/L
Hambapasta , Jaama .Te
1Blend-a-Med
l 3270460;Halja las:GEA
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:

0,5L

40%,
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14 Kuulutused
Rakvere, Turu plats 5, II korrus
Tel 32 23 601 faks 32 23 559
rakvere@uusmaa.ee
Rakvere, Turu

plats

5,

II korrus

www.uusmaa.ee

Olev Rohumäe
kutseline maakler
Tel 5333 1805

olev@virumaainvest.ee

Saunaga korter Vallimäe nõlval!
Rakvere, Pikk tn 48a
Hind 49 995 € UUS HIND!

4-tuba, 95 m², korrus 1/2, renoveeritud, ahiküte, oma aed.
Margus Punane: 504 9998

Renoveeritud palkmaja, kena
koduhoov! Roela, Allika 38
Hind 59 000 € UUS HIND!
Krunt 3527 m², 5-tuba, 160 m², kamin, dush, rõdu.
Margus Punane: 504 9998

Südalinna soe korter!
Rakvere, Koidula tn 7
Hind 43 000 € UUS HIND!
4-tuba, 83 m², korrus 3/4, uued aknad, parke~, keskküte, kamin.
Margus Punane: 504 9998

Kodu Rakvere kesklinnast

10 km

GalliWölfert
maakler
Tel 506 3921

galli@virumaainvest.ee

Roza Ošlakova

maakler
Tel 5551 8067
roza@virumaainvest.ee

Eino Vaher
maakler
Tel 553 0227

eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

Müüa Rakvere kesklinnas Kungla 4, 4-toaline rõduga korter teisel korrusel. Piirkonnas kool, lasteaed, kauplus lähedal, kesklinna ca 10 minu~ tee käimist. Võimalus ka
vahetada 2-toalise korteri vastu. HIND
32000 EUR. Helista 53331805 Olev

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

kaugusel! Hulja, Kooli tn
Hind 15 000 € UUS PAKKUMINE!

3-tuba, 73 m², krunt 2000 m², ahiküte, trassid kinnistu piiril, viljapuud.
Triinu Heinluht: 53 910 678

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
Müüa kesklinnas Koidula 7 omapärase
planeeringuga maja 4 korrusel 2-toaline
korter. Korter valgusküllane suurte akendega. Majas avarad trepikojad ja hea ühistu.

HIND 27000 EUR. Helista 53331805 Olev

Majake mere ääres!
Vihula v, Vergi küla
Hind 59 900 € UUS PAKKUMINE!

2-tuba, 38 m², krunt 1398 m², kiviaed, oma ~ik, meri ca 80m.
Triinu Heinluht: 53 910 678

Rõduga korter Piiral
Õhtu 2, Piira k, Vinni vald

Hind 23 900 €
2 tuba, 54,6 m², korrus 1/3, avatud

Müüa Rakveres Võidu 44, 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

planeering, pake~aknad

Taivi Kask: 5567 1233

Müüa Rakvere kesklinnas Koidula 2, 3-toaline korter neljandal korrusel. Korter heas
seisukorras, saab kohe kasutusele võ~a.
HIND 25000 EUR. Helista 53331805 Olev

Maja vaatega mõisale
Malla k, Viru-Nigula vald
Hind 39 000 €
Krunt 4360 m², 3 tuba, 60,3 m², reno-

veeritud saun-suvetuba
Taivi Kask: 5567 1233

Suure kinnistuga maja
Vanaküla, Pajus~, Vinni v.
Hind 65 000 €
Krunt 1593 m², 5 tuba, 138,3
min, uus keskkü~eahi
Taivi Kask: 5567 1233

m², kaMüüa renoveeritud 3-toaline 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
32600 EUR. Helista 5063921 Galli

Ahikü~ega korter Rakvere linnas!
Mäekalda 10
Hind 7900 € UUS HIND!
Korrus

2/2

2-tuba, 40m²,
Nele Lauk: 56975217

Margus Punane
Tel 504 9998
tegevjuht

Triinu Heinluht
Tel 5391 0678
maakler, hindaja

MÜÜA ELAMUMAA

Maja suure krundiga Rakvere piiril.
Kase 11, Tõrma küla
Hind 45 000 € UUS PAKKUMINE!
3-tubua avatud köögiga, Krunt 4443

m², garaaž

Müüa väga ilus umbes aasta aega tagasi
renoveeritud 2 toaline korter 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!
UUS HIND 34000 EUR. Helista 56814899

Nele Lauk: 56975217

Kerly

Kolme toaline korter Rakveres!
Võidu 88
Hind 38 500 € UUS HIND!
3-tuba, 61,0 m²,
korruseid 1/5.
Nele Lauk: 56975217

Müüa 2toaline korter Tamsalus Ääsi 17,
korter renoveeritud ja väga ilus. Vannitoas
ja wc-s on põrandaküte, aknad, uksed vahetatud, remont tehtud 2 aastat tagasi.
Korteri juurde kuulub keldriboks, korteril
avar rõdu, ümbrus roheline ja ilus. Sõiduteed on heas korras. Parkimine maja ees ja
maja taga. Porkuni järv 5 km. HIND 9000
EUR. Helista 55518067 Roza

Talu koos 5ha põllumaaga!
Anguse küla, Otsapõllu
Hind 29 000 €
4-tuba, 325m², säilinud rehe ahi!
Nele Lauk: 56975217

Tõnu Kuhi
Tel 502 2114
kutseline hindaja

Taivi Kask
Tel 5567 1233
maakler

Nele Lauk
Tel 5697 5217
maakler

Müüa 3toaline korter Pajus~ keskuses, Linnu 11. Korteris vahetatud aknad ja paigaldatud uus turvauks. Võimalus ehitada korterisse kamin. Korteri juurde kuulub keldriboks. Maja koridorid renoveeritud, paigaldatud uued aknad ja maja välisfassaad uuHelista
endatud.
HIND
13000
EUR.
5063921 Galli

Müüa endine talukoht looduskaunis kohas
Vana-Vinnis, maatulundusmaa, sobib elamu ehituseks. Elektri liitumine, kü~epuid
umbes 500m3. Krundi suurus 6,1 ha. Krunt

koosneb 3 maakatastriüksusest.
16000 EUR. Helista 5530227 Eino

HIND

MÜÜA MAJAD

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
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ettemaks 250 €. Tel 5569 7833

KINNISVARA
Müüa soodsa hinnaga Tapa
ja Tamsalu linnas ning vallas
erinevas seisukorras ning erineva
suurusega 1-4toalised korterid
ning majad. Hind korteritel alates
1000 eurost. Täpsem info: mob
5110 478 või 322 0106, e-post :
urmas.saarmets@pindi.ee Urmas
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS.
Aitan teid kinnisvara ostmisel
ja müümisel, võtan müüki teie
korteri või maja, kinnisvaraalane
konsultatsioon tasuta.
•

Mü ü a 5 t o a l in e ko r t e r ( 9 8 m 2 )
V-Nigulas. Aknad vahet., uus katus,
trepikodarem., lokaalküte (pellet). Tel
5279 486, 5236 420

•Müüa valmimisjärgus 1-3toalised
korterid Pagusool. Hind alates 790 €/
m2. Tel 5665 8776, Airike
Müüa 1toaline ahiküttega korter
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal.
sees. Uus vannituba! Hind 11 500 €.
www.kenriko.ee, tel 5083 305

ostab metsa ja
talumaid,
metsaraiet.

•

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
•

Hinnad väga head!

Tel 5666 0375

Müü a va l m i m i s j ä r g us eramu
Rakveres Linnuriigis. Hind 55 000 €.
Tel 5665 8776, Airike
•

Müüa remonti vajav maja Rakveres.
Tel 5169 731
•

Korralik üksikisa lapsega soovib
pikemaks ajaks üürida korterit. Tel
5309 8984
•

Anda üürile tuba k.m. korterist

R a kve re k e skl i n na s õ p i l a s e l e v õ i
töötavale naisterahvale. Tel 32 449 16

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

Müüa Scania 142 (metsatehnika
veoks, müükkoos kliendibaasiga).
Hind 19 500 Tel 5332 2384
•

€.

KEHALA

Kaubikute,maasturite
ja sõiduautode REMONT
Me hoolitsemesinu neljara

alise sõbra eest

Müüa Toyota Hilux 98. a. Tel 5344
3547
•

Müüa Volvo S40 1,9 turbodiisel, 2000.
aasta, 4 ust, sedaan, must metallik,
sõiduk üliökonoomne, väga heas
korras, omab ülevaatust 10.2015. Hind
soodne. Tel 5079 984
Müüa UAZ 3303 varuosad: kabiin,
•

•

Soovin üürida 1toalist ahiküttega
korterit Rakveres. Tel 5346 5982
•

•

•

Müüa Renault Thalia 2005. a 1,4, 55
kW. Tel 5555 0946
•

OÜ Netcom
Baltic Kinnisvara

Müüa Haljalas 4toalinerenoveeritud
korter. Tel 5568 6385
•

esisild, vahekast, radiaator ja muud
jupid. Tel 5691 5810
Müüa töökorras GAZ-53 mootor.
Kohapeal käivitamise võimalus. Tel
•

5190 5515

Müüa või vahetada maja
Päides. Metsa tänaval privaatses
piirkonnas. Krunt 2700 m2, koos
väikese metsatukaga. Hind 49
900 €. Vahetusevõimalus huvitava

•

•

vajalik (vesi, WC, dushsh, boiler,

soemüür, ahi,
pesumasin, pliit
linnaliini bussipeatus 70 m). Kohe
elamiskõlblik. Hind 15 000 €. Tel 5393
6336
+

Müüa 1toaline korter (keskküte,
32 m2, V k.) Rakvere kesklinnas. Tel
5192 9572

ahiküttega korteri vastu Rakveres.
Vahetus kompensatsioon. Tel
+

55614554

•

Mü ü a 1 t o a l i n e m u g a v k o r t e r
Rakveres. Hind 11 000 Tel 5332 4120
Müüa 1toaline rõduga korter Rakkes
(43 m2). Hind 3200 Info 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 2toaline mugavustega korter
Saue tn 13 Rakvere (40 m2). Kiire! Hind
16 000 €. Tel 5663 8946
•

€.

•

€.

•

Müüa ar mas palkmajake Vir uJaagupi alevis. Krunt 650 m2, otse
omanikult. Helista ja küsi lisa tel
•

5079 984
M üü a m a j a k oos a i a m aa j a
k õ r v al h o o n e g a 1 8 k m R akv ere s t
või vahetada 2toalise korteri vastu
Rakveres (II korrusel). Tel 5562 2948
•

Mü ü a maja Ta p a va ll a s ( s o b ib
maakoduks). Hind 14 000 €. Info tel
5110 478
•

•

Müüa garaazh Rakveres Pagusool.
Hind 500 €, tingi! Tel 5684 8093
•

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

Müüa Kadrinas elamumaa (1317
m2). Kõrghaljastus, juurde toodud
vesi, kanalisatsioon ja elekter.
Lepingud kõik sõlmitud. Valmis
ehitatud maja vundament, kaasa
maja projekt. Tel 5530 227
•

Mü ü a 2t o alin e ko r t e r R a kve re
kesklinnas Laada tänaval. Hind 21 400
€. Tel 5342 2880
•

Müüa 2toaline korter (IV korrus)
Vinnis. Remonditud, möbleeritud,
boiler. Hind 15 500 €. Tel 5226 976
•

Müüa 2toaline heas korras korter
Tamsalus (2/3, 41,7 m2). Hind 5500
Tel 5665 3810
Müüa 2toaline remonti vajav korter
Väike-Maarjas. Tel 5398 2864
Vä ik e Ma a r j a s m ü ü a 2 t o ali n e
automaatse pelletiküttega korter.
Köö g i s p uu p lii t soem üü r i g a .
Köögis uus köögimööbel. Sisse jääb
nõudepesumasin. Vannituba ja wc
koos, dussinurk, boiler. Elektrijuhtmed
vahetatud. Välisseinad soojustatud.
Aknad vahetatud. Turvauks. Hind 11
000 €. Tule vaata ja tingi! Kiire! Võta
ühendust : 5597 3156, Margo
•

€.

•

•

-

MüüaLaekveres 2toaline ahiküttega
korter. Pakettaknad, vann, dushsh. Tel
5381 5421
•

Müüa 2toaline keskküttega korter
Roela alevikus. Lisainfo tel 5919 5352
•

(37,7 m2, V
korrus, plastikaknad, metalluks, san.
tehnika korras) Kiviõlis. Tel 5397 2349
Müüa 3toaline ahiküttega remonti
vajavkorter Rakveres. Otse omanikult.
Tel 5457 8331
Mü ü a r e m o n t i v a j a v 3 t o alin e
korter Lennuki tänaval ja remonti
vajav 2toaline korter Sõmerul. Hind
kokkuleppel. Tel 5680 1956
Müüa 3toaline ahiküttega korter
linna lähedal. Vajab kap.remonti. Tel
5607 2091
Mü ü a 3 t o a l i n e ko rt e r U ht na s.
Kamina-ja elektriküte, aknad ja uksed
vahetatud. Tel 5331 1677
•

Müüa 2toaline korter

•

•

•

•

Müüa 3toalinekorter Tamsalus. Otse
omanikult. Tel 5609 9277
•

Müüa Tõrma külas elamumaa (1,26
ha). Läbi jookseb oja, mille ääres
•

Mü ü a 3 to al i n e k . m . ko r te r
Sõmerul Astri tn (67,1 m2, II korrus,
toad eraldi,rõdu, õhksoojuspump).
Tel 5296 093, sirje008@hot.ee
•

M ü ü a 3 t o a l i n e k o r t e r Ta p a
kesklinnas. Tel 5697 5317
•

•

Müüa või anda üürile 4toalinekorter

Haljalas. Üür 200 +kommunaalkulud,
€

Anda üürile 2toaline möbleeritud
korter otse omanikultLennuki tänaval
(I korrus). Internet ja TV hinna sees.
150 € kuu kom.kulud. Tagatisraha 300
€. Info telefonilt 5552 5432, 5549 736
•

+

KÜTTEPIHUSTITE REMONT -hooldus

KÜTTEPUMPADE REMONT -hooldus
AUTOMAATKASTIDE REMONT
AUTOMAATKASTI ÕLIDE VAHETUS

Müüa talverehvid 205/65/15 (4 tk,
hind 110 €) ja plekkveljed 15 tolli (4
tk, hind 10 €). Tel 5564 5376

AUTO DIAGNOSTIKA

Ostan sõiduauto kuni 1000
Tel 5039 650
Ostan sõiduauto (diisel). Tel
€.

•

VARUOSADE MÜÜK

-JÄRELMAKSU VÕIMALUS-

•

5031 849

AM3 Autohooldus KÜTUSE 16a, RAKVERE

Ostame igasuguses tehnilises
s eisukorras auto sid, võtame
ARK-ist arvelt maha. Tel 5500 724

VAALA KESKUSE KÕRVAL

•

tel : 52

28 441

epost: autovahetus@gmail.com

Ostan autoromusid. Puksiir-ja
veoteenus. Tel 5558 5956
•

Ostan GAZ 21 stange nurkasid
(roostes, kriimustatud ja mõlkis
palun mitte pakkuda). Pakkuda
võib ka teisi uusi osasid. Tel 5136

Anda üürile 2toaline keskküttega
korter Rakvere kesklinnas. Üür 160 €
kom. maksud. Tel 5870 1100
•

+

Anda üürile 2toaline korter Rakveres,
L. Koidula tänav, II korrus. Tel 5539 871
Üürile anda 2toalinekorralik korter
Lepnal, lll korrus. Tel 5566 1274
A n d a üü r il e S õ meru l 2t oaline
keskküttega korter otse omanikult.
Tel 5122 025
Anda üürile 2toaline ahiküttega
korter (I k., vesi sees) L.-Virumaal
Laekvere aleviku keskuses. Üür 65 €.
Sobib ka pensionärile. Info tel 5330
4937
Veltsis soodsalt üürile anda 3toalisest
korterist 2 tuba. Tel 5742 0668
•

•

•

•

Anda üürile 3toaline ahiküttega
korter Huljal (kivimaja Keskuse tn 11).
Vesi-ja kanalisatsioon, II korrus. 60 €/
kuu. Tagatisraha 200 €. Info telefonilt
5552 5432, 5549 736

Ostan GA Z 21 või 24, samas
võib pakkuda ka muid vanu Vene
autosid. Tel 5083 305
O s t a n G AZ 2 1 ja s e l l e uu s i
varuosi. Tel 5011 428

AUTO
KLIIMASEADMETE
REMONT JA

•

•

Ostan VAZide uusi plekke, uusi

Vene-aegseid rehve. Tel 5157 395
Ostan auto järelkäru (kasutatud).
Tel 5742 0668

TÄITMINE

•

Auto elektroonika
remont ja elektritööd

*

*

VÄI KE-M AARJA
AU TOLAM M U TU S

Diagnostika

Autovalveseadmed
Autostereote ja
multimeedia paigaldus

*

*

•

•

•

•

-

•

•

Soovin ostaremonti vajava korteri või
maja Rakveres või selle lähiümbruses.
•

Soodsa pakkumise korral raha kohe
kätte! Tel 5457 6756
O t s i n k l i e nt i d e l e 2 ja 3 t o alis t
ko r te r i t Ta p a l i n na s, maja Ta p a
linnas või vallas ning 1-või 2toalist
keskküttega korterit Rakvere linnas.
Kõik pakkumised on oodatud, tasuta
konsultatsioon. Info tel 5110 478 või
•

-

Vahetada 2 3toalist korterit maja
vastu Rakveres või lähiümbruses. Tel
•

5372 5862

S o ovi n v ah e t a d a 2 to a l i s t k . m .
k o r t e r i t k e sk l i n n a s a h i kü t t e g a
korteri (al. 60 m2) vastuRakveres. Kõik
pakkumised oodatud. Tel 5697 1484
•

ÄRIPINNAD

urmas.saarmets@pindi.ee
Soovin osta remonti vajava 2-3toalise
korteri Rakveres või lähiümbruses.
Tel 5188 770
Soovin osta maja Rakveres. Tel 5656

Tõrma Tööstuskülas

•

ANDA
RENDI LE
LAOPI NDASI D

•

4857

Ostan vana maja/talukoha (maks.
20km Rakverest, maks. 20 000 €). KVportaalid on tuttavad. Tel 5557 5171
•

Tel 516 4685

Ostan uuema maja Rakvere linnas
või lähiümbruses otse omanikult.
Pakkumised e-mail: vaalmets@hot.ee.
Kontakt: 5629 6583 Hannes. Helista ja
tulen vaatama.
•

Soovin osta krundi Rakveres. Tel
5656 4857
Ostan garaazhi Rakveres. Tel 5558
8135
•

SÕIDUKID

www.kuulutaja.ee

Er in eva d VARU OSAD
Eu r oop a ja Ja a p a n i
a u t od e le
TREI LERI RENT
Ost a m e AU TOSI D

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere
tel 3223103
REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a
uued, taastatud
*

ja kasutatud rehvid
*

t el 326 1463, 558 3666,

504 3022

www.hot .ee/rannel
rannel@hot .ee
Tam salu m nt 1 Väike-Maarja

kasutatud plekk ja valuveljed
valuvelgede sirutamine,
*

keevitamine
*

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

tel 508 9216
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-00

ALFA ROMEO 33/164

3,0i

94
94
89
83-94
83-90

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

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

BMW E39
BMW E46

86

94
86
92-95
95

96-98

520/525TD
2,0TD

-05
00

I,9i

UUS ! BMW E46 coupe
CHEVROLET BERETTA
CHRYSLER CROSSFIRE
CHRYSLER VOYAGER

88

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

CHRYSLER VOYAGER
CITROEN XSARA 5ust
CITROEN C2

-97

-97
00

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
FIAT MAREA s ed/car

94

99
88
95-98

1,7D

1,6i
1,2i

99-03
96

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

FORD TRANSIT
FORD TRANSIT

FORD MONDEO
FORD GALAXY
FORD S IERRA sed

2,8i/aut.

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

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

FORD FIESTA
FORD PROBE GT
FORD COUR IER

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

HONDA CIVIC 3ust/sed

1,3/1,5i/aut

84-95
90
-99
-98
00
93
94

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

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

MAZDA 323 3ust/sed
MAZDA 323F

02
91-94

MAZDA 626 sed/5ust/car
2,0V6
MAZDA XEDOS 6
UUS ! MAZDA 6 sed
2,0

-02
92-94
02

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

97-04
-99
93-00

97

MB E -klas
MITSUB ISHI PAJERO

-97
-00
85-00
88-96

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

97-00

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

-07

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

1,7D/2,0D/1,6i 86-95
02
1,7 TDi /1,6i
1,4i/1,6I
92

NISSAN SUNNY
OPEL ASTRA sed
OPEL ASTRA/car

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

92
87/91
09

99

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

89
-02
99
05

OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD
UUS ! OPEL ZAF IRA
2,0 TD
UUS ! OPEL MER IVA
1,6 i

83-95
98

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

99
99
05

3ust
1,1
5 ust 2,0i

UUS ! PEUGEOT 206
UUS ! PEUGEOT 307

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

06
-04
82/85
85-98

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

1,6i/2,0i

SAAB 9-3 3 ust

2,2TDI

UUS ! SAAB 9-5 car

93
96-99
-04
93-00
-02

2,0i/aut

99

SKODA FELICIA (5ust)
SKODA SUPERB

1,5
1,9TD

97
03

SUBARU LEGACY

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

SUBARU IMPREZA car
SEAT ALHAMBRA
SEAT CORDOBA vario
SEAT IB IZA

1,9TD

SEAT TOLEDO
UUS ! SEAT LEON

97

94
95-00
-99
-02
91-95
02

1,6i

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

95-00

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

92-97

TOYOTA CARINA E/car

2,4i

89
95

TOYOTA SUPRA
UUS ! TOYOTA AYGO

3,0i
1,0i

89
06

VW CADDY
VW POLO

1,9SDI
1,4D

TOYOTA PREVIA

97
81-99

-01
88/86

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

www.toonklaas.ee
Mü ü a k o r r a l i k A u di A 6 Av a n t
Quattro 1998. a, 2,4 121 kW. Hind
1500 €. Tel 5342 5932

VW GOLF III/car /VENTO
92-97
VW GOLF IV
98/99
1,4i/1,6
VW PASSAT
1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH 81-95

Müüa heas sõidukorras Ford C-Max
2004. a, 1,6 bensiin. Tel 5211 269

VW PASSAT sed
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

•

•

•

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

3,6i/4,2i/aut

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

•

•

•

AUDI 100 sed/avant
AUDI V8 quattro

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

690

98

97
84-92

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

DAEWOO NUB IA car

*REMONT*HOOLDUS*REHVIVAHETUS*

•

pooleli olev suvemaja, elektriliitumise
v õ i m a l us k r u n d i p ii r il R a kv e r e5552
736
5549
5432,
Anda üürile 3toalinekorter Kundas.
kesklinna 4 km, linna piirini 1,6 km.
Tel 5667 0309
Tel 5229 233
Üürile anda k.m. korter. Tel 5836
Müüa lõigatud metsamaadüle Eesti.
1490
Kokku 58 ha. Lisainfo info@sacito.eu.
Tel 5624 4605
4 3 0 t ö ö m e e s t s a ava d ö ö m a j a
Rakvere kesklinnas. Korralik elamine.
•Müüa krunt (1240 m2). Tel 5570 990
Tel 5164 685
Müüa elamukrunt Käsmus. Tel
Üürile anda garaazh Rakveres Tuule
5568 6385
tn lõpus. Tel 5385 9150

•

Müüa 3toaline kõigi mugavustega
korter Väike-Maarjas Säde tänaval.
Hind 11 000 €. Tel 5309 7075
•

•

AUDI A3
AUDI A6

BMW E28
BMW E34

•

•

Müüa hubane ahiküttega korter
Rakveres (32 m2), kus olemas kõik

1,8i

4,2 i
1,8 turbo
1,9 TDI/2,5 TDI
3,7I/aut

BMW E30

•

Üürile anda suur 1toaline (41 m2)
kaminaga korter Rakveres Pikk 37,
II korrus. Hind 180 €. Tel 5034 972,
info@ko.ee
Anda üürile 1toaline k.m. korter
Rakveres kesklinnas. Tel 5358 6829
•Anda üürile 1toaline korter Tapa
linnas. Tel 5110 478

AUTOLAMMUTUS

AUDI A4 sed/car
AUDI S4/A4

Müüa Ford Mondeo Turnier 1997.
a 1,8 diisel. Ülevaatus puudub. Tel
5561 9895
•

Mü ü a O p e l A s t ra 1 , 6 i 1 9 9 8 . a,
tumekirss metallik, 5 ust, luukpära,
uuem mudel. Sõiduk väga heas korras,
omab ülevaatust 09.2015. Hind soodne.
Tel 5079 984
•

98
86/90

1,6i

91
-00
-00
99

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID J A

VANEMAID AUTODE VARUOSI!
509 6714

AUTODE OST

325 1725

Keha la Autolammutus

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!
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•

Osutanteenustkaubaveobussiga.
Tel 554 6353
•

•

,

Veoteenus(kraanaga mudel, 6,2x2.35
KJ 7200). Tel 513 2021
R e i s i jate v e d u 1 6 4 0 - , 4 9 ja
8kohaliste bussidega. Ka vabariigist
välja. Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269
Veoteenus Ford Transiti kaubikuga
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, tagaluuk, 750
kg). Tel 5557 8804
Transporditeenus multilift kalluriga
(mahakäivad, vahetatavad kastid 6,
13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 324 5761
•

•

-

Korstnapühkija. Tel 5560 4046
K o r s t n a p ü hki j a u mmi s t us t e

likvideerimine. Tel 5552 8487

K ors t na p ühki m i se
pottsepateenus. Tel 5221 165
•

-

j

a

-

,

Tänava-ja äärekivide müük
j a p aig a ld us p iir d eae d a d e
t errass id e e hi t us ; v ä rava t e
valm i s t am i ne p a i g a ld us j a
au t omaa t ik a h a l j as t us t ööd
e h i tu s t ö ö d Te h tu d t ö ö d e l e
garantii. www.kiviaed.ee,tel 5394
•

;

•

,

;

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

509 7850

•

TeostankolimisteenustFord Transiti

Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika
igale peole! Tel 5185 318

kaubikuga. Hinnad soodsad. Tel 5695
6535

Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

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

Õhtujuht : huumoripro gramm,
juubelid. Tel 5535 885

Tel 521 5849

•

•

•

•

•

•

•

1.-9. klassini kõikide s ainete s

(ka. inglise keel) eratunde andev
koduõpetaja asukohaga Võidu tn. 76,

45min/

Transport Ford Transiti kaubikuga.

Veo-

ja tõsteteenus. Rakso Transport

10 €, 567 28 256, Sandra

•

5190 1697
Arvuti individuaalõpe ka kliendi
juureskohapeal. Tel 5190 1697
Kvaliteetne raamatupidamisteenus!
Tel 5554 1191 www.websoft.ee

K allurau t o

,

•

sisekujundusel. www.kenriko.ee, tel
5083 305

Fie Mart Nestor ehitab uusi ja
renoveerib vanu hooneid. Tel 5646
0674
Teeme ehitus-, remont-, lammutus-

.

441 03, 5850 1276

Puksiirabi. Veoteenused. Autoabi.
Tel 52 06 306, www.puksiir.eu
•

•

•

•

ja siseviimistlustöid (majad, saunad,
kor ter id) eraisikutele, fir madele.
Terrasside ja varikatuste ehitamine.
Tel 5045 560
Ehitusfirma teeb üldehitus-, sise-ja
välistöid. Eramute puitfassaadide
soojustamine ja ehitamine. Tel 5349
1627
B or kh o l m E h it us O Ü t eos t a b
ehitustöid (kõik sise-ja välistööd;
katused). Tel 5182 940

Puksiirabi ja
5208 818
•

•

müük, paigaldus.
Tel 322 5233
TEENUSED

Õ m bl us t eenuse d Hi nna d
mõistlikud. Tel 50 66 303. Ene
Veoteenus Ford Transiti kaubikuga
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415
Tra n s p o r t ja ko l i m i n e p ar i ma
hinnaga. Tel 5695 6535
T r a n sp o r d i te e n u s k a ub iku g a .
Hinnad soodsad! Tel 5535 938
•

•

•

Vinni v, Pajus~ Tel 502 7362

-

-

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

Toonime autoklaase USA
Solagard. Tel 522 2511

kilega

Autoklaaside paigaldus Tamsalus.
Tel 522 2511
•

Kontakt info@kckteemant.eu, tel
5174 192

EHITUS

Autoklaasidemüük japaigaldus.
Tel 325 5505

Kogenud saemees langetab teie
ohtlikud puud. Tel 5393 4973
Pressin õunamahla. Tel 5390 9168,
32 520 46
Viin Rakveres tasuta ära elektri-ja
gaasipliidi, pesumasina ja muud
vanametalli ning autoakud. Kuulutus
ei aegu! Tel 5803 3345
•

•

•

KOLIMISTEENU S firma de le
ja er a i s ik ut ele üle vab ar i i g i
.Te
o s ta m e k õ i k e , m i s o n
ko limisega seo tu d , ja see ju ure s
soo d sa te hi n d a d e g a .Al a t e s
p akkim ise st ku n i kla ver ite jm .
r a s ke t e e s em et e ni vä lja . Võ ta
me i e g a üh en d us t j a l e i ame
ko o s te ie p ro b leemile p ar ima
la h e n du se. OÜ Ko limised.TEL.
5649 3289 võ i ka id o @ko lim ised
www.ko lim ised .ee
•

.ee,

EHITUSE PEATÖÖVÕTT

•

ELAMUTE EHITUS

•

San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593
Müün, paigaldan ja remondin
õ hk soo j us p um p as id
ja
konditsioneere. Tel 502 4944
B o il er i t e k raan ik auss id e ,
WC p o tt id e , d us hik a bii n id e ,
veeautomaatide paigaldus jm tööd.
Tel 5680 3249
Te e n kin d a k r o h v i ( k o r s t n a d ,
•s o
Toonime
n e ) . kilega
www
o ja mü ü riautoklaase
d , s e i n a d jUSA
kenriko.ee, tel 508 3305
Pottsepatööd. Tel 5851 9785
P o tt s e p a tö ö d . Ah j u d p l iid i d ,

ÄRI-JA TÖÖSTUSHOONETE EHITUS

Toru- ja sanitaartehnilised tööd.
Tel 53324749
•

•

HOONETE
RENOVEERIMINE

•

•

OMANIKUJÄRELVALVE

•

PROJEKTIJUHTIMINE

•

DETAILPLANEERINGUD

•

•

*

*

•

•

•

,

kaminad, müürid. Tel 5552 8487,
Vaiko

Pottsepatööd ja plaatimine. Tel
5458 4642
•

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

,

-

Teeme metsaraiet, metsaväljavedu
ja metsavedu. Tel 5365 3504
•

•

•

.

•

veoteenus. Tel

•

Sulle need tasuta!!! Uuri lähemalt:
http://www.telestar.ee või helista
tel 5552 5432

HAAKEKONKSUD

•

,

,

•

•

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

Ak en d e us t e remon t j a
h oo ld us t ööd , p ai g aldus t ööd
tihendite vahetus, reguleerimine
jne. Tel 5116 641 www.servic.ee
•

•

+

OÜ TENITO

•

•

•

-

Pulgainternetist tüdinud? Linna
p a r i m p a k ku m i n e ! ! ! Int e r n e t i
püsiühendus
telepilt täiesti
hullumeelse hinnaga al. 5 eurost.
Levib linnas ja maal. Sobib kokku
W i f i n e t-i s e a d m e t e j a E l i o n i
digiboksidega. Ära muretse, kui
Sul aparaaturi ei ole, me anname

KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052

465

Rakkekaevude puhastamine ja
remont. Tel 5574 792
,

6,50 eurost
Info ja tellimine 519 616 06
info@wifinet.ee
www.wifinet.ee

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

Teeme ehitus-ja remonditöid. Tel
5612 3743

Ve s i kü t e , ka n a l i s at s i o o n
Hooldus, remont, ehitus. Tel 32

Kuumakse alates

maalritööd. Tel 5187 979

tühjendamist. Feka-Ekspress OÜ

Tel 5194 4298

U u t e j a k asu t a tu d k o d u j a
tööstusõmblusmasinate hooldus,
remont, müük (tar vikud, kääride
teritus). Rohuaia 20-2. Tel 32 45 085,
5588 429, Priit
P e h me m ööbli remon t veo
võimalus. Tel 32 27 822, +372 5061 547

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

Teostame remondi-ja ehitustöid.

•

Mart Tali Kaubandus
•

•

Teostame fekaalive oteenust
j a k ana l i sa t s i oon i k aevu d e

•

ÜLIKIIRE

Plaatimine, tapeetimine ja muud

•

•

-

,

-

,

-

,

•

Kogemustega bil.v. raamatupidaja
p aku b te e n u st k o kku l e p p e l i s t e l
tingimustel. Tel 5568 6385
T V-ja S AT. s ü st e e m i d e mü ü k ,
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 5340
7808, e-post: rts1@hot.ee
TV an t enn i d , d i g i , SAT
TV k om p l e k ti d . Müük ( l ii s i n g u
võimalus). Paigaldus. Konsultatsioon.
Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 OÜ
•

Ta l v tu l e k u l •Teostame
va h e t a me
fekaaliveoteenust
parandame teie katuse, aknad,
uksed, ahjud, pliidid. Teeme teie
kodu korda. Kolimine, eramute
ehitus jarenoveerimine. Helistage
5278 191 ja töö saab tehtud

-

(tent, platvorm), metsaveoauto-,
v ä i ke k a u b iku b u l d o o s e r i ( T130 TD 7 5 ) , k o pp l aa d ur i t ööd .
Treimis-, keevitustööd (gaas, elekter,
CO, metallilõikus), teraviljavedu.
Kohaletulemise võimalus. Kuulutus ei
aegu! Tel 503 2269
Ve o t e e n u s v ä i k e k a l l u r i g a ,
kandevõime 1,5 tonni või 4 ruumi
küttepuid. Tel 5691 5810

•

-

Therm OÜ, kontakt : www.therm.ee,

info@therm.ee, Tel 5660 6010

+

p oo lh aa g i sau t o

-

Tel 5606 9271

“Süstime seinad soojaks” hingava
ter movahuga. Omame pikaajalist
kogemust hoonete soojustamises.
•

502 6761, 553 6188, 324 0707

•

-

-

krohvimine...).

mahakäivad vahetatavad kastid. Tel
•

Kõnniteede paigaldamine ja muud

•

Prügiveoteenus, multilift kallur

-

Arvutite kiire ja usaldusväärne
hooldus jaremont. Kasutatud laua-ja
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime
vana elektroonikat. Asume Rägavere
tee 44 II korrusel. Helista juba täna tel
+372 5512 053 või tule läbi. Vaata ka
www.hss.ee
Ar vutite ki ire remont Rakvere
kesklinnas. Kätte samal päeval. Tel
•

•

•

e hi t us remon di t ööd ( l a d um i ne ,

OÜ. Tel 5667 5947

Õhtujuht, tantsumuusika. Tel

5238 481
•

6666

-

•

;

.

•

•

,

Kõik tööd

projektist teostuseni!

*

*

+372 501 7412
info@tarvaprojekt.ee
www.tarvaprojekt.ee
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TEEME KOMBINEERITUD
SURVEPESUAUTOGA

JÄRGMISI TÖID:

PARI MAD HI NNAD!
Paigaldame ja müüme:

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

KATUSEI D
VI HMAVEESÜSTEEME
FASSAADE
PLEKI KANTI MI STÖÖD
Tel 372 508 8497

kanalistasioonipumplate puhastamine, imbkaevude ja torustiku

pesu, välistrasside veega täitmine

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

+

tel/fax 325 1730
info@tpplekitood.ee

nalisatsioonitrasse.

Veepaagi maht 6 m³, imupaagi

maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ,
info 5381 9930

RAAMATUPIDAMISTEENUS,
FIRMA ASUTAMINE
Vilde 6a Rakveres

(Kuulutaja majas).

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

SOLVERING OÜ

EHITUSPROJEKTID
DETAILPLAN EERIN GUD

Paigaldame:

fassaadiplaate
sokliplaate
rõdupiirdeid

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

RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647

Te l 5 11 0 2 8 6

KIILIBETOON.EE

info@contaro.ee
Tel: +372 5282683
&

Müügil:

RATTAHOIDJAD

Parimad hinnad!

PRÜGIKASTID
VAASID

Sise-ja välisvoodrilauad
Põranda ja terrassilauad
Kruntimine ja värvimine

CONTARO OÜ
www.contaro.ee

Autode, v äikebusside

BETOONPLAADID
PINGID

WWW.VOODRILAUD.EE

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

h aagiste rent

HAUAPIIRDED
ÄÄREKIVID
TREPPIDE

ehitus ja
renoveerimine
TRANSPORT
PAIGALDUS

ARMITEC OÜ

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

*

-

*

*

*

*

Arvu tite japrin terite
kiirh oo ld u s n ing remo nt.
Tin d i-ja tah ma
kassettid e täitm ine.
Sü learvu tite ekra an id e
vah etu s.
Kvaliteetsed ka su tatud
sü learvu tid
Koduelektro o n ika rem ont
*

*

*

*

*

*

*

Ko n to riteh nika Hoo ld u skesku s
Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534

RAIMO

*

Tel 5191 2784

info@armitec.ee

www.kuulutaja.ee

VEOTEENUS

TAKSO TELLIMINE 6 KOHTA

RAAMATUPIDAMISTEENUS

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

Tel: 524 54 35
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Müüa kütteklotse ja kaminapuid.
Vedu tasuta. Tel 523 8503
•

MÄNGUASJAPOOD

PÖIALPOISS

Kuivad kütteklotsid, kuiv lepp ja
kuiv kask 40L võrkudes. Transport
tasuta. Tel 5171 522
•

.Rakvere Turu Kaubamaja,
Laada 16
.Tapa Kaubanduskeskus
Jaama tn 1
.Jõgeva Suur tn 5
.Paide Keskväljak 3

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

Soodsalt müüa saetud ja lõhutud
küttepuid koos kohale toomisega. Tel
5615 2941
Mü ü a kü tt e p u i d ( k a sk , l e p p ja
metsakuiv). Hind 32 €/r uum. Tel
5365 3504

SUUR VALIK,
SOODSAD HINNAD!

Kupongi
esitajale
kõik tooted

KODU
•

•

Teostame remondi-ja ehitustöid.

Plaatimine, tapeetimine ja muud
maalritööd. Tel 5187 979
K asu t a tu d v ä g a h eas k orras
elektriradiaatorid (Airelec, Atlantic),
meeste / noorte UUS kevad-sügista l ve j o p e DE P U TA M AD R E ( S ) ,
rulluisud (tüdrukutele, poistele),
t ä nava ki v id ( Kl oos tr i , 6 m 2 ) ,
hamstripuur, metallgaraazh, värava
sepishinged. Tel 5104 147
Müüa lükandustega hele riidekapp
(1500x2226). Hind kokkuleppel. Tel
5178 181
Mü ü a Võ r u e l u t o a s e k t s i o o n
(tumedam). Sektsioon korralik. Hind
supersoodne. Tel 5079 984
Odavaltmüüa nat. nahkpalitu (naiste,
kapuutsiga), kunstkarusnahkne jope
(mütsiga) ja kapuutsiga 2 kevadsügismantlit (naiste). Kõigi suurus XL.

•

Müü m e Ha l ja l a s kü tt e p u i d .
Lehtpuu, transport, koorem 5 m3.
•

-10%

Tel 5051 528

•

•

•

Tel 5664 8311
•

Müüa täiskomplektne mahlapress.
€. Tel 5665 6047

Hind 120
•

Müüa uus

Hind 100
•

€.

pulmakleit (nr 38-44).

Müüa saetud-lõhutud küttepuud
(kuivad ja toored). Tel 5192 4320
•

Taaskasutatud
rõivaste müügipunkt
“SI RTSUD”

•

SOODSA

HINNAGA

•

Avatud Rakveres

JALGRATTAD

Ostame 3m küttepuud. Tel 5365 3504

Sireli tee 6

(ühe ja kolme käiguga)

(Rakverest Kadrina

Hiina rollerite, ATVde

•Ostan
likvideerimisel
majapidamise

suunas ca

200 m)

-

Suur valik laste
jalgrattaid
LASTE ATV-d
(hind alates 325

Kuni 12. okt kasutatud
riietel kampaania:
punase hinnaga rõivad kuni 1 eur
sinise hinnaga rõivad 50%
-

P .S. Tasumine sularahas!

OSTAME
RAKVERE Vilde 14

BUSSIJAAMA VASTAS

Telefon 324 4240

E-R 9.30-17.00
L 9.30-14.00

Tel 5645 1242

TEL 5695 5572

KÜTTEPUUD
•

Müüa küttepuid lepp

(33 ja 50 cm).

Müüa
KÜTTEPUID

Rendile anda korralik mullafrees!

Tel 5567 5755

ja

Müü a soo d sa l t Bit uumen
k a t use p l aa d i d ( 950 x 2000 ) j a
veinipudelid ning purgid. Tel 5804
4580
•

KLOTSE

•

tuua. Vajadusel käin ka kodus
hooldamas. Tel 5394 2814
K a du n u d h a ll a r g lik k ass
Lembitu tn piirkonnas. Tel 5535
885

5783 8999
Müüa küttepuid jakaminapuid
(erinevad puuliigid, pikkused).
Kohaletoomisega. Tel 514 3328

5662 2756

PÕLLUMAJANDUS

EHITUS

Ostan õunapurustija mahlapressi.

•

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

Teostame remondi-ja ehitustöid.

Müüa kartulit “Gala”, vedu. Tel
5141 338

Plaatimine, tapeetimine ja muud

Tel 5558 3686
Ostan seisma jäänud esemeid
vanast naelast kuni mööblini. Tel

•

maalritööd. Tel 5187 979

-

Müüa saematerjali, v o o dri-ja
põrandalauda. Tel 5089 215, www.
toomonu.ee
Ta s u t a ä r a a n d a R a k v e r e s
raudbetoonist künapaneelid (6x1,5
4tk, 6x3 2 tk), õõnespaneelid (5,1x1,2
1tk, 6x1,2 1 tk, 3x1,2 2tk, 6x1,5 1 tk) ja
kaevurõngas (1,5m 1 tk). Info 5045 094
ja 5105 0727
•

5079 984
Ostan majapidamise likvideerimisel
jäänud esemeidkila-kolani. Tel 5031
849
Ostan vanu vinüül-ja heliplaate.
•

•

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

•

Tel 5039 650

Ostan korraliku lapsevankri koos
lisadega. Tel 5551 9995
O stan l a h t ikäi va s öö g il aua
autoklaavi ja õlleankru. Tel 5039 650
Ostan lahtikäiva diivani. Tel 5039
650
Ostan terve sarja „Seiklusjutte maalt
ja merelt“ raamatud. Tel 5645 1242
Ostan igasugust katkist kodutehnikat
ja vanametalli, vanu raamatuid,
toidunõusid, mööblit. Tel 5673 8790
ja
O s t an vanu ees t i
nõukogudeaegseidmänguasju. Tel
•

Müüa lauad japrussid. Ida-Virumaal
(Erra), Lääne-Virumaal (Viru-Nigula
ja Kunda). Kuiv materjal (okas) Tel
•

•

•

,

Müüa kvaliteetset kivisütt koos

kohaletoomisega. Tel 5615 2941
Müüa kuivad küttepuud (33-ja
50cm, 40 m3). Väikese koguse (2 m3)

5122 025

•

•

Mü ü a h ö ö ve l ma s i n s e i na kä i ,
gaasilõikekompl. Tel 5279 486
M üü a p lii d i p l e kk k es t ,
k e s kkü t t e r a d i a at o r i d j a muu d
keskkütteks vajalikku materjali. Tel
5556 9070
•

transport Rakvere ümbruses tasuta.
Tel 5218 234

,

•

•

•

saunaahju, pliidiplaadi, praeahju,

õlleankru. Tel 5031 849
Ostan audio-videotehnikat, kulda

•

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

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

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

-

Mü ü a t e r i ta t u d k r e i s s a e l e h e d
(läbimõõt 60 ja 70 cm). Tel 5391 1667
•

-

5079 984
Ostan töölaua, kruustangid, alasi,

JUUKSUR
J

Turukaubam aja
II korrusel!
Pen sio n äridetle
so o dustus 5~~eur
Kulm ude
värvimin e 3 eur

E R 9.00-19.00
L 9.00-17.00
Oo ta m e van u ja uu si
klien te!
Tel 526 9069

•

Müüa kartulit “Gala” Obja külas 30
senti kilo. Vedu. Tel 5346 6784
•

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

Müüa varsti lüpsma tulev mullikas.
Tel 5804 1375
Müüa jäärapoiss. Tel 5650 3777
Müüa kvaliteetset lambasõnnikust
va l m i s t a t u d ma h e k om p os t i .
Transpordivõimalus. Lisainfo telefonil
5053 340, 5259 239
Müüa traktor T-16 (kaasa esi-ja
tagarehv koos veljega ja äke). Hind
2000 €. Tel 5052 465
•

•

•

Müüa malmist radiaatoriribid 2€/
tk. Tel 5566 7339
•

Müüa uued halumasinad Taanist.
ja b e n s i i n i m o o t o r i ga.
Hinnad alates 2250+km
Info
Rakveres: tel 5453 8053 või mail:
aivar@profile.ee, www.profile.ee
•

E l e kt r i

-

€.

Müüa briketti ja sütt kohaletoomisega.
Tel 503 2269
•

LÕHUME KÜTTEPUID

-

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

MÕÕDUD KOKKULEPPEL
HIND SOODNE

Mü ü a ku i va d kü tt e k l o t s i d 4 0 L
k o tt i d e s. O s t e s 1 0 0 t k , t ra n s p o rt
Rakvere piires 40 km tasuta. 1 kott

Kuulutajat

•

Müüme

5087 622

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

•

www.kuulutaja.ee

Müüa toidukartulit „Arielle“, „Vineta“,
„Laura“ 30 senti /kg, vedu. Vahemetsa
talu. Tel 5202 036
Müüa toidukartulit „Maret“, „Reet“,
„Ando“. Tel 5046 887
•

•

€

•

•

Võtan hoida teie lemmikloomi.
Võ i n k a järe l e t u l l a ja t a g a s i

•

•

•

LOOMAD

•

Vinnis

Müü a k a s u t . ga a s i kü t t e s e a d e
Junkers. Tel 5662 1987
Müüa kasevihad, 74tk, 2€/tk. Tel

•

•

Tel 508 6435

Kuulutus ei aegu! Tel 5695 1163

Selg jääb terveks ja labidas sirgeks!

•

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

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA.

)€

kasutatud jalgrattaid,
rollereid, ATV-d, võrre

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina-ja sileplekki

MÜÜA
LÕHUTUD
KÜTTEPUID

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

ja krossikate remont

-

1,60 €. Tel 5036 867

Loe

interne~s

www.kuulutaja.ee

www.kuulutaja.ee
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Ostan vanu eesti-ja nõukogudeaegseid mänguasju. Tel 5079 984
Ostan vanu märke, silte, embleeme.
Pakkuda võib kõike! Tel 5079 984
•

•

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,

Kuulutuste vastuvõtt
toimetuses
E-R 9-17
Vilde 6a, Rakvere

puhvetid, peeglid, kirj.lauad,
kunstiteosed (maalid, graafika
jm) kirjandus, postkaardid,
fotod, albumid, hõbeesemed,

Hiljemalt neljapäeval kella 11.00
antud kuulutus ilmubreedeses lehes.

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.

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

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

Kuulutusi saab
toimetusse edastada
ka telefonil 322 5091
või e-posti teel
kuulutus@kuulutaja.ee

•

•

•

RAHA KOHE.

Loe kuulutusi ka internetist:

Tühjendusostud majapidamiste

Kuulutuste eest on
võimalik tasuda

pangaülekandega.
Kuulutus ilmub
reedeses lehes, kui
ülekanne on jõudnud

Kuulutaja pangaarvele
neljapäeva kella 11.00

www.kuulutaja.ee

likvideerimisel.
KOJUKUTSED on kõikides
GROSSI kaupluste

asupiirkondades

METS
•

üle Eesti TASUTA.
Antiigiäri Hansa Antiik

Firma ostab metsamaterjali. Tel

PIKK 7 RAKVERES.

5365 3504

Tel 324 0542, 528 2330

Ostame kasvavat metsa jaraieõigust.
Tel 5365 3504
Ostan metsamaad. Tel 5171 522
•

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

Ostam e kasvavat
m etsa ja
raieõ igust.
TEATED
Kiired tehin gud ja
aus hin d!
Tel: 58870107
in fo @aaro nlan d .eu

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

•

Naiskingsepp Rägavere 20 (Kungla
Avatud E, T, N 7.30 15.00, K
11.00 18.00. Kiirtöö! Info 5559 3019
L , 27 . se p tem b r il k e ll 11
psoriaasihaigete teabepäev Tapal
Valve tn 30 Puuetega Inimeste Koda.
Info 5662 7231, Marika
•

nurgal).

-

-

•

Ta h a d
p aran d a d a
seltskonnatantsuoskustvõialustada
0-ist? Iga ega paarisõppimine pole
oluline. Võimalik individuaalõpe. Tel
32 52 229 peale kella 22.00

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

TUTVUS

Vaegkuuljate Ühingkorraldab 30.
septembril, teisipäeval algusega
kell 13 Rakvere Lille 8 PIK-i saalis
teab epäeva „Kinesiolo o giaga
tasakaalu“. Esineb Siiri Püss.
Oodatud kõik huvilised!

42a mees Tapalt soovib leida oma
kõrvale hoolivat ja toredat naist. Tel
•

5892 5892

•

K a d unu d v õ tme d
võtmekotiga. Tel 5069 317

Puudub
lepingutasu.

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

•

MUUD
•

Tegemist on

finantsteenusega.
Tutvuda laenutingimustega.
Vajadusel konsulteerida
asjatundjaga.
Krediidi kulukuse
määr on 150% kuus.
10 eurot võtad 1 kuuks,
tagasi maksad 15 eurot

www.toonklaas.ee

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

musta

AARE ROH UMETS

Matu setalitu se ko rra ld aja-m uu sik
Ta llin na 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
324 4473

24 h

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

Lahkus meie kallis ema,
vanaema, vanavanaema

HELJU ENGASTE
10. V 1933 23. IX 2014
–

Leinavad omaksed.
Hüvastijätt esmaspäeval, 29.
septembril kell 13 Rakvere
leinamajast Kunderi tn 6.
Palume pärgi jakimpe mitte tuua

Info tel 5843 7800

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

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

Tran sportteen u sed

annab lühiajalist pandita
väikelaenu
pensionäridele.

KOJUKUTSED!
ANTIIGIÄRI LAADA 14

Taa ska s u tu ska up lu s Maara
Rakveres alates 29.10 uues kohas
Laada 14

•

Kü lmh oidla
Matusetarb ed

likvideerimisel.
RAHA KOHE!

•

OSTAME KASVAVAT
METSA JA
RAI EÕI GUSI .
Met saraiet eenus

MATUSETEENUSED

Tormine meri Sind lahutas elust,

Mälestame mõnusat naabrimeest
ARTUR LÕOMETSA

ALUMIINIUMI S T
KATUSEREDELID. Õhtuti tel 5289 418

lahutas kodust ja tööst,
omaste leina ja südamevalu
meenutab õuduste öö

•

Firma ostab
PALKI,
PABERIPUUD ja

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

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

Ero o tika p o od HOT LIPS

IGA NÄDAL
MIDAGI UUT JA
PÕNEVAT!
VANAVARA

*

Tel 527 4255

Kuke 3 Rakvere
*

Mälestame Estonia katastroofi 20.

elukaaslase kaotuse puhul.

aastapäeval unustamatud abikaasat ja isa

Paide mnt 7 majanaabrid

ARVO URBALUT

Helmi, Kadri,

Karin

PUUKÜTTEGA
LEI LI SAUN

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

*

autotransport.

TULE SAUNA!

•

KÜTTEPUUD.

väljavedu*

ja avaldame siirast kaastunnet Vaikele

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

-

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

*

R 14-16 naised
17-22 mehed
I nfo tel 516 5591

Kallis Kairi!
Avaldame kaastunnet sulle ja sinu perele
kalli
VANAISA
kaotuse puhul.
Töökaaslased Värvikuningast

Mälestame kallist venda ja onu

ning avaldame kaastunnet lähedastele
ANTON KRÜSBANI

surma

puhul.

Leena, Alla, Henry, Jürgen
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Kavalus aitas
Marko Tiinase Eesti meistriks
Eesti veoautokrossi-

meistrivõistlused lõppesid möödunud nädalavahetusel Võrumaal Hinsa krossirajal.
Lõpuks ometi õnnestus
üks meistritiitlitest võita läänevirulasel Marko Tiinasel, kes võttis
selleks appi kannatliku meele ja kavaluse.
Aivar Ojaperv
Uhtnast pärit krossisõitja
Marko Tiinas on võistlusklassis GAZ 51/52 Eesti ja Baltimaade paremikku kuulu-

nud juba hea mitu aastat,
kuid kuldmedalit seni tal
veel polnud. Tänavu kevadel
tõestas ta võistlusreisil Venemaale, et ka seal pole talle
vastast, kuid kodune maajagamine seisis toona veel ees.

Foto: erakogu

Leimanis 36, Vissel 36.
Viimasena nimetatu pidi
Tiinas tundis vastast
konkurentsist loobuma juba
Tõusude-langustega kulgeenne selle algust, sest tehninud hooaeg
ebaõnne tuli
ka vedas alt. Ja kui Jurcins
ette nii Tiinasel kui ka tema
kolmandalt ringilt
tulles
suurimatel
konkurentidel
boksi keeras (ka temal tehnilätlastel Andris Jurcinsil ja
lised probleemid), sai selBruno Leimanisel
kulmigeks, et kahest järelejäänust
nagu
neerus,
mainitud,
tuleb meistriks see, kes võistmöödunud nädalavahetusel.
luse eespool lõpetab.
Seis oli pingeline: kolme
Meie mehe seis oli selleks
meest järjestuses Jurcins, Tiihetkeks pisut raske: ülikogenas ja Rainer Vissel lahutas
nudLeimanis juhtis võistlust
kõiki omavahel vaid üks
ja kuigi Tiinas oli teine, polpunkt, Leimanis oli liider nud tal
lihtne, sest Hinsa
Jurcinsist 7 punkti kaugusel.
krossirada on suhteliselt kitKuivõrd veoautokrossis teesas ja möödumiskohti vähe.
nib etapi võitja 15, teine 13,
Ka ei olnud seal kasutusel nn
kolmas 11 punkti jne ning ka
jokkerit ehk lisapaunaga rinkahest
poolfinaalsõidust
mis võinuks möödumist
gi,
saab teenidakokku 6 punkti,
lihtsustada.
oli loomulikultkõik lahtine.
Aga ometi ei kulunud kaua,
Poolfinaalidest sai maksikui pealtvaatajate hõisete
Leimanis,
maalse noosi
saatel kerkis liidriks lääneviJurcinsikontole lisandus 4 ja
rulane.
„Ma teadsin, et LeiTiinase omale 2 punkti. Virmanis sõidab väga konservatuaalne seis enne otsustavat
tiivselt kui ta kord juba ühe
finaali: Jurcins 41, Tiinas 37,
trajektoori valib, siis sellele
-

-

Len nuki

17, Rakveres

Virumaa Varjupaigas
oo tavad ko du:
esikäppadega õhus, lootes nii et tema juur-

03.09.14 Tapa linnast leitud isane sõbalik
koer.

de tuldaks ja talle pei tehtaks. Seega võib
öelda, et Muki on väga sõbralik, ning sobib
ka lastega ning teiste loomadega, kuna riidu ei kisu ja armastab ka mängida. Ta oleks
ideaalne kaaslane nii noorele lastega perele ent samas ka eakamale inimesele toakoeraks ning seltsiliseks, sest lisaks mängimisele meeldib talle ka niisama diivanil vedeleda ja hellitusi saada, kõige tähtsam on
talle inimeste tähelepanu ning armastus,
olenemata kellelt see tuleb-Ka on Muki
saanud kõik vajalikud vaktsineerimised
ning mikrokiib, ning omab ka lemmiklooma
passi, seega on ta valmis uude kodusse minema.

on umbes 8 kuune isane
koer,12.09.14 tulnud Tapa linnast Uuelt tänavalt. Iseloomult on Barry väga sõbralik,
ja kuna on nii noor siis armastab väga mängida ja ringi lipata. Ka rihma otsas on ta
kuulekas, oskab ilus~ kõrval jalutada ja
kuulab sõna. Saanud vajalikud vaktsineerimised ja mikrokiibi.
Barry

Nufi on
isane
kassipoeg ,sündinud
04.07.14a.saanud ussirohtu, vaktsineeritud, mikrokiibistatud ja kasutab ilus~ liivakas~.

-

ta ka jääb,“rääkis Marko Tii-

nas pärast edukalt lõppenud
võistlust. „Ühes nõelasilmakurvis oli sisemine serv väga
auklik ja Leimanis hoidis
ja Mõtlesin,
vaatan,
sealt vahele
eemale.
kas
et
saagu
mis
saab
topin
oma
õnnestub vaatamata auku-

krossis naisterahvale kaotad!) ja Tuuli välja rammis.

Tiitlid veel
Võrru ja Tartusse

Veoautodel GAZ 53 tuli Eesti
meistriks Mikk Mäesaar Võdele mööduda. Ta ei ürita- rust, ka järgmised kaks kohta
nudki mind katta.“ kuulusid
selle piirkonna
Viimased ringid, mis Tiinase krossimeestele. Naabrimees
juhtimiselmöödusid, pakJärvamaalt Priit Teivejõe oli
kusid veel üksjagu pinget, kokkuvõttes neljas.
viga Veobagidel läks meistritiitel
sest lätlane üritas
heastada, kuid Tiinase kan- Vahur Lillmannile Tartust.
natlikkus jäi sel korral peale. Eino Tänavots, kelle bagi on
Meistrivõistluste
huvitav
oli Hinsa osavõistlukolmas
ehitatud ja ette valmistatud
kuulus
kuid
lõpp: pärast Läti külalise Tamsalus, kuid kes ise elab
katkestamist tõusis kolmanpraegu Harjumaal, oli kokdale kohale naisvõistleja kuvõttes neljas, Viljar Kask
Tuuli Pilv ja oli poodiumile Väike-Maarjast 7. ja Lenar
jõudmisegaajalugu tegeRohtla Tamsalust 8. Neist viimas, kuni viimasele ringile masena nimetatud selle
minnesüks konkurentidest hooaja debütant sai Hinsas
külma närvi kaotas (sest kus kätte ka oma uustulnuka
paiskudeskatusele.
esimeses
poolfinaalsõidus
häbi
kui veoauto- ristsed,
Veobagide GAZ 51/52
nina

oma

koht

Jurcinsile,

se

see

ots,

ette

oma-

arvestuses oli Kask kok-

kuvõttes kolmas.

Tapa rahvajooks toimub pühapäeval
Bruno on umbes kaheksa kuune isane sõbralik koer, kes saabus meie juurde Tapa linnast Uuelt tänavalt 12.09.14 koos oma
venna Barryga. Nagu noored koerad ikka,
on Bruna väga vallatu ning armastab mängida nii lastega kui ka teiste koertega. Kassidesse suhtub Bruno samu~ sõbralikult,
liiga neile ei tee ent võib neid mänguhoos
taga ajada. Bruno on saanud kõik vajalikud
vaktsineerimised ning mikrokiibi.

Mufi on isane kassipoeg, sündinud
04.07.14a.saanud ussirohtu, vaktsineeritud, mikrokiibistatud ja kasutab ilus~ liivakas~.

Lumi

- Tapa vallast Linnape külast leitud
valge kassipoeg.

Muki on noorem isane väike koer, kes saabus meie juurde Tapa linnast Uuelt tänavalt 12.09.14 Iseloomult on Muki väga seltsiv, ta armastab kanges~ inimeste lähedust, ning ootab et talle tähelepanu pöörataks. Kui temast ükskõikselt mööda jalutada, siis tõuseb ta tagakäppadele ning vehib

Ko ntakttelefon 5309 0510
Ka s s i d e i nfo t e l e fo n 5 1 6
2473
virumaa@varjupaik.ee

Kra~ Paide vallast Sõmeru külast leitud
emane kassipoeg.
-

Toeta m eid!

Varjupaikade MTÜ
A/a 10220068203017
selgitus Virum aa varju-

Kõik rahvaspordisõbrad saavad läbida kaheks akilomeetrise raja kas joostes või kepikõndides, kui ilmateate järgi
sega päikesepaistele.
Start on kell üks päeval Tapa
linnastaadionil, registreerimine sealsamas kell 11.30-

jad tagavad aja ja koha fikseerimise lõpuprotokollis ja
diplomil (kepikõndijatel aega ei võeta), samuti teeninduse staadionil ja vajadusel
esmaabi ning katkestajate
transpordi finišisse. Oma
tervisliku seisundi eest peab
vastutama osaleja ise. Kepi-

12.30. Toimuvad ka

kõndijatele on avatud ka nel-

on oodata kuiva ilma lootu-

laste-

Täiskasvanutele
jooksud.
maksab jooksul osalemine
(mullu osales rekordilised
100 jooksjat!) paar eurot.
Distants kulgeb Roti metsa
liikumisradadel, asfaldil liikumist on minimaalselt.
Jooksurajale pääseb alates
15. eluaastast või erandkorras alates 11. eluaastast, kui
noorel jooksusõbral on ette
näidata treeneri või lapsevanema kirjalik luba. Korralda-

ja kilomeetri pikkune rada.
Järgmine üritus kepikõndija-

tele toimub

Tapal juba 5. ok-

toobril. Samuti pühapäeval

toimub Tapalt paarikümne
kilomeetri kaugusel Valgehobusemäel Albu valla sügis-

jooks ja kepikõnnimatk,kus

distantsiks samuti kaheksa
biküljel
albu.ee.
kilomeetrit,
lähem info veeTõnu Lilleorg

Fotomeenutus varasemalt Tapa rahvajooksult.

Foto: Tiina Paas
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Tervis

Tervisekapsleid müüvalt koduleheküljelt leiabviiteid pettusele
guks ja osapoolte kohustusteks. Võtsin kätte ja lugesin
selle läbi ning saan kinnitada: pikad laused täiesti tühja
mulinat, ei ühtegi selgitust,
kuidas käib tagasiost, ja mis
kõige hoiatavam: mitte ühtegi müüja kontakti.

Uued kapslid lasevad
kõigil, kes on proovinud, kaotada [kaalust
toim.] 10 kg kuuga. Nad
pole mitte ainult kiired ja tõhusad. Neil
puuduvad ka keemilised lisandid, mis teevad neist looduslikud
ja tervislikud.

–

Edulugude rääkijaid
pole olemas

Aivar Ojaperv
Esimesed kolm lauset pole
minu kirjutatud. Sellise teksti leiab internetilehelt argiuudised.com ja need imetabased kapslid pidavat langetama kaalu. Sama lehekülg
tutvustab-pakub veel teisigi
..imelisi loodustooteid", mille tarbimisel võib sinu väljanägemine muutuda 20 aastat nooremaks või seksuaalelu selliseks, nagu see oli
20aastasena.
Olgu kohe öeldud, et suure
tõenäosusega on tegemist
sulidega, kes püüavad lihtsameelsetele oma kaupa pähe
määrida. Tõenäoliselt pole
kapslid tervisele ohtlikud,
kuid mingit toimet neilt küll
oodata ei maksa. Järgnev artikkel on kirjutatud selleks,
et hoiatada inimesi petturite
ohvriks langemast, ja ühtlasi
püüan anda paar nõuannet,
kuidas sulide pakkumised
kerge vaevaga ära tunda.

dele selle haldaja tahte vastaselt. Miks ja kuidas, see on
hoopis teine teema ning
siinkohalkajastust ei leia.
Aga asja juurde. Konkreetne

argiuudised.com pakub, nagu mainitud, loodustoodetel
põhinevaid kapsleid, mida
on kolme sorti: ühed aitavad
uskumatu

kiirusega

toimet A.O.), mis pidavatki
olema kaalulangetamise võlurohi, ja muidugi pole
unustatud lisada stamplauset: ..Arstid Tartus on šokeeritud nähes oma patsiente
muutumas. Nad pole kunagi
näinud midagi sellist va-

rem.

“

Suhtu lubadustesse
vähendada, teised parandada seksuaalelu ja kolmandad skeptiliselt
siluvad kortse ning aitavad Kuidas järjekordne pettur
nooremana välja paista. Ehk ära tunda? Esiteks muidugi
iga
seda,
kõike
mis onet
meist
tunnistada,
selkorterve mõistus: näiteks kaateise
salamureks.
ral on sulidlehekülje koosta- lulangetamine ühe kuuga 10
ja vormindamisega
pisut konarlik kilo ei ole lihtsalt reaalne.
mise
sellelnäinud.
küll
vaeva
Eesti
keel
on
ju nii
Jah, kaalust
(vaata sissejuhatuseks olevõib kuid
alla saada,
siispalju

oma iroonilisel kombel nii

kindlasti

kuid kohe

oligi: esmaspäeva lõuna paiku oli leheküljel kirjas, et
purk kapsleid maksab 58 eurot, aga ..hetkel olid need
saadaval 39 euroga, kui sooritad oma ostu veel täna."
Paar tundi hiljem oli soodushinnaks aga 29 eurot, mis tähendab, et hind 39 eurot
kehtiski vaid viivu.

Tuleb

vaid

lauseid),
pole

need

kirjuta-

see

isegi

tervisele ohtlik.
kehtib ka teise kahe

tud mõne tõlkeroboti abil. Illustratsiooniks on lisatud mist oleks nii lihtne 20 aastat
toote

hulk fotosid, mis

kohta

matu silm saab sellest aru. saaksid

või

teadli-

vilkuvat reklaami. Minu hiire
jäi argiuudised.com ühel
autosporti kajastaval lugu-

kui

väljanäge-

nooremaks muuta, siis jumala
eest
miks enamik
välja
kui 70aastased?
Miks
muide piisavalt lohakas, nii ..rikkad ja ilusad" kulutavad
et isegisuhteliselt kogene- aega ja
ilulõikustele, kui

on

alla

kogemata

-

on loomuli-

kult töödeldud. Töötlus

kas

on

juba

Kõnealustele netilehekülgeklõpdele võid
kult
mõnelsattuda,
teisel kui
kodulehel
sad

70aastaseid

inimesi

näeb

-

ka

ik-

raha

oma

kortsud silutud

Usutavuse suurendamiseks purgitäie kapslitega?
peetud leheküljel. Kusjuures
põhjalikult kirjeldatud Kui aga eelnev jutt ei
a u to sp orti ka jasta va l lugu
klorogeenhapet (on reaalselt no olgu, keegi „hull teadlap eetud lehekü ljel. Ku sjuures olemas ja omab ka teatud ne" leiutaski imerohud -, siis
o lgu ma initu d , et au to sp ortasub tähelepanu pöörata
dileh e h aldajal p o le rämp srekla amidega midagi ühist,
viima sed tekivad koduleh te-

veena

on

-

Laserteraapia ravib
ja leevendab valu
Rakveres Rohuaia tänaval tegutsevast laserteraapia kabinetist saavad abi need, keda
vaevavad lihaspinged või

-

on

valu,
kroonilised haavad või spordivigastused jne.
kel

Kabineti

perenaine

malt.

Pilkupüüdval kohal seisab
kõnealusel leheküljel lubadus, et kui ostja pole kaubaga rahul, kui sellega soovitud
efekti ei kaasne, ostab müüja
kauba tagasi. Leheküljelt
mendi",
leiab ka,
mille
võikoostaja
vähemalt
oli esnimetanud mingit tüüpi lepinmaspäeval

leidis,

„doku-

keeruline

-

asja

tõsiselt

kommentaarid

nud

mitte

on

Laserteraapia

ja terviserubriigis.

TERAP Laserteraapia tegutseb Rakveres Rohuaia 21 I
korrusel, info ja broneerimine telefonil 56 341 764.

Aivar Ojaperv

hakkavad

Imekapslite müüja pole jät-

võtta.

oma leheküljele mitte

ühtegi kontakti. Ühendust
nendega saaks vaid ühepoolselt- mina peaksin neile
e-kirja saatma ja siis nad just
võtavad minuga ühendust. Soe soovitus: ärge saatkui

ja jätke kontakte, sest
kesiiskirjahakkate
oma meilikasti

tõenäoline. saama hulgaliselt rämpspos„Klientidel“ on
ka ti.
mingil

kommentaare

võimalik

kirjutada.

Loomulikult on need kõik
positiivsed. Kummalisel
kombel lubabkommenteeriKu mmalisel
p o sitiivsed .
ko mb el lub ab komm en teerija „ru ll“ o sta kaks to o d et
igata h es on ta ka hte ko m
mentaarikasti
kirju tanu d
täp selt sa m ad rea d: „Okei,
ma tellisin. Kirju tan tulemu
sest varsti.“
Ainult aru m a ei sa a miks ta
kirju ta s mõ lem a sse sam a lu
b aduse nii esma sp ä eval, 22.
septem b ril ku i ka ko lm a p ä eval, 24. sep temb ril. Tegelikult tundu sid ka kõ ik teised
ko mmenta a rid olevat sam a
sisu ja sõ n astu sega , va h etu
nud oli va id nende kirju ta
mise p ä ev.
„Komm en teerija d“po le
unustanu d rõ h u tama st ka
a sja o lu et „müü ja võ tab ju
–

-

-

,

-

-

-

,

PS: kui

imekombel

osutub argiuudised.com leheküljel

müüdav

kaup

saks,, kui kapslitel on tõesti
mingi reaalne mõju, siis olen
valmis Kuulutajasse leheküljepikkuse vabanduse kirjutama ja ise endale hunniku
kapsleid ostma. Selleks peaks
kauba müüja minuga ühendust võtma, kontaktid on lehest ja koduleheküljelt leitavad, ning oma kauba aususe
ära tõestama. Paha ei teeks
ka, kui nadviiksid mindkokk u m õne edulooga saaksin
Kuulutajasse kena ning posi–

tiivse jutu, ning nimi ja nägu

võiks olla neil „šokeeritud
Tartu arstid el“, k ellelt saak
sin erapooletu kommentaari
küsida.
-

Eesti

.

keskus

i jääks nägemata!

I
■

Nägemisteravuse ja värvusnägemise uurimine
Silmapõhjade pildistamine

|

Kontaktläätsede määramine

(@)

|

Prillide määramine
|

Kuiva silma test

Suur valik tava-ja päikeseprille

Eesti Nägemistervisekeskus
@ 324 0301

'

Silmarõhu mõõtmine
|

silmatervis.ee

au-

Nagemistervise

Et rändlinnud

saamiseks tasub tulla konsultatsiooni, see on tasuta.
Ainult aeg tuleks enne kokku
leppida,11 soovitas Põdra.
Laserteraapiast tuleb pikemalt juttu järgmise Kuuluta-

mõjusid on
uuritud üle 30 aasta ja ravi

Kolmapäeval polnud kapslite hinda üldse märgitud, oli
vaid lubadus, et neid saab
tavahinnast 20 eurot soodsa-

Nagu mainitud, on lehekülg
argiuudised.com ka fotode ja
edulugudega illustreeritud,
kus väidetavalt Eestist pärit
inimesed räägivad oma imelisest salenemisest, noorenemisest ja uudsest seksuaalelust.
Noh, narri meest, mitte mehe nime, aga kui oma näopildi ja nimega esinevad tegelased Mirell Termi, Angela
Ladu,
Tarvan
siison
Igaks Janet
juhuks
lõinjt, nimed
Googleh otsingumootorisse
ühestki neist pole internetti jäänud mitte kõige
vähematki jälge, mis reaalselt eksisteeriva inimhulga
puhul
suhteliselt vähe-

..

„Väga lühidalt selgitades: tegemist on lokaalse ravimeetodiga, kus madala sagedusega laser stimuleerib kudede paranemist biostimulatsioonikaudu. “

Aira Põkinnitab, et laserteraapia kõrvalmõjusid pole registsobib kõigile,ka lastele, ja reeritud. Laserteraapia ravib
kuigi laserteraapia on altervõi vähendab vaevusi lisaks
natiivravi, on tunnustab semainitud hädadele veel väga
da
ditsiin.
ravimoodust ka tavamepaljudel juhtudel. „Selguse
dra

selliste petulehekülgede naargiuudised.com ülesehitusele.
Reeglina on neil ..hoiatus", et
kaupa müüakse vaid nüüd ja
praegu, see saab kohe otsa
või kehtib kauba soodushind
vaid loetud tunnid.
Kõnealusel leheküljel see
gu

kaalu

Sama

Rõhuvad inimeste salasoovidele

kauba tagasi, kui ei meeldi,
seega mingit pettust pole.“
Ning veel: süsteem lasi ka
minul oma (negatiivse) kommentaari kirjutada, kuid
päev hiljem oli see kadunud
ja arvan, et isegi esimesel
päeval nägin ma seda vaid
oma arvuti ekraanil.
Argiuudised.com aianurka
ilmuvad aeg-ajalt optimistlikud teated a' la Kati Põlvast
ostis meie toote kolm minutit tagasi, Jüri Tartust viis minutit tagasi jne. Kui seda lehekülge natukene kauem
lahti hoida, siis selgub, et
korduma.
Müüja kontakte pole

|

(§)

■

Koidula 1, Rakvere
T-R 10-18

|

L 10 -15
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22 Vaba aeg
KUHU MINNA
Teatribussi väljasõidud
1. novembril Vanemuise teatris ko mö ö dia „Minu järel,

seltsim ees“
23. jaa nu a ril Van emuise tea tris muu sikal „Oop erifan
too m“
In fo ja bro neerim in e 5527977 võ i www.vildeautoren t.ee

-

Ühing Memento Mare tähistab parvlaeva Estonia huku
20. aastapäeva 27. ja 28. septembril.

Kunda Linna Klubi
26. sep tembril kell 18 Kund a tsemendimuuseumis Tea d
laste ö ö 2014 tea du sko hvik „Ka s o n võ im alik ä ra h oida n a
ha van an em ist“
27. sep tembril kell 15 Ku n d a kiriku s EELK KML organisti-

Käesoleval aastal möödub 20 aastat meie rahuaja suurimast katastroofist parvlaev Estonia hukust. Elukkunute
omakseid ühendava ühingu Memento Mare eestvedamisel meenutatakse seda traagilist sündmust viimast korda
sellisel suuremal moel.
27. septembril kell 18 toimubTallinna Jaani kirikus mälestuskontsert. Kavas kammerkoor Voices Musicales, dirigent
Risto Joost; Ciurlionise Kvartett (Leedu); Pirjo Püvi (sop-

-

-

de ja ko oriju h tide segako o ri Ko sk ko ntsert

28. septem b ril kell 18 Kunda kiriku s Lauri Telliskivi trio
ko ntsert
30. sep tembril kell 18 Ku n d a muusikako o lis ra h vu svah elisele muu sikap ä evale p ü h en d a tud kontsert. Esin eb Uh tna
man do liin iorkester.

Parvlaev Estonia
mälestusüritused

Kaaasik (tšello);Campanelli käsikelladeansambel.
ran);
Allar

Ro h kem info t www.kun d alinn a klub i.ee ja tel 3221556
27.

ne

septembril

kella 19 kuni 1.33ni Tallinnas Estonia mä-

lestusmärgi
juures
meresõit
jääb”.
kontsert-mantra,

EST

“Navigare
kontsert-mantra
muusikainsnecesse
valguse-ja
interaktiivne
Kavas

laeva

viimse

teekonna

pikku-

tallatsioon. Tiit Kikase loodud muusikat esitavad Reigo
Ahven ja Tiit Kikas.
28. septembril kell 12 mälestusteenistus, hukkunute mälestamine ja pärgade asetamine mälestusmärgi juures.
Kell 13.30 hukkunute omastele ja külalistele koosviibimine restoranis Berlin.

Kuulutaja

RAKVERE ROMAAN
ESILINASTUS
28. septemberkell 15
Dokumentaal
(Lubatud kõigile)

TASUTA

MA EI TULE TAGASI
28. septemberkell 17
Draama
(Alla 12 a mittesoovitatud)

RÄNDUR
28. september kell 19 ja 21
Draama, ulme
(Alla 14 a keelatud)

rakvereteater.ee
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KUHU MINNA
Gustavi Maja
Gu sta vi Majas Rakveres Pikk 28 alu stab 29. septem bril kell
18 õ p itub ad e sari “Õn n elikum ja tervem elu läb i õ ige mõ t-

lem ise, to itumise, liikumise ja meditatsioo n i” ja 7. okto obril kell 18 “Ta saka alusta tud to itumise ja to idu va lmistamise ku rsu s”. Täp sem in fo ja registreeru m in e: www.gu stavimaja.eu , tel +372 553 5871 Ly.

O kõrts
Jõ e 3a , Võ su
Üritu ste a lgu s kell 22. Sissep ää s ta suta !
27. septem bril Summ er Forever, õ htu täis p arim a t suvist
muu sikat DJ Imre Mih h a ilov
04. okto obril h itid läb i a ega d e to ob teien i DJ Janis

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja oktoobrikuu üritused
1. okto o b ril kell 10 liikumissari
3. okto o b ril kell 10-13 töö tute klubi
6.-7. okto o bril kell 10-13 töötu te klub i
6. o kto obril kell 13 Südam eh aigete Üh ingu Diab eetiku te,
,

Parkin soni Setsi ü h isüritu s. Lekto r Olga Bo itsov: “Ku id a s
säilitada p o sitiivsu st vanema s ea s?“
7. okto o b ril kell 9 m a n ikü ür (va jalik etteregistreerimine)
7. okto o b ril kell 12 Pim ed ate Üh in gu teabep ä ev: “Va lge
kep i p äev“. Lekto r Mari Sep p

8. okto o b ril kell 10 võimlemine
13.-14. okto ob ril kell 10-13 töö tute tööklub i
14. okto obril kell 10 PIK ü h in gu juhtid e ekskursio on Po litseimuuseumisse ja ko o so lek
15. okto obril kell 10 võ imlemine
15. okto o b ril kell 13 to imetu lekukö ök “Kiika-kö öki“; toidu d lillkap sa st, p aprika st, kõ rvitsa st
16. okto obril kell 10 tantsurin g

16. okto obril kell 13.30 laulurin g
16. okto obril kell 13 ta suta nõ u stam ine, n õu stab Ad voka a
dibüro o jurist Alar Salu (va jalik etteregistreerimine)
17. o kto obril kell 12 p ro jekti “Vä ärikalt vananem ine m itm ekesiselt tegutseme“ lo en g “Tervislik eluviis garan teerib
väärikalt van a n em ise“. Lektor En e Augasm ä gi So tsia a lmin isteeriu mist.
18. okto obril kell 12 Kurtid e Üh in gu üldko osolek ja teab ep äev
20.-21. okto ob ril kell 10-13 töö tute klubi
21. okto obril kell 9 m anikü ür (vajalik etteregistreerimine)
21. o kto o b ril kell 14 kä eline tegevu s. Ju h en d ab Malle
-

-

Ka arm ann
22. okto obril kell 10 võ imlemine
22. okto o b ril kell 13 Afaasia Seltsin gu kõ n etreening So tsiaalab ikesku ses
23. okto obril kell 10 tantsurin g

23. okto obril kell 13.30 laulurin g
24. okto obril kell 12 lo en g „Un ea p n o e“ mis see o n ja ku id a s sellega toime tulla? Lekto rid dr. Marlit Veldi van em arst-õ pp ejõud Tartu üliko oli kõ rvakliin iku unekesku se
-

–

,

juh t; Tiin a Siirak

-

Üliko o li kliin ikum i un eõ de; Andru s He-

lenurm Eesti Un eap n oe Haigete Üh ingu juhatu se esim ees ja To ivo Ra n dver juh atu se liige.
27.-28. okto ob ril kell 10-13 Tö ö tute klub i
28. okto obril kell 13 Va egku u ljate Üh ingu Po litseimuuseu
-

-

m i ü h iskü la stu s

29. okto obril kell 10 võ imlemine
30. okto obril kell 10 tantsurin g
30. okto obril kell 13.30 laulurin g
Info 32 42 023, 5342 9043
:
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Amrex Trans OÜ
•

KRAANA: HIAB 230 mast 21 m
KAUBARUUM: 6,4x2,48x1,0 m

Telli matuseseaded, lilled,

KANDEJÕUD: kuni 17t

pärjad Helksiine lilleärist

17t
kuni
KANDEJÕUD:

177
47
555
Tel:
e-post:
mjveod@gmail.com

Tel 3223055, 3223355, 3223065

Koliauto

TARGA MAJA TEMAATILISED TEABEKONVERENTSID 2014

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

Väikeveod Eesti linnades
Kolimine, tõstetöö ja montaaz

87
000
55
Telli:

Ebavajaliku äravedu

lnfo@kollauto.ee
e-kiri:

Pakkematerjalide müük

www.koliauto.ee

AadeMart Ehitus OÜ
*

*

*

*

*

*

*

"TARK VANA MAJA"
30. september 2014

Põllumajandusehitised
Üldehitus-ja remonditööd
Viimistlustööd

Rakvere Targa Maja saalis, Turu plats 2

Korterite remont
Katuste ehitus
Projekteerimine

uuest muinsuskaitseseaduse eelnõust
ehitustehnilistest ja nutikatest võimalustest
muinsuskaitseliste majade renoveerimisel
praktilised soovitused ja kogemused
*

*

Ehituseelarvete
koostamine

*

Osalustasu 25.Vaata konverentsi kava ja registreeru
www.rakveretarkmaja.ee

Lisainfo tel:

info@rakveretarkmaja.ee

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

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,
hooldus, puhastus
Kortermajade ventilatsioonilahendused

aademart@gmail.com

Lihapood Pikk tn 11 Rakveres

Eestimaine liha
otse farmerilt

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

LAMBA-ja VASIKALIHA
Lääne-Virumaalt
Avatud T-R 10-18, L 10-15
Tel 5340 9428
www.omaporsas.ee

Alberto Martini

Kangapoes
Septembri lõpuni

KÕIK KANGAD

-20%

Itaalia bränd, tähistab oma 3-dat
aastapäeva Eesti juveeliturul. Roodiumiga kaetud
hõbe 925, juveelitooted naturaalsete kividega.
–

Uskumatud allahindlused 20-70%
Ostad ühe, saad teise TASUTA
Pakkumine kehtib 1.-14. okt Candra Juveeliäris

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

VIHMAVEERENNID ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID JA LISATARVIKUD

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

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

