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PELLETIKAMINAD
PUITBRIKETI MÜÜK
PELLETITE MÜÜK

Müügil uus partii väga korralikke, KASUTATUD TALVEREHVE!

4 rehvi ostjale kaasa kingitus

Väga suur valik uusi ja
kvaliteetseid, vähe kasutatud
TALVEREHVE 13”-21” ning VELGI!

Järelvõimmalaksuus!

HINNAD SOODSAD!
Meilt ostetud rehvidele PAIGALDUS TASUTA!
*

Katlad, soojuspumbad,
päikesepaneelid

15

aastat
kogemusi

v.a tasakaalustamine

Igale kliendile
KOHVI TASUTA!

Jaama pst 25, Rakvere
Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com
Koduleht: www.küttesalong.ee
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Arvamus

i

Maavanem
Marko Tormi
tervitus isadepäevaks

Aur ja vile vales kohas
Üks mu tuttav küsis, kas ta rikub nüüd seadust, kui jätab
oma 7aastase lapse pärast koolipäeva lõppu mõneks tun-

niks üksinda koju?
Ma ei osanud talle vastata ega oska seda tehaka nüüd, mil
lugesin palju kõneainet tekitanud uue lastekaitseseaduse
eelnõu läbi. Otseselt pole seal kirjas, kui vana laps võib
tõlgendatavaid seadusesätüksi
kodus olla,kuid mitmeti
küllaga.
sealt
Uus lastekaitseseadus parajasti Riigikogus arutlusel ja
see
saanud turmtuld nii vasakult kui ka paremalt. Ma
õigustatud või mitte,
ei ole pädev hindama, kas kriitika
aga tegelikult ei tahtnudki siinkohal lastekaitseseadusest kirjutada.
Pigem sellest, mida
peab siis ette võtma, et
7aastast üksi mitte koju jätta. Kuhu ta peab lapse panema, kui tema töö lõpeb hiljem, kui kõige viimasem pikapäevarühmi Niigi tuleb tööandja talle vastu ja lubab
hepeal ära käia, et laps koju sõidutada.
Lihtne öelda - valige sobivama graafikuga töö! Hea, kui
tööd üldse
Koduseks jääda? Pole võimalik - isa ja
praeguse palgaga ei jõua ta üksi
isa käib tööl, kuid
peret üleval pidada.
pidevalt mures, mida tema 7aastane
Loomulikult
üksi veedetud tundide jooksul korda saadab. Tema mõtted pole töö juures, tööviljakus langeb. Sama olukord on
paljudel ja seda teavad ka tööandjad kas mitte siit tasu
otsida üht põhjust palgalõhele?
Pragatakse, et vanemad ei
lastest, ei tea, mida
lapsed teevad,
kui palju hoolitakse vanemaist, kes panevad ringi kui
rattas ning ikka ei tule ots otsaga kokku? Igasuguste „homo-“ ja lastekaitseseaduste asemel
võiks riik rohkem keskenduda majanduse elavdamisele,
sissetulekud oleksid suuremad ja töökoormus väiksem.
Siis loksuksid ka paljud muudasjadpaika.
teid, mille põhjal

minu

on

tuttav

on

just

see vaene

oma

kui

seadust

rikub,

leiab

on

ma

ema
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on

oma
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Isadepäev on perepüha, kus
saame oma isasid rõõmustada kingituste, lillede ja kallistustega. Lapse arengu jaoks

on oluline, et isa osaleks aktiivselt tema kasvamises ja
kujunemises. Osalemine tähendab, et isa elab kaasa
lapse tegemistele ja toimetustele, aitab, juhib ja õpetab.
Lapsele on oluline teadmine
isa kättesaadavusest nii mu-

jõud isa kohalolekust annab

maailmas kiputakse aegajalt unustama, mis on elus
palganumbrist olulisem. Viimaseks on täisväärtuslik pere, kus isa toob koju kõige
laiemas mõttes hoolt ja
hoidmist oma lähedaste
suhtes ning leiab aega mitte
ainult pidupäevadel, vaid ka
igapäevaste toimetuste vahel tegeleda oma perega. Isa
kaasamine lapse kasvatusprotsessi on väga oluline,
sest tänane laps on ju järgmise põlvkonna ema või isa.
Tihti on just isa see, kes aitab
eristada head ja halba valikut ning annab lapsele tunde sellest, et igal tehtud teol

kindluse ja turvatunde, mis
tekitab terve ja positiivse
suhte. Selle pinnalt kasvab
aga kõrge enesehinnanguga

laps, kes on edukas õpingutes ja töös ning lisaks omandame selle pinnalt nii oskuse suunata oma tundeid kui

aga

et

käitumist.

Ühiskond on seadnud tihti

just emadele suuremad ootused lapse kasvatamise
protsessis, kuid tegelikult ei
tohiks isade suhtes olla su-

väiksemad

gugi

ootused.

Õnneks on Eesti ühiskonda

Aivar Ojaperv

tulnud selgelt isa uus kujund, milles uhked noored
Liivamäe kinnistu

detailplaneeringu algatamine
Vihula Vallavalitsuse korraldusega 04. november 2014
nr 433 algatati Eisma küla Liivamäe kinnistu
(88703:002:0722) detailplaneering. Kinnistu suurus on
0,56 ha, planeeringuga ei kavandata üldplaneeringu
muutmist. Detailplaneeringuga eesmärgiks on ehitusõiguse
määramine elamu ning abihoonete rajamiseks. Planeeringu
Vihula
käigus lahendatakse liikluskorraldus, tehnovõrgud,
vald
määratakse kitsendused ja looduskaitselised piirangud.
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Rakvere linn annab oma
beebidele taas üle hõbelusi-

aprillist kuni 30. septembrini, pidu neile ning nende va-

kad,
juba
mub selline
ettevõtmine
korda. Peole
toi-

nematele toimub pühapäe-

on kutsudud
kodanikud,

18.

vastsed linnaon sündinud

kes

sel aastal ajavahemikul 1.

1 .juulist sai minust Riigikogu liige. Nüüd on mul

Registreerida saab end e-mailil
jelenafjodorova78@gmail.com
või telefonil +372 53607109.
Riigikogu külastuse jaoks on
vajalik teada eelnevalt osaleja
ees-ja perekonnanimi,
isikukood ja kontakttelefon.

Kindlasti kaasa võtta ID-kaart
või pass! Ilma isikutõendava

dokumendita Riigikogusse

H

~~ ~~ ~

~ ~~ ~~~

kaminapuude
pakkimiseks

40, 50 ja 60 liitrit
UV-kindlad, erinevad värvid J 1

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

LHK. EHITUS OU

TEL: 5367 1555
Ehitustööd Lääne-Virumaal

KATUSE-, FASSAADIJA KORTERI

isad!

REMONDITÖÖD
s.

Vilde 6a, Rakvere, 44310

Tele fon 322 5090
to imetus@kuulu taja.ee
rekla a m @kuu lu taja.ee
www.kuulutaja .ee

Lääne-Viru maavanem
Marko Torm

82 last 44 poissi ja 38 tüdrukut. Sündmusele lisavad
meeleolu Tarvanpää mudilased.

Kuulutaja

502 3246

Peato ime taja
Ka trin Kivi 322 5090
katrin .kivi@kuu lutaja.ee
Te ge vto imetaja
Aivar Ojap er v 322 5092
aivar@kuulu taja .ee
Re klaam
Tiia Pa ist
322 5093
tiia.p a ist@kuu lu taja .ee
Kuulutuse d
Ka iri Kre is
322 5091
kairi.kreis@kuu lutaja.ee

Kujundus/külje ndus

Renee Ko it
Marko Maa sik
rekla a m @kuu lutaja.ee
Ku u lu taja ilm ub reedeti.
Trükk: Prin tall AS
Trükia r v 15 000
Toim etu s a vatud E-R 9.00-17.00
Ku ulutusi saab to imetusse ed a sta da ka
telefonil 322 5091 või e-p o stiga
ku ulu tus@kuuluta ja .ee.
Ku ulutuste eest o n võim a lik ta su da
p a nga üleka n d ega. Ku ulutus ilmub
reed eses leh es, kui üleka nn e on jõ u d
nu dKu ulutaja p anga a rvele neljapäeva
kella 11.00
-

Kuulutaja toim etus ei vastuta kuulutuste
sisu eest.
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Sõmeru Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel vallale
kuuluva kinnisvara:
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Pakkumused esitada iga objekti kohta eraldi kinnises ümbrikus
märgusõnadega „Oti", «Kaljuranna" ja «Puiestee" vallavalitsuse
aadressil Kooli 2 Sõmeru alevik 44201 Lääne-Virumaa hiljemalt
20. novembril 2014 kell 15.00.

~ ~~

~

~~~
~ ~ ~~ ~

Raudvere külas asuv hoonestatud Oti kinnistu
(kat. tunnus 77001:001:0256) alghind 2500 eurot
Raudvere külas asuv hoonestatud Kaljuranna kinnistu
(kat. tunnus 77001:001:0253) alghind 1100 eurot
korteriomand asukohaga Puiestee 12-8 Sõmeru alevik,
alghind 9000 eurot

~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~
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~ ~ ~~ ~ ~~
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Väljaandja:
AveC Kirjastu se OÜ

Oleme avatud T-L, P ja E suletud

suur rõõm kutsuda teid tutvuma Riigikoguga
kolmapäeval, 12.novembril. Pärast Riigikogu
külastust on võimalik külastada äsja avatud

NB! Päev on tasuta!Kohtade arv piiratud! Kiirusta!

tamist väärt.
Isa tähendab kindlust ja turvatunnet. Iga laps tahab, et
headus võidaks kurja, ning
viimase võitmiseks on vaja
kangelast.
Meie kangelasteks sobivad
kõige paremini isad. Kangelase staatuse tõttu elavad
kõik isad edasi oma lastes,
mistõttu on see suur privileeg, aga ka kohustus ja vastastikune vastutus.
Jõudu ja rõõmu teile, kallid

-

val, 9. novembril algusega
kell 12 Rakvere Kultuurikeskuses.
Hõbelusika saavad sel korral

Võrkkotid

tustega toime tulla tunnus-

MM fiüD U IMmm ÄH MMP(M§
Raieliha alates
sea veerandkehad
'@01%)

o

Head inimesed Kundast!

Buss väljub 12. novembril kell 10.00
Kunda "Konsumi" juurest.

keskenduvas

ri

on oma tagajärg. Seetõttu
ongi isade püüdlused nende
ühiskonna poolt pandud oo-

Rakvere beebid saavad hõbelusika

RIIGIKOGU LIIGE SIRET KOTKA
KUTSUB RIIGIKOGUSSE KÜLLA!

Rahvarinde muuseumit ja lõunatada nostalgilises
Kuku klubis.

tega.

Tänapäeva kiires ja materiaalsusele

oma

orav

isad jalutavad vankritega
ringi, käivad lastega mänguväljakul, aitavad lahendada
kooli tükke ja kuulavad laste
muresid. Ühiskonnas on hakatud isast rääkima rohkemast kui majandusliku kindlustatuse tagajast ning talle
on seatud ka sotsiaalne roll,
kus oodatakse tegelemist
lapse kasvatuslike ülesanne-

res kui ka rõõmus. Teadmise

ei

-

sisse ei pääse!

i

1

JUHTKIRI

Info tel 322 1025

Kuulutaja reede, 7. november 2014

Uudised
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MÕNE REAGA

MUST KROONIKA

Noor fotograaf

VARGUSED

lummas nelja aastaajaga

5. novembril teatati politseile, et Rakveres murti
sisse Päikese tänaval asuvasse töökotta ja varastati
elektriline paadimootor,
valuveljed ning muid asju.
Kahju on täpsustamisel.

Loodusfotograaf Sven Zacek passis neli tundi liikumatult
händkakke, kuid tasuks õnnestus tal teha foto, mis avaldati maailmakuulsas ajakirjas National Geographic. Möödunud kolmapäeval esines Zacek Sõmeru keskusehoones,
kus alustasid uut hooaega keskkonnakolmapäevad.
Sven Zacek on kuulunud mitme fotovõistluste zhüriisse
liikmena, ka ise on ta võistlustest osa võtnud japreemiaid
saanud.
„Sügisene aeg on piltide vaatamise aeg,“ lausus Zacek sisse juhatades oma fotoinstallatsiooni, mis keskendus neljale aastaajale.
Fotograaf tunnistas, et talle meeldivad väga pilved. Kui ilmateade ennustab, et tuleb pilvine front, on tema oma
kaameratega kohe looduses. Ekraanile ilmubki foto suurest loogakujulisest pilvest, mis Zaceki ütlust mööda järsku taevakaarele sõudis.
Loomulikult huvitas kokkutulnuid, kuidas on võimalik nii
kõrgelt ja kaugelt selliseid fotosid teha. Zacek rääkis, et
aerofotosid teeb ta lennukist või helikopterist. Vahel ka
paraplaanilt, mille juhtimise kursused on ta läbinud,
omades vastavat Euroopa sertifikaati.
Talvepiltidest rääkides mainis Zacek, et kui händkakud
pesitseksid talvel, siis oleks see tema lemmikaastaaeg.
„Kui on lund ja külma, saab looduse raamatut lugedes
palju pildistada lumehelbeid, härmatist, rabas käies külmunud jõhvikaid j loomade j äljeridu. “
Ühel pildil oligi Zaceki lemmik händkakk, kes oli istet
võtnud auto kapotil. Händkakke pildistades on tal tulnud
seista muide neli tundi varjendis, aga „saak“ oli ka seda

4. novembril teatati politseile, et Tapal Kevade tänaval asuvast kuurist varastati muruniiduk Partner ja jalgratas. Kahju on
160 eurot.

Kuulutaja

KÕIK UKSED
ÜHEST KOHAST
TÖÖSTUSESSE,

KOJU JA
l GARAAZI

|

Jakobsoni tänava
remondi lõpp lükkub edasi
Rakvere Jakobsoni tänava remont lõpeb uue
kava kohaselt hiljemalt
14. novembril, kuigi
esialgu loodeti tööd lõpetada oktoobris.
Aivar Ojaperv

ifiW
Kva liteetuks
www.kvaliteetuks.ee

+372 53466235

info@kvaliteetuks.ee

„Torude väljakaevamisel selgus, et paljud asjad on hoopis teist moodi kui vanadel
projektidel, mõnda torujuppi polnud üldse olemas, “
selgitas Rakvere linnavalitsuse teedeinsener Lennart
Korbe. „Selle segaduse tõttu
esitas remonditööde teostaja igati mõistetava palve töö-

de lõpptähtaeg kahe nädala posti külge tuleb veel eraldi
võrra edasi lükata." lamp, mis hakkab valgustaRakvere Jakobsoni tänava rema jalakäijate vöötrada."
noveerimise käigus vahetati Linna
tänavust eelarvet
koostades Rakvere tänavate
välja vanad
ja kanalisatsioonitorud, rajati uus kiviremondiks raha ette ei nähparketiga kaetud kõnnitee, tud. Vahendid selleks avanesamuti uuendati tänavavalsid alles suvel. „Vabad vahendid tekkisid tänu sellele,
gustus. Selle nädala kolmaet mõned hanked osutusid
päeval algas tänava asfalteeodavamaks, kui esialgu konrimine.
"Tänavavalgustus pole veel servatiivselt planeerisime,"
Rainer
lõplikult valmis," märkis ütles
abilinnapea
Kõrbe. ..Rohuaia tänava ristkaks
Miltop Kuulutajale
mikule paigaldasime ühe kuud tagasi. “Eks põhjus on
projektivälise
lisavalgusti, selles, et Euroopa abiraha
kuid ilmselt tuleb sellel valjärgmine voor pole veel avatud ja ehitusfirmadel pole
gusallikas välja vahetada,
sest minu hinnangul pole
tänavu suvel eriti tööd see
valgustugevus piisav. Sama tõi hinnad alla."

vee-

a

-

väärt.

Keskkonnakolmapäevade korraldaja, Sõmeru valla keskkonnaspetsialist Maia Simkin kinkis noorele loodusfotograafile tänutäheks raamatu Sõmeru valla vaatamisväärsustest. Järgminekolmapäev korraldatakse juba uuel aastal.

Ülle Kask

-

9. NOV
12.00-16.00

ELAMUSTEROHKE PEREPÄEV!
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Lääne-Virumaal li guvadpäästeametnikeks

REHVIDE MÜÜK JA VAHETUS!

Suures valikus rehve!

kehastunud
libainspektorid

51 €/tk

49€/tk
m
m

&

Nankang SW7
Naast 205/55R16

m

59€/tk

57€/tk

CONTINENTAL, MICHELIN, NOKIAN,
GOODYEAR, BRIDGESTONE.
BARUM, TIGAR, NANKANG, CORDIANT

HUTanEmonT

Möödunud
nädala
neljapäeval helistas päästeala
infotelefonile 1524 Vihula
valla elanik, kes teatas, et tema juures käisid kaks meest,
kes soovisid kontrollida suitsuandurit. Töötõendi küsimise peale läksid väidetavad
inspektorid
seda autost

Tel 322 5233, 520 5245
e-post rakvere@stik.ee

Vabaduse 12, Rakvere
www.stik.ee

j

3*srirftt**arrtijd

oktoobri õhtul ilmusid

tooma, kuid tagasi ei tulnud.

Kmsktrm

—fTt

30.

Lääne-Virumaal Vihula valkülas elumaja aia
las

Paasi

taha kaks noortmeest.
Nende tuleku

Teie tee teevad
turvalisemaks

peale

hakkas

koer haukuma ja peremees
läks õue vaatama. Mehed

tutvustasid end Päästeameti
töötajatena, kuid nad ei

TALVEREHVID!

kandnud vormiriietust ja
vabandasid,
ettiheda
töögraafiku tõttu jäi külastus

Mees palus neil
näidatatöötõendit, mida
mindi autost tooma. Seejärel
käivitus nurga taga seisnud
auto ja ..kontrollijad 11 enam
tagasi ei tulnud.
hilja peale.

GBF Kummikeskus
Rägavere tee 42a

Rakvere
tel 325 4230

mmm

RAVUSE
IM

*

inmnmrji
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„Tuleohutusjärele valve inspektorid kannavad kodusid
külastades
äratuntavat.

korteriühistu esimeeste vahendusel või toovad teavituslehe, millele on kirjas ko-

Päästeameti

dude külastamise kuupäev.

eral-

Päästeamet viib läbi ka ko-

meesterahvas

dukülastusi „Kodu tuleohutuks!“, et nõustada inimesi tuleohutuse teemal nende
endi elupaigas. Kodusid

vallas üksi elava vanema
naise ukse taga ning soovis
sisse saada. Mees väitis, et
on tuletõrjeinspektor Tallinnast, ning palus näha
korstnapühkija tõendit.

töötõendi

ja

tuse

külastavad

kõige

lähemal

paiknevad vabatahtlikud või
kutselised päästjad ja regiooni päästeteenistujad, kes
teavitavad enda tulekust ette

UIM
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VARGUSED

Ööl vastu 31. oktoobrit

murti Tapal Eha tänaval
majakeldrisse, kust varastati
soojapuhur
ning
elektrikaablit. Kahju on
550 eurot.
31. oktoobril tungiti Rakveres Kauba tänaval kontoriruumidesse ja varastati

sularahaga

kassakarp

ning sülearvuti. Kahju on
selgitamisel. Kolm meest
peeti kuriteos kahtlustatavana kinni.

OSB plaadid

*

Eterniit katused

Kipsplaadid

*Pigikatused

Klaasvillad
Kivivillad

*

Kivikatused

*Kivipuruplaat

Penoplast
Saematerjal
Viilhallid

*Penofassaad
*Puitfassaadid
Kaarhallid

PROJEKTEERIMISEST TEOSTUSENI
AKNAPLEKID

Asume Rakveres Nortsu tee 2, Jõhvis Lille 3
Avatud: E-R 9.00-17.00

VIHMAVEESÜSTEEMID

L; 9.00-15.00

PROFIILPLEKID KATUSELE

o

5346

MATERJAL OTSE TOOTJALT

Taevalik katus

II

322
2755.
110,
lefonil

Kuulutaja

WECKMAN

taga kriminaalme-

netlusest kõrvale hoidvat
33aastastKaroly Kurvitsat.
Mees võib esitleda ennast
võõra nimega. Politsei palub kõigil, kel on infot Karoly Kurvitsa asukoha
kohta, võtta ühendust te-

Järva-Jaani

JI

I

otsib

vabatahtliku päästja tunnisnumbrit, helistades
infotelefonile
päästeala
1524.

kontrollida

DXOBBfil :#i
O

POLITSEI OTSIB
33AASTAST MEEST
Rakvere politseijaoskond

Juhul, kui kahtlustate, et teie
kodu ukse taha on tulnud
petturid, andke sellest kindlasti võimalikult kiiresti teada politsei lühinumbril 110.
Võimalusel märkige üles auto
registreerimisnumber
ning jätke meelde mõned
olulisemad tunnusmärgid,
mille järgi on võimalik kutsumata külalised tuvastada.
Hiljuti teavitati kelmist ka
Järvamaal. 21. oktoobri lõuna paiku käis tundmatu

dusmärkidega vormiriietust,
neil on kindlasti kaasas
töötõendid ning nad liiguvad ringi punaste sõidukitega, millel on ka Päästeameti
logo,“ tuletas meelde Ida
Päästekeskuse juhi asetäitja
alal
tuleohutusjärelevalve
Marti Siim. Lisaks soovitas ta

mmJmMMm

ii

ii

MUST KROONIKA

lUÜÜ

»[MM] mmSL DH ,7©® d%)

P: Suletud

KATUSE TURVATARVIKUD
51 51 640, 52 52 699
Tel: 51 27 619,
MÜÜK JA PAIGALDUS
www.tootjateesindus.ee Epost: ambaltic@gmail.com

5, RAKVERE, AVATUD E-R 10-18, L 10-16, P SULETUD

Asume tearti pargi taga, tenniseväljakute vastas

X

SAMI voodi
90*200 88€

MRRBERG

120*200104€
140*200115€
160*200126€
180*200137€
Pruunja valge

SISUSTUS

mööblisalong
Vaala keskuses

SS5€

799€

Soodushinnad
kehtivad
7-9 november

MÖÖBEL!

299€
Diivanilaud

H80x560x420

Söögilaud I390x800x750

Pocket Lux
vedrumadratsid
2-poolne, paksus 20cm

\

TV alus

1800

S9Ü€

Nurgadiivan Teo Olive
325€

sm 280€

148€

f

490€

Nurgadiivan 250x250

EESTIS TOODETUD
*

y

80*200
90*200
120*200
140*200
160*200
180*200

118€
126€
151€
168€
185€
197€

Kõiki tooteid
on võimalik
soetada LIISI
JÄRELMAKSUGA!
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Tasub teada 5

Agroparts
ravib traktoreid ja põllutööriistu
Omaaegsest Uhtna Talutehnikast välja kasvanud
Agroparts peab viiendat sünnipäeva. Ettevõttel
on kauplus Rakveres ja Tallinnas, kaubeldakse
traktorite ja põllutööriistade varuosade ning
tarvikutega.

POLITSEI OTSIB
38AASTAST KALMERIT
38aastane Kalmer Põder
on kuulutatud Rakvere
politseijaoskonna
poolt
tagaotsitavaks, sest mees
hoidub kõrvale kohtuotsuse täitmisest. Kohus on
mehe süüdi mõistnud sõi-

duki juhtimises joobeseisundis. Politsei palub kõigil, kel on infot Kalmer
Põdra kohta, võtta ühendust

110,

politsei

5346

lühinumbril

0878

või

322

2755.

Aivar Ojaperv
Samas pole võimatu, et
Agropartsi kauplustest leiavad vajaliku
masina
mehed-nai"vidina"
mõne
sed või lausa potipõllumeAgropartsis
hed. Näiteks
teisegi

on

ilmselt Rakvere suurim valik

akusid

ning tagavaraosi

alatasa lagunevad rattad

Vihula vallas Vergi külas

on elumajja tungitud ja
varastatud alkoholi, riideesemeid ning tööriistu.
Kahju on 370 eurot.
2. novembril tungiti Halja-

la vallas Aasperes hooldekodusse, kus varastati toiduaineid. Kahju on selgitamisel.

on

käruomanikele teada-tun-

tud probleem.
on
MTZ
tänuväärne

VARGUSED
31. oktoobril avastati, et

lei-

dub ka aiakärudele, mille

tööandja

..Nagu nimigi vihjab, tegeleme varuosadega," märkis

Agropartsi juhatuse liige ja
tegevjuht Kadri Rahkema.
Igaks juhuks
üle ka öeldud: „Agro“ viitab põllumajandusele ja „parts‘‘ mitte
olgu

lelistele tegelastele,

su-

vaid varuosadele, mida see sõna
ühes välismaa keeles tähendab.

"Sünni poolest oleme Rakvere firma, aga praegu on meil
kauplus ka Tallinnas," jätkas
Rahkema. ..Oleme mõtteid
mõlgutanud veel Ida-Virumaa suunas, kuid praegune
olukord
põllumajanduses
on, nagu on."
Rahkema sõnul on klientuur
aastate jooksul muutunud.
,,Praegu annavad poole käibest meile püsikliendid ja
need on reeglina suured põllumajandusettevõtted," selgitas ta. "Teise poole moodustavad ettevõtted, mis
põllumajandusega otseselt
seotud polegi."
Mitte ainult
traktoriomanikele

Foto: Aivar Ojaperv

arussi" remontida iga päev ja
ikka ei saanud küllalt, aga
praegu?
„Kui aus olla, siis annavad
Valgevene MTZ traktorid
meile jätkuvalt tööd, nende
varuosade

müük

Aga kuidas üldse varuosade-

annab

meiekäibest suure osa,“ vasga kauplemisel ellu jääda - tas Rahkema. „Aga müüme
põllumeestel on ju uus ja ka B-kategooria varuosasid
korralik tehnika, mis väga ei Lääne traktoritele. Esimesed
lagunegi. Vene ajal võis „Belneist, olgugi uuena ostetud,

AqRC-pA

juba vanaks jääma.“

Agropartsiga ühe katuse all
tegutseb Agroproff, või kuidas nüüd võttagi: tänaseks
on esimene neist teise tütarfirma. „Tänu Agroproffile on
meil tehniline tugi varnast
võtta. Agroproff teostab vajadusel ka remonti," mainis
Kadri Rahkema.
Nagu mainitud, leiab Agro-

partsist vajaliku „vidina“ ka
mõne muu masina mees
või potipõldnik. Aga ka karjakasvataja: müügil on paras valik elektrikarjuseid.
„Kusjuures sageli kasutatakse elektrikarjuseid n-ö
vastupidi: need ei takista
mitte kariloomi oma territooriumilt lahkumast, vaid
hoiavad põllult eemale ka
metsloomad."

•Mastid superhindadega.

Agroparts tähistab oma

5. sünnipäeva!

hakkavad tänaseks päevaks

Sügisene hinnalangus!

põllumajandustehnika varuosad

6-8. november
kõik tooted

Agropartsi tegevjuht Kadri Rahkema ja müüja Mario Alusalu Rakvere kaupluse leti juures.

Hinnad on koos transpordiga

O,

Laane-Virumaa pnresja

hehtivad selle aasta lõpuni!

O

-20%

>0
oo

“Ei kehti juba allahinnatud toodetele!
AGROPARTSOÜ
info@agroparts.ee
www.agroparts.ee

Tallinn Pärnu mnt 388A
tel+372 67 01 060
gsm+372 51 44 065

Rakvere Rägavere tee 38
tel+372 32 58 970
gsm +372 52 60 545

Liputohas.ee
LIPUD PARIMA HINNAGA

Punane 68, Tallinn
Tel: +372 646 6316

info@liputehas.ee
www.liputehas.ee
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OTSIN TÖÖD

Lugeja küsib Meie töötaja haigestus ja on juba peaaegu
kolm kuud olnud haiguslehel. Töötaja puhkus oli planee-

•Võtan hoida
6918

ritud augustikuusse, aga haiguse tõttu ei saanud ta seda
Nüüd, haiguslehel olles,
kasutada.
esitas töötaja
avalduse
puhkusekompensatsiooni
arvutamisel
tekkis
küsikas töötaja haiguslehel oleku aega peaks arvestama
talle puhkust võimaldava aja hulka.

arves

töösuhte

lõpetamiseks

tervislikel

põhjustel.

Töötaja

lõpp-

PAKUN TÖÖD

mus,

Vajan lapsehoidjat 3aastasele
poisile. Elame Rakveres Lennuki
1-44. Kiire! Tel 5590 3127

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist

•

Leonid

•

Siniavski
Töölepingu seaduse § 68 lõike 2 kohaselt arvestatakse põhipuhkuse andmise õiguse aluseks oleva aja hulka lisaks
töötatud ajale ajutise töövõimetuse aeg ja puhkuse aeg,
samuti aeg, mil töötajate esindaja esindab seaduse või
kollektiivlepingus ettenähtud juhtudel töötajaid ning
muu aeg, milles pooled on kokku leppinud. Põhipuhkuse
andmise õiguseks oleva aja hulka ei lähe aga lapsehoolduspuhkuse aeg japoolte kokkuleppel antud tasustamata
puhkuse aeg. Seega, seadusest tulenevalt teie töötaja haiguslehel oleku aeg (ajutise töövõimetuse aeg) arvestatakse talle puhkust võimaldava aja hulka.

www.motorhaus.ee. Tel 5698 6389

Pakume
tööd
autoremondilukksepale. Tel
•

51920899
•

Lääne-Virumaal, Haljalas asuv rahvusvaheline ettevõte, kes toodab kvaliteetseid tekke ja
patju, ootab oma meeskonnaga liituma:

KORISTAJAT

Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

•

Ühisüritusi
Tasuta transporti tööle ja koju
Tasuta töörõivaid

•

Põhjalikku väljaõpet ning kaasaegseid töövahendeid

•

Põdra Pubi Kundas pakub tööd
kokale. Tel 5331 4343
•

Hea kandidaat on kohusetundlik ning omab kõrget vastutustunnet oma töö ja kvaliteedi eest.

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

-

•

•

•

-

,

•

•

Autode puhastus salong pakub
tööd Tallinnas. Lisainfo 5690 4330
E t t e v õ t e p a kub t ö ö d C E
kategooria autojuhile. Töö Eesti
ja Euroopa vahelkardinhaagisega.
Info 5245 072
West-Wind baar Kundas pakub
tööd baaridaamile ja abilisele.
Töö on reedeti ja laupäeviti õhtul.
Sobib hästi lisatööks. CV saata
epostile westender.majutus@
gmail.com. Tel 5647 9170
•

•

Ettevõte pakub:
Konkurentsivõimelist kuupalka
Osalustasu
Vahetustasu

B-kat 10.11 ja 28.11
OÜ Autosõit
Ohutu sõidu kool
B-kat e-öpe 11.11 ja 20.11
C-kat e-õpe 24.11 ja 15.12
Lõppastmekoolitus IGA NÄDAL!
CE-kat e-õpe 24.11 ja 15.12
Veoautojuhi 35 tunnine täiendkoolitus 15.11
Veoautojuhi kiirendatud ametikoolitus 70 tundi 15.11
Esmaabi koolitus 28.11

Lepa tall Koeraveres, Vinni vallas
pakub tööd tublile tallimehele.
Telefon 5666 8873
•

Kasuks tuleb eelnev töökogemus koristajana tootmisettevõttes.

www.e-autokool.ee

T-kategooria (traktor) koolitus algab 21.11 kell 18.00
Veoauto-, bussi- ja taksojuhtide ametikoolitus
(35 ja 70 tundi) algab 08.11 kell 10.00
C- ja CE-kategooria koolitus algab 10.11 kell 18.00
B-kategooria koolitus algab 16.12 kell 18.00
D-kategooria (buss) koolitus algab 19.11 kell 18.00

Kandideerimiseks saada oma CV jana.nurmelaiabalticfibres.ee. Lisainfo telefonil 3295683.

•

Tööd saavad lüpsja ja karjak-

tr a k t o r i s t . S o o v. p e r e k o n d

•

•

Otsime oma meeskonda

keevitajat (Kunda). Vajadusel
transport Rakverest. Tel 5062
604

RAKVERES

•

Otsime kohusetundlikku

mehaanikut. OÜ Motorhaus,

•Fir

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

010

lapse. Tel 5656

www.balticfibres.eewww.finebedding.co.uk

.

Elamiseks maja või korter. Hea
töö eest hea palk. Asume LääneVirumaal. Tel 5656 4680, 5699 0533

Tallinna mnt 25, 45301, tel. 32 95 680

•

•

•

Tapamaja vajab ajutist töömeest

aasta lõpuni

(lammas, veis). Tel

5290 266

MÖHRING
OÜ Balti Spoon

sS

GROUP

TOIDUKAUBAD

Möhring Group 'i koosseisu kuuluv OÜ Balti Spoon on üks
maailma juhtivaid spoonitootjaid. Toodame treispooni ja
höövelspooni erinevatest Euroopa puuliikidest. Meie tehases
Kuusalu lähedal Kupu külas töötab ligi 330 töötajat. Rohkem infot

firma kohta leiab meie kodulehelt

www.baltispoon.ee.

Seoses töömahu suurenemisega otsime oma
kollektiivi

TOOTMISTÖÖLISI:

OG ELektna AS võtab oma meeskonda

SEKRETÄRI
KES

'

-

-

spooni lõikajaid ja abitöölisi lõikusliinidele, kuivatite osakonna töölisi,
spoonimasina operaatori abi, laotöölisi
ning vannide osakonna töölist.
Töö on vahetustega.

-

-

on esmane kontaktisik meie klientidele ja külalistele, nii
vastab telefonile, suunab kõned ja edastab infot

telefonis kui

kontoris

registreerib sissetuleva ja väljuva posti, koostab kiljuja dokumente

korraldab ettevõttesisese infoliikumlse
teeb muudki sekretäritööd, aitab Ja abistab ettevõtte töötajaid

ME TEAME- ET
SEK RETA R

'

-

:

oskab väga hästi eesti keelt suuliseltja kirjalikult
saab vabalt hakkama kontoritarkvaras- excel, wordja outlook on

talle lihtne
kui vaja siis suudab ennast kehtestada
on positiivne Ja avatud suhtlemisoskusega ning hea koostöövõimega
on hea organiseerimisvõimega ning täidab ka rutiinsena tunduvaid
ülesandeid rõõmuga
-

-

-

Ootame sind kandeerima, kui oled vähemalt 18.
aastane, õpihimuline, kohusetundlik, täpne ja hea
tervisega.
Pakume omalt poolt väljaõpet oskustöölise
(spetsialisti) taseme saavutamiseks erinevatel
häid
spoonitootmisseadmetel,
püsivat
tööd,
töötasu.
Meil
on
töötingimusi
ja väärilist
tasuta
Tallinnast
transport
organiseeritud
Lasnamäe, Kiiu, Kuusalu. Koiga, Loksa ja Tapa
suunalt ning pakume ka igapäevast lõunasööki.

Tule tööle OÜ-sse Balti Spoon!
Kandideerimiseks

palume

saata

CV

aadressil

personal@baltispoon.ee.
Täpsem info personaliosakonna telefonil 6712 476.

motivatsioonikirja teemal “Mina sekretärina OG Elektras"
USAKS CV-le
OOTAME VEEL KA -palgasoov
'

Meie Juures ootavad sind sõbralikud kolleegid, võimalus

VAJAD TÖÖD?
OTSID TÖÖTAJAT?
Parim võimalus selleks on

oma ideid ellu viia, tõsta endakonkurentsivõimet ning
liikuda karjääriredelil ütesse poote.
Töökoht: Tobia küla. Rakvere vald

avaldada kuulutus Kuulutajas.
Tiraazh 15 000 ning kõik

Tööaeg: E-R 08.00-17.00

kuulutused nähtavad ka
interne~s

CV saatmine Ja lisainfo:

www.kuulutaja.ee

personal@ogelektra. ee
5334 0040, Toivo Murakas
www.ogelektra.ee

Võta ühendust 322 5090
reklaam@kuulutaja.ee

kandideerimise

tähtaeg: 22.11.14

Kuulutaja reede, 7. november 2014
KOOLITUS
Soomekeele vestluskursus
edasijõudnutele reedeti

•

18.00-19.30. Soome keel
lastele laupäeviti 11.00-12.00.

Inglise keel algajatele ja
taasalustajatele teisipäeviti
ja neljapäeviti 18.00-19.30.
Info ja reg. 5688 5251
VESTLUSKURSUSED

(20 tundi)
Inglise keel kesktase
(al E 10. XI)
•

•

Inglise keel algtase

(al K 12. XI)

Koidula tn 1

(Tsentrumi IV k)

kella 18.30 20.00.
Reg 5566 1419
–

Töö /Koolitus
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Tasub teada

Euromüntide võltsinguid on raske tuvastada
Igapäevases käibes on palju metallraha, seetõttu
ei pööra kaupmehed selle ehtsuse tõestamisele

eriti tähelepanu. Ometi tasuks seda teha, sest 10

kuu jooksul on Eestis tuvastatud üle saja võlts-

mündi.

Mari Mölder
Möödunud kuu lõpus avastati Jõgevamaal võltsitud euromünte kahes ettevõttes.
Üks kaupmeestest võttis kätte mõned 2eurosed ja talle
hakkaskohe silma, et müntidel on erinev serva rihveldus.
Kui rääkida kaupmeestega
rahavõltsingutest, siis tunnistavad nad, et enamasti
kontrollitakse
paberraha.
Igapäevaselt liigub kassasse
palju münte ja kliendilt raha
võttes asetatakse need kohe
sahtlisse ega pöörata tähelepanu turvaelementidele.

Kuidas eristada
võltsmünte ehtsaist?

jutised on selged ja servajooned teravad või mitte.
2euroste müntide puhul on
abiks ka servateksti uurimine. Müntide servade rihveldus ei ole riigiti erinev, küll
aga on eri nimiväärtustega
müntidel kasutatud servade
erinevaidrihveldusi (2eurosel peen rihveldus, leurosel
vahelduv rihveldus, SOsendisel stiliseeritud rihveldus
jne). Erinev on 2euroste
müntide servatekst ning erinevate riikide müntide rahvusliku külje kujundus.
“Peamiselt võltsitakse kolme
nimiväärtusega
münte:
ja kõige
SOsendiseid, 1-münte
rohmiväärtusega
üldiselt
ei võltsita. 2euroseid võltsitakse enim kogu euroalal,”
ütles MeelisMetus. Ta lisas,
etSOsendiseid võltsinguid

Kuidas siis eristada võltsraha
ehtsast? Metus soovitas igaühel uurida ning tunda raha
turvaelemente ja olla raha
võltsingut.
Enamik ringluses olevaist vastuvõtmisel tähelepanelik.
avastaKahtluse korral tuleb appi
mündivõltsinguist
takse sularaha töötlemise tavaline magnet, sest mõkäigus, muud juhtumid on ningad 1- ja 2eurosed võltpigem üksikud ja võrdlemisi singud ei ole üldse magnetimaglised, teised jällegi
harvad. Mingeid seaduspäkontrollimine
ei liialt
kindlasti olla põhiline müntide õigrasusi võltsingute ringlusse suse tuvastamise viis,” ütles
avastatakse meilvõrdlemisi jõudmisel ei ole. Metus.
vähe. Näiteks 2013. aastal ei Müntide võltsimise muudab Aparaate, mis aitaksid kaupmeestel kontrollida raha õigavastatud Eestis ühtki võltsi- 2-ja leurosed mündid on bitud SOsendist. metallmündid ning nende sust, müntide jaoks ei ole.
Võrreldes euroalaltuvastapuhul on kasutatud erinevaSee oleks ka ebaotstarbekas,
te metallide kihte. Lisaks on
tud võltsingutega ja arvestasest münte võltsitakse väga
des ringluses olevate müntimüntidel masinloetavad turvähe ja kõikide müntide mavaelemendid, üheks selliseks
on ka näiteks magnetism.
kem

Eesti Panga sularahaekspert
Meelis Metus ütles, et müntide turvaelementideks on
just nende servad ja servade
rihveldus, mille järgi on võimalik ära tunda suurem osa
võltsingutest. Samuti aitab
võltsinguid tuvastada vermimisekvaliteedi tähelepanelikum vaatlus, näiteks mündi
vermimise kvaliteedi visuaalne hindamine kas ku-

2euroseid.

Väiksema

de kogust, on võltsingute tase Eestis siiski madal. Aastas
avastatakse 150-160 mündi-

ni-

netilised.

keerulisemaks

nende

Esimene valemünt
2011. aastal
Esimene teade võltsimistunnustega 1- ja 2eurose kohta
tuli 2011. aastal, kui need
avastati Tallinnas sularahakeskuse rahasaadetise hulgast.

Mündid
Vasksetest müntidest on 1ja 5sendise serv sile, 2sendise serv aga soonega. Kuldsetest müntidest on 10- ja
50sendise serv sälguline
ning 20sendise serval on
seitse sälku vaheldumisi sileda pinnaga. 1- ja 2eurosed

komplekt GLORIA

komplekt KARMELA
3+1+1

1259.-

magnetiga

sulam,

komplekt SIERRA

nurgadiivanvoodi AVANA

saa

„Kuid

sinkontrollimine oleks ressursimahukas.

3+1+1

mündid sisaldavad nii kuldset kui ka hõbedast metalli,
leurose mündi serval on
kolm peente tihedate sälkudega osa vaheldumisi kolme
sileda osaga. 2eurose mündi
serval on peened tihedad
sälgud
ja sissepressitud
tekst, mis on igas riigis erinev. Eesti 2eurostel euromüntidel
on
servatekst
“EESTI" püsti ja ümberpööratult.
Täpsemalt saab euromüntide kujunduse ja tehniliste
andmetega ning pangatähtede turvaelementidega tutvuda Eesti Panga koduleheküljel.

komplekt FLORIDA 3+1+tumba

3+1+1

1049.-810.-499.625.-

nurgadiivanvoodi SORENTO

nurgadiivanvoodi CAMEL

730.-

720.voodi TOSSA

diivanvoodi TYRA

nurgadiivanvoodi BOSTON

nurgadiivanvoodi EMA-2

609.-

569.voodi SILVI

voodi DAINA

nurgadiivanvoodi MONZA

nurgadiivanvoodi BINGO

569.-

metallvoodi BELLA

540.kušett RAMUNE

kušett ARTEK

160x200

360.-

219.- 120.-al.

al.

kapp ALMA

99.-

210.-

70.-al.

kapp AMBROZIA

VALIK KUMMUTEID!
köök PRIMO

köök MODENA

299.-

al.

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

VALIK SÖÖGILAUDU!

köök MORENO

320.- 329.- 269.- al. 249.•

199.-

LIHTNE JA MUGAV

•

W W W

79.-

.

al.

tähendusga

ilustrave
on

70.-

*Pilt

JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

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

.

E E
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Tamsalu vald

Vallajutud: Tamsalu
Tänases vallajutus käime „maa“ ja linna vahet. Käisime külas

Tamsalu vallas, teejuhiks ja võõrustajaks oli
vallavanem Toomas Uudeberg.

Tamsalu vald
Pindala: 214,6 km2

Elanikke: 3808
(seisuga 1.01.2014), sellest
umbes 2200 Tamsalu linnas
Keskus: Tamsalu linn
Suuremad asulad:
Vajangu, Sääse, Porkuni
Vallavanem Toomas Uudeberg
Volikogu esimees Vardo
Arusaar

Aivar Ojaperv

Mälumängudes ja viktoriinides armastatakse aeg-ajalt
küsida: milline Eesti linn on
eksisteerinud kõige lühemat
aega? Juriidiliselt korrektne
vastus on Tamsalu.
Tamsalu pole muidugi kuhugi kadunud, aga tõsi see on,
et linna õigused anti neile
26. oktoobril 1996 (seni oli
Tamsalu sportlikkusest annab aimu vallavanem Toomas Uudebergi kabinet, kus on koha leidnud kõikvõimalikud karikad ja
Tamsalu alev) ja juba pärast
meened.
Fotod: Aivar Ojaperv
2005. aasta sügisel toimunud
hoolsalt,“
nustanud
kinnitas seid ragbiväljakuid, kuid see
duses ja vilja seal enam ei
kohalikke valimisi muutus ma nime kandnud vallaga ja vihje maale ja linnale käesala on tänaseks kahjuks varUudeberg.
vallavanem
„Koliitomavalitsuse
nimeks
sai
oleva
artikli
Tamsalu
ainult
hoiustatakalguses:
jahvatata,
Tamsalu linn kui haldusükjusurmavajunud."
he
linna
alt
9
külje
algab ligi
Tamsalu vald. Sellest siis ka vald on üks kahest Lääne-Vise. Ehitusmaterjalide tööstusus ajalooks, sest ühineti sakilomeetri
tervipikkune
omavalitsusest,
mille
halkoha
sisse
võtnud
ru
se
on
Porkuni ja Vajangu
dusalasse jääb nii maapiirE-Betoonelement. Tamsalu serada, millest 4,4 km on valLoomulikult
ei
koosne
Suvel
korraldab
gustatud.
kond kui ka linn.
EPT on alles, tegutseb siin
TEUAVERQ AUTOPESULA
samas vallamaja vastas, kuid vald Porkunis omanäolist Tamsalu vald vaid Tamsalu
Ootavad tööstureid
enam ei kuivenda see firma tünnisõidu võistlust. Selle linnast. ..Porkuni on üks Lääviimasega peab aga midagi ne-Virumaa kaunimaid kohhaagiseid,
metsa,
vaid ja
ehitab
koppasid."
„Oleme natukene üle kesksahkasid
mõtlema: tuleval suvel ti," kutsus vallavanem. „NaAUTOREMONT Veokite ja traktorite
mise Eesti vald, kui kõikvõiTamsalu linna lääneservas välja
gu teate, asub Porkunis eritoimub
see juba 15. korda,
malikke edetabeleid, mille on 27 hektari suurune töösVARUOSAD
rehvivahetus
koostamise metoodika on tusküla, kus praegutegutseb kuid uut tahku oleks vaja. vajadustega laste kool, mis
pidada.
Peab mõtlema,
vastu kuidas
edasi
11 mõned aastad tagasi mõisaja mõned
REHVITÖÖD
mulle jätkuvalt ebaselge, E-Betoonelement
elevaator.
Puksiirabi
hoonest uute kompleksi kosport
Uudbergi
sõnul
„Hetkel kahjuks uusi tulijaid
mitte lugeda," kinnitas vallaREHVID
Hea, et
ka
lis. alles
üsna
arvestatava
see
kool Porkunistööandsest
on
Tamsalu
inimestel
Haagise rent
vanem Toomas Uudeberg. pole, kuid
oleme selleks
jaga."
AUTOGAASI
„Viimaste aastatega oleme valmis. Kui investor tahab
ajal, kui palju suuremaValla teise serva keskuseks
suutnud päris palju ära teha tulla, siis palun, planeerinSEADMED
targutad ja
Vajangu, kus muuhulgas
tes
linnades
vaid
näiteks torude kapitaalne gud
tehtud. Eks sellega
tegutseb põhikool. Õpilasi
nagu
tööstuspiirole
ikka:
vahetus ja linnatänavate re- kuid
on kahjuks vähe
mont Tamsalus, uued torud konnad kasvavad täpselt seal
REGULEERIMINE
ja
Uudebergi
siastid
kätte
ehitasid
Uuvallavanem
sõnul
said maa sisse ka Vajangul, kus kasvavad ehk suuremate
tähenda koolimaja ainult
dekülasse loodusliku hokiKogu info Tamsalu autopesulast.
www.telavero.ee
Sääsel ja Porkunis." keskuste ümber. Aga kui
aabitsaõpetust. „Sama katuekpane, siis pole väljaku,“ rääkis ta.
Mõisa nimega Tamsal on Viõnge likku
juba
mingit
all lasteaed, kus praegu
Tamsalu, Koidu 13a, tel 5393 5540, 653 3360.
lootustki
kala
saada
sisteerib
mitu
aastat
kipeedia andmeil esmakordkäib
10 last, külakeskus, isegi
selt mainitud 1512. aastal,
oma
amatöörmeesAVATUD E-R 9-1 8, L, P kokkuleppel.
et ootame!" kond, mehed mängivad kaakülasaun."
kuid asula hakkas arenema Muide: järgmisel teisipäeval,
sa
ka omasuguste
Uudekülas
oli ka üks
vähealles 1876, mil valmis Tallinna-Tartu raudtee. Raudteepeatuse juurde tekkis esimeTamsalu piirkonnaalvi
ajaama, mis asub samuti kõne tööstus rajati lubjapõleelu- ja mitteeluhoonete ehitamist (vundamendid, fassaadid,
Tamsalu mängis tunneli peale jalgpalli
neks olevas tööstuspiirkontus ahjud.
katused, tehnosüsteemid, kinnistusisesed vee-ja
energia kättesaaNõukogude ajal muutus nas.
Aastaid oli suureks probleemiks
Tamsalu tõsiseks tööstuslindavusega seal kandis probkanalisatsioonisüsteemid, viimistlus)
Tamsalu linna läbiv raudtee. Või
naks. Lubjatehase kõrvale leeme olla ei tohiks.
täpsemalt: raudteel seisvad
hoonete, kinnistute, rajatiste hooldust ja remonti
tekkis
ehitusmaterjalide Tamsalu ja sport
rongid. Pikad kaubakoosseisud
ehituse omanikujärelevalvet, projekteerimist,
halvasid liikluse pahatihti tuntööstus, linna serva kerkis Tamsalu on spordilinn
detailplaneerimist
dideks, sulgedes mitte ainult
toona Eesti suurim ja praegu
olümpial
teadaolevalt suuruselt teine mist
6 autodele mõeldud ülesõidu.
ülesmõõdistusprojektide ja jooniste koostamist
sai
viljaelevaator. Suureks tööTamsalu sportlast, kes mitte linnaosast teise. Kui
ehitus- ja projekteerimishangete läbi viimist
kuidagi liikuma, tehes paaainult pole sündinud nimeveel
andjaks sai metsakuivenduparima teenusepakkuja leidmiseks
kilomeetrise ringi, siis julgemad jalakäijad ukerdasid
sega tegelenud EPT.
tatud kandis, vaid ka elavad ri-kolme
vagunite alt, alalhoidlikumad aga vandusidkurja.
juriidilist konsultatsiooni ja ehitusvaidluste lahendusi
Tööstusettevõtete, eelkõige seal reaalselt. Kui arvutada
..Kuimind 2004. aastal Tamsalu linnapeaks valiti (toona olid
enne ehitust, ehituse ajal ning garantiipehoodil
viljaelevaatori, mida kohalik välja elanike ja tippsportlasvald ja linn veel iseseisvad haldusüksused - toim.), siis võtsin
rahvas tänase päevani TERtesuhe, siis väga võimalik, et
eesmärgiks
probleem kindlasti lahendada," ütles vallavaKOks kutsub, teenindamiTamsalu on selles valdkonUudeberg.
Toomas
seks moodustati ligemale sapikalt esimene.
raamatupidamist, äriplaanide koostamist,
Järgnevat ei maksa võtta sõna-sõnalt, Uudeberg muheda
autost
koosnev
kolonn
jast
Tamsalus korralik spordijutuga aeg ajalt ka villast, kuid edasine lugu
kinnisvara ostueelset ülevaatust
hena viskab
(kuulus Tapa autobaasi alla - hoone, mis omal ajal sai
kõlab
umbes nii.
toim.). Elanike arv ületas
guse kombainikuuri rajatud
„Eesti Raudtee hakanud teemast kuidagi kinni. Meil on kevaTamsalus 4000 piiri ja sarnaujulast
oli EPT toonase diti linnapäev, nüüd juba vallapäev, ja otsustasime Eesti Raudehitustöölisi, palk kokkuleppel
selt paljude tööstuslinnadejuhtkonna kavalus: ujulaid ei
tee duellile kutsuda. Jalgpallis. Lubasin raudteefirma toonasele
ga mehitati vabad töökohad võinud nii väikesesse kohta
juhile Kaido Simmermannile,
neid rahule ei jäta,
Tamsalus
Asume
migrantidega.
nõukogude ajal ehitada ja
mängime seni, kuni tunnel valmis. Kolm aastat mängisime - al„Kahjuks on tööstus tänapaberites nimetati
guses võitsid nemad, aga pärast juba meie. Ilmselt julgenud
esialKontakttel:+372 58167712
gu kõigeks muukskui
seks kokku tõmbunud," tõneljandal korral
nad
kaotama tulla ja pidasid paremaks
Timo Tiisler
des Uudeberg. „Aga samas ujulaks.
tunneli ehitada."
on pea kõik loetletud ette„Elukeskkonda olemepaTamsalu jalakäijate raudteetunnel avati 2010. aasta kevadel
Tegevjuht
ehitus-projeht-järetevalve
võtted alles, tegutsedes küll
ajal.
Tamsalu päevade
outimtar@gmail.com
pisut teises vormis. Viljaelevaator on Tartu Veskite valveel
firmad
pisut
ning
eemal

et
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minna,
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Natali Lohk tõlkis
gruusiakeelse näidendi

MÕNE REAGA

sed ja kogemused. Võib-olla

Vanemuise teater avas

tänapäeva noored Eestis seda teemat ja materjali nii-

lavastusega „Armastan!
Armastan! Armastan!“

Rakvere lavastus
Mati Undi juubelinädalal
Eesti Draamateater tähistab kirjaniku ja lavastaja 70. sünniaastapäeva juubelinädalaga novembri lõpus, kus etendubka Mati Undi Rakveres lavale toodud näitemäng „Majahoidja“.
„See on lavastus, mida meie maja on hoidnud ja mis on
hoidnud meie maja
13 aasta jooksul on seda väikeste
pausidega ja mitte päris igakuiselt mängitud üle kaheksakümne korra ning repertuaarist maha kanda ei taha ega
raatsi me seda veel mitte,“ ütles Rakvere Teatri dramaturg
Anne-Ly Sova. „Sest lavastus on oma east ning mängukoha, ühe näitleja ja dekoratsioonide vahetusest hoolimata
endiselt elus ja ajas ning selle mängimine on pidupäev nii
näitlejaile kui vaatajaile,“ lausus Sova. Lavastuses mängivad Toomas Suuman, Üllar Saaremäe ja Erni Kask (pildil,
-

foto:

Lauri

Kulpsoo).

Tõnu Lilleorg

moodi ei võta. Mul on lapse-

augustis oma tänavuse
hooaja. Näidendi tõlkimise käigus avastas Natali Lohk, kelle ema on
gruusinlanna ja isa
eestlane, et mõned asjad kõlavad eesti keeles
teisiti. Lavalugu räägib
suurtest tunnetest ja
on mõjutusi saanud

põlvest üks sõjamälestus ja

kogemus ja nüüd see 2008.
aasta sõjamälestus ja kogemus. Need minuvanused
poisid, kes 2008.,kuus aastat
tagasi läksid sõtta ja sinna

jäid, nende elu jäi elamata.
Nende nägusid ja silmi mä-

letades... kui seda teksti lugeda,

Gruusia 2008. aasta sõ-

Tapa kultuurikojas näeb 16. novembril särtsakat komöödiatükki, kus kaaspeaosas astub üles Rakvere Teatri näitleja Eduard Salmistu (pildil paremal). Tükk vaatleb muhedalkombel kahe mehe sõbrunemist haiglapalatis, kui ootamatu terviserike on nende igapäevarutiini pausile pannud. Palatikaaslased on äärmiselt erineva sotsiaalse taustaga üks neist suurärimees, teine palgatööline. Haiglasviibimise ajal saavad meestest lausa südamesõbrad, mida
ei saa aga öelda abikaasade kohta, keda sunnivad distantsi hoidma nende vägagi erinevad majanduslikud võimalused. Teistes osades Marika Korolev, Katrin Valkna, Raivo
Rüütel (pildil vasakul), Alice Kirsipuu ja Allan Kress. Foto:
Teet Malsroos.
-

Natali, milline see tõlkimisprotsess oli?
Oli väga huvitav, kuna sain
tegeleda oma emakeelega.
Gruusiakeelt olen siiamaani
kasutanud vaid selleks, et
suhelda emaga, vanavanemate või sugulastega. Mul
avanes ikkagi väga hea võimalus süveneda kirjakeelde
ja kasutada mingeid sõnu,

Tegelased

tõlget
kas läheb liiga paisutatud
kordamisele.
aruta-ja
suur, ja küsis, kas Gruusias
ongi nii. Ma ütlesin, et ongi,
kõik räägivad ja suhtlevad ja
Kui

i9.oo Tapa

MiCkUUlR ujun ,Hf 4Nf« Ä»P

FfcOWf |lr

Kultuurikoda

võõras see hästi suurte tunotse väljaütlemine. Sakui noored näitlejad se-

nete

mas,

uuest aastast asusin
tõlkima, kokku läks poolteist
sembris,

da tegid,
kui nad oma

res nii väljendusid.
Kas tõlgiksid veel midagi?
Jah, see on hästi mõnus,
teeksin küll veel. Ma ei tahaks kiirustada, kui saaks rahulikult oma
te-

lugemisel?

Ikka, muidugi hakkab kohe
jooksma pilt, milline võiks

töö

ja kuidaskasutarääkiSaid ettekujutamist

ha,

tegelane
olla

da tõlkimise juures?
No ikka, osaliselt oli lihtsam,

,

SUDAiKOBRAD
/v
u-'
•

\

■■

\

%
EDUARD

iv *sJ

SALMISTU (Rakvere Teater), RAIVO RÜÜTEL,

VANA BASKINI TEATER
Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal.

KULTUUBIUTOVRTUSTE

ne

ja

mugav ning et laused

oleksid lihtsad ja loomuli-

kud.

Natali Lohk Lääne-Virumaa Keskraamatukogus.
Lavastuses mängib seitse
näitlejat, kes tänavu kevadel
lõpetasid lavaka ja Vanemuisesse tööle läksid. Noortele on võimalus üheskoos
arvan, energia
lustunne,
Ma
etjuhul
see
pluss, sellisel

jõud
on kindsuur

ja

on

misel olid aga kõik tegelasvõimendatud. Ma olen
mu enda omad. tundnud seda siis, kui kooli

kujud nagu
Esietendusel

kõik

polnud

mul

ajal tegime

sellist tunnet kunagi varem lavastust
olnud, et teadsin igat tege-

elasin neile kaasa
(naerab). Näitlejad olid väga
ära põhjendanud ja
välja toonud selle loo. Päris

laskuju ja

kõrvalt

oleks suurepärane. Ma

isegi mõtlesin, kui alustaks
omal käel, et hoida soojas

mängida vist eriti äge?

näidendit,
Kui
loeb
list näitleja
lähtuvalt.
Näidendi
tõlkita
kogu
pilti
oma
rol-

mõtleb

oma

...

Mis tõlkimisel silma jäi?
oli

küsimus

mängib, see muidugi aitas
sõnu valida. Minu arust on
omadussõnu gruusia keeles
rohkem. Ühte asja võib kirjeldada 20 sõnaga, mingites
asjades jäi mul eesti keeles
isegi nagu puudus. Sõnade
otsimisega oli tegemist, et
kuidas täpsemalt üle tuua.

see,

et

sõnavara

da

onke-

(naerab). Püüdsin mõelläbi selle, et ahah, mis

olukord

see on,

mida näitleja

keelde tõlkida.

Lapsed

võta-

vad rohkem vastu seda siirust ja avatust. Ühe ilusa laslugu. Ma ise olen niivõrd
kaugel olnud sellest gruusia
oleks

teloo
hea

eesti
väga

keelde
kihvt.

Tulekstõlkimine

leida

Aga selge ja tänu selle jutuajamise eest!
Jah, et „Armastan! Armastan!

mis
Kon,
as näidendis olieriti
puudutasid?

maailmale.

mulle endale kohe ei

mu

na

keelest gruusia keelde,
miks mitte. Mõtlesin kasvõi
gruusia lastelugusid eesti
eesti

Kust otsisid sõnu?
Otsisin sõnu oma peast ja
vaatasin ka sünonüümisõnastikust, mis variandid seal

ja

teks eesti keeles kena

jätkuma?
seda keelekasutust.
mida tõlkida, peaks
Jah, või tõlkida vastupidi,

Tekste,

kirjandusmaastikust.

kursusega

„Kuidas elad?

Ann?!“.

Esiteks

Foto: Heigo Teder

sõnakasutus on meenu. Tööd küll oli, aga ei
mitmed näitlejad nii-öelda erinevad, Gruusias võib ühe midagi ületamatut.
ära, jäin neid kuuasja kohta kümme sõna olla,
ostsid
lama ja vaatama. aga eesti keeles vähem. Näi- See pikk monoloog, kus
hästi

MARIKA KOROLEV, KATRIN VALKNA, ALLAN KRESS ja ALICE KIRSIPUU

IjQyy):

sin,et tekst ei tuleks ilukirEt mõte oleks välja
toodud, tekst oleks suupära-

see loomulik,
nooruses ja ki-

oli

kuud muude asjade kõrvalt.
Kui näitleja loeb näidendit,
siis tekib ettekujutus juba

janduslik.

oma tundeid ja mõtsee eesti keeles pa-

berile sai, hakkasin mõtlema, et issand, Eestis on nii

mis kohti,

|

16. november

väljendus
(lavastuse

teid. Kui

töötada.

Proovi-

Karjaga

emotsionaalne, öeldakse

välja

aega võttis?
korraldada,
mine
Kaua töö
tuli endal
Lugesin kõigepealt läbi det-

näitleja.

-

mõtlevad nii, see on normaalne, et ollakse hästi

must, süsteem, kuidas tõlki-

ise

Sven

sime,
kuidagi
ta, et
on
assistent
ütles T.L.)
nii

raskeks. Mul ei olnud koge-

teksti

laval mit-

ütlevad

ja

-

olen

oli

mel korral tüki pealkirja.
Naljakas, et gruusia keeles
lugedes oli see väga loomulik
õige. Kui ma selle eesti
keelde tõlkisin, mõtlesin, et

Teisest küljest oli see töö ka
võõras ja uus. Et tekst oleks
mängitav, arusaadav ja mõte
välja toodud see tegi töö

et

siis

-

da.

Tõnu Lilleorg

läksid,

lugemisel.

Tõnu Lilleorg

välja

ja

Ja lavastust vaadates,see poss Mikala rollis
T.L.), ta oli
(Reimo Sagor
väga tubli, mulle ta roll väga
meeldis.
klomp

jast.

mida olin juba unustamas.

Tapal etendub Vana
Baskini Teatri „Südamesõbrad“

kuidas neid koheldi

peksti
kurgus,
ja kuidas
isegi
laskmisele
nadesimesel
maha-

poiss

Mikala räägib sõjast,

seal tulid mul väga pisarad
silma. Aga ma saan aru, et
need on mu enda mälestu-

Armastan!" oleks sõnum

Kuulutaja reede, 7. november 2014
TEATRIARVUSTUS

Rakvere Teatri viktoriin „Kolmest
õest“ viib võitja viietärnihotelli

Külalisetendusele
tuleb särtsakas noortetükk
15. novembril näeb

-

seks,

suhtlus vanematega-

laval olemas ja enamgi
veel, otsekohesusega ei koo-

on

nerdata!“ ütles Baskin.

Tõnu Lilleorg

Esile tahaksin tuua lavakuon selline hea

junduse,

mis

vana kooli

mis ühes tudengikorteris vaja läheb.
Mingit eksperimentaalset

ressil 3 õde, Rakvere Teater,Kreutzwaldi 2a, Rakvere
44314.

Nagu mainitud, ilmuvad uued küsimused teatri kodulehele teisipäeviti: Kuulutaja avaldab samad küsimused trükiversioonis reedeti - ka viimati nimetatud allikast küsimusi leides on vastuste otsimiseks aega terve nädalavahe-

tus. Vastus

tinglikkust

Priit Pius askeldab kuuma pliidi ääres, kui Linda Vaher püüab

säilitada külma pead, hoides telefonitoru kõrva ääres.

Foto: Kell Kümme

lavakooli paari aasta eest ja
on koos oma kursusekaaslastega edukalt kanda kinnitanud prestiizhsses Tallinna
Linnateatris. Lavastaja Roman Baskini sõnul otsis ta
tükki kahte noort, andekat,
ilusat ja hea huumorimeelega näitlejat.

on vaimukas ning tegevus on
hästi keskendatud „siin ja
pole
lastel
korraldaelu
oma
praegu"
Kuigi tegemiseks lihtsaid
olekule. lahendusi,

hõljub tegevuse

ne helge

taustal selli-

meeleolu, mis tule-

neb tekstis sisalduvast huuja näitlejate nooruslimorist

kust

mängutuhinast.

Ehk tu-

leneb sarnasus „Algustega“
ka sellest, et mõlemad näi-

dendid on kirjutatud USAs
60ndatel?
Roman Baskini sõnul näeb
laval tõeliselt kaasaegset
portreed kahe inimese pingelisest teekonnast teineteisemõistmiseni.
"Põhiline
intriig nende vahel seisneb
selles, et tüdruk on otsustanud oma elu missionile pühendada, minna mägedesse
kohalikke õpetama ja on
kõik oma tundekanalid see-

siin ei kohta. La-

vakujunduse

autor

on

Ann

Lumiste, kes muide õpetab

Eesti Kunstiakadeemias.
Roman Baskini
on näilavakujundust

sõnul

dend lavale toodud sellisena,
et see pakuks huvi noortele

vanuses

16-26

eluaastat.

Ku-

aga tüki teemad on unina
versaalsed tegelaste tulevi-

kuplaanid,

suhted

omavahelised

armaslavaa-va-

ning muidugi
tus , võin alla kirjutada
vastaja väljaöeldule, et
-

tama
tasub
nadel
ja lahedatel.

tulla

kõigil

ka

peab

ülal toodud aadressile kohale jõudma kü-

simuse esitamise nädalale järgneval esmaspäeval kella
18ks.
Koos uute küsimustega avaldatakse ka eelmise nädala õiged
vastused.
Kokku

kõige sellega,

tust „Algused“. Tegelaste jutt

õhulisust, mis tuletab mulle
meelde Rakvere Teatri lavas-

oma. Tegevuspaik

on korralikult varustatud

toscandalil. Priit Pius lõpetas

Lavastuses on tunda teatavat

Rakvere Teatris jõuab Andres Noormetsa tõlgenduses lavale Anton Tšehhovi „3 õde“ draamaklassika tüvitekst
armastust otsivatest noortest naistest, kes on elu argipäeva kinni kleepunud. Etenduse puhul korraldab Rakvere
Teater viktoriini. Kuni 2. detsembriniesitatakse iga nädala
teisipäeval kolm teemakohast küsimust, millele saab vastata Rakvere Teatri kodulehel asuva ankeedi kaudu (http://www.rakvereteater.ee/viktoriin/) või posti teel aad-

tõttu lukku keeranud; poiss
aga üritab kõigest väest neid
lahti kangutada ja neiu seatud piirangutest läbi murda," selgitas lavastaja. „Äratundmisrõõmu on küllaga ja
naerda saab täiega. Kõik tabuteemad
vaba kooselu,

Rakvere Teatri suurel
laval suhtelugu „Armastus ei hüüa tulles“,
kus kaks tudengit tegutsevad nooruse tõmbe- ja tõukejõudude
meelevallas.

Etenduses mängivad pealinna teatrimaastikult pärit
noornäitlejad, kes mõlemad
on väikese vahega lõpetanud
lavaka ja tänaseks juba kenakesti tuntust kogunud. Linda
Vaher on tänavune lõpetaja,
tehes kandvas rollis kaasa
NO99 skandaalses lavastuses
„Mu naine vihastas", mida
võis suvel näha ka Bal-

toimub viis vooru ehk esitatakse 15 küsimust.

Nädala

parim vastaja
vastusele „3

Kogu

õde".

0

Cn

d

la-

vabapääset

on

peaauhin-

toranis

klaasi

Bordoo.

4. novembril avalikustatud küsimused
peetud mitmeid
"Kolme õe“ prototüüpideks

on

1.

Vene

õdedekolmikuid, kellega Tšehhov oma eluajalkokku puutus. Kes on aga need kolm Euroopa kultuuriloost tuntud
õde,

kelle

eluseikadest olevat Tšehhov

jutamisel inspiratsiooni

oma
näidendi kirammutanud?

2. ..Kolme õe" maailmaesietendus toimus 1901. aastal
Moskvas.

Mis

aastal

ja

õde"

millises teatris esmalavastati„Kolm
Eestis?

Eesti teatrite tšehhoviaana üheks märgilisemaks osatäitmiseks onkahtlemata Mikk Mikiveri kehastatud Veršikenin Eesti Draamateatri 1973. aasta lavastuses. Kes
hastas alampolkovnik Veršininit „Kolme õe" esmalavastu3.

aga

Kaduviku
Moskva
nimel!
Kunstiteatris?
ses

RAKVERES JAAMA pst 19
Avatud E-L kell 10.00-19.00
:f^TTTT
RU tn 6
Avatud P-N kell 10.00-19.00

r*/

Novembri lõpuni kõik TALVEJOPED,
MANTLID, KASUKAD ja TALVEPÜKSID
30% SOODSAMAD!
Info tel 5191 0237

mängu parimale

õhtusöögi
ja

UUED JA KASUTATUD

mm v

saab auhinnaks kaks

naks ööbimine kahele Tallinna viietärnihotellis Kolm Õde
veiniga hotelli res-

koos neljakäigulise

..

A

11

Teater

Vt

w

12
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Tasub teada

Rakvere Loomakliinik diagnoosib ja ravib
vad? „Viimasel ajal on kõige
suuremaks probleemiks ülekaalulisus, seda just koerte

Rakvere Loomakliinikus (Vabaduse 14) ravitakse
väikeloomi peaaegu nagu inimesi: patsientide
hädadele aitavad jälile saada röntgen, ultraheliaparaat ja mitmed teised diagnostilised vahendid.
Aivar Ojaperv
Vähe sellest: loomakliinikus

kuid lemmikloomade ravi-

arvel olevatel väikeloomadel miseks on kliinik kõige paon olemas ka oma ravikaart, rem paik," vastas Kädi Möldkus varasemad haigused ja
ravimid kirjas. „Selles pole ju re. ..Loomakliinikutes töötaon saanud korralimidagi imelikku
saame ku, just lemmikloomade
raja
kontrollida,
millal
missuviks
sobiva
väljaõppe. Kliinimilliseid ravimeid
nad
kasutanud.Loomaomanik ei kus on kohapeal olemas
pruugi ju ise mäletada ega diagnostikaaparatuur,
saateada, millist ravi tema lemme teha lõikusi eemaldada
mikule eelmisel korral anti, kasvajaid, põiekivisid jne.
meenutusest, et ..olid mingid Lemmiklooma kodus oleks
roosad tabletid", ei piisa," see suhteliselt keeruline ja
põhjendas Rakvere Loomakebaprofessionaalne, sest ei
liiniku loomaarst dr Kädi ole näiteks võimalust riistu
vad

arstid

-

gust

ravi

on

saanud,

loom

on

-

Möldre.

Kassidest-koertest
ja

konna

tuhkruteni

Nõukogude ajal

sõitis loopõllule või

maarst villisega
lauta

ja

sooritas

protseduurid.

si-koera

kilp-

vajalikud

Või siis kas-

juurde koju. Miks
tänapäeval
loomakliinikud, mille poolest need pa-

remad

on

on kui

„rändtohtrid“?

„Kariloomadega

tegeletakse
ja laudas,

jätkuvalt põldudel

steriliseerida jne. Kui loom

tuleb kliinikusse vaktsineerimisele, teeme talle ka korraliku ülevaatuse ninast sabani."
Rakveres on kaks loomaklii-

nikut, neist üks tegutseb Vabaduse tänaval. Lemmikloomadele „koduvisiite“ tegevaid üksiküritajaid teadaolevalt pole.

Kädi Möldre räägib, et lemmikloomadele toitu valides tasub
muuhulgas jälgida, kui vanale kassile või koerale toit on

mõeldud.

(see on siinkirjutaja ebaõn-

nestunud katse nalja teha)?
..Kusjuures ma olen alligaahilised patsiendid on koerad torite ja krokodillide raviga
ja kassid. „Kariloomadega kokku puutunud," vastas Käme ei tegele, kuigi baasharidi Möldre muiates. „Saaksin
näinud,
dus on loomaarstidel sama, hakkama,
täiendada.kuid
Olen enne
ravima
kui-

Rakvere Loomakliiniku põ-

ja

kui

tarvis,

siis saaksin

ka

asumist

tuleks

end

pisut

veise või hobuse ravimisega das krokodillilt verd võeti ja
iseärasuste
tõttu
Kroko-ei
hakkama," kinnitas Möldre. teatud sisse
Lisaks kassidele-koertele on dilli selle protseduuri ajaks
talteisigi lemmikloomi tul- ei uinutata, vaid ta peab olesüstla
saa
seda

nudravida. ..Näiteks on meie

käinud kilpkonnad,
tuhkrud, küülikud, deegud,

maväga

juures

tud.

teha

et

nii,
võtad.

pistad

korralikult fikseeri-

Verd saab temalt võtta

vaid saba alt."

küllap
jne.
haigused
ja
hiired-rotid
Eksootilised
saaksin Millised
kasse
alligaator
patsiendid
oleks või
endalegi
koeri
kõige
rohkem
vaevakrokodill
põnevad,

hakkama."

Aga

„Mõni klient kipub küll kurtma, et kliinikus on teenused
kallid, aga ega me siis jonni
või ahnuse pärast raha küsi:
maja

vajab

puhul,“ lausus loomatohter.

sort sobib. Samuti on lem-

„Kassidel, eriti vanematel
isastel, on põieprobleemid.
Koertel on sagenenud allergilised haigused. Palju on
viimasel ajal ka loomi, kellel
on kasvajad, eriti piinab see
vanu emaseid kasse ja koeri.
Põhjuseks see, et omanik on
edasilükkamiseks
innaaja
manustanud loomale pika-

mikloomatoite erineva maitsega, aga kas looma jaoks on
see üldse tähtis? Äkki on „kalamaitse" ja „kanamaitse“

parajasti saadaval pole. Kuid

“

Erinevad maitsed pole
inimeste lõbustamiseks
Hiljuti hakkas Rakvere Loomakliinik müüma lemmikloomatoitu Hill's. Royal Canini kõrval on HilPs teine

kuni

-SO»8

ma vanus

see-

juhtu

kist-konservist

teda

aga

toita

ei

Laada 18, Rakvere
E-R 9-18 Tel: 32 23 908
L
P

d

9-15
10-15,

d

»

*

aluspesu

u
KõIRIdelS

valik kingi
ja saapaid

kõik

-

ülalpidamist.

*

Uus kaup!

pane neile erineva maitsega
konservid ette ja näed, et
nad nuusutavad kõik läbi ja
valivad siis ikka ühe kindla
välja. Muidugi, kui toitu eest
pannaksenahka."
lõpuks
ei võta,
järgemööda
Ka toidupakile märgitud loopole Möldre kinni-

tuntud ja ajalooline lemmikloomatoidu bränd maailtusel laest võetud...Näiteks
mas. Rakvere Loomakliinikasside seedimine muutub
vanuse tõustes. Vanematele
kus on müügil nii HilPsi tavasari kui kliinikumi- ning kassidele mõeldud toitu on
kergem seedida. Muidugi ei
ravisari. Hill'si sarjas on olemidagi, kui
mas ka Z/D Ultra toit, milles
proteiin on hüdrolüüsitud nior-kõuts sööb täiskasvanud kassile mõeldud toitu,
väikesteks osadeks, et orgakassipojale mõeldud panism ei tunneks seda ära kui
kui
leallergeeni allergiast
tasu.“
vinud loomahaigusest oli ees
pool paari sõnaga juttu.
Loomatoitudele, sealhulgas

lõhnad, lõhnaveed, dušlgeelld kindad, mütsid

sokid

lemmiklooma-

rida.

]

asscOäte

üks

ajaliselt hormoonpreparaate, mis on otseselt seotud
kasvajate tekkega. Palju ohutum on lasta loom sterilisee-

A

93^qS

lihtsalt

omanikele mõeldud mäng,
kassil või koeral on maitsest
suva, peaasi et kõht oleks
täis?
..Teevad ikka vahet," vastas
Kädi Möldre maitset puudutavale küsimusele. „Kuigi tõsi on ka see, et loom ei jäta
end nälga, kui lemmiktoitu

Foto: Aivar Ojaperv

aparatuur on kallis," lausus
Kädi Möldre.

Hills`ile, on sageli peale märgitud, kui vanadele või noortele loomadele üks või teine

-20VS
talvesaapad
ja peokingad

Uus
kaup!

Suur
Suur valik!
Slanellsärgid

NORDIC
suurused
kuni SXL
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Uus kaup!

päevasärgid
ka suured
suurused
N

Uus

kaup!
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rahakotid

Suur
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soodustus kehtib kuni 13.11.2014

REGISTREERI ENDALE
KLIENDIKAART JA
SAA PALJU HÄID
SOODUSTUSI!

TAXFREE!
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n
v

¥

Globa* Blue
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Teeme kohapeal
uusi ehteid ja

vanad korda!

Reklaam 13
Pakkumised kehtivad kuni 13.11.2014

teksapood!

Teksapüksid
meestele, naistele

E-R 9-17

ja

lastele,

lai valik meeste
kampsuneid
T-särgid, topid pluusedjpm,
Rakvere Tsentrum, Koidula 1, ll korrus,tel 322 3965

Gillette Mach3
varuterad 4tk
Mach3

Gillette Fusion Proglide
varuterad 4tk

raseerija

raseerija

1 tera

1 tera

+

+

16.80

28.80

9.80

18.80

Gillette Mach3
aluseta
Brazil

raseerija

1tk

5.78

UUED TOOTED

Proglide

Gillette Fusion ProGlide
raseerija
1 tera

9.48

6.48
Gillette Mach3

GilletteFusion Hydra

raseerimisgeel

raseerimisgeel

Irritation
Defence
200ml

Sensitive
200ml

4.88

3.98

3.38

Dušigeel Dove
Men+Care
Clean Comfort

Deodorant
Rexona Men
Invisible

ja Extra Fresh

Black White

250ml

150ml

16.90

&

2.64

3.18

1.98
7.92

€/L

2.28

€/L

15.20 €/L

Deodorant Rexona

Pulkdeodorant Rexona

roll-on for men

stick for men

Invisible
Black & White

Invisible
Black & White

50ml

50ml

2.48

3.18

2.28

2.28

45.60 €/L

45.60 €/L

VÄÄRT

KINGIIDEE
ISADEPÄEVAKS!
Tule vaata ka teisi häid pakkumisi!
Rakveres Turu Kaubamaja II korrus
Tapal Grossi Tööstuskaubad, Jaama 1
Väike-Maarjas Grossi Tööstuskaubad, Pikk 9
-

-

-

5.88

3.98
19.90 €/L
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16 Kuulutused

Kuulutaja reede, 7. november 2014
Rakvere, Turu plats 5, II korrus
Tel 32 23 601 faks 32 23 559
rakvere@uusmaa.ee

AITAME MÜÜA
KINNISVARA LÄÄNE-VIRUMAAL

Vihula

üp
ai,
m2,
39,9
v, Võsu
krunt

www.uusmaa.ee

Olev Rohumäe
kutseline maakler
Tel 5333 1805

olev@virumaainvest.ee

Helve Kesküla

Urmas Saarmets

511 6466

511 0478

Mare Aros

Anu Veldre

Merle Nagel

maakler

maakler

maakler/hindaja

528 8670

501 3658

58 003 648

Rakvere, Ussimäe, Pagusoo 5, üp

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 15, 27m2,I k H:
3900 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Hommiku pst, I k, 25 m2, ahiküte H: 1700 € 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, Lennuki 4, üp 40m2, III k,
H: 14800 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Side 6, üp 36,6 m2, I k, H:
23 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Lai 1, IV k. üp 44,1 m2 H:
25 000 € tel 58 00 36 48 Merle 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 Helve
Kadrina v, Männi tee, II k, üp 53,8
m2, H: 2500 € tel: 58 00 36 48 Merle
Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5 m2,
I k H: 7300 € tel: 51 16 466 Helve
+

+

Rakvere, 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
+

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
+

PINDI KINNISVARA

Eino Vaher
maakler
Tel 553 0227

galli@virumaainvest.ee

eino@virumaainvest.ee

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE
MÜÜA KORTERID

maakler/hindaja

maakler
Lääne-Virumaa/ Tallinn

Galli Wölfert
maakler
Tel 506 3921

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

Müüa Rakveres rahulikus piirkonnas
Kunderi 1 omae~e kinnise hooviga kahekordses renoveeritud puitmajas 3toaline ahikü~ega korter. Keldris puude
hoidla. Maja vastas park, kuhu planeeritakse tennisekeskust. Kesklinna mõne
minu~ tee. HIND 45000 EUR. Helista
53331805 Olev

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

Müüa Peipsi ääres Kolkja külas 8-korteriga elamust esimesel korrusel renoveeritud 2toaline korter. Korteris ahiküte ja
kuivkäimla. Maja ümber avar aed, kus
kaev, puukuurid ja abihooned. Korteri
omaniku poolt ehitatud ka saun (21
m2), mis seisab eraldi krundi ääres. Sobiv koht aastaringseks elamiseks või suvekoduks. HIND 22000 EUR.
53331805 Olev

sasutused läheduses. Korter maja kes-

kel, võib ehitada mitmesugused kütmis-

viisid, gaas, elekter, õhksoojuspump.
HIND 10500 EUR. Helista 5530227 Eino

ÜÜRILE ANDA
€

+

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

Renoveeritud elamu linna lähedal.
Rakvere v, Päide küla, Sipelga
Hind 54 995 € UUS HIND!
3-tuba, 82,3 m², krunt 1500 m², ahiküte, saun, dush, kasvuhoone.
Margus Punane: 504 9998

Maja aastast 1925!
Rakvere, Kunderi 16
Hind 35 000 € UUS!
3-tuba, 85 m², krunt 1298 m², ahiküte, El 380V.
Margus Punane: 504 9998

Kena vaade südalinnale!
Rakvere, Koidula tn 7
Hind 39 990 € UUS HIND!
4-tuba, 83 m², korrus 3/4, uued aknad, parke~, keskküte, kamin.

Veeda jõulud unistuste
maakodus!
Roela vald,Rünga, Matsi
Hind 38 000 €
4-tuba, 120m², rehielamu

Margus Punane: 504 9998

Nele Lauk: 56975217

MÜÜA ÄRIPIND

kasutatud riiete äri). Sobiv
ruum kaupluseks, bürooks, teeninduseks või väiketootmiseks. Ruum sobib ka
ümberehituseks korteriks. Muud pinnad
majas on kasutusel elamispindadena.
HIND 22000 EUR. Helista 53331805

Müüa 2toaline avara planeeringuga kor14.. Avar
köök, dušširuumis põrandaküte. HIND
8000 EUR. Helista 5063921 Galli
ter Kunda kesklinnas, Kasemäe

MÜÜA MAJAD

huvitava arhitektuurilise lahendusega villa tüüpi elamu Rakvere
Tammiku ääres Õie 14. Maja kolme korrusega ja Majal vesi põrandaküte, vannitubades ja tuale~ruumides elektriga põrandaküte, majas tsentraalne tolmuimeja. Maja
on avar ja valgusküllane, ehitatud eriprojek~ järgi. Krundi suurus 1 881 m² ja maja
kogupind 436,5 m². HIND 298000 EUR. Helista 53331805 Olev
Müüa omapärase ja

Müüa mugav ja ilus 4toaline korter Haljala keskuses Tallinna mnt 20. Lähedal

bussipeatus, kool, lasteaed, kultuurima-

ja, kauplus, noortekeskus, laste mänguväljak kohe maja taga. HIND 27500 EUR.

Helista 5063921 Galli

Unistuste kodu avara krundiga!
Kase 11, Tõrma küla, Rakvere vald
Hind 45 000 €
3-tuba avatud köögiga, Krunt 4443
m², garaaž
Nele Lauk: 56975217
Müüa 2toaline rõduga korter Tamsalus,
Ääsi 17. Korter on renoveeritud 2 aastat
tagasi. Vannitoas ja wc-s on põrandaküte, aknad, uksed vahetatud. Korteri
juurde kuulub keldriboks. Porkuni järv 5
km. HIND 9000 EUR. Helista 5063921
Galli

Hind 38 500

€

3-tuba, 61,0 m²,
korrus 1/5,
Nele Lauk: 56975217

nipaika, 2 tuale~. Kõrvalhoones saun, garaaz ja kelder, tuale~ ja suvetuba. Ümbrus
vaikne. Krundi suurus 2100 m2. HIND
121000 EUR. Helista 5530227 Eino

Kodu Rakvere kesklinnast 10 km
kaugusel! Hulja, Kooli tn
Hind 15 000
Kin. 2000m², ep 73m², köök, 3 tuba,
€

Müüa 2toaline korter Rakvere südalinnas Kroonikeskuse vastas Adoffi12. Kõikides tubades põrandal parke~ ja aknad
vahetatud. Majas tegus korteriühistu,
korteri juurde kuulub keldriboks, parkimine on maja taga. HIND 28500 EUR.
Helista 5063921 Galli

Vali renoveeritud kodu!

Rakvere, Võidu 88

Müüa privaatne maja Rakvere linna piiril
Rannapungerja mnt 4. Kvaliteetselt remonditud, majas on 4 tuba, suur köök koos
köögimööbliga, aias viljapuud, majas 2 pa-

Tapa,
000 €
Tapa,
000 €

2toal., Rakveres Kungla 6, 49,4 m2, I
kom.maksud tel:
k, mööbel H: 170
50 13 658 Anu

Vali linnalähedane elumaja!
Aru 20, Piira
Hind 39 900 €
4 tuba, üp 92 m², krunt 1570 m2, võimalus töötada põllumajanduses
Taivi Kask 5567 1233

Müüa Rakveres Adoffi2, hubane, soe ja
suurepärase vaatega 2toaline korter südalinnas. Toimiv korteriühistu. Mööbel
võib sisse jääda. HIND 21900 EUR. Helista 5530227 Eino

tel: 51 10 478 Urmas

Pikk 58, krunt 3193 m2, H: 20
tel: 51 10 478 Urmas
Pargi 15, krunt 2821 m2, H: 49
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 5110478 Urmas
Vihula v, Võsu al, üp 39,9 m2, krunt
754 m2, suvila, H: 29 000 € tel: 58
0036 48 Merle

Ehita maja oma soovide järgi!
Aru 16, Piira
Hind 16 900 €
2 tuba, üp 140,50 m², krunt 1608 m2,
võimalus töötada põllumajanduses
Taivi Kask 5567 1233

Müüa Rakvere kesklinnas tupiktänavas

Mare

€

Taivi Kask 5567 1233

(endine

Merle

tel: 51 16 466 Helve
Vihula v, Annikvere k, üp 130 m2, krunt
2966 m2, eksklusiivne hoone! H:
79 000 € tel: 51 16 466 Helve
Laekvere v, Rahkla k, üp 66,9 m2,
krunt 5546 m2, saun H: 20 000 € tel: 58
00 36 48 Merle
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, üp
93,4 m2 H:22 000 € tel 58 00 36 48
Merle
Rägavere v, Põlula k, krunt 65068 m2,
üp 109,7 m2 H:45 000 € tel 5800 3648
Merle
Rakvere, J Kunderi, üp 112,8 m2, krunt
1068 m2,7 tuba H: 39 800 € tel: 58 00
36 48 Merle
Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 m2,
H: 25 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Vahakulmu k, krunt 1 ha, H: 13
000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Rägavere k, krunt 3 ha, H: 18
000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 ha, üp
117m2, H: 18 000 € tel 5110478 Urmas
Tapa, Koidu tn, k 911 m2, H: 46 000 €
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Õhtu pst, k 2750 m2, H: 29 000 €

trepikoda, fonolukk

Võidu tn 39a esimesel korrusel äripind

Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, üp
93,4 m2 H: 22 000 € tel: 5800 36 48

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!

Naudi vaadet linnale!
Võidu 84, Rakvere
Hind 34 000 €
4 tuba, 78,2 m², korrus 5/5, suletud

piirkonnas, kauplus ja muud teenindu-

Helista

Mare

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 3648 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 5288 670

Veltsi tee 11, Veltsi
Hind 9 900 €
4 tuba, 79,7 m², korrus 3/3, ahikü~e
ja aiamaa võimalus
Taivi Kask 5567 1233

Müüa Vinni vallas Pajus~ alevikus Linnu
7, 3toaline keskmises seisukorras möbleeritud korter. Majas asub rahulikus

+

Rakvere, Näituse, üp 96,4 m2, maja

Võta kulud kontrolli alla!

esik. Trassid krundi ääres. Viljapuuaed.
Tel 53 910 678, Triinu

Majakene mere ääres!
Vergi küla, Vihula vald

Hind 59 900 €
Kin. 1398 m², maja netopind 38 m²,
kiviaia ja ~igiga kinnistu. Meri 80 m.
Tel 5391 0678, Triinu

Müüa maja Rakveres, Vahtra 89, vajab
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

remon~,

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

Margus Punane
Tel 504 9998
tegevjuht

Triinu Heinluht
Tel 5391 0678
maakler, hindaja

Tõnu Kuhi
Tel 502 2114
kutseline hindaja

Taivi Kask
Tel 5567 1233
maakler

Nele Lauk
Tel 5697 5217
maakler

Kuulutaja reede, 7. november 2014
6900 €. Tel 5551 8067, Roza
Müüa armas palkmajake ViruJaagupi alevis. Krunt 650 m2, otse
omanikult. Helista ja küsi lisa tel
5079 984
Müüa maja Viru-Jaagupis. Hind
18 000 €. Tel 5529 619

KINNISVARA

•

Müü a soo d sa hi nna g a
Tapa ja Tamsalu linnas ning
vallas er inevas seisukor ras
n i n g er i neva suuruse g a
1 4 to ali s e d ko r t e r i d n i n g
majad. Täpsem info: mob 5110
478 või 322 0106, e-post: urmas.
saarme t s @ p i n di . ee U rmas
Saarmets, Pindi Kinnisvara
A S. Ai t a n t e i d k i nn i s v a r a
ostmisel ja müümisel, võtan
müüki teie korteri või maja,
kinnisvaraalane konsultatsioon

OÜ KK-Rideen
685
Tel 51 64

•

rendipinnad@hot.ee

300 m². Hind 275 000 eurot

-

Müüa enam jaolt renoveeritud
maja koos kõrvalhoonetega Rakke
va l l a s ( 5 k m k au gu s e l ) . Maja
üldpinda ca. 60 m2, kogu krunt
2,067 ha. Täpsem info 5382 8372
Müüa maja Ulvis Rägavere vallas
Lääne-Virumaal. Info telefonil
•

Müü a Ta m s a l u s a h i kü t t e ga
korter. 2/2, 37 m2, remont lõpuni
tegemata, kuur, keldriboks, kom.
maksud 16 €. Hind 2950 €. Tel 5551
8067, Roza
•

5393 5570
Müüa elamukrunt Käsmus. Tel
5568 6385
Müüa maa Karepa külas (3,7 ha).
Hind 37 000 €. Tel 5394 4558
•

•

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

5083 305

+

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 2toalinek.m korter
Rakveres Lennuki tn. Üür 120
kom.maksud. Ettemaks 250 Tel
•

€ +

€.

5742 4103

Ü ü r il e

an d a

2t oa li ne

ahiküttega korter L-Virumaal
Laekvere aleviku keskuses heas
t e e n i n d u s p i i r k o nn a s, I k o r.
dushshinurk, aiamaa kasutamise
võimalus, sobilik ka pensionärile.
Üür 65 Info tel 5073 918

:

;

Müüa Toyota
Tel 5646 8055
•

;

valuveljed (R16).

Müüa kasutatud plekkveljed
(4 auku) koos naastrehvidega
185/65R14. Tel 5550 4235
•

Müüa väga korralikud rehvid
(8 mm, 4tk) 185/70 R14. Tel 5566
9310
Müü a t a l vere h v id k oos
ve l g e d e g a 17 5 / 7 0 R 1 4 ( Fo rd
Mondeo, 4 auguga). Tel 5561 9895
Müüa paat. Tel 5199 7910
•

•

•

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

Müüa remonti vajav maja (100
m2) Lasilas koos 2,24 ha maaga.
Hind 30 000 Tel 5596 8282
•

Anda üürile 3toaline k.m korter
Rakveres Kungla tn. Hind 200 €
kom.maksud. Tel 5218 177
•

+

Anda üürile 3toaline korter
Rakveres. Tel 5098 261
•

€.

•

Anda üürile möbleeritud kõigi

•

•

€.

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

Müü a varuosa d ek s F or d
Transit Mondeo; Escort VW
Vento; Golf Passat Audi 2,5D,
Shkoda Felicia, VW Caddy 1,6 B
99.a, sõidukorras, ülev., valge. Tel
5558 5956
;

Müüa Tõrma külas elamumaa mugavustega 3toaline korter
(1,26 ha). Läbi jookseb oja, mille Arknal (5 km Rakverest) otse
ä ä re s p o o l e l i o l ev s u ve m aja, omanikult. Info tel 55 533 033
elektriliitumise võimalus krundi
Üürile anda 3toaline korter
piiril. Rakvere kesklinna 4 km,
Müüa 1toaline korter Vinnis
Kundas. Tel 5667 0309, Vera
piirini
linna
Tel
5229
233
1,6
km.
Vannituba
WC
eraldi,
(39 m2).
ja
Anda rendile maamaja Laekvere
suur rõdu, õhksoojusküte, uued
Müüa või üürile anda garaazh
va ll as M uu g a l R a j a k ü l as .
aknad. Tel 5038 032
Rakveres Ly poe taga. Tel 5386 6881
Möbleeritud, vesi-ja kanal. sees
koos saunaga. Info tel 5270 058
Müüa või anda üürile 1toaline
korter Kundas Mäe tn 14. Tel
4-30 töömeest saavad öömaja
Ostan garaazhi Rakveres. Tel R akv ere k es k l i nn a s. Ko r ra l ik
5220 305
5558 8135
elamine. Tel 5164 685
Müüa 1toalinerõduga korter (43
Ostan garaazhi Rakveres, võib
m2) Rakkes. Tel 5675 0239
Müüa Rakveres L. Koidula tn 9
1toalinekorter (31 m2), 3/5. Hind
17 500 Tel 5551 8067, Roza

Müüa VW Multivan 95. a, ls
235 000 km, 1,9TD, kõik lisad
webasto, kaasa jooks naelrehve.
Sõidukorras, ökonoomne. Tel
5145 796
•

•

•

•

Ostame igasuguses tehnilises
s eisukorras auto sid, võtame
ARK-ist arvelt maha. Tel 5500 724
Ostan Vene võrri, K-125 -175
mopeedi, jalgratta, nende osi.
Tel 5031 849
Motopood ostab jalgrattaid, ATVsid, mopeede, sääreväristaja
selle mootori. Tel 5648 6638
•

•

•

-

Ostan VA Z ide uusi plekke,
il u kil p e Ve n e a e g s e i d uu s i
rehve. Tel 5157 395
•

-

,

•

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

•

•

vajada remonti. Tel 5145 796
Ostan remonti vajava garaazhi
Rakveres. Tel 5550 0588
Ostan garaaz hi Kundas. Tel
5579 457
•

Müüa 2toaline korter Rakvere
kesklinnas Laada tänaval. Hind 21
000 €. Tel 5342 2880

Vahetada 2 3toalist korterit maja

ÄRIPINNAD

Müüa või rentida
Lille põik 18, Rakvere
Üldpind: 1 000 m², krundi suurus:
2 800 m². Hind 235 000 eurot

Müü a 2 t oa li ne a h i
ja
e l e k tr i k ü tt e g a k or t er v ä g a
soojapidavas 8 korteriga majas
Rakveres Ilu pst 6, 42 m2, II korrus,
•

€.

€.

Müüa 2toalinekorter Rakveres
Lennuki tn, III k., üp 39 m2. Hind
15 900 Tel 5884 1397
M üü a S õ m e r u l 2 t oa lin e
keskküttega korter. Tehtud san.
remont. Järelmaksu võimalus.
www.kv.ee/2416694.Tel 5624 4605
•

€.

•

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

6756
N oor p ere soov i b os t a
k run d i v õ i m aja R a kve re s ja
selle lähiümbruses (ca 10 km).
Pakkumised saata om@neti.ee või
tel 5852 0050
•

OÜ Netcom
Baltic Kinnisvara

Müüa või anda üürile värskelt
remonditud 2toaline keskküttega
korter (48 m2) Tamsalus Sääsel.
Otse omanikult. Tel 5217 551
•

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

ostab metsa ja
talumaid,
metsaraiet.

Müüa 2toaline ahiküttega korter
Laekveres (II k., remonditud). Tel
5340 5688
•

Hinnad väga head!

Tel 5666 0375

Müüa 3toaline ahiküttega korter
Näpil. Tel 5556 3144
•

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

Müüa 3toaline remonti vajav
korter Jänedal. Aknad vahetatud.
Esimene korrus. Hind 13900 €. Tel
5262 267
•

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

eurot

Müüa või anda üürile 4toaline
korter Võidu tn 76 (75 m2). Tel
5665 5802
•

Müüa 4toaline mug. korter
Rakveres Pagusoo tn (V korrus,
kamin). Hind 38 000 Tel 5557
•

€.

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

KA TEISI
VEEL
VAATAPAKKUMISI
MEIE

CITY24.EE

5145
•

M üü a H a l j a l as 4 t oa lin

S oov i n üü r i d a 1t oa li se
möbleeritud korteri Tapal. Tel
•

e

renoveeritudkorter. Tel 5568 6385

Müüa 4toaline korter Tamsalus
Ääsi tn 17. San.remont tehtud,
toad eraldi, 2 rõdu, 1/5. Võtmed
kätte notaritehingu päeval. Hind
•

•

5594 3759
S oov i n üü r i d a 3t oa l i se
a h i kü tt e g a ko r t er i v õ i m a ja
Rakveres või selle lähiümbruses
•

hilisema ostuvõimalusega. Tel
5621 9884

BMW E46
BMW E46 coupe

94

86
92-95
95
96-98

-05

2,0TD

I,9i

00

3,2i/sut
2,3i aut.
2,4/3,3/2,5TD

CHRYSLER CROSSFIRE
CHRYSLER VOYAGER

CHRYSLER VOYAGER
CITROEN XSARA 5ust
CITROEN C2
CITROEN C3

-97

97
00
06

1,4

1,0i

03
-04

2,0HDI
DAEWOO NUB IA car
1,6i
DAEWOO MATIZ
0,8i
CITROEN C5

94
99

1,7D
1,6i

FIAT TIPO

FIAT BRAVO 3 ust
FIAT PUNTO
FIAT MAREA s ed/car

88

95-98

1,2i

-05
96

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

FORD TRANSIT
FORD TRANSIT
FORD MONDEO

02
91-94
93-04

98

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

86-98
87-98
84-95
-99

FORD SCORP IO sed
FORD FIESTA
FORD FOCUS

FORD PROBE GT
FORD COUR IER
HONDA CIVIC 3ust/sed
HYUNDAI ACCENT 3 ust

90

2,2 turbo/2,2i

1,3i
1,3/1,5i/aut
1,3i

-99
-98
00
93
-97

HYUNDAI PONY sed/3ust 1,5/1,3
HYUNDAI ELENTRA SONATA

08
99
97
01

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

97
06
85-95
92-98
-02

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

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

MAZDA XEDOS 6
MAZDA 6 sed
MB CLK

92-94

2,0V6
2,0

02
97-04
-99
93-00
97

-97

-00
85-00
88-96
97-00

-07
95-00

3,0i

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

1,4i/1,6I
1,4i

PEUGEOT 406 sed
PEUGEOT BOXER
PEUGEOT 206 3ust

01
90
-02

86-95
02
92
92
87/91
09

99
89

-02
99
05
83-95

1,1

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

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

SÕIDUKID

1,6i/2,0i

ROVER 620/416
SAAB 9-3 3 ust

V o l vo s õid uau t o d e
kompuutri keele vahetamine.
www.vdash.planet.ee. Tel 5278
313

SKODA FELICIA (5ust)

SAAB 9-5 car

•

Müüa Audi 80 88. a 1,8B. Ei ole
arvel, kuid sõidukorras. Tervelt
või osadena. Uued pidurid. Hind
kokkuleppel. Müüa MB 123 2,0
diisel 84. a, sedaan, kere läbi, tehn.
korras, naelrehvid all. Hind 350
Tel 5597 5882
Müüa Audi 801994. a 2,0 85 kW

AUTO
KLIIMASEADMETE
REMONT JA

•

bensiin ja Ford Turnier 1997. a
diisel. Tel 5561 9895

Mü ü a F o r d M o n d e o 2 0 0 5 .
universaal, bensiin, manuaal,
punane, 180 000 km. Väga heas
korras. Tel 5667 7294
Müüa sõiduauto Nissan Almera
1998. a. Hind kokkuleppel. Tel
5360 5145
•

Müüa Opel Astra 1,6i 1998. a,
tumekirss metallik, 5 ust, luukpära,

TÄITMINE
Auto elektroonika
remont ja elektritööd
Diagnostika
Autovalveseadmed
Autostereote ja
multimeedia paigaldus

*

*

*

*

mudel. Sõiduk väga heas
korras, omab ülevaatust 09.2015.
Hind soodne. Tel 5079 984

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere
tel 3223103

93
96-99
-04
93-00
-02

99

1,5
1,9TD

97
03

SUBARU LEGACY
SUBARU IMPREZA car

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

97
94

SEAT ALHAMBRA

1,9TD

1,6i

95-00

06
-02

91-95
02

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

95-00

TOYOTA CARINA E/car
1,6i
TOYOTA COROLLA 3ust 1,3 aut

92-97
89

TOYOTA PREVIA
TOYOTA SUPRA

2,4i
3,0i

UUS ! TOYOTA AYGO

1,0i

1,9SDI
1,4D
1,4
1,8iGT/1,3/1,6TD aut

VW CADDY
VW POLO
VW POLO Classic

VW GOLF II
VW GOLF III/car /VENTO
VW GOLF IV
VW PASSAT
1,8/1,8i
VW PASSAT sed

/

95

89
06
97
81-99

-01
88/86
92-97

98/99
1,4i/1,6
1,9TDi DOCH 81-95
1,6i
98

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

2,3/2,3i

VOLVO S70/V70
UUS ! VOLVO S80/V80

2,5i
2,5TDi

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

86/90
91

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID J A

-00
-00
99

VANEMAID AUTODE VARUOSI!
509 6714
325 1725
L-Virumaa , Viru-Jaagupi
505 9420
Puksiiriabi 24 h
502 8571
Avatud E-R 9.00-18.0
www.hot.ee/rakett
VÄLJASTAME AUTO ARVELT

AUTODE OST

Keha la Autolammutus

•

-04
82/85
85-98

SKODA SUPERB

SEAT TOLEDO
UUS ! SEAT LEON

€.

99
05
06

2,2TDI
2,0i/aut

SEAT CORDOBA
SEAT IB IZA

•

98
99

1,8/1,9TD

2,5TD

UUS ! PEUGEOT 307
2,0i/2,3HDi
PEUGEOT 107 5 ust 1,0i

www.toonklaas.ee

uuem

83-90
86

BMW E36 sed/compact/coupe
BMW E38
4,0i aut.
BMW E39
2,0/2,5TD/3,0TD

PEUGEOT 405/205/306/309

•

S o o v i n ü ü r i d a a h i kü t t e g a
korterit Rakveres. Tel 5562 4806

520i/518i
628I

OPEL ZAF IRA
2,0 TD
UUS ! OPEL MER IVA
1,6 i

Tel 516 4685

•

528/525i/524TDaut

BMW E34
BMW E24

83-94

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

ANDA
RENDI LE
LAOPI NDASI D

•

3,0i

94
89

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

Tõrma Tööstuskülas

–

soojustagastusega vent, klaasitud
rõdu. Korter on vaba. Hind 26 000
Tel 5874 5469

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

Ostan 1-2toalis e korteri
Rakveres hinnaga kuni 16 000
Tel 5171 522

ALFA ROMEO 33/164
BMW E30
BMW E28

NISSAN SUNNY
OPEL ASTRA sed
OPEL ASTRA/car
OPEL CORSA

võimalus. Tel 5372 5862

•

3,6i/4,2i/aut

NISSAN MAXIMA
NISSAN PRIMERA

vastuRakveres. Kompensatsiooni

•

84-92
94

AUDI 100 sed/avant
AUDI V8 quattro

MITSUB ISHI OUTLANDER
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i
NISSAN ALMERA 5ust
1,8i/aut

•

•

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

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

MITSUB ISHI LANCER sed/car
MITSUB ISHI COLT
MITSUB ISHI CAR ISMA sed/5ust

•

Müüa kõigi mugavustega väga
ilus 1toaline korter Tamsalus
Ääsi tn 8. 2/5, 32 m2, pakettaknad,
turvauks, vannituba renoveeritud.
Hind 3300 €. Tel 5551 8067, Roza

98
06

1,8i

MITSUB ISHI PAJERO
MITSUB ISHI GALANT

•

•

4,2 i

MB 124/190
MB W202 C-klass/sed/car
MB E -klas

•

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

KEHALA

AUTOLAMMUTUS
AUDI A4 sed/car
AUDI S4/A4
AUDI A3
AUDI A6
AUDI A8

€.

•

763 m². Hind 49 000 UUS HIND!

Lisainfo -372 56 702 222

;

•

€.

parempoolse rooliga.

•

Anda Rakvere kesklinnas
elamispind ning toitlustus
iPakkumised
n i m e s e l evõi k es a i t a k s
om@neti.ee
saata
kodustes töödes ning vaataks
koduloomi (palka ei maksta).
Alkohoolikutel mitte tülitada.
Tel 5636 4032

•

€

•Müüa VW Caddy 2008. a diisel,
automaat,

•

Kundas anda üürile 2toaline
möbleeritudkorter. Tel 5850 5125

Müüa Tallinnas Pae tn 23a väike
ko r t er ( 1 6 m 2 ) , re n ov e er i t u d
2014. aastal. Kööginurk ja mööbel.
Hind 26 500 Tagatise või 5000
olemasolul võimalus saada
laenu soetava korteri tagatisel
i l ma s i s s e t u l eku t t õ e n d avat e
dokumentideta. O lemas teise
korteri variandid. Tel 5551 8067,
Roza

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

Üü r i l e a n d a tu b a ko r t e r is t
Kungla 7. Tel 5848 1071
•

•

•

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

Üürin Vinni või ümbrusesse
korteri või majaosa. Tel 5645 1242

•

tasuta.
Müüa Tallinna tn. 49, Rakvere
Üldpind: 450 m², krundi suurus: 1
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A u t o kl aas id e p a i g a ld us
Tamsalus. Tel 522 2511
•

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

A u t okl aas id e müük j a
paigaldus. Tel 325 5505

uued, taastatud
ja kasutatud rehvid
kasutatud plekk ja valuveljed
valuvelgede sirutamine,

•

*

*

Toru- ja sanitaartehnilised
tööd. Tel 53324749

*

•

keevitamine
*

velgede pritsimine ja värvimine

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

•

San.tehnilised tööd. Tel 5830

7593

Teostan kolimisteenust Ford
T rans i t i k au biku g a . Hi nna d
soodsad. Tel 5695 6535
T rans p or t F or d T rans i t i
kaubikuga 0,35 eurot/km. Tel
5682 1552
T rans p ort F or d T rans i t i
kaubikuga. Tel 521 5849
Ve o ja t õ s t e t e e nu s Raks o
Transport OÜ. Tel 5667 5947. www.
•

•

•

•

-

.

Vesi, küte, kanalisatsioon.
Hooldus, remont, ehitus. Tel
•

32 44 103, 5850 1276

Veoteenus Opel Vivaroga (2,6 x
1,6 x 1,35). Tel 5557 1997
Prügiveoteenus, multiliftkallur
ma h a käi va d vah e t a t ava d
kastid. Tel 502 6761, 553 6188,
•

•

+

B o il er i t e kra anika u s s i d e
WC-p ottide, dushikabiinide,
veeautomaatide paigaldus jm
tööd. Tel 5680 3249
•

*remont*hooldus*rehvivahetus*
KÕRVAL
KESKUSE
VAALA

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

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

TEENUSED

324 0707
•

Kallurauto-, poolhaagisauto-

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

•

5343 6875, 5012 895
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

Pottsepatööd. Tel 5851 9785
Pottsepatööd. Ahjud, pliidid,
kaminad, müürid. Tel 5552 8487,

•

-

•

Ahjud, kaminad, korstnad,
pliidid, müürid. Tel 5047 459
Korstnapühkja. Tel 5560 4046
•

•

Ta lv t u l eku l . Va h e t a m e
p aran d ame te i e k atuse
•

,

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

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

•

P a k un k ors t na lõõ r id e
puhastusteenust imuriga ning
vajadusel korstnatööd. Tel 5597
•

,

Teeme ehitus-ja remonditöid

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

Plaatimine
torutöö d. Tel
5695 4670
Ve o t e e nu s F o r d T r a n s i t i
kaubikuga (pikk, täiskõrge). Tel
508 2415
Transport ja kolimine parima
hinnaga. Tel 5695 6535
+

•

•

•

Transporditeenus kaubikuga.
Hinnad soodsad! Tel 5535 938
•

K O LIMI S TEE NUS
fi r m a d e l e j a e r a i s ik u te l e
ü l e va b a r ii g i . Te o s t a m e
k õ ik e , m i s o n k o li m i s e g a
seo t u d , j a see j uu r es
so o d sat e h in d a d e ga . Alat es
p a kkim is es t ku n i kla ver it e
jm . ra skete ese m e teni välja .
Võ t a m e i e g a ü h e n du s t ja
leia m e ko os teie prob leemile
p a r i m a l a h e n d use . O Ü

KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel
5052 465
•

VÄI KE-M AARJA
AU TOLAM M U TU S

•

Euroop a ja Ja a p a n i
a u t od e le
TREILERI REN T

Ost a me AU TOSI D
tel 326 1463, 558 3666,
504 3022

www.hot .ee/rannel
rannel@hot .ee

Tam salu m nt 1 Väike-Maarja

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

Teeme ehitus-ja remonditöid.
Tel 5612 3743
•

müük, paigaldus.
Tel 322 5233

Kolimised . TEL. 5649 3289 või
kaid o @kolim is e d .ee ww w.
ko lim ised .ee

Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670
Ehitus-, viimistlus-ja rem.tööd
(elekter, plaatimised, värvimised,
torutööd). Tel 5045 560
KC K Te e m a n t O Ü t e o s t a b
t e e m a n t p u ur im ist ,
is olatsio onitöid, väiks emaid
ventilatsioonitöid ning paigaldab
värskeõhuklappe. Kontakt info@
k c kt e e ma nt. e u , t e l 5 17 4 1 9 2 ,
•

koduleht www.kckteemant.eu
P u k s i ir a b i . Ve o t e e nu s e d .
Autoabi. Tel 52 06 306, www.
puksiir.eu
Toonime autoklaase USA kilega
Solagard. Tel 522 2511
•

O su t an

t eenus t

kaubaveobussiga. Tel 554 6353

•

•

-

7593

.

OÜ 5348 7973

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 ATMüü k
TV k om p l e k ti d
(liisingu võimalus). Paigaldus.
Ko n s u l t at s i o o n . Ga ra 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.
A sume K o idu l a 1 , R a k vere
Tsentrumi II Korrus. Helista juba
täna tel +372 5512053 või tule läbi.
Vaata ka www.hss.ee
Arvutite ki ire remont Rakvere
kesklinnas. Kätte samal päeval. Tel
5190 1697
Pehme mööbli remont, veo
võimalus. Tel 32 27 822, 5061 547
•

•

•

Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

Ind.õmblus (sh pisiremont,
lukkude vahetus). Tel 5209 952
•

•

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 nu 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 ra n s p o r d i t e e nu 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
•

K o g emus t e g a bil . v .
raamatupidaja pakub teenust
kokkuleppelistel tingimustel. Tel
5568 6385
•

•

•

•

•

-

9885

•

,

Fie Mart Nestor ehitab uusi ja
renoveerib vanu hooneid. Tel
5646 0674
•

•

HAAKEKONKSUD

Korterite, eramute ehitus-ja

remonttööd. Tel 5394 6666

KASUTATUD
TALVEREHVID
Er in e v a d VARU OSAD

Elektritööd. Tel 5349 5632

•

Rakkekaevude puhastamine ja
remont. Tel 5574 792
5505
325
Tel
paigaldus.
vee
P a k ume
kanalisatsiooni, mahutite ja
gaasitorustiku paigaldust,
h o o l d u s t remon t i j a
t eos t ame k eev i t us t öid
Erinevad rauatööd mustast ja
rv metallist, rõdu piirded ka
poleeritud rv torust. Nimativ

•

•

Tantsumuusikaühemehebändilt
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514

Teostame fekaaliveoteenust

•

•

Pulgainternetist tüdinud?

L i nn a p a r i m p a kku m i n e ! ! !
I n t erne ti p ü s iü h en 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
anname Sulle need tasuta!!!
Uuri lähemalt : http://www.
telestar.ee või helista tel 5552
5432
+

.

5185 318

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

5882

www.kenriko.ee, tel 5083 305

•

•

Vaiko
•

.

•

e l e k t e r, C O , m e t a l l i lõ ik u s ) ,
teraviljavedu. Kohaletulemise
võimalus. Kuulutus ei aegu! Tel
503 2269

•

K or t sna p ühki m i s
ja
pottsepateenused. Tel 5221 165
Korstnapühkija, ummistuste
likvideerimine. Tel 5552 8487

A ns
KALEVBAND
Tantsumuusika igale peole! Tel

-

•

me t sara i e t ,
metsaväljavedu ja metsavedu.
Tel 5365 3504
Saen ja lõhun küttepuid. Tel
T eeme

•

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

rakso.ee

PARI MAD HI NNAD!
Paigaldame ja müüme:

KATUSEI D
VI HMAVEESÜSTEEME
FASSAADE
PLEKI KANTI MI STÖÖD

Tel 372 508 8497
tel/fax 325 1730
info@tpplekitood.ee
+
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Arvutite japrin terite
kiirh oo ldu s ning rem ont.
Tin d i-ja tah ma
kassettid e täitm ine.
Sü learvu tite ekra an ide
vah etu s.
Kva liteetsed ka su ta tud
sü learvu tid
Ko duelektroo n ika rem ont
*

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

*

-

*

*

SÜGISKAMPAANIA

*

*

Teraskatused al. 4 €/m²
Kivikatused al. 6 €/m²
Värvitud voordilaud al. 12 €/m²
Järelmaksuvõimalus.

*

Reisijate vedu (15+1)
Reisijate vedu (50 k.)
Kauba vedu (külmik)
Kaevetööd
(miniekskavaator)
NB! Hinnad sõbralikud
Tel 5699 7000, 5650 0368

*

*

primatecapital@gmail.comKoduleht

www.worcly.ee

primatecapital.com

Ko n toritehnika Hoo ldu skeskus

*

•

•

•

Paigaldame:
fassaadiplaate
sokliplaate

rõdupiirdeid

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
elektritööd
• diagnostika
• õli müük ja vahetus
rehvide müük ja vahetus
keevitustööd ja remont
summutite remont ja vahetus
keretööd ja värvimine
esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899
•

Te l 5 11 0 2 8 6

•

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

Vinni v, Pajus~ Tel 502 7362

RAAMATUPIDAMISTEENUS

VÄIKEFIRMADELE
ARMITEC OÜ

•

•

WWW.VOODRILAUD.EE

•

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

•

Müügil:

Sise-ja välisvoodrilauad

Põranda ja terrassilauad

Kruntimine ja värvimine
Parimad hinnad!

Transpordi võimalus!
Tel. 51 32 021

TELLI TAKSO tel 1700

www.voodrilaud.ee

*

*

OÜ TENITO
•

AUTOREMONDITÖÖKODA

*

Vild e 14, Rakvere, tel 322 4534

E-post

Tel +372 527 8191
worcly@gmail.com

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

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

CONTARO OÜ

*

RAAMATUPIDAMISTEENUS,
FIRMA ASUTAMINE
Vilde 6a Rakveres

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

www.contaro.ee

info@contaro.ee
Tel: +372 5282683

*

*

*

Autode, v äikebusside & h aagiste rent

*

*

*

Tel 5191 2784

info@armitec.ee

TEEME KOMBINEERITUD

•

•

•

•

KAARDID ENNUSTAVAD.

Eramute, elu ja
äriruumide suurp uh a stu s
Põran d ate vah a tamine
Igap ä evan e koristu s
Voodite ja voodivaru stuse,
tekstiilmööb li ja va ip a de
süvap uhastu s ja vah up esu
Kirby
puhastussüsteemiga

Tel 900 1727. 24H .

-

Sä ä sta oma
kallist aega
kutsu NobeAbi OÜ
www.nob eabi.ee
Tel 504 6542

h .1,09 euro t/ m in või
TELLI ENNUSTUS

h . 0,75 euro t/m in
www.ennu stus.ee

tike survepesu ning ummistuste
likvideerimine, settepaakide

tühjendamine ja puhastamine,

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

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

Loe
Kuulutajat

Info ja tellimine 519 616 06

www.kuulutaja.ee

Kanalisatsiooni-ja sadeveetorus-

kanalistasioonipumplate puhastamine, imbkaevude ja torustiku

Kuumakse alates
6,50 eurost

interne~s

SURVEPESUAUTOGA
JÄRGMISI TÖID:

info@wifinet.ee
www.wifinet.ee

maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ,

info 5381 9930
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Ostan seisma jäänud esemeid
-vanast naelast kuni mööblini.

KODU

•

Teostame remondi- ja
.
e
t i m i ne
hi t us t öid
Pl aa
tapeetimine
ja muud
maalritööd.
tapeetimine ja muud maalritööd.
Tel 5187 979
•

Müüa kodukombain. Tel 5593
9814
•

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

Tel 5079 984

Vanavarahuviline ostab hea
hinnaga veneaegseid kopikaid,
•

tsaariae gs eid münte, Saksaja t saar i ae g se t p a b erra h a
e r in e v a id mä rke , m e d al e i d
ordeneid. Lisaks

pakun

Müüa kuivad küttepuud (33-ja
50cm, 40 € m3). Väikese koguse (2
m3) transport Rakvere ümbruses
tasuta. Tel 5218 234
Müü a b r ik e tt i j a s ü tt
kohaletoomisega. Tel 503 2269
•

•

,
•

Müüme Haljalas kuivi kase-

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

,

tasuta

müntide, märkide hindamist.
Tulen ise kohale, aus kaup ja raha
kohe kätte! Tel 5590 6683
Ostan audio-videotehnikat,
kulda jaigasugust muudhuvitavat
kraami. Raha kohe kätte! Tel 5556

€

€

•

Müü a v äh e k asu t a tu d
kodutehnikat Võidu 52 (Võidu
Laenukontor). Tel 5556 7508
•

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

7508

Müü a vann i t oa s i sus t us
dushinurk uksega (80x80, vähe
kasutatud), väike kapp. Tel 5349
5625
•

,

Müüa korralik elutoa diivan
(3-kohaline). Hästi hoitud. Hind
supersoodne. Tel 5079 984
•

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

LOOMAD

502 9782
O s t a m e h õ b e d a t j a ku l d a
i ga s u g u s e l ku ju l . Ku l d a l at e s
17.00 €/gr. Hansa Antiik Pikk tn. 7

Võtan hoida teie lemmikloomi.
Tel 5394 2814
Soovin osta väiks es e ko era
kutsikaid. Tel 5649 5026

•

Rakveres,

•

•

324 0542

Müüa soodsalt esiku seina-ja
jalanõudekapp, raamaturiiul,
diivanilaud, kunstlill palm (4
haru, kõrgus 1,3). Tel 5698 9047

METS
Firma ostab metsamaterjali. Tel
5365 3504
O s t a m e ka s v ava t m e t s a ja
raieõigust. Tel 5365 3504
•

•

•

•

Müüa kasutatutud riided
joped, fliisid,
kampsunid, püksid jne. Kokku
300 €. Tel 5636 4032

Ära anda kaks ilusat kassipoega.
Tel 5635 9637
•

+

:

-

Müüa käsitöö materjale (lõng,
l õi m , r ii e jt ) n i n g k asut a tu d
mööblit. Tel 5593 2595

Müü a

•

•

•

Tel 5636 4032

-

•

(II sort) 8 kotti

•

Sümboolse tasu eest anda hiired
koos puuriga. Tel 5305 3227
•

kaminapuid. Vedu tasuta. Tel
523 8503
Mü ü a l õ h u t u d kü tt e p u i d ,
me t sa k u i v k uus k ( 50 cm ) j a
kask 40l võrkudes (2 €/võrk).

Müüa maalid. Tel 5398 1891

PÕLLUMAJANDUS

•

Müüa Philips miniHi-Fi süsteem
FW C220 (muusikakeskus) koos
kapiga. Lisaks pult. Tel 5259 775
Müüa spaa tuusik 2-le (3 päeva,
2 ööd). Kehtib kuni 28. dets. Hind
200 € (muidu 480 €) või vahetada
“Seiklusjutte maalt ja merelt”
raamatute vastu. Tel 5645 1242
Müü a ill us t reer i tu d j a
inforohked kaardid (1008 tk)
sarjast „Maailm sinu peopesal“.
Tel 5666 1947
•

Müü a soo d sa hi nna g a
t a l usea lih a . V a j a d use l
•

Ka väikesed

kogused, transport
Rakvere ümbruses tasuta. Telefon

tükeldamine. Info tel 5059 151 või
5354 3002

5873 2803

•

Mü ü a k u i v i kü tt e p u i d 4 0 l
võrkkottides (lepp) 2 eurot kott.
Rakvere piires transport tasuta.
Tel 5843 4388

Ladu Näpil müüb: broileri
kints 1,35 €/kg; broileri koib
1,43 €/kg; s ealiha kondita
(Eesti) 2,40 €/kg; seamaks 0,60
€/kg; paneeritud tursafilee
2,70 €/kg. Tel 3220 722

•

MÄNGUASJAPOOD

PÖIALPOISS

•

.

.

.

.

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

S ü gi s e n e ka sv u h o o n e t e
soo d usm üük , hi nna d
soo d sama d k u i k eva d e l
kuni 30%. Saadaval 3x4; 3x6;
3x8m. Hind al. 380 € (sisaldab
transporti). Tel 5673 0411
•

-10%
a Rakveree (Kuulutaja
t a majas))
Vildee 6a

•

Müüa kuivad lauajäägid 10-25
cm 40l võrkkottides 1.60 eurotkott.
Rakvere piires transport tasuta. Tel
•

Müüa toidukartulit “Gala”,
“Laura” Uhtnas, vedu. Tel 5141
338
•

OÜ Puider müüb kuivi lepa
kütteklots e 40L võrkkottides.
Hind 1,5 eurot. Alates 30 kotist
Rakvere piires transport tasuta.
S amas m üü a k a san g l e p a
küttepindasid. Info 10.00-12.00
esmasp, kolmap,reedeti tel 3224
929
•

Müüa toidukartulit „Arielle“,
„Vineta“, „Laura“ 30 senti /kg, vedu.
Vahemetsa talu. Tel 5202 036
Müüa s öögikartulit “Laura”,
“Vinetta”, “Gala”, “Fontane”. Tel
•

•

Müüa kuivad pliidipuud (2530cm), pakitud võrkkottidesse
(40L), 2 €/kott. Transport. Tel

5271 369, Urmas

•

Ostan tigutugitooli. Tel 5061 547

UUS

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

MÜÜA
LÕHUTUD
KÜTTEPUID

-

•

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA.

vanu

ees t i

-

Ostan töölaua, kruustangid,
alasi, saunaahju, pliidiplaadi,
praeahju, õlleankru. Tel 5031 849
O s t a n i g asu g us t k a t ki s t
kodutehnikat ja vanametalli,
vanu raamatuid, toidunõusid,
mööblit. Tel 5673 8790

KAUP!

SÜGIS

ja
nõukogudeaegseid mänguasju.
Tel 5079 984
O s t an

•

€.

Tel 5675 0536

EHITUS
T eos t ame
40L .
e hi t us t öid
•

•Müüa
küttepuid
kuivi

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

•

Ostame 3m küttepuud. Tel 5365

3504

www.kuulutaja.ee

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

www.toomonu.ee

KLOTSE
Müü a k ütt e p u i d j a
k am i na p u i d ( er i neva d
p uu l ii g i d , p i kk use d ) .
Kohaletoomisega. Tel 514 3328

-

Tel 5187 979

1163

•

remon di
ja
Pl aa t i m i ne

tapeetimine ja muud maalritööd.

KÜTTEPUUD

Müüa
KÜTTEPUID
ja

,

€/

•

•

Ostan merevaigust kaelakee
ja muid vanu ehteid (sõled,
p ross id , manse t id j ne )
käekellasid ja palju muud.
Maksan Teie soovitud hinna.
Alati aus asjaajamine ja aitan
ka hinnata. Tel 5872 5458

2

Müüakuivi kütteklotse (paksud,
pikad). Vedu tasuta. 40L võtk 1,60

•

•

TEL 5695 5572

•

võrkudes Laekveres. Hind
kott. Tel 5690 3740

Vinnis
5783 8999

Ostan 15cmpaksuseid põrandavõi laepaneele. Tel 5039 650
•

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina-ja sileplekki
(kivi-, trapets-ja
laineline profiil)

Hind al. 4 eurot m².
Saadaval

Loe

Kuulutajat
interne~s

www.kuulutaja.ee

Müüa toidukartulit “Laura”.
Asume 3 km Rakverest. Tel 5334
5348
•

5012 326
Müü a sae t u d lõh u t u d
küttepuud. Tel 5192 4320
Müüa küttepuid (kask, lepp ja
metsakuiv). Hind 32 €/ruum. Tel
5365 3504
Müüa kuivi puid (lepp, kask)
40L võrk 1,50 €. Vedu tasuta. Tel
5671 8928
Mü ü a ku i v i kü tt e p u i d 4 0 L
•

OSTAME KASVAVAT
METSA JA
RAI EÕI GUSI
Metsaraiet eenus
.

Tel 5354 1618

5905 3279

•

•

Müüa hiidküülikuid. Tel 5892

7966

ja

kü tt e kl o t se

Müüa väga kena taksitüdruk

(5kuune). Hind kokkuleppel.

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

harja-ja viiluplekid.
Hind 3 eurot jm
Tel 508 6435

•

Müüa noor kukk. Tel 5340 5353

Müüa lüpsmatulev mullikas. Tel
5804 1375
Pakun 200 kanamuna tühja
karpi ja munakoori. Tel 5833 0153
Müüa odavalt s õnnikut. Tel
5685 8009
•

•

•

ww w.h a k et .ee

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

väljavedu*
*

autotransport.

Tel 527 4255

Kuulutaja reede, 7. november 2014

Kuulutused

VANAVARA

TUTVUS

Ostan seisma jäänud esemeid
-vanast naelast kuni mööblini.

noor mees tutvub 30 ringis saleda

•

Tel 5079 984

ja
nõukogudeaegseid mänguasju.
Tel 5079 984
O s t an vanu m ä r k e , s il t e
O s t an

•

vanu

ees t i

-

•

41a meeldivkorralik jakombekas

naisega. Tel 5193 7402
5 3 a k o r r a l ik s a l e m e e s (e i
suitseta) tutvub noorema naisega.
Tel 5348 9906

Ero o tikap o od HOT LIPS

IGA NÄDAL
MIDAGI UUT JA
PÕNEVAT!

•

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

•

,

MUUD

embleeme. Pakkuda võib kõike!
Tel 5079 984

21

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.
•

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

•

Ostan käisekilbi,

pildil. Tel 5039 650

sellise nagu

5289 418
Müüa höövelsaag ja jahipüss
(sileraud 20 kl., vintraud 222 kl),
ostja loaga. Tel 5386 6881
•

Müü a 4 8 m k ä h ara d
j õ u l u k uuse d f i rma d e l e ,

Ostan EW-aegse Kaitseliidu
võ i ka i t s e v ä e m ü t s i . Võ i b
pakkuda ka teisi vormimütse.
Tel 5039 650
•

TEATED
Alates 9. novembrist muutub
kaugliin nr 110 Rakvere-TuduR a n n a p u n g e r j a M u st v e e
Kallaste sõiduplaan. Pühapäeval
v äl ju b b uss K a ll as t e l t k e II
1 1 3 0 M u s t v e e s t 1 2 . 0 2”
R anna p un g er j a l t 2 . 24
Tu d u l i nn a s t 1 2 . 3 4 , Tu d u s t
13.01 ja Rakveresse saabub kell
13.37. Esmaspäevast laupäevani
Rakvere Raudteejaamast kell 20.15
ja e s m a s p ä e v a s t l a u p ä e vani
Kallastelt kell 6.10 väljumised ei
muutu. AS GoBus Rakvere
•

-

,

,

•

Soodsad hotellide pakkumised:

www.majutus.ee

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

AL U MIINI U MI S T
KATUSE RE DE LID. Õhtuti tel

•

.

Puudub
lepingutasu.

•

info@pohjapuit.ee

-

annab lühiajalist pandita
väikelaenu
pensionäridele.

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!

-

omavalitsustele, koolidele,
l as t eae d a d e l e j ne .

Tegemist on
finantsteenusega.
Tutvuda laenutingimustega.
Vajadusel konsulteerida
asjatundjaga.

K o h a l e t oom i se g a . I n fo j a
broneerimine tel 5043 673

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

Ta s u t a ä r a a n d a R a k v e r e s
raudb eto onist künapane elid
(6x1,5 4tk, 6x3 2tk), õõnespaneelid
•

(5,1x1,2 1tk, 6x1,2 1tk, 3x1,2 2tk,
6x1,5 1tk) ja kaevurõngas (1,5m
1tk). Info 5045 094 ja 5105 0727

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

PUUKÜTTEGA
LEI LI SAUN
Grilliruum
Võimalik rentida
peoruum erinevateks
*

*

*

tähtpäevadeks
(kuni 20 inimest)

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

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

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

KINGSEPP

Ostame tuhandeid
imelikke ja vähem imelikke

MATUSETEENUSED

VANAAEGSEID ESEMEID

maalt ja merelt, talust ja
mõisast, keldrist ja pööningult,
toast ja aidast, külast ja linnast:

Kü lmh oidla
Matu setarb ed
Transportteen u sed

kapid, kummutid, toolid, lauad,
puhvetid, peeglid, kirj.lauad,
kunstiteosed (maalid, graafika
jm)kirjandus, postkaardid,

AARE ROHUMETS

Matu setalitu se ko rra ld aja -m uu sik

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

Ta llin na 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

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

Aeg möödub ja riivab nii mõnda.

Elu viib paljugi käest.
Aja õigus on võtta ja anda.
Kuid mälestus sinust on jääv...

Südamlik kaastunne Silvile ja tema

perele armsa sugulase

RAHA KOHE.

Tühjendusostud majapidamiste

LEILI KALVIKU

likvideerimisel.
KOJUKUTSED on kõikides

surma puhul.

GROSSI kaupluste

Töökaaslased OG Elektra

24 h

tel 516 4699
324 4473

Mõni hetk on valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga,väga valus...

Kallid Urmas, Elerin jaRiho!
Oleme mõtetes koos Teiega, mil saadate
viimasele teekonnale oma armsa
abikaasa ja ema
URVE URBALU

asupiirkondades

pagaritsehhist

Helmi, Kadri, Karin

Südamlik kaastunne Luule
Noorlinnule kalli

Meie seast on lahkunud kallis vanaisa
ja isa
ANTS KÜTT
14.06.36 -03.11.14

üle Eesti TASUTA.
Antiigiäri Hansa Antiik
PIKK 7 RAKVERES.

Tel 324 0542, 528 2330
Loe

Kuulutajat
interne~s

www.kuulutaja.ee

Loe
interne~st
www.kuulutaja.ee

VENNA
kaotuse puhul.

Ärasaatmine on

Lõuna põik 2 maja rahvas

09.11 kell 12.00
Tapal Jakobikirikus.

Kuulutaja reede, 7. november 2014

22 Tasub teada
Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas
ootavad kodu:

Poisu 21.10.14a. leitud Paide vallast
-

Tarbja külast isane, kiibiga kass, saanud vajalikud vaktsineerimised, mikrokiibi ja ka kastreeritud. Iseloomult
väga sõbralik, väga hea suhtleja ja armastab väga inimeste lähedust.

Katu 09.10.14a. leitud Järva-Jaani
vallast kahe kuune kiisutüdruk, saanud vajalikud vaktsineerimised ja
mikrokiibi. Iseloomult väga sõbralik,
armastab väga süles istuda ja nurru
lüüa.
-

Luulest, proosast ja raamatuarmastusest:

Pille 02.10.14 Rakvere linnast Tuleviku tänavalt leitud emane kass. Pille
on vaktsineeritud, mikrokiibistatud
ning steriliseeritud ja kasutab ilus~ liivakas~.
-

Mõtteid Kersti
Merilaasi loomingust
Läbi aegade on Eesti mõtte-ja kirjandusloos esinenud palju selliseid autoreid, kes on nii luuletajad kui prosaistid. Üks minu suurimaid eeskujusid selles osas on läbi aegade kindlasti olnud
luuletaja, aga ka proosa- ja lastekirjanik Kersti
Merilaas. Vähesed teavad, et tema elu oli väga tihedalt seotud Virumaa ja siinse kultuurilooga.
Karin Hansson

Joel 16.08.14a. leitud Kadrina vallast
kolme kuune isane kassipoeg
-

Kersti Merilaas (kodanikuni-

teemal end vabalt väljenda-

mega Kersti Sang) sündis 7.
detsembril 1913. aastal Narvas. Tulevase kirjaniku ja
poetessi varajane lapsepõlv

da ja ma ei pea end tundma
halvasti seetõttu, et kirjutan
teemadel, millestkohvikutes
või seltskonnas olles üldiselt

möödus Peterburis.

ei vestelda.“

1917. aastal kolis pere Eestisse tagasi Väike-Maarja valla
Äntu küla Moora tallu. Seal
veetis väike Kersti suurema

Oma edaspidises loomingus
kirjutas Kersti Merilaas ka
lastele. Ilmusid toredad laste
sisemaailma kujutavad lihtsa siira keelega luulekogud
„Päikese paistel 11, ..Kallis kod" ning tundlik värsslugu
„Veskilaul".

-

Poiss

06.10.14 Tapa linnast leitud
isane umbes pooleteise aastane sõb-

Boy on

sõbralik vigastatud käpaga
kass. Kassil oli randmeliigese luksatsioon ehk nihestus ja ka bakteriaalne
ar~it ning periar~it. Põle~ku sai antud piirkonnast välja ravida aga valu
jäi. Jala amputatsioon ei ole loomale
kerge operatsioon aga sellest hoolimata tuli see jalg õlast amputeerida,
et kassile ei jääks pidevat valu. Samu~
on probleeme nägemisega ühest silmast, kas siis mingi eelneva trauma
tagajärjel või kaasasündinud .Iseloomult on väga sõbralik, hell ja leebe
ning naudin paisid. Saab ilus~ läbi lastega ja teiste kassidega. Boy on umbes 2 aastane, saanud ussirohtu,
vaktsineeritud, mikrokiibistatud, kastreeritud ja kasutab ilus~ liivakas~.

Steps on umbes 6 kuune isane kass,

saanud ussirohtu, vaktsineeritud,
mikrokiibistatud, kastreeritud ja kasutab ilus~ liivakas~.

Riinu on umbes 2

emane
kass, Iseloomult on Riinu sõbralik, tahab siiski veidi harjumist, kõva häält
ja paugutamist ei armasta, seega sobib pigem vaiksesse keskkonda, näiteks eakamale inimesele seltsiliseks.
Riinu ei ole pealetükkiv vaid ootab
ala~,et keegi teda paitama tuleks ja
sülle võtaks. Saanud ussirohtu, vaktsineeritud, mikrokiibistatud, steriliseeritud ja kasutab ilus~ liivakas~.

-

ralik koer. Sobib häs~ lastega, kuna
eelmises keskkonnas vee~s nendega
palju aega. Sobib häs~ maakoju, kus
palju ruumi joosta ja mängida, ning
sobib ka emaste koertega, isastega
eri~ ei lepi. Saanud vajalikud vaktsi-

neerimised

ja mikrokiibi.

Semmu omaniku poolt loovutatud
isane umbes 7 aastane vahva koer.
Vanuse tõ~u on Semmul nägemisega
veidi probleeme, ent saab kuulmise ja
lõhnataju järgi väga häs~ hakkama.
Hoolimata vanusest meeldib Semmule väga mängida, joosta ja uusi asju
uudistada, ka sobib ta lastega ning ka
teiste loomade vastu pole ükskõikne.
Sobib häs~ maakoju, kus temasuuruse koera jaoks oleks palju ruumi kus
joosta ja mängida. Ei sobi linnakorterisse, sest vajab palju ruumi. Semmu
on saanud kõik vajalikud vaktsineerimised ning mikrokiibi.
-

aastane

Kontakttelefon 5309 0510
Kasside infotelefon 516 2473
virumaa@varjupaik.ee

http://virumaa.varjupaik.ee

Sämmi
omaniku poolt varjupaika
loovutatud sõbralik umbes 8 kuune
isane koer. Ei sobi ke~koeraks, kuid
vajab territooriumi, mis on aiaga piiratud, sest proovib vahel üle aia hüpata. Muidu on ta sõbralik, sobib lastega ja ka emaste koertega, kuna isastega eri~ läbi ei saa. Saanud vajalikud
vaktsineerimised ja mikrokiibi.
-

Toeta meid!

Varjupaikade MTÜ
A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

Virumaa Varjupaik palub abi:
Varjupaik vajab abi kutsikatoidu, ajalehtede,

linade, patjade, tekkide ja muu sellise näol.
Ko n takttelefon 5309 0510
virumaa@varjupaik.ee

osa oma lapsepõlvest, olles
lummatud Äntu Valgjärve
maalisest ilust.
1918. aastal jätkas ta kooliteed, alguses Väike-Maarjas,
seejärel Kiltsi Algkoolis. Noo-

re tütarlapsena huvitas teda
maalikunst.
1929. aastal jätkus tema haridustee Rakvere erakommertsgümnaasiumis, mida
Merilaas aga paraku ei lõpetanud. Keskkooli lõpetas ta
üsna edukalt hoopis Tapal
1932. aastal kunstikallakuga
eriklassis.

1937. aastal hakkas Merilaas
kirjutama loodusluulet, algul
küll salmikusse, kuid hiljem
juba endise kirjandusõpetaja Asta Reinoldi abiga luulevihikutesse. Aasta hiljem ilmusid esimesed luulekogud
„Maantee tuuled 11 ja „Kuu
hõbedane vari 11.
On üsna tähelepanuväärne,

Proosat hakkas Merilaas kirjutama 1975. aastal, sest leidis, et vajab luulest väikest

puhkust. Samal aastal ilmus
lühijutustus pealkirjaga „Eilsest perest 11 ning selle järjelugu ..Armastusest vaikija 11
(1977).

Merilaasi

proosaloomingki

kohati lüürilisena.

mõjub

justkui kirjeldaks tegelaste käitumise kaudu kirjanduse sügavaim mõte?
arengufaase ja tundeid, mi- Kas see, etkui inimene võtab
da inimene
elu jooksul kätte teose või kavalehe ja
tahes-tahtmatakogeb. Olgu loeb ja loeb, tegelikult tundselleks siis kirglik armumine mata ning mõistmata tõelise
või sügav lein, mis inimest kirjanduse olemust? On see
hingepõhjani puudutab. õige? Mis on see, mis paneb
Surmateemakäsitlemist jät- lugejat uskuma, et autor ise
on tõesti veendunud selles,
kas Kersti Merilaas ka
draamaloomingus. Elades millest ta kirjutab? Mis hetselleks ajaks Tartus, tegi ta kel saab luulest luule, et teiskoostööd teatriga Vanemui- tele neid lugeda andes ei tu-

Autor

oma

oma

millise siira sügavusega need
on kirjutatud. Autor justkui
maaliks luulet kasutades
kauneid looduspilte Äntu

kus tulid lavale tema sulest pärinevad „Kaks viimast leks seda mitte hiljem häberida 11 ..Käsikäes 11 ja eestlasli- neda? Mis hetkest saab kir-

küla

tud

ümbruse

imelistest

maastikest ja järvesilmadest.
Kõigist neist luuletustest kumab läbi noore ja andeka
poetessi sisemine ja teadlik
Üldjoontes
enesevaatlus.
aga iseloomustab Kersti Merilaasi varasemat loomingut
sügavalt romantiline tundeluule.
1966. aastal tuli Kersti Meri-

laasi luulekeelde aga ootamatu pööre ta hakkas käsitlema inimese hingeelu ja sügavama tundemaailma teemasid:
armastust, siirust,
väärikust, surma ja leina
ning oskust sellega toime
tulla.
Samal aastal kirjutas ta ühes
oma ettekandes: „Ma usun
luulesse ja sellesse, kuidas
see mind kui ka lugejat kõnetab. Luule on kui kulgemine läbi elutraagika, võin igal
-

ne,

ku

vürtsita-

,

huumoritajuga

naljalugu ..Kosilased

jandusest tõeline kirjandus? 11
Nende ja paljude teiste kirjanduslikeküsimustega tegeles Merilaas
elu lõpu-

Mulgimaalt ". Kõik kolm said
publiku ning
osaliseks ja need püsisid ni. Tõeline elutraagika tabas
mängukavas neli hooaega Merilaasi 1969.aastal, kui
järjest. suri tema armastatud abileinas
Kirjanikuameti kõrvalt tege- kaasa August.
Merilaas samal perioodil kaua.
tõlketööga. Ta tõlkis saksa Seejärel oli ta enam kui kin-

suure

menu

oma

Kersti

les

tele lähemale. Ka seal jätkas
ta luulekogude avaldamist.

Ilmusid luulekogud „Lumest
lumeni 11, „Kui vanaema noor
oli", „Kindakiri“ ja „Ajendid

ja kiviaiad ".
1984. aasta esimesel poolel
diagnoosisid arstid Kersti
Merilaasil kõhunäärme kasvaja. Operatsioon kulges küll

edukalt, kuid kurnatud organism ei võimaldanud enam
kirj atööga jätkata.
Siiski tegi Merilaas oma kirjanikest sõpradele teatavaks,
et avaldamata luuletused tema juhtnööride kohaselt ära
toimetataks ja valikkoguna
välja antaks. Kirjaniku soov
täideti.

1985. aastal algul kirjutas
Kersti Merilaas veel mõned
luuletused ja pidas aasta alguses ühe oma viimastest
avalikest

ettekannetest.

Ta

del, et suudab kirjutada just kirjutas: „Kirjandusest on
palju kasu, kui see hakkab
tuntud kultuuritegelaste üt- sellist luulet, millel oleks kõlugejat kõnetama saab nalusi, avaldas ajakirjanduses lapinda ka aastate möödumeediaarvustusi ja tõlkeluu- des. Talisas
luuletustes- gu temale omaseks ja armlet. se sisulist jõudu vabadust. saks. Näidenditega on lugu
üks teema ei andnud Pingevabalt ja oskuslikult pisut teine. Siis tuleb õppida
luuletajannale kuidagi hinkäsitles ta nüüd ka surmaolema tähelepanelik pealtteemat. vaataja. Seetõttu olengi end
gerahu ja kui vähegi võimapöördus ta selle juurde 1978. aasta alguses võttis ta luuletajana alati paremini
ka

keelest eesti keelde aforisme,

-

oma

ja

Vaid

lik,

ikka ja jälle tagasi.
tal koos abikaasa

1967.

Sangaga

Tartu

aas-

August

Õpetajate Ma-

jas kirjandusõhtul ettekanpidades esitas ta üsna

net

toorilise küsimuse:

„Mis

reon

taas kord lauasahtlist

välja

tundnud.

Luule võimaldab

avaldamata luuletused ja keeles luua."
hakkas aktiivselt töötama Kersti Merilaas suri 8. märtsil
stiili ning vormi kallal. 1986. aastal ja ta viimne
Samal aastal oli ta sunnitud puhkepaik asub Tallinna
nende

maha

müüma

suurepinnali-

sugulasja
kolima
se korteriTallinnasse,
Tartu äärelinnas

Metsakalmistul.
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JK Tarvast

Näitus „Baruto. 10 aastat Jaapanis“
Tallinnas Kiek in de Kökis

ähvardavad
üleminekumängud

10. novembril avatakse TallinnasKiek in de Köki suurtükitornis (Komandandi tee 2) Eesti Spordimuuseumi näitus
„Baruto. 10 aastat Jaapanis.
Eesti spordiajalugu on rikas võimsate saavutustega tugevate meeste poolest, olgu juttumaadlejatest, tõstjatest või
teistest tugevatest spordimeestest ja -naistest läbi aegade.
Uue peatüki jõumeeste saagasse kirjutas aga eelkäijate
kõrval sõna otseses mõttes suurim vägilane Jaapanis sumomaadluse absoluutsesse tippu tõusnud ja sadade miljonitepoolehoiu pälvinud Kaido Höövelson.
2004. aastal Jaapanisse sumomaadlejaks siirdunud Kaido
oskas tollal vaid unistada, et kümne aasta pärast tagasi
kodumaale tulles on ta jätnud selja taha sportlaskarjääri,
mida ehivad nii mitme rekordi purustamine, sumo eliitturniiri võit kui ka sumohierarhias paremuselt teisele positsioonile tõusmine. Eesti Spordimuuseuminäitus „Baruto. 10 aastat Jaapanis. 11 ongi pühendatud tagasivaatena
Kaido Höövelsoni ainulaadsele teekonnale Lääne-Virumaaltsumomaailmaabsoluutsesse tippu.
Näitus võimaldabEestis esmakordselt nähaBarutole kuuluvaid unikaalseid esemeid, alates sumopõllede ja kimonote kollektsioonist väärikate auhindade ja meeneteni
välja. Väljapaneku kõige haruldasem eksponaat on sumoturniiri võitjale omistatav rändauhind. Imperaatori karika
ametlik koopia, mis on tõenäoliselt ainus, mida saab näha
väljaspool Aasiat. Lisaks saab külastaja teadmisi Eesti su-

Kui läbi hooaja on JK Tarva poolehoidjad ooda-

et nende
lemmikud pääsevad vähemalt jalgpallimeistrivõistluste üleminekumängudele, siis nüüd võib see
teoks saada, kuid paraku
negatiivses võtmes. Pärast
koduväljakul saadud 0:1
nud-lootnud,

kaotust Vändra

Vapruselt

kummitab jalgpallimeistrivõistluste esiliiga A-tasandil mängivat JK Tarvast
et pidada tuleb üleminekumänge B-tasandi
kolmanda meeskonnaga.
kaotust Vändrale
säilis Tarval veel teoreetiline võimalus jõuda
oht,

Enne

JK

meistriliiga

ülemineku-

kuid paraku läks
vastupidi.
Viljandi Tulevik viigistas 1:1 Tallinna Flora II
meeskonnaga ning lunasmängule,
JK

moloost

ja

sumomaadluse üldisematest

põhimõtetest.

tas üleminekumänguõi-

Seitse manadalast
vad saarlased voor enne osales Tallinn Openil

tabelisse ka Kuressaare janüüd ähvardalõppu

FC

JK Tarva seitsmen-

dalttabelirealtminema

tõugata.

Tallinnas toimus I Tallinn In-

kohtub JK Tarvas võõrsil

Viimases voorus, mis
mängitakse 9. novembril,

Tallinna Flora II meeskon-

naga. Võidu korral ja eeldusel, et Kiviõli Irbis ei
võida viimases voorus
Pärnut, tõuseb Tarvas

kuuendaks. Kui aga JK
Tarvas

peaksviimase

kohning FC
Kuressaare alistab kodus
Viljandi, langeb JK Tarvas

tumise kaotama

kahksandaks, mis tähendab vastavalt reglemendi-

üleminekumänge esiliiga B-tasandi kolmanda

le

meeskonnaga,

kelleks

on

Eesti karikavõistlustel

poolfinaali jõudnud HÜJK

Emmaste.

on

Selgunud
ka liigade
võitjad. Esiliigast
nameeskond,
meistriliigasse
Pärnu
Linasendades
tõuseb

välja langevat Tallinna Ka-

levit.

Meistriliiga üleminekumängu peavad

komotiiv

Jõhvi Lo-

ja Viljandi

Tule-

vik.
Esiliiga A-tasandilt langevad välja Vändra Vaprus
ning

Tallinna Puuma, neid

asendavad Tallinna Infonet II ja karikavõistlustel

suure üllatusena
finaali
Tartu Santos.

jõudnud

Üks

on

osaline A-

ja

B-tasan-

vahelises ülemineku-

veel selgumata ja loodetavasti pole see Rakvere
nagu mainitud,
mängus,
JK
Tarvas.
di

Aivar Ojaperv

do's, millest võttis osa ka
seitse sportlast Rakvere klubist SK Manada. Läänevirulaste saagiks jäi kolm poo-

eestlastele taekwondo'ga tegelevad spordiklubid Lätist,
Venemaalt jaValgevenest. SK
Manada esindajatest õnnestus turniir kõige paremini
neidude kaalukategoorias

visid kolmanda koha.
Lisaks neile käisid võistlemas Kert Kronk, Andre
Rozenthal, Lev Jerjomkin ja

diumikohta.

-27

Georgi Svedov.

Kõnealusel võistlusel osalesid lisaks
võõrustajatele

Mironoval (pildil), kes jõudis
finaali ja sai lõpuks teise ko-

ternational Open taekwon-

kg

võistelnud

Anna

ha. Nikita Anosov (-48 kg) ja
Sigmar Rikkolas (-31 kg) päl-

Aivar Ojaperv

Põhjakeskuses
tuleb elamusterohke isadepäev
Lääne-Virumaa Spordiliit ja
Põhjakeskus koostöös spor-

kaartidega. Crocs pakub
mõõduvõtmise
võimalust

diorganisatsioonide ja riigi-

lausa kolmel erineval moel:

ametitega korraldavad 9. novembril kella 12-16 Põhjakeskuses sportliku ja meeldejääva isadepäeva, pakkudes rohkelt tegevust tervele
perele.
Tasuta perepäeva nelja tunni
sisse mahub tegevust nii
suurtele kui ka väikestele.
Üritusel saavad lapsed koos
isadega lustida võistlusmängudes, sportida ja jäädvustadavahva perefoto.
Kohal on Virumaa armastatud korvpalliässad Rakvere
BC Tarvast ja Rakvere Võrkpalliklubi osavad mängijad.
Toimub BC Tarva näidistreening ja vabaviskevõistlus
Sportlandi auhinnale. Rakvere Võrkpalliklubi oksjon ja
täpsusserv. Demonstratsioo-

Crocsi mehikese hoidmine
sirgetel kätel, hiid-Crocsidega võidujooks ja Crocsi-vise.
Kohal on Rakvere Orienteerumisklubi esindajad, kes
korraldavad peredele siseorienteerumisvõistluse kopsakatele auhindadele.
Kätt saab proovida tennisemängudes Maret Ani juhendamisel, Kadrina Keskkool
tutvustab
arvutijoonestamist AutoCad-programmiga.
Oma osavuse saab proovile
panna males, kabes ja laskesimulaatoril.
Võimalik on osaleda töötubades, kus lapsed saavad
isadega meisterdada puidust
tööriistakaste või panna
oma oskused proovile metallitööriistade paigutamise

osavusmängus.
nesinemise teevad

spordi-

klubi Sakura sumomaadle-

kohal on Kaido Höövelson. Mõõtu saab võtta ka
RakvereSpordikeskuse korjad,

raldataval

sangpommivõist-

parimaid
lusel,
mille jõusaali
meeritakse

prekuu-

Laste päeva toovad lusti ka
batuut, Lego robotid, näomaalingud ja isadepäeva
kaartide meisterdamine.
Põhjakeskuse välialal toimub samuti vahvaid tegevusi. Mõedaku Spordibaasi

on

Tarvas võitis Liepaja
Rakvere Tarva korvpallimeeskond võitis Balti liiga alagru-

piturniiril tugevaks konkurendiks hinnatud Liepaja/Triobeti kindlalt 89:65. Tarvas on nüüdkahe võiduja ühe kaotusega omas alagrupis võiduprotsendilt teine.
Tarva resultatiivseim oli Brändis Raley-Ross 20 punktiga,
Juris Umbraško ja Mario Paiste lisasid mõlemad 13 silma.

Rakvere Võrkpalliklubi
tabeli teises pooles
Schenkeri võrkpalliliiga põhiturniiril on meeskonnad pidanud 4-6 kohtumist. Neljas mängus platsil käinud Rakvere VK, kes oma viimatises kohtumises võitis Võru meeskonna 3:0, on kogunud 5 punkti ja paikneb kaheksandal
kohal.
Pühapäeval, 9. novembril algusega kell 17 mängib Rakvere VK Kastani Arenal Läti klubiga RTU/Robesardze.

Lääne-Viru

sumotorid parimate hulgas

eestvedamisel
läbiviidav
disc-golfivõistlus ning KF
Suusaklubi ja Tamsalu AO
Suusaklubi korraldatav lustlik suusavõistlus toovad
kindlasti kõigile osalejatele
rõõmu. Avatud on Kõrvemaa
Matka- ja Suusakeskuse töötoad. Põhjakeskuse kõrval
asuva künka peal saab lustida ka Rägavere valla Huviklubi MTÜ bagisõitudel.
Avatud

kRaepress
auvntis 10. veebruarini 2015.

Näitus jäb

guse. 1:1 viigi eestPärnu

Linnameeskonnaga teenis

punkti

23

Naiskodukaitse

Väike-Maarja
jaoskonna
pannkoogikohvik.
Elamusterohke perepäeva
avab kell 12 Lääne-Viru
maavanem Marko Torm. Igal
täistunnilastuvad üles muusikakollektiivid ja tantsijad.
Kohal on Maanteeameti,
Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti esindajad.
Emadele on avatud „emadehoid“ Salon+ salongis, kus
kohvi ja küpsiste kõrval on
imelisedpakkumised.
Tee oma isale kingitus ja tule
perega elamusterohkele isadepäevale!

Eesti Sumoliit kuulutas välja aasta parimad sportlased ja
treenerid.

Läänevirulastest mahtusid nimistusse parimaks meesjuunioriks valitud Toomas Braun, parimaks naisjuunioriks
osutus Mari-Liis Mihkelson, parimaks tüdrukuks Jonete
Visnapuu japarimaks treeneriks Riho Mäe.

Kuulutaja

Pidevalt müügil rikkalik valik heas
korras kasutatud metsa-ja
aiatehnikat. Soodsate hindadega
müügil uus metsa-ja aiatehnika.
Asume Rakvere vallas Sireli tee 3 (Tapa teeristis)
Tel 5037 729

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

•

•

•

Kuulutaja

Väikeveod Eesti linnades
Kolimine, tõstetöö ja montaaž
Ebavajaliku äravedu
Pakkematerjalide müük

www.koliauto.ee
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SÜDAMEAPTEEK
HOIAB SIND TERVENA

Kliendikaardi saad Südameapteegist
kätte kohe ja see on Sulle tasuta.
Nüüd ID-kaart kliendikaardina!

PROSPflH

-30

-15

Voltaren
frraATgfr

I .isaks kliendikaardiga

veel-õ

5.40e

12

MQuIH.',

I.isaks kliendikaardiga
veel-5

%

PROSPAN SUUKAUDNE
LAHUS*
7MG/ML5ML N21
Röga lahtistamiseks köha korral.
Mugav kasutada. Sobib ka Hind
diabeetikutele.
Toimeaine: luuderohu lehtede kliendikaardiga
kuivekstrakt

%

5.52v

VOLTAREN EMULGEL
GEEL*
10MG/G 50G
Valu paikseks leevendamiseks pehmete kudede
Hind
valulike ja põletikuliste
kliendikaardiga
seisundite korral.
Toimeaine: diklofenak

4.46e

Ohivln

veel-5

Toidulisandites sisalduvad
Oomega-3 rasvhapped on olulised
immuunsüsteemile, südamele,
ajule ja nägemisele.

10

Lisaks kliendikaardiga
veel-5
%

DIALEVEL TABLETID

Toidulisand kõrgenenud
veresuhkrutaseme
stabiliseerimiseks.

*

veel -5

%

MÖLLERI TOIDULISANDID

Dialeve

-15

|0.()(),

8.62e

Hind
kliendikaardiga

OTRIVIN NINASPREI*
1MG/ML 10M
Nina limaskesta turse

vähendamiseks nohu korral.
Toimeaine: ksülometasoliin

Füfingodfll
'*i"i Tooralt

DOPPELHERZ AKTIV
AUGEN VITAL KAPSLID
N30
Vitamiinide E, C, A, tsingi,
luteiini ja zeaksantiiniga
Hind
kapslid silmadele.
kliendikaardiga
Sobib ka diabeetikutele.
Laktoosi- ja gluteenivaba.

9.50e

Jheraflu,

I äsaks kiiendikaardig

jisaks kiiendikaardig

■

Auqtn

KwkIu

%

4r36e

3.52c
Hind
kliendikaardiga

-15

I jisaks kiiendikaardig

k

veel -5

JHERAFLU SUUKAUDSE
LAHUSE PULBRID*
ND 1000MG+60MG+30MG N6

Palaviku, nõrga valu,
köha ja nohu sümptomaatiliseks raviks.
Toimeained: paratsetamool,
pseudoefedriin,
dekstrometorfaan

%

3.82c
Hind
kliendikaardiga

-15%

forte* I jisaks kliendikaardiga

FARINGODOL FORTE

veel -5

%

440e

LOSENG*
150MG N16
Neelu, suulimaskesta, igeme ja
hambajuureümbrise põletiku Hind
sümptomaatiline raviks.
kliendikaardiga
Toimeaine; koliinsalitsülaat

3.32c

PANADOL SUUKAUDNE

SUSPENSIOON*
120MG/5ML 100ML
Palaviku ja nõrga valu
raviks lastel.
Toimeaine: paratsetamool

3.Ole

Hind
kliendikaardiga

Käsimüügiravim. Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte. Kaebuste püsimise korral või kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või
apteekriga. NB! Südameapteegi kliendikaardiga kõik kampaaniatooted 5% soodsamad! Tavahinnad võivad olla apteegiti erinevad! Pakkumised kehtivad kuni 30.11.2014 või kuni soodushinnaga
tooteid jätkub.

Oled alati oodatud!
Kroonikeskuse Südameapteek F.G.Adoffi 11, Rakvere
Seminari Südameapteek Seminari 3, Rakvere

Viru Südameapteek Laada 20, Rakvere
Rakvere Maxima Südameapteek Tallinna 11, Rakvere

Tapa Südameapteek Pikk 7, Tapa

Sõmeru Südameapteek Kooli

tee 5,

Sõmeru
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Tervis

Mööblitöösturi maja
peidab vaimseid väärtusi
Kui tunned huvi tervisliku toitumise, jooga,
vabastava hingamise

reiki, energiaseansside

või kristallteraapia vas-

tu, tasub läbi astuda
Gustavi Majast, mis ootab külalisi Rakveres

Pikk 28.

Tiia Paist
Kiriku vahetus läheduses
seisev vana kivi-puitehitis
vääriks tegelikult eraldi artiklit, sest tegemist on tõesti
huvitava ning ajaloolise hoonega.

palju

vana

Eesti, Läti ja Leedu kooliõpilastel esineb aknet kuni 90
protsendil ehk kokku rohkem kui 700 000 kooliõpilasel.
Eestis kannatab akne all ligi 142 400 kooliõpilast ning paljude jaoks jätkub haigus ka pärast teismeliseiga.
Põhja-Eesti Regionaalhaigla nahaarsti dr. Kairi Nurme sõnul ei ole akne vaid kosmeetiline probleem ning õigeim
viis sellega toime tulla on pöörduda arsti poole. “Loomulikult on võimalus, et akne kaob iseenesest, ent kui sellele ei
leita õigel ajal ravi, võivad tekkida nahale inetud armid või
muud akne jääknähud, mida on hiljem väga raske ravida,”
ütles doktor Nurm.
Vistrikud ehk akne (ladina keeles acne vulgaris) on väga
levinud nahahaigus, mis tekib peamiselt puberteedi- ja
noorukieas. Tegemist on karvanääpsu ja rasunäärme viimajuha ning neid ümbritseva koe kroonilise põletikuga.
Üldjuhul pole rasunäärmed väga aktiivsed, kuid puberteediea hormonaalsete muutuste tõttu hakkavad need
rohkem rasu tootma. Kui rasu ei pääse vabalt naha pinnale, koguneb see rasunäärmesse, lisanduvad bakterid, tekivad komedoonid ja punetavad vistrikud, raskemal juhul
valulikud põletikulised sõlmed või tsüstid.
Arvatakse, et akne tekke põhjuseid on mitmeid, näiteks
põhjustega,
faktoritega,
kosmeetika,
ravimid,
suitsetamine,
alkohol,
paraneb.
valesti
valitud
vaid Akne
oluliste
mis
võivad
süveneb
või
tekkimist
ennetada
toitumine,
otseste

stress

õige nahahooldus,

ja

pärilikkus.
seda,

varane

Tegemist
kuldasja

ehk

ravija

pole
kui
kiiresti
siiski ak-

aitab

tervislik toitumine. Pidev

söömine on samuti üks aknetekke põhjuseid.
Akneteemalise kampaania “Ei aknele!” raames korraldaseminaridel räägib doktor Nurm sel novembril kuues
Tallinna koolis akne tekke põhjustest, sümptomitest ja

rämpstoidu
tud

annab praktilist nõu, kuidas haigust ravida. “Teismeliseeas, kui välimus mängib olulistrolli, võivad aknest tingitud

Kahepäevast jooga töötuba juhendas Jocke Salokorpi.

Foto: erakogu

nahamuutusedtekitada kogu eluks nii psühholoogilise
kui emotsionaalse trauma, mistõttu on sellised seminarid
väga olulise tähtsusega,” lisas dr. Nurm. “Ei aknele!" kampaania

Kes oli Gustav ja miks Gustavi Maja?
Gustav Heinrich Jõe (pilsündis Rakveres 21.
märtsil 1886. aastal ehitusmeister Jaan Jõe pojana.
Mees oli tuntud laulja,
näitleja ja seltskonnaelutegelane ning Pikk tn. 28 tegutsenud mööblitööstuse
omanik. G. H. Jõe kuulus
Rakvere Käsitöömeistrite
Seltsi, Virumaa Meistrite
Ühingusse, oli Rakvere
Kunstiklubi, Haridusseltsi
ja Vabatahtlike Tuletõrjujate Seltsi liige.
Oma Rakveres tegutsenud
mööblitööstuse asutas ta
Foto: erakogu
1924. ja mööbliäri 1935.
aastal. 1930. aastal sai ta meistridiplomi Tallinna Kanuti
ja Toomgildi Käsitöömeistrite Ühingult.
Noorena
laulis G. H. ent
Jõe „Estonia"
kvartetis ja suundus
õppima Peterburi,
Esimene maailmasõda
tõmbas
lauluõpingutele kriipsu peale. Sõjas teenis G.
SooTeatri
orkestrisse.
pataljoni
orkestris, kust
ta hiljem suunati Keiserliku
Pärast sõda (1921-1923) laulis G. Jõe„Estonia“ teatris.
Gustavi Majas on üles seatud väike stend Gustav HeinKel
hoone ja Gustav
Jõe
suureni huvi, seltasub kürich
Jõe
eluloost.

vältel

seminarid toimuvad oktoobri- ja novembrikuu
Eestis, Lätis kui ka Leedus. Lisainformatsiooni

nii

leiab “Ei aknele!" kodulehelt www.eiaknele.ee.

dil)

ja

sed

on

ees-

soovitused menüü muutmiseks ja koostab vajadusel
uue.
Iganädalaselt käib Gustavi

Akne all kannatab
ligi 142 400 kooliõpilast Eestis

ne
ne

päeval nädalas, neist kaks
hommikusel ja kaks õhtusel
ajal."
Vabastava hingamise grupiseansid on paar korda kuus.
Uudisena toimub pühapäeviti joogatund, kus keskendutakse hingamisele. Tund
Uuskamin elusa tulega anlõpeb rännakuga enda sees
nab interjöörile erilise õhus- läbi juhendatud meditattiku. siooni, mis juhib meie kõigi
Toitumisnõustamine
sees olevate lõputute resprotsess, mille käigus nõussursside allikani.
taja selgitab välja kliendi toiTunde viivad läbi treenetumisharjumused, terviserid-juhendajad, eriti kasuliseisundi ja eesmärgid. Läh- kuks pidas Ly Jõe joogaõpetudes individuaalsetest vaja- taja-hingamisterapeudi Tiia
dustest ning püstitatud
Savimägi hommikusi tunde,
märkidest, annab nõustaja mis annavad päevale hea alvõimalikult

MÕNE REAGA

mõjutada
haiguse
kulgu
vale

Toitumisnõustamine ja
kokandus
Gustavi Maja perenaine Ly
Jõe on juba aastaid tundnud
huvi tervisliku toitumise ja
hea toidu valmistamise vastu. Sinna juurde käib loomulikult ka tema positiivne
hoiak elu suhtes.
Ly Jõe on õppinud toitumisnõustajaks. Gustavi Maja
tundus talle sobilik kõige
eelmainitu
tutvustamiseks-õpetamiseks. Ruumid
korda, säilitadesmajas
seati
väärtuslikku.
Puhastati seinad, vanad ukja hästi säilinud palgid.

25

guse.

Tiiu Kivilo, kes ise on välja
tulnud raskest haigusest, jagab oma kogemusi kursusel,
koos laste kokaring,
kus põhirõhk on endaga teõpitakse lihtsaid võtteid gelemisel.
tervisliku toidu valmistami- Energia-ja reikiseansid sobiseks. Täiskasvanutele toi- vad igas eas inimesele, andes
mub tasakaalustatud toitutagasi elujõu ja teotahte.
mise ja toiduvalmistamise Kristallteraapias kasutatakse
kursus. kristalle, seansi käigus puJooga, reiki ja
hastuvad inimese elektro„Vaimse tasakaalu saavutamagnetväli ja kehameridiaanid.
miseks ei piisa ainult tervisli- 15. novembril kell 11 toimub
kust toidust," rääkis Ly Jõe. Gustavi Majas Herdis El„Õige mõtteviis ja liikumine mendi loeng „Mis või kes on
samuti väga olulised. Joo- suhkrusõltuvus?", sest inigatunnid toimuvad neljal meste armastus suhkru ja
magusa vastu on ülemaailmne probleem.
Majas

kus

H.

Jõe

Maria

me

muu

H.

vastu

sitleda Hanno Jõed, kes
ja

teab

on

ning

tunneb Gustavi

on hoole

on Gustav
Jõe pojapoeg tema
ajalugu päris põhjalikult
-

Maja

jaarmastusega

seda restaureerinud.

Tervishoiu jooksevkulude maht oli
eelmisel aastal 1,12 miljardit eurot

Tervise Arengu Instituudi kogutud andmetel oli 2013. aastal tervishoiu jooksevkulude maht 1,12 miljardit eurot.
Tervishoiukulude arvestamisel on esmakordselt Eestis rakendatud uut metoodikat ja toimunud on ka muudatused
mõistete osas.
Tervishoiu jooksevkuludest enamiku, 66,4 protsenti moodustasid Eesti Haigekassa kulutused. Leibkondade kulutused moodustasid jooksevkuludest 22,3 ja valitsuse
omad 9,5 protsenti.
Eesti Haigekassa kulutas absoluutsummas enim hospita-

patsientide ravile, seda 270 miljonit eurot. Järgmine
kulugrupp olid kulutused põhilistele meditsiini-ja diagnostikateenustele 152,4 miljoni
ning retseptiravimite kompensatsioonile 103,4 miljoni näol.

liseeritud

suurem

euro
suurima osa kulutu-

Leibkondade omaosalusest hõlmasid
sed retseptiravimitele, kokku 61,6 miljonit eurot.Hambakäsimüügiravimitele
miljonit
40,7
miljonit
60,9
eurotja
eurot.
ravile
kulutasid
leibkonnad omaosalusena

Arstid ja õed loeti kokku

Tervise Arengu Instituudi tehtud tervishoiutöötajate uuringu järgi töötas aasta tagasi, 2013. aasta novembris Eestis 4395 arsti ja7428 õde.
Arstide seas oli kõige enam perearste, anestesioloogia- ja
intensiivraviarste ning günekolooge vastavalt 942, 299 ja
296 arsti.
Kõige vähem töötas arste torakaalkirurgi, kliinilise mikrobioloogi ja kliinilise immunoloogina neid oli vastavalt 9,
4, ja 3.
Õdede seas oli kõige enam üldõdesid (3405), pereõdesid
(1032) ja anesteesia-intensiivraviõdesid (769).) Kõige vähem oli diabeedi- ja geriaatriaõdesid vastavalt 9 ja 7 õde.
Arstide keskmine vanus oli ligikaudu 51 aastat, õdedel 45.
11 protsenti arstidest ja 4 protsenti õdedest töötas rohkem kui ühe tööandja juures. Arstide ja õdede keskmine
tööaeg varieerub sõltuvalt arsti või õe vanusest, ametist
ning asutuse liigist, kus nad töötavad.
Uuringu andmed on kättesaadavad Tervise Arengu Insti-

-

-

fKJü|yrug,
Hi
>

Täpsemad

kampaamareeglid kauplustest

Silmaarsti vastuvõtu ajad 8. 18. 25. november

RAAMID
JA
KLAASID

30

>

%

V

EO
Eesti

Optik

Eelregistreerimine telefonil 322 3354
T-R9 -18
L9- 14
Rakvere, Tallinna tn 16
TERVE EESTI

tuudi tervisestatistika ja-uuringute andmebaasis ning ko-

VAATAB

JA NÄEB!
www.optika.ee

dulehel

on Detailsem ülevaade terandmebaasis.

vishoiutöötajate
siit.
uuringute uuringustkättesaadav
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Jõhvi Kontserdimaja kutsub:

HANG DUO Saksamaalt
Kontserdisarja

“Müstilised
kõlad” raames
on Jõhvi Kontserdimajas 21.
novembril

al-

gusega kell 19
võimalik kuulata
HANG
Duot. Musitseerivad

Vla-

diswar Nadishana ja David
Kuckhermann
Sissejuhatuse
teeb

kontser-

disarja kunstiline juht Peeter Vähi, kes
on tuntud rännumehe
ja
muusikuna
oskab
ning
publiku kuulama panna etteaste esimestest hetkedest peale.
Vladiswar Nadishana ja David Kuckhermann (pildil) on
olnud muusikalised reiskaaslased juba aastaid. Musitseerimiseks kasutavad nad hangtrumme ja teisi etnilisi instrumente. Kuigi meestel on saksa päritolu, on muusika
mõjutatud iidsest Lõuna-Siberi Khuzebari kultuurist. Tulemuseks on teekond paika, mis on kaugel muusikalistest
klišeedest ja tavadest. Pigem ootamatu, veider, ent kaunis.
HANG on terasplekist kokku liimitud seest õõnes, väljast
aga UFOt meenutav muusikainstrument. Rahvakeeli kutsutud ka "hangtrummiks”.
Kuulutaja

Foto: Tiia Paist

Rakvere kesklinnas
avab uksed 10 Trummi
Rakvere saab novembri keskel rikkamaks ühe meelelahutusliku koha jagu, mis esi-

Kus on Sinu reklaam?

algu on avatud vaid reedeti
ja laupäeviti.
Kümme päeva enne avamispidu „Kümnes trummis"

käies näeb märke, et avami-

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

Kuulutaja
5~\

B ■Nädalaleht

g

Q

ne on lähedal. Seinad värskelt värvi all, lava paigas. Valgustid trummide sisse peidetud lambid, neid on loo-

mulikult kokku kümme 10

-

ootavad veel lakke paigaldamist. Lava on valmis.
Aga kus see 10 Trummi ülepea asub? Otse kesklinnas,
promenaadi ääres vanas turuhoones, endises Kalevi
kommipoes.
10 Trummi on Võsu Ukulele
noorem vend või kui soovite,

HEA POLITSEIPENSIONILE
SUUNDUNUD TÖÖTAJA!
Ootame Sind PPA aastapäevale pühendatud
vastuvõtule 19. novembril kell 14 Rakvere
politseijaoskonda Kreutzwaldi 5a
Registreerimine kuni 13. novembrini telefonil 322 2606
või kristi.fuchs@politsei.ee

siis õde. 10 Trummi omanik

Võsul Ukulelega ning leidis,
et nüüd, mil mereäärsed paigad on puhkajatest tühjad,
võiks sama stiili jätkata Rakveres. Ettevõttese on koondunud seltskond, kes teeb
oma asja rõõmuga ja igaühel
on oma valdkond ning ülesanded.
Asukoht endises Kalevi kommipoe ruumides OÜ Bravoline eestvedajail meeles mõl-

aga hoopis rahulik või suisa
melanhoolne. Seega kõigile

inimest, on võimalik pidada
sünnipäevi või muid koosvii-

midagi.

bimisi.

Omanike sõnul ei ole 10 Kui interjöör ja joogivalik tunaguRakvere
Trummi
kindlasti
hardlevad
omanisistab sellised,
10 Trummi
rock-pubi, mis oleks konkuööelu kindlasti.
rendiks Rakveres juba oma Tasub oodata, vaadata ja
plaanivad,

kud

klientuuri

omavale

Kära-

siis mitmeke-

proovida.

Kantsile. Näiteks reedeti on
10 Trummis kavas korraldada niinimetatud vaba lava
õhtuid. Ja kui keegi parasjakunud tegelikult aastat viis.
gu ei esine, siis saab taustaks
Lihtsalt iga asja jaoks on kuulata näiteks Kariibi aladele omast muusikat.
oma aeg ja vahel tuleb oodata.
Söögikohana head kodust
Mida uuelt kohalt on oodatoitu pakkuma ei hakata.
ta? Kindlasti head live-muuKüll aga suupisteid.
edaspidi
igal lau-et Köögile
lubavad,
sikat. Omanikud
saab seal
on plaanis rõhku
päeval mõnd põnevat esinepanna pigem kevad-suvisel
jat kuulata. Mõnikord
ka- perioodil, mil on võimalik
tantsulisem, teine kord kasutada õuemööblit ja var-

va
käredam, kolmas

Tiia Paist

on

laupäev

jusid.

Väikeses

eraldatud

saalis, mis mahutab kuni 20

OÜ Bravoline toimetab suvel

KIHV

f

AVAPIDU!
14. november

Trummitrupp "KUKU"
Xegshaker

//■

„//

15. november
BASHMENT@10 TRUMMl@RAKVERE
DICE RUDY+RINGO RINGVEE

Laada 14 Rakvere

+

Tiia Paist Meelelahul
Teenused:

te

i

•

•

•

56 837 141

-

või telli

3

PÄTS
PAGANAMA

e-post: paist.tiia@gmail.com

Õudus
(Alla 12 a keelatud)

pagari-kondiitritoodete
kojuvedu Rakvere
linna piires 1 €
Alates summast BO €
TASUTA!
Helista 50 90 700
www.pitsa.päts.ee

J. 10 trummi

-

Pitsade, praadide ja

i

TARRVI LAAMANN

Avatud reedeti ja laupäeviti 20.00-04.00

Vyi v*-'

pereansambel Tiia ja Tütred
õhtu-ja päevajuhtimine pulmavanema teenus
lasteürituste läbiviimine* muusikalised
etteasted nii tantsimiseks kui kuulamiseks
•

9. ja 10. november kell 16 ja 18
15. 17. november kell 21

HEA

EI. TOHI.
MAGAMA. JÄÄDA.
9. ja 10. november kell 20:15
Thriller
(Alla 12 a keelatud)

rakvereteater.ee
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KUHU MINNA
Kunda linna klubi
9. novemb ril kell 13-16 Kun d a linn a klub is isa dep ä eva p erep idu ! Va hva t m eisterd amist töötub ades, a vatu d metallnikerd iste
n ä itu s, to im ub ka unis ko ntsert ja üh in e p a nn ko o gisöö mine.
In fo tel 3221556
13. n ovembril a lgu sega kell 19 Ku n d a lin n a klub is Lä än e-Viru
maa p illimeeste p idu . Oo datu d o n esinem a kõ ik m uu sikud ja
bän d id nin g p ub lik n au tima hea d muusikat!
16. novemb ril kell 13 Kun da linna klub is Videviku ka drip id u ea
ka m ale ra h vale. Tantsuks mu sitseerib An atoli.
20. novemb ril kell 19 Kun d a lin na klub is kin o õ htu filmiga
“Maa stik mitme ku u ga”.
Ro hkem in fo t Ku n d a sün dm u ste ko hta www.kun dalinnaklub i.
-

-

ee

O Kõrts
Jõe

3a Võ su

-20%
tutvumishinnad

Üritu ste algu s kell 22
Sissep ä ä s kõ igile tasuta
8. n ovem bril retro disko DJ Margu s Teetsov
15. novembril Bailan do Party: eriti ku um ja ra ju üritu s, mis
mõeld u d eelkõ ige tüdru ku tele ning nen de lem mikm eh ele En
riq u ele. DJ Marko Pille
-

Gustavi Maja
7. novembril kell 18 Gusta vi Ma jas Rakveres Pikk 28 toimub
kristallid e ka su tamise õp itub a.
14. n ovembril kell 18 m edita tsio o niõh tu . Vajalik registreeru m ine tel 513 7911 Tiiu
9.n ovembril kell 15 to imub 2tunn in e joo ga, ku s kesken dutakse
hin gamisele. Va jalik registreeru min e tel 521 6860 Tiia e-p o st
tiiatiia@iclo u d .co m www.gu stavima ja.eu
.

,

,

Pensionäride klubi Hämarik
Pensio n ärid e klub i Hä m arik p idu toimub 15. novemb ril kell 13
Rakvere ra hva ma jas. Mu u d am e üh eskoo s p ä eva ka un im aks!

Rakvere Teater
Rakvere Tea tri män guka va n ovembris
07/ 14.11 kell 19 Uno Bo ssa Rakvere Tea tri su ures ma jas (la v.
Hard i Vo lmer)
08/ 27.11 kell 19 Seitsmeteistkümn en da nuku suvi Rakvere
Tea tri suures ma jas (la v. To o mas Suum an )

13.11. kell 19 Meie,
To o mas Suum an )

mehed

Rakvere Teatri suures

m a ja s (la v.

21/ 22/28.11. kell 19 Ma alermeister Rakvere Tea tri suu res majas
(la v. Gerda Kord em ets)
11.11. kell 19 Leegio n ärid Rakvere Tea tri väikses majas (la v. Ma
dis Ka lmet)
07/ 25.11 kell 19 Leen an e´i ka unitar Rakvere Tea tri väikses m a
jas (la v. Üllar Saarem ä e)
-

-

08/ 12/27.11 kell 19 Viima se ö ö õ igu s Ra kvere Tea tri vä ikses m a
jas (la v. Ra ivo Tra ss)
14/ 21.11. kell 19 Lep ing Rakvere Tea tri väikses ma jas (la v. In d
rek Ap in is)
20/ 26.11. kell 19 Osca r ja Ro osamamm a : Kirja d jum alale Rakvere Teatri väikses ma jas (la v. Üllar Saarem ä e)
22.11. kell 19 Ma ja hoid ja Rakvere Tea tri väikses ma jas (la v. Mati
Unt)
28.11. kell 19 Algu sed Rakvere Tea tri väikses majas (la v. Nils
Riess)
-

-
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Lihapood Pikk tn 11 Rakveres,
Nõmme turul ja
Mustamäe turul Tallinnas

Hõbedast kaelaketid alates 5.50
sõrmused 5 eurost
ehteid

kõrvarõngad 3.50

Parandame

Iga nädal uus kaup ja uued soodustused

SEALIHA al 2,40 €/kg
Vajangu farmist

(veerand siga)

SEAHAKKLIHA 2,60 € /kg
LAMBA-ja VASIKALIHA
Tel 5919 9330, 5340 9428

www.omaporsas.ee

Eestimaine liha otse farmerilt!

Rakvere Kroonikeskuses
SUUR VALIK LAIU VOODILINU
JA KUMMIGA LINU

AadeMart Ehitus OÜ
*

*

*

Ekstrasoodust
u
s
voodipesule!

*

satiinist
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

*

*

*

7. ja 8. novembril

Põllumajandusehitised
Üldehitus-ja remonditööd
Viimistlustööd
Korterite remont
Katuste ehitus
Projekteerimine

Ehituseelarvete
koostamine

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

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

aademart@gmail.com

VIHMAVEERENNID ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID JA LISATARVIKUD

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

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

Hinnaparaad
4.-18. november
Lepp, haab
€

219/jm
Tavahind

-44%

2.95/jm

ERIPAKKUMINE!

Termohaab

€

239/jm
Tavahind

3.16/jm

Sisevoodrilaud, 15x90x2400mm

Lakitud

-20%
KõikNecos ja Norscan süsteemid
jakorvid garderoobile

€

€2999/m2
Tavahind

45.00/m2

Naturaalne parkett, tamm

Tavahind

Välisuks Opus2,
90-100x210 cm

319/kmpl

Võida
2000€ reis
Malaisiasse!
Lisainfo: www.ehituseabc.ee

