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Iga 6. sõit TASUTA

TEL17227
pensionärid
õpilased

sõjaväelased

Nr.

-20%

38 (832)

Vallajutud: Kadrina vald
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Tööpakkumised

Kuulutaja
Nädalaleht

Nüüd ka 6 kohaline!

HELISTA

1300
tel. 515 0068

17. oktoober 2014

tasuta

18. OKT
12.00-15.00

MOEPÄEVSÜGIS-TALVISEID
KOLLEKTSIOONE ESITLEVAD SEPPÄLÄ,
NEW YORKER,
DENIM
DREAM, MUSTANG

JA SPORTLAND

ESINEB NOORTEBÄND TULI
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Tänavakivid ja õõnesplokid

JUKE
NISSAN
UUS
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OTSE TOOTJALT!
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Sooduspakkumine II klassi tänavakividele (paksus 60 mm, hall)
Asume Lääne-Virumaal, Essus

|

Tel 55 584 291

al4,99€
Pakkumine kehtib kuni kaupa jätkub!

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

Rumala
seaduse lühike elu
Valitsus kiitis eilsel, see on 16. oktoobri istungil heaks jus-

tiitsministri esitatud korrakaitseseaduse muutmise, millega keelatakse avalikus kohas alkoholi tarbimine. Muudatus pole küll veel jõustunud, selle peab vastu võtma Riigikogu ja president välja kuulutama, aga suure tõenäosusega on tegemist seadusesättega, mis Eesti Vabariigis kehtis
(või hetkel veel kehtib) kõige lühemat aega.
„Kuna oli selgelt näha, et seadus ei vastanud ühiskonna
ootustele, pidasin oluliseks seadust muuta ehk keelata
avalikus kohas alkoholi tarbimine. Samas tõi see teravalt
meie silme ette ühiskonna ühe valupunkti ehk alkoholis-

miprobleemi, millega peame riigis süvendatult edasi tegelema,“ märkis justiitsminister Andres Anvelt pressiteate
vahendusel.
Et asi ka tagantjärele jabur paistaks, lisati seadusemuudatusse säte, et edaspidi võivad omavalitsused täpsustada

kohad ja üritused, kus alkoholi tarbimine oleks lubatud.
Osalt on see mõistetav näiteks võib alkoholitarbimise
lubada jaanituleplatsidel, aga ikkagi naljakas: omavalitsus
peaks just kui muretsema topsivendade heaolu eest ja
–

eraldama neile avalikud kohad, kus viina võib juua.
Aga hea et vähemalt niigi läks, üks ühiskonna enamusele
vastukarva olnud seadus tehakse ringi.
Seaduse muutmise seadus polnud siiski neljapäeva pommuudis. Hoopis tähtsam oli see, et rahvas sai teada: valitsuse käsi ei tea mida jalg teeb.

Nädala alguses teatas Majandusministeerium, et praamiühendusega saarte ja mandri vahel hakkab paari aasta pärast tegelema Tallinna Sadam ehk kaudselt riik; neljapäeval kuulutas aga Rahandusministeerium, et Majandusministeerium käitus õigustühiselt, kui kuulutas eelmise
praamiliiklust puudutava riigihanke õigustühiseks. Ehk
siis: praeguse praamikuninga Vjatšeslav Leedo pakkumine oli just kui õige ja tegelikult pidanuks tema läbi oma

firmade korraldama praamiliiklust ka tulevikus.

Esiteks ei saa ma hästi aru, mis ajast teostab Rahandusmi-

nisteerium teise ministeeriumi tegevuse üle õiguslikku järelvalvet. Teiseks: kas ministrid Jürgen Ligi ja Urve Palo on
võhivõõrad ning ei suhtle omavahel üldse, et sellisel farsil
lasti toimuda ja avalikkuse ette jõuda? Kolmandaks: kas
praeguse valitsuse jätkamist muutmatus koosseisus tuleb
mõõta veel päevadega või piisab tundidest? Millal Urve
Palo tagasi astuma sunnitakse? Ja neljandaks: see lugu on
nii inetu ja hapu, et isegi asjasse pühendamatu inimese
jaoks paistavad puu tagant ühe teatud looma kõrvad selgesti välja.
Aivar Ojaperv

Kütteseadmete
hooldus tagab
muretu küttehooaja
süsteemist. Tules elu kaotanud inimeste arv on aastatega vähenenud: möödunud
aastal hukkus 47 inimest, sel
tõusnud, vaatamata sel- aastal on tules hukkunud 32.
lele on aga elanikke, kes Enamasti juhtuvad tuleõnpeavad tuleohutusnõue- netused kütteperioodi ajal
te kontrollimist kiusami- siis on inimesed rohkem siseks ja ei järgi neid. Tu- seruumides ning kasutavad

ja parandatud ahjud, pliidid,
kaminad jms. Ise võib parandada vaid eramajas, järgides küttesüsteemi ehita-

leohutuskontrollibüroo

tusega pottsepalt. See võib
küll esmapilgul kallis tunduda, kuid on mitmeid näiteid
selle kohta, kus esialgu võetakse odavam töömees n-ö
paberiteta mees kuid hiljem tuleb ahi ümber ehitada. On teisigi markantseid
näiteid: korterelamusse on

Kodude tuleohutus on
aastatega paranenud ja
inimeste teadlikkus

–

rohkem lahtist tuld.
inspektorid kontrollivad Kortermajades, rida- ja mitigal aastal kodusid ja sa- mepereelamutes, kus on
ahiküte, tuleb kutsuda kutgeli leitakse katkiseid
setunnistusega korstnapühahje, korstnaid ning kor- kija
igal aastal. Korstnapühtermaju, mille küttesüs- kijalt saadud akt tuleb hoida
teemid on halvas seisualles järgmise akti saamisekorras.
ni. Eramajades on kohustus
Lili Lillepea
Ida päästekeskuse
kommunikatsioonijuht

Tulekahju vältimiseks on üks
ole
väga lihtne nõuanne
–

tulega ettevaatlik! Selleks tu-

leb jälgida, et lahtine tuli ei
oleks järelevalveta, kütteseadmed oleksid korras ja
hooldatud, köetaks õigete
materjalidega. On ju teada,
et õnnetus ei hüüa tulles,

kuid seda juhtub ka hoolikamatega. Kodus tuleks hoida
käepärases kohas tulekustuti
või

MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus koos Kaitseliidu Tapa
kompanii ja MTÜ Seenior korraldab Kodanikuühiskonna
nädala raames aktsiooni Kaitseliidu Viru maleva
Tapa kompanii hoone korrastustalgud
Koht:

Tapa, Pikk 16
Aeg:
29.11.2014 algus kell 10.30 lõpp kell 17.00
Päeva sisu: Maja korrastustööd (akende pesu, põrandate pesu,
ruumide renoveerimistööd jne)
-

PÄEVAKAVA
Kogunemine ja talguliste registreerimine
Avatervitus
Tööülesannete tutvustamine ja jagamine

Töö tegemine

kell 10.30-11.00
kell 11.00
kell 11.15-11.30

kell 11.30-14.00
kell 14.00-14.30
kell 14.30-16.00

Teepaus
Tööde jätkamine
Talgupäeva lõpetamine ja kokkuvõtte tegemine kell 16.00 -17.00

vabatahtlikke, kes on valmis panustama oma aega ja
töökäsi maja korrastamistöödel. Töövahendid ja -kindad meilt, kuid
Ootame aktsioonile

võimalusel võite kaasa võtta oma vahendid. Registreerida saate
talgupäeval kohapeal või eelnevalt e-maili teel: senta.malva@gmail.com
Üritust rahastab Siseministeerium ja koordineerib

Eesti Külaliikumine Kodukant.
Kontaktisik ja lisainfo: Senta Malva

MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus, juhatuse liige, tel 5241275
e-post: senta.malva@gmail.com

ning

loomulikult peab laes olema
suitsuandur ja ahiküttega
elamutes lisaks vinguandur.
Varakult avastatud tulekahju
on võimalik ka endal kustu-

tada.
Inspektori tööeesmärk ei ole
inimesi trahvida ja üldjuhul
seda esimesel korral ei tehtagi.

vabdt
Tapa
Tdpa vabatahtlike
j
W Tugikeskus

tulekustutustekk

Tuleohutust

käiakse

kontrollimas ikka selleks, et
kodud oleksid tuleohutud, et
Eestis ei hukkuks inimesi
ega saaks kahjustada nende
vara. Möödunud kütteperioodil sai hooldamata ja rikkis kütteseadmetest ning
tahma süttimisest alguse
pea 200 eluhoone tulekahju
ehk siis iga viies eluhoone

tulekahju sai alguse kütte-
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Võrkkotid

y;aminapuude

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

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

uusi ehteid ja
vanad korda!

mise nõudeid. Korter-, ridaja mitmepereelamutes (nt
paarismajas) tuleb küttesüsteemi, ahju või pliidi paigaldamine tellida kutsetunnis-

-

-,

E-R 9-17
Rakveres Laada 41
Sissepääs hoovi poolt.
Tel 5567 7790

paigaldatud bullerjan, mille

info@kullatibu.ee

pühkija külastus iga viie aasta tagant ja kui seda pole

korsten viidud ventilatsioonilõõri või seina sisse tehtud

www.kullatibu.ee

tehtud 1. septembri 2015
seisuga, siis on see karistatav. Muidugi ei tohiks olla

peab olema ehitatud kuu-

see kutsumise põhjuseks ja
inspektorid soovitavad igal
aastal ka eramajade küttesüsteemid üle vaadata oma

list, ventilatsioonilõõrid on
aga ehitatud vaid õhu liikumiseks, seal sees on tolm,
mis võib süttida. Lisaks on

ala professionaalil.

ventilatsioonilõõrid

Miks peab olema kutsetunnistusega korstnapühkija või
pottsepp? Põhjus on lihtne:
kutsetunnistusega spetsia-

teiste korteritega ühenduses

suurde

auku.

Suitsulõõr

must kannatavast materja-

sageli

list on professionaal, kes

ning suits ja vingugaas võivad levida naaberkorteritesse. Sellistel juhtudel panevad inimesed ohtu nii oma

tunneb oma tööd ja on usaldusväärne. Kui sa ei ole n-ö
paberitega korstnapühkija
tööga rahul, siis saab tema

pere kui ka naabrid ja selle
vältimiseks tulebki kutsetunnistusega korstnapühkijal küttsüsteemid vähemalt

kohta

kord aastas üle vaadata!

esitada

kutsekojale

tööd lohakalt ei tee. Oluline
on märkida, et ka korstnapühkijal on kohustus teavi-

tada Päästeametit, kui ta
avastab küttesüsteemi puhastamisel tuleohutusnõude
rikkumise või küttesüsteem
on tuleohtlik. Seejärel tuleb

inspektor, vaatab üle ja kui
kütteseadme kasutamine on
ohtlik, siis ettekirjutusega
küttesüsteemi
peatatakse
kasutamine, kuni vead on

parandatud.
Põhilisteks muredeks on kodudes siiski isepaigaldatud

Tuleohutuskontrollibüroo
inspektorid soovitavad kutsuda korstnapühkija, kes
kontrollib üle kogu küttesüsteemi ja annab hinnangu

ning vajadusel juhised küttekolde korda- tegemiseks.
Mõnel juhul on korstnapühkijal olemas ka pottsepa kutsetunnistus ja sama isik saab

ühtlasi ahjud-pliidid korda
teha. Korstnapühkija või
pottsepa

kutsetunnistust

saab kontrollida www.kutsekoda.ee või päästeala infotelefonil 1524.

Puude kuivatamise koht ei ole ahju, pliidi ega kamina juures või vastas.
Küttekolde ukse ees peab olema mittepõlevast materjalist plaat, et vältida põranda süttimist ahjust lendlevatest sätemetest või kuumast tuhast.
Tuleb olla hoolas pliidi läheduses olevate kergesti süttivate materjalidega, näiteks ära pane pliidile pajalappe ega käterätte, ära kuivata pliidi
kohal pesu.
Süütevedelikuga tohib tuld teha vaid grillis, sest süttimine toimub plahvatuslikult ja see võib süüdata seljas olevaid riideid või tekitada kergemaid põletushaavu nahale. Plahvatuse tagajärjel võib küttekolle katki
minna.

Kui ostad pliidi, ahju või kamina, siis hoia kasutusjuhend kindlasti alles. Sealt on näha kontrollimisel, kas seade on õigesti paigaldatud.
Kui pliidiraua vahelt paistab tuli, siis tuleb paigaldada uus pliidiraud!

r~~]

pakkimiseks

kutsetunnistusega korstna-

kaebuse. Seega kutsetunnistusega korstnapühkija oma

i

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

Väljaandja:

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

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

PeatoimetajKivi
aKatri322
n 5090

reklaam@kuulutaja.ee

TegevtoiOjaperv
metajaAivar322 5092
aivar@kuulutaja.ee

Kuulutused
Kairi Kreis
322 5091

kairi.kreis@kuulutaja.ee

Reklaam
Tiia Paist
322 5093

tiia.paist@kuulutaja.ee

Kujundus/küljendusRenee
Koit

BriEst Solutions Ltd
reklaam@kuulutaja.ee
Kuulutaja ilmub reedeti.
Trükk: Printall AS
Trükiarv 15 000
Toimetus avatud E-R 9.-17.00
Kuulutusi saab toimetusse
edastada ka telefonil 322 5091
või e-postiga
kuulutus@kuulutaja.ee.
Kuulutuste eest on võimalik
tasuda pangaülekandega.
Kuulutus ilmub reedeses lehes,
kui ülekanne on jõudnud Kuu-

lutaja pangaarvele neljapäeval

kella 11.00

Kuulutaja toimetus ei vastuta

kuulutuste sisu eest.

|
|
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MUST KROONIKA

Võsu koolimajast
evakueeriti 54 last

VARGUSEKAHTLUSEGA
MEES PEETI KINNI
13. oktoobri varahommikul varastasid kolm noormeest Rakveres Koidula

tänaval lehepuhuri väärtusega 300 eurot.
Kahtlustatavana peeti kinni 23aastane mees.

Ööl vastu 11. oktoobrit
tungiti Rakvere vallas

keskusele, et Võsu koolimajas on tunda kärsahaisu.

täiskasvanut. Majast võeti
välja elekter.

kuda.

Sündmuskohale

saadeti
päästemeeskonnad Loksalt,
Kundast, Tapalt ja Rakverest

Pajuri sõnul kulges evakuatsioon suuremate takistusteta.

saadetakse heas inglise keeles korralikult vormistatud

ning vabatahtlikud päästjad
Võsult.
Võsu vabatahtlikud päästjad
koos Loksa päästjatega kont-

Lapsed suunati kõrval asuvasse spordihoonesse. „Lasteaias oli samal ajal uneaeg
ja seetõttu läks nende eva-

töökirjeldus ja-leping.
Pakutava töö ülesannete hulka kuulub oma pangakontole
välisriigist laekuva summa sularahas väljavõtmine ja edasisaatmine mõnele eraisikule, reeglina Venemaale või Uk-

natada ei saanud.

Võsu kooli sekretär edastas
vastava teate Häirekeskusele
kell 13.22. Koolimajas oli
tunda kärsahaisu, arvatavasti tuli see elektrijuhtmetest.
Hoone on kahekordne ja selle alumisel korrusel asub
lasteaed ning teisel korrusel
kooli.

ja varastati kaks

akutrelli, elektriline käsiketassaag ning teisi tööriistu.

Kahju on 785 eurot.
BUSSISÕIDU AJAL

VARASTATI TELEFON

9. oktoobri õhtul varastati
Rakverest Kadrinasse bussisõidu ajal mehelt mobiiltelefon, mis oli tal pük-

Keskkriminaalpolitsei
hoiatab kuritegeliku
tööpakkumise eest

14.08 lubati lapsed koolimajja tagasi ja õppetöö sai jät-

oktoobril

viibinud 54 last, keegi kan-

ehitusjärgus olevasse elu-

MÕNE REAGA

ajaks oli kogu maja tühi. Majas oli viibinud 54 last ja 19

14.

Õpetajad evakueerisid majas

Paatna külas akna kaudu

Samal ajal alustati laste ja
personali

evakueerimisega
saabumise

ning päästjate

Keskkriminaalpolitsei rahapesu

PÕLES

Võsu kooli sekretäri Anneli

rollisid ruumid, ohtu ei avas-

kueerimisega rohkem aega,“

rainasse.

tatud.

sõnas Pajuri. „ Kahele lasteaia õpetajale läksid kooliõpetajad appi ja unised lapsed toimetati samuti spordi-

Rahapesu andmebüroole on viimastest kuudest teada
üheksa juhtumit, kus tööotsija on skeemiga kaasa läinud.
Kõigil kordadel liigutati kuritegelikku raha, mis on saadud

Päästjate korraldusel lülitati
elekter sisse tagasi, et leida
põlengu koht. Kohale kutsuti
elektrikud selgitasid välja, et

arvutikelmusega.
„Tõenäoliselt soovivad välisriigist pärit isikud sel moel ku-

hoonesse.“

tegemist oli päevavalguslambi mähise lühisega. Kell

ritegelikku raha pestuna enda kasutusse saada ning tööotsijaid kasutatakse ühe skeemi osana. On oluline teada, et
ka sellise töö tegemine võib olla karistatav,“ ütles rahapesu andmebüroo juht Aivar Paul.

Kuulutaja

Rakvere linnaarhitektiks sai Angeelika Pärna

JÄRELHAAGIS

14. oktoobril kella 7.27

andmebüroo hoiatab

tööpakkumiste eest, mille tegelik eesmärk on suure tõenäosusega rahapesu.
Skeemi eestvedajad võtavad tööotsijatega ühendust
e-posti teel ning pakuvad tööd välisfirmas. Tööotsijatele

sitaskus. Kahju on 252 eu-

rot.

3

peale lõunat teatati Häire-

Teisipäeval,

VARGUS EHITUSELT

majja

Uudised

Politsei palub kirjeldatud tööpakkumise saamisest teada
anda telefonil 612 3840 või e-posti aadressil rahapesu@

politsei.ee.

ajal teatati häirekeskusele,

Kuulutaja

et Viru-Nigula vallas Malla

külas põleb veoki järelhaagis. Päästjad kustutasid põlengu kella 7.56ks.

Rakvere linnaarhitekti Raul
Järg suundus tööle Tallinnasse ja tema asemel asus
alaliselt tööle Angeelika Pär-

na.

Angeelika Pärna on ka varem

täitnud

Raul Järgi tema isapuhkuse

ajal.

linnarhitekti

tööülesandeid,

asendades

Kuulutaja
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The Power to Surprise
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Tule tutvu Rakvere Autotehnika salongis!
Rägavere tee 42c, Rakvere Tel: 324 4446, mob: 5334 5533, info@autotehnika.ee, www.autotehnika.ee
Rakvere Autotehnika OÜ- parim Kia teenindusdiiler Baltikumis 2013
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Tasub teada

Kas vahetasite rehvid juba ära?
Selle nädala kolmapäeval võis oma autole
alla kruvida juba

naastrehvid, kuivõrd

kui pikad.
Aivar Ojaperv

„Praegu pole, nagu näete,

järjekorras mitte ühtegi autot, aga küll nad mul uksetaguse ummistavad, kui esimene lumi maha sajab,“ ütles OÜ Hilmeri müügijuht

Veiko Vadi. Nimetatud ettevõtte rehvitöökoda tegutseb
Rakveres aadressil Tallinna
tn 49A.
„Rehvivalik on meil päris lai,
müüme nii odavamat kui

kallimat rehvi,“ rääkis Vadi.
„Ise julgen soovitada mullu
sügisel müügile jõudnud Pirelli Ice Zerot, mis saavutas
väga häid tulemusi Soomes
tehtud testidel. Ei maksa
karta, et lõunamaalaste firma rehvid neil on nii suur
–

u)

•

•

•

10. oktoobril sõidutas
26aastane mees kahte
meest Vinnist Rakverre.
Peale seda avastas auto-

kogemus, et oskavad toota
ka väga häid talverehve.“
Aga viimasel ajal turgu vallutav hiinlaste toodang? Näiteks D-Mack rallimees Ott
Tänak on kaubamärgi juba

juht, et auto tagaistmelt
on ära varastatud seljakott, milles olid riided,

tuntuks sõitnud?

„Hiinlaste toodangust julgen
soovitada Sailuni,“ ütles Vadi. „Sailun Ice Blazer sobib
nendele juhtidele, kes hindavad hinna ja kvaliteedi optimaalset suhet. Odavama
klassi Sailun Ice Blazer WST1
rehvide tõhusust ja usaldatavust on tõendatud lugema-

hügieenitarbed ja teised
isiklikud esemed.
Kahju on 297 eurot.
VARASTATI JALGRATAS
9. oktoobril teatati politseile, et Rakverest Tööstuse tänavalt varastati jalgratas.

tutel talverehvide testidel.

Kahju on 800 eurot.

Näiteks 2013. aasta talvel
testisid rohkem kui 100 Läti
professionaalset ja tavalist
autojuhti seda rehvi ohutu

VARGUS AUTOST

9. oktoobril teatati politseile, et Vana-Vinni külas
varastati lukustamata sõiduautost Peugeot tööriis-

sõidu polügoonil „333“. Reh-

vid pidasid vastu selliste näitajate osas nagu näiteks suure kiiruse arendamine ja
ekstreemne
pidurdamine,
haarduvus ja stabiilsus. Eksperdid rõhutavad: Sailuni
võib pidada oma rehviklassi
parimateks.“
„Hinna ja kvaliteedi suhe on
tasakaalus ning Sailun on
keskeltläbi 40 eurot odavam

kui mõni tuntum rehv,“ lisas
ta.

Siiski soovitab Vadi rehvide
pealt mitte kokku hoida
paned ohtu nii ennast kui ka

–

teisi. „Pirelli rehvide headus

taojcpo
juuncsi

„hakkab tööle“ just uute au-

tode all,“ selgitas ta, „sest

kaasa aastase garantii

ohvriks.“
Hilmeri OÜ Tallinna tänava

kõikvõimalike elektrooniliste lisadega, need arvestavad
auto dünaamilisi ja ergonoo-

Hilmeri OÜ töökoda pakub

töökojas

ka rehvihotelli teenust. „Su-

milisi näitajaid. Pirelli toodab juba iga tuntud automargi jaoks spetsiaalselt sobivaid rehve.“

gedega saab meile terveks
hooajaks hoiule jätta,“ mainis Vadi. „Paljudel inimestel
pole kohta nende hoiustami-

rehvidesse puutuvaid teenuseid, samuti on saadaval
laias valikus velgi. „Ja kui ikka sobivat ei leia, siis saab ka

Ja veel: Pirelli rehvidega saab

seks, lisaks on keldrisse või

ve-

i

KOJU JA
GARAAZI

-*

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

*

*

*

4.- m2

Rakveres Lilleoru tänaval
posti külge paigaldatud
põleva prügikasti.
Kuulutaja

wwwk kummi,lee
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Müügil uus partii väga korralikke, KASUTATUD TALVEREHVE!

4 rehvi ostjale kaasa

Kva liteetuks
www.kvaliteetuks.ee

Väga suur valik uusi ja
kvaliteetseid, vähe kasutatud
TALVEREHVE l3"-2l" ning VELGI!

+372 53466235

OSB plaadid
Kipsplaadid

‘Eterniit katused

Klaasvillad
Kivivillad

‘Kivikatused

Penoplast
Saematerjal

‘Penofassaad

HINNAD SOODSAD!

*Pigikatused
‘Kivipuruplaat

(

Meilt ostetud rehvidele PAIGALDUS TflSÜTfll"'

‘Puitfassaadid

Viilhallid

Kaarhallid

PROJEKTEERIMISEST TEOSTUSENI
Asume Rakveres Tallinna tn

AKNAPLEKID

Avatud; E-R 9.00-17.00

VIHMAVEESÜSTEEMID

L: 9.00-15.00

KATUSE TURVATARVIKUD

Tel: 51 27 619,

49, Jõhvis Lille 3

51 51 640,

www.tootjateesindus.ee

*

,,

*•>

t

>

fÄj
V'’*/
YOKOHAMA

P: Suletud

kingitus^^
”

info@kvaliteetuks.ee

PROFIILPLEKID KATUSELE

MÜÜK JA PAIGALDUS

kõiki

Rakvere

päästekomando päästjad

tellida,“ lisas Veiko Vadi.

MATERJAL OTSE TOOTJALT

*

pakutakse

12. oktoobril kella 20.50

ajal kustutasid

KK-RIDEEN

TÖÖSTUSESSE,
|

varga

''K- tä/ŠKUMMID//

ÜHEST KOHAST

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

või talverehvid koos vel-

KÕIK UKSED

Katlamajade rajamine

*

PÕLES PRÜGIKAST

rõdule tassimine tülikas. Sa-

di autoomanik, vahetatakse
see tasuta välja.

need on arvestatud koostoimima tänapäevaste autode

tootmine,
müük, transport üle Eesti
Pelletkatlad

r

kui

muti võib langeda

Akumulatsioonipaakide

Taevalik katus

–

rehvi purunemises pole süü-

teime umeHPiise omb KÜTTemuneDeie

*

Kahju on 950 eurot.

Ragnar Arba saab jooksu rehvide vahetamisega hakkama paarikümne minuti jooksul.

www.soojapood.ee
mehis@soojapood.ee
5553 9162

WECKMAN

tu.

Foto: Aivar Ojaperv

ji

Plekk
Alates

KAASREISIJAD OSUTUSID VARASTEKS

–

seadus lubab neid kasutada alates 15. oktoobrist. Talverehvidele mõtlemiseks on käes
tagumine aeg, sest nagu teada, tuleb talv ootamatult ja pärast esimest lund on järjekorrad rehvitöökodades oi

meie

MUST KROONIKA

Igale kliendile
KOHVI TASUTA!

HgggjgJ

HANtÖCK

52 52 699
vajtksiUN

Epost: ambaltic@gmail.com
NANKANG

TUttau
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JURIST ANNAB
NÕU

Lugeja küsib: Kas tööriiete vahetamiselekuluva aja

peab tööandja arvestama
tööajaks?

Vastab Tööinspektsiooni
tööinspektor-jurist

Ülle

Mustkivi
Töölepingu seadus ega
töötervishoiu ja tööohutuse seadus ei sätesta, kas
tööriiete vahetamisele ku-

luv aeg tuleb arvestada
tööaja hulka. Üldjuhul
riiete vahetamise ja pesemise aega tööaja sisse ei
arvestata, kuid töökorral-

duse reeglites võidakse ette näha teistsugust korda.
Töölepingu seaduse kohaselt on tööaeg aeg, mille kestel töötaja allub tööandja juhtimisele ning täidab töölepingus kokkulepitud tööülesandeid. Ettevõttes kehtivast töökorraldusest peab tööandja tea-

vitama töötajat töölepin-

gu sõlmimisel (TLS § 5 lg 1

p 11).
Seadus peab töökorralduse all silmas eelkõige tööpäeva alguse- jalõpuaega,
tööpäevasiseseid puhkepause, kaitseriietuse ja va-

hendite kasutamise kohustust, tööandja korralduste andmise korda, tööaruandmise

taja

korda

jms.

Töö korraldamise, sealhulgas tööaja korraldamise eest vastutab tööandja.
TLS § 47 sätestab tööaja
korralduse regulatsiooni.
Tööandja peab töötajate
kaasamise
põhimõttest

lähtuvalt informeerima ja
konsulteerima töötajate
esindajate või töötajatega
tööaja korralduse olulistes
küsimustes.

Tasub teada 5

Tüütuid müügikõnesid
võidakse tulevikus piirata
Kas teil on hetk aega?
Mul on teile suurepärane

pakkumine…
Mari Mölder

matult numbrilt helistatud
kõne tuttav ette. Tegemist on
müügikõnega, millele järgnevad toodete ahvatlevad
pakkumised. Vahel on müügitöö nii intensiivne, et vaatamata korduvatele tänamistele ja „ei“ ütlemistele ei lõpetata kõnet ikkagi ära.

“Projekti peaeesmärgiks ongi pakkuda lõpptarbijatele
ehk siis korteriomanikele kaupu ja teenuseid parima turul saadaoleva hinnaga,” selgitas Jaadla EKÜLi algatust,
mille toetajaks on ka Majandus- ja Kommunikatsiooni-

Kuidas

tüütutest telefonimüüjatest lahti saada, selleks on paljudel inimestel
oma nipid välja mõeldud.
Kel on peres nii paksud inimesed, et müüdav pesu ei
mahu selga, kel ei osata peres üldse lugeda, kel pole ra-

ha. Sageli mõttetud vabandused, mida tegelikult ei pea
esitama. Kui kaupa ei soovita, tuleb viisakalt ja resoluut-

tema õigus.

Riigikogu majanduskomisjon arutas suvel sideoperaatoritelt laekunud ettepanekut elektroonilise side seaduse muutmiseks, et telefonimüük oleks Eestis reguleeritud. Seaduse muutmise
sooviga välja tulnud operaatorid kinnitasid, et väga suur
hulk inimesi saab telefonimüügi kõnesid, mida paljud
neist ei soovi saada. Samuti
leiti, et teatud osa elanikkonnast, eelkõige lapsed, on tar-

Foto: Mari Mölder

bijatena telefonimüügi ees
kaitsetud, sest nad ei tea
oma õiguseid.
Kõige laialdasemalt müüakse telefoni teel ajalehti, raamatuid,
mobiilsideteenuseid, pangateenuseid, tervisetooteid, aga samas ka aluspesu ja vitamiine.

väidavad,

„Operaatorid

•

•

pole kuidagi võimalik kõne-

sid ära hoida. Samas kinnita-

vad telefonimüüjad, et ra-

hulolematus ei ole väga suur
ja telefonimüük ei erine oluliselt müügitööst tänavatel
kaubanduskeskustes,“
või

rääkis Riigikogu majandus-

komisjoni esimees Arto Aas.

„Kindlasti

agressiivse

on

müügitöö ees nõrgemas seisus lapsed ja vanurid, kes ei

pruugi osata kõnet lõpetada
ja mitte nõustuda ostuga.“
lisas, et kõige parem la-

Ta

hendus oleks müügifirmade
omavaheline

vabatahtlik

kokkulepe ja hea tava välja
töötamine, mis tõstaks tele-

fonimüügi kvaliteeti ja tähtsustaks tarbijate õigusi.
Müügimeistrite ASi esindaja
nentis majanduskomisjoni
istungil, et tänaseks pole turuosalised püüdnud omava-

ministeerium. Ühisostude elluviimisel on õpitud naabritelt Skandinaavias, kus ühisost ammugi mugav ja soodne kauplemisvorm. “Sel moel saab odavamalt mitte ainult elamu majandamisega seotud teenuseid, vaid ka
näiteks kindlustust ja tehnoloogilisi lahendusi, koguni
kodumasinaid,” vahendas Jaadla.
Jaadla sõnul võib lõpptarbija toodete ja teenuste virvarris segadusse sattuda, sest erinevate hindade ja kvaliteediga pakkujaid, samuti reklaami on turul palju. “Ühisost
annab võimaluse selekteerida parima hinna-kvaliteedi
suhte,” selgitas Jaadla. Ta tõi näiteks Rakvere Võidu 42 ja
44 ühistute koostöö renoveerimisel: ühine ost aitas soojustusmaterjali soetada vägagi soodsa hinnaga. “Kaks
maja hakkasid ühel ajal renoveerima, ostsid materjalid
koos ja saavutasid märkimisväärse hinnavõidu,” vahen-

das ta.
Projekti olulisim osa ongi tarbijate vajaduste kaardistamine: tasuta infoseminaridega alustab EKÜL pilootprojekti raames 21. oktoobril Rakveres, seejärel 23. oktoobril
toimub seminar Pärnus. Novembris on tulekul seminar
Tartus ja programmi lõpetab Tallinna seminar, kus antakse ülevaade ka läbiviidud uuringu tulemustest. “Infoseminaridele on oodatud kõik huvilised, sest sihtrühmaks on lõpptarbijad,” rõhutas Jaadla.
Eesti Korteriühistute Liit

hel telefonimüügi reegleid

kokku leppida, kuigi teatud
reguleerimine on vajalik.

&

Ettevõtte juht,
kes Sa vajad:

Lumelükkamisteenus
Ehitus- ja remonttööd
Trasside kaevamine ja paigaldus
*

et

paljusid inimesi telefonimüük ärritab, aga paraku

Hinnad soodsad,
töö kiire ja korralik!
•

Korteriühistud:
kaupu ja teenuseid
võiks osta koos, tuleb
odavam
Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) on alustanud pilootprojekti lõpptarbijatele, et tulevikus ühisoste ellu viia. Seni
on Eesti ühistud ellu viinud kaks edukat ühisostu: elektri
ja käidukorralduse oma, tulevikus on aga rohkem võimalusi. “Korteriomanikud kui lõpptarbijad ainult võidavad,
sest koos saavad ühistud kaupu ja teenuseid osta parema
hinnaga kui igaüks üksinda,” on EKÜLi juhatuse esimees Andres Jaadla veendunud.

Paljudele tuleb selline tund-

selt „ei“ öelda. Inimene, kes
üldse mingeid pakkumisi ei
soovi, võib paluda ka, et tema telefoninumber kliendiregistrist kustutataks. See on

MÕNE REAGA

VEOTEENUS
poolhaagis kardinaga Daf
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töökeskkonna spetsialisti
töökeskkonna riskianalüüsi
töökeskkonna dokumentatsiooni loomist või
korrastamist ja kaasajastamist
töökeskkonna juhendeid ja juhendamist
instrueerimist
toimunud tööõnnetuse menetlemist

iÄ
LöpP ta

KORTERIÜHISTU LÕPPTARBIJAPROGRAMM
Eesti Korteriühistute Liit korraldab Rakveres
21.oktoobril kell 16.00-18.00 Targa Maja infotoas
(Turu plats 2, II korrus, sissepääs Adoffi tn poolt)
infoseminari lõpptarbijatele

Seda kõike on vaja, kui:
kallurtostukiga Scania

Kaevetööd kopplaadur

JCB 4CX

(
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ÜHISELT ON ODAVAM!

täidad paljusid tööülesandeid
töötad mitmetel objektidel
tööjõud objektil vahetub kiiresti,
aega on vähe, riskid on kõrged.

Teemad:

Ühisostudest saadav kasu korteriühistu liikmele
Koos on kasulikum renoveerida
OSALEMINE TASUTA!

Usalda ettevõtte töökeskkonnariskid meile, aitame luua ja
parendada ennetussüsteemi, et vähendada tööõnnetuste arvu.
AESIRI HF OÜ 24h konsultatsioonid
telefon: +372 585 165 95
e-mail: info(5)take5safety.eu
-

Viru Teenus Grupp OÜ Tel 5533 835
viruteenused@gmail.com
•

A

Info ja registreerimine: 627 5740 või ekyl@ekyl.ee
Kava www.ekyl.ee
Toetab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
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Jõhvis ja Rakveres toimub
Lahemaa rahvuspargis teabepäev töölähetuste teemal
toimuvad Muuksi
linnamäe talgud

23. oktoobril toimub Rakveres ja 24. oktoobril Jõhvis

Tööinspektsiooni tasuta tea-

Keskkonnaamet, Soomepoiste Pärimusühing, Eesti Met-

saühistu ja Muinsuskaitseamet korraldavad 18. oktoobril
Lahemaal Muuksi linnamäel talgupäeva.
Talgutel toimub võsa lõikamine ja koristus, pärastlõunal
saab kuulata põnevaid lugusid ning head muusikat. Tallinnast sõidutab talgulised kohale Looduse Omnibuss.

Talgupäeval puhastatakse Muuksi linnamäe klindinõlvasid, vaateid ning linnuse lääneserva.
Pärastlõunal saavad talgulised lõkke ääres kuulata põnevaid lugusid siinsete randade lähemast ja kaugemast ajaloost.
Juttu vestavad Ott Sandrak, Edgar Sinisalu, Gurly Vedru,
Robert Treufeldt ja Madis Arukask.
Talguõhtu jätkub Näkiallika talus, kus Rein Maran räägib
loodusest. Päeva täidavad hea muusikaga Margus Põldsepp ja Jaak Johanson.

Muuksi linnamägi Lahemaal on ajalooliselt tähtis paik,
kus inimene on toimetanud juba alates kiviajast. Pronksiajal oli siin asulakoht ning viikingiaja lõpus linnus. Piirkonna rahva jaoks on Muuksi linnamägi olnud sajandeid
tähtis kogunemiskoht.

bepäev, mis keskendub lähetatud töötajate teemale.
Lähetatud töötajad on järjest
enam küsimusi tekitav teema ühiskonnas. Ühelt poolt

tud töötaja eristamine on
keeruline nii tööandja kui
töötaja jaoks, samuti on inimestel raske aru saada, mil-

line õigus välismaal töötades

kohaldub.

Teabepäevade eesmärk on
töötajate ja tööandjate seas

on see tingitud majanduslikust survest, teisalt vaba

teadlikkuse tõstmine seoses

tööjõu liikumisest Euroopa
Liidu piires. Segadust tekitab
ka terminoloogia kas tegu
on töölähetuse või lähetatud

töötajate seas, kes välismaale tööle lähetatakse, ja töö-

–

töötajaga või mõlemaga korraga. Töölähetuse ja läheta-

õigusaktide rakendamisega
andjate seas, kes töötajaid

KOOLITUS

Teabepäevi viivad läbi Lawini advokaadibüroo esinda-

jad.
Teabepäevadel osalemiseks
on vajalik eelnev registreerimine tööinspektsiooni kodulehel www.ti.ee. Teabepäevad on osalejatele tasuta.
Osalejate arv on piiratud.

vi rahastab Euroopa sotsiaalfond ning need on osa-

lejatele tasuta.

Kuulutaja

Neljapäeval
23. oktoobril kell 17.00
TASUTA koolitus
Dekoratiivvärvimine
Järgmised koolitused:

Kaupluse Ehitusmees II korrusel
Jaama pst 3/Vase 6, Rakvere
Info ja registreerimine:
tanel@later.ee
tel 55590903

•

•

+372 503 6006

transport ja töövahendid. Tel
5358 9037
Otsime kohusetundlikku
mehaanikut. OÜ Motorhaus,
www.motorhaus.ee.Tel 5698 6389
•

Pakume

-

RAKEND U 5 KÕRG KOOL

Väärikas algus

•

tööd

-

parem tulevik!

Teadusininisteerium

m

Euroopa Liii
Euroopa Sotsiaalfond

Tööd saab kogemustega
metsatööline. Info 5463 2596
•

>
•

Eesti tuleviku heaks

TASUTA KOOLITUSED

Robotex on Baltikumi suurim robotivõistlus, mis toimub

Lääne Viru Rakenduskõrgkool viib Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel
alates 2007 aastast läbi tööalaseid täienduskoolitus!’, mis on suunatud inimeste tööalase
konkurentsivõime tõstmiseks ja mida finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi
..Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused” raames.
Koolitustele on oodatud kõik täiskasvanud inimesed (nii töötavad kui töötud),
kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi edukaks toimetulekuks tööturul.
Kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel
kohal õppivad isikud.
Koolitused on osalejatele TASUTA.
Koolitused toimuvad Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli täiendus- ja ümberõppekeskuses
Rakveres Rohuaia 12. 2014 aasta oktoobrist toimuvad järgmised koolitused:
-

Võtan tööle taksojuhi Rakveres.

Tel 5154 639

AS Viru Õlu pakub tööd
tootmisliinioperaatoritele
ja tõstukijuhile. Töö toimub
vahetustes. Ettevõte pakub tasuta
transporti liinil Rakvere-Haljala•

Rakvere. CV saata aadressil: wiru@
wiru.ee või helistada tel 32 95 000
Üldehitusega tegelevfirma pakub
•

tööd ehitustöölisele. Objektid üle

Eesti. Info telef 5463 7464
Ehitusfirma otsib lihttöötajaid.
•

Töötasu vastavalt tulemustele
(põhitasu lisatasu). Kont. tel
5625 6916
+

Alfa24 Consulting OY pakub
tasuvat tööd rebasefarmis
K es k S oomes . V a j ame
nahastushooajaks kogenud
•

-

igaüks endale sobiva. Ehita oma robot valmis ja loo koos

töölisi. Sooviavaldus koos CVga saata: alfa24oy@gmail.com.

meiega tulevikku! Robotivõistluste auhinnafondi väärtus
on ligi 25 000 eurot.
Kui robotivõistlused ei ole sinu jaoks, siis saad end proovile panna loovatel konkurssidel. Osaleda saab neljas kate-

Täpsem info: +358 4690 41748
Kohvik Kundas otsib töötajat!
Kasuks tuleb oskus iseseisvalt
•

goorias, mis on jaotatud vastavalt vanuseastmele. Oma
talenti saab näidata nii joonistus-, digitaaljoonistus-, fo-

otsuseid langetada (menüüd,
kauba tellimine, tootevalik, kassa,
inventuur jne). Töötajale pakume

to- kui videovõistlusel. Parimatele loometöödele on välja
pandud üle 1000 euro suurune auhinnafond. Igaühel on
võimalus olla visionäär jaanda edasi oma kujutlus tehno-

tööd 2,5 aastaks E R 9.00 16.00,
ootame CV -d kohvik.1@hot.ee
-

loogiavaldkonna ning robotite tulevikust.
Täpsemate reeglite ja võistlusteemade kohta leiab infot

-

Võtame tööle massööre.
Töö iseloom terviseteenused,
•

Robotexi kodulehelt www.robotex.ee. Uudiseid leiab

töö asukoht Rakvere linn.
Kandideerimiseks saata CV
e-posti aadressile massoorid@

www.faceb ook. ee / RobotexEstonia lehelt.
Robotex 2014 kuldsponsorid on ABB, ICD Industries ja
Technobalt Group.
Robotex 2014 suursponsorid on iRobot, Duroc Machine
Tool, Stoneridge Electronics, Tehnikarent ja Interflux Eesti.

Kuulutaja

Ostan niitmisteenust Tamsalus,

kinnistu suurus 1000 m2, hind
telefoni teel kokkuleppel. Sven
Pakun tasuvat tööd
trimmerdajatele
(kultuurhooldus). Vajadusel

06.11- Antica Signoria (Itaalia dekoratiivvärvid)
25.11 Üldine värvikoolitus jamärjad ruumid
10.12 Mööbli värvimine

LÄÄNE-V1RU

Haridus- ja

oodatakse joonejärgijaid, sumo-, jalgpalli-, folkrace`i-ja
päästeroboteid. Lisaks on kavas uus ala nimega ”Labürint”. Võistlused on erineva raskusastmega, mistõttu leiab

KÜ otsib hoovikoristajat. Tel
5858 5726

autoremondilukksepale. Tel
5192 0899

Robotex kutsub osalema
robotivõistlustel
ja loovatel konkurssidel

tivõistlused annavad võimaluse demonstreerida oma taset ligi kaheteistkümnel põneval alal. Traditsiooniliselt

PAKUN TÖÖD
KÜ pakub tööd majahoidjale.
Kontakt tel 5559 8745
•

•

-

WWW.later.ee

Kuulutaja

Mida robotivõistlused endast täpsemalt kujutavad? Robo-

Otsin kontoritööd. Tel 5743

Võtan hoida lapse. Tel 5656 6918

Alati seal, kus värvitakse

teeringute Keskus ja SA Erametsakeskus.
Muuksi talgupäev toimub Lahemaal laupäeval, 18. oktoobril algusega kell 11.

del.

•

•

Dekoratiivvärvimine

Talgupäeva toetavad Kuusalu vald, SA Keskkonnainves-

lust näidata enda loomingulist poolt loovatel konkurssi-

Autojuht otsib tööd (B;C. ja
T-kat.). Tel 5399 3559
Mees soovib leida tööd ehitusel,
talus või metsas. Ka ajutiselt. Tel
5849 7596
•

Talgutele on väga oodatud pered koos lastega, kellele on

Ülikooliga. Üritus leiab aset juba neljateistkümnendat

OTSIN TÖÖD

Tööinspektsiooni teabepäe-

lähetavad. Samas käsitletakse lisaks töötajate lähetamist
Eestisse.

£

liku tähtpäevana, mil heisatakse riigilipud. Talgupäeval
löövad kaasa ka soomepoisid ehk Teise maailmasõja ajal
Soome relvajõududes teeninud eestlased.

korda ning pakub lisaks kohapealsetele võistlustele, tehnoloogianäitusele ja arendavatele töötubadele ka võima-

Reg. 5566 1419

•

on tutvustada hõimurahvaid ja nende kultuure. Hõimupäeva tähistatakse oktoobrikuu kolmandal laupäeval riik-

Tallinna Tehnikaülikooli koordineerimisel koostöös Tartu

–

4508

Siia püstitatud Põhjatähe mälestusmärgid on pühendatud
Eesti ja Soome võitlejatele Vabadussõjas ja Teises maailmasõjas.
Talgutega tähistatakse ka hõimupäeva, mille eesmärgiks

planeeritud eraldi tegevused.
Talgupäev on kõikidele osalejatele tasuta. Tallinnast sõidutab talgulised kohale Looduse Omnibuss. Väljasõit
Rahvusraamatukogu eest kell 10.

Hispaania keele algtaseme
(al. 23.10) ja inglise
ärikeele kesktaseme (al.
novembrist) kiirkursused
(20 tundi) Koidula tn 1
Tsentrumi III korrus
kella 18.30 20.00

gmail.com, infotelefon:56 992
458. Nõudmised kandidaadile:
minimaalne sertifikaat massöör
I, klienditeenindamise oskus,

kohusetunne
Hotell Wesenbergh vôtab tööle
•

Info ja registreerimine telefonil 53 478 449 või 32 23 566 ja kodulehel www.lvrkk.ee

ettekandja/klienditeenendaja.
Cv saata andres@wesenbergh.ee

Kuulutaja reede, 17. oktoober 2014
OÜ Reinpaul

võtab tööle

AUTOJUHIhakkeveo auto peale
Vajalik C, E kat, töö vahetustega

Töö / kool 7
Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!
Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

RAKVERES
B-kat 22.10 ja 10.11
B-kat e-õpe 21.10 ja 30.10
C-kat e-õpe 03.11
CE-kat e-õpe 03.11

AS IMPREST (www.imprest.ee) on asutatud 2000. aastal ning on suurim ümarfreesitud ja
süvaimmutatud puittoodete tootja Baltikumis, kelle toodangust 90% eksporditakse 24 Euroopa

Lõppastmekoolitus IGA NÄDAL!

Algaastme pimedaajakoolitus 22.10 ja 23.10

Veoautojuhi 35 tunnine täiendkoolitus 01.11
Veoautojuhi kiirendatud ametikoolitus 70 tundi 01.11
Esmaabi koolitus 24.10

CV saata raivo@reinpaul.ee

Tööd

Töötamine erinevatel puidutöötlemisseadmetel / töö tootmisliinidel

Nõudmised kandidaadile
•
Kiirus, täpsus, vastutustundlikkus ja valmisolek meeskonnatööks

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

Valmisolek vahetustega tööks

•

www.e-autokool.ee

Ettevõte pakub

T kategooria (traktor) koolitus algab 21.11 kell 18.00

Konkurentsivõimelist töötasu

•

Keskuses.
CV
www.hoolekandeteenused.eeja
-

elu kodud

ametikoolitus
70
01.11
tundi

•

Lisainfo

(35 ja 33 tundi) algab 18.10 kell 10.00
koolitus algab 21.10 kell 18.00
kategooria
B
sõiduki rent eksamiks
T-kategooria

CV palun saata aadressile: Ojaküla,Viru-Nigula vald, 44020 Lääne-Virumaa või e-mailile
tatjana@imprest.ee 24. oktoobriks 2014 . On võimalus täita ankeet kodulehel.

Veoautojuhi
35
01.11
täiendkoolitus
tunnine

-(traktor)

AS Hoolekandeteenused Imastu

Kohapealset väljaõpet ja toetavat meeskonda
Erinevaid soodustusi jatransporti

•

Veoauto bussi ja taksojuhtide ametikoolitus

Algaastme
ja
22.10
pimedaajakoolitus
2
3.10
Veoautojuhi
kiirendatud

saavad:TOOTMISTÖÖLISED

Töö kirjeldus
•

Tegusama

riiki.

Info: Elmar Tõnson 50 62 468 või e-mail Tatjana Süvaorg tatjana@imprest.ee

põhilisteks
kelle
on:
tööülesanneteks

Kool-kodu pakub tööd

TEGEVUSJUHENDAJALE

Vajame oma Rakvere meeskonda

(hooldaja)

HOOLDUSMEHAANIKUT

,

kelle põhilisteks tööülesanneteks on:
•

Imastu Kool-kodu asub Tapa vallas Imastu külas, kus
osutame asenduskodu teenust ligi 29-le lapsele,
erihoolekandeteenust ligi 80-le psüühilise erivajadusega
täisealisele kliendile ja ööpäevaringse erihooldusteenust
kohtumääruse alusel 6-le alaealisele.

•

•

kirjutada?

Volvo ehitus-ja pinnasetöömasinate hooldamine,
veaotsing ja remont nii tööandja töökojas kui ka klientide juures
Kliendiga laitmatu suhtlemine ning talle vajaliku info edastamine
temale kuuluva tehnika seisukorra kohta
Pidev erialane täiendamine Volvo poolt pakutavatel koolitustel ning

Kas Sind huvitab,
mis maailmas toimub?
Kas tahad lisaraha teenida?

saadud teadmiste rakendamine igapäevaste tööülesannete täitmisel

Ootame kandidaadilt:
Tehnilist eriharidust või keskharidust koos vajaliku töökogemusega
liikurmasinate hoolduse ja remondi alal
Head keelte valdamist ja arvuti kasutamise oskust
•

Tegevusjuhendaja (hooldaja) töötab suurema
toimetulekuvajadusega psüühilise erivajadusega
täisealise kliendiga ning tööülesanded sisaldavad
eelkõige kliendi hooldamisega seotud toiminguid.

•

•

C-või

CE-kategooria juhilube

Sobivale kandidaadile pakume omalt poolt:
•

Kaasaegseid töövahendeid ja võimalust ennast pidevalt erialaselt arendada,
pakkudes selleks erinevaid koolitusi

Väärilist tasu töö eest
Täiendav info:
Tööle asumine esimesel võimalusel
•

Täpsemad kandideerimistingimused kodulehel
www.hoolekandeteenused.ee ja CV Keskuses.
Lisainfo tööpäeviti E-R tel. 5340 4704.

Kas Sulle meeldib

•

Sobivate kandidaatide CV ootame aadressidele
viljo@swecon.ee või rein@swecon.ee

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

HKScan Estonia on Eesti suurim toiduainetööstuse ettevõte, mis kuulub Euroopa
juhtivasse lihakontserni HKScan. Eestis on meie kodumaisteks kaubamärkideks Rakvere ja
Tallegg. Me toodame, müüme ja turustame tugevate kaubamärkide all sea-veise-ja
linnuliha, töödeldud liha ning valmistoite. Meie klientideks on jaemüügi-, tööstus-,
toitlustus ja ekspordisektorid ning meie koduturud asuvad Soomes, Rootsis, Taanis,
Baltimaades ja Poolas. Me ekspordime oma tooteid peaaegu 50 riiki. HKScan Grupi 2013.
aasta netokäive oli 2,5 miljardit eurot ning kontsernis töötas ligi 11 000 töötajat, mis teeb
meist ühe Euroopa juhtiva lihaettevõtte.

Vajatakse TOOTEARENDUSASSISTENTI
Rakverre
Töö kirjeldus: Seoses töömahu suurenemisega otsime oma meeskonda tootearendusassistenti, kelle põhiülesanneteks on assisteerimine uute toodete väljatöötamisel kui ka
nende tootmisesse juurutamisel vastavalt püstitatud eesmärkidele ning tootearendusprojektidele. Toodete dokumentatsiooni koostamine ja järjepidev arendamine ettevõtte
eesmärkide saavutamiseks.

Meie ootused:
•

•

•

•

•

•

Toidutehnoloogiaalane kõrgharidus
(võib olla ka omandamisel)
Heal tasemel eesti ja inglise keele oskus
nii kõnes kui kirjas, kasuks tuleb
vene keele oskus
Hea arvutioskus (MS Office)

Andmete

ja

Omaltpoolt pakume:
Eneseteostusvõimalust
rahvusvahelises suurettevõttes
Toetavat ja professionaalset
meeskonda
Huvitavat ja vaheldusrikast tööd
•

•

•

•

arvude töötlemisvõime,

analüüsioskus
Kohusetunne, korrektsus, sihikindlus,
pingetaluvus ja kiire õppimisvõime
Väga hea eneseväljendusoskus,
koostöö-ja suhtlemisoskus

•

•

Konkurentsivõimelist
motivatsioonipaketti
Kaasaegseid töötingimusi
Tööalaseid koolitusi

Lisainformatsioon: Kandideerimiseks saata oma CV koos palgasoovi ja
motivatsioonikirjaga e-mailile personal@hkscan.com. Info tel. 32 29 266; 50 97

827.
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Kadrina vald

Kadrina
sahad hooldavad
Skandinaavia teid
Kadrina külje all Ka-

dapiku külas tegutsev

Pomemet OÜ pakub

tööd 44 inimesele, kel-

lest valdav enamiks on

kõrgesti kvalifitseeritud metallitöölised. Ni-

melt toodab Pomemet
Foto: Marko Maasik

lisaseadmeid ehitus-

masinatele koppasid,
sahkasid ja muud sellist ning kaugelt üle
poole toodangust läaastal Kadrina heb ekspordiks.

Vallajutud: Kadrina
Siinkirjutaja kui põline lõunaeestlane ei
teadnud veerand sa-

jandit tagasi Virumaast
suurt midagi. Praegune Ida-Virumaa oli siis

teadagi mis, aga praegune Lääne-Virumaa ei
seostunud minu jaoks
huvitaval kombel mitte

Rakvere, vaid hoopis

Kadrin aga.

rem kandis küla nime Tõr(Tristfer). Taani
Hindamisraamatus mainitakse sedakanti kui parochia
Toruestaeuaerae (Tõrvestevere kihelkond).
Praegu tuntud kohanimi
Kadrina on tuletatud püha
Katariinale pühitsetud kiriku
vestevere

kiht“. 1803.
kihelkonnas

sündinud

Friedrich

Reinhold

Kõigepealt tuleb ära klattida
ühte eelmisse vallajuttu sisse
lipsanud viga: n-ö maavaldadest ehk valdadest, mille
koosseisu ei kuulu linn, on
elanike arvu poolest Lääne-Virumaa suurim mitte
Vinni, nagu paar nädalat ta-

Kadrinas avatud emakeele
ausamba vahele mahub palju eesti keelt ja meelt. Haridus, kultuur ja kirjandus on
Kadrina rahva seas au sees

ka täna, omaette märk on
ja koguduse nimest. Aedlinnailmeline Kadrina seisis saseegi, et Kadrina Keskkool
mal kohal juba ammustel taotleb jätkuvalt Lääne-Viruaegadel. Nõukogude ajal maa riigikooli staatust.

gasi kirjutasin, vaid tänase

vallajutu „peategelane“ Kadrina. Kohavahetus toimus alles üsna hiljuti, kuid tõde on
siis selline, nagu äsja öeldud.
Kes tahab, võib Kadrina vallavanema Erich Petrovitsi
järgmisest lausest üht-teist
välja lugeda: „Finantsistina
julgen öelda, et vallad, kus
on alla 5000 elaniku ja 2000
maksumaksja, ei ole pikas

perspektiivis jätkusuutlikud,
tegemist on ainult vegeteerimisega.“
Kadrina on põline küla. Va-

riumilt kui ka elanike arvult
pea poole võrra: suur tööandja oli kohalik EPT, mis
ehitas oma töötajatele ka
Kadrina valda läbivad olulised liiklusmagistraalid Tallinna-Narva maantee
ja
raudtee.

sid kaks plastdetaile tootvat

firmat: Reideni Plaat AS ja
HAKA Plast

OÜ. Põllumajan-

dusettevõtetest

mahuvad

esitosinasse teraviljatootja
Aru Põllumajanduse OÜ ja
seakasvataja Ruixi Mõis AS.
Tööstuse kõrvalt on jätkuvalt

lumesahkasid, mis lähevad
Rootsi, ja neid on juba hooaja alguseks vaja,“ lausus Pomemet OÜ juhataja Tarvo
Lõhmus.

Kaader ei voola
Pomemet OÜ on perefirma
ja nagu sellistes ettevõtmistes sageli, on perepea (Tarvo
Lõhmus)
juhataja, turun-

leemide lahendaja.

Päris oma ettevõtte lõid Lõhmused 1996. aastal, enne seda tehti koostööd samas
valdkonnas
tegutsenud

registreeritud

kõige suurema käibega ettevõte eelmisel aastal oli
mööbliosade tootmisega tegelev Flexa Eesti AS, järgne-

„Hetkel on meil käsil partii

kõigi muude oluliste prob-

–

449 Kadrina vallas ametlikku
aadressi omavat äriühingut
ja FIEt, sealhulgas 9 aktsiaseltsi ja 264 osaühingut. Valla

Aivar Ojaperv

dusdirektor ja veel kümmekonna nimetu ameti pidaja
ning naispool (Ann Lõhmus)
on pearaamatupidaja ning

hulgaliselt paneelmaju.

Äriregistris

–

Kreutzwaldi ja 21. mail 1994

suurenes alevik nii territoo-

Aivar Ojaperv

–

soomlastega. „Oleme metallifirma meie peamiseks tegevusalaks on ehitus ja kommunaalmasinatele lisasead-

Kadrina vald
Pindala: 355 km²
Elanikke: 5061
Kaks alevikku ning 37 küla
Suuremad keskused on Kadrina (2237 elanikku) ja Hulja
alevik (485) ning Kihlevere
(179), Ridaküla (161) ja Vohnjaküla (155).
Vallavanem Erich Petrovits,
volikogu esimees Jaanus
Reisner.

säilinud Kadrina „kultuuri-

mete valmistamine: lumesa-

Ann Lõhmus ja vallavanem Erich Petrovits Pomemet OÜ
tootmistsehhis.
Foto: Aivar Ojaperv
Pomemet OÜ pole n-ö nüri

ostetakse Rootsist-Soomest,
alltöövõtja, kes saab kusagilt aga ka Venemaalt.
tellimuse ja joonised ning
keevitab siis vajaliku jubina Perefirma valem:
kokku. „Kliendilt tuleb idee töö jäägu tööle
ja soov, mille ellu viime tiheNagu mainitud, peab kogu
das koostöös,“ kinnitas etteselle raua üle arvestust Ann
võtte juht. „ Selleks on meil Lõhmus. „Ega ma nüüd kõiki
ametis ka kaks konstruktorit, üksikasju ka ei jaga, aga naiskes

oskavad

ja suudavad

koostada tööjooniseid.“
Ja jõuamegi kohe tööjõu
juurde. Konstruktorid? Ei ole
kõige lihtsam amet! „Spetsialiste on maale tõesti keeruline leida,“ tunnistas Tarvo

„Tallinnas veel
Lõhmus.
leiad, aga siin… Õnneks on
meil üks Tartu poiss praegu
silmapiiril.“

„Keevitajate kaader meil ei
voola, eks palgad ole neil ka
suhteliselt head, ikka üle
Eesti keskmise,“ jätkas ta.
„Päris kõiki mehi kohapealt

ei leidnud, tööle käiakse ka
had, ekskavaatorite kopad, Tamsalust, Tapalt ning mukiirkinnitused, jalt.“
esikopad,
asfaldilõikurid, tõstekahvlid Tootmispinda on Pomemetil
ja kaablisahad,“ rääkis Tarvo 4000 ruutmeetrit ja kuu aja
Lõhmus.
jooksul käib sellelt läbi 90Pomemeti toodangut osta100 tonni metalli, mis toorivad nii Eesti ettevõtted kui kuteks lõigatakse, kokku
ka partnerid Soomest, Rootkeevitatakse ja vajalike lisasist, Norrast.

Majapidamisgaas 29€(i7kg

dega varustatakse. Toorainet

terahva kohta tean üle keskmise palju koppadest, kiirkinnituse tsentrite vahedest

ja muust sarnasest,“ lausus
ta muiates.

Aga perefirma kui niisugune
–tööl on kodu kaasas ja kodus töö? „Viimastel aastatel

oleme suutnud oma asjad

nii sättida, et kodus enam
tööst ei räägi. Kuid vahel ikka
juhtub,“ vastas Ann Lõhmus.
„Nad on siin arukalt toime-

tanud ja pole end üle kapitaliseerinud,“ kiitis Kadrina
vallavanem Erich Petrovits.
Aga kummale kummast rohkem kasu on
vallale ettevõttest või vastupidi? „Pigem
–

käib ikka vallavanem ettevõtja ukse taga, et aita seda
ja teist teha. Nemad saaksid
ilma meieta hakkama küll ja

meie püüame neid nende
toimetamistes mitte
da.“

sega-

)

Mk M. TO®™»
•LAMEUKARPINAP
‘RIBAKARPINAP 'KARPINAPUUP
LIUGUKSEP
•MÖÖBLIFURNITUUR
•RU100D

C A

">

•

Tel 56 465 177
Lootusvälja talu, Võduvere küla,
Kadrina vald, Lääne-Viru maakond 45238

KAUPLUS KADRINAS. Avatud e-r 9-17, L 9-14
Tel 322 5056, 505 5214, www.virutalutehnika.ee

VIRU TALUTEHNIKA
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Aru Grupi 20 aastat
nud. Praegune vallavanem
Erich Petrovits oli Ühispanga

Kui ei teaks, siis Juhan
Viises ettevõtjat küll
kahtlustada ei oskaks.
Kükitab, endal tööme-

Rakvere kontori juhataja, te-

ma usaldas meid ja saime

tolle aja kohta mõistliku intressiga laenu. Praegu ajab
protsent muidugi naerma
oli vist 25.“

heriided seljas, keset
tsehhi ja sobitab üht
kilpmaja detaili paika.

–

Aivar Ojaperv

„Mul on pool tundi aega, nii
et hakkama ringkäiguga kohe pihta. Pärast võime kontoris veel rääkida,“ seletab ta

Kahe aastaga sai selgeks, et
vaja on edasi areneda. „1995.
aastal soetasime juba esimesed tisleripingid,“ kinnitas
ettevõtte omanik.“ Seega on
Aru Grupp tegutsenud juba
üle 20 aasta, puidutsehh siis-

käsil. Tahame Rootsi turu

ki natukene vähem.
Praegu koosneb Aru Grupp,
nagu mainitud, neljast teha-

jaoks hakata kilpmaju toot-

sest:

terekätt ulatades. „Näed,
meil on siin üks uus projekt
ma ja praegu töötame proto-

tüübi kallal.“
No sellega on siis asi selge.
Viise tahab oma silmaga näha ja kätega proovida, kuidas
uue toote detailid kokku so-

bivad. Päris iga päev teda
höövli või järkamispingi tagant ilmselt ei leia. Sest Aru
Grupp ASi ühel omanikul ja
juhatajal peaks tööd jätkuma
–ettevõte koosneb ju neljast
tehasest (kõik Kadrina vallas

Huljal),

müügiesindustest

(Tallinnas ja Huljal), kahest
müügiga tegelevast ettevõt-

test Iirimaal ja Suurbritannias ning enam kui 150 töötajast, kellest lõviosa on
ametis Hulja tehastes.

Kõik algas saeveskist

akna-

ja uksetehas, trepitehas, majatehas ja liim-

puidust komponentide te-

has. Viimane neist toodab
komponente enda ettevõtte
kolmele tehasele, aga ka
müügiks. „Enne masu arenesime kõvasti pea igal aastal
sai uus tootmishoone püsti
pandud,“ märkis Juhan Viise.
„Praeguseks pole me veel
–

oma tipp-aega tagasi jõudnud, näitajate poolest oleme

Majad immigrantidele

Nagu sissejuhatuses mainitud, tegeletakse Aru Grupi

majatehases parajasti tootearendusega. „Uueks hooajaks tahaksime ettevalmistusega ühel pool olla ja juba

Omanikud on kohe algusest

toota,“ selgitas Viise.

„Tegemist on vooderdatud
mille kolm
nal puidutööstus ja põllu- kilpmajaga,
majandus. Neist viimase meest suudavad ühe tööpäejaoks on loodud eraldi firma vaga püsti panna. Omanik
Aru Põllumajanduse OÜ, peab ette valmistama vaid
vundamendi. Tegemist on
mida juhib Lindam, Viise katüüplahendusega ja kindlas
mandab Aru Gruppi..
mõõdus moodulitega, mida
„Alustasime saeveskina
võtsime laenu ja ehitasime saab omavahel kombineeriHuljale esimese viilhalli,“ da nagu legoklotse. Sellistele
majadele suurima turu loomeenutas Viise. „Oleks suudame leida Rootsist. Sealsed
remagi ettevõtte püsti pannud, aga keegi ju ei andnud, seadused lubavad selliste
mõõtmetega maja panna
sest mingit tagatist meil polpeale tegutsenud kahel suu–

–

PU

Treppidel hea minek
Juhan Viise kinnitusel läheb

hetkel kõige paremini tema
trepitehasel. „Oleme minu
teada Baltikumi suurim tre-

pitootja,“ kinnitas ta.“
ja uksetehas on toot-

Akna-

mismahtude poolest veel
masueelses ajas, aga tunneli
lõpus paistvat valgus. „Täies-

ti arvestatav on taas eraklientide osakaal, kusjuures
just Virumaa inimesed on
meid kenasti omaks võtnud,“ rõõmustas Aru Grupi

üks omanikest Viise.
Aru Grupi ekspordipartnerid
on põhiliselt Euroopast: Saksamaa, Inglismaa, Iirimaa,
Norra, Holland. Ning Jaapan.

Juhan Viise ettevõtte ühe omaniku ja juhatajana ei häbene ise käsi

külge panna, kui töö seda

vajab.

Foto: Aivar Ojaperv

sema mõtte, et nimetatud
koolis võiks fakultatiivainena hakata õpetama 3D joonestamist.
Idee viidi ellu ja õppeainel

põhinev võistlus CADrina,
kus lisaks kohalikele güm-

„Jaapanis on meil kolm part2005. aastas. Masu tabas nerit,“ mainis Juhan Viise. naasiumiõpilastele osalevad
pea kõik meie selle valdkonmeid päris valusasti, sest va„Kui esimesega koostöö käinaga kokku puutuvad kõrghetult enne seda jõudis ma läks, siis tekkis kaks järgkoolid,
on muutunud traditpankrotti minna veel meie mist juba lihtsamalt juurde:
suurim ostja.“
nägid meie kaupa ja tahtsid siooniks.
ka endale osta. 90ndate lõ-

Aru Grupp AS loodi

1993.
aastal kälimeeste JuhanViise
ja Andres Lindami koostöös.

püsti ilma suurema bürokraatia ja lubade kooskõlastamiseta. Tänu soodsale hinnale ostetakse neid rendimajadeks ja need on eriti hinnatud üliõpilaste ning immigrantide seas. Hinnanguliselt on turu suuruseks kuni
10 000 klienti.“

pus oli meie soodne hind
maailmas tegija, täna oleme
selles mõttes juba raskemas
seisus. Aga jaapanlased on
truud kliendid: asjaajamine
ja otsustamine võtab nende-

Kas Aru Grupp ja Viise on asja käimalükkamisest ka ise
kasu saanud ehk siis: kas
mõni keskkoolis 3D joonestamist õppinud noor on end

jõust on pärit sealtsamast
Kadrina vallast, kusjuures
paljud töötajad samast Hulja
alevikust. „Oli aegu, kui töö-

sel alal kõrgharinud ja hiljem
Aru Gruppi tööle tulnud.
„Jah, on, kaks noort. Ning ka
valla teistesse ettevõtetesse

ses ja ka nädalavahetustel,
kuid hetkel on olukord selline, et töö käib ühes vahetuses, mõnes lõigus ka kahes,

tasime lausa neljas vahetu-

on meie oma valla haritud

nädalavahetustel üritame ik-

noored tagasi tulnud.“

ka puhata.“

75 protsenti Aru Grupi töö-

M aru grupp

ga palju aega, aga kui leping

sõlmitud, siis mängu käigus

nad reegleid enam ei muuda.“
Toorainet ostab Aru Grupp
Eestist, põhiliselt RMKlt, ja
osa toormest töödeldakse

ise, teine ostetakse sisse juba
valmis toorikutena. Aga näiteks tammepuit imporditakse USAst.

CADrina
Mõned head aastad tagasi
pani Juhan Viise Kadrina
Keskkooli juhtide peas sumi-
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Lemmikloomad

Papagoitreeneri
Katarina Brighti ime(lised) linnud
„Halloo!“ vastab telefonihelinale madal hääl.
Vastaja ei ole inimene, vaid hallpapagoi Robbie
(7), Eesti Loomakaitse Liidu papagoitreeneri Katarina Brighti (39) suleline. Eksootiline isend on
enda taltsutaja oskuste ja võimete peegeldaja
metsikust linnupojast on kasvanud lahe ja mõistlik lind, kes teeb oma perenaisega koostööd.
–

Vesteldes.

„Oluline osa on
dieettreeningul,
koertel.
nagu
Lindu tuleb hoida poolnäljas,
kui trikk on tehtud,
saab ta
maiuse.
Lem-

miksöögid tuleb

ära
Anu Neuhaus
Lindu ega looma ei võeta

seltsilist, kes elab rohkem
kui kümmekond aastat.

kuid kuidas aru saada, et lind
lemmikuks sobib? Papagoitreener soovitab teha testi, mille põhjal saab kohe
sotti, kas ollakse n-ö linnuinimene.

Ta leidis ühest Hollandi lin-

katse-

ja eksitusmeetodil,

David Copperfieldi
vendade õpilane
“Mine külla kellelegi, kes
peab kodus papagoid. Kui

lind väga meeldib, tekib ka

endal või pereliikmel suur
soov lind koju võtta. See on
soov, mida tuleb justkui ise
kogeda,“ ütleb ta jakinnitab,
et ka siis ei tasu maailma teise otsa linnu järele minna.

„Soovitan esimeseks linnuks

võtta mõne väiksema isendi,
hea valik on viirpapagoi.“
Katarina sõnul on ka seda
linnukest võimalik rääkima
õpetada. „Tema sõnavara on
keskmiselt paar sõna, kuid ta
räägib. Loomulikult nõuab

see pühendumust.“
Fanatism on tegelikult oluline märksõna, kui soovid endale sõnakuulelikku lindu.
Papagoide, nende intelligentsete lindude koolitamine ei olegi nii lihtne, nagu
esialgu tundub. Selle, et lindude õpetamise juures pole
palvete, käskude ja keeldudega midagi teha, sai linnuõpetaja selgeks ennast puudutava kogemuse läbi. Katarina, kellel on rõõm panna
rääkima nii oma kui ka võõrad linnud, igatses endale

nukasvatusest Aafrika hall-

võtta, kui
on isu
suur, küll siis
teeb ka triki,“
ütleb
papa-

linnul

goitreener.
Linnu rääkima

papagoi, kes pidavat elama
kaheksakümneaastaseks ja
liigi poolest on üks maailma
suuremaid rääkijaid linde.

hakkamiseks on
vaja kannatust
ja aega. Katarina ütleb,
et

perenaise juurde, aga dresseerimata. Tema karjumis- ja

rääkima umbes
aasta pärast. „Ta

ehmatasid

ütles

selgelt

mõned

sõnad.

Lihtsalt

tuleb

Ilus ja uhke papagoi saabus
hammustamisharjumused

omaniku
murelikuks ja nõutuks. „Ta
oli agressiivne, ei lasknud
end kättegi võtta. Ta karjus ja
hammustas kõvasti. See kestis nädalaid, mu käed olid
uue

veriseks toksitud. Pöördusin
linnuarsti poole, kes ei osanud öelda muud, et kui lind
hammustab, tuleb talle tops
pähe panna.“

Katarina mõistis, et enda ja
linnu aitamiseks peab ta teemat valdama. „Kahjuks pole
Eestis selle kohta piisavalt
usaldusväärset õppemater-

jali ega ka ühtegi kogemustega linnutreenerit. Lõpuks
jõudsin oma otsingutega

Ameerikasse. Mustkunstnik
David Copperfieldi poolven-

nad, kes mõtlevad staarile
show´ tarbeks papagoitrikke,
koolitavad ka taltsutajaid.
Pool aastat õppisin interneti
teel, teoreetilised ja praktili-

sed harjutused olid mahu-

kad, mitmekülgsed ja keerulised,“ meenutab Katarina.

Juba paari nädala pärast ko-

ges linnuomanik, et õpetamisest on kasu. Kuidas?

Robbie

hakkas

ära tabada, millal ta hakkab vilistama ja säutsuma, sellel het-

kel tuleb minna
tema juurde ja
korrutada väga
aeglaselt sõna,
mida soovid, et
ta õpib. Uue
lause õppimine
võib võtta aega
kuni nädal, seega on vaja kan-

natust, võib olla

ka nii, et ei tule
ega tule seda
sõna või lauset
ja siis järsku

hakkab ta rääkima.“

Foto: Aivar Pärtel

Robbie´ muljetavaldav

repertuaar

Robbie´ kõige pikem lause
koosneb kaheksast sõnast ja
see on tema eriline lemmik,
mida ta kordab heameelega:

„Tasuta-info-telefon-ükskuus-kolm-kuus-kuus.“

Muuhulgas suudab ta öelda:

Imevigurid ja Robbie´ korte-

„Vaadake „Suvereporterit““,
laulda jalgpallilaulu „Oleole-ole-olee“ ja „Palmisaart“.
Hommikul tervitab ta pere-

rimõõtmetes linnupuur
kas ainult nii on võimalik
kasvatada tubli lind? „Soovitan linnule muretseda suure

rahvast ja õhtuti soovib head

puuri, tal peab olema ruumi

goi Robbie´ le ka koer Nuki,

ööd.
Tänaseks oskab see poiss
200 sõna, kuid selgub, et seda polegi nii palju. „Enim

lennata, oluline on õige asetus lind ja inimene peavad
olema ühel kõrgusel. Puuris
peavad olema naturaalsed

kaks teemanttuvi, sisalik habeagaam, hobune, lihaveisekari ja forellitiik. Pole ka ime,
et ta seab juba uusi sihte.
„Veel sellel aastal soovin avada Eesti esimese papagoikeskuse, kus toimuvad koolitused, ekskursioonid, perepäevad. Seal asub linnuho-

rääkiv papagoiliik õpib eluea

Nutram, Grain Free kassidele
kana & kalkun, 300g

jooksul ära 2000 sõna ringis,“ teab Katarina.
Sõnaline areng pole kõik,
mida naine on suutnud lin-

Superpaakuv kassiliiv
Selim Biosand, 10L

nule õpetada. Sellel suvel
ennustas Robbie ametlikult
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Pakkumine kehtib kuni 31.10.2014 või kuni kaupa jätkub

Kroonikeskuses
F.G.Adoffi 11,
Rakvere
Avatud:
E-R 9-19
L 9-17; P 10-15

jalgpalli MMi tulemusi. Ta
mängib korvpalli ja klotsimänge, loomulikult lindudele mõeldud mänguasjadega.

maksma

nust
–

-

oksad, iga päev värske vesi,
puuviljad, vitamiinid. Mingil
eluetapil võiks talle muretse-

da ka liigikaaslase
seltsis
segasem. Mänguasjad on
hea valik ja kiik, nad jumal–

davad kiikumist. Tõmbavad
nokaga hoo sisse, vilistavad
ja laulavad sinna juurde,“ ütleb Katarina ja arvab, et kogu
see lõbu läheb olenevalt lin-

keskmiselt

100-5500 eurot.
Nii suur summa on loomulikult proffidele nagu tema,
kellel on kodus lisaks papa-

tell,

tulevikus

veterinaa-

riabi,“ räägib Katarina tulevikuplaanidest ja võib arvata, et vahel vastab Robbie
linnukeskuses ka telefonile.

Laupäeval ja pühapäeval, 18.-19. oktoobril Rakvere spordihoones Kastani 12
N
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Osalemas ligi 700 koera enam kui 140 erinevast tõust 7 riigist
Kommenteeritavad finaalvõistlused kella 15-17.30:
Junior handlerite ja paaride võistlus, valitakse näituse kauneimad beebid, kutsikad,juuniorid, veteranid
ning tõu parimad koerad võistlevad omavahel näituse võitja tiitlitele
Ajakava. WWW.rKSK.ee
Spordihoonesse lubatakse vaid näitusele registreeritud koerad!
Kogupäevapiletid: täiskasvanud 2€, õpilased ja pensionärid 1,50€, perepilet 5€, mudilased TASUTA. Näituse kataloog 3€
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Tore lemmikloom

Koliauto
,r

Telli: 55 000 87
d

e-kiri: info@koliauto.ee
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Väikeveod Eesti linnades
Kolimine, tõstetöö ja montaaž

Ebavajaliku äravedu
Pakkematerjalide müük

www.koliauto.ee

käib pesalt ära ning neid hetkesid kasutasime pesakasti
puhastamiseks ning tibude
imetlemiseks, aga lennuava

paar puuritingimustes
järglasi, eriti entusiastliku linnusõbra viirpa-

Aivar Ojaperv

•

keha kohta hämmastavalt
suure nokaga, toidavad mõlemad vanemad. Ka emalind

Viirpapagoid on puurilindudena väga levinud
ja neid on lihtne pidada. Hea hoolitsuse korral annab viirpapagoi-

pagoid õpivad selgeks
ka mõne sõna.
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tuleb selleks ajaks kinni kat-

ta, et emalind inimese „nurjatut“ tegevust ei näeks. Ül-

kohale

–

diselt olid meie viirpapagoid
leplikud ja pesitsemise ajal
tülitamist pahaks ei pannud.

ühtlasi on see vihje,

et neid tuleb puurist aegajalt lendama lasta, et nende

Olin 6-7aastane, kui meie tiivad ja organism saaksid
perre sigines viirpapagoide koormust. Eriti meeldib neipaar sinine emas-ja rohelile maanduda inimeste peas
ne isaslind. Need linnud elaja nakitseda juuste kallal, aga
sid meie kodus üle kümne samas tuleb jälgida, et nad kordasid me ei piiranud
aasta ning meile endilegi ülvabalt ringi lennates endale see oli tühjadesse sulatatud
latuseks sündisid neil tibud. viga ei saaks teha: minul näijuustu topsidesse pakendaJärglased said omakorda teks suutis üks tegelane tuna neil kogu aeg saadaval.
järglasi ja võib liialduseta maandada end kohvitassi Aga topsid peab mingil moel
öelda, et meilt käis läbi kau(õnneks oli jook jahtunud). puuri külge kinnitama, muigelt üle poolesaja linnu. Kõik Ja teine maiustas õe lahti du hakkavad nad nendega
nad korraga meie väikeses unustatud küünelaki kallal
mängima ja kallavad ümber.
linnakorteris muidugi ei elaPuhas vesi peab alati saadatemal enam hästi ei läinud.
nud, sest tahtjatest puudust Lendama lastud lindude val olema.
polnud ja mulle kui poisikepuuri tagasi saamiseks oli Väga meeldis neile n-ö maitsele oli see hea taskuraha meil oma nipp selle päeva seroheline, suvel võis hooteenimise viis: linnupaar hommikul võtsime neil toivist korjata näiteks vesiheina, mille peale olid nad eriti
maksis 10 rubla, kodustes du eest ära ja kui lõuna paiotsas ku tagasi panime ning „söötingimustes
põlve
maiad. Ka tavaline lehtsalat
meisterdatud puur teist sama“ hõikasime, lendasid meeldis neile. Erialakirjanma palju.
nad ise puuri. Kui see trikk dus väidab, et kapsast ja õupole veel selge, tuleks neid nu ei maksvat neile anda,
Seltskond ja iseloom
püüda pimedas nii endal sest tekitab kõhugaase.
Alljärgnevalt pakun mõned kui lindudel stressi vähem.
Vajalik lisatoit on keedumuna, eriti siis, kui käsil on peoma
kogemuste
põhjal Kui linnuseltskond on suureomandatud teadmised, mis maks kasvanud, tuleb kindsitsusperiood. Meie andsime
võiksid algajajale linnusõblasti muretseda suurem neile ka munakoori ning purale abiks olla.
hast liiva ja lehtpuusütt n-ö
puur. Ning ühtlasi tuleb lepViirpapagoid elavad oma päpida asjaoluga, et siis nad ravitsemiseks. Linnud teadriskodus Austraalias suurtes inimesega enam eriti suhelsid ise väga hästi, millal neil
selliseid asju tarvis oli.
parvedes ja seetõttu on nad da ei viitsi, rääkimata rääkiväga seltskondlikud. Seepäma õppimisest, sest siis on
Pesitsemine
rast ei tohiks pidada ühte neil omavahel piisavalt huvilindu, vaid kindlasti ikka tav.
Pesitsemiseks on vaja puuri
paari. Omavahel saavad läbi Nagu kõigil elusolendeil, on külge kinnitatavat pesakasti.
ka kaks emast või kaks isast viirpapagoidel erinev ise- Pesakasti ehitus oli põhi(viimased siiski paremini). loom. Meie „karjas“ oli nii mõtteliselt sama nagu kuldEmast-isast saab eristada heasüdamlikke ja sõbralikke nokapuuril, aga muidugi
noka ülaosas asuva kühmu linde kui ka riiukukkesid. kordades väiksem. Lennuava
värvi järgi: isastel on see sisuurus võiks olla maksimaalÜks kollase-mustakirju emanine, emastel nokaga ühte lind, vanalindude teise pesaselt tikutoosisuurune, sest
värvi pruun. Noorlindude konna esiklaps, jäi elu lõpuni kui samas puuris elab lisaks
nokapealne on kõigil lillakas. kurjaks ja inimpelglikuks. pesitsevale paarile veel linÜhte puuri ei maksa panna Kas teda tibuna siis teistest de, siis kipuvad viimased uu2-3 emast ja ühte isast, sest vähem kätte võeti ja nunnudishimutsema ja oma nokka
siis lähevad emased omavatati? Ja ega üks tema õdedest või koguni ennast pesakasti
hel kaklema, aga kui ematoppima ja väiksema lenpalju sõbralikum olnud, saseid on näiteks 7 ja isaseid 5, mas kui üks sama pesakonnuava korral on emaslinnul
siis saavad nad mehed jälle na isastest oli kogu meie pelihtsam oma valdusi kaitsta.
jagatud ning probleemi pole. re kõige suurem lemmik, Pesakasti seest vooderdama
Kui linde on puuris kaksei pea. Selle ehituseks kõlbab
sest temale meeldisid inimekolm, tasub nendega iga sed kohe eriti.
vineer. Tänapäeval saab loopäev suhelda. Sõna otseses
mapoest osta juba valmis
mõttes tuleb nendega rääkipesakasti.
Söök-jook
da, pakkuda neile nokitseKindlasti peab pesakastil
Nõukogude tingimustes polmiseks näppu. Kui nad on nud spetsiaalset linnutoitu olema lahtikäiv katus: viirpataltsad, siis nad ei hammusmuidugi saada ja nii pidid pagoid ei hoolitse pesa puhta; aga kui tegu on riiaka meie viirpapagoid leppima tuse eest, kui inimene seda
isendiga või tunnetavad nad tavalisest kaubandusvõrgust ei puhasta, siis mingil hetkel
ohtu, tuleb olla ettevaatlik, ostetud kraamiga. Põhitoiupuvad tibud sõnnikusse
sest kõver nokk võib teha päväljaheited kleepuvad jalgaduks oli neil hirss, mida eeris kõvasti haiget.
de ja sulgede külge.
listasid üle kõige. Veel meelÜldiselt harjuvad viirpapaMeie lindude pesakondade
dis neile kaer (aga mitte kaegoid inimesega hästi, lendarahelbed)
kaera said nad suurus oli 3-5. Tibusid, kes
vad näiteks kutsumise peale ise koorida. Toidu kogust ja on alguses imetillukesed ja
–

–

–

–

–

–

–

Paarilise leiavad suuremas
parves elavad viirpapagoid
ise, kusjuures tundus, et
emane oli see tähtsam pool.
Üldiselt on paarid püsivad,
sama partneriga pesitsetakse mitu korda, kuid juhtus ka
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erandeid. Just korvi saanud

isased kippusid

pesakasti,

kui tema endine kaasa koos
uue partneriga seal
järgmisi poegi kasvatas.

oma

Aeg-ajalt kippusid

10.00-15.00

A

soodscitehindadeqa_

emased

„hulluks“ minema: hakkasid
munema puuri, mitte pesakasti põrandale; loopisid
munad pesakastist välja; vallutasid pesakasti, kuid mune
ei munenud. Sellise emase

panime koos tema partneri-

Tel 329 5057,504 4021, e-mail aeroc@aeroc.ee

ga „kartserisse“ jahtuma
selleks oli meil väiksem puur
(tegelikult lindude esimene
puur, millest kõik algas), kus

–

pesakasti polnud. Tuli jälgi-

da, et „kartserist“ poleks õiget puuri näha ja vastupidi,
sest teiste lindude nägemine, kuid mitte nende juurde

MARBERG

mittepääsemine ajas viirpa-

pagoid närviliseks.
Meie puuris, mille mahuks

SISUSTUS

hindan tagantjärele kuupmeetrit või pisut rohkemat,
elas korraga kuni paarküm-

Avatud uus
mööblisalong
Vaala keskuses

mend lindu, tavaliselt küll
vähem. Pesakaste oli selle
puuri küljes kaks ja „korrapidamisega“ said linnud ise

hakkama:

väikseid

tülisid

neil küll oli, aga ei midagi
hullu. Puuri õrteks olid tava-

lised lehtpuuoksad, millelt
nad koore suure usinusega
ise maha koorisid. Neile tegevuse andmiseks panime

aeg-ajalt puuri sirelioksi, mida nad taas suure rõõmuga

-

A

koorisid.

d

Ja lõpetuseks: viirpapagoid

on üsna lärmakad. Et nad
varahommikul ei tüütaks, sai

aeg-ajalt käitutud üsna ala-

tult: puurile kate peale, las

arvavad, et veel on öö.
Seevastu öösel oleks hea, kui
õrna
poleks täiesti pime
–

valgusega öölamp võiks põ-

leda. Nimelt juhtus aeg-ajalt,
et

keegi lindudest kukkus

magades õrrelt maha ja pimeduses tekitas tema rapsimine tõelise paanika: kogu
seltskond hakkas lendlema

ning end vastu õrsi ja puurivarbu ära lööma.

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

RISTO KIIRKIVI

MAICK MEIBAUM

Müügiesindaja
Tel: 55 505 629

Müügiesindaja
Tel: 58 225 810

Risto@kattocenter.ee

Maick@kattocenter.ee

www.kattocenter.ee

T

-

KAS SINU
MAJA KATUS
JA FASSAAD ON

KORRAS»

TELLIGE KATUSE TASUTA ÜLEVAATUS.
SAATE KINDLA HINNAGA PAKKUMISE
NING TEAVET KATUSE

HETKE

OLUKORRA KOHTA.

info@kattocenter.ee
KATUSEABI 605 5698

■■■■•mmm

WECKMAN

■■Bendersn

OfHMA
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Airi ja Vipuli elu
ja seiklusi. Eriti tore on koos
väikese Aryaniga igal pool
ringi seigelda. Käime pikkadel jalutuskäikudel. Aryan

Lauljatar Airi Vipulkumar Kansari hindust

abikaasa Vipulkumar
Kansar on tänaseks
Eesti eluga harjunud.
Nii elul Eestis kui Indias on omad head ja
vead, kuid siin on siiski palju turvalisem.

naudib värskes õhus magamist ja kui ta magab, siis mina tegelen pildistamisega.
Kui on ilus ilm või huvitavad
objektid, siis ma naudin väga fotograafiat. Võin seda
oma uueks kirglikuks hobiks

nimetada. Mulle meeldib te-

ha asju sügava kire ja nau-

Harro Puusild

dinguga. Vahel käime ka

Airi ja Vipul on oma elu Eestis sisse seadnud ega plaani

eemal, siis võib seda ju teha.

saan kaasa võtta oma pisikese pesamuna ja abikaasa, kes
teda minu lavalolemise ajal
hoiab. Aryan on ju sõltuv
emapiimast ja ema lähedu-

Paljud

sest.

Foto: erakogu

komplekt SIERRA

praegu mõeldav?
tiini. Mulle endiselt meeldib Laulmas saan käia nii palju,
elada nagu Pipi Pikksukk ja kui kutsutakse maa peal toiluua omaenese muinasjutte muvatele üritustele, sest nii

komplekt KARMELA
3+1+1

3+1+1

komplekt GLORIA 3+1+1

3+1+1

Ma ei vaata juba umbes viis

nemistest loobuma?
Mulle pole esinemisi praegu
palju pakutudki. Poole aasta
jooksul ainult kaks. Esine-

aastat telekat. Saadete klippe
on jagatud Facebookis ja
olen peale sattunud ning
vaadanud. Tundub, et väga

miste äraütlemine on enamasti kahel juhul: üks on
siis, kui teised kolleegid või
teine kolleeg (duo puhul) on

palju on vaeva nähtud, sest

tulemused on ilusad ja nauditavad. Selle sügise saatest
olen ainult ühte klippi näinud, seda, kus Lea (Dali

komplekt

komplekt KLASSIKA

3+1+1

3+1+1

diivanvoodi RECORD

komplekt LIIGA

385.köök SMILE

399.köök MODENA

360.-

kapp OZYRYZ

kušett LADA

kapp ALMA

nurgadiivanvoodi PUMA

389.kušett RAMUNE

149.-

kapp AMBROZIA

silmarõõmu kõrvalt. Olen
varem oma laste kõrvalt kii-

rustanud igasuguste asjadega tegelema, aga seekord
olen sada protsenti pühendunud oma tibule japerele.

Vipul avas hiljuti oma joogastuudio. Mis sellest tänaseks saanud on?

diivanvoodi BELLA

419.kušett ARTEK

t
ä
h
e
n
d
u
s
g
a
VALIK VAIPASID!

199.-

210.-

ilustrave

UUS!
299.-

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

pakutudki?
Mulle ei ole midagi pakutud
ja ma ei saaks praegu ka midagi sellist teha oma väikese

köök MORENO

435.- 329.- 269.- al. 234.- al. 249.•

Millistel tingimustel oleksid
ise nõus nendes saadetes
osalema? Võib-olla on juba

MÖÖBEL OTSE
TOOTJALT!

609.-

diivanvoodi TYRA

Soovin talle edu kindlasti!

öelda. Kui ma saan laulda
nii, et ma poleks oma perest

nurgadiivanvoodi BOSTON M

810.-

1098.- 489.nurgadiivanvoodi OMEGA

nurgadiivanvoodi ARESSO

Leon) laulis. Nii armas oli!

leks, aga kuidas see avaldub
kunagi hiljem, ei tea praegu

1049.-810.-515.625.SELINA

jälgivad

Kui palju oled sunnitud esi-

Aryaniga spaas ujumas ja
saunatamas.
Suvel olime
lahkuda. Kevadel, täpsemalt palju rannas. Vesi ja sellega nõutud kuupäeval hõivatud,
21. aprillil sündis paaril pisikokkupuude on mulle ka või teiseks, kui ei suudeta/
soovita maksta piisavalt tapoeg Aryan, kes on Airil koleluaeg väga südamelähedamas ja Vipulil esimene laps. ne olnud. Vahel meeldib aga su.
Eelmisest abielust ja koosterve päev kodus olla ja milelust on Airil pojad Oliver ja legi kallal nokitseda. Ja siis Kas praegust perioodi võibSilver. „Me oleme oma pere on muidugi sellised tegevuki võtta sellise hea pausina
uustulnuka üle väga õnnelised nagu koristamine, söögiolla tööst pisut eemal, et
kud ja ei kujuta oma elu teiseejärel värske ja puhanuna
tegemine ja muud kodupesiti üldse enam ettegi. Ta on renaise tegevuste hulka kuunaasta?
Hetkel ma ei taha isegi mõelnii armas ja temaga on nii luvad tegevused. Vahel tunhea koos olla. Naudime igat dub, nagu oleks üks päev liida sellest, et oleksin oma pihetke,“ ütleb Airi.
ga lühike. Ei jõua teha kõike, sikesest eemal. Mida ma hilmida oleks tahtnud.
jem mõtlen, kui laps suurem
Airi, kuidas argipäev praegu
on, näitab tulevik. Laulmisel
Kas lapse kõrvalt on aega ka on olnud minu elus alati
välja näeb?
Minu iga päev on erinev, ma laulda? Laevatöö pole vist suur roll ja kindlasti jääb sel-

pole kunagi armastanud ru-

inimesed

saateid „Su nägu kõlab tuttavalt“ ja „Laula mu laulu“.
Jõuad kolleegidele kaasa
elada?

*Pilt

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

•
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turvalises Eestis
Ei mina ega Vipul ole äriini-

mesed.

Meile

mõlemale

meeldib elada vaimset elu,

aeroobne trenn, millena
suur osa Lääne ühiskonnast
seda näeb. Jooga kujutab en-

praktiseerida joogat, aga dast teed täiuslikkuseni ehk
materiaalne maailm on mijumalikkuseni, mis võib toidagi muud. Stuudio andsime muda väga erinevate praktijuba ammu ära, sest üür on kate kaudu: joogaasendite
ikkagi kallis, see ei tasunud
end ära. Vipul annab soovi

korral eratunde.
pulYoga.com)

(www.Vi-

Ettevõtlus on riskantne te-

ehk asanate praktiseerimine,

hingamistehnikate ehk prapraktiseerimine,
nayama
mantrate laulmine või korrutamine, isetu teiste teenimine või meditatsioon üli-

ma teadlikkuseni jõudmine.
gevus. Kuidas stuudiopidamiseks valmistusite?
Vipul ise aga on tubli ja teeb
Riskisime, proovisime, saime igal hommikul joogaasenkogemusi ja õppisime. Kõik deid, kasutab hingamisteh-

diasse kindlasti ei igatse. Talle ei meeldi see tappev kuumus, mida ta pidi taluma

seal elades. Indiasse igatseb

nikaid ja meditatsiooni. Ta

gul tundub. Kui tulevikus
peaksime veel midagi sellist
tegema, siis juba natuke
suuremalt ja targemalt.

ütleb, et see hoiab teda või mida siin ei teatagi.
vaimselt tasakaalus ja annab
hea enesetunde. Minu jooga Eestist minnakse ära pidevalt, aga kui keeruline on
on näiteks selline, et proooma

välismaalasel Eestisse tulla?

Nii kui ta seda kõike hakkab

Eestis ei ole isegi kohalikel
lihtne, mis siis veel välismaa-

Indiaga võrldema, on ta taas
Eestisse armunud.
Indias on elu ikkagi veel ebakindlam. Tohutu korrupt-

distsiplineerida

Eesti inimesi on väga erine-

kond, õppimise ja harjuta-

vaid, ei saa hinnata ühe
mõõdupuu järgi. Kindlasti
on neid, kes saavad seda lubada, ja neid, kes ei saa. Joo-

mise teekond. Seda saaks lubada endale küll iga inime-

ga ei ole tavaline trenn ja iga-

Vipul on nüüdseks Eestis ju-

ühele ka kindlasti ei sobi,
isegi kui saab seda endale lubada. Jooga olemus on ikkagi midagi muud kui lihtsalt

ba pikalt elanud. On ta lõplikult kohanenud?

ne.

Vipulile meeldib Eesti kliima
väga ja kliima pärast ta In-

KAMimiD, JOPED,
JPM
TEKSAD, T-SÄlUüID, TOPID, PLIJUSED jpm
MEESTELE, NAISTELE JA LASTELE
Rakvere Tsentrum, Koidula 1,11 korrus, tel 322 3965

imesta üldse, miks inimesed
siin sügavas stressis elavad ja
miks palju enesetappe toimub.

meelt ja keelt iga päev,
püüan mõelda häid mõtteid
ja hoida need puhtana. Alati
ei õnnestu, aga see ongi tee-

vin

jud seda siiski lubada?

Meie sotsiaalsüsteem on väga nõrk ja puudulik. Kogu
aeg valitseb ebakindlustunne.
Kui peaks töö kaotama ja poleks ka vanemaid, kes häda

Vipul vaid kahel põhjusel
pere ja toit. Toitu sel põhjusel, et seal on seda nii palju
ja nii odavalt. Päris tihti mainib ta seda, kuidas ta ei hin- korral aitaksid, siis visataks
nanud seda kõike Indias elameid hetkega tänavale ja kedes. Kui nüüd kunagi taas dagi ei huvita, mis meist
sinnakanti satume, siis lusaab.
bas ta puuviljade ja juurviljaPensioniaeg on veel hirmude vanne võtta (naerab). tavam. Hambaravi on ka riMangod, kui mahlakad ja kaste lõbu.
odavad...spinat, kookospiim, Kui raha ei ole, tõmmatakse
suhkruroomahl ja kõik need näiteks juureravi vajav hamtaimed, mida Eestist ei saa mas lihtsalt välja. Ta enam ei
-

ÜKSAPOOl)!

MflKKylllP!

leb siinkohal sarnaselt eest-

lastega.

ei ole nii lihtne, kui esmapil-

Kas joogastuudios käimine
on Eesti inimeste jaoks pigem luksus või saavad pal-

1/66 ii
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KUMM1HESKUS

Teie tee teevad

turvalisemaks

lasel soovida. Eesti inimesed
on küll teda ilusti vastu võtnud ja on sõbralikud. Vipul sioon on viljakaks pinnaseks
väga hindab seda. Tööd on lokkavale
kuritegevusele.
olnud raske leida, eriti just Eestis on kindlasti turvalisellist, kus sind ka austatakse sem elada.
ja inimväärset palka maksJa ilusam ka.
takse.
Loodus on puhas ja inimesed hoiavad seda. Ta hindab
Mis Vipulile Eestis meeldib Eesti inimeste ausust ja töökust üle kõige.
ja mis mitte?
Mulle tundub, et Vipul mõt-

TALVEREHVID!
GBF Kummikeskus
Rägavere tee 42a

Rakvere
tel 325 4230

Laada 18, Rakvere
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kaup!
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Naiste Soome
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(Aaltonen, SATA)
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Uus
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Naiste kübarad ja
meeste sonid

Suur
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Kutsume kõiki lapsi 28. oktoobril kell 14.00
meisterdama isadepäevaks isadele ja vanaisadele kaarte.

Üritus on kõigile TASUTA,
lapsi Juhendab Kadri.
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17-19.10
Sardell

Kodune

juustuga
kg

pasteet

2.88

E

S

L

A

L

ÄDAN

HEA
HIND

4.88

1.98

MI

U
K
K
A
P

U
P
Õ

kg

Hiirtejuust

söödamaterjal

120g

(viilutatud)
200g

(hakkl iha ,

Eestimesi

E

4.98

M

3.44

L

A

L

ÄDAN

Tähe le panu!Tegem ist on
a lkoholiga . A lkoholvõ ib
kah justadaTe ie terv ist.

AINULT18.10

200g/Tere

400g

D
E
S
I

M

U
K
K
A
P
U
P

A
A

L

D
Ä

N

Õ
L

0.94 HEA

HIND

0.68 HEA

HIND

Kartul

PorgandEesti
kg

M

P
Õ

L

L

L

Ä
N

4.14

-30%

0.34

2.88
!

Kanakoib(ma itsestatud)

*Toote l on müügip iirang üheostukohta5tk!

Mugulsibul
1 kg

1 kg

AINULT20.10

PARIMHIND

Tootel onmüüg ipiirang üheostu kohta5krp!

*

(trad itsiooniline)

E

S

*Tootelonmüügip iirang üheostukohta5tk

AINULT21.10

0.16

M

*Tootel on müügip iirang üheostukohta5pk!

Keeduvorst

AINULT

22.10

U
K
K
A
P
A
V
E

HEA
HIND

0.16

HEA
HIND

Ä
N

17-23.10

Ä
P

Latsekese

A
A
D
L

I

0.48€/kg

Seafilee(suitsu-keedu,

1 kg

250g

400g/316g

-44%

0.19

PARIMHIND
Hautatud
veiseliha

Heeringafilee

D

N

U
K
K
A
P
U

P
Õ

A
A
D

D
Ä

I

U
K
K
A
P
U

AINULT19.10

A
A

L

D
E
S

kg

M

Makaronid

Presto

kg

Õ
L

I

12 .96 €/L

Päikseke

ÕunJonagold/Jonagored

kg

U
K
K
A
P
U
P

D
E
S

6.48

+0 .08

Sulatatudjuust

Kanamunad(10tkkarbis)

naturaalne)
500g

5.76€/kg

Tootel onmüüg ipiirang üheostukohta3kg

*

1.76€/L

(

HEA
HIND

S
I

0.88

4 .90€/kg

AINULT17.10

U
P
Õ

RummBarbuda
37,5%,0 ,5L
2sorti

4 ,5%,0,5L

0.98

8.17€/kg

S

PloomPresident
M

-48%

1.90

0.98

Seakaelakarbonaad

D

-31%

E

MI

Tähelepanu! Tegem iston
a lkoho liga. Alkoho l võib
kahjustada Teietervist.

1.43

D

U
K
K
A
P

SiiderFizz
(p irnima itse li ne)

külmutatud)
kg

-54%

D
E
S
I

HEA
HIND

2.48

Tursamaks

(ma it sestatud)
1kg

Ä
P

3.48

3.48

0.68

E

HEA
HIND

Lemmiklooma

1.48

U
K
K
A
P
A
V

Kreemikringel
kg

!

D

Toodetelonmüügipiirangüheostukohta!

17-20.10

vaakumpakendis)

Viciunai

kg
2.44

1.48

D
E

0.19

M

U
K
K
A
P
A
V

Tootel onmüüg ipiirang üheostukohta3kg

*

!

0.68

1.58

*Toote l on müügipiirang üheostukohta10kg!

AINULT23.10

Juustusaiake
2tkpakis / 100g

Hakklihasegu

!

AINULT24.10

Oma(jahutatud)
1kg

-44%

-32%

0.38

0.38

Tootel onmüüg ipiirang üheostukohta5pk!

*Toote l on müügip iirang üheostukohta5tk!

3 .80€/kg

*

0.56

2.98

*

*Tootel on müügip iirang üheostukohta3kg!

HeleÕluHolsten

1 kg

Premium4,5%0,5L

4.29

*

AINULT25.10

Tähelepanu !Tegem is t on
a lkoho li ga.Alkoho l võib
k ahjustadaTe ietervist.

0.44
0 .88 €/L

Toote l on müüg ipiir angüheostukohta3kg !

11.48

E
I

I

I

E
H

E
H

M

U
K
K
A
P
A
V

N

H
A

E
Ä
P

G
A

*Tootel on müügip iirang üheostukohta5prk

Traditsiooniline
verivorst

2.68

N

N
H
A
E
H

20-26.10
Praekapsas3min

(suitsutatud)400g

480g/Sa lvest

NõoL ihatööstus

Küpsised(vanilje)
165g/Kalev

Hommikusöök

Mustika-

Foxi400g
2 sorti

Põltsamaa

2.13

MI
U

1.38

S

PAK

A
A
D
L

Ä
N

3 .45

-35%

1.18

-42%

0.68

€/kg

1.42 €/kg

0.53

-32%

0.36
2.18€/kg

1.34

-27%

0.98
2.45€/kg

1.04

-38%

0.64

Vedelseep

MajapidamispaberGriteHey!

NaistesukkpüksidBellissima

DolciFollie

120lehte

Meeste

PunaneSõstar

Miss20den
2 paari

spordisokid

Milk&Olive

,

500ml

0.98

-35%

0.64
0 .43

€/L

+0.08

1.48

-41%

0.88
1.76 €/L

OSTAMEKOKKU:

1.28

0.78

0.01€/leht

-39%

4.88

2.48

G
A
N

N
H
A
E
H
I

Maksarõngas
kg

-49%

1 .24€/paar

1 paar
0.88

3.48

D
E

S

MI
U

PAK

Karastusjook

1 5L

A

õunajook

1L
D
E

N

kg

A
+0.08

A
N
H
A

I

KeeduvorstDoktori

A

G

A
N

-42%

2.48

Toote l on müüg ipiir angüheostukohta3kg !

A

G

D

Lihasült

-34%

1.98

7.60€/kg

-49%
S

*Tootelonmüügip iirang üheostukohta5tk !

E
Ä
P

0.68

2.88

1.48

1 .92€/kg

Toote l on müüg ipiir angüheostukohta5pk

*

-29%

0.48

5 .00 €/kg

S
I

-35%

!

-25%

1.98

A
A
D
L

A
G
A
N

N
I

H

A
E

A
G
A

Jogurtikook
kg

H

0.48

I

H

A
E
H

Ä
N

-45%

N

N

6.84

VEISEIDjaSIGU.Tel:3224699,5124699.OÜOlegGrossiTaluAnnikveresigalaostabkokkuleppehinnaga

KVALITEETSETSÖÖDATERAVILJA.Maksminetoimubpealeviljalaboratoorsetuuringut.Tel:53476567.
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17.oktoober-23.oktoober
Doktorivorst300g/Rakvere
Lihakombinaat

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

30.10

Lihaleib

Kanasigar

TäislihaviinerNõo

SuitsusardellEhe

500g

180g

Ta l egg

Ta l egg

(97%liha)
310g/Nõo
L ihatööstus

(1 00% li ha)
375g/Rannaroots i

1.54

1.52

1.14

1.24

3 .80€/kg

MargariinVoimix
60%,400g

lillkapsas
(külmutatud)
400g/Viciunai

1.88

30.10

2 .48€/kg

Paneeritud

2.29

1.78

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

30.10

10 .44€/kg

5 .74€/kg

JuustRusskij
Valio(vi ilutatud)

0.88

1.24

30.10

3 .10€/kg

PeokurkFelix

Itaaliakaste

460g/250g

(hakklihaga)

1.34

500g

1.38

a

l 160€/kg

Küpsetatudoad
Coroos840g/530g Coroos

Pruunidoad

(rosinatega)
200g

al

0.51

0.35
5 .83€/kg

MahlCappy

1 L/4sort i

108g

1L

1.24

0.99

3 .92€/kg

MuupiiritusjookBacardi
OakheartSmooth&Spiced

35%,0,7L

al 1.18
Hindalates

1.24

0.98

11.48€/kg

a

0.44

Mahljanektar

5 .60€/kg

a

60g

2 .55€/kg

1.18

2.24€/kg

SarvesaiCroissantDoub!e
( kakao-ja kookosetäid isega)

0.68

3 .70€/kg

0.94

2 .53€/kg

Kean

0.84
BaronRosen
al 9 ,5%,0,75L

1.98

1.14

1.34

2 .67€/kg

1.48

1.78

Kaits.geog.täh.vein

1.74

KommidKinder
BuenoMini

1.08

ICESparkling
10 , 5% , 0 75L

1.84

KuivikudMinu

1 .76€/kg

VahuveinJ.P.Chenet

(tomatikastmes)
420g

MaheMüsli

0.88

CheetosBigBag
(juustuma it se lised)
110g

6 . 18€/kg

30.10

0.48

6 .60€/kg

3 .13€/kg

1.48

Maisisnäkid

0.68

1.98

400g/2sorti

1 .68€/kg

0.99

PAKKUMINE

al 0.58
Hindalates

2.59

Haljas
500g

0.84

1.14

300g/3sorti

Tatrahelbed

0.90

2 .28€/kg

Val io

1.44

5 .36€/kg

Kiirkaerahelbed
Helen

30.10

KeefirGefilus

0.94

2 .96€/kg

500g/3sorti

30.10

2 .48€/kg

Mozzarella

1.18

1.71

1.48
PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

30.10

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

300g/Salvest

1.94

3 .17€/kg

1.24

juust
300g

6 .53€/kg

Marineeritud

1.68

4 .48€/kg

0.98

6 .93€/kg

tomatidCherry
500g

2.24

30.10

1.37

1.04

2 .45€/kg

1.68

1.54

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

KEHTIBKUNI

1.44

0.98

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

500g/Atria

2.48

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

Sõbrajuust
(vi ilutatud)
150g

30%,150g
Val io

1.50

Makaronid
Panzani

2.18

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

Suitsusardell
Wõro

0.89

+0.08

KonjakLarsen

ViskiBallantine´s

LõhnaküünalBolsius

V.S.V.C.40%,0,35L

FinestScotch

Tähelepanu!Tegemiston

40%,0,7L

klaasis(23h)
1tk/2sort i

a lkoho liga.Alkohol võib
kahjustadaTeietervist.

250ml

Tähelepanu!Tegemiston
lkoho li ga.Alkoho l võib
kahjustadaTe ietervist.

Tähelepanu!Tegemiston
lkoho li ga.Alkohol võib
kahjustadaTe ietervist.

4.99

3.98

6 .65€/L

T ä helepanu!Tegemiston
lkoho li ga.Alkohol õib
kahjustadaTeietervist.

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

30.10

5 .31€/L

JuukselakkWellaflex

DeodorantRexona

ExtraStrongHold

InvisibleBlack&White

250ml

50m l

2.48

3.88

2.58
10.32€/L

30.10

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

30.10

45.60€/L

HügieenisidemedLibresse
MaxiSuper7mm

PesupulberTide
Sensitive

9tk

1 ,4kg

1.49

1.18
0 . 13€/tk

30.10

17.11€/L

39.94€/L

2.18
8 .72€/L

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

30.10

3 .20€/kg

4.38
3 .21€/L

Tähelepanu!Tegemiston
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustadaTeietervist.

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

30.10

1.68

30.10

6 .72€/L

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

30.10

NõudepesuvahendPur

BalsamHandsandNails
450ml

0.94

0.74

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

30.10

1 .64€/L

11.98
17.11€/L

2.48

1.88

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

30.10

1.94

2.78

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

6.14

4.48

KEHTIBKUNI

13.98

PesugeelTideColor
21pk/1,365L

6.18

PAKKUMINE

11.98

2.98

2.28

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

v

a

1.28
5 . 12€/L

KEHTIBKUNI

1.68

30.10

6 .72€/L

30.10

FreshWaters
345ml

5 .74€/L

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

30.10

SuupistePedigreeJumbone
( suurtelekoertele)
210g

ÕhuvärskendajaAirWick
AquaMistspray

1.98

30.10

2.16

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

3.14

PAKKUMINE

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

1.68

1.34

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

30.10

6 .38€/kg

PAKKUMINE
KEHTIBKUNI

30.10

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

,

,

,

,

,

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

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

,
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16 Kuulutused
AITAME MÜÜA

KINNISVARA LÄÄNE-VIRUMAAL

Olev Rohumäe
kutseline maakler
Tel 5333 1805

olev@virumaainvest.ee

Galli Wölfert
maakler
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Eino Vaher
maakler
Tel 553 0227

eino@virumaainvest.ee

Urmas Saarmets

Helve Kesküla

maakler

maakler/hindaja

Lääne-Virumaa/ Tallinn
511 0478

511 6466

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE
MÜÜA KORTERID

Müüa Rakveres

Pikk 54 vallimäe läheduses renoveeritud 2-toaline ahiküttega korter. Korteri all võlvlaega kelder.
Soojamüüri välja ehitamise võimalus
kliendi omal soovil. Aknad vahetatud,
korter väga heas korras ja korteri juurde kuulub renoveeritud puukuur.
HIND 29900 EUR. Helista 53331805
Olev

Müüa 3-toaline rõduga korter Rakvere
linnas Vabaduse 5. Korteril planeering
läbi maja, asub maja keskel ja on hästi
soe. HIND 39500 EUR. Helista
5063921 Galli

Mare Aros
maakler

Anu Veldre

Merle Nagel

maakler

maakler/hindaja

528 8670

501 3658

58 003 648

Kunda, Koidu 42, üp 43,3 m2, II k,

rõdu H: 4300 € tel: 50 13 658, Anu
Kunda, Pargi 4, I k, üp 25,2 m2 H:
2500 € tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Lembitu pst 16, 27m2, remon-

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

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

Müüa äsja renoveeritud 2 toaline avatud köögiga korter Rakvere südalinna
vahetusläheduses Tuleviku 5. Toimiv
korteriühistu. Korter on tühi ja sisse
kolimiseks kohe valmis. Kommunaalkulud suvel 30 eurot, talvel 120 eurot.
HIND 19500 EUR. Helista 55530227
Eino

Müüa Vinni vallas Pajusti alevikus
Linnu 7, 3-toaline keskmises seisukorras möbleeritud korter. Majas asub rahulikus piirkonnas, kauplus ja muud
teenindusasutused läheduses. Korter
maja keskel, võib ehitada mitmesugused kütmisviisid, gaas, elekter, õhksoojuspump. HIND 13000 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa mugav ja ilus 4-toaline korter
Haljala keskuses, Tallinna mnt 20. Lä-

hedal bussipeatus, kool, lasteaed, kultuurimaja, kauplus, noortekeskus, laste mänguväljak kohe maja taga. HIND
27500 EUR. Helista 5063921 Galli

€

tel: 51 10 478 Urmas

ritud H: 5600

tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kesk n 12 , üp 42,5 m2, I k,
rõdu H: 30 000 € tel: 51 16 466 Helve
€

Rakvere, Jaama tn. 19, I k. üp 36,6
m2, renov, H.21 700 €, tel 52 88 670
Mare
Rakvere, Võidu 74, I k., üp,. 34,3 m2,
renov, ahiküte H: 18 700 € tel. 52
88 670 Mare.
Rakvere, Laada 8, IV k. H: 35 000 €
tel: 52 88 670 Mare
Rakvere, Side 6, üp 36,6 m2, I k, H:
23 000 € tel: 51 10 478 Urmas UUS!
Rakvere, Kungla 6, üp 49,4 m2, I k,
H: 22 000 € tel: 50 13 658 Anu UUS!
Kunda, Mäe 16, V k, üp 49,5 m2, rõdu H: 9 200 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Loode 4, II k, üp 40,8 m2, renoveeritud H: 6900 € tel.: 50 13 658
Anu
Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. H:
8500 € tel 52 88 670 Mare
Kunda, Aia 2, III k, üp 39,1 m2 H:
510 €
KÜ võlg 2000 € tel.: 50
13 658 Anu
Kunda, Pargi 4, I k, üp 38,1 m2 H:
1700 € KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Pargi 8, I k, üp 36,4 m2 H:
5500 € tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Kabala 1, 49 m2, H: 7900 € tel:
51 10 478 Urmas
Tapa, Valgejõe pst 8, 47,8 m2, H:
8500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Põllu 1, V k, 39 m2, H:9900 €
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Jaama tn, II k, 40,2 m2, ahiküte
H:8500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Roheline 20a, III k, 38,2 m2, H:
6800 € tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Ääsi tn 19, üp 49,1 m2, V
k, rõdu. H:3500 € tel: 51 16 466 Hel+

+

hubane, soe
2-toaline kor-

Müüa Rakveres Adoffi2,

Müüa mugav ahiküttega korter Pajusti
keskuses, Tartu mnt 16. Ühes toas uus
pakettaken ja põrandal parkett. Elutoas ja magamistoas ahi ning elutoas
lisaks pliidi soojamüür. Korteri juurde
kuulub garaaz, puukuur ja aiamaa. Lähedal bussipeatus, lasteaed ja kauplus. majas korteriühistu. HIND 11700
EUR. Helista 5063921 Galli

ditud H: 4600

Tapa, Õhtu pst, III k, 38m2, renovee-

ja suurepärase vaatega

ter südalinnas. Toimiv korteriühistu.
Mööbel võib sisse jääda. HIND 22000
EUR. Helista 5530227 Eino

ÜÜRILE ANDA

Üürile anda 2-toaline möbleeritud
korter Vabaduse 78. Korter asub linna
ääres, looduskaunis keskkonnas, pood
on umbes 800 m kaugusel. Köök eraldi, puit aknad, korter kohe vaba ja
saab sisse kolida. Kommunaalkulud
soodsad, suvel 35 eur ja talvel 90 eurot. Majal oma küttesüsteem. HIND
200 EUR. Helista 5233830 Lisete

MÜÜA MAJAD

ve

Kadrina v, Männi tee, II k, üp 53,8
m2, H: 3400 € tel: 58 00 36 48 Merle
Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5 m2,
Ik H: 7300 € tel: 51 16 466 Helve
Rakvere, Tallinna 16, üp 63 m2, II k
H: 32 500 € tel: 52 88 670 Mare
Rakvere, Kunderi 2, üp 53 m2, II k.,
H: 8900 €. tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Lennuki 4 , IV k, üp 48,7
m2, H: 26 000 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Kalda 16, II k, üp 62,5 m2,
kamin H: 9500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Mäe 12, IV k, üp 56 m2 H:
1300 €
KÜ võlg 3800 € tel.: 50
13 658 Anu
Kunda, Koidu 83, IV k, üp 61,1 m2
H: 4760 € KÜ võlg tel.: 50 13 658
Anu
Tamsalu, Ääsi 17, üp 65,7 m2, II k,
H: 7990 € tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu, Kesk 12, üp 67,5 m2, I k,
H: 9 000 € tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu, Ääsi tn 11, üp 62,5 m2, rõdu. H: 3500 € tel: 51 16 466 Helve
Kadrina, Kalevipoja 10, üp 66,2 m2,
V k, rõdu H: 15 000 € tel: 51 16 466
Helve
Vinni v, Kiige 3, I k, üp 63,5m2, H:
4500 € KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Ülesõidu tn 6, I k, 48m2,
H:3900 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pikk 6, üp 61 m2, II k, ahiküte
H: 7500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pikk tn 8, 57,5m2, H: 8500 €
tel: 51 10 478 Urmas
+

+

+

Müüa maja Rakveres, Vahtra tn, vajab
remonti, palk ja täidissein (peal kivivooder), ahjuküte, saun, 200 l boiler,
linna vesi ja kanalisatsioon. Avar viljapuuaed, krunt 771 m2. Tänavad asfalteeritud. HIND 51500 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

Kadrina v, Hulja al, Tõnismäe tee 19,
üp 79,2 m2, IV k H: 16 000 € tel.: 50

13 658 Anu

Sõmeru v, Näpi al, Näpi tee 6, üp
62,3 m2, II k, hea seisuk

+

garaaž H:

25 900 € tel: 51 16 466 Helve

MAJAOSA
Rakvere, Näituse, üp 96,4 m2, maja
alumine korrus H: 65 000 € tel.: 50
13 658 Anu
Tamsalu v, Vajangu k, Kooli, üp 179
m2, krunt 1600 m2, paariselamu H: 19
000 € tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, üp
153,5 m2, krunt 1284 m2, H: 18 000 €
tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Veski, üp 168 m2, krunt 710

m2, 2k, 5 tuba. H:75 000 € tel:
5116 466 Helve
Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2,
krunt 1033 m2, H: 28 500 € tel: 52
88 670, Mare
Rakvere v, Eesküla k, üp 77 m2, krunt
4872 m2, H: 50 800 €, tel. 52 88 670
Mare
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, üp

93,4 m2 H: 22 000
Merle

€

tel: 5800 36 48

Rägavere v,Mõedaka, krunt 2,83 ha,
H: 35 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Sõmeru v, Varudi-Vanaküla k, krunt
11 727 m2, üp 104,6 m2, kõrvalh, puurkaev, H: 16 000 € tel: 58 00 36 48 Merle
Vinni v, Roela al, Allika tn, üp 80 m2,
krunt 2600 m2, H: 45 000 € tel: 51

16 466 Helve
Vihula v, Eisma k, üp 157,5 m2, krunt

2834 m2, suvila, H: 95 550 € tel: 58
0036 48 Merle
Vinni alevik, Metsa tn, krunt 3147m2,
üp 151,6 m2 H:97 000€ tel 52 88 670
Mare
Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2,
üp 61,6 m2, rah seisuk, H 15 900 € tel:
51 16 466 Helve

Rakvere v, Eesküla k, krunt 19437 m2,

üp 112,1 m2, kõrvalh, H 46 000 € Tingi!
tel: 51 16 466 Helve
Vihula v, Annikvere k, üp 130 m2, krunt
2966 m2, eksklusiivne hoone! H:
79 000 € tel: 51 16 466 Helve
Laekvere v, Rahkla k, üp 66,9 m2,
krunt 5546 m2, saun H: 20 000 € tel: 58
00 36 48 Merle
Rägavere v, Põlula k, krunt 65068 m2,
üp 109,7 m2 H:45 000
Merle

€

tel 5800 3648

Rakvere, J Kunderi, üp 112,8 m2, krunt
1068 m2,7 tuba H: 39 800 € tel: 58 00
36 48 Merle
Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 m2,
H: 25 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Vahakulmu k, krunt 1 ha, H: 13
000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Rägavere k, krunt 3 ha, H: 18

000

€

tel: 51 10 478 Urmas

Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 ha, üp
117m2, H: 18 000 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Koidu tn, k 911 m2, H: 46 000 €
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Õhtu pst, k 2750 m2, H: 29 000 €
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pikk 58, krunt 3193 m2, H: 20
000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pargi 15, krunt 2821 m2, H: 49

000

€

tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Koidu tn, k 911 m2, H: 46 000 €
tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kolde tn 7, krunt 1194 ha, üp
300m2, H: 39 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Vihula v, Võsu al, üp 39,9 m2, krunt
754 m2, suvila, H: 29 000 € tel: 58
0036 48 Merle
ÜÜRILE ANDA
2toal., Rakveres Kungla 6, 49,4 m2,
k, mööbel H: 170 € kom.maksud tel:
50 13 658 Anu
+

Rakvere, Ussimäe, Pagusoo 5, üp

PINDI KINNISVARA

Turu plats 3, Rakvere Tel: 32

+

I

Müüa Rakveres 2-toaline mugavustega remonti vajav korter Võidu 86. Korteris ühes toas naturaalparkett põrand, aknad vahetatud, vannituba
uuendatud. Avar köök. Korteri juurde
kuulub keldriboks. HIND 21500 EUR.
Helista 5063921 Galli

79,8 m2, V k, kamin H: 43 000 € tel.: 50
13 658 Anu
Kunda, Koidu 83, üp 74,6 m2, III k H:
3200 € KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Koidu 83, üp 74,7m2, Vk H:
2300€+KÜvõlg 2800 € tel: 5013658
Anu
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Vahendus Hindamine Korrashoid
Kindlustus Juriidiline abi
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•

Müüa soodsa

hinnaga
Tapa ja Tamsalu linnas ning
vallas erinevas seisukorras
ning erineva suurusega
•

1 4 t o ali s e d ko r t e r i d n i n g
majad. Täpsem info: mob 5110
478 või 3220106, e-post: urmas.
-
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Müüa remonti vajav maja

Müüa 1toaline rõduga korter
Rakkes (43 m2). Hind 3200 €. Info
5675 0239
•

•

•

Müüa Tõrma külas elamumaa

(1,26 ha). Läbi jookseb oja, mille
ä ä re s p o o l e l i o l e v s u v e m aja,
elektriliitumise võimalus krundi
piiril. Rakvere kesklinna 4 km,
linna piirini 1,6 km. Tel 5229 233
Müüa elamukrunt Käsmus. Tel
5568 6385
•

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

€.

Müüa Kadrinas elamumaa

(1317 m2). Kõrghaljastus, juurde

toodud vesi, kanalisatsioon
j a e l ek t er. L e p i n g u d k õ ik
s õ l m i t u d . Va l m i s e h i t a tu d
maja vundament, kaasa maja
projekt. Tel 5530 227

•

€.

•

€.

•

Müüa 2toaline ahiküttega

korter Haljalas või vahetan

tagaluuktõstukiga furgoonauto
(kuni 3,5 t., B-kat.) vastu. Tel 513
8016

Müüa 2toaline ahiküttega korter
Tamsalus. Tel 5117 954
•

Müüa 2toaline korter (37,7 m2,
Vkorrus, plastikaknad, metalluks,
san.tehnika korras) Kiviõlis. Tel
5397 2349
•

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

•

Müüa 3toaline korter Tapa

kesklinnas. Tel 5110 478
Müüa 3toaline korter Uhtnas.
Kamina-ja elektriküte, aknad ja
uksed vahetatud. Tel 5331 1677
Müüa Haljalas 4toaline
renoveeritudkorter. Tel 5568 6385
•

•

Müüa valmimisjärgus
ridaelamukorter Rakveres Tedre
tn 12. Hind alates 44 000 Tel 5665
8776, Airike
•

€.

Müüa valmimisjärgus eramu
Rakveres Linnuriigis. Hind 55 000
€. Tel 5665 8776, Airike
•

Tel 516 4685

5183 046

SÕIDUKID
•

www.toonklaas.ee

M uua t ume p unane F or d
M on d eo un i versaa lk ere 2 . 0
bensiin 95. a kehtiv ülevaatus ja
liikluskindlustus. Hind 400 €. Tel
5647 8975
Müüa MB madel tendiga kast
5,6x2,32x2,1, kv. 3,2. Suur kabiin.
Hind 3300 €. Tel 5553 6535
Müüa Mitsubishi Galant 94. a,
sedaan. Hind 450 €. Tel 5633 3677
•

•

No o r p e r e v õ t a b ü ü r il e
soodsa elamispinna Huljal või
Kadrinas. Soovitatavalt ahiküte,
va j a lik p esem i sv õ i ma l us .
Asjaga kiire! Või ostame korteri
kuni 6000
Tel 5354 3897,
€.

Marju

•

Müüa sõiduauto Nissan Almera
1998. a. Hind kokkuleppel. Tel

•

5360 5145
Müüa Opel Astra 1,6i 1998. a,
tumekirss metallik, 5 ust, luukpära,
uuem mudel. Sõiduk väga heas
korras, omab ülevaatust 09.2015.
Hind soodne. Tel 5079 984
•

Üürile anda 1toaline möbleeritud
ahiküttega korter Rakveres, vesi ja
kanal. sees Tel 5270 058
•

Anda üürile 1toaline korter
Tu r u p l at s 3 maja s. S o b i b k a
kontoripinnaks. Üür 250 €/kuus.
Tel 5187 979
•

Üürile anda 2toaline puuküttega
korter Rakveres Pikk 37 II korrus.
Hind 190 Tel 5034 972, info@
•

Müüa maa Karepa külas (3,7 ha).
Hind 37 000 €. Tel 5394 4558

ko.ee

Müüa garaazh ussimäel. Tel
5814 3285

renoveeritudkorter. Rendi suurus
250 €/kuus. Tel 5187 979

•

•

•

Ostan garaazhi Rakveres. Tel
5558 8135
Ostan garaazhi Rakveres, võib
vajada remonti. Tel 5145 796
Noor pere soovib osta elamis
kõlbliku maamaja või talukoha
Rakverest 25 km. raadiuses ( võib
vajada remonti ). Ülehinnatud
pakkumisi paluks mitte teha !
Pakkumised teha meilile mn26@
hot.ee või tel 5341 6064
O s t a n va na m aja / t a luko h a
(maks. 20km Rakverest, maks. 20
000 €). KV-portaalid on tuttavad.
Tel 5557 5171
Otsinklientidele 1-, 2-ja 3toalist
korterit Tapa linnas, maja Tapal ja
•

•

•

•

Kadrina vallas ning 1-või2toalist
keskkütte ga korterit Rakvere
l i nn a s. Kõ ik p a kku m i s e d o n
oodatud, tasuta konsultatsioon.
Ku i s o o v i t e m üü m a h a k a t a
enda kinnisvara, võtke eelnevalt
ühendust konsultatsiooniks tel.
5110 478 või urmas.saarmets@
pindi.ee

S o ovin osta remonti vajava
korteri või maja Rakveres või selle
lähiümbruses. Soodsa pakkumise
korral raha kohe kätte! Tel 5457
6756
•

OÜ Netcom
Baltic Kinnisvara

ostab metsa ja
talumaid,
metsaraiet.
Hinnad väga head!

Tel 5666 0375

+

Üür ida 2 t o a l i n e ahiküttega
korter Rakveres. Vesi, dušš, boiler.
Tel 5290 746
•

Üürile anda 2toaline k.m korter
Rakvere linnas. Tel 5358 6829
•

Müü a O p e l O me g a 2 , 5
bensiin 1995. a, üv puudub.
Sõidab, vajab vähest remonti.
Hind 370 €. Tel 5552 7229
•

•Müüa Peugeot Partner 2009. a,

läbisõit 75 000 km. Tel 5115 648
Müüa Renault Thalia 2005. a,
hõbedane, ülevaatusel ideaalses
korras, konks, el.aknad, peeglid,
tsingitud kere, üv 2015. Hind
soodne. Tel 5852 8509
•

•

•

Omanik annab soodsalt üürile

2toalise k.m. osaliseltmöbleeritud
korteri kesklinnas I kor r usel
(avatud kööginurk, 36,6 m2). Tel
5067 820

A n d a üü r i l e 2t oa l i ne k . m .
m ö b l e er i t u d k or t er R a kv er e
kesklinnas (II k, 44 m2, külmik).
Ü ü r 160
k om . mak su d .
tagatisraha nõue. Info 5396 4764
Anda üürile2toaline keskküttega
korter Sõmerul otse omanikult.
100 €, tingi. Tel 5624 4605
•

€

+

•

Üürile anda 2toaline korter
(IV korrus) Vinnis. Remonditud,
möbleeritud, boiler. Tel 5189 342
•

•

Ü ü r il e

an d a

2 t oa li ne

ahiküttega korter L-Virumaal
L ae k vere a l ev ik u k es k uses
h eas t een i n d us p ii r k onnas ,
möbleeritud
aiam aa
I k o r. d u s h skorter
h i nur k Rakvere
kasutamise võimalus,sobilik ka
pensionärile,üür 65 €. Info tel
5073 918
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
Üürile anda 3toaline korter
Kundas. Tel 5667 0309
4-30 töömeest saavad öömaja
R a kv ere k e sk l i nn a s. Ko r ra l i k
elamine. Tel 5164 685
•

Müü a

S can i a

14 2

(metsatehnika veoks, müük
koos kliendibaasiga). Hind
kokkuleppel. Tel 5332 2384

Müüa Toyota Hilux 98.a. Tel
5344 3547
•

Müün UAZ maasturi; Mazda 626
(1984.a) mootori (läbisõit 240 tuh
km) jatagavaraosi. Tel 5278 804
•

Müüa sõidukorras VAZ 21063.
Tel 5347 2060
•

BMW
BMW
BMW
BMW

89
83-94
83-90

3,6i/4,2i/aut
3,0i

95

4,0i aut.

BMW E39
BMW E46
BMW E46

96-98
-05
00

2,0/2,5TD/3,0TD

2,0TD

coupe

I,9i

CHRYSLERVOYAGER
CHRYSLER VOYAGER

2,4/3,3/2,5TD

-97

1,6i
0,8i

FIAT
FIAT
FIAT
FIAT

1,7D

TIPO
BRAVO 3 ust
PUNTO

MAREA

00
06
03
-04

94
99
88
95-98
-05
96

1,6i
1,2i

sed/car

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

FORD TRANSIT

FORD TRANSIT
MONDEO
GALAXY
ESCORT /ORION
SCORPIO sed

02

91-94
93-04
98
86-98
87-98

2,8i/aut.

91/00

84-95

FORD FIESTA
FORD FOCUS
HONDA CIVIC

-99
90
-99

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

FORD PROBE GT
FORD COURIER

3ust/sed

1,3/1,5i/aut

-98

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

HYUNDAI ELENTRA

00
93

SONATA

-97

1,4

08

HYUNDAI GETZ

KIA CARNIVAL
2,9TD/aut
LANDROVER FREELANDER 1,8i
LADA

99
97

110/111

01

MAZDA
MAZDA
MAZDA
MAZDA
MAZDA
MAZDA

B2500
323 3ust/sed

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

323F

-02
92-94
02

MB W202 C-klass/sed/car

93-00

MB E-klass

97
-97
-00
85-00

88-96

NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i
NISSAN ALMERA 5ust
1,8i/aut
NISSAN MAXIMA
3,0i

Müüa paat. Tel 5199 7910

registreeritud mopeed
(mootoririkkega, käikudeta). Tel
Müüa

5148 115
Müüa talverehvid (195/65 R15),
koos velgedega. Info tel 5348 3767
Müüa soodsalt uued Saksa prot.
naastrehve R14, R15, R16 ja R17.
Tel 5199 4222
Müüa GAZ 53 uued rehvid. Tel
•

•

•

5558 3686

-02

NISSAN SUNNY

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

86-95

OPEL ASTRA sed
OPEL ASTRA/car
OPEL CORSA
OPEL OMEGA

1,7 TDi /1,6i
1,4i/1,6I
1,4i
1,8/2,0/3,0i/aut

02
92
92

87/91
09

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

99
89
-02
99

2,0 TD

05
83-95

1,6 i
UUS! OPEL MERIVA
PEUGEOT 405/205/306/309

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

1,8/1,9TD
2,5TD
1,1
2,0i/2,3HDi

98
99
99

05
06

1,9D

-04

2,0

PORSCHE 924

ROVER 620/416
SAAB 9-3 3 ust

2,2TDI
2,0i/aut

SKODA FELICIA (5ust)
SKODA SUPERB

SUBARU IMPREZA car
SEAT ALHAMBRA

VW CADDY

VW POLO
VW
VW
VW
VW

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

97

94
95-00
06
-02
91-95

1,9TD

02
95-00
92-97

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

89
95
89
06

1,9SDI
1,4D

97

81-99
-01
88/86
92-97

98/99

VW PASSAT sed

1,6i

VOLVO 740 sed/940
VOLVO 850/sed
VOLVO S40/V40
VOLVO S70/V70

2,3/2,3i
2,5i/aut
1,8i/1,9 TDi
2,5i
2,5TDi

98

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

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

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

AUTODE OST

Kehala Autolammutus

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

509
325
505
502

Hind: 6490.-

Sn: 200 650km.

Renault Trafic Kombi, 9 kohta,
01/2008a. 2.0(84kw), diisel,
manuaal, hall met. Sn: 271 340km.
Hind: 6990.Nissan Qashqai Visia, 09/2008a.
1.5 (78kw), diisel, manuaal, hall
met. Sn: 208 735km. Hind: 6990.-

Renault Koleos, 11/2008a. 2.0
(110kw), diisel, automaat, hall met.
Sn: 206 620km. Hind: 7990.Nissan Pathfinder, 06/2005a.
2,5(128kw), diisel, manuaal, hall

1.5 (78kw), diisel, manuaal, oranž

met. Sn: 129 165km. Hind: 8490.-

Skoda Octavia, 04/2011a.
1.2(77kw), bensiin, manuaal,
punane met. Sn: 122 915km.
Hind: 8990.Nissan Qashqai,

10/2008a.

2.0(104kw), bensiin, manuaal, beež
met. Sn: 83 165km. Hind: 8990.Nissan Qashqai Acenta,10/2007a.
2.0(104kw), bensiin, CVT, beež
met. Sn: 176 055km. Hind: 8990.-

Dacia Duster, 05/2011a. 1.6(77kw),
universaal, bensiin, manuaal,
nelikvedu, must met. Sn: 26 430km.
Hind: 8990.-

Audi A4 Avant, 04/2007a.
3.0(171kw), diisel, automaat,
tumesinine met. Sn: 115 985km.
Hind: 9490.Nissan Juke Visia, 02/2011a.
1.6(86kw), bensiin, manuaal,
hõbedane met. Sn: 48 000km.
Hind: 9990.-

86/90
91
-00
-00

99

JA

Renault Megane, 06/2012a.

1.6(81kw), bensiin, manuaal,
universaal, hõbedane met. Sn: 22
945km. Hind 11 990.-

Peugeot 508 Allure, 05/2011a.
2.0(120kw), diisel, automaat,
tumepruun met. Sn: 194 875km.
Hind: 12 490.-

Nissan Navara Double Cab,
11/2008a. 2.5(126kw), diisel,
automaat, sinine met. Sn: 177
490km. Hind: 12 490.Peugeot 4007, 02/2012a.
2.4(125kw), bensiin, automaat,
pruun met. Sn: 95 080km.
Hind 14 990.-

Nissan Murano Tekna, 11/2013a.
2.5(140kw), diisel, automaat, must
met. Sn: 9500km. Hind: 35 900.-

6714
1725
9420
8571

www.hot.ee/rakett

VÄLJASTAME AUTO ARVELT
MAHAVÕTMISE TÕENDI!

*

kaubik, kollane.

Nissan Juke Acenta Connect,
04/2011a. 1.6(86kw), bensiin,
manuaal, tumesinine met. Sn: 96
150km. Hind: 10 690.-

1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH 81-95

UUS! VOLVO S80/V80

01/2007a.

1.9(74kw), diisel, manuaal, 6 kohta,

99
97
03

1,4
POLO Classic
GOLF II 1,8iGT/1,3/1,6TD aut
GOLF III/car /VENTO
GOLF IV
1,4i/1,6

VW PASSAT

Renault Trafic,

Nissan Juke, 11/2011a. 1.6(86kw),
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 27
725km. Hind: 10 250.-

1,5
1,9TD

1,6i
UUS! SEAT LEON
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i
TOYOTA CARINA E/car 1,6i
TOYOTA COROLLA 3ust
TOYOTA PREVIA
TOYOTA SUPRA
UUS! TOYOTA AYGO

Mitsubishi Outlander, 06/2007a.
2.0(100kw), bensiin, manuaal,
sinine met. Sn: 114 420km.
Hind: 6490.-

85-98
93
96-99

-04
93-00
-02

1,6i/2,0i

SAAB 9-5 car

Hind: 2990.-

82/85

RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0
RENAULT SAFRANE
2,1 D
REANULT MEGANE/5ust 1,6i/2,2TD
1,4
REANULT THALIA

SEAT CORDOBA
SEAT IBIZA
SEAT TOLEDO

•

95- 00
01
90

NISSAN PRIMERA

Lisainfo -372 56 702 222
M ü ü a Vo lk sw a g e n G o l f 3
universaal 97.a, 1,9 diisel 66 kW,
h.k. Hind 1450 €. Tel 5892 1902
•

97-00
-07

MITSUBISHI OUTLANDER

PEUGEOT 406 sed
PEUGEOT BOXER
PEUGEOT 206 3ust

02/2002a. diisel, manuaal, sinine

Nissan Qashqai Acenta, 01/2008a.

97-04
-99

ZAFIRA

Chrysler Grand Voyager,

met. Sn: 280 435km. Hind: 7990.-

MB CLK
MB 124/190

OPEL
OPEL
OPEL
OPEL

www.wiruauto.ee

Peugeot 206 CC, 12/2003,
1.6(80kw), bensiin, automaat,
kabriolett, sinine. Sn: 106 036km.
Hind: 2490.-

97

92-98

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

OPEL OMEGA B sed/car

tanel.raudla@wiruauto.ee

06
85-95

4,0i

LEXUS LS400

SUBARU LEGACY

•

97

XSARA 5ust
1,4
C2
1,0i
C3
C5
2,0HDI

DAEWOO NUBIA car
DAEWOO MATIZ

Wiru Auto OÜ
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15
Tel 511 9569, Tanel Raudla

met. 7 kohta, Sn: 249 885km.

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

FORD
FORD
FORD
FORD

-00

E28
528/525i/524TDaut
86
E34
520i/518i
94
E24
628I
86
E36 sed/compact/coupe
92-95

•Müüa VW Caddy 2008. a diisel,
automaat, parempoolse rooliga.

•

•

AUDI V8 quattro
ALFA ROMEO 33/164
BMW E30

98
06
00

97
84-92
94
94

MITSUBISHI COLT
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust

•

•

3,7I/aut
A8
80/90/Q/coupe
80 B4 avant/sed/quattro
100 sed/avant

MITSUBISHI PAJERO
MITSUBISHI GALANT
MITSUBISHI LANCER sed/car

Pikk 55 anda rendile 2toaline

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

AUDI
AUDI
AUDI
AUDI

CITROEN
CITROEN
CITROEN
CITROEN

€.

•

Müüa Sõmerul 2toaline
keskküttega korter. Hiljuti tehtud
sanitaarremont. Otse omanikult.
Järelmaksu võimaluskuni 2 aastat.
Hind 11 900 Tel 5624 4605

Soovin üürida 1-2toalise kõigi
mugavustega möbleeritud korteri
Rakveres (külmkapp, pesumasin,
TV, soovitav internet) 4 kuuks. Tel
•

AUDI A6

CHRYSLER CROSSFIRE

•

+

•

•

Soovin üürida 2toalist korterit
1. või 2. korrusel soodsa hinnaga
Tapa linnas. Tel 5562 0265

1,8i
4,2 i
1,8 turbo
1,9TDI/2,5 TDI

AUDI A4 sed/car
AUDI S4/A4
AUDI A3

BMW E38

LAOPINDASID

alates 3toalisest. Tel 5288 693,
info@primeoy.ee
Soovin üürida 2-3toalist korterit
Rakveres. Helistada numbril 5828
0350

•

•

•

RENDILE

Soovin üürida maja, majaosa,

•

Müüa renoveeritud 2toaline
avatud köögiga korter Rakveres
Kungla tn. Tel 5698 7589
Müüa 2toaline korter Rakvere
kesklinnas Laada tänaval. Hind 21
000 Tel 5342 2880
Müüa 2toaline korralik ahi– ja
elekterküttega hea asukohaga
korter põhjalikult renoveeritud
8 korteriga majas Rakveres Ilu pst
6, 42 m2, II korrus, toad eraldi,
klaasitud rõdu. Hind 26 000 Tel

•

ANDA

•

Müüa maja koos abihoonega
Tamsalus, Kandle 8 Hind 14 500
€. Lisainfo tel 503 6006, Sven
•

•

•

Tõrma Tööstuskülas

korterit, ridaelamut Rakveres

Müüa 1toaline mugavustega
korter (43 m2) Rakkes. Tel 5675
0239

5874 5469
Müüa 2toaline ahiküttega korter
(27 m2) Rakveres Tööstuse tn 2510. HInd 8000 €. Tel -358 5381
6516, +358 0417 020 967
Müüa 2toalinekorter kesklinnas
Laada tn 8. Tel 5664 8326
Müüa 2toaline keskküttega
korter Rakveres Side tn 6. Tel
5110 478
Müüa 2toaline korter Rakveres
Lennuki tn, III k., üp 39 m2. Hind
15 900 €. Tel 5884 1397
Müüa 2toaline keskküttega
korter Sõmerul otse omanikult.
Hind 9900 €. Tingi! NB! Järelmaksu
võimalus. Tel 5624 4605

ÄRIPINNAD

•

•

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

metsa-ja põllumaad.

Soovin üürida ruumi, kus saaks
arendada bänditegevust. Vajalik
elektri olemasolu. Sobib garaazh,
tuba eramajas jne. Tel 5053 469

Müüa valmimisjärgus
1-3toalised korterid Pagusool
. Hind alates 790 €/m2. Tel 5665
8776, Airike

•

Vahetada 2 3toalistkorterit maja
vastu Rakveres. Kompensatsiooni
võimalus. Tel 5372 5862

•

•

€.

AUTOLAMMUTUS
•

Tel 504 5215, 514 5215

5079 984
Müüa talumaja Tapa vallas
(sobib ka maakoduks), kinnistu
suurus 3 ha. Info tel 5110 478

tasuta.

5083 305

OSTAB

•

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

Müüa 1toaline ahiküttega korter
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja
kanal. sees. Uus vannituba! Hind
11 500
www.kenriko.ee, tel

KEHALA

OÜ ESTEST PR

Rakveres. Tel 5169 731
Müüa armas palkmajake ViruJaagupi alevis. Krunt 650 m2, otse
omanikult. Helista ja küsi lisa tel

VARUOSADE SAATMINE
KULLERTEENUSEGA!

Suurem valik autosid:

www.wiruauto.ee
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18 Kuulutused
•

Ostan Vene võrri, K-125 -175

Kaubikute,maasturite
ja sõiduautode REMONT

3686
Motopood ostab jalgrattaid, ATVsid, mopeede, sääreväristaja
selle mootori. Tel 5648 6638
Ostan mootorratta, huvitaks
Jawa, Iz, Ural jne ning võib
pakkuda ka nende varuosi. Tel
5199 4222
Ostan GAZ 21 või 24, samas
võib pakkuda ka muid vanu Vene
autosid. Tel 5083 305
Ostan GAZ 53 kabiini. Tel 5659
702
Ostan VAZide uusi plekke, uusi
Vene-aegseid rehve. Tel 5157 395

Me hoolitseme sinu neljara alise sõbra eest

•

Elektritööd. Tel 5349 5632

•

•

•

•

Teeme ehitus-ja remonditöid.
Tel 5612 3743
•

-

Fie Mart Nestor ehitab uusi ja
renoveerib vanu hooneid. Tel

•

•

Korterite, eramute ehitus-ja

remonttööd. Tel 5394 6666

•

•

Korstnapühkja. Tel 5560 4046
Pottsepatööd japlaatimine. Tel
5458 4642
Ve o t e e n u s F o r d T r a n s i t i
kaubikuga (pikk, täiskõrge). Tel
•

mopeedi, jalgratta, nende osi.
Tel 5031849
Ostan autoromusid. Tel 5558

•

5646 0674

AUTO
KLIIMASEADMETE
REMONT JA

KÜTTEPIHUSTITE REMONT -hooldus
KÜTTEPUMPADE REMONT -hooldus

AUTOMAATKASTI ÕLIDE VAHETUS

•

*

AUTO DIAGNOSTIKA

Diagnostika

Autovalveseadmed
Autostereote ja
multimeedia paigaldus
*

*REMONT*HOOLDUS*REHVIVAHETUS*

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere
tel 3223103

-JÄRELMAKSU VÕIMALUS-

tel : 52 28 441

epost: autovahetus@gmail.com

VÄIKE-MAARJA
AUTOLAMMUTUS

•

•

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

Sõmeru töökojas Põllu 3a

*

uued, taastatud

*

valuvelgede sirutamine,
keevitamine

*

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

tel 508 9216

Erinevad VARUOSAD
Euroopa ja Jaapani
autodele

•

A u t o kl aas i d e m üü k j a
paigaldus. Tel 325 5505
•

TREILERI RENT
Ostame AUTOSID

Toru- ja sanitaartehnilised
tööd. Tel 53324749

tel 326 1463, 558 3666,
504 3022

•

www.hot.ee/rannel

•

Tel 322 5233

E-R 9-16.00
Väljaspool tööaega
eelneval kokkuleppel.
Tallinn-Narva mnt 94.km
Tel 5568 4683

Kogenud saemees langetab teie
ohtlikud puud. Tel 5393 4973
T r i mmer d am i s
ja
võsalõikustööd. Tel 5463 2596
•

•

-

Ohtlike puude langetus. Tel

5686 8990
T ee m e
m e t sa r a i e t
metsaväljavedu ja metsavedu.
Tel 5365 3504
•

Vesi, küte, kanalisatsioon.
Hooldus, remont, ehitus. Tel
32 44 103, 5850 1276
paigaldus.
B o il eri t e Tel k ra325a n 5505
i ka u s s i d e
WC-p ottide, dushikabiinide,
veeautomaatide paigaldus jm
tööd. Tel 5680 3249
Te o s t a n k õ ik i s a n t e h n il i s i
torutöid ning hooldust. Tel 5199
4222
•

•

•

,

Ta lv t u l eku l , v ah e t a m e
p aran d ame t e i e k a t use
aknad, uksed, ahjud, pliidid.
Te e m e t e i e k o du k or d a
Kolimine, eramute ehitus ja
renoveerimine. Helistage 5278
191 ja töö saab tehtud
•

,

Müün, paigaldan jaremondin
õ hk soo j us p um p as i d j a
konditsioneere. Tel 502 4944
•

.

•

•

•

,

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

•

•

•

teraviljavedu. Kohaletulemise
võimalus. Kuulutus ei aegu! Tel
503 2269

•

e l e k t e r, C O , m e t a l l i l õ ik u s )

Pottsepatööd. Tel 5851 9785

Pottsepatööd. Ahjud, pliidid,
kaminad, müürid. Tel 5552 8487,
Vaiko
K o r t s n a p ü hki m i s
ja
pottsepateenused. Tel 5221 165

•

•

•

•

Korstnapühkija, ummistuste
Kas ehitustöödega läks
kiireks? Veel jõuame! 510 5637
•

•

Parandan kolded, korstnad.

Teen uue korstnaotsa. Tel 5395
6740

Ahjud, kaminad, korstnad,
pliidid, müürid. Tel 5047 459
•

,

Teostame fekaaliveoteenust

ja kanalisatsio onikaevude
tühjendamist. Feka-Ekspress
OÜ Tel 5194 4298

-

likvideerimine. Tel 5552 8487

Teeme ehitus-ja remonditöid

KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel
5052 465

•

Teen kindakrohvi (korstnad,
soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee, tel 508 3305
•

n i n g vann i tu b a d e remon t i .
A i t a m e t e i d s i s e ku jun d u s e l.

•

•

(tent, platvorm), metsaveoauto-,
väikekaubiku-, buldooseri-(T130, TD-75), kopplaaduritööd.
Treimis-, keevitustööd (gaas,

•

www.kenriko.ee, tel 5083 305

Info 5255 126

•

Kõ nn i t ee d e p ai g ald am i ne
ja muud ehitus-remonditööd
(ladumine, krohvimine...). Tel
5606 9271
•

,

Veermiku japidurite
hooldus ningremont

Veoteenus (kraanaga mudel,
6,2x2.35 KJ 7200). Tel 513 2021
Reisijate ve du 16-, 40-, 49j a 8k o h a li s t e b uss id e g a . K a
vabariigist välja. Kuulutus ei aegu!
Tel 503 2269
Ve o t e e n u s F o r d T r a n s i t i
kaubikuga (furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9,
tagaluuk, 750 kg). Tel 5557 8804
Veoteenus (260x175x175). Hind
kokkuleppel. Tel 5061 547
T ran s p o r d i t e enu s mu l t i l i ft
k a ll ur i g a ( ma h a k äi va d
vahetatavad kastid 6, 13 ja 25
m2). Tel 506 3296, 324 5761
Teostan kolimisteenust Ford
T rans iti k au b i k u g a . Hi nna d
soodsad. Tel 5695 6535
T r a n s p or t F o r d T r a n s i t i
kaubikuga 0,35 eurot/km. Tel
5682 1552
T rans p or t F or d T rans i t i
kaubikuga. Tel 521 5849
Ve o t e e nu s v ä ik e k a l l u r i g a
(kandevõime 1,50 tonni või 4 m3
küttepuid. Tel 56915810
Prügiveoteenus, multilift kallur
ma h akäi va d va h e t a t ava d
kastid. Tel 502 6761, 553 6188,
324 0707
Kallurauto-, poolhaagisauto•

+

•

õlivahetus

t eenus t

7593

,

Pressin õunamahla. Tel 5390
9168, 32 520 46
Viin Rakveres tasutaära elektrij a g aas i p liidi p esumas i na
j a muu d vaname t a lli n i n g
autoakud. Kuulutus ei aegu! Tel
5803 3345

S õ i dua uto de

O su t an

•

•

•

müük, paigaldus.

San.tehnilised tööd. Tel 5830

7593

TEENUSED
KASUTATUD
TALVEREHVID

•

kaubaveobussiga. Tel 554 6353

-

rannel@hot.ee
Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD

.

.

puksiir.eu
Teen keevitustöid ettevõttetele
ja eraisikutele. Tel 5566 7202
Autoremont. Tel 5686 8990

REHVIDE MÜÜK
ja kasutatud rehvid
kasutatud plekk ja valuveljed

•

-

•

*

KOLIMISTEENUS
fir m a d e l e ja era i s ik u t e l e
ü l e v a b a r i i g i Te o s t a m e
kõike, mis on kolimisega
seo t u d , j a see j uures
soodsate hindadega. Alates
pakkimisest kuni klaverite
jm. raskete esemeteni välja.
Võta meiega ühendust ja
leiamekoos teie probleemile
p ar i ma l a h en d use . O Ü
Kolimised. TEL. 5649 3289 või
kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

-

•

VARUOSADE MÜÜK

VAALA KESKUSE KÕRVAL

-

-

*

KÜTUSE 16a, RAKVERE

•

•

Auto elektroonika
remont ja elektritööd
*

AM3 Autohooldus

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

e hi t us
L ammu t us -JÄRELMAKSU
ja
VÕIMALUSremon tt ööd ( p l aa t i m i ne ,
viimistlus, parketi paigaldus). 25a
kogemus. Tel 5045 560
OÜ Serom teostab üldehitus-,
s anit aar
r em on d i
(vannitubade, saunade ehitus)
ning silikoonitöid (fassaadi ja
sisemisi silikoonitööd Soome).
Kindel kvaliteet! seromest@gmail.
com, tel 5682 7680
Teostan korterites ja eramajades
sanitaarremonti. Töö kvaliteetne.
Helistada tel 5662 1898
P uk s iir ab i Ve o t e e nu s e d .
Autoabi. Tel 52 06 306, www.
•

TÄITMINE

AUTOMAATKASTIDE REMONT

508 2415

•

Rakkekaevude puhastamine ja

remont. Tel 5574 792

•Korstnapühkja.
4046
P a k umeTel 5560vee
kanalisatsiooni, mahutite ja
•

-

gaasitorustiku paigaldust,

hooldust, remonti ja teostame
k e e v i t u s tö i d . E r i n e v a d
raua t ööd mus t as t j a rv
metallist, rõdu piirded ka
poleeritud rv torust. Nimativ
OÜ 5348 7973
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TV- ja SAT.süsteemide müük,
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel
•

•

5340 7808, e-post: rts1@hot.ee
T V-a n t e nn i d d i g i , S ATTV k o m p l e k t i d
M üü k
(liisingu võimalus). Paigaldus.
Ko n s u l t at s i o o n . Gara nt i i . Te l
515 2235, 325 2179 OÜ Mart Tali
•

-

,

•

.

•

•

Kaubandus

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

Eramute, elu-ja

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

Kirby
puhastussüsteemiga
Säästa oma
kallist aega
kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee
Tel 504 6542

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

Pehme mööbli remont, veo
võimalus. Tel 32 27 822, 5061 547
•

K va li t ee t ne
raamatupidamisteenus! Tel 5554
1191 www.websoft.ee
K o g emus t e g a b i l . v .
raamatupidaja pakub teenust
•

•

kokkuleppelistel tingimustel. Tel
5568 6385

Pulgainternetist tüdinud?
L i n n a p a r i m p a kku m i n e ! ! !
I n t e rn e t i p ü s i ü h e n d us
telepilt täiesti hullumeelse
hinnaga al. 5 eurost. L evib
linnas ja maal. Sobib kokku
Wifinet-i seadmete ja Elioni
digiboksidega. Ära muretse,
kui Sul aparaaturi ei ole, me
•

+

Lammutustööd
Kaevetööd ja
planeerimine
Ekskavaatorite rent
Laadurmasinate rent
(BobCat)
Sise-ja välistrasside ehitus
*

*

*

*

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

*

RKAMD EHITUS

5432

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

Paigaldame:
fassaadiplaate
sokliplaate
rõdupiirdeid

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

.

•

Te l 5 11 0 2 8 6

.

Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514

SÜGISKAMPAANIA

•

9885
•

Õhtujuht: huumoriprogramm,

juubelid. Tel 5535 885
Juuksur Alli Tamsalus Raudtee
5 teiselkorrusel avatud N, R 9.0016.00, L 9.00 14.00. Tel 5620 3174
•

-

EHITUSFIRMA WORCLY OÜ
PAKUB KVALITEETSEID
EHITUS ~JA PAIGALDUS~
TEENUSEID.

CONTARO OÜ
www.contaro.ee

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

&

haagiste rent

WWW.VOODRILAUD.EE
Müügil:

Sise-ja välisvoodrilauad
Põranda ja terrassilauad
Kruntimine ja värvimine

Parimad hinnad!

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

Teraskatused al. 4 €/m²
Kivikatused al. 6 €/m²
Värvitud voordilaud al. 12 €/m²
Järelmaksuvõimalus.
Tel +372 527 8191
worcly@gmail.com
www.worcly.ee

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme:

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

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497

tel/fax 325 1730

www.kuulutaja.ee

info@tpplekitood.ee

Kuulutused
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ordeneid. Lisaks pakun tasuta
müntide, märkide hindamist.
Tulen ise kohale, aus kaup ja raha
kohe kätte! Tel 5590 6683
Ostan s epaalasi, vanaaegs e
täispuidust riidekapi ja muud
talumööblit.Tel 5558 3686

OÜ TENITO
Veoautode varuosad ja remont
Müüme erinevaid furgoone
Rehvitööd sõidu-ja veoautodele
ning traktoritele
Ostame veoautosid ja mootoreid
Vinni v, Pajus~ Tel 502 7362

•

•

•

Taaskasutatud
rõivaste müügipunkt
“SIRTSUD”

•

•

Avatud Rakveres
Sireli tee 6

Ostan pliidiplaadi (48x88). Tel

•

5853 1141

(Rakverest Kadrina suunas ca 200 m)

O s t an ma j a p id am i se
likvideerimisel jäänud esemeid
kila-kolani. Tel 5031 849
•

T, N, R 10.00-17.00
L, 10.00 15.00
-

Ostan heas korras võsalõikaja
Husqvarna 252, Jonsered RS52
või Stihl FS450, FS480. Tel 5039
•

P.S. Tasumine sularahas!

650

O s t an vanu ees t i
ja
nõukogudeaegseid mänguasju.
Tel 5079 984
Ostan Pioneerpliidi küttekeha
ja pliidiplaadi. Tel 5039 650
O s t an i g asu g us t k a tk i s t
kodutehnikat ja vanametalli,
•

•

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

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

1163

•

*

KODU

*

vanu raamatuid, toidunõusid,
mööblit. Tel 5673 8790
Ostan audio-videotehnikat,
kulda jaigasugust muudhuvitavat
kraami. Raha kohe kätte! Tel 5556
•

T eos t ame remon di j a
e hi t us t öid . Pl aa t i m i ne

*

*

KÜTTEPUUD

-

•

-

,

tapeetimine ja muud maalritööd.
Tel 5187 979

Kontoritehnika Hoolduskeskus

Vilde 14,Rakvere, tel 322 4534

Müü a ka s u t a t u d r ii d e id
(10-15 kg kott, hind 6 €) ning
lasteriideid. Hindkokkuleppel.
Tel 5636 4032, 5285 416
•

7508
Ostan parima hinna eest märgi-,
postkaardi-ja mündikogusid. Tel
502 9782
O s t a m e h õ b e d a t j a ku l d a
i ga s u g u s e l ku jul . Ku l d a l at e s
17.00 €/gr. Hansa Antiik Pikk tn. 7
Rakveres, 324 0542
•

Müü a k orra lik l a h t ikäi v
söögilaud (pruuni värvi). Hind
supersoodne. Tel 5079 984
•

EHITUS
•

EHITUSE PEATÖÖVÕTT

•

ELAMUTE EHITUS

•

•

HOONETE

RENOVEERIMINE
•

OMANIKUJÄRELVALVE

•

PROJEKTIJUHTIMINE

•

DETAILPLANEERINGUD

Kõik tööd
projektist teostuseni!

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

RAIMO

€

Müüa korras vedrumadrats

Hind 70

€.

Tel 5388 7743

Müü a õ una p urus t i j a
mahlapress. Tel 5844 7898
Müü a töök orras k a h e d
k an g as t e l j e d ja l õi me j a
koematerjali. Tel 5353 77111
Müüa jalgratas (14 käiku). Tel
5606 9271
Müü a e l e k t r i a j am i g a
kolmerataline uus jalgratas.
Hind kokkulepel. Info tel 5308
•

•

-

SOODSA

Tel: 524 54 35
ÜLIKIIRE

Suur valik laste
jalgrattaid
LASTE ATV-d

R a k vere T uru l m üü a
vanu n õ u k o g u d eae g se id
•

€

(hind alates 325

JÄRGMISI TÖID:

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

)€
•

OSTAME

Info ja tellimine 519 616 06
info@wifinet.ee

RAKVERE Vilde 14

BUSSIJAAMA VASTAS

Telefon 324

www.wifinet.ee

4240

Müüme Haljalas kuivi kase-

jalepapuid (40liitrilises kotis).
Halgude pikkus 30 cm. Hind
lepal 2 kott jakasel 2,30 kott.
Tel 505 1528

kasutatud jalgrattaid,
rollereid, ATV-d, võrre

6,50 eurost

€

+

Hiina rollerite, ATVde
ja krossikate remont

-JA
KLEEBIS

Kuumakse alates

SURVEPESUAUTOGA

-

bensiinimootoriga. Hinnad
a l a t es 2250 k m . I n f o
Rakveres : tel 5453 8053 või
mail: aivar@profile.ee, www.
profile.ee

(ühe ja kolme käiguga)

1001

raamatuid. Hind alates 0,50

•

JALGRATTAD

•

INTERNET

Müüa uued halumasinad
T aan i s t . E l e k t r i
ja

HINNAGA

•

Lääne-ja Ida Virumaal.
Levib maal ja linnas.
TEEME KOMBINEERITUD

Müüa kvaliteetset kivisütt koos
kohaletoomisega. Tel 5615 2941
Müüa kuivad küttepuud (33-ja
50cm, 40 m3). Väikese koguse (2
m3) transport Rakvere ümbruses
tasuta. Tel 5218 234

(80x200), väga vähe kasutatud.

VEOTEENUS

TAKSO TELLIMINE 6 KOHTA

.

,

•

Müüa soodsalt diivanilaud. Tel
5698 9047
•

•

•

•

ÄRI-JA TÖÖSTUS-

HOONETE EHITUS

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

•

€

E-R 9.30-17.00

€

L 9.30-14.00

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

Kanalisatsiooni-ja sadeveetorustike survepesu ning ummistuste
likvideerimine, settepaakide

tühjendamine ja puhastamine,

kanalistasioonipumplate puhastamine, imbkaevude ja torustiku

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

*

*

*

*

*

*

*

Tel 5191 2784

info@armitec.ee

pesu, välistrasside veega täitmine
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või
1 ¼´´ sisekeermega ühendus).
Fekaali, liiva, muda imemine ja
transport. Sulatame jäätunud kanalisatsioonitrasse.

Veepaagi maht 6 m³, imupaagi

maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ,
info 5381 9930

MÄNGUASJAPOOD

RAAMATUPIDAMISTEENUS

•

VÄIKEFIRMADELE

(Kuulutaja majas).

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

Müün tunnelkasvuhooneid

(3x4m; 3x6m; 3x8m), karkass
terasest ja kaetud purunematu
p l a s t i ku g a. Hi n d a l . 3 8 0
(sisaldab transporti). Tel 5673
0411

Tel (+372) 527 6062
genericoy@gmail.com
RAAMATUPIDAMISTEENUS,
FIRMA ASUTAMINE
Vilde 6a Rakveres

PÖIALPOISS
.

€

.

.

.

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

-

•

Volta, Esta või Esta 2. Tel 5039 650
Ostan töölaua, kruustangid,
•

alasi, saunaahju, pliidiplaadi,

praeahju, õlleankru. Tel 5031 849
•

Vanavarahuviline ostab hea

hinnaga veneaegseid kopikaid,
tsaariae gs eid münte, Saksaja t saar i ae g se t p a b erra h a
Avatud
(Rakverest
Rakveres
Kadrina
m)
200
ca
e r i n e v a i d m ä rke m e d al e i d suunas
,

Rakvere Turu Kaubamaja,
Laada 16
Tapa Kaubanduskeskus
Jaama tn 1
Jõgeva Suur tn 5
Paide Keskväljak 3
SUUR VALIK,
SOODSAD HINNAD!

Kupongi
esitajale

kõik tooted

-10%

•

-

Kuivad küttepuud 40L võrkudes.
Tel 5171 522
Müüakuivi segapuid 1,60 40L
võrk, transp. tasuta. Tel 5671 8928
•

•

€

Müü a kü tt e kl o t se j a
kaminapuid. Vedu tasuta. Tel
523 8503
Mü ü a lõ h u tu d kü t t e p u i d ,
m e t s a ku i v ku u sk ( 5 0 c m ) j a
•

•

kask 40l võrkudes (2 €/võrk).
Ka väikesed kogused, transport
Rakvere ümbruses tasuta. Telefon
5873 2803
Soodsalt müüa saetud ja lõhutud
küttepuid koos kohaletoomisega.
Tel 5615 2941
•

www.kuulutaja.ee

Müü a sae tu d lõh u tu d

küttepuud (kuivad ja toored).
Tel 5192 4320

Kuulutaja reede, 17. oktoober 2014
OÜ Puider müüb kuivi lepa
kütteklotse 40L võrkkottides. 1 koti
hind 1,50 eurot, koos transpordiga
Rakvere piires. Miinimumkogus
30 kotti. Samas müügil sanglepa
küttepinnud. Tellimine 10.0012.00 esmasp, kolmap, reedeti tel

Kuulutused

•

•

-
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Ostan seisma jäänud esemeid
vanast naelast kuni mööblini.

Tel 5079 984
Ostan vanu marke ja postkaarte. Tel 5633 8129
Ostan vanu eesti-ja nõukogudeaegseid mänguasju. Tel 5079
•

OSTAME KASVAVAT
METSA JA
RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEERENNID

322 4929
Müüa kuivad pliidipuud (2530cm), pakitud võrkkottidesse
(40L), 2 €/kott. Transport. Tel
5012 326
Müüa küttepuid (kask, lepp ja
metsakuiv). Hind 32 €/ruum. Tel
5365 3504
Müü a k u i v i kü tt e kl o t se
(lepp+kask), paksud ja pikad
(15-25 cm) 40L võrk 1,70 €, vedu
tasuta. Tel 5675 0536

VIHMAVEESÜSTEEMID JA
LISATARVIKUD

•

SEINA-JA
KATUSEREDELID

Tel 5354 1618
www.haket.ee

LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

•

Ostame kasvavat
metsa ja

nõustamine, müük ja
paigaldus

•

raieõigust.

Rennlux OÜ
www.rennlux.eu

•

984

O s t an vanu m ä r k e s i l t e
embleeme. Pakkuda võib kõike!
Tel 5079 984
•

,

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

514 1346
•

info@rennlux.eu

Kiired tehingud ja

5344 8787

aus hind!

,

Jurist tel: GSM: +372 50 34 352

Taaskasutuskauplus Maara
uuel aadressil Rakveres Laada
•

14
•

Ostame 3m küttepuud. Tel

Tel: 58870107
info@aaronland.eu

5365 3504

Müüa

TUTVUS
Pahedevaba 45a mees tutvub
sümpaatse Kunda naisterahvaga
kooselu eesmärgil. Tel 5606 834
•

KÜTTEPUID
ja
KLOTSE

Soovin väga armastavat kodu
kahele Briti kassipojale. Tel 5671
1123

30ndate teises pooles jalutav
täiesti ok mees otsib lühiajalist
või mitteregulaarset suhet.
ö e l gu
Ki n dl as t i na i se g a
popkultuur mida iganes! Naine

•

•

Võtan hoida teie lemmikloomi.
Võ i n k a järe l e tu l l a ja t a g a s i
tuua. Vajadusel käin ka kodus
hooldamas. Tel 5394 2814

Vinnis
5783 8999

–

•

võiks olla kena (st okei); enda
vaimselt kui
füüsiliselt); kui mitte päris 9060-90, siis 40se kõikumisega;
tervislike eluviisidega (väike
vein ja piip ei sega). Vanus ca
20,3-45,8. Kohtumiseni! KOOD
eest hoolitsev (nii

PÕLLUMAJANDUS

MÜÜA
LÕHUTUD
KÜTTEPUID

Müü a soo d sa hi nna g a
talusealiha. Info tel 5059 151 või
5354 3002
•

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina-ja sileplekki

Ladu Näpil müüb: sealiha
kondita (Eesti) 2,40 €/kg; sea
kaelakarb onaad 3,50 €/kg;
kanakints 1,35 €/kg; kanakoib
1,39 €/kg;paneeritud tursafilee
2,70 €/kg. Info tel 3220 722

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

(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA.

METS

•

Saadaval
harja-ja viiluplekid.
Hind 3 eurot jm

TEL 5695 5572

VANAVARA

•

Firma ostab metsamaterjali. Tel

5365 3504

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

puhvetid, peeglid, kirj.lauad,

Mü ü a t o i d u , s öö d a j a
seemnesuurust kartulit “Gala”,
“Laura” Uhtnas, vedu. Tel 5141
338

Tel 508 6435

•

-

kunstiteosed (maalid, graafika

-

jm) kirjandus, postkaardid,

fotod, albumid, hõbeesemed,
toidunõud, lühtrid, õlilambid,
küünlajalad, kohviveskid,
margapuud, seinakellad,
õmbl.masinad, pudelid,

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

Vahemetsa talu. Tel 5202 036

sõjatemaatika (kiivrid, pandlad,
mõõgad, aumärgid, vormid),
pildiraamid, mänguasjad,
mündid, märgid, paberraha
jpm. Valikuliselt ostame ka
nõuk.aegset kraami.
RAHA KOHE.
Tühjendusostud majapidamiste

Müüa s ö ö gikartulit “Laura”,
“Vinetta”, “Gala”, “Fontane”. Tel
5271 369, Urmas
•

Müüa toidukartulit Obja külas.
Vedu. Tel 5346 6784
•

Müü a tra k t or i j ä re lkä ru
kallutaja. Tel 5664 8091
Müüa sõnnikut. Tel 5833 0153
•

•

Ostan Vene tehnikat GAZ 53,
MTZ 80-82, ka osadena. Tel 5031
•

849
Ostan MTZ-82 esi-ja tagarehvid,
metsaveo käru ja esiraskused. Tel
•

LOOMAD
•

5039 650

Müüa küülikud. Tel 5686 8990

Ära anda ar msad Ameer ika
pikakar valise kassi pojad. Tel
•

Firma ostab
PALKI,
PABERIPUUD ja

T eostame remon di j a
e hi tust öid . Pl aat i m i ne

•

-

,

KÜTTEPUUD.

tapeetimine ja muud maalritööd.
Tel 5187 979

Tasu kohe!
Transport meilt.
Ostame ka

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

Müüa

www.toomonu.ee

RAIEÕIGUST

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

Müü a p u i t l aas t p l aa t
(22x1200x2600). 27 tk, tüki hind
15 Tel 5677 9340
•

€.

•

Müüa imearmas Püha Birma

kassipoiss. Tel 528 0131

Müüa odavalt paar noori siiami
kasse. Tel 5634 9637
•

Ära anda hiired koos puuriga.
Tel 5305 3227
•

Müüa väga suurt kasvu noori
hiidküülikuid. Tel 5892 7966
•

www.kuulutaja.ee

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

5365 3504

EHITUS

Loe
interne~st
www.kuulutaja.ee

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,

(raielanke).
Teeme
METSARAIE
KOMPLEKSTEENUST:
saagimine
*

väljavedu*
*

autotransport.

Tel 527 4255

likvideerimisel.
KOJUKUTSED on kõikides
GROSSI kaupluste
asupiirkondades
üle Eesti TASUTA.
Antiigiäri Hansa Antiik
PIKK 7 RAKVERES.
Tel 324 0542, 528 2330

666
53a mat. kindlustatud sale mees
soovib tutvuda noorema naisega.
KOOD 13
•

P ens i on ä r soovib tu t vu d a
üksiku naisterahvaga maakohas.
Maatöid tunnen kõiki. Ühendust
võtta õhtul peale 8. tel 5458 1795
•

Mees (45a) tutvub toreda naisega
püsisuhteks. Tel 5606 6834
•

MUUD
•

www.toonklaas.ee

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

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

ALUMIINIUMIST
KATUSE RE DE LID. Õhtuti tel
•

5289 418
O t s i n v õ i m a l us t s õ i t a E
N kaa s r e i s i jan a R akv e r es t
•

–

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
likvideerimisel.
RAHA KOHE!

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

Kiviõlisse kella 8ks hommikul.
Tasu osas lepime kokku. Tel 5904
3735
A n d a ren dil e soo d sa t e l
tingimustel kutselisele kalurile
Lääne-Virumaa püügivahendid:
2 tk 3m ääremõrda, 2 õngejada ja
8 nakkevõrku. Tel 5624 4605
•

Laenud kinnisvara tagatisel.
Tel 5604 9687
Müüa söögilaud ja 6 tooli (pun.
puu, hind 120 €), kirjutuslaud
(mänd, 60 €), põranda puurmasin
(Saksa, hind 350 €), puurmasina
kruustangid (hind 60 €), treipingi
p l aanse ib tre ip in g i p adrun ,
3 mm roos t eva b a p l ekk i ,
n a h a õ m b l u s m a s i n S i n g er,
keevitustrafo (380 V). Tel 5174 186
•

•

,
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Erootikapood HOT LIPS

Kriminaalkorras karistatud
inimesed saavad loa omada relva

IGA NÄDAL
MIDAGI UUT JA
PÕNEVAT!
E-R 12.00-19.00
L 10.00-16.00
Rohuaia 21
I korrusel

annab lühiajalist pandita
väikelaenu
pensionäridele.

Valitsus kiitis heaks relvaseaduse muutmise eelnõu, mis
viimastel nädalatel on tekitanud ärevust, sest muuhulgas annab seadusemuudatus kriminaalkorras karistatud inimestele õiguse taotleda relvaluba.

kelmuses ning valeandmete
esitamises. 2012. aasta augustis esitas mees politsei- ja

mõtet ette võtta. Seda me ka

Siseministeeriumi korrakait-

oma relvaloa vahetamiseks
seoses viimase kehtivustähtaja lõppemisega. Politsei aga
ei väljastanud talle uut relva-

luba, kuna kehtiv relvasea-

les politsei otsuse tühista-

misel vastuse, et kahjuks te
ei kvalifitseeru,“ selgitas
Pruuli. Ta ütles, et relvaloa
taotlemisel on vaja markeerida, milleks see on vajalik.
Teatavasti antakse relvaluba
inimestele, kes tahab pidada
jahti, teha sporti või kaitsta
enese vara. Kui politsei on

mist ja tema taotluse uuesti

läbi vaadanud inimese taus-

läbivaatamist.
Tartu halduskohus rahuldas
kaebaja taotluse ning andis
asja edasi riigikohtule põhi-

ta, siis annab ta lõpliku hin-

se- ja kriminaalosakonna
nõunik Tarmo Pruuli
ütles,
et juba mõnda aega kehti-

Puudub
lepingutasu.

nud põhimõtte kohaselt ei
saa relvaluba taotleda inimesed, kes on kriminaalkorras karistatud. „Nüüd muutub see välistus, selline sõnastus kaob ära ja viiakse
sisse loetelu, mille puhul politseisse asja relvaluba taotlema pole,“ lisas Pruuli.
Uuendatud seadus on viidud kooskõlla riigikohtu la-

Asume Rakveres
Tallinna tn 21-48
I korrus.

Oleme avatud

E-R 09.00-17.00

Tel 5811 2155
tarkalaen@gmail.com
Tegemist on
finantsteenusega.
Tutvuda laenutingimustega.
Vajadusel konsulteerida
asjatundjaga.

hendiga, mille kohaselt ei to-

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

Loe
interne~st
www.kuulutaja.ee

piirivalveametile

avalduse

dus ei võimalda kriminaalkorras karistatud isiku relva-

luba vahetada. Kaebaja taot-

seaduslikkuse

järelevalve

menetluse läbiviimiseks. Rii-

gikohtu põhiseaduslikkuse
järelevalve kolleegium märkis otsuses, et riigikohus on
relvaloa andmise või oma-

teks pöördus Tartu halduskohtusse mees, kellele väljastati 2008. aasta augustis
relvaluba kehtivusega 2012.

kas põhiseadusega on kooskõlas relvaloa vahetamisest
keeldumine seetõttu, et isik
on kriminaalkorras karista-

kuna ka see liigub potentsiaalsete kaaskodanike tervist rikkuvate tegude alla.
Möödunud aastal esitati politseile üle 10 000 relvaloa
taotluse, mis on väga suur
number. Kas peale seadusemuudatust hakatakse tormi
jooksma politseisse ja kõik

novembri keskpaigani.

tud.
„Riigikohus pidas vajalikuks,
et seaduse tasandil tuuakse
välja, missuguste kuritegude
puhul relvataotlemist pole

Turg avatud:
Laada 39, Rakvere
T L 8.00 16.00
-

Seisuga: 16. oktoober 2014

MATUSETEENUSED
Külmhoidla
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

24 h tel 516 4699
324 4473
Maga vaikselt, puhka rahus
südamed on Sinuga.
Mälestuste päiksekullas
jääd Sa ikka meiega...

ootamatu surma puhul.
Armast
Malle, Tiia, Eha, Sirje
JUTA PAJUS’T
mälestavad ning avaldavad
kaastunnet lähedastele
Toomas ja Sirje

RUUDI KAMSI

surma puhul.
Malle perega

Laupäeval, 18.oktoobril
Peipsi kala (värske ja suitsutatud),

Ei võta sõnad leinavalu,
kuivata nad pisaraid...

ei

Saaremaa lambavillast, meriinovillast ja
koerakarvast lõnga müük.

Avaldame südamest kaastunnet Jelenale
perega
Avaldame kaastunnet Leonid Kamsile
perega venna

OLGA PAVLOVA

RUUDI KAMSI

kaotuse puhul.

surma puhul.

Rakvere raudteejaama
kollektiiv

Turul veel müügil:
soojad kudumid
tööstuskaup (riided ja jalanõud)
kasutatud riided
*

Aino, Hans, Silva, Malleperega

toimepandud elu- või tervisevastase kuriteo eest. Kõige

lihtsamini võib relvaloa taotlemise võimalusest ilma jääda, sõites liikluses purjuspäi,

-

Siiras kaastunne Silvale perega

korras karistatud tahtlikult

nud varem kuues kohtuasjas, kuid varem ei ole riigikohus lahendanud küsimust,

w

OLEG ŽEGLOVI

Relvaseaduse
muudatuse
järgi on ka edaspidi välistatud relvaloa andmine inimestele, kes on kriminaal-

soetamisloa välja andmisest
põhjusel, et teda on kriminaalkorras karistatud. Näi-

piirangute
põhiseaduspärasust käsitle-

HINNAD RAKVERE TURUL

Südamlikkaastunne Liidiale elukaaslase

nangu. Seega politsei kaalutluskohustus laieneb, edaspidi ei piisa ainult paragrahvide vaatamisest.

misega

2011. aasta augustis jõustus
mehe suhtes kohtuotsus,
millega ta tunnistati süüdi
grupiviisilises rahapesus ja

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tomaatselt saata relvataotle-

hi automaatselt keelduda
inimesele relvaloa või relva

aasta

seotud

tegime ja loetlesime koosseisud. Seega võib politsei au-

*

iL

*

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

saavad omale relvaloa, siis

selle suhtes loodame, et ehk
ei saa see nii olema. „Kui
vastused relvataotlemisel on
kõhklevad, siis üldjuhul saadab politsei tagasi järele
mõtlema. Ma ei näe, et see
seadusemuudatus
peaks
tõstma kartustunnet, pigem
hakkab politsei selle teemaga rohkem tegelema,“ täien-

das Pruuli.

Üks seadusemuudatus puu-

dutab ka välisriikidest Eestisse toodud laskekõlbmatuid relvi. Enamjaolt avastatakse pagasitest suveniirrelvi, mis pauku ei tee, kuid välimuselt on need tihti tavarelvadega sarnased. Nüüd
tuleb sellest eelnevalt teavitada politseid, kust saab selgust, kas sellist relva on
mõistlik Eestisse tuua. Peale
kontrollimist saab inimene
selle omale ja võib riputada
kaminasimsile või kuhu iganes soovib. Relvaseaduses

täiendatakse teatavaid asjaolusid, et inimeste teadmatust vähendada.

Igapäevaselt relvi käitlevaid
inimesi, kellel on luba olemas ja kes käivad võistlustel,
relvaseadusemuudatused sisuliselt ei puuduta.

Mari Mölder

Huviringi või spordiklubiga liitumisel

tuleb tutvuda lepingutingimustega

Tarbijakaitseametisse on pöördunud mitmed tarbijad seoses
lepingute lõpetamisega erinevate huviringide ja spordiklubidega. Seetõttu tuletab amet inimestele meelde, et enne huviringi, spordikooli ja/või -klubiga lepingu sõlmimist tuleb hoolikalt tutvuda selle lepingutingimustega.
Väga oluline on teha endale selgeks, millistel tingimustel ja
kuidas on võimalik lepingut lõpetada. Lepingutingimustega
tutvumine on tarbijale ühtaegu nii õigus kui kohustus.
Eriti tähelepanelik tuleb olla tähtajalise lepingu sõlmimisel.
Sel juhul on tarbijal kohustus teenust kasutada ja/või selle eest
tasuda kuni lepingu tähtaja saabumiseni. Seda ka siis, kui tarbija soovib mingil põhjusel teenusest varem loobuda. Seetõttu
tuleb tähtajalist lepingut sõlmides arvestada pikaajalise kohustusega ning kriitiliselt hinnata oma suutlikkust lepingut lõpuni täita.
Kui huviringis, spordikoolis ja/või -klubis käib laps, siis tuleb
tähtajalise lepingu sõlmimisel hinnatakriitiliselt seda, kas lapsel jätkub selleks oma muude kohustuste kõrvalt püsivat soovi
ja aega.
Samuti tasub olla tähelepanelik, kas huviring, spordikool ja/
või -klubi võimaldab soodustusi puhkudeks, kui laps seal ajutiseltkäia ei saa.
Tähtajatu lepingu puhul on tarbijal võimalik põhjendusi esitamata leping üles öelda, kuid selle juures peab ta arvestama lepingutingimustega, kus võib olla kirjas lepingust ülesütlemise
tähtaeg. Samuti tuleb endale selgeks tehakonkreetse teenusepakkuja lepingu ülesütlemiskord.
Nii tähtajalisi kui ka tähtajatuid lepinguid peab seaduse järgi
olema võimalik üles öelda ka erakorraliselt, järgimata lepingust tulenevat etteteatamisaega. Erakorraline asjaolu võib olla
õnnetusjuhtum, pikaajaline raske tervisekahjustus ja vigastu.
Teenusepakkujal on õigus sellisel juhul küsida tõendeid ning
iga üksikut juhtu eraldi vaadelda ja asjaolusid kaaluda.
Tarbijakaitseamet on kokku puutunud ka niisuguste tähtajaliste huvihariduse lepingutega, kus leping pikeneb automaatselt järgmiseks perioodiks, kui tarbija ei avalda selgesõnalist
soovi see lõpetada. Niisugune lepingutingimus on otseselt
seadusega vastuolus ja seda kasutada ei tohi.
Juhul kui tarbijal on kahtlus, kas sõlmitav leping või mõni selles sisalduv säte on seadusega kooskõlas, on tal alati õigus
pöörduda tarbijakaitseameti poole vastavasisulise hinnangu
saamiseks.

Kuulutaja reede, 17. oktoober 2014

Tasub teada 23
TALLINNA UUDISED

Legend mõranenud liivakellast:

mõtisklusi kriitilise realismi
rajajast kirjanik Eduard Vildest
Lugedes nii mõnegi
eesti klassikalise autori teoseid, on sageli
tekkinud küsimus, et
kui iga kirjanik on
tähtis omas ajas, siis
kui mitme autori teosed kõnetaksid inimesi

Mupo: sobivas kohas realiseeritud
tänavakunst võib pakkuda tõelist
elamust

ka tänapäeval.

Tallinnas toimus 6.-12. oktoobrini rahvusvaheline festival
JJ-Street Baltic Session 2014, mille raames viidi koostöös
Mupoga läbi illegaalsest graffiti vabanemise puhastusakt-

Karin Hansson

sioon Tallinnakesklinnas.
Noored vabatahtlikud Eestist eemaldasid enim soditud
hoonete seintelt kritseldused ja muu silma riivava illegaalse „kunsti“. Puhastusaktsiooni toetas graffiti puhastamisele spetsialiseeruv Nanomaxi OÜ, andes noorte käsutusse oma professionaalsed puhastusvahendid.
Lisaks sellele tegid valdavalt välismaist päritolu tänavakunstnikud tööd kolmel objektil: Nõmme terviserajal aadressiga Vääna tn 13 ja 13a, Telliskivi loomelinnakus restorani „Lendav taldrik“ juures ning Mustamäe noortekeskuse seinal.
Mupos tehti kokkuvõtteid tänavakunsti aktsioonist ning
vaadati üle valminud tööd. Kõige põnevamaks tunnistati
Telliskivi loomelinnakus loodud kunstitöö, mis sobib väga

Pean tunnistama, et sellised
kirjamehi polegi eestlaste
hulgas nii vähe. Tänases artiklisarja osas tuleb juttu kir-

jamehest ja isiksusest, keda

võib pidada kriitilise realismi
rajajaks kogu eesti kirjan-

dusloos. Tõdemus, et keegi

eestlastest seda zhanrit nii

oskuslikult, kujundlikult ja
suurepäraselt valdab, väärib
siinkohal minu meelest aga
juba omaette tähelpanu. See
mees on EduardVilde.

kenasti veidi boheemlaslikku olustikku, kus kultuur ning

sed

Ta sündis Simuna kihelkon-

nas Pudivere mõisas 4. märtsil 1865. aastal. Vilde isa oli
mõisa aidamees ja on teada,
et poisikesepõlves kutsuti
tulevast kirjaniku lihtsalt Ee-

diks.

Suurem osa Vilde varasest
lapsepõlvest möödus Muuga
mõisas, kus tema isa oli saanud mõisateenija koha. Aastatel 1878-1882 õppis ta Tallinna kreiskoolis, kus lisaks

põnevuslood
nagu Edaspidi ilmuvad kõigile de on sunnitud mitu nädalat
„Musta mantliga mees“ ja eestlastele tuntuks saanud Berliini
haiglas veetma.
„Mäeküla
ühiskonnakriitilise huumopiimamees“, Tohtrid kirjamehele palju
riga

vürtsitatud

naljalugu

„Nahkköide“.
1887. aastal kutsutakse Vilde
tööle „Postimehe“ toimetusse. Oma käel jätkab ta õpin-

guid semiootikavallas, loeb
palju ilukirjandust ja külastab Tartus mitmeid tolleaeg-

seid kirjandusega tegelevaid

väga heale rehkendamisoskusele omandas nii vene kui

ühiskonnategelasi. Aastatel
1893-1898 ilmuvad teiste
saksa keele. On teada, et juhulgas jutustused „Karikas
ba varases nooruses unistas kihvti“ ja „Külmale maale“.
Vilde kirjanikuametist. EelOma kirjutamislaadilt on Vilde sel perioodil küllaltki enekõige köitis Vildet semiootikavaldkond. Juba oma esisekriitiline. 1889. aastal kümestesse kirjanduskatsetussib ta ühes oma arvamuses:
tesse tõi ta tekstidesse sisse „Kas siis eesti keeles ei ole
rohkesti kujundlikke sümbomitte palju huvitavaid ütleleid, kõnekujundeid ja võrdmisi, mida oma kirjandustööski ära tarvitada võiksin,
pilte, uskudes, et sellega annab ta kirjutatule laiemakõet lugejad sellest ka midagi
nepinna ja kirjandusliku omandada saaksid?“ See esialgu üsna retooriliselt esita-

mõõtme.

„Prohvet Maltsvet“ ning„

lootust ei anna, kardetakse

Raudsed käed“.
Väärib mainimist, et Vildele
ei jäänud võõraks ka teatrimaailm. Vastupidi, ta lausa

koguni trombi.

armastas seda. Aastal 1917

Vilde kirjutamist, vaid tahab

pärast Veebruarirevolutsiooni kirjutab ta ühes oma ette-

väga, et Alttoa poeg Roland
talle kõigest Eestis toimuvast
täpselt kirjutaks. Eriti näivad
kirjanikule muret tegevat

kandes: „Minu kui kirjamehe
kohuseks on olla kursis kõigega, mis siinsel kulturimaastikul sünnib. Seepärast
tahan ma proovida kirjutada
ka näitemängu eesti rahvale
rõõmuks ja õpetuseks.“
See „rõõmuks ja õpetuseks“

keeleõpetajad

ja

nende

kesine
sissetulek
noorsoo õpetamisel.
Berliinis viibides töötab Vilde ka Eestis avaldamata jäänud novellide kallal. Ta

kirjutamine leiab aset juba täiendab neid keeleliselt,
toob tekstidesse kujundlikke
õige pea pärast seda, kui Vilde asub tööle Estonia teatri nüansse ja parandab gramdramaturgina. 1917. aastal, matiliselt.
mõnda aega pärast keerulisi
aegu Tartu kirjanduselus,
täpsemalt varasügisel jõuavad teatrilavadele humoori-

Viimase pingutusena võtab

kas kahevaatuseline komöö-

ta ette noorpõlves kirjutatud
loo „Legend mõranenud liivakellast“ ning toimetanud
selle kallal pea kaks ööd, on

dia „Pisuhänd“ ja draama

sunnitud

tud küsimus saadab kirjaniktulevase suurmehe esimesed ku pea et kogu ta edasise elu.
jutukesed „Minu esimesed Tal on raske mõista, miks
“triibulised““ ja „Legend mõliigne enesekriitika ei või-

„Tabamata ime“.
Põhitöö kõrvalt plaanis Vilde
näidendiks kirjutada
ka
„Nahkköite“, kuid raskelt

vaimne kui füüsiline jõud on

ranenud liivakellast“. Need

malda tal rahulikult kirjuta-

põetud kopsupõletiku tõttu

katsetused

misele keskenduda.
Alates 1902. aastast proovib
Vilde kätt romaaniga. Pikaajalise töö tulemusena ilmu-

jätab selle kahjuks pooleli.
Aastatel 1919-1920 jätkab
Vilde tööd diplomaatilises
korpuses ja 1920. a aasta lõ-

vad eesti kirjandusklassikasse kuuluvad „Mahtra sõda“
ja „Kuidas Anija mehed Tallinnas käisid“. Neist esimesega pole Vilde ise pikka aega rahul, kuid kui kirjanduskriitik Villem Alttoa selle Tartus Õpetajate majas 1903.
aastal oma arvustuses kõigiti

puks saadetakse ta saadikuna Berliini. See ei takista aga

Nii ilmusid juba 1880. aastal

võeti

lugejate

hulgas ka hästi vastu.
Aastal 1883 asus Eduard Vil-

de tööle ajalehe “Virulane”
toimetusse, kus teda järjest
enam hakkasid huvitama
erinevad keelekujundid ja
seda just eesti keeles. Sellest

ajendatuna hakkas ta ajalehes igapäevaelu uudiste kõr-

val avaldama nalja- ja põnevuslugusid, et pakkuda lugejatele argiste asjade kõrval ka
veidi teistsugust ja köitvamat meelelahutust. Järjejut-

tõdema,

et

nii

peagi raugemas.
1923. aasta veebruaris pöördub Vilde Tallinnasse tagasi
ja elab siin väärikalt elu lõpuni. On siiski miski, mis

kurnatud mehele ka haigena
rahu ei anna, ja selleks saab
ajakirjanike ja kirjanike edasine käekäik Eestis. Kehvale

Vildel kirjanikuna edasi tegutsemast. Berliinis kirjutab
ta hulgaliselt novelle, teatri-

tervisele vaatamata kohtub
ta tolleaegsete kultuuri- ja
kirjandustegelastega nii Tartust kui Tallinnast ja loob

etenduste arvustusi, avaldab

nende abiga Estonia teatri

heaks kiidab, mõistab Vilde,

saksakeelset publitsistikat ja
teeb ka veidi tõlketööd.
Mis kirjanikule sellel perioodil rahu ei anna, on järjest

Loomingulise Seltsi, mis paraku saab tegutseda vaid lühikest aega.
Vilde sureb 26. detsembril

just ühiskonnakriitiline

halvenev tervis. 1920. aasta

1933. aastal ja on maetud

veebruari lõpul paistetavad
jalad sedavõrd üles, et Vil-

Tallinna Metsakalmistule.

et

tudena leheveergudel ilmu-

romaan on see, millel kallal

sid aastatel 1883-1884 selli-

ta

jätkuvalt tööd tahab teha.

ta

Pealtvaatajate ja möödujate käest ei tulnud ootamatule

tänavakunsti tegevusele ühtegi negatiivset kriitikanoolt.

Haiglavoodiski olles ei jäta

siinsed

kunst on omavahel läbi põimunud ühtseks kompaktseks
tervikuks. „ Selle kohta võib küll öelda, et tegemist on väljapaistva loominguga,“ arvas Tallinna Munitsipaalpolitsei
noorsootöö sektori juht Müürsepp.

„Inimesed pigem imestasid tehtu üle ja soovisid ka teiste
lähemal asuvate seinte puhastamist kritseldustest ning
katmist korraliku tänavaloominguga.“
Mupo eesmärk ongi näidata, et iga kritseldus pole graffiti

ja et korralikult realiseeritud töö võib sobivas kohas muutuda kunstiliseks tervikuks, nagu see juhtus ootamatult

efektselt Telliskivi tänaval.

Samuti soovitakse suunatud tegevusega kanaliseerida
noorte

loomeõhin kindlatesse raamidesse ja vähendada

linnaruumi spontaanset ning inetut sodimist. „Eriti kurb
on vaadata vanalinna muinsuskaitse all olevaid väärtuslikke hooneid,“ ütles Müürsepp. „Neid iidseid kiviseinu on
pea võimatu lõplikult puhastada, sest graffiti värvimaterjal on sööbiv ning raskesti eemaldatav.“
Ühe üllatusmomendina toodi välja asjaolu, et graffiti konkursil ja edasistel aktsioonidel osalesid valdavalt välismaised tänavakunsti esindajad. Selles osas oodatakse järgmisel üritusel rohkem eestlaste panustamist.
Mupo loodab koostöös Eesti tänavakunstnikega leida võimalikke väljundeid noorte tänavakunstnike loomingupalangule ka tulevikus. Mõtteid on käinud mõne maa-aluse
tunneli kaunistamise üle sarnaselt Lilleküla jaamas tehtule, aga veelgi kaasaegsemal ning efektsemal moel. Miks

mitte koos valgus- ja heliinsallatsioonidega. Erinevaid põ-

nevaid võimalusi peaks tänapäeva võimaluste juures leiduma, selleks on aga vaja teha tihedatkoostööd. Seekordne JJ-Street Baltic Session 2014 andis selleks piisavalt mõtteainet ja inspiratsiooni.

Olümpia hotelli naabrusse
kavandatakse kõrghoonet

Tallinna linnavalitsus otsustas algatada detailplaneeringu, mille koostamise eesmärgiks on kavandada Olümpia

hotelli naabrusse kõrghoone.
Detailplaneeringu algatamise ettepaneku tegi äri- ja elamumaa sihtotstarbega Lennuki tn 22// Maakri tn 29 kinnistu omanik Eesti Evangeelne Luterlik Kirik.

Algatamisettepanek on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga. Teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas” kohaselt jääb planeeringuala Maakri kõrghoonete
piirkonna 6. kvartalisse, kuhu kavandatavate hoonete lubatud suurim absoluutkõrgus on 130 meetrit, mis vastab
algatatava detailplaneeringuga kavandatavale.
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Tarvas kaotas
Balti liiga avamängus Raplale

ÜLLE ULLA otsimata leid

Balti liigas kohtusid omavahel kaks Eesti klubi: TYCO
Rapla ja Rakvere Tarvas. Pingelise ja huvitava mängu võitis lisaajal kodumeeskond Rapla 95:90.
Üleplatsimees oli TYCO Rapla poolelt Kristers Zeidaks,
kes viskas 26 punkti ja korjas lauast 11 palli. Kahekohalise
punktisummani jõudsid ka Martin Paasoja, kes viskas 18,
Rait Keerles ja Rait-Riivo Laane 11 ning Janar Soo ja Ernestas Ezerski 10 punkti.
Rakvere poolelt oli heas hoos Kaspars Cipruss, kes visas 22
punkti ja korjas lauast 17 palli. Teda toetasid Roberts
Stumbris 21, Sten-Timmu Sokk 18 ning Mario Paiste 13

10. novembril saab Estonia teatri kunagine
tuntud baleriin Ülle
Ulla 80aastaseks. Veel
enne “Tuhkatriinu”
etendust, 8. novembril
toimub Estonia teatrisaalis lugupeetud juubilari austamine.

-

sutas rolli kujundades ka
liigutuste keelt, mis on va-

hel sõnast isegi kõnekam.
“Kalmistuklubis”, kuna roll

seda võimaldas, ta ka tantsis.”

Ülle Ulla õppis ära arvutikasutamise ja on kirjutanud oma loo raamatuks
“Terpsichore tiiva all”. Raamatu saatesõnas ütleb ta:
“Ma ei tea, millal Terpsicheore mind märkas.
Võib-olla oli see siis, kui ma
väikeses lapsevoodis meie
imeilusas valges magamistoas oma esimesi õnnelikke
imikupäevi veetsin. Usun,
et tantsujumalanna on mu

punktiga.

Järgmise mängu Balti liigas peab Tarvas kolmapäeval, 22.
oktoobril, võõrustades Moskva Dünamot. Kohtumine
Kastani Arenal algab kell 19.
Eesti meistriliigas mängib Tarvas pühapäeval, 19. oktoobril võõrsil Pärnuga ja laupäeval, 25. oktoobril kodus TÜ/
Rockiga.

Juba väikese tüdrukuna polnud Üllet vaja kunagi otsida,
sest igal võimalikul juhul
võis teda leida omaette tant-

Võrkpallurid alustasid
Schenkeri Liigas kaotusega

simas. Ainult et keegi ei tohtinud tema tantsimist pealt
vaadata. “Muusika vist mängis minu sees,” mõtiskleb Ül-

Rakvere Võrkpalliklubi alustas Schekeri Liiga hooaega Lätis Kuldigas. Kahjuks tuli sealselt ASK/Kuldigalt vastu võtta 2:3 kaotus.
19. oktoobril mängivad rakverlased võõrsil Järvamaa
Võrkpalliklubiga ja 25. oktoobril BIGBANK Tartuga. Esimese kodumängu peab Rakvere VK alles 9. novembril.

Tapa sai kirja viigipunkti
Pärast 22:27 kaotust Valga Kävalile sai SK Tapa käsipalli-

meeskond meistriliigas kirja esimese viigipunkti, mängi-

des Audentesega 28:28. Tapa meeskonnas olid resultatiivseimad Sander Annula 7 ja Rait Ageni 6 väravaga, Audenteses Andris Celminš 9 tabamusega. Neist viimane esindab eriotsusega kahte meistriliiga meeskonda, mängides
nii oma kodulinna Valga klubis kui ka Audenteses.
Mõlemat meeskonda segas väsimus äsja toimusidA-vanuseklassi Eesti karikavõistlused ja mõlemad esindused
koosnevad põhiliselt just nimetatud vanusega noormeestest. „Selles mõttes olime Tapaga võrdses seisus, et mõlema meeskonna noored olid võistlustules,“ lausus Audentese treener Riho-Bruno Bramanis. „Arvestades mängu
käiku ja seda, et meil oli koduväljaku eelis, siis kaotasime
punkti. Tapa tegutses hästi rünnakul ja nende mäng oli
laiali tõmmatud, mis tekitas meie jaoks probleeme. Siiski
avasime punktiarve ning tegime seda nagu mullugi Tapa
vastu.“
Tapa juhendaja Elmu Koppelmann: „Mängu lõpp kujunes
–

loteriiks. Meil oli võiduvõimalus, kuid puterdasime palli,
aga kohtumise kulgu arvestades olnuks Audentese võit
ehk isegi loogilisem olnud. Kuid meie näitasime sisu, kui
tulimekahel korral välja neljaväravalisest kaotusseisust.“

Spordiliit kuulutab välja
noorsportlase stipendiumikonkursi
Konkursil saavad osaleda Lääne-Virumaa noored vanuses
16 23 aastat. Konkursil ei käsitleta Audentese Spordikooli õpilaste taotlusi.
–

Lääne-Virumaal registreeritud spordiklubi poolt esitatud

vabas vormis taotluses tuleb ära märkida: noorsportlase

andmed

–

sünnikuupäev, rahvastikuregistrijärgne kodune

aadress, kool, kontakttelefon või -e-post, arveldusarve

number (alaealise sportlase puhul ka hooldaja/lapsevanema andmed); sportlike saavutuste loetelu koos viidetega vastavatele võistlusprotokollidele; taotlust esitava klubi
esindaja kontaktandmed.
Stipendiumi

määramisel

arvestatakse

noorsportlase

sportlikke saavutusi 2014. aastal järgmistel võistlustel:
maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel/karikavõistlustel;
Eesti meistrivõistlustel/karikavõistlustel; noorte/juunioride maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel/karikavõistlustel; noorte/juunioride Eesti meistrivõistlustel/karika-

võistlustel.
Taotlus esitada allkirjastatult spordiklubi esindusõigust
omava isiku poolt hiljemalt 1. detsembril aadressile kristel@lvsl.ee.

Väljastatakse kuni 10 ühekordset stipendiumi suuruses
50-100 eurot.
toimetas
Aivar Ojaperv

Marvi Taggo

elu õnnelikuks teinud.”
Pealegi tahtis Ülle, et sellest, mida ta töö kohta head

le Ulla.

Mõeldes Ülle Ulla lavarollidele, meenub ennekõike Ra-

val. Need on inimesed, kelujunud. “Kuigi olen osalevelli “Boolero”, kus Ülle Ulla lest võib jäädagirääkima.”
nud erinevates draama- ja
tantsib ainsat peategelast, Tantsijal ei ole sõnu, seda telelavastustes, ei pea end
naist, keda saadab 14 meest kõnekam on laval nende liimeeldisid Ülle Ulla ja
ning lisaks dirigent puldis.
gutuste keel.
Raamatust “Ülle Ulla” jääb
Mait Agu: “Ülle on väga varaEndrik Kerge, kui nad tantsisid “Viru” varieteelaval, ja
aga meelde üks mõte: Ülle kult harjunud mõtlema. Bal-

näitlejaks.”“Mulle

Ulla on otsimata leid.

letitantsija on juba 18aasta-

Ülle Ulla programmis “Ka-

Ükski teater ei kuuluta ju, et
otsib talente. Aga iga algaja

baree””, nentis Eri Klas. “Ma
ei ütle seda mitte sellepärast,

puhul lihtsalt loodetakse seda, et ta on andekas.

sena
kahepalgeline
must-valge luik ja 40aastasena on ta kas jõudnud oma
võimete tippu või on lihtsalt

Ei maksa vist öelda, et Ülle

pensionär. Aga Ulla kasutas

Ullat oli balletilaval huvitav

kõiki temale antud võimalusi ja on kõike teinud huvita-

tismi ja seda tema uudishimu, mis elu alati edasi viib.

vaadata. Või kuidas rääkidagi
tema tantsitud “Boolerost”
või etendusest “Suur võlur
armastus”, kus partneritena

olid laval koos Ülle Ulla ja
Ago Endrik Kerge? Neid ballette peab ise nägema, kuid
enam pole see võimalik, sest
tol ajal neid ei filmitud.

“Esmeralda” Gudule´ist pole

aga alles isegi fotot. Helle
Tamme raamatus “Ülle Ulla”

räägib Inge Põder sellest rollist,

või õieti saamisloost.

“Ülle tegi seda vahvalt. Mäletan, et Burmeister andis
mulle käsu Üllele järjekord
selgeks õpetada. Ise lubas ta,
et kui hiljem jälle Tallinna

tuleb, puhub rollile “hinge

sisse”. Õppisime järjekorra
ja kui Burmeister Üllet
nägi, ütles ta: “Missugune
haruldane talent!”“
ära

Inimesed, kellest võib
rääkima jäädagi
Loodetavasti on see inimene

lavastaja või lavastajad, kes
tantsijat vaata et kõige rohkem kasvatavad? “Need lavastajad on olnud Boris
Fenstein ja Valadimir Burmeister,” kinnitab Ülle. Kes
päästab tantsija kõikumisest? “Balleti stange. Aga elus
see inimene, kes sind toetab.
Ma pole sammugi astunud
ilma Ingega arutamata. Kolleegidena olime Inge Põdraga tihti sama osa peal. Loo-

mulik, et esietenduse teeb

vanem ning teenekam. Inge
Põder aga ei kasutanud oma
õigusi. Ta oli nooruse poolt.
Tänan saatust, et olen olnud

Helmi Puuriga samal ajal la-

valt. Ühe raskema draama-

rolli, “Virginia Woolfi” Mart-

et olime pea 20 aastat abi-

elus. Hindan Ülle teatrifanaOlen Üllet tema kavatsustes
püüdnud ikka toetada ja toetan ka edaspidi.“

ha trumbid mängis kätte

on öeldud, saaksid kuulda
ka lapselapsed. “Muidu nad

teavad ainult seda, et neil

on vanaema, kes muud ei
tee, kui ainult norib ja torutab.”
Ülle ema oli draamateatris
masinakirjutaja, aga kellena ta tütart näha soovis?
“Arstina! See elukutse oli tol
ajal moes ja on veel praegugi. Aga ema oli ka esimene,
kes märkas, mis tütrel hinges ja meeles. Ja mis parata,

kui ööd unetud olid, kas lu-

bada või mitte. Aga kuidas
ema saigi keelata, sest tema
see ju oligi, kes tütre teatrisse viis”.

Sõna tantsija paletil
“Olen vanades
Öeldakse, et tantsijal ei ole asjades sorkija.”
sõnu ja ta teeb üht või teist Ülle Ulla on uurinud vana
liigutust, nagu jalad jagavad. Estoniat ning mõelnud
Ulla plastika, mis sobis hästi „Sellisel juhul ei vii tantsiminende peale, kes seal ringi
alkoholi küüsis vaevlevale ne kuhugi,“ leiab Ülle, „ega käisid: ilus primadonna
Marthale.”
kanna ükski liigutus, millel Mari Kamp või siis Endel
Vaataja toolist tundus Mait puudub mõte. Ei saa end la- Pärn, kes steppis rohkem
Agule, et Ülle Ulla ja partneri val lihtsalt niisama erinevaid õhus kui maa peal. “MäleRaivo Trassi kontakt laval oli inimsaatusi tantsima pantan ka saledat Ilmar Tamnii kontrastne nagu selle abina.“
murit (hilisemas eas oli
elupaari elu. “Jälgisin huviga “Luik sureb laval vaid mõne Tammur üsna kogukas
“Woolfi” filmilikku lahenhetke, aga mida kõike võib mees toim.). Samuti Sulev
dust, kus mäng käib tüpaaznende minutitega öelda arNõmmikut, kui ta oli veel
hi peale,” selgitas Mait Agu.
tist! Olen lapsena elanud lavaelektrik ja hakkas koos
Loomulik, et näitlejal esineb Draamateatris ning alates Vello Viisimaaga tasapisi laaeg-ajalt soov teada saada, 18. eluaastast ära vaadanud vastustes kaasa tegema.
milleks ta on võimeline. Kas peaaegu kõik draamalavasMäletan noort Georg Otsa,
just selle pärast võttis Ülle tused, mida sel ajal mängiti. kes “Kõrbelauluga” tüdruUlla vastu surmraskeid draaEma oli draamateatris masikud nii ära võlus, et nad
marolle, nagu seesama “Virnakirjutaja. Ma nägin, mis trammipeatuses parvena
ginia Woolfi” Martha ja teion teater, ja lapsena omanteda imetlesid. Ka mäletan
sed purakad rollid?
datu jäi mind kandma ka punapäist 10. klassi õpilast
“Mis puutub soovitud rasedaspidisel teatriteel.” DraaIta Everit, kes juba siis
kesse “Woolfi”, siis oli see mateatri lavastustes “PihlaDraamateatris Rozovi Tanpea ees sukeldumine,” selgi- kavein” ja “Kalmistuklubi” jat mängis ja kelle ümber
tab Ülle Ulla. Ta lisab, et tal mängis Ulla koos Ita Everiga. sosistati, et sellest tüdruon eluaeg tulnud sukelduda Ita Ever: “Ülle on ju tantsija kust saab näitleja.”
erinevatesse suundadesse ja ja mul oli nii huvitav jälgida, Aga lapsed mängivad ka
ta on sealt terve nahaga välja kuidas Ülle draamarollis kaoma mänge. Mis mängu
mängis Ülle? “Minu mängu
nimi oli “Minu mees”. MeKuidas Ülle kankaani kavva jättis
hed olid mul piltide pealt
Linnateatri väike saal, kus
pole vaja omada häält, mis
jõuaks kolmandale rõdule.
Samas oli trumbiks ka Ülle

–

1967.-1969. aastal tantsis Ülle Ulla Leningradi Music-Halli
“Olympia” programmis “Pole sinust kaunimat” solistina. Kavalehel, muide, oli tema nimeks märgitud Youlle Ulla.
Programmiga käidi Moskvas, Saksa DVs, isegi Pariisis. Ülle Ulla
toonasel partneril Eino Baskinil on need ajad meenutamatagi
meeles. Näiteks husaaride tants, kus Üle Ulla oli teistest görlidest jala võrra kõrgem nii moraalselt kui ka füüsiliselt. “Kankaan, mida kaua vaeti, jäi kavva tänu Ülle sarmikale esinemisele temale omane mõõdutunne tegi kõrge komisjoniga oma
töö,”kinnitas Baskin.
-

valitud: Ants Lauter või ArMäletan, kui vaimustunud olin Estonia
tur Koit.

lauljast Elsa Maasikust, kui
temaga

“Linnukauplejat”

nägin. Joonistasin kodus
paberinukkudele kõik Elsa
Maasiku kostüümid.

Sel-

leks läks vaja roosat ja rohelist värvi.”
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Teleskoobiga ravitsejad
Kui vähi viimases staadiumis olev patsient haiglavoodis surmaga võitleb, on ta ümbritsetud arstidest, kes haige viimaseid kuid, päevi, tunde
kergemaks muuta püüavad. Ravi vähi vastu veel
ei ole, kuid sellest hoolimata pööratakse haigusest teada saades pilgud arstide poole. See on
loomulik ja loogiline. Täiesti ajuvaba võiks tunduda palatis vaevleva patsiendi soov paluda raviks abi insenerist naabrimehelt või alumise
korruse arvutisõltlaselt. Ometi on just selline
kastist-väljas-mõtlemine toonud pikaajalisse
võitlusesse uue lootuse.
Marko Maasik

tada, kuidas ja miks vähk
areneb. Hillise grupi lõppeesmärk oli saada vastus
küsimusele „miks“, luues
selleks vähist täiuslik arvutimudel mudel, mis arvestaks kõike vähiga seonduvat.

Uurinud vähi kui eraldiseisva nähtuse ajalugu, jõuti järeldusele, et kuna vähirakke
leidub paljudes taimedes ja
loomades, pidi see välja arenema sadu miljoneid aastaid

molekul muutub lõpuks peremeeskehas levivaks kasva-

veel ühised ainu- või hulkraksed esivanemad. Vähi al-

jaks.

gupära andis teadlasgrupile
informatsiooni, millistes tin-

–

Alates sellest, kuidas üksik

Hillis mõtles aga veelgi kaugemale. Tema ideaalplaan
oleks luua selline vähimudel,
mis arvestaks arstide sisesta-

uurinud vähki katse- ja eksi-

tenurgast, saame võitluses
vähiga avada uue rinde.“

tud meditsiinilisi patsientide
andmeid ja käivitaks selle
põhjal simulatsiooni, mis

ükshaaval järjest uusi ja uusi

Füüsikud, insenerid,

annaks juba täpsed vastused, milline ravi oleks konk-

Läbi lähiajaloo on bioloogid

proovides

tusemeetodil,

ravimeid ning meetodeid.
Selline lähenemine ei ole vähi puhul kahjuks edu saavutanud ning viimase kuue-

arvutiteadlased…
2009. aasta oktoobris alustas

reetse

USA Rahvuslik Vähiinstituut

ülesanne niivõrd keeruline,

kampaaniat, mille käigus
kümne aasta jooksul ei ole kaasati
vähiuuringutesse
vähki suremus oluliselt väteadlasi, insenere ja mõtlehenenud.
jaid, keda seni arvati teema“Kui vähirakud levivad, on ga mitteseotuks. Progressi
need tegelikult ju mikrospuudumine senikasutatud
koopilised kehad, mis vinmeetodite juures pani instigerdavad ümber takistuste, tuudi aga otsima abi väljaskinnituvad
erinevatele poolt.
pindadele või puurivad end “Nad tõstsid alistunult käed
nendest läbi. See on aga seja ütlesid: “Me ei ole seda ladasorti keel, millest meie, hingut võitmas; me peame
füüsikud ja insenerid, väga kampa kutsuma teistsuguste
hästi aru saame, “ rääkis seni vaadetega inimesi!”,” ütles
rohkem kosmose saladuste Daniel Hillis, arvuti-ja ropaljastamisele pühendunud bootikateadlane ja leiutaja,
inglise füüsikadoktor Paul kes eelnevalt oli töötanud
Davies kolm aastat tagasi. Walt Disney Imagineeringu
„Seni on vähiuuringutes doasepresidendina. Rahvusliku
mineerinud geneetika ja bioVähiinstituudi programmis
keemia ning seepärast on kasutas Hillis oma inseneripraegu peamised ravimeetomõtlemist juhtivteadlasena
did ka geeni- ja keemiaravi. grupis, kuhu kuuluvad arsMa arvan, et ainuüksi vaatid, bioloogid, füüsikud ja indeldes probleemi uuest vaasenerid püüavad välja selgi-

Eesti

Nagemistervise
keskus
oo
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ma, aga keegi peab selle lõpuks siiski ära tegema,“ arvas Hillis.
Enne arvutimudeli loomist
tuli lahendada aga senine
suur mure: kuidas panna
bioloogid ja füüsikud omavahel suhtlema. Seni ei

mõistnud nad isegi teineteise nalju, nagu muretses üks
projektis osalenu. Selleks, et
saadaa niivõrd erinevate erialade inimesed ühes suunas

gimustes see alguses eksisteeris ja millised tegurid võisid vähirakke aktiveerida.
Füüsik Paul Davies tõi vähi
algupära teades huvitava
analoogi: vähi aktiveerumi-

ne kehas ja muutumine kasvajaks võib tegelikult olla kui

safe mode turvarezhiim
tavalises arvutis, mis käivitub vaid siis, kui arvutit on
–

–

ohustanud mingi väline tegur. Kui vähk on tõesti välja
arenenud aegadel, mil Maa
elukeskkond oli rohkem

happeline ja sisaldas vähem

mat mõtlemist kasutama ka

Ärgem peatugem!
Isegi kui kliinilised testid
peaksid näitama, et vähi ravimine ei ole nii lihtne, kui
see Rahvusliku Vähiinstituudi mitmekesise töögrupi arvates olla võib, on tegelikult
astutud suur samm edasi.
Seda mitte ainult vähiuuringutes, kuigi lisaks vähi algupäraga seonduvale ravile oli

edasi peaks pidama märki
sellest, et kui astuda välja tavamõtlemise raamidest, siis
võib seni üheselt käsitletud

võib selline ravi peatada vähi
arengu või isegi panna juba

siiski pole, ent kes teab?!

lihtne,” kommenteeris Balestra Daviese grupi arvamusi ja rõhutas, et seni ei ole
veel läbi viidudkliinilisi teste
teooriate kontrollimiseks.

sientide ravis kasutada suu-

misgrupp, et kui vähipat-

tööle, tuli nad alustuseks

2014. septembril, kuu aega
tagasi, avaldati teadusajakirjades möödunud viie aasta

vam külg. Uudne mõte oli

leida üles vähi nõrkus ja mõjutada rakke neid ümbritse-

septembis avaldatud tulemustes veel palju uut ja hu-

panna üksteise jutust aru
saama.

Võib-olla päris nii lihtne see

duse tõstmine leukeemia-

haigetel võib kaasa tuua vähirakkude surma ilma terveid rakke kahjustamata.
“See tundub peaaegu et liiga

hapnikku, siis võib vähi kasvajaks muutumine olla otseselt seotud just nende teguritega. Seega ennustab uuri-

kogust hapnikku ning
kasutada vähese suhkrusisaldusega dieeti, et vähendada organismi happelisust,

Raviks palju hapnikku
ja vähe suhkrut?

sellest, kuidas praegu vähki
Balestra Brüsseli Vabaüliravitakse, püüdes peatada
koolist Belgias koos oma koldemonstreerisid vähirakkude
legidega
paljunemist.
See on aga vähi kõige tugehiljuti, et vere hapnikusisal-

remat

tekkinud kasvajaid kahanema.

Hapnikutaseme mõju vähile
on mitmeid aastaid uuritud
ka sõltumatult USA Rahvus-

liku Vähiinstituudi töögrupist ning ka nende uuringute
tulemused tunduvad toeta-

HIV nõustamiskabinettides toimub
TASUTA nõustamine ja saab teha
HIV, B-hepatiidi ja C-hepatiidi
teste ning HIV kiirteste.

vitavat informatsiooni haiguse kohta.
Hoopis suuremaks sammuks

ja peavalu tekitanud prob-

leemi näha uues valguses
ning seeläbi leida ka lahendusi. Meditsiinist seni kaugel
seisnud inimeste sekkumine

va keskkonna kaudu.

Võib-olla peaks sellist laieigal pool mujal, mitte ainult
meditsiinis? Ehk leiaks nõnda veel asju, mida saaks
muuta ainult probleemile
uudse nurga alt lähenedes?
“Tegelikult ei mõtle ma vähist kui haigusest. Pigem on
see minu jaoks elusaine alternatiivne vorm,” sõnas
Paul Davies. “Me ei pea seda
ravima; me peame õppima
seda kontrollima, kuni surm
saabub teistel põhjustel.”

Artikli kirjutamisel kasutatud allikad:
Charles H. Lineweaver, Paul
C. W. Davies and Mark D.

Vincent’i avaldatud artikkel
“Targeting cancer’s weaknesses (not its strengths): Therapeutic strategies suggested by
the atavistic model” ajakirja
“BioEssays” September 2014
ja
www. richarddawkins. net

MÕNE REAGA

Virudent laieneb Tapale
Paari aasta eest Sõmerul tegevust alustanud ja mullu Rakvere keskväljakule Nordea majja laienenud hambaravi ettevõte Virudent sõlmis üürilepingu Tapa vallaga, et avada endistes Swedbanki kontori ruumides hambaravikabinet. Ettevõtte arendusjuhi Viido Põldma sõnul tuleb linna

peatänava ääres asuvad ruumid esmalt ümber ehitada

ning vormistada dokumendid, et tagada kabineti vastavus
nõuetele. „Loodame avada ikkagi võimalikult ruttu, uue
aasta algusest,“ ütles ta. Ettevõtte kiire laienemise tegur-

itena märkis Põldma tugevat tahet laieneda, valmisolekut
investeerida ja head koostööd pankadega.

RAKVERE
Rakvere HIV nõustamis-ja testimiskabinet
Tuleviku 1, Kabinet 11, tel 322 3581
E 8.00-12.00

TAMSALU

Kontaktläätsede määramine
Registreeru vastuvõtule:

et meie ei saa sellega hakka-

tagasi, mil meil kõigil olid

tõi antud juhul kaasa selle, et
pöörati tähelepanu kõrvale

Tõnu Lilleorg

Nägemisteravuse ja värvusnägemise uurimine

Prillide määramine

patsiendi puhul kõige

edukam. “Võib-olla on see

Paul Daviese grupi arvamusi. Füsioloog Constantino
vat

töö esimesed tulemused.

L10 -15

silmatervis.ee

Tamsalu HIV nõustamis- ja testimiskabinet
Tehnika la, tel 325 0950
E 8.00-12.00

TAPA
Tapa HIV nõustamis-ja

testimiskabinet

Valve 30, tel 324 0891
T 9.30-13.30
Tervise Arengu Instituut
National Institute for Health Development

Helista tel 325 5383

•

Tapa Pikk 7
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Loodus kutsub
koolivaheaega veetma
nematele kui ka lastele.

Juba täna saab koolilaps rõõmust hõisata:
sügisvaheaeg on käes!
Mõistlik alternatiiv arvuti taga norutamisele
või kaubanduskesku-

Etendused

ja

Lumemaa

ses

hängimisele

minna metsa!

9.-20. detsembrini
Rakvere Teatris

on

Tiia Paist

Esmapilgul lühikesena tunduvasse perioodi mahub
kaks nädalavahetust. Enami-

kes peredes lisaks ka mõlema vanema viis pingelist
tööpäeva.

Lastevanemate
mure on suurem, kui arvata
võiks: mida lapse vaba ajaga

peale hakata? Kuidas seda sisustada nii, et arvuti ja telefon mõneks ajaks ununeks?

Üks soovitus: minge metsa!
Looduses kolamine ja selle-

ga ühes hingamine on igal
juhul aeg iseendale nii va-

Sagadi, Oandu ja Viru
raba
Pakun siinkohal välja mõned
lähedal asuvad kohtad, kuhu

viimasel ajal ise sattunud
olen. Ehk leiab mõni pere siit
hea idee, mida koolivaheajal
oma lastega peale hakata.
Sagadi mõisakompleks koos
oma metsamuuseumi ja Eesti esimese looduskooliga pakub väga mitmekülgseid lahendusi ja võimalusi looduses liikumiseks. Kogenud

loodusgiidid aitavad planeerida parima raja ning leida
huvipunktid. Võimalik on
laenutada jalgratas. Kui soov
veel veidi põnevust lisada,

võib korraldada metsaretke
öösel või päikesetõusul.
Lahemaa rahvuspark pakub
võimalusi veelgi. Väga kergesti on internetist leitav

Oandu looduskeskus, kus
endises metskonna hoones

rrr
#

MANC
Tj

Aleksandr Ostrovski

/

Eili Neuhaus
'

,

MupMiWm

toimuvatel üritustel ja tegevustel on tähtis teema pä-

randkultuur

-

märgid eel-

miste põlvkondade elust ja
tööst. Võimalus on vaadata
filme ja slaidiprogramme
loodusest ning
vana-aja

Valgejõgi ja Ebavere

Valgejõe kaldal sobivad imehästi lihtsalt jalutamiseks,
eriti viitadega tähistatud Joametsatööst. Oandu loodusveski ja Nõmmeveski piirkeskusel on välja töötatud kond. Mööda Narva maanhuvitavaid töölehti, kaarte ja teed kihutades ei oska aimamuud põnevat.
tagi, missugust vaikust ja silKoht, kus armastan aega mailu need paigad tegelikult
veeta, on Viru raba. Eriti siis, pakkuvad. Korrastatud sillad
kui tekib soov pildistada või ja ilusad puumajad annavad
lihtsalt avarust nautida. Oma aimu tugevast kogukonnast.
hästi välja ehitatud laudteeVälja on arendatud mõnude ja vaatetorniga meelitab sad puhkealad, kus ümbrust
raba nii lihtsalt nautlejaid reostamata on võimalik pikui ka tõsisemaid loodushudada väikest piknikut või puvilisi. Laudtee on läbitav ka hata lihtsalt jalgu. Kokkuleplapsevankri ja ratastooliga, pel kohalike eestvedajatega
millega on võimalik sõita ka on võimalik seal korraldada
vaatetorni esimesele platmõni väiksem koosviibimine
vormile. Küll tuleb olla ettevõi lausa pidu.
vaatlik, sest laudtee võib vih- Kui Lahemaa Rahvuspark on
mase ilmaga olla väga libe. loodusesõbral juba piisavalt
Taimestiku ja pinnase hoidavastatud, võib võtta suuna
miseks tuleb tõesti liikuda Väike-Maarja kanti ja külastada Ebavere spordikeskust.

Rakvere Tsentrumi
II korrusel

Paljude pärimustega seotud

Tule koolivaheajal
hüppama!

nendega tutvumiseks on tar-

Broneeri juba täna;
mollumaa@gmail.com
tõeline muinasjutt

vaid laudteel. Kindlasti tasub
peatuda infotahvlite juures.

TULE MOLLUMAALE! E-R12 -17, L 10-15

Ebavere hiiemägi on hea
paik hingekosutuseks ja jõu
taastamiseks. Hiiemäel käi-

tumiseks on omad reeglid,
vis piiluda Ebavere Tervisekeskuse kodulehte.
Kui aga linnast väljasõiduvõimalus puudub, tasub üle
vaadata terviserajad ja pargid oma kodulinnas või selle
lähedal. Miks mitte toetada
selg vastu vana tammepuud
ja tunnetada, kui väike osake
on inimene looduses. Siit

edasi saab juba igaüks mõelda, mida teha või kuidas käituda, et kõik kaunis ja maalähedane meie ümber säiliks.
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KUHU MINNA
Kunda linna klubi
17. ja 18. oktoobril Kunda Ühisgümnaasiumis kooliteatrite festivali “Väike Lava 2014” etendused.

18. oktoobril kell 10 Kunda linna klubis Harrastusteatritele mentorkoolitus.
19. oktoobril kell 13 Kunda linna klubis Videviku hooaja

MAAGILINE OZ

18. 20. oktoober kell 13 ja 14:50

avapidu.
20.-24. oktoobril Kunda noortemajas ja raamatukogus
koolivaheaja sündmused.
21. oktoobril kell 20 Kunda noortemajas Priit Pärna 3. Animafestivali raames animafilm “Ahjusoe Eesti animat-

–

Seiklus
(Perefilm)

sioon”.
23. oktoobril kell 19 Kunda linna klubis kinoõhtu, film

“Kirsitubakas”.

KIRSITUBAKAS

Rohkem infot www.kundalinnaklubi.ee.

18. 20. oktoober kell 16:40 ja 18:30
Draama
–

O Kõrts

(Alla 12a mittesoovitatav)

Jõe 3a, Võsu
Ürituste algus kell 22. Sissepääs kõigile tasuta!
18. oktoobril tantsumaraton. Parimatele tantsupaaridele
auhinnad. DJ Ailan Kytt
25. oktoobril muusikat igale maitsele. DJ Imre Mihhailov

MA EI TULE TAGASI

Rakvere Teater

18. 20. oktoober kell 20:20
Draama
(Alla 12 a mittesoovitatav)
–

31.10. kl 19 8 armastavat naist Rakvere Teatri suures majas
(lav. Eili Neuhaus)
30.10 kl 19 Uno Bossa Rakvere Teatri suures majas (lav.
Hardi Volmer)
17.10 kl 19 Armastus tööpostil Rakvere Teatri suures majas
(lav. Peeter Tammearu)
25.10 kl 19 Seitsmeteistkümnenda nuku suvi Rakvere
Teatri suures majas (lav. Toomas Suuman)
24.10. kl 19 Meie, mehed Rakvere Teatri suures majas (lav.
Toomas Suuman)
30.10. kl 19 Leping Rakvere Teatri väikses majas (lav. Indrek Apinis)
21.10. kl 19 Kaasavaratu Rakvere Teatri väikses majas (lav.
Elili Neuhaus)
25.10 kl 19 Viimase öö õigus Rakvere Teatri väikses majas
(lav. Raivo Trass)
23/31.10. kl 19 Leegionärid Rakvere Teatri väikses majas
(lav. Madis Kalmet)
24.10. kl 19 Oscar ja Roosamamma: Kirjad jumalale Rakvere Teatri väikses majas (lav. Üllar Saaremäe).

rakvereteater.ee

Kadrina Huvikeskus
Meisterdamise töötoad:
22. oktoobril kell 13 polümeersavi töötuba.
12. novembril kell 15.30 seinakellade valmistamine

10. detsembril kell 15.30 kingituste pakendite valmistamine.
Osalustasu 2 eurot. Juhendaja Heli Preismann. Oodatud
on huvilised alates seitsmendast eluaastast. Info ja registreerimine Kadrina noortekeskuses, telefonil 58551161 või

fb.

Laulja, saate

„Eesti otsib

superstaari”
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Kuulutaja reede, 17. oktoober 2014

28 Reklaam

LHK. EHITUS OÜ

PARIM
HIND!

TEL: 5367 1555
Ehitustööd Lääne-Virumaal

KATUSE-, FASSAADIJA KORTERI

REMONDITÖÖD

alates15 €
SUURIM VALIK E-VEDELIKKE

5 € 10ml
Telefon: 501 3393
Vaala Keskus, Lõõtspilli 2
Laada 37, II korrus

www.powersmoke.ee

Lihapood Pikk tn 11 Rakveres
Oma Põrsas saab oktoobris
2 aastaseks ja selle puhul pakume

Täienenud valik
mööbliriideid ja
voodipesukangaid!
•

Rakveres:

Tapal:

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

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

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

•

SEALIHA al 2,30 € /kg (veerand siga)

Vajangu farmist

väga suur valik kardinakangaid

SEAHAKKLIHA 2,60 €/kg
LAMBA-ja VASIKALIHA

rikkalik valik moodsaid ja
praktilisi rõivakangaid
fliisi, vatiini, tepitud voodreid

OU
EHITUS
LHK.

Lääne-Virumaalt

Ehitustööd
Lääne-Virumaal

jopelukke, marlit ja vatiini

ning palju muud
õmbluseks vajalikku

www.powersmoke.ee

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

AadeMart Ehitus OÜ
*

*

*

*

*

*

*

Põllumajandusehitised

Üldehitus-ja remonditööd
Viimistlustööd
Korterite remont
Katuste ehitus
Projekteerimine
Ehituseelarvete

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

aademart@gmail.com

MÜÜA
KÜTTEPUID
(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

Alberto Martini

–

Itaalia bränd,

tähistab oma 3-dat aastapäeva Eesti juveeliturul

Uskumatult suured

allahindlused20-70%
Roodiumiga kaetud hõbe 925, juveelitooted naturaalsete kividega

Ostad ühe, saad teise TASUTA
Pakkumine kehtib kuni 31. okt Candra Juveeliäris

Ära jätakasutamata seda suurt võimalust!
Koidula 1, Rakvere, Tsentrumi 1. korrus

•

E-R 9-18, L 9-15

•

w.candre

Tel 322 3975, info@candra.ee

Meie hoolitseme Sinu auto eest!

korda!
talveks
on auto
jahutusvedeliku

sügiskampaania
Tellides hoolduse
CarDrive

tulede ja
TASUTA.
kontroll
TASUTA.
külmakindluse
meilt, paigaldus
meilt,

TASUTA.
Ostes talverehvid
viies käsipesu
Iga

