AUTOKLAAS /
Sõiduautod | Pakiautod
Veoautod j Traktorid

KLAASIDE MÜÜK.
KAHJUKÄSITLUS,
VAHETUS, PARANDUS
www.stik.ee
Rakvere, Vabaduse 12
Tel 512 4620

Nr.

10

i=tiU

(851)

lk 4

Politsei: aasta arvudes

lk 7

Töökuulutused

Kuulutaja
13. märts 2015

Nüüd ka 6 kohaline!

HELISTA

1300
tel. 515 0068

tasuta

Ideest teostuseni!

16.-29. märts

KORSTNATE
KINGINÄDAL!
Termotöödeldud puitbriketil
SOODUSHIND 1,75 €/10kg pakk
•

•

•

Maa-ja õhksoojuspumbad
Pelletikaminad ja -katlad
Pelletite müük

10990 €

Järelmaksu
võimalus!

Jaama pst 5, Rakvere
Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com
Koduleht: www.küttesalong.ee

Wiru

Auto OÜ Kreutzwaldi 7 Rakvere
AutoWiru
Tel 329 5560; automüük 329 5565; peugeot@wiruauto.ee

Hinnaparaad
6.-22. märts

ERIPAKKUMINE!
€

89/m2

Kipsplaat Knauf White GKB13~
2500mm, 2600mm, 3000mm.

ERIPAKKUMINE!
00/kmpl
€

Välisuks Opus 1R

Tavahind

399.00/kmpl

90-100x210 cm, kirgas klaas,

Laminaatparkett Lodge
Klass AC5, paksus 8 mm,

lukukorpus 565.

kalasabamuster.

~

Soojustuse diagnoosimine:

Thermi termograafia
Soojustuse parandamine:
„süstime seinad soojaks“

~

€1150/m2
Tavahind

Võida
2000€ reis
Mehhikosse!

13.50/m2

Lisainfo: www.ehituseabc.ee
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Arvamus / Uudised

Kas plusspunktid
e-hääletusele?
lugemisel ja
Segadused valimissedelite

tulemuste mitme-

kordne muutmine pani heameelest käsi hõõruma e-hääletu-

se pooldajad: elektrooniline arvepidamine välistab inimlikud

tagantjärgi
eksimused,
sellised
muutumised
ei tuhooga
kurjustada;
Esimese
tahakstulemuste
miks te hüüate
tulemused
välja,
ruttu-ruttu
kui sedeleid korrektselt loetud ei saa? See, et
Aarne Rannamäe telestuudios niheleb ja tagant sunnib,ei
leks

kõne

saa
TV

allagi!

olla argument

ju

-

korrektsus ikka ennekõike

ja

alles siis

huvid.
kui pisut järele mõelda,
on pragamine ülekohtune.

Aga

siis

Tean

omast

käest

kollektsioneerin õlleatribuutikat

-.

on

eraldiesemete hulk ületab tuhande

et kui

piiri,
nende üle lugemine tülikas. Ole nii hoolikas kui tahad - vähemalt minul on

ette tulnud olukord, kus kolm loendust andis kolm erinevat
tulemust. Ja kui lisanduvad veel kõrvalised

tegurid

-

sodimi-

templid,
kirjutatud numbrid -,
sed, puuduvad
siis
seda enam on
kohta
valesse kohta
eksimustele.

Hääletussedelite

lugemisega

kaasnenud

saab

probleemidest

lõplikesteha vaid
ühe järelduse:mingi
ametlikesse
tulemustesse eksimisprotsent
kindlasti sisse. jääbkorral
loeti sedelid piinliku täpsusega üle vaid ühes jaoskonnas, kuid
se

n-ö

Sel

kui seda tehtuks üle

riigi, avastatuks vigu veel ja veel.
Kuna Viktoria Ladõnskaja oli ainus,kes sedelite ülelugemist
nõudis, ja igasugused vaidlustamistähtajad on möödas, siis

valimistulemused jäävad sellisteks nagu nad välja kuulutati.

on

Kuigi küsimärgid
õhus: näiteks sotsidel jäiLääne-Virumaal ringkonnamandaadi saamisest puudu väidetavalt 41
- kui kontrollida, siis mine sa tea, äkki pääsenuks ka
Rannar Vassiljev Riigikokku?. Ühel EKRE kandidaadil Riihäält

jäi

gikokku pääsemisest

20 hääle

-

eks temalgi tiksub

nüüd peas „aga äkki?“
aga
aga
manipuleeritakse.
puutub,
jätkuvalt
arvamusel,
ulatuses
e-hääletusse
Küll
siis
mina
olen
isiklikult
seda
vandeühtegi
süsteemi,
veel loodud
häkkerikindlat
saEi ole
tähendab,
rikkevaba masinat. Mis
et
halval päeval
lähevad valimised süsteemirikke tõttu untsu.
Teine
et e-hääletada saab teise isiku
eest. Sellest pole lugu, kui hääletad oma 104aastase vanavaAga
naema eest ausa järeltulijana saju austad tema tahet.
võimalust saab ka kuritarvitada: „ostan“ pudeli eest poenurga tagant endale kamba asotsiaale ja muudkui hääletan nenvajaka

et

masinal

on

Mis
nõuteooriat
heb.

ei

usu,
masina

et seal
mõistus

alla

antud
ja

iial

ei

tea.

häältega

muti

tahtlikult
kuna
see

ja

segi
suures
lä-

ühel

on

probleem

ÄRA USALDA
internetis raha võõrale
Politsei kutsub inimesi inter-

hinnaga kaumesedosta
saaks
ikka
hea otsivad,

netis

pa. kuid miskipärast

ostutehinguid

tehes

üles valvsusele. Raha maks-

misel peaks kasutama müügiportaalide hoiukontosid.
Rakvere politseile on viimasel
ajal teada antud juhtumitest,

kust

JUHTKIRI

ei taheta

koguda infot ja müüja tausta

eelnevalt kontrollida. Enne
tehingu

sooritamist võiks in-

ternetist otsingumootori abil

uurida infot. Kui

tegemist

on sageli

on

kus interneti müügiportaali-

kelmiga,

des on ostetud soodsa hinnaga kaupa. Ostja on müüjale

kohta.

miga üle
ostajad üritanud
raha
on kandnud,
kuid soovitetud
kaupa
pole
saadud.
Kel-

lefonitsi või

meili

teel ühen-

dust võtta, kuid peale luba-

vihjed

siis

varasemate

Kelmid kasutasid

müügiks kõige
müügiportaale,

seal
pettuste
asjade

levinumaid

kus peamiselt

dusi enam kontakti ei saavuoli üleval tehnikakaupade.
tata.
selgitanud kolm inimest, kes sealhulgas mobiiltelefonide,
Politsei

on

praeguseks

välja

müüsid internetis olematut

fotoaparaatide, mängukon-

kaupa.

soolide

jne pildid.

Kokku on tuvastatud 17 juh- Näiteks pakuti ühte ja sama
tumit, kuidkannatanuidvõib mängukonsooli kahele iniveel juurde tulla. mesele, mille eest ka tasuti.
Miks inimesed lähevad kelmi Samuti kasutas üks kelm süska

Põhiliseks

mõjutajaks
asjaolu, et kaupa müüakse
väga soodsa hinnaga.
Näiteks müüdipooleodavaõnge?
on

pa."

Võtke ühendust!

polnudki.

kliendile 199EUR!
Visioline on Virumaa suurim

ärikliendile suunatud IT teenuseid
jalahendusi pakkuv ettevõte.

visioline

Politsei on juhtumite uurimi-

seks alustanud väärteomenetlused. Kannatanute kahjusummad on keskmiselt alla
200 euro.
Kelmuste korral tuleb kohe

teavitada politseid kui ka veebikeskkonna pidajat. Sellega
kaitstakse nii ennast kui teisi.
sema hakkab,

jalikukauba

Skype teel (tugi.visioline)
või helistage 501 6105!

IT audit potensiaalsele

Midakiiremini politsei tegut-

siis tegi tallevapakkumise. Asja

Esitage oma küsimus kohe!

genud, siis kahjuks peab tõdema, et oma raha nad kunagi tagasi ei saa. Kelmidelt pole
midagi nõuda, sest neil puudub püsiv sissetulek ja müügiks pakuvad olematut kau-

midagi osta.

seda

asjaolus,

kus müüja
saab raha pangaarvele alles
pärast seda. kui kaup on
jõudnud ostjani.
„Kui inimene on ohvriks lan-

teemi, kus inimene soovis

eest soovis saada ettemaksu,
malt mängukonsooli Sony hiljem selgus, et tegelikkuses
Playstation 4, mis kaubanduInternetis ostu-müügitehinguid tehes tuleb alati olla täses maksab üle
eurot. Ini300

posiitkontosid,

Otsite
professionaalset
IT partnerit?
Vaadake:
www.visioline.ee

seda väiksem

on ohvrite arv.

Key Paju
Rakvere politseijaoskonna
menetlusteenistuse vanem

helepanelik. Raha maksmisel
peab kasutama vahe- ehk de-

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

-

de IDga. Riigikogusse pääsemiseks ainult nurgatagustest

piisa, aga kohalikku volikokku saaks sisse
nagu niuhti 100 häält oleks juba ka Rakvere suguses linnas
tõsine argument.

häältest ilmselt ei
-

Rakvere Gümnaasiumi
avatud uste päevad 9. klassi õpilastele
24.-26. märtsil avab Rakvere
Gümnaasium oma uksed põhikooli lõpetavatele õpilaste-

le, kes on mõelnud õpingute

Aivar Ojaperv

Koliauto

aj

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

•

•

•

Väikeveod Eesti linnades

Kolimine, tõstetöö ja montaaž
Ebavajaliku äravedu
Pakkematerjalide müük

www.koliauto.ee

päev kooli gümnaasiumiastme õppesuundi tutvustavas
õpitoas. Valik on võimalik teha kolme (reaalsuund, huma-

nitaarsuund

ee) oleva lingi kaudu isikliku

tunniplaani koostamise lehele, end registreerida ja teha
seal sobivad valikud. Link on
kasutusel 23. märtsil kella

jätkamisele gümnaasiumis.
Kolme päeva jooksul on 9.
klassi õpilastel enese poolt

Kuuenda tunni jooksul saab

valitud ajal võimalik olla Rak-

kaasa lüüa kahes valikaine-

15ni.

vere Gümnaasiumis nn vahetusõpilaseks ja külastada tunde, tutvuda õpitubades kooli

või ringitunnis. Koolipäeva
lõpus toimub ringkäik koolimajas ja vestlusring, kus saab
päeva jooksul tekkinud mõt-

Avatud uste päevadega ja
Rakvere
Gümnaasiumisse
vastuvõtuga seoses annavad
informatsiooni kooli õppe-

teid avaldada või vastuseid

alajuhataja

tekkinud küsimustele nii
meie kooli õpilastelt kui ka

53264806,
jutavalvik@rakgym.edu.ee) ja arendusjuht
Marika Eiskop (tel 58871030,
marikaeiskop@rakgym.edu.

õppesuundadega ning võtta
osa valikaineid ja ringe tutvustavatest näidistundidest.
Tunnid ja tegevused päevaks
valib õpilane ise. Alustada on
võimalik hommikul kell 8
kooli 9. või 10. klasside õpilastega neljas esimeses ainetunniskoos õppides.
Pärast lõunasööki jätkub

ja majandus-

da Rakvere Gümnaasiumikodulehel (www.rakgym.edu.

suund) õppesuuna hulgast.

õppealajuhatajalt.

Et päev sujuks igaühele parimal moel, on õpilasele loodud võimalus oma koolipäeva tunniplaan ise eelnevalt
koostada. Selleks on vaja logi-

Juta Valvik (tel

ee).

Marika Eiskop

Kuulutus
Ka iri Kre is
322 5091
ka iri.kreis@kuulutaja.e e
Reklaam
Tiia Paist
322 5093
tiia.p aist@kuuluta ja.e e

Kujun dus/külje n dus
Ren e e Koit
Marko Ma a sik
re kla am @kuulutaja.ee
Kuulutaja ilmub reedeti.
Trükk: Prin ta ll AS
Trükia r v 15 000
To imetus ava tud E-R 9.-17.00
Ku ulutusi sa ab to imetusse
ed astada ka telefo n il 322 5091
võ i e-p o stiga
ku u lu tu s@kuulutaja .ee.
Ku ulutuste eest on võ imalik
tasu da p an gaülekan d ega.
Ku ulutus ilmub reed eses lehes,
ku i ü leka nn e o n jõu dnu d Kuu
lutaja p anga arvele neljap ä eva l
kella 11.00
-

Kuulutaja toim etus ei vastuta
kuulutuste sisu eest.

KO«S TEEGA

KINDLALT

EDASI!

Valdo Randpere, Signe Kivi, Marko Torm, Toomas Varek,
Leo Aadel, Kaido Veski ja Indrek Kesküla

Reformierakond
Parem Eesti Sinule

Kuulutaja reede, 13. märts 2015

Tugigrupp
autismihäirega laste
vanematele
3. märtsil kogunesid Rakvere
Sotsiaalabikeskuse saali au-

tismihäirega laste vanemad.
Koosviibimisel said vanemad

üksteisega tuttavaks ning
arutleti ühistel teemadel. Esimesele kohtumisele tuli 9 va-

nemat.

Vestlusest selgus jaoks, et vanemad vajavad üksteise tuge

ja nõu ning selline tugigrupp
peaks jätkama kooskäimisi.
Ühiselt otsustati, et edaspidi

3

Uudised

Elektriarvesteid ei huvita eraelu

antakse juhtpuldile kohe tea-

Tänapäeval täiustatakse
tehnikaseadmeid ikka selleks, et inimesel mugavam
oleks. Elektrikaugarvestid
aga tekitasid inimestes esmalt kõhklusi, kuid muretsemiseks pole põhjust, sest
nende eesmärk on kõigest
tarbitud elektrikoguse talletamine.

da ning selle likvideerimisega

hakatakse kohe tegelema.
Kaugloetavate arvestite paigaldamine algas ülemöödunud aastal ja 2016. aastaks
peaks projekt lõppenud ole-

ma. Märtsikuu seisuga on
Elektrile vi
Lääne-Virumaal
paigaldanud 23 974 kaugloetavat arvestit. Veel on vaja
paigaldada 13 024 arvestit.

Enne arvesti paigaldamist
võetakse kliendiga aegsasti

Mari Mölder

kogunetakse iga kuu esimesel
teisipäeval kuni juulikuuni.

Vanemat põlvkonda häirivad

ühendust

Edaspidi soovitakse arutleda
teemadel,
konkreetsematel
mis puudutavad autismiga
lapsega pereringis toimetule-

sageli kiired tehnikamuudatused, sest vaevu õpitakse või

vaposti või telefoni teel ja sel-

kut ning paremaid toetamise

võimalusi haridussüsteemis.
Selleks soovivad korraldajad
kutsuda vestlusringidesse inimesi, kes omavad eelkõige
praktilisi kogemusi.
Tugigrupiga oodatakse liitu-

ma uusi vanemaid, kellel esimesel korral polnud võimalik

tulla või puudus vastav info.
Järgmine kohtumine on 7.
aprillil Rakvere Sotsiaalabi-

keskuse saalis (Vilde 2 a) kell
17. Lisainfot autismi kohta

leiabkodulehelt www.autism.

leks, et vahetusprotsess oleks

sujuv, lepitakse kokku kõige

peab juba uuega leppima. Sa-

parem aeg.
Iga klient saab Elektrilevi ko-

muti on visa kaduma arva-

dulehel kontrollida enda koh-

mus, et iga tehnikavidinaga
on lihtne nuhkida eraelu.
pärast
uudised,
Kui levisid
aasta
kohustuslikuks
et mõne

muutuvad

ta käivat infot. Logides end

IDkaardi abil sisse, saab näha, millaltoimub kauglugemiskohas.

elektrikaugarves-

misele

Arvati, et see võib ohustada
eraelu puutumatust, sest sel-

kauglugemisele.

kasutusele, siis oli inimestel
põhjust.
muretsemiseks

programmi juht

Mait Rahi kinnitas, et tõepoo-

See hakkab
toimuma siis,kui kõik sama

alajaamaga

lest ringlevad igasugu kuulu-

jutud, millel pole tõepõhja
all.
„Kaugloetav arvesti toob mitmeid eeliseid. Klientidega,
kes esimese hooga arvesti vahetamisest on keeldunud,
suhtleme

ja

peale

mõningast

selgitust oleme reeglina vahetuse osas ka kokkuleppele

saanud," lisas Rahi.
Tegelikkuses on inimesel uue

seadme paigaldamisega üks
mure vähem
kuu lõpus ei
pea meeles pidama, et elektriettevõttele tuleb näit teata-

on valmis.
Igale kliendile antakse ülemi-

da. Arveldamisel arvestatakse

elektrit tarbitud koguse järgi,
mitte ei prognoosita, nagu
hetkel seda tehakse, kui näidu teatamine on ununenud.

nekust teada

ja peale

seda

võib ta
kuu
unustada mure, et tuleb näitusid
iga

Kui majapidamisest vool ära

lõpus

teatada.

kaob. siis katkestus kestab lü-

hikest aega, sest võrgurikkest

e -KING
Kõik saapad
17 eurot

(alates 5-10€/tk)
■j

Tallinn-Narva mnt 95. km
(Põhjala kinnistu, Põdruse küla, Haljala vald)

E-R 9-16.00

VAATA KA

www.linnaking.ee

Väljaspool tööaega
eelneval kokkuleppel
Fix-Weld Tyres OÜ

seotud arvestid
ning andmete
edastamiseks vajalik taristu

on vahetatud

Enda kohta käivat infot saab kontrollida Elektrilevi kodulehel.

Kasutatud talverehvide soodusmüük

Tel 5568 4683

et

hest üleminekut näitude

taas

lised arvestid võimaldavad
teha järeldusi elanike arvu,
kodust eemalviibimise, ärkveloleku ja kasutatavate seadmete kohta, märkis andmekauglugemisele
kaitse inspektsioon
Elektrilevi
oma aas-

tarbi-

lõpetuseks,

arvestivahetus ei tähendako-

I
a

teie

Rahi täiendas

Marge Kuusma

||

üleminek

tid ehk nutiarvestid tulevad

ülemineku
Tugigrupi algatajad
Diana Kuntor

ta-

harjutakse vana asjaga, kui

taraamatus.

ee

e-posti,

kas

TEKSAD, T-SAROID, TOPID, PLUUSID jpm
Rakvere Tsentrum, Koidula 1,11 korrus, tel 322 3965

Marko Pomerants, Einar
Mihkel Juhkami, Helle Noorväli,
Ain Suurkaev, Hannes Mets ja
Tauno Toompuu tänavad
toetuse eest!

3 (MQR

TALLINNA 15 RAKVERE
(Parkla

fS

MRRBERG

SISUSTUS

T
_

*

maja

taga)

fr

8l€

52€

Miki laud +2 tooli

Autod mänguasjade riiul

Mööblisalong Vaala keskuses

*

2^4€
*

a

irl

538€
Creativo nurgadiivan

EI

Sally nurgadiivan-voodi 243xi?o

"B’ j

kummut 18Ö€

Chicago puhvetkapp
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Politsei

Liiklushuligaanid ei
piirdu ühe rikkumisega
Rakvere politsei reastas edetabeli liiklusrikkujatest, kes möö-

J

dunud aasta jooksul halvas mõttes enim silma paistsid.

Lääne-Virumaa liiklushuligaanide eelmise aasta edetabeli

••

eesotsas on ISaastane Juku. Tema peamine häda oli see, et ta

Vihula

j}

]

Vlut-Nlguta

.V

Haljala

Lisaks armastas Juku erinevate Andidega oma tuttavaid sõidutada,
kuid reisijaid
sõidukis
rohkem
kui lubatud.Kahel
sinud ennast
seitse oli
inimest.
Kõik
need rikkumised
suutis
avastati,

et Juku

juhitud

Audi

A6

viiele kohale

oli pres-

1

taotles Rakvere
mehele karistuseks
maksimumaresti, kuid erinevaid asjaolusid arvesse võttes

Septembri lõpus

politsei

läks ta arestikambrisse 20 päevaks.
Liiklusrikkujate edetabelist leiab veel öOaastase Ahmedi.kepolitsei
da

on raske

jala

Rakvere
..

korda saata vaid napi poole aasta jooksul.

J

6"

j

PPA andmed (AUS (MIS))

v
r

Kunda

sõitmise ja ühel korral kiiruse ületamise eest.

noormees

jT

.
3*.
1

-

kippus autot purjus peaga juhtima, mille eest tal ka juhtimisõigus ära võeti. Juhiloa puudumine polnud aga takistuseks ja
seega jäi ta eelmisel aastal ühtekokku vahele viielkorral: kahel korral joobes juhtimise, kahel korral juhtimisõiguseta

korral

3

Kuriteod 10 tuhande elaniku kohta

fjfj*

/jf

1!Ü

Narva-JBesuu

/..Lüganuse

“/'

<

Pi

.

pr

S*lamäe

,

T °'l a

Narva

1

HMOk

y

v

_

Rakvere

-

Mäetaguse
\

tõttu eelmisel aastal kinnipidanud

lausa seitsmel korral. Mees

on kihutamast

tabatud mitmes

maakonnas, neist kolmel korral Lääne-Virumaal. Politsei on
mehele kihutamise eest määranud rahatrahvid.

20aastast Aleksandrit iseloomustab aga

alkoholijoobes ja juhtimisõiguseta.
ne-

kui

ka Ida-Virumaal.

Iga

Teda

pidev autojuhtimine
on tabatud nii Lää-

kord tunnistab

mees oma süüd.

Pol
itsei taotleska Aleksandrile maksimumaresti, kuid kohus
määras karistuseks 25
arestipäeva.

liiklusrikkumine on auto juhtimine juhtimisõiguseta. Asi pole selles, et mehed ei viitsinud autokoolis
purjus peaga auto juhtikäia, vaid juhtimisõigus võetakse
Kõige sagedasem

ära

mise pärast. 32aastast Yurit oli politsei sunnitud nende rikkumiste eest eelmisel aastal viis korda karistama. Kuna mehe
suhtes

algatati alkoholijoobes sõidukijuhtimise

naalmenetlus

ja

ta ei näidanud

mingilgi

politseijaoskonna vanemväärnad ..Inimene
saama. Rakvere
peab aru
taotletakse:
saama
talle määratud karistumiks
aresti
sest ja et tema toime pandud tegu oli vale. Arusaam saab tulla ainult hoiakute muutmise kaudu.“
Eelmisel aastal taotles Rakvere politsei liiklusareste 94 korral,
neist neljal korral 25 päeva, ühel korral 24 päeva, seitsmel
peaksid

teomenetleja
Ave

selgitas,

liiklusrikkujatele

Uue

korral 20 päeva.

Mari Mölder

MUST KROONIKA
EAKAS

JALGRATTUR SATTUS AVARIISSE

11. märtsil kella 10.40 paiku toimus liiklusõnnetus Haljala
vallas Põdruse-Kunda-Pada maantee 3,9. kilomeetril, kus
jalgrattaga sõitnud 73aastane Toomas sooritas ootamatult
vasakpöörde ja põrkas kokku temast möödasõidul olnud
kaubikuga MB Sprinter, mida juhtis 43aastane Jaanus.
Kokkupõrke tagajärjel sai vigastada jalgrattur, kes toimetati

AS Rakvere Haigla erakorralise meditsiini osakonda.

1

Avinurme

11. märtsil kell 18.09 said päästjad väljakutse Väike-Maarja
maja korstnas
külla,
valda
Pikavere
kus
kahekorruselise
oli
majaelanikud
Päästjad
seinale,
mille
kustutasid.
süttinud
nõgi.
Tuli
oli
läbi
korstnajalas ise ära oleva
ava
levinud
ka
maja

kustutasid tahmapõlengu korstnas pulberkustutiga ning
gitasid majaelanikele

8.

märtsil 5.25 tuli teade,
1

Hämariku teel oleva

maja

sel-

olukorra tõsidust.

et Rakvere vallas Lepna alevikus oli
korstnas

tahmapõleng. Päästjad

kontrollisid olukorda
nõustasid peremeest.
Päästjad tuletavad meelde, et tahmapõlenguid on võimalik
ja

vältida küttesüsteemide

regulaarse puhastamisega. Eramaja

omanik peab kutselise korstnapühkija kutsuma

aas-

kord viie

ta jooksul ja muul ajal puhastama ise küttesüsteeme nii sageli. et tahmapõlenguid ei tekiks.
Kuulutaja

Iisaku

l

t*

„

2014
909
871

Alajõe vald

BrI

f>
«

S

511
476

Lüganuse vald
Kontsei- ja Kiinvaiveamei

Jõhvi vald

Ida prHeXtuur

Narva linn elanikke 57 650, 358 kuritegu 10 tuh. elaniku kohta (registreeritud kuritegusid 2065). Alajõe vald elanikke 308,
kuritegusid 28; Kogu Ida-Virumaa kuritegevusest moodustavad valla kuriteod vaid 0,6%, kuna aga seal on vähe elanike, siis on
ta kuritegude arvu 10 tuh. elaniku kohta tipus. Vaivara vald elanikke 1400, kuritegusid 122; Illuka vald elanikke 870, kuritegusid
30; Jõhvi vald elanikke 12550, kuritegusid 594, Jõhvi Linn elanikke 10612 ning kuritegusid 504;

Prefekt andis tööaastast ülevaate
Politsei-ja Piirivalveameti
Ida prefektuuri prefekt
Vai lo Koppel ütles möödunud aastast ülevaadet tehes, et „numbrid lähevad
just kui paremuse poole,
aga eks see üks paras
numbrimaagia ole ja tegelikult tuleb ka nende sisse
vaadata 11.
Aivar Ojaperv
Kuiv

statistika kinnitab,

et

prefektil on numbrite osas õigus; 2013. aastal registreeriti

KAKS KORSTNAPÕLENGUT

1

Väike-Maarja

1

5

eest krimi-

iT’

'

moel üles seadus-

ta peaaegu pooleteiseks aastaks vangi.
Paadunud liiklusrikkujatele taotleb politsei kohtultkarmi karistust ehk mida suurem on süü, seda rohkem arestipäevi
kuulekusi, siis saadeti

71

700-900
500-699
400-499
300-399
260-299
200-259
0-199

Lääne-Virumaal 1550 kuritegu, millest avastati 907; mullu
aga 1416 kuritegu, millest
avastati 904. 2010. aastal olid
vastavad

numbrid

näiteks

Lääne-Virumaal

kõige rohkem kuritegusid toime Vihula
ja Rakvere vallas, kogu Virumaa lõikes aga Vaivara ja Ala-

mal aastal 6.
Politsei jätkab võitlemist roolijoodikutega. Eelmisel aastal
tehti koguni 46 000 joobe-

Seega on olukord tegelikult
hull: ainuüksi Lääne-Virumaal saab politsei 1,3 selleteemalist väljakutset päevas!

jõe vallas (vaata lisatud illust-

kontrolli (valdavalt aktsioon

93 juhul sai ohver tervisekah-

ratsiooni toim.). ..Sellisesse
n-ö kuuma kaarti tuleb suhtuda reservatsiooniga, 11 täpsustas Koppel. ..Vihula või

„Kõik puhuvad toim.) ja seda oli tervelt 86 protsenti roh-

justusi. algatati 82 kriminaalmenetlust.
..Inimeste teadlikkus on tõusvälja
nud, julgetakse
prefekt Kopkutsuda,"
tõdes politsei

-

-

kem kui 2013. aastal. Joobes

juhtide osakaal langes 2013.

Alajõe pole sugugi kuritegeli-

aasta 1,4 protsendilt 1 prot-

kum piirkond kui mõni teine.
Asi on selles, et alalisi elanikke on seal vähe, kuid suvel
käib palju puhkajaid, mis kõ-

sendile. „Kuna kontrollitud
isikute arv on suur, siis võib

nealuses statistikas ei kajastu.

Koppel

pel.

on-

gi
öelda,
keskmiselt
et Lääne-Virumaal
üks protsent

juhtidest joobes, 11

hindas

tabatud roolijoodiku-

Valdavalt sooritatakse kurite ja nende tegeliku hulga suteod puhkajate suhtes. 11 het. Kuigi ka 1 protsent
palju, on meil olukord siiski
Rakvere valla kuritegevuse taaga ilmseltPõhjaset „tõstab“
piiresse
oma- parem kui naabrite juures valitsuse
keskus. kus pahatihti tegutseIda-Virumaal olikontrollitud
ka pikanäpumehed ja toi- juhtidest joobes 5 protsenti.
Tähelepanu
mub suhteliselt palju

on

jääv

vara-

vad

vastaseid kuritegusid. Samuti

perevägivallale
Nagu politseijuhid mõni aeg
Miks Vilmlas on
inimesi, kiputakse ka kurja tagasi lubasid, hakatakse järkõrge kuritegevus?
tegema. jest rohkem tähelepanu pöö„Üle poole mullu toimunud Liikluse kohta ütles Koppel, et rama perevägivallale, mida

käib keskuses

2029ja 1010.

palju

jaid ning seal,

kuritegudest olid varavastased kuriteod, sealhulgas vargused ja kelmused. selgitas
ta. ..Osakaalult järgnevad liik11

süüteod,
lusalased
isikuvastased
valdavalt
kuüle
1.5promillise
joobega
juhtimine

ning

riteod.
11
Ühe

elaniku kohta pannakse

riteo d .“

kus

külasta-

on palju

terminites nimetaLääne-Virumaal võib selles ametlikes
..lähisuhtevägivallaks
valdkonnas panna hinde „ra-

takse

ka 2014. Vastav teavitustöö

on

11

.

..Keskmine vägivallas

kahtlustatav on keskealine

töötu mees,
keskmine ohver 30-55aastane
keskharidusega

naine. Mis salata;

sageli

on nii

süüdistatav kui ka ohver alko-

holijoobes, väljakutsed sage-

nevad

Aga

just

n-ö rahapäevadel.

üldiselt

on mul

hea meel,

arv on

väljakutsete
tõusnud - inimesed on teadlikumad ja tahavad enda eest
et

seista. Pahatihti on
mees vägivallatseb

ju nii,

et

aga

ei saa politseid kutsusest sõltub mehest majanduslikult. Kuni selleni välja, et
meile on kurdetud: agakes
siis raha teenib, kui ta arestiküll.

naine
da,

kambrisse viiakse?"
Ühtlasi

lisas

mõju

Koppel,

et lähi-

suhtevägivallale pööratakse
toimusLääne-Viruaastal
avaldanud: kui 2013. aastal erilist tähelepanu siis, kui selsai politsei Lääne-Virumaal
maal 66 kannatanuga liikluslesse on segatud laps. „Põhiõnnetust, milles tunamullu 315 vastavasisulist väljakutmõtteliselt on nii, et kui laps
juba juures oli, alsai vigastada 73 ja mullu 86 set. siis eelmisel aastal juba
gatame igal juhul menetluse."
inimest. Hukkunuid oli mõle-

huldav 11. Nii 20

13.

kui

vägivallal

465.
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Sonda looduskaitsjad tähistavad
seltsi 45. sünnipäeva
21. märtsil täitub 45 aastat

..Katame laua, ajame juttu,

MÕNE REAGA

Tööinspektsioon avas Tapal oma büroo
Tapa vallamajas aadressil Pikk 15 avas oma büroo tööinspektsioon, kus spetsialistid hakkavad nõustama nii töötajaid
kui ka tööandjaid töökeskkonda ja töösuhteid puudutavates

tud küll vist kogu Eesti fau-

meenutame vanu aeguja lööme ka tantsu, loeme krooni-

na," mainis Mängel. ..Karusid

sest. Nii ida- kui ka läänevirulasi koondava ühingu esimees Hillar Mängel kinnitab,
et tegemist pole ühinguga paberil, kogu see aeg on aktiivselt tegutsetud.
Seltsi moodustasid 47 loo-

karaamatut, mida me alates
seltsi esimesest päevast ko-

ga palju, hundid käivad Sonda külje all väljas. Üks meie
seltsi liige pidas kodus tähtviskas toidujäägid.
päeva,

duskaitsehuvilist

ümber

Eesti Looduskaitse Seltsi Sonda

osakonna

moodustami-

husetundlikult pidanud ole-

me/ 1 lausus esimees. ..Kutsuaga ka
tud on kõik liikmed,
esindajad
ja
naaberseltside

sponsorid.
11

Neist

inimest.

..Vanasti oli selline asi. et kui
del ja loodusretkedel enam ei
oli auasi kuuluda ka looduskaitse seltsi/ 1 rääkis Mängel. käi.'' selgitas esimees.
..Tuntud koolimehe Meinhard Mida looduskaitseseltsis tehakse? ..Üritused toimuvad
Laksi eestvedamisel korraldati Sonda kandis looduspäevi
keskeltläbi iga kuu, vastavalt
Uljastel juba ka varem ning ta aasta tööplaanile,“ kinnitas
Hillar Män gel. „Tähistame
oli ka ametliku seltsimoodustamisel üks eestvedajaid/ 1 loodusega seotud tähtpäevi,
kutsume külla üleskerkinud
Üheks osakonna moodustamise idee algatajaks ja selle teemadelelahendi leidmiseks
asjatundlikke inimesi ja küelluviijaks oli veel Maido Urbas. kes oli taolise osakonna lastame ajaloolisi paiku. Tramoodustamise juures olnud ditsiooniliselt külastame igal
aastal üht meie Eesti saartest,
varem ka Kuusalus ning ühtlasi oli ta Kuusalu ja Sonda teeme põhjaliku ülevaate aasta puust ja aasta linnust, võõosakonna esimene esimees.
Praegu on looduskaitseseltsi rustame külalisi, käime looSonda osakonnas ligemale 50
duses ning tunneme ühiselt
liiget, kellest umbes 25 võib rõõmu korda läinud tegemiste üle. Seltsi n-ö staap asub
Mängeli sõnul lugeda aktiivSonda raamatukogus, kus on
seks. ..Mõned inimesed on juka meie kokkusaamiskoht. 11
ba vanemaks jäänud võtavad küll koosolekutest osa ja Sünnipäeva tähistatakse tagasihoidlikult, kuid väärikalt.
mõtlevad kaasa, kuid matka-

ei

saa

üle

ega

seltsi tegevus vajab

-

ka rahalisi vahendeid ja

ikka

olid juba n-ö metsamees, siis

viimastest

seltsi liikmemaksust kogune-

õli Keemiatööstus OÜ ja ko-

halik vald, 11 lausus Mängel.
huvide konflikti

ei

teki

-

keemiatöösturid pakuvad
sponsorlust ja seltsi asi

on

neile mitte liiga tülikas olla?
..Pigem seisneb

meie koostöö

et nende inimesed käi-

selles,

vad meile

oma asjadest

mas, meie kuulame ära

sealhulgas

tordi

prügikasti

ning natukese aja pärast mär-

kas. et karu vahib tuppa, endal tordine nägu peas. Teisele
meie seltsi liikmele tuli „hull"
metsis „Totu“ kallale
ega
keegi täpselt teagi, miks metsised vahel ..hulluks" lähevad
ega kuraditki karda, igatahes
kaitsevad nad vahel oma ter-

vate summadega neid ei kata.
..Meie suurimtoetaja on KiviKas

on palju, vahepeal oli isegi lii-

rääki-

ja tee-

ritooriumit nii, et ründavad

kõiki tema valdustes olijaid,
ja ausalt öeldes on see päris
valus, kui ta sind tiibade ja
nokaga taguma kukub."
Hillar Mängelil pole midagi
selle vastu, kui seltsiga liituksid ka uued liikmed, ühen-

dust temaga saab meiliaadme järeldused. Me ei ole nende teenistuses,
kui valdad ressil raamatukogu@sonda.
teemat ja infot, siis saab sek- ee. „Me ei istu ainult nalja päaga

kuda näiteks põlvkiviteema-

rast koos

-

meie selts tegut-

seb. Teeme tööd,
juba vaja,
listesse aruteludesse, mida Ümbruskonnas
on kus
kõik
oleme ka teinud.
11 metsad, sood ja rabad läbi sokäime

Kuidas

Sonda kandi loodusel

läheb

asuvad sealkandis

ju

ka suured metsamassiivid

-

ning

sood

dest

listatud.

matkadel,

reisimas.

aga sinna tasub alati

uuesti minna."

ja rabad? „Looma-

onmeie

kandis

esinda-

erakordne
Mina valin

parimad!

Tellimisel ka järelmaksu võimalus!

RAKVERE MÜÜGIESINDUS:
Laada 41 (Rakvere bussijaama vastas)
E-R 9.00-17.30

tel. 324 2352

rakvere@aknakoda.ee

Spetsialistide eesmärk ei ole kedagi karistada, vaid otsida

juhtumipõhiselt uusi lahendusikoos tööandjate ja töötajatega, et töökeskkond oleks igati nõuetele vastav, mugav ja ka
turvaline.

Turvalisuse teema on aktuaalne, kuna eelmisel aastal juhtus
Eestis lubamatult palju tööõnnetusi, millest üksjagu palju

lõppes fataalselt.
..Tööinspektsiooni büroo avamine Tapal on hea märk ka sellest, et riik tuleb hädas inimestele lähemale, seda foonilt, kus

enamik riigiasutusi, sealhulgas ka pangad maapiirkondades
oma tegevust kas piiravad või suisa lõpetavad," rõõmustatakse valla koduleheküljel.
Büroo on avatud reedeti kella 10-13. Esimene päev, mil büroo
inimestele oma teenuseid pakkus, oli 6. märtsil.
Töösuhtealaseid konsultatsioone pakutakse iga kuu teisel
reedel.

Töökaitse- ja töötervishoiualaseid

nõustamist paku-

takse iga kuu esimesel, kolmandal ja neljandal reedel.
Uute teenuste kohta on koostatud ka eesti- ja venekeelne infovoldik, mida saab vallamajast (Tapa, Pikk 15).
toimetas

Aivar Ojaperv

Vinnis ja Pajustis langeb kaugkütte hind
Vinni vallas Vinni-Pajusti kaugküttepiirkonnas langeb alates

I.

aprillist soojusenergia piirhind.

Vastavalt OÜ Askoterm Konkurentsiametile esitatud taotlusele on Vinni-Pajusti kaugkütte piirkonnas kehtestatud alates
I. aprillist soojusenergia piirhinnaks 64,36 eurot Mwh. millele lisandub 20protsendiline käibemaks.
Hinnalangus võrreldes senikehtivaga on 13 protsenti ja see
on Askoterm OÜ juhataja Rafik Asadovi sõnul seotud uute
kütuste kasutuselevõtuga.

Kuulutaja
Aivar Ojaperv

6.-20. märts

Alates 1958

küsimustes, kirjutab Tapa valla kodulehekülg.

Täpsem info:

www.aknakoda.ee
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Majandus / Koolitus

Piirkonna konkurentsivõime tugevdamiseks
saab Lääne-Virumaal toetust taotleda 33 projektile
33

toetuse vajaduse

Arenduskeskuse, SA Virumaa
Kompetentsikeskuse, SA Rakvere Teatrimaja jaLääne-Viru
nit eurot. Maavalitsuse esindajad. ÜheMaakonnale eraldatud toetu- teistkümnest komisjoni liikse maht on aga 12,4 miljonit mest olid lisaks kuus maa-

Lääne-Viru Maavalitsus
esitas Siseministeeriumile
projektide nimekirja, mille
esitajad saavad taotleda
toetust Piirkonna Konkurentsivõime Tugevdamise

objekti

rahaline maht on 24,8 miljo-

eurot, mis läheb

meetmest.

suure

tõe-

näosusega jagamisele kahes

voorus.

Esimene avatakse 2015. aas-

Kristel Kitsing
Lääne-Viru Maavalitsuse
pressiesindaja

tal

ja

sellest

planeeritakse

in-

vesteerida umbes 60 protsen-

deed,
Lääne-Viru
millest
Omavalitsuste
Lääne-Viru
Maavalitsus
valis
koostöös
33 tugevamat ja
konkurentsivõimelisemat.

Liiduga välja

tud projektidel on tema sõnul

rahuldamine

Et oleksid selgelt teadmised
nii Väike-Maarjast. Tamsalust. Vinnist kui ka Viru-Nigulast ja teistest omavalitsus-

võimalus esitada lõpptaotlus
rahastuse saamiseks ning ra-

areng. See on igati loogiline ja
seda ei saa taotlejatele ette

Ettevõtjate kaasamist pidas
maavanem mõistlikuks ees-

summeeritud
millele
eelnes

vaid üks kriteerium mitme

kätt seetõttu, et kogu Piirkon-

tide kirjeldusega

na Konkurentsivõime Tugev-

ja

tulemusena,
objek-

tutvumine

arutelu.

liikmed olid oma
otsustustes vabad. Hinnati nii

raha taotlemiseks/ 1 hid.
märkis maavanem Marko Välistati taotlejate ja otseselt

maavanem.

poolt

maakonnaülesust, töökohtade

kui maakonna ettevõtete ju-

sin

maavanemana

loomise võimekust kui ka

objektide realistlikkust,"

Seda,

millisedmaakonna te-

toel ellu viiakse,

on

Tormi

sõ-

käesoleval hetkel keeruline öelda.
nul

kutsu-

hindamiskriteeriu-

„Hetkel oleme hinnanud ju

üle Eesti 53

ideekavandeid. Välistatud ei
ole, et maakonna komisjoni
poolt esimeseks, kolmandaks
või viiendaks hääletatud projekt ei oma taotlusvooru avanedes piisavat ettevalmistust
ja projekt number 31 või 28
jällegi omab ning saabki rahastuse.
Aga selge on see, et taotlejad
vaatavad asju oma nurga alt
ja valla- või linnajuhi jaoks on

tööstusalaprojekti kokku 92,8
miljoni euroga.

Haljala vald

Veoauto-, bussi- ja taksojuhtide ametikoolitus
(35 ja 70 tundi) algab 04.04 kell 10.00
C- ja CE-kategooria koolitus algab 06.04 kell 18.00
B-kategooria koolitus algab 07.04 kell 18.00
D-kategooria (buss) koolitus algab 18.03 kell 18.00
A-kategooria koolitus algab 24.03 kell 18.00

28

Tänavu on piirkondade kon-

kurentsivõime
tugevdamiseks jagatav summa maakondadele kokku ligi 135 miljonit
eurot.
Lääne-Viru maakonnale eral-

datud toetuse maht on 12,4
miljonit eurot.

olulisem siiski tema

Kergliiklustee Haljala

-

Vanamõisa (3

km) ja kergliiklustee Haljala
mäe (3 km).

-

Pahni-

Rägavere vald
Mõedaku spordibaasi rollerirada.
Ulvi-Kabala kergliiklustee.

•

•

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!
Tel 53 451 061, 324 OS93, www.autosoit.ee

RAKVERES

1

B-kat 17.04 ja 28.04
B>kat e-õpe 02.04 ja 23.04
J
TAMSALUS B-kat 30.03
UUDIS! A, Al, A2,AM, BE, C, CE
koolitusega võib alustada igal ajal
Algastme pimedaaja koolitus 18.03
Esmaabi koolitus 21.03 ja 27.03

OÜ Autosõit
Ohutu sõidu kool

kursus algab
15. märtsil algusega kell 12.00
Kursus toimub pühapäeviti Hotellis Wesenbergh Tallinna 25.
Info ja reg. tel. 516 0930, juusu.auto@mail.ee, www.juusuauto.ee

Lääne-Virumaa Autokool
Komplekteerime
B kat. mootorsõidukijuhi
kursused Lembitu 7, Rakvere
B-kat. E-õppe võimalus.
Osaline maks.
Info ja registreerumine
telefonil 5662 4640

Kadrina vald
Kadrina bussi- jaraudteejaama vaheline jalg- ja jalgrattatee, raudteejaama
jalgrattahoidla.
Viitna-Rõmeda kergliiklustee.
Kunda linn
Kunda reisisadam reisiterminaali ja
sellekommunikatsioonide (ühendusteed, elekter, vesi, seisuplatsid) rajamine (kogumaksumus 15 milj eurot,
sealhulgas kai ehitus ro-ro ühenduseks, akvatooriumi süvendamine).
Kunda tsemenditööstuse teemapargi
arendamine.
-

Lõppastme
koolitus
IGA NÄDAL!

UUS B-kat

Laekvere vald
Laekvere aleviku kergliiklusteed.
Kellavere puhkeala väljaehitamine.
Rakke vald
Rakke-Ao kalmistu jalg- ja jalgratta-

vast

©

Tamsalu vald
Tamsalu tööstusala taristu ja inkubatsioonikeskus.
Tamsalu linna ühendusteed 4,65 km
valgustatud kergliiklusteid.
-

Tapa vald

Tapa kesklinna igapäevaste liikumisvõimaluste väljaarendamine kesklinna liikluskorralduse, kergliikluse ja
haljastuse rekonstrueerimine vastavat Tapa kesklinna detailplaneeringule.
Tapa tööstuspargi juurdepääsuteede
rajamine ja rekonstrueerimine; Tapa
linna Karja tänava. Karja põiktänava
ja Karja tänava raudteeülesõidu rekonstrueerimine.
-

materjalist põhjaga, vaatesild,

Rakvere vald
Tõrremäe-Veltsi kergliiklustee.
vaatetorn, kuumaõhupall tornis, pik-

Vihula vald
Võsu-Käsmu kergliiklustee.
Võsu ranna-ala arendamine.
Laululava väljaehitamine.
Rakvere linn
Pika tänava muinsuskaitsealuse avaliku ruumi planeerimine, projekteerimine ja välja ehitamine.
Rakvere Vallimäe laululava kompleksi
välja ehitamine.
Rakvere linna Ausambamäe kinnistu
peredele mõeldud puhkeala ja lastepargi rajamine.

nikukohadjne.

Teemapargi

arendami-

ne: ravimtaime-

ja perepuhkuseaed.
külastuskeskus, spordiruumide, spordi- ja mänguväljakud. Meistrite Hoovi

xypcbi B0>KAeHMn kbt <<B>> na
pyccKOM nsbiKe no aflpecy Lembitu 7, Rakvere.

KoMnneKTyeivi:

B03M0>KH0CTb

Sõmeru vald
Sõmeru tööstusala juurdepääs (sh silla rekonstrueerimine).
Sõmeru keskväljaku rajamine.

Vinni vald
Vinni-Pajusti puhkeala: spordihoone
välispiirele soojustamine; puhkealal
multifunktsionaalse
muruväljaku
(jalg-, võrk-, ja korvpall) rajamine ja
valgustuse ning hooldustehnikaga
varustamine;
liikumisharrastuslike
alade rajamine (rattaramp, petanque,
disc-golf), MOBO orienteerumisrada
ja jooksu- ning suusarajad Vinni-Pajusti tammikus ja suunal Mõdriku-Mõedaku.
Vinni valla prioriteetsed kergliiklusteed: Kakumäe külast Viru-Jaagupi
alevikku pikkusega 4,5 km ning Vinni
ja Pajusti alevikke ühendava kergliiklustee puuduva 1 km lõigu valmisehitamine.
Viru-Nigula vald

Padaorg Viru-Nigula Vasta kergliiklustee väljaehitamine.
-

-

Väike-Maarja vald

Väike-Maarja aleviku avaliku ruumi
väljaarendamine: keskväljak, puhke-ja parkimisalad, spordi-ja mänguväljakud.

tee.

Emumäe puhkeala arendamine: viidastus, sissesõidutee, parkla, külastuskeskus, laste mänguväljak, jalutusja matkarajad, sealhulgas osaliselt
järsaku kohale viiduna ja läbipaist-

Arkna Tervise

aejOMOÕM/ie

turismi- ja

www.e-autokool.ee

•

ECTb

Aastatel 2007-2013 rahastati

sarnase toetusskeemi raames

KONKURENTSIVÕIMELISEMAD PROJEKTID

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

Ha

diliselt, muud moodi ei olekski ju võimalik/1

teise seas.

kõige

misjoni,
Töötukassa,

010

ütles

projektid
gevuskavas eelisjärjestatud toetusprogrammi

võtjad ei pakuks mitte ainult
kogemust,
kokku ko- valdkondlikku
kuhu kuulusid
nii vaid lähtusimeka sellest, milLääne-Viru

eelisjärjestatult.

komisjoni otsust sajaprotsen-

taotluste

..Komisjoni

loonud võimaluse 33 väärt

Toetan siinkohal hindamis-

mitest EASi poolt, kus koht
maakonna eelisjärjekorras on

damise meede on seatud loo..Oleme koostöös omavalit- ma eeldusi töökohtade teksusjuhtidega, ettevõtjate ja keks ning kes võiksid siinkohindamiskomisjoni liikmete- hal paremini kaasa rääkida
ga

heita.

se kvaliteedist ja nende lõpp-

test," kommenteeris Torm.

põhjalik

ja piirkondlik

hastamine sõltub lõpptaotlu-

Eelisjärjestus loodi komisjoni
hinnangute ja hindamise

maakonna arengustrateegiast Torm. seotud isikute kuulumine ko2030 ning maakondliku toe..Kuna Siseministeerium soo- misjoni.
tuse määra kahekordse mahu vis projekte näha maakonna „Püüdsime arvestada, et ette-

põhimõttest.

piirkonna elanike vajaduste

toimetavad.

te juhid. “

objektile

Projektide tegevuskavva lülitamisel lähtuti Lääne-Viru

Kõigil tegevuskavasse lülita-

ettevõtmistega

konnaülese mõjuga ettevõte-

ti rahalise toe mahust.

Kokku laekus 80 projektii-

Ustes piirkondades nad oma

OÕyHaTCfl

hoonete rekonstrueerimine, matka-

c AKtin.

rajad,

B03M0>KH0CTb E-OÕyMeHMB
Onnara Hacrnivm. Boaspar 20%.

y

vaatetorn

jne.

MTÜ Moe Mõis (asutamisel)

Eesti

Alkoholi-

ja Karastusjoogitöös-

tüse teemapargi muuseumi rajamine:

Moe mõisa viinaköögis oleva piiritusmuuseumi ekspositsiooni laiendus;
viinavabriku abihoone rekonstrueerimine ja sisustamine muuseumiks.
SA Virumaa Muuseumid
Eesti Politseimuuseum õueala arendus (atraktsioonid, varikatus).
Palmse mõisa aida rekonstrueerimi-

ne.

Altja kõrtsi rookatuse väljavahetamine ning aedade ja atraktsioonide väljaehitamine.
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Töö ja koolitus

Tegusama

elu kodud

K OOL I T U S
Rakv ere JK Tar vas kutsub
2002. 2008. aastal sündinud
tüdrukuid jalgpallitrenni. Info
carina@jktarvas.ee, tel 5100 746
•

–

R a k v e r e JK Ta r v a s k u t s u b
treeningutele 2006. 2009. aastal
sündinud poisse jalgpallitrenni.
Info jktarvas@jktarvas.ee, tel 5344
9925
•

–

•

Etiketikoolitus 25.3 Rakveres.

www.kingiidee.wix.com/koolitus

OTSI N T ÖÖD
Aitan matemaatikas. Tel 5340
6536
Soovin tööd autojuhina B-, C-, ja
E-kat. eestisisene või Eesti-SoomeEesti suunal. Tel 5695 7500
8. klassi õpilane palub abi füüsikas
järelaitamiseks (soovitavalt Kundas
või Rakveres). Tel 5886 2663
•

•

•

PA K U N T ÖÖD
Aaspere Agro OÜ võtab tööle
lüp sja ja farmitö ölis e. Kor teri
võimalus. Tel 5757 0088
A r k na K ar j a t a l u võ t a b t ööl e
karjaku Arknale. Töö vahetustega.
Kiire. Info 5661 4084
•

•

•

Vihula Mõis võtab tööle aedniku.

Majutus võimalus. Tel 5450 2240
Rakvere Takso OÜ võtab tööle
taksojuhi. Tel 5154 639
•

Pakun tööd taksojuhile. Tel 5192
0899
Pik emaa j a li s t t ööd p a kk u d a
e h it usmees t e l e eramu
renoveerimisel Haljalas. Sisetööd,
fassaad, elektritööd, saun, garaaž
jne. Nõutav pikk kogemus sarnastel
töödel! Tel 5334 0686
Firma pakub tööd metsatöölistele
ja -istutajatele Lääne-Vir umaa
piires. Palk tükitöö alusel, vajalik
isiklik transport. Tel 5676 1334
•

•

•
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Tasub teada

Rahatarkuse nädalal
jagati rahatarkust
Rahvusvaheline finants-

ga-

Keskkonnaministeeriumi

kirjaoskust edendav orga-

peaspetsialist Mairi Vinogra-

Mootorsaagide ning teiste
majapidamises vajalike
tehnikavahendite müügi ja
järelteenindusega tegelev
mis ning jagas näpunäiteid
Baseilo OÜ on Rakveres
töökohale
kandideerimise tegutsenud juba kakskümprotsessi kohta. Ta soovitas mend aastat. Üle on elatud
koostada põhjaliku informanii tornaado kui ka majantiivse CV, kus oleks kindlasti
ning ettevõte on
duskriis
toodud välja eelnevad praktijätkuvalt
elujõuline.
ka- ning töökogemused. Li-

nisatsioon Child and Youth
Finance International

dov arutles aga teemal „milline on sinu valikute mõju“. Ta
tutvustas ka oma igapäevast
tööd Keskkonnaministeeriu-

(CYFI) tähistab igal aastal
rahvusvahelist Global Mo-

ney Week’i ehk rahatarkuse nädalat. Sel aastal toimub rahanädal 9.-17.

märtsini ning teemaks on
Save today. Safe tomorrow.
Andre Talu

Gümnaasiumis

toimunud rahatarkuse konverents „Save today. Safe Tomorrow“ ning Mõdrikul Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis
toimunud võistlus, Jdee teoks
2015“.
Global Money Weeki eestvedaja Eestis on Ettevõtlusteater MTÜ projektijuht Piret

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi
10. klassi õpilase Sandre
Kuke loomekonkursile
saadetud töö.

räägivad inimese kohta roh-

kem kui me arvatagi oskame.
Selleks, et rahatarkuse jagamine üksluiseks ei muutuks,
on pandud rõhku ka loomingulisele tegevusele. Loovus ja

vitas Kilter.
Finantsturgude mõjust majandusele ja ettevõttelerääkis
Aare Tammemäe, kes on

juurespidada eelarvet. Samu-

oskuslikrahakasutus on omavahel seotud. Kuu aega tagasi
kuulutas
Ettevõtlusteater
MTÜ välja loometööde konkursi teemal „Save today. Safe
tomorrow“, kuhu
laekus
kaksteist tööd. Nende hulgas
oli nii lühifilme, joonistusi,
plakateid kui ka säästujutte,

Redcate Capital AS juhatuse

liige ja vanempartner. Üks tesoovitustest oli säästa või-

ma

malusel vaba raha ning seeti pani ta noortele südamele,

Mõdrikul Lääne-Viru Raken-

Põld koostöös metoodik Dia-

et enne raha investeerimist

na Tandruga, kes viib oma
meeskonnaga juba kolman-

tuleb endale selgeks teha sel-

duskõrgkoolis toimus kaheteistkümnendat aastat järjest
võistlus „Idee teoks“. Ürituse
eesmärgiks oli anda noortele
võimalus rääkida oma äriideedest, projektidest ning
tutvustada äriplaane.
Võistlus oli jagatud kolme kategooriasse; idee. projekt ja

dat aastat läbi
seotud

rahatarkusega

lega kaasnevad riskid.
Selleks, et suunata noori tulejaSwedmõtlema, rääkis
vikule investeerimise
kind,

banki

üritusi.

Rakvere Gümnaasiumis toimunud konverentsi „Save today. Safe tomorrow“ eesmärgiks oli suurendada noorte

lustuste

na

tugiteenuste osakonvaldkonnajuht Kadri

Rumm

kindlustusest. Põhili-

punktid,
sed

milleleRumm

soovitas mõelda, olid; milliteadlikkust pangandusest ja sed on sinu otsused ja millifinantsturgudest. Noorte ette sed riskid nende otsustega
toodi rääkima ja tööd tutvuskaasnevad? kuidas riske juh-

tama oma valdkonna

spetsia-

listid.

Säästmisviisidest ja raha kasvatamisest rääkis LHV panga

jaepanganduse juht ning ju-

hatuse

liige

Andres Kilter.

„Raha

investeerimisel ning

kasvatamisel tuleks kindlasti

äriplaan.

võistlejate
tööde tutvustustele tegi etteLisaks

mine

liiklussagedus

maanteedel

riigi-

võrreldes 2013.

aastaga 4,1 protsenti ehk 812
autolt 844 autoni ööpäevas,
edastas Maanteeameti pressiteenistus.
Liiklusloenduse

andmed on

oluliseks sisendiks maanteede projekteerimise ning hooldamise planeerimisel. 2014.
aastal oli põhimaanteede
aasta keskmine liiklussagedus 4553 autot ööpäevas

(kasv võrreldes 2013. aastaga
3,8 protsenti), tugimaanteedel 1388 autot ööpäevas (kasv
4,5 protsenti) ja kõrvalmaanteedel 262 autot ööpäevas
(kasv 4,3 protsenti)
Suurima liiklussagedusega on

Baseilo omanikud Aleksander

Pritsik jaVahur Sall otsustasid
ettevõtlusega alustada 1995.
aastal. ..Alustasime Jonseredi
kaubamärki kandvate toodete müügi ja järel

teeninduse-

ga, meie esimene asukoht oli
Rakveres Võidu tänaval endise KITi kontori ruumides,"
rääkis Pritsik.
Baseilo OÜ on 20 aastaga
laienenud üle Põhja-Eesti.
„Meil on kauplus-töökojad
Narvas, Jõhvis. Rakveres, Tapal ja Paides," tutvustas Pritsik. ..Peamiselt tegeleme aiaja metsatehnika müügi, hoolduse jaremondiga. Kaubavalikusse
kuuluvad
mooja rohulõikutorsaed, võsaaiatraktorid,
raiderid,
botKaubamärkidest
ni dukid
müüb

ro-

Basei-

vaat et kõiki kõnealuse
valdkonna suurimaid. Enim-

lo

on

müüdud

Jonsered. Partner, McCulloch,
Stihl, Oleo-Mac ja AL-KO.

Kogenud

Husqvarna,

töömehed

Aleksander Pritsik.
ruumid on värskelt remonditud ja saanud uued seadmed

ning sisustuse.
Oma põhitegevusalale

on Baseilo kindlaks jäänud. „Hool-

dame jaremondime sõltumata kaubamärgist kõiki moo-

muruniidukeid,

torsaage,

tida?

kande Sirje Vällmann. kes on
MTÜ ETNA Eestimaal koolitusjuht ning oma kogemusi

aastal jõudis Baseilo OÜ aiatraktoreid," rääkis Pritsik.
kui kiiresti arenev väikeette- „01eme käibelt ja kauba eks-

Rumm

jagas ka Rakvere Reaalgüm-

majandusnäitajatega ajalehe Äripäeva Gasell
lOsse. Sama aasta suvel

pani

noortele süda-

on

proovida
mele.
oluline
ning seeläbi leida enda tee.
Samas julgustas ta tegema otsuseid, lisades, et õigeid otsuseid ei ole olemas, sest sa ei
et

teakunagi, mis

on

nurga ta-

naasiumi vilistlaneReino Einmann. Lääne-Viru Arenduskeskuse MTÜ konsultant Katrin Põllu ja arendusspetsialist
Epp

Orgmets

tutvustasid

arenduskeskuse
tegevust
ning sotsiaalset ettevõtlust.

Liiklussagedus riigimaanteedel
kasvas üle nelja protsendi
2014. aasta liiklusloendustulemuste põhjal kasvas kesk-

Aivar Ojaperv

kid,

vad Rakvere

saks soovitas ka ära mainida
oma hobid, kuna tihtilugu on
huvid ja hobid just need, mis

umnid- rid,tme

Global Money Week’i tähistab
sel aastal üle kolme miljoni
noore kokku 118 riigist.
Global Money Week raames
toimus Eestis läinud nädalal
mitmeid üritusi rahatarkuse
teemal. Äramärkimist vääri-

Baseilol täitus
kaks aastakümmet

jne."
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jätkuvalt pealinnast välja
suunduvad maanteelõigud.
Suurima liiklusega teelõik
asub Tallinna linna piiril Tal-

linna-Pärnu-Ikla maanteel,
mille lõigul 13,0-13,7 km
mõõdeti aasta keskmiseks
liiklussageduseks 31 831 au-

2000.

võte oma
Top

elati üle loodusõnnetus:Rak-

veres möllanud tornaado tegi
ettevõttele suurt

Baseilo

vama 2011. aastal (kasv 0.5

protsenti). 2012. aastal liiklussagedus võrreldes eelneva
aastaga sisuliselt ei muutunud ning 2013. aastal kasvas

tot ööpäevas.

taas (kasv 2protsenti).

Tallinna-Narva maantee kilomeetritel 10,4 kuni 11 liigub
ööpäevas keskmiselt 27 600,
sama maantee kilomeetritel
11-13,7 24 529 sõidukit.
Tallinna-Tartu maantee 5,58,7 kilomeetril on keskmiseks
sageduseks 21 315 sõidukit.
Muutused Eesti majanduses
kajastuvad otseselt ka liiklusloendustulemustes.
Pärast
majanduslangust 2008. aastal, mis tõi kaasa suure liik-

Riigimaanteede kohta pidevaltkogutavaid liiklusloenduse
andmeid kasutatakse
maanteede projekteerimisel,
ehitamisel ja hooldamisel, samuti liikluse korraldamisel ja
liiklusohutusega seonduvalt.
Eesti maanteedele paigaldati
esimesed automaatsed loendusseadmed möödunud

sa-

jandi 90ndatelaastatel.
Kuulutaja

kauplus-töökoja

esi-

mese remondimehena võeti
tööle Andrus Tamme, töömahu

lussageduse vähenemise aastatel 2008-2010, hakkas liiklussagedus taas aeglaselt kas-

kahju.

kasvades võeti tema kõr-

vale ametisseEimarKuiva.
..Viimane sai metsameeste
seas hüüdnime MacGyver."
muigas Pritsik. Eks ikka selle

poneerimise tasemelt saavutanud Husqvarna edasimüü-

jate seltskonnas kõige kõrgema ehk kuldtaseme. Samuti
on meil pikad traditsioonid ja
kogemused (19 aastat) Stihli
toodete

müügi ja remondi

Foto: erakogu

mullahunnikuid kergitasid,
on kadunud ja kolinud naabri
aeda; muru on muutunud väga tihedaks; võililled õitsevad
maa ligidal ja neil ei ole võimalik pikemaks kasvada; roboti müratase on väga madal
ja ei häiri naabreid."
Pritsik soovitas robotniiduki
Baseilost osta paketina, see
tähendabkoos paigaldusega.
„Väga populaarseks on muutumas akutoitel töötavad rohulõikurid,
trimmerid,
selles,
Pritsik. „Põhjus
väikse
hekimü-et
seadmed

on

ohutud.

aias

tööd

Baseilo

Baseilos

ka

Eestis

tagasi. „Tema

koge-

mustest ja
töökultuurist on palju õppida," kiitis
Pritsik.
Robotniiduk
Soome

õigustab end igati
Baseilo OÜ Rakvere töökoda
asub aadressil Tallinna tn 47,

on

tehnika Ekspertide liikmeks.

Aleksander Pritsik. „Meil

kompetentne müügiperso-

sid kvaliteetsed Jaapani Echo

mootorsaed ja trimmerid, samuti Worx robotniidukid.
„Rakvere ja Jõhvi töökojal on
pädevus ja garantiiremondi-

täna.

Taal, kes töötas sellelalal kaks
aastat Soomes ja nüüd on

on eelseisvaks

Toodete nimistusse lisandu-

ja Makita. Stiga, Alpina. AL-KO
ning Oleo-Maci toodetele,
tublit tehnikute
töömeest
Tänavukolm
lisandus
seltskonda Rakveres Mati aga ka Briggs and Strattoni
töötavad

jät-

ideaalselt

osas." muruniitmishooajaks valmis?
„01eme valmis," kinnitas
Tänavu võeti Baseilo OÜ Aia-

te seltskonda Kalev Parker

kõik

käsitse-

Sobivad

Märtsis soodsalt

Kas

oma ala tundvad remondi ja hooldusega
tegelevad spetsialistid."
Aga seni, kuni muru
niitnal, parimad

et kui kuidagi enam ei
mist ei
saanud, siis kuidagi sai ikka. õigus Husqvarna Groupi kuuluvatele toodetele, Dolmar ja
Peagi lisandus remondimeespärast,

kergesti

lõikurid,
mugavad,
kas
tavad.
muruniidukid."

ratasemega,
kerge kaaluga ja
rügavatele
naistele."

mootoritele. Viimaseid moo-

toreid kasutab enamik niidukitootjaid," mainis Aleksander Pritsik.

Mis on kõnealuses valdkonnas

aja jooksul muutunud?

.Järjest
muutuvad

populaarsemaks

nõua,

on

paras aeg
veel

abivahendid hoolon dhetkel
usesselüviia.

.Järjekorrad

hikesed. Ärge palun lükake

niiduki töö-

remonti

vajava

plaanite

soetada uue niiduki,

Märtsis

on Baseilo

Järjekotta
toomist
ruga
ja
kõrghetkel
korrad
kasvavad
käsikäes
muvõivad kevadeks.
ulatuda kahe nädalani, kui aga

siis nüüd on selleks

õige aeg.
müügi-

kohtades hooajaeelne laotüh-

robotniidukid," jendusmüük, hinnad all kuni

vastas Pritsik. „Ka meie paku-

me Husqvarna Automowereid ja Worxi robotniidukeid.

Automower on minu eest
muru niitnud juba kolm aastat ja võin kinnitada, et kogemus on positiivne: naine on
rahul; mutid, kes varem aias

20

protsenti."
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Parima toiduaine piirkondlikul konkursil
jahib võitu kolm Lääne-Virumaa ettevõtet
Tänavu astub „Eesti parima

tesaadavust poeriiulitel.

toiduaine 11 konkursil võistlus-

..Eesti Parima Toiduaine

tulle 27 Eesti väikeettevõte!,
kes on hindamisele esitanud
kokku 57 toodet. Lääne-Virumaad esindavad Aravuse OÜ
oma konfelli ja vikeri pipralt leega, OÜ Kulina Mõis poolsuitsuvorstiga Ukraina ja OÜ
Artisan Honey mesi mustikatega.
,.Väiketootjad on tänavu konkursile esitanud erakordselt
põnevad tooted, mis paistavad silma nii huvitava koostise kui ka kõrge kvaliteedi
poolest, 11 sõnas Toiduliidu te-

gevjuht Sirje Potisepp.
..Väiketootjate panus kodumaise toiduvaliku rikastamisse on asendamatu ja ..Eesti

detele tähelepanu saada. 11
Potiseppa sõnul on piirkondlik võit aidanud paljudel väiketootjatel saavutada suuremat tuntust ning laiemat kät-

na Teeninduskoolis.

Eesti Parima Toiduaine piirkondlikku konkurssi viiakse
läbi kaheksandat kordaja selles saavad osaleda väikeette-

rantii.
ja väärtustavad, 11 selgitas Po-

töötajat
ja
võtted. kus

Kupongi esitajale
MÄRTSIS KÕIK RIIDED

E-R 9-17

mille

ületa

2014.

nädalavahetusel

erialal.

Lääne-Viru

Raken-

raldajate hinnangul külastas

suursündmust 11 000 inimest.
Eesti

Tööandjate

Keskliidu

juhi Toomas Tamsari sõnul
aitab Noor

Meister

murda

duskõrgkooli õpilane Marek
Ross pälvis vabariiklikul kut-

müüti kutseharidusest kui
asendusharidusest või lapse-

miljonit eurot.
aastal pälvisid parima

10

piirkondliku

toote märgid

Rakveres Laada

väike-ettevõtte

Manu hõrk

Kogukonnaköögi

välja neljas kategoorias; Lõuna-Eestis jaPõhja-Eestis kandideerib väikeettevõtete parima toiduaine tiitlile 17 too-

jõhvikakaste, Pure Line ProOÜ plombiiijäätis
Freezedry OÜ külmkuivatatud maasikas ja Kuressaare

semeistri võistlustel hõbeme-

põlve

dali müüjate töökohapõhise
õppe võistlusklassis.
Võistlustel osales ligi 350 Eesti kutsekoolide õpilast, kor-

näitab ühiskonnale, et hea
kutseharidus on väärikas ja
kindel valik. „Tippspetsialistid ja oskustöölised lähevad

REGISkomplekt

pikendamisest

Jäätis OÜ mustsõstraketšup.

ja Lääne-Eestis 14 toodet.
Väiketootjate seast valib zhürii parimad tooted välja 17.
märtsil Tartu Kutseharidus-

UKSEKESKUS

Kuulutaja

-

419.-

diivanvoodi

leja, plaatija, maastikuehita-

sepp,

Värvimine, peitsimine, lakkimine

keskkonnatehnika

lukksepp,
hooldustöötaja,
restoraniteenindaja ja keevitaja. Kohtunikud hindasid
võistlejate kiirust, täpsust
ning omandatud teadmisi ja
oskusi.
Kuulutaja

komplekt

569.-

nurgadiivanvoodi

diivanvoodi

Kõik hinnad koos lengidega.

logistik, puhastustee-

rätsep,

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

OÜ UKSEKESKUS
RAKVERE, Narva tn 38B
Tel 5346 1941, 510 9092; fax 325 1561

ravextrans@hot.ee, uksekeskus@uksekeskus.ee

www.uksekeskus.ee

SORENTO

730.-

nurgadiivanvoodi

BOSTON M

629.-

nurgadiivanvoodi

3+1+1

MONZA

360.-

-

nindaja, elektroonik, elektrik,

palgatase

3+1+1

-

ja, infotehnoloog, veebidisainer, graafiline disainer, müür-

kasvab kindlasti keskmisest
kiiremini,“ selgitas Tamsar.
Võistlustel selgitati välja parim noor müüja, majutusteenindaja, mehhatroonik, florist. juuksur, pagar, ehituspuusepp, tisler, ehitusviimist-

komplekt

575.-

nurgadiivanvoodi

igal pool maailmas üha enam
hinda. Inimene, kes teeb keerulist tööd ning suudab areneda koos tehnika arenguga,
on üha nõutum kogu lääne-

-

GLORIA
KARMELA
810.-1995.-625.-

3+1+1

NAGLIS

ning

Imavere

info@kullatibu.ee
www. ku 11atibu.ee

ga,

det, Virumaal üheksa toodet

Tema

Rakvere
tee 40

Tel 5567 7790

mee-

duct

41

Sissepääs hoovi poolt.

MTÜ Peipsimaa

tevõtjate tooted selgitatakse

maailmas.

-10%

<*55'3ssepa‘t'

töötab
aastakäive
kuni 50
ei

Marek Rossile Noorelt Meistrilt teine koht
toimunud kutsehariduse aasta tippsündmusel Noor Meister 2015 selgitati välja Eesti
parimad noored meistrid 25

OÜ Kaumer
Kaubalaos
Kevadkaubad
juba kohal!

uusi ehteid ja
vanad korda!

kursi põhieesmärk on tunnustada kodumaist toidutoodangut ning edu hindamisel
annab tootele kvaliteediga-

tisepp.
Eesti Parim Toiduaine 2015
parimad piirkondlike väikeet-

hea võimalus oma uudistoo-

*5f-

keskuses ja 19. märtsil Tallinkon-

mida inimesed usuvad

parima toiduaine 11 konkursil
osalemine on väikefirmadele

Teeme kohapeal

-

Möödunud

270.-

MINIJA

nurgadiivanvoodi

diivanvoodi

225.-

ARTEK

509.-210.-

diivanvoodi

249.-

kušett

BELLA

metallvoodi

MADRATSID

diivanvoodi

al.

80x200
90x200

al.

70.-

99.-

120x200
140x200
160x200

BELLA

TYRA

KLAASIST
DIIVANILAUAD

al.

49.-

FLORIDA

KLASSIK

kapp

kapp

ALMA

OZYRYZ

249.-

285.-

•

180x200

LIGA

köök
435.-320.-

SMILE

köök

VALIK KUMMUTEID!

PRIMO

al.

79.-

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

9
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Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaine:

Hakkame tegema suuri tegusid

Eesti ja USA
alustavad
õhuväeõppusega
Järgmisel nädalal algab Eesti

õhuruumis ligi kuu aega kestev Eesti ja Ameerika Ühendriikide õhuvägede ühisõppus,
kus esimest korda taasiseseisvunud Eestis lastakse kaitseväe keskpolügoonil maapealseid sihtmärke lennukite par-

6. jaanuaril möödus taasasutatud Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonnal esimene tegevusaasta. Jaoskonna
esinaise Anneli Mikiveri sõnad taasasutamise päeval, et
nad hakkavad suuri tegusid tegema, said tõeks ja tegevust võib hinnata väga heaks.

darelvadest ja kasutatakse lahingmoona, teatas Eesti Kaitsevägi.

19. märtsist kuni 17. aprillini
aset leidva õppuse keskmeks

Kristel Kitsing
Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna toetajaliige

on Eesti ja USA õhuväe ühisharjutused ning koostegutsemisvõime

Esimese tegevusaasta jooksul

on märkimist väärt. Saime

said naised ohtralt relva tärisheategevustada, korraldasid
ja metsalaagreid
ning
matka

juhtida tähelepanu problee-

si. Lisaks osalesid naderialavõistlustel ja baas väljaõppel.

..Heameel on ka, et teistkorda

Kaliikmeskond kasvas ning

toimunud sügismatk on saamas juba väikeseks traditsiooniks. Oleme sinna osale-

on leidnud organisat-

sioonis

oma

väljundi.

Naised igalt elualalt

Jaoskonna esinaise Anneli

on väikse jaosselles,
konna võlu
et liikmesMikiveri sõnul

kondhoiab kokku

ja

ühtseid

on oluliselt lihtsam
saavutada. ..Esimese aasta

eesmärke

oli korraldada või-

eesmärk

malikult erinevaid üritusi, et
liikmetel, kes alles on Naiskodukaitsega liitunud, tekiks
pilt organisatsioonist," sõnas

ta.
Naiskodukaitse

Väike-Maarja

jaoskonna tegevliige Eha

Valdna, kes enim armastab
laskeüritusi, leidis, et Ebaveres korraldatud heategevus-

matk

ja

Eipris

toimunud

üleelamislaager olidesimese

aasta naelad. ..Emotsioonid

on head.Relvad
divad

nus

ja

mulle meel-

laskmine tekitab mi-

hasarti," kommenteeris

kommenteeris

ma kutsunud

õpetaja Tuuli

Matusorg

on

kodukaitsja,

teenekas nais-

kes panustab

or-

meeldib

sed toetavad õppuse toimu-

meeldis väga. Põnev

sest," ütles Saksa. „Esmaabi-

antud lubaduse täideviimise

punktis kinnistus teadmine
Naiskodukaitse olulisusest,

esimene samm. Samuti on
USA kaitse-eelarvesse 2015.-

meie jäime seal jänni. Ma

2016.

usun, et
rohkem
vaba
kuiaega,
mul siiskaalun
tekib veidi

Kodutütrest naiskodukaits-

Anet Veia sõnul

Naiskodukaitse Väi-

olnud

jäi

eredalt meelde

esmaabi vabariiklik erialavõistlus,

laarselt.”

kus saavutasime tei-

se koha. Tore oli üle pika aja
ganisatsiooni põhiliselt esmaabiinstruktorina ja revisNaiskodukaitse Viru ringkonjonikomisjoni liikmena. Tema nale ja Kaitseliidu Viru malejaoks on positiivne, et Väivale aupaistet tuua." Puhaske-Maarjas üldse üle pikkade
tusteenindaja Sirje Tiimus on
aastate jaoskond taasloodi. väga rõõmus, et ta otsustas
..Naised on aktiivselt üritustel Naiskodukaitse Väike-Maarja
kaasa löönud ja seda on rõõm jaoskonnagaliituda, kuid tõnäha," sõnas Matusorg.„Ka des, et aeg seab kõigil üritusheategevusmatk, mis Ebavetel osalemiseks piirid. „Mulle
res üllal eesmärgil teoks sai. kui suure pere emale meeldis

Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaine Anneli Mikiver (vasakul) ja Lea Matusorg.
Foto: Kristel Kitsing

väga. et saime üht peret ahju
soetamisel aidata. Ka metsas

toimunud üleelamislaager oli

jaoskonna asutamise täpset
kuupäeva, siis oleme otsusta-

lõpus on plaanis üleelamislaager metsas ja juulis uppuja
päästmise õppus koostöös Si-

Lasteaiaõpetaja MariellaTrelle meeldisid enim laskeüritused ja metsaõppused. „Vabariigi aastapäeval Naiskodu-

sekaitseakadeemia Päästekolledzhi Päästekooli kutse-

miks

tundsin,
kaitse
vormiollakandes
et
on
uhke
eestlane."
Ta
on rahul, et on organisatsioo-

manda sügismatka ning kind-

vusega ka välikokakursust.
millel lähiajal koos jaoskonna

niga

liitumise

järel

saanud

uusi teadmisi ja kogemusi.

„Peagi

osalen

jate õppusel,"

Foto: Aivo Urbas

palju. „Latti me kindlasti alla
ei lase." kommenteeris ta.
„Heategevusmatka korraldame edaspidi üle aasta. Aprilli

nud juubelipidustuste tähistamise aluseks võtta Väike-Maarja muuseumis talletatud 10. aastapäevapidustuste plakati, kus on daatu-

väga kihvt ning ootan põne-

esinaisega osaleme."

Jaoskonna tegevliige Kaja Teder sügismatka kontrollpunktis.

jooksul

oma pikaajalistesse plaanidesse ja sarnaseid õppusi
hakkab siin toimuma regu-

väljundeid väga palju

minule

eelarveaasta

planeeritud 24,7 miljonit dollarit Ämari lennubaasi taristu
laiendamiseks ning see on
selge märk, et meie liitlased
Ameerika Ühendriigid on
võtnud Eestis kohaloleku

Naiskodukaitsega liitumist."

ja

vabaduse

mist,” ü tles Eesti õhuväe
ülem kolonel Jaak Tarien
pressiteenistuse vahendusel.
“Eesolev õppus on liitlaste

olija sain aimu Naiskodukait-

ses on

kuulata

häält meie taevas ning inime-

ja tema sõnul võiks ka talvel
midagi nii toredat toimuda.

mitmekesine. „Naiskodukait-

töötav Lea

jutada madallendude lennumarsruute.
“Loodan väga, et Eesti rahvale

seltskonnale sügismatk väga

sirgunud

õhu-

mereni. Vältimaks korduvaid

Saksa ütlusel meeldis nende

on aasta

-

ruumis, mis ulatub Aegviidust Kiviõlini ning Tamsalust

Väike-Maarja Gümnaasiumi

ke-Maarja jaoskonnas

juhatajana

gooni ümbruskonnas

ülelende püüab õhuvägi ha-

Valdna.

Vallavalitsuse rahandusosa-

toimub plaani järgi 24. ja 25.

Saadud kogemus
ahvatleb liituma

jaks

Lahinglaskmine

märtsil kaitseväe keskpolügoonil.
Õppusel tehtavaid madallende võib märgata keskpolü-

inimesi Väi-

Igapäevaselt Väike-Maarja

konna

sihtmärke.

emotsiooni."

..Meile

maapealseid

gumoonaga

ke-Maarja valla asutustest, et
tutvustada neile Naiskodukaitse organisatsiooni, selle
tegevust ja pakkuda mõnusat

inglise keele

õppusel

hävitatakse

taasiseseisvunud Eestis esimest korda lennukitelt lahin-

ta.

nevad,"

iga liige

dudele

midele, mis kogukonnas esi-

nautisid motivatsiooniüritu-

edasiarendamine.

Lisaks plaanitud madallen-

Tapalformeeri-

lisas Trei.

õpetaja

Väinjärvega.

Ando

Septembris võtame ette kol-

valmistuma ka Naiskodukait-

jaoskonna
aastapäevaüritusteks. mil es-

jaoskonnaesinaine

Väike-Maarjas möödub 90

Mikiver loodab uuelt aastalt

6.

september

1936,“ selgitas Anneli Mikiver.

..Kutsun siinkohal kõiki üles
jagama teavet ja mälestusi
Naiskodukaitse Väike-Maarja
jaoskonna tegevusest enne

lasti toimuvad ka motivatsiooniüritused."
taasasutamist.“
Selle aasta lõpus tuleb jaoskonna esinaise ütlusel hakata Need võib edastada Väi-

Tulekul tähtis aastapäev
Naiskodukaitse Väike-Maarja
Anneli

märgitud

se Väike-Maarja

mase

jaoskonna

aastat. „Kuna

kodukaitse

loomisest

me ei tea Nais-

Väike-Maarja

ke-Maarja muuseumisse,

eel-

Kolonel Tarien lisas, et Eesti
õhuvägi on teinud aastaid
tööd, loomaks siin head väljaõppetingimused õppuste läbiviimiseks ning suur tänu
selle eest kuulub ka lennuametile ja Lennuliiklusteenin-

duse ASile väga konstruktiivse koostöö eest paindliku
õhuruumi korralduse loomi-

sel.
Õppusel osaleb Ameerika
Ühendriikide õhuväe 510. hävitajate eskadrill, mis ba seerub

alaliselt Aviano

baasis

Itaalias.

lennu-

Väliõppuse

ajaks asub hävitajatega F-16

relvastatud eskadrill ajutiselt
Ämari lennubaasi. Koos hävitajatega saabub Eestisse ka ligi kolmsada Ameerika õhuväelast.

Eesti õhuvägi tagab USA liitlaste sõjatehnika ning mees-

nevalt konsulteerides muuseumi juhataja Marju Mets-

konna vastuvõtu ning lennu-

3831 või kirjutada
Naiskodukaitse Väike-Maarja

õhuväe ülesandeks on ka
õhuruumi kontroll ning suur
o sa õhutule juh timisest.

maniga
1625;

telefonil

326

526

jaoskonna

esinaisele

e-posti

baasipoolse teeninduse. Eesti

Kuulutaja reede, 13. märts 2015

Põhjakeskusesse tuleb
Virumaa suurim batuudi keskus
Märtsi lõpus

JURIST ANNAB NÕU
Lugeja küsib: Meie perekonnas kasvab puudega laps, kes aprillis saab kolmeaastaseks. Avaldasin puhkusegraafikute
koostamise ajal tööandjale soovi kasutada oma käesoleva
aasta lapsepuhkuse kuut päeva oktoobrikuus ning võtta sellele lisaks korraga välja veel kolm päeva puudega lapse puhkust, et käia lapse tervise huvides spetsiaalsel 10-päevasel sanatoorsel ravil. Kuna ma tööandjalt kohe selget vastust ei
saanud, siis küsingi nüüd, millised seaduslikud õigused ja tegelikud võimalused mul selles olukorras oleksid?
Leonid Siniavski
tööinspektor-jurist
Vastab Tööinspektsiooni

avab Rakvere

Põhjakeskuse teisel korrusel
uksed Virumaa suurim Salto
Batuudikeskus. mis võtab enda alla 482ruutmeetrise pinna.

Salto Batuudikeskuse taga
seisab Virubatuutid OÜ eestvedaja Raivo Ridala. „Virubatuudid tegelevad peamiselt

§ 63 lõike 1 punktist 2 tulenevalt on alla kolmeaastase lapse vanemal õigus saada alanud kalendriaastal kuus tööpäeva lapsepuhkust. Lisaks eelnimetatud kuuele lapsepuhkuse päevale on puudega lapse
vanemal seadusest (TLS § 63 lõige 2) tulenev õigus täienda-

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS)

siiski väliatraktsioonide renti-

misega, Salto Batuudikeskus
majandab aga konkreetselt
siinset projekti," selgitas Ridala.

vale lapsepuhkusele

Rajatavasse batuudikeskuses-

se on planeeritud mängupinnad pisikestele, pallimerega
turniala veidi suurematele ja
suur hüppemaastik, mis sobib kõigile. „Vanusepiirangut

pole. ma ise hüppan ka meeleldi," kommenteeris Raivo
Ridala.
Batuudikeskusse ehitatakse
ka kaks sünnipäevatuba, mi-

da suurema seltskonna jaoks
on võimalik ühendada. „Sünnipäevalised võivad tulla oma
söökidega või tellida meie
käest," rääkis Ridala. „Hakkame siin pakkuma ka toitlusjulisi
pannkooke."
tust.
Saab friikartuleid,
viineEmad-isad, kes hüppamisest
või mängimisest
ei hooli,
reid

ja

näiteks

vahvaid

eriku-

ise

saavad loodavas kohvikust

Anne ja Raivo Ridala Salto Batuudikeskuse ruumides.

nautida vaadet ja mekkida

foto: Katrin Kivi

le jääb pilt digitaalseks, meie

maitsestatudkohvi. „Meie vajuures saab pildi kohe ka palikusse tuleb 12 maitset/ 1 berile printida," selgitas ta.
kommenteeris Ridala. „Teist ..Sünnipäevade puhul on üks
sellist valikut Lääne-Virugrupipilt meilt tasuta. Ülejäämaalt mujalt ei leia.“
nud vastavalt hinnakirjale."
Veel rääkis ta, et ettevõte hakTunnipilet batuudikeskuseskab pakkuma ka fotode väljase maksab nädalavahetustel 4
printimise teenust. „Tihtipeaeurot, kahe tunni pilet 6 eu-

sees saab pileti
lunastada euro võrra soodsamalt. Sünnipäevatubade ren-

rot. Nädala

timiseks

ja broneerimiseks

tasub aga ühendust võtta ja
kokku leppida aeg ning hind.

ESSENCE kosmeetika

-

ühele tööpäevale kuus kuni lapse

18-aastaseks saamiseni.TLS § 63 lõige 3 selgitab, et lapse kolmeaastaseks, 14-aastaseks ja 18-aastaseks saamise aastal antakse lapsepuhkust olenemata sellest, kas lapse sünnipäev
on enne või pärast puhkust. Seega pole puhkuse andmisel
oluline, et laps saab aprillis kolmeseks. Lapsevanemale antakse seaduslik võimalus otsustada, kas ta soovib puhkust kasutada enne või pärast lapse sünnipäeva.
Puudega lapse erivajadusi arvestades võimaldab seadus ühele vanematest tööst vaba aega kuus ühe tööpäeva ulatuses
puudega lapse eest hoolitsemiseks. Üks täiendav vaba päev
kuus annab võimaluse vanemal regulaarselt tegeleda puudega lapse vajadustega, näiteks käia lapsega arsti juures või
taastusravis. Kui puudega lapsi on mitu, on vanematel võimalik lisapuhkepäeva võtta vastavalt puudega laste arvule.
Seadusandja esmane eesmärk on olnud motiveerida vanemaid võtma puudega lapse lapsepuhkust kord kuus, et võimaldada neil regulaarselt tegeledapuudega lapse vajadustega. Seega ei näe seadus otseselt ette võimalust lapsepuhkuse
päevade liitmiseks. Samas ei keela seadus töölepingu pooltel
teistsuguse kokkuleppe sõlmimist ehk siis poolte kokkuleppel on puhkusepäevade liitmine kalendriaasta piires võimalik.

Kuulutaja

Katrin Kivi
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K I N N I SVARA
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 t o 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
-

Olev Rohumäe
Kutseline maakler
Tel 5333 1805

Galli Wölfert

olev@virumaainvest.ee

Maakler
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Eino Vaher
Maakler
Tel 553 0227

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
eino@virumaainvest.ee lisete@virumaainvest.ee

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

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE
MÜÜA KORTERID

tasuta.

Müüa 1toaline ahiküttega korter
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja
kanal. sees. Uus vannituba! Hind
11 500 €. www.kenriko.ee, tel
5083 305
•

M ü ü a R a k ve re

ke s k li n n a s ,

Ko i d u l a 7

omapärase planeeringuga maja 4 korrusel
2toaline korter. Korter valgusküllane suurte
akendega. Majas avarad trepikojad ja hea

ühistu.

HIND 27000 EUR
53331805 Olev

Müüa Vinni vallas Veadlas rehiahjuga
rehielamu. Krundi suurus 3000m2. Krundil
asub peale rehielamu veel kõrvalhoone ja
kaev. Maja vajab renoveerimist. HIND 13000
EUR. Helista 53331805

TINGI! Helista

Mü ü a o t s e o m a n i ku l t r e n .
1toaline k.m. korter Rakveres
Võidu 42 koos mööbli ja muu
sisustusega. V korrus, madalad
k om . ma k se d , hä s t i t e g u t sev
korteriühistu. Hind 21 000 €, tingi!
Tel 5664 8311
•

Müüa 1toaline ahiküttega korter
Rakvere kesklinnas. Dušš ja WC
sees, eraldi sissekäik. Hind 9900
€, kiire! Tel 5198 8087
Müüa 1toaline korter Vinnis
39 m2, II korrus, elektriküte. Tel
•

ÜHETOALISED KORTERID

KOLMETOALISED KORTERID

Kun da, Pa rgi 4, I k, üp 25,2 m2
H: 2500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Mä e 15, II k, üp 28,2 m 2

Rakvere, Tallinn a

H: 3300 € tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Lem b itu p st 15, 27m2, Ik

16, ü p 63 m2, II k
H: 32 500 € tel: 52 88 670 Mare

Rakvere, Ku n d eri 2, üp 53 m2, II k.,
H: 8900 €. tel: 51 10 478 Urma s

H: 3900 € tel: 51 10 478 Urm a s
Tapa, Hom miku p st, I k, 25 m 2,
ahiküte H: 1700 € tel: 51 10 478
Urm as
501
580
m2, I036
Tam
Kesk 12 üp 42,5
salu,3658
k, 48
rõ d u H: 30 000 € tel: 51 16 466

Vin ni v, Ro ela al, Allika , üp 80 m 2,
kru nt 2600 m2, H: 45 000 € tel: 51

Helve

KAHETOALISED KORTERID
Rakvere, Võidu 74, I k., üp,. 34,3
m 2, ren ov, ahikü te H: 18 700 € tel.
52 88 670 Mare.
Rakvere, La a d a 8, IV k. H: 35 000 €
tel: 52 88 670 Mare
Rakvere, Lennuki 4, üp 40m 2, III
k, H: 14800 € tel: 51 10 478 Urm as
Rakvere, Side 6, üp 36,6 m 2, I k,
H: 23 000 € tel: 51 10 478 Urma s
Rakvere, Po sti 7, üp 48,7 m2, III k,
H: 25 000 € tel: 51 10 478 Urma s
Rakvere, La i 1,IV k. ü p 44,1 m 2

Rakvere, Len n u ki 4 , IV k, üp 48,7
m 2, H: 26 000 € tel.: 50 13 658 Anu
Rakvere, Karja 46, üp 61,5m2, II k,
rõ d u H: 69 000 € tel: 51 16 466 Helve
Kun da, Kalda 16, II k, üp 62,5 m 2,
ka min H: 7850 € tel.: 50 13 658 An u
Kun da, Mäe 12, IV k, ü p 56 m2 H:
1300 € KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Loode 4, IV k, üp 48,3 m2
H: 4 500 € tel.: 50 13 658 Anu
Tam salu, Ääsi 11, üp 62,5 m2, rõ du
.
H: 3500 € tel: 51 16 466 Helve

+

2100 € KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
+

Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k.
H: 8500 € tel 52 88 670 Mare
Tapa, Kab ala 1, 49 m 2 H: 7900 €
tel: 51 10 478 Urm a s
Tapa, Va lgejõ e p st 8, 47,8 m2, H:
8500 € tel: 51 10 478 Urma s
Tapa, Põllu 1, V k, 39 m 2, H:9900 €
tel: 51 10 478 Urm a s
Tapa, Jaam a tn , II k, 40,2 m2, a h ikü te H:8500 € tel: 51 10 478 Urm a s
Tapa, Paide mn t 65, II k, 46,4 m 2,
H: 5500 € tel: 51 10 478 Urm a s
Tapa, Turu tn , Vk, 43,8m2 H:4500
€ tel: 51
10 478 Urma s

Kadrin a, Ka levip o ja 10, üp 66,2 m 2,
V k, rõ du H: 15 000 € tel: 51 16 466
Helve

Tapa, Pikk 8, 57,5m 2, H: 8500 € tel:
51 10 478 Urm as
Tapa, Ülesõ idu 6a , üp 48,7 m2, III k
H: 6900 € tel: 51 10 478 Urm as

NELJATOALISED KORTERID
Rakvere, Ussimäe, Pa guso o 5, üp

79,8 m 2, V k, ka min H: 43 000 € tel.:
50 13 658 Anu
Kun da, Ko idu 83, üp 74,7 m2, V k H:
1800 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 An u

Rakvere, Mo onaküla, üp 71,1

48 Merle

Kadrin a, Tehnika 9, IIk, 41,8m 2
H:12 000 € tel: 51 10 478 Urma s
Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5
m 2, I k H: 7300 € tel: 51 16 466
Helve

Müüa korter Kundas, Mäe 20. Korteril
3 tuba, osa aknaid vahetatud. Korter
asub maja keskel, viiendal korrusel ja on
keskmises seisukorras. HIND 8500 EUR.
Helista 5063921 Galli

Vihula v, An n ikvere k, ü p 130 m 2,
kru nt 2966 m2! H: 79 000 € tel: 51

m 2,

Rägavere v, Mõ edaka , kru nt 2,83
ha , H: 33 000 € tel: 51 10 478 Urm a s
Sõ meru v, Varudi-Vanaküla k,
krunt 11 727 m 2, üp 104,6 m2
H:
16000 € tel: 58 00 36 48 Merle

m2, soojustagastusega vent,

Müüa 2toaline remonti vajav
ko rt e r R a kv ere k e sk l i n na s
Tuleviku 7 majas. Hind 21 000
€. Tel 5187 979

M ü ü a p r iva at n e ma ja R a k ve re li n n a
piiril Rannapungerja mntl. Kvaliteetselt
remonditud, majas on õhksoojus kamin, 4
tuba, suur köök koos köögimööbliga, aias
viljapuud, majas 2 panipaika, 2 tualetti.
Kõrvalhoones saun, garaaz ja kelder, tuale~
ja suvetuba. HIND 121000 EUR. Helista
5530227 Eino

Müüa 2toaline möbleeritud
korter Sõmerul (46 m2). Otse
omanikult. Hind 20 000 €, tingi!
Tel: +358 400 215 912
•

ANDA ÜÜRILE

Müüa 2toaline korter PõhjaTallinnas Sitsi 17, 1/5, 40 m2, vajab
san.remonti. Hind 38 000 Tel
•

€.

Rägavere v, Ulvi k, kru nt 2795 m 2,
üp 93,4 m2 H:22 000 € tel 58 00 36
48 Merle
Rägavere v, Põlula k, kru n t 65068
m 2, üp 109,7 m 2 H:45 000 € tel 58

00 36 48 Merle

Rakvere, J Ku nd eri, üp 112,8 m 2,
krunt 1068 m 2 H: 39 800 € tel: 58

00 36 48 Merle
Tapa, Väike 25, 66 m2, kru n t 600
m 2, H: 25 000 € tel: 51 10 478 Ur-

5551 8067
Mü ü a 3 t o a li n e k.m. ko r t e r
Rakveres Jaama tn. Kiire! Tel 5675
•

Müüa mugav 4toaline korter Haljalas,
Ta l l i n n a m nt 2 0 ko l ma n da l ko r r u s e l
bussipeatus, kool ja lasteaed.
Üürile anda Rakvere kesklinnas Võidu tänaval
Korteris keskküte, parkett, pakettaknad,
erinevas suuruses kortereid. Kortereid on nii
Eino
5530227
Helista
köögimööbel, TV internet. Soovi korral jääbEUR.
ahikü~ega kui ka keskkü~ega. HINNAD 160mööbel sisse. HIND 26 000 EUR. Helista
230 EUR. Helista 5233830 Lisete
5063921 Galli

.Läheduses

ÄRIPIND

7165

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

Müü a 3t oa l i ne k or t er
Kundas. Hind 5 000 Lisainfo:
tel +372 51 976 771
•

mas

€.

Tapa v, Va h aku lmu k, krun t 1 h a,
H: 13 000 € tel: 51 10 478 Urm a s

Müüa 3toaline möbleeritud
korter Väike-Maarjas. Tel 5648
0612
•

M ü ü a p r i va a t s e s a s u ko h a s R a k v ere
kesklinna lähedal Silla 6a ridaelamuboks.
Elamus on 5-tuba, oma küte, keskküte,
õhksoojuspump ja elektriküte. Toimivühistu,
elamul on madalad kommunaalkulud.
Hoones puitpõrandad, mööbel jääb soovi
korral sisse, 2 tualettruumi, saun, eraldi
seisev garaaz ja puukuur, kinnistul on oma
väikese aiaga hoov ja terrass. HIND 79000
EUR. Helista 5530227 Eino
,

kru nt 1033 m2, H: 28 500 € tel: 52
88 670, Mare
Rakvere v, Eesküla k, üp 77 m 2,
kru nt 4872 m 2, H: 50 800 €, tel. 52
88 670 Mare
Rägavere v, Ulvi k, kru nt 2795 m 2,
üp 93,4 m2, H: 22 000 € tel: 58 00 36

€.

Müüa 2toaline ahiküttega korter
renoveeritud majas Rakveres Ilu
pst 6. Korter asub II korrusel,
•

•

MAJAOSAD

ELAMUD

•

€.

H: 6350 € tel.: 50 13 658 Anu

tel: 51 16 466 Helve

Müüa 2toalinekorter Rakveres
Lennuki tn, III k. üp. 39 m2. Hind
15 900 Tel 5884 1397

42

Kunda, Koidu 85,Vk, üp 75 m2, 2 rõdu

€

5554 0402

klaasitud rõdu. Korter on vaba.
Hind 26 700 Tel 5874 5469

00 36 48 Merle

51 16 466 Helve
Tam salu v, Vajan gu k, Pärn a tn , üp
153,5 m2, kru n t 1284 m2, H: 18 000

€

Müüa renoveeritud 3toaline rõduga korter
Sõmerul, Astri 1, looduslikult kaunis kohas.
Korter on väga heas korras ja asub teisel
korrusel. Korteris on 2 panipaika ja korteri
juurde kuulub ka keldriboks. HIND 29900
EUR. Helista 5063921 Galli

16 466 Helve
Laekvere v, Rahkla k, üp 66,9 m 2,
kru nt 5546 m 2 H: 20 000 € tel: 58

Tam salu v, Vajan gu k, Ko o li, üp 179
m 2, kru nt 1600 m 2 H: 23 900 € tel:

Tamsalu, Va sara 7, üp 51,6 m 2, II
k. H:13 100 tel: 51 16 466 Helve
Kadrin a, Männ i tee, II k, üp 53,8
m 2, H: 2500 € tel: 5800 3648 Merle

16 466 Helve
Vin ni al, Metsa , krunt 3147m2, üp
151,6 m2 H: 97 000 € tel 52 88 670
Mare
Rakke v, Ta mmiku k, kru nt 2109
m 2, üp 61,6 m2 H 15 900 € tel: 51
16 466 Helve

+

H: 25 000 € tel 58 00 36 48 Merle

Rakvere, Posti 25, I k, üp 57,6 m2 ,
uus H: 45 000 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Mäe 16, V k, üp 49,5 m 2,
rõ d u H: 9 200 € tel.: 50 13 658 Anu
Kun da, Lo o de 4, II k, üp 40,8 m 2,
renov H: 6900 € tel.: 5013 658 Anu
Kunda, Pargi 4, I k, üp 38,1 m2 H:
750 € KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Pargi 2, I k, üp 39,6 m2 H:

•

Müüa hea kvaliteediga maja linna lähedal
Sõmerul, Kooli 21. Maja on 6-toaline, soe ja
hubane. Seinad kvaliteetselt soojustatud.
Õhksoojuspump, ahiküte, keraamiline pliit
koos soojamüüriga. Rahulik looduskaunis ja
privaatne koht. Väga ilus aed. Kasvuhoone.
Kõrvalhoones puhkemaja. HIND 120000
EUR. Helista 5530227 Eino

Tapa v, Rägavere k, kru nt 1 h a , H:
15 000 € tel: 51 10 478 Urm as
Tapa v, Karku se k, kru n t 0,53 h a ,
üp 117m2, H: 18 000 € tel: 51
10 478 Urm a s
Tapa, Koidu , kru nt 911 m2, H: 46
000 € tel: 51 10 478 Urm as
Tapa, Õhtu p st, kru n t 2750 m 2, H:
29 000 € tel: 51 10 478 Urm as
Tapa, Pikk 58, kru nt 3193 m 2, H:
20 000 € tel: 51 10 478 Urm as
Tapa, Pargi 15, krunt 2821 m2, H:
49 000 € tel: 51 10 478 Urm as
Tapa, Ko id u , k 911 m2, H: 46 000 €
tel: 51 10 478 Urm as
Tamsalu, Ko lde 7, kru nt 1194 h a ,
üp 300m2, H: 39 000 € tel: 51
10 478 Urm a s
Vihula v, Võ su al, üp 39,9 m 2,
kru nt 754 m2, suvila H: 29 000 €
tel: 58 0036 48 Merle
,

Üürile anda äriruumid Rakveres, Rägavere
35, suuruses 12 m2, 20m2, ja 50m2. Maja
asub kergelt leitavas asukohas ja on heade
parkimis~ngimustega. Hoonel on kinnine
sisehoov. Ruumides on remont tehtud, soovi
korral jääb mööbel sisse. HINNAD: 12 m2 60
EUR, 20m2 80 EUR ja 50m2 145 EUR. Helista
5233830 Lisete

MÜÜA MAJA

Müüa Tapa kesklinnas 3toaline
korter Pikk tn 8 (57,5 m2, I k.). Otse
omanikult. Hind 7300 €. Kii-re! Tel
5363 9060
•

Müüa 3toaline korter Jänedal.
K a p . r e m o n t i v a j a v. A k n a d
vahetatud. Esimene korrus. Hind
13900 €. Tel 5262 267
Müüa 3toaline korter Jõgeva
vallas (Vaimastvere 8 km, Jõgeva
10 km). 1/3, 68 m2, toad eraldi, 2
•

•

sahvrit, puitpõrand, köögimööbel.

Rendile anda kesklinnas
Müüa maja mere lähedal Võsul, Mere 1.
Krunt kallakuga jõe suunas, jõe ääres saun,
krundil veel kelder, suvemaja, viljapuud ja
põõsad. Krunt ümbritsetud aia ja hekiga,
privaatne, hea juurdepääs aasta ringselt.
HIND 95000 EUR. Helista 53331805 Olev

Gustav

Adoffi

rr

tä n ava l Kro o n i ke s ku s e ke l d r i ko
usel
erinevas suuruses äripindu. 132-772 m2.

Pinnad asuvad Kroonikeskuse parklaga
samal tasandil, parkla on läbisõidetav.
Pindu saab kasutada erinevatel otstarvetel.
HINNAD 5 EUR m2. Helista 5233830 Lisete

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

Väga ilus roheline koht, lähedal
Pedja jõgi, Endla järv. Hind 3500
€, tingi! Tel 5551 8067
Müüa 3 km Rakverestkrunt (0,91
ha, männimets). Hind 10 000 Tel
5190 1697
M üü a e l a m u m aa ( 1 3 1 7
m 2 ) K a d r i n as . O l e m as
k õ ik
k o mm u n ik a t s i oo n i d ,
kõrghaljastus.Tel 5052 060
Müüa 2 elamukrunti Vinni
•

€.

•

•

vallas Piira külas koos elamute
projektiga “Haavaoksa” (0,34 ha,
90002:001:0464) ja “Haavalehe”

Kuulutaja reede, 13. märts 2015
(0,295 ha, 90002:001:0465). Tel
5175 790
Müüa 2 elamukrunti Koeravere
•

külas koos elamute projektiga
„ Nurmenuku “
(0,34 ha,
90001:003:0203) ja „Piibelehe“
(0,31 ha, 90001:003:0202). Tel
5533 066
Müüa talumaja Rakverest 8 km
looduskaunis kohas. Hind 30 000
€. Tel 5694 6444
•

•

Müüamajakoos kõrvalhoonetega

Lääne-Virumaal. Tel 5559 2284

Kuulutused 15

A n d a üü r il e 1t oa li ne k m
möbleer itud korter Rakveres
(külmik, pesumasin). Üür 140 €
kom.maksud. Tagatisrahanõue.
Tel 5391 8997 (tööp. peale 16)
.

•

.

+

Üürile anda 1toaline korter
Tapal 1. Mai pst 12, I korrus. Hind
150 Tel 5034 972, info@ko.ee
Üürile anda 2toaline puuküttega
korter Rakveres Pikk 37 II korrus.
Hind 190 Tel 5034 972, info@
ko.ee
Anda üürile 2toaline k.m. korter
Rakveres Laada tn 8. Tel 5664 8326
•

€.

•

€.

Müüa Volvo V70 99. a, universaal
2,5 bens. Musta värvi, kat.luuk,
ABS, kliima, orig.valuveljed, üv
09/15. Hind 2000 €. Asuk. Rakvere.
Tel 5552 7148
Müüa Škoda Octavia 1,6 (74
kw) 2000. a, t.punane, 1330 €. Tel
5163491
Müü a O p e l O me g a

KEHALA

•

AUTOLAMMUTUS

~~~~~

•

•

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

originaalvaluveljed 225/45R17
(4 tk). Tel 53848204

Müüa maja koos aiamaa ja
kõrvalhoonega 18 km Rakverest
või vahetada 2toalise korteri vastu
Rakveres (II korrusel). Tel 5562
2948
Müüa suvila Rakvere lähedal
Paides Metsa 13. Krunt 2400 m2,
•

majas saun, garaaž. Pliit, kamin,
lokaalne vesi, kuivkäimla, terrass.

Anda üürile 2toaline korter
Kundas. Tel 5566 2331, 5198 2721,
5564 8064 (eesti keeles)

Teed heas seisukorras. Kiirmüük
29 000 Tel 5551 8067

724

Üürile anda maamaja Muugal
Rajakülas. Saun ja vesi sees.

€.

Üür 170

€

Ostan UAZ-469 dok.d, T-25,
Jawa varuosi. Tel 5558 5956
•

•Ostan võrri, motika ja nende osi.
Tel 5031 849
•

Motopood ostab jalgrattaid, ATV-

~

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

~

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

sid, mopeede, sääreväristaja
selle mootori, paadimootori.
Tel 5648 6638

•

kuus, pensionäridel

~~

Ostan tehn.korras paadihaagise.
Tel 5696 9500

~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~

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

~

-

-20%. Tel 5270 058

~~~ ~ ~ ~~~~ ~ ~

•

4-30 töömeest saavad öömaja
R a kv e re k e sk l i nn a s. Ko r ra l ik
elamine. Tel 5164 685
•

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

~~

~~ ~~~~ ~ ~

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

-

ANDA
RENDI LE
LAOPI NDASI D

-

*

*

*

Ostan

tel 508 9216

€

SÕI DU K I D

979

Ostame maja/talukoha kuni 20
km Rakverest. Hind kuni 25 000
Tel 5557 5171
•

•

€.

K orra lik noor p ere soov ib
os t a ma j a j ä re l ma k su g a
Rakvere lähiümbruses. E-mail:
majaostmine@hot.ee Tel 5742
•

4103
•

Ostan põllumaad. Tel 5293 609

OÜ Netcom
Baltic Kinnisvara

www.toonklaas.ee

Müüa Jeep Grand Cherokee
2000.a diisel 3,1. Hind 3300 €,
tingi! Tel 53480627
Müüa Opel Astra 1,8 v.a. 1998,
•

•

luukpära, bensiin, heas korras.
Tel 5210 699
Müüa Opel Astra N-Joy 2,0DTi
16V 2002. a 74 kW, turbodiisel,
h õ b e d ane me t , l uu k p ä ra ,
5ust, konditsioneer, kesklukk
p u l d i s t s i gn al i s a t s i o o n,
naastrehvidel, heas tehnilises
korras, superökonoomne, soodsalt
1870 Rakvere. tel 5157747
Müüa Opel Vectra CD 1,6i 16V
2000. a 74 kW, bensiin, tumesinine
metallik, sedaan, hooldusraamat,
konditsioneer, kesklukk+sign.
puldist, 2xel.aknad, sametsalong,
veokonks, valuvelgedel, roosteta,
mõlkideta, ökonoomne, väga
soodsalt 1670 Rakvere, tel 5157
•

+

ostab metsa ja
talumaid,
metsaraiet.

€.

•

Hinnad väga head!

Tel 5666 0375
OÜ ESTEST PR
OSTAB
metsa-ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215

€.

747
Müüa Opel Vectra 1,6i 1996.
aasta. Kuldne, 5 ust, luukpära,
s õid u k v ä g a h eas k orras
Ökonoomne. Ülevaatus 9.2015.
Hind 850 €. Tel 5593 1834
•

.

info@est-land.ee

Mü ü a Vo lk s w ag e n G o lf 4
Variant 1,9TDI 2002. a 74 kW,
turbodiisel, universaal, hõbedane
met, kesklukk+sign. puldist, 4xel.
aknad, tume salong, veokonks,
heas tehnilises korras, kehtiv
ülevaatus 07/2015, väga heas
korras, ökonoomne, soodsalt 2770
€. Rakvere. Tel 5157 747
•

Perekond soovib üürida 3toalist
a h i kü tt e ga ko r t er it R a kv ere s
(pesemisvõimalusega). Tel 5557
•

1071

Soovin võtta kasutusele maad
Rakvere linnas (ca 10x10 m). Tel
•

5650 0224
Ü ü r i n 1 2t oa li se k or t er i
Rakveres pikemaks ajaks, osaliselt
möbleeritud. Üür kuni 100
kom.maksud. Tel 5592 3454
•

-

€

+

Müüa Volvo V40 1,9TDi 85 kW
2003. a must metallik, universaal,
5 ust, uuem mudel, sõiduk väga
h e a s k o r r a s, ü l i ö k o n o o m n e ,
rikkalik lisavarustus. Hind soodne.
Tel 5079 984
•

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

Tel 516 4685

2toalise korteri hinnaga
kuni 15 000 Rakveres. Tel 5187
•

REHVIDE MÜÜK

Tõrma Tööstuskülas

O s t a n R a kve re s 1 2 t o ali s e
korteri. Tel 5515 789
•
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MAZDA 323 3ust/sed
MAZDA 323F
MAZDA 626 sed/5ust/car

Müüa või rentida äripind (80 m2)
ja kinnistu (1100 m2) Rakveres
Rägavere tee 3. Tel 5284 330

500

BMW E30
BMW E28

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

•

või maja Rakveres või selle
lähiümbr uses. Võib vajada
remonti jne. Soodsa pakkumise
korral raha kohe kätte! Tel 5226

83-94

KIA

ÄRI PI N NA D

•

3,0i

s

6207

Noor pere soovib ostaremonti
va j ava 1 4t oa li se k or t er i

ALFA ROMEO 33/164

94
89

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

•

+

3,6i/4,2i/aut

FORD PROBE GT
FORD COURIER
HONDA CIVIC 3ust/sed
HYUNDAI ACCENT 3 ust

Vahetada 4toalinekorter Tapal
korteri vastu Rakveres (võib olla
kommunaalvõlgadega). Tel 5332

Müüa Kalikülas suvila, krunt
1625 m2, suvemaja (20 m2
terrass), el. 10A. Hind 10 000 €.
Tel eesti keeles 5559 6129, vene
keeles 5557 5312
•

84-92
94

AUDI 100 sed/avant
AUDI V8 quattro

CHRYSLER CROSSFIRE
CHRYSLER VOYAGER

•

•

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

BMW E46
BMW E46 coupe

Ostame igasuguses tehnilises
seisukorras autosid, võtame
ARK-ist arvelt maha. Tel 5500
•

Anda üür ile otse omanikult
2 t o a l in e k e skkü t t e g a ko r t e r
Vinnis. Tel 5624 4605
•

Üürile anda 2toaline korter
Lepnal (III k.) Tel 5566 1274

98
06

1,8i

AUDI A3
AUDI A6
AUDI A8

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

•

•

4,2 i

AUDI A4 sed/car
AUDI S4/A4

MAZDA XEDOS 6
MAZDA 6 sed
MB CLK

92-94

2,0V6
2,0

02
97-04
-99
93-00
97

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

-97

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

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

-07
95-00

3,0i

NISSAN MAXIMA
NISSAN PRIMERA

NISSAN SUNNY
OPEL ASTRA s ed
OPEL ASTRA/car
OPEL CORSA

-00
85-00
88-96
97-00

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

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

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

01
90
-02

86-95
02
92
92
87/91
09

99
89

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

-02
99
05

OPEL ZAF IRA
2,0 TD
UUS ! OPEL MER IVA
1,6 i
PEUGEOT 405/205/306/309

PEUGEOT 406 sed
PEUGEOT BOXER
PEUGEOT 206 3ust

83-95

1,1

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

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

1,6i/2,0i

ROVER 620/416
SAAB 9-3 3 ust

SAAB 9-5 car

98
99

1,8/1,9TD

2,5TD

99
05
06

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

2,2TDI
2,0i/aut

SKODA FELICIA (5ust)

-02

99

1,5
1,9TD

SKODA SUPERB

97
03

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

SUBARU LEGACY
SUBARU IMPREZA car

97
94

1,9TD

95-00

SEAT TOLEDO
UUS ! SEAT LEON

1,6i

91-95
02

SUZUKI BALENO car/sed

1,6i/1,3i

95-00

TOYOTA CARINA E/car
TOYOTA COROLLA 3ust

1,6i
1,3 aut

92-97
89

SEAT ALHAMBRA

SEAT CORDOBA
SEAT IB IZA

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/car

/

06
-02

95

89
06
97
81-99

-01
88/86
92-97

98/99
1,4i/1,6
1,9TDi DOCH 81-95
1,6i/2,5TDi
-02

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 JA

-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

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

tanel.raudla@wiruauto.ee
www.wiruauto.ee

Ya r i s, 10/2003a.
1.3(64kw), 5 ust, bensiin, manuaal,
hõbedane, Sn: 164 400km. Hind:
2290.R e n a u l t Tr a f i c, 01/2007a.
1.9(74kw), diisel, manuaal, 6 kohta,
kaubik, kollane. Sn: 200 650km.
Hind: 5990.Renault Trafic Kombi, 9 kohta,
01/2008a. 2.0(84kw), diisel,
manuaal, hall met. Sn: 271 340km.
Hind: 6490.Nissan Qashqai Visia, 09/2008a.
1.5 (78kw), diisel, manuaal, hall
met. Sn: 208 735km. Hind: 6990.To y o t a

Nissan Pathfinder, 06/2005a.
2,5(128kw), diisel, manuaal, hall
met. Sn: 280 435km. Hind: 7390.Renault Koleos, 11/2008a. 2.0
(110kw), diisel, automaat, hall met.
Sn: 206 620km. Hind: 7490.Chrysler Sebring, 02/2010a. 2.7
(137kw), bensiin, automaat, sinine
met. Sn: 105 894km. Hind: 7990.Nissan Qashqai Acenta,10/2007a.
2.0(104kw), bensiin, CVT, beež
met. Sn: 176 055km. Hind: 7990.N i s s a n Q a s h q a i, 10/2008a.
2.0(104kw), bensiin, manuaal, beež
met. Sn: 83 165km. Hind: 8290.S k o d a O c t a v i a, 04/2011a.

1.2(77kw), bensiin, manuaal,

punane met. Sn: 122 915km. Hind:
8490.D a c i a D u s t e r, 05/2011a.
1.6(77kw), universaal, bensiin,
manuaal, nelikvedu, must met. Sn:
26 430km. Hind: 8490.Nissan Qashqai Visia, 06/2011a.

1.6(86kw), bensiin, manuaal, hall,

Sn: 149 630km. Hind: 8990.A u d i A 4 Av a n t, 04/2007a.
3.0(171kw), diisel ,automaat,
tumesinine met. Sn: 115 985km.
Hind: 8990.Nissan Juke Visia, 02/2011a.
1.6(86kw), bensiin, manuaal,
hõbedane met. Sn: 51 000km.
Hind: 9990.Nissan Juke Acenta Connect,
04/2011a. 1.6(86kw), bensiin,
manuaal, tumesinine met. Sn:
96 150km. Hind: 10 690.Nissan NP300, 06/2011a. 2.5
(98kw), diisel, manuaal, roheline.
Sn: 94 429km. Hind: 10 990.S k o d a O c t a v i a E l e g a n c e,
03/2011a. 1.2 (77kw), bensiin,
manuaal, hõbedane. Sn: 80 500km.
Hind: 11 690.-

R e n a u l t M e g a n e, 06/2012a.
1.6(81kw), bensiin, manuaal,
universaal, hõbedane met. Sn: 22
945km. Hind 11 990.Peugeot 508 Allure, 05/2011a.
2.0(120kw), diisel, automaat,
tumepruun met. Sn: 194 875km.
Hind: 11 690.Nissan Navara Double Cab,
11/2008a. 2.5(126kw), diisel,
automaat, sinine met. Sn:
177 490km. Hind: 12 490.Nissan Qashqai Acenta, 02/2012a.
1.6(86kw), bensiin, manuaal, beež,
Sn: 39 110km. Hind: 12 990.Nissan Qashqai Acenta, 10/2011a.
2.0(110kw), diisel, manuaal, 4x4,
lilla met. Sn: 79 626km. Hind:
13 990.P e u g e o t 4 0 0 7, 02/2012a.
2.4(125kw), bensiin, automaat,
pruun met. Sn: 95 080km. Hind
13 850.Nissan Qashqai Acenta,01/2013a.
1.5(81kw), diisel, manuaal,
hall met. Sn: 68 865km. Hind:
14 990.-

AUTODE OST

Kehala Autolammutus

*

MAHAVÕTMISE TÕENDI!

*

VARUOSADE SAATMINE

KULLERTEENUSEGA!

Suurem valik autosid:

www.wiruauto.ee
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Pakun küttepuude saagimise
ja lõhkumise teenust mobiilse
halumasinaga (töötab nii bensiinikui elektrimootoriga). Täpsem info
telefonil +372 5308 8742
Teostame remondi-ja ehitustöid.
Plaatimine, tapeetimine ja muud
maalritööd. Tel 5187 979
•

VÄI KE-M AARJA
AU TOLAM M U TU S

KOLIMISTEENUS firmadele
ja eraisikutele üle vabariigi.
Te o s t a m e k õ i k e m i s on
kolimisega seotud, ja seejuures
soodsate hindadega. Alates
pakkimisest kuni klaverite jm.
raskete esemeteni välja. Võta
meiega ühendust ja leiame
koos teie probleemile parima
l a h e n d u s e. O Ü Ko l i m i s e d .
TEL . 5649 3289 või kaido@
kolimised.ee, www.kolimised.

A u t okl aas i d e m üük j a
paigaldus. Tel 325 5505

•

•

Teostame

•

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

Er in e v a d VARU OSAD
Eu roop a ja Ja a pa n i
a u t od e le
TREILERI REN T
Ost a m e AU TOSI D

KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel

5052 465

tel 326 1463, 558 3666,

•

504 3022

Elektritööd. Tel 5349 5632

Fie Mart Nestor ehitab uusi ja
renoveerib vanu hooneid. Tel

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

•

on

Viin Rakveres tasuta ära elektrija gaa s i p l i i d i , p es u mas i na ja
muudvanametalli ning autoakud.
Kuulutus ei aegu! Tel 5803 3345
S ATT V-a n t e nn i d d i g i
TV k om p l e k t id . M üük
(liisingu võimalus). Paigaldus.
Ko n s u l t at s i o o n . Gara nt i i . Te l
515 2235, 325 2179 OÜ Mart Tali
•

•

O su t an t eenus t
kaubaveobussiga. Tel 554 6353
•

Toru- ja sanitaartehnilised
tööd. Tel 53324749

Teostame san.tehnilisi töid. Tel
5187 979
San.tehnilised ja torutööd. Tel
5157 386
San.tehnilised tööd. Tel 5830
7593
Teen kindakrohvi (korstnad,
•

Teeme ehitus-ja remonditöid.
Tel 5612 3743
•

müük, paigaldus.

Kevad tulekul vahetame,
p aran d ame t e i e k a t use
ak n a d u ks e d . Te e m e t e i e
o d u k or d aO . K o li m i ne
k
Bmiun
SŠWfflVu
TtltlaO
NANKANG
eramute ja terrasside ehitus,
r e n ov e e r i m i n e . He l i s t a g e
5278 191 ja töö saab tehtud.
Märtsis fassaadi või katuse
renoveer i m i se t e lli j a t e l e
v i h mav e e s ü s t e e m i d k au b a
•

Tel 322 5233

-

,

TEEN U SED
Metsa väljavedu MTZ-82-ga.
Vajadusel koos lõikusega. Info 51
•

46 788

T eeme T me t sara i e t
metsaväljavedu ja metsavedu.
Tel 5365 3504
Viljapuude kevadine hooldus,
noorenduslõikus. Tel 5143 787,

•

soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee, tel 508 3305
Pottsepatööd. Tel 5851 9785
•

•

•

Te o s t a m e v õ s a l õ ik u s t ö i d
k run t id e l k raav i p erve d e l
t ee ää r t e l
T eeme k a
ku l tuur ih o o l d u s t . Va r u s tu s
ja tra n s p o r t o l e m a s. Hi nn a d
kokkuleppel. Tel 5196 2938 www.
•

,

,

E-R 9-16.00
Väljaspool tööaega
eelneval kokkuleppel.
Tallinn-Narva mnt 95.km
Tel 5568 4683

energyhus.com
Teostan aiahooldust hooaja
jooksul, viljapuude ja põõsaste
lõikus. Tel 5348 9485
Kü tt e p uu d e s a ag i m i n e ja
lõhkumine halumasinaga. Tel

-

,

f assaa di

-

ja

•

Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

Vä r v i m e t e i e m aja . Te e m e
üldehitus-ja viimistlustöid. REGI
OÜ, 5562 6123

Vaiko

A h j u d k am i na d p liidid
müürid, korstnad. Tel 5047 459

•

Ve o t e e nu s ( k a n d e v õ i m e
1 3 8 t onn i m a d e l k ra a n a
tõstevõime 5,4 tonni). 0,85 €/
km. Tel 5682 7009
Reisijate ve du 16-, 40-, 49j a 8 k o h a l i s t e b uss i d e g a . K a
vabariigist välja. Kuulutus ei aegu!
Tel 503 2269
T ra n s p or d i t e e nu s mu lt 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
T r a n sp o r t F o r d T r a n s i t i
kaubikuga 0,35 eurot/km. Tel
5682 1552
T rans p or t F or d T rans i t i
kaubikuga. Tel 521 5849
•

+
•Plaatimine
Ahjud,
pliidid,
kenriko.ee,
kaminad,
torutööd.
3305
508
Tel
tel

,

,

,

Ehitus, sis eviimistlus, rem.
tööd. 25a kogemus. Tel 5045 560
•

•

S aasu

E hi t us
,

8487
•

,

Te o s t a m e a l u m i i n i u m i ,

roos t evab a t erase ja mus t a
metalli keevitustöid. Tel 5566

•

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

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

oyplanet@gmail.com

•

v ee
um e
kanalisatsiooni-, mahutite,
septikute ja gaasitorustiku
paigaldust, hooldust, remonti.
P a k u m e k a k ae v e t ö i d
Te o s t a m e k e e v i t u s t ö i d
erinevad rauatööd mustast ja
rv metallist, rõdupiirded, ka
poleeritud rv torust. Nimativ
•

P &a k

-

.

:

otsir1983@hotmail.com

•

-

muud ehitus-remonttööd. Tel
5606 9271

Teostame teemantpuurimise
ja teemantlõikamise teenust
üle Eesti. Hinnad sõltuvad
objekti suurusest ja asukohast.
Küsi kindlasti hinnapakkumist.
Te l 5 1 6 9 2 7 4 j a e p o s t :

puksiir.eu
Toonime autoklaase USA kilega
Solagard. Tel 522 2511

+

telepilt täiesti hullumeelse
hinnaga al. 5 eurost. L evib

•

•

P u k s i ir a b i . Ve o t e e nu s e d .
A u t oa b i . Sõi d uau t o d e
d i a gn os t i ka ja r e m o n t . Vi sa
Transport OÜ. Tel 52 06 306, www.

Pulgainternetist tüdinud?

8 reisijale transporditeenus.
Eesti-, Euroopa-, ürituste jne
s õi du d. B uss O p e l Vi varo
2009. a pika kerega (korralik
p a k i r uum ) . Te l 5 5 6 14 5 5 4

Korstnapühkija. Tel 5560 4046
K ors t na p ühki m i se
ja
pottsepateenused. Tel 5221 165
Pottsepatööd, plaatimine ja

7202

•

•

L i n n a p a r i m p a kku m i n e ! ! !
I n t e rn e t i p ü s i ü h e n d us

com

•

•

•

•

-

•

,

5432
A ns . KALEVBAND .
Tantsumuusika igale peole! Tel
5185 318, kalevband.kalev@gmail.

O Ü t ee b
vä lik öö k e v ä lika m i n a i d
maakivitöid. Lisaks teeme
e r i n e v a i d ü l d e hi t us j a
viimistlustöid. Tel 5291 288,
5175 181. saasu.ehitus@gmail.
com, www.saasu.ee

Sisetööd, põrandate ja seinte
ehitus, plaatimine. Tel 5552

•

,

•

•

Müün, paigaldan jaremondin
õhk soo j us p um p as id j a
konditsioneere. Tel 5024 944

–

•

•

Väiksem ehitusfirma teeb
kõiki ehitustöid. Korterite,
eramute, äriruumide remontja ehitustööd. Tel 5349 1627

Väliköögid, aiamajad, kaminad,
grillid, suitsuahjud, puukuurid,
piirdeaiad. Tel 5896 7912

ja N 7.30 15, K 11-18
K or t er iühi s t u t e
j u h t i m i ne h a ld us t eenus
raamatupidamine. Tel 5347 8168
R aama t u p i d am i s t eenus
FIEdele. Tel 5342 9881

-

•

Na i s ki n g s e p p R ä gav e r e 2 0

(Kungla tn nurgal) ootab teid E, T

•

•

•

5284 160

torutöö d. Tel

Ahjud, pliidid, kaminad,
antiikkrohv. Tel 5552 8487,

siseviimistlustööd. Tel 5157 386

.

KASUTATUD
SUVEREHVID

K a t use

•

•

•

Aednik teeb õunapuude lõikust.
Tel 5559 1678

+

•

•

Heino

Plaatimine

5695 4670

2
tõstejõud

•

•

•

peale!

•

Kaubandus
TV- ja sat.süsteemide müük,
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel
5340 7808, e-post: rts1@hot.ee
Arvutite kiire ja usaldusväärne
hooldus ja remont. Kasutatud
laua-ja sülearvutite ost ja müük.
Utiliseerime vana elektroonikat.
A su m e K o i du l a 1 , R a k v e r e
Tsentrumi II korrus. Helista juba
täna tel +372 5512053 või tule läbi.
Vaata ka www.hss.ee
Arvutite kiire remont Rakvere
kesklinnas. Kätte samal päeval.
Tel 5190 1697

•

•

HAAKEKONKSUD

,

•

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

•

•

-

,

•

5646 0674

P ae ki v i e hi t i se d j a
restaureerimine. Tel 5896 7912

mis

Teostame fekaaliveoteenust

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

ee

Autoremonditööd. Teostame
sõiduauto veermiku-, piduri-,
mootoritöid, hammasrihma
vahetust, hooldustöid. Asume
Tallinna tn 38 Rakvere. Info ja
aegade broneerimine tel 5569
5292, Margus
•

•

kõike,

•

OÜ 5348 7973
S l vk
d k
i
p u h as ta mi n e ja r e m o n t . Te l
•

a
aevu e
aevam
ne
kanalisatsiooni-,
mahutite,

5574 792
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
Transporditeenus kaubikuga.
Hinnad soodsad! Tel 5535 938
•

•

Teostame transp orttöid üle
Eesti ja ka Skandinaavias mahuka
kaubikuga Fiat Ducato (pikkus 3,5
m, laius 1,85 m ja kõrgus 1,8 m).
Kandevõime 2 tonni. Võimalik
ka haagise kasutamine. Hinnad
kokkuleppel. Tel 5196 2928 www.

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

•

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

•

Tel 509 7850

Õhtujuht koos ansambliga teie
üritusele al. 190 €. Tel 5190 1697
•

•

Tantsumuusika ühemehebändilt

igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514
9885

+

Interno Ehitus OÜ

•

väikekaubiku-, buldooseri-(T

•
-

130, TD-75), kopplaaduritööd.
Treimis-, keevitustööd (gaas,
e l e k t e r, C O , m e t a l l i lõ ik u s ) ,
teraviljavedu. Kohaletulemise
võimalus. Kuulutus ei aegu! Tel
503 2269
Rakkekaevude puhastamine ja
remont. Tel 5574 792
•

•

•

Üldehitustööd
Fassaaditööd
Korteri remonditööd

5026012
internoehitus@gmail.com

Kuulutaja reede, 13. märts 2015

Kuulutused

17

Teostame
üldehitustöid
Vu n d a m e n d i d
k at u s e d u k s ed
a k n ad
M a t er ja lid o t se
to o t jat e l t .
uksed,

katused,

Materjalid
otse

7912
5896
Tel

Te l 58 96 7 9 1 2

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
PUKSIIRABI

TEEME KOMBINEERITUD
SURVEPESUAUTOGA

Tel 5650 0368, 5699 7000

JÄRGMISI TÖID:

E-post
primatecapital@gmail.com
Koduleht

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

primatecapital.com

pesu, välistrasside veega täitmine

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

PARI MAD HI NNAD!

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

Paigaldame ja müüme:

KATUSEI D
VI HMAVEESÜSTEEME
FASSAADE
PLEKI KANTI MI STÖÖD

Tel

+

372 508 8497

tel/fax 325 1730
info@tpplekitood.ee

www.tpplekitood.ee

Arvu tite japrin terite
kiirh oo ld u s n ing remo nt.
Tin d i-ja tah ma
kassettid e täitm ine.
Sü learvu tite ekra an ide
vah etu s.
Kvaliteetsed ka su ta tud
sü learvu tid
Kodu elektroo n ika rem ont
Ko n toriteh nika Hoo ld u skesku s
Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534
*

*

-

*

*

*

*

ARMITEC OÜ
kaevetööd ja

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

AUTOREMONDITÖÖKODA

RAAMATUPIDAMISTEENUS,
FIRMA ASUTAMINE
Vilde 6a Rakveres

*

(Kuulutaja majas).

*

Tel 322 0847, 510 6645

*

E-post solvering.info@gmail.com

*

•

•

Tel 5191 2784

•

•

•

•

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

SOLVERING OÜ

•

*

info@armitec.ee

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

•

KAARDID ENNUSTAVAD.

Tel 900 1727. 24H .
h .1,09 euro t/min või
TELLI ENNUSTUS

h . 0,75 euro t/m in
www.en nu stu s.ee

•

PEHME MÖÖBLI
RIIDEVAHETUS JA REMONT.

•

•

TELLI TAKSO tel 1700

Veo võimalus.
Tel 32 278 22, 5061 547

www.kuulutaja.ee
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Mü ü a k a s u t a tu d v ä g a h e a s
korras elektriradiaatorid (Airelec,
•

Atlantic),

me este/no orte uus

sügistalvejope DE PUTA MADRE
(S) hamstripuur, metallgaraaž,
värava sepishinged, söögilaud
to olid, diivanilaud (kirss),
tumba (beež), 2
nurgadiivan
paari suusasaapaid (nr 38, valged
ja sinised). Tel 5104 147
Müüa mootorratturi nahktagi
(nr 56) ja kaboisaapad (nr 43).
Tel 5575 132
Kasevihad 2€/tk. Tel 5662 2756
Müüa prof. massaažilaud. Tel
5880 3195
,

+

+

•

O s t a m e h õ b e d a t j a ku l d a
igasugusel kujul. Kuld alates 17 €/
gr. Hansa Antiik Pikk tn 7 Rakveres.
Tel 32 405 42
Ostan audio-videotehnikat,
kulda jaigasugust muud huvitavat
kraami. Raha kohe kätte! Tel 5556
7508

K Ü TT EPU U D

•

•

Taaskasutatud

rõivaste müügipunkt

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

“SI RTSUD”

•

Avatud Rakveres
Sireli tee 6

•

(Rakverest Kadrina suunas ca 200 m)

T, K, R 10 17
L, 10 15
14.03
3 punasee sildiga
a
€ ja
tooted 0,60
0€
a kõik
ülejäänud -50%
-

-

ja
nõukogudeaegseid mänguasju.
Tel 5079 984

O stan

•

v a nu

ees t i

-

.

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
•

•

supersoodne.
Hind
hoitud.
Tel

Müüme Haljalas kuivi kasejalepapuid (40liitrilises kotis).
Halgude pikkus 30 cm. Hind
lepal 2 kott ja kasel 2,30 kott.
•

P.S. Tasumine sularahas!

€

€

Tel 505 1528

Müüa küttepuid (kask, lepp ja
metsakuiv). Hind 32 €/ruum. Tel
5365 3504
Müü a k ütt e kl o t se j a
kaminapuid. Vedu tasuta. Tel
523 8503
•

Ostan vanu vene mudeleid.
Tel 5463 7570

•

•

O s t an se p aa l as i se p a
k ruus t an g id p uur p i n g i
kruustangid, ääsi. Tel 5558 3686
O s t an ma j a p id am i se
likvideerimisel jäänud esemeid
kila-kolani. Vajadusel kolimis-ja
jäätmeteenus. Tel 5031 849
Ostan seisma jäänud esemeid
-vanast naelast kuni mööblini.
Tel 5079 984

Müüa
KÜTTEPUID
ja
KLOTSE

•

,

•

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

•

Müü a sae t u d l õ h u t u d
küttepuud. Tel 5192 4320
Müüa kuivi küttepuid. Tel 5148

•

,

WWW.VOODRILAUD.EE

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

CONTARO OÜ

•

Vinnis

-

5783 8999

•

848
Müüa 3meetrist küttepuud. Tel
•

EH I T U S

5043 326

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

www.contaro.ee

info@contaro.ee
Tel: +372 5282683

K ODU

Müüa kuivi küttepuid (kask)
40L võrk 1,60 €. Vedu tasuta. Tel
5356 0064
•

Teostame remondi-ja ehitustöid.

•

Autode, väikebusside

&

h aagiste rent

Plaatimine, tapeetimine jamuud
maalritööd. Tel 5187 979
Teostame san.tehnilisi töid. Tel

O s t an V ene ae g se id
ehteid: merevaigust kaelakee
( h uv i t ava d
k a muu d
m ere v a i g u t o o t e d ) j a v a nu
ehteid (sõled, prossid, mansetid
jne), käekellasid, kuld-ja hõbe
•

5187 979
Antiigiäri pakub pensionärile
•

ko dust töö d

–

Mü ü a m e t s a ku i v a l õ h u tu d
ahjupuud 30 €/ruum. Tel 5077961
•

•

metallesemete

puhastus, pisiparandus jms. Tel
5029 782
Müü a k orra lik l a h t ikäi v
söögilaud (pruuni värvi). Hind
supersoodne. Tel 5079 984
Mü ü a k o r r a l ik l a h t ik ä i d a v

-

Müüa saetud-lõhutudküttepuid
koos kohale toomisega. Transport
on hinna sees. Tel 5894 7652
Ostame 3m küttepuud. Tel 365
•

•

3504

ehteid, vanu söögiriistu japalju
muud. Maksan teie soovitud
hinna. Alati aus asjaajamine ja
aitan ka hinnata. Tel 5872 5458

•

Müüa lahtikäiv kastiga diivan ja
keraamilised plaadid (25x33). Tel
5330 5742
•

Mü ü a s ü m b o o l s e t a s u e e s t
lahtikäiv tugitool. Tel 5678 9892
•

Müüa pesukastiga kušet ja 2
diivanvoodit. Tel 3227 822, 5061

•

547

Müüa kõrge seljatoega pruuni
kunstnahast kattega toolid. Tel
•

56 997 279
Müüa 3 valget raamaturiiulit
(10 €) ja vähe kasutatud Balteco
nurgavann (120 €). Tel 5155 075
Mü ü a kü l m ik At l a n t t e l e r
Samsung, tallaga õmblusmasin
Singer, kreissaag 3F, 3 poolega
kapp, kasvuhoone karkass, sokk,
saan, noortejalgratas. Tel 5349
6065
•

•

•

lordofmagi@gmail.com
lordofmagi.blogspot.com

•

Mü ü a tun ne l ka svuh o o n e i d

terasest ja kaetud purunematu
plastikuga. Hind alates 375 €. Tel
5673 0411

5187 979
Müüa ehituslikku saematerjali
valiki n g t errass i
suur
on
voo d r i
n
ja
põrandalauda. Erinevad profiilid,
pikkused ja laiused. Vedu tasuta.
Tel 5282 268
•

-

-

OÜ ESTMET IE müüb

Tel 5844 7898
Ostan hõbemünte ja -esemeid
kuni 1 €/gr. Tel 5031 849
Ostan vanu postkaarte, fotosid,
L a n g e b r au n i t o i d u n õ us i d
hõbelusikaid, maale. Samuti võib
ka muud vanakraami pakkuda. Tel
•

•

,

5665 5551
Koguja ostab Vene kopikaid,
t saar i ae g se id m ü n t e S a k sa
ja t saar i ae g se t p a b erra h a
n õ u k o gu d eae g se id m ä r k e
medaleid, ordeneid. Tulen ise
kohale, aus kaup ja raha kohe
kätte! Tel 5590 6683
Antiigiäri Rakvere kesklinnas
ostab kuld-ja hõb e e s emeid,
m ü n t e , h am b a k u ld a . K u ld
alates 17 €/gr. Laada tn 14 (vana
turuhoone). Tel 5067 819, 32 30
702
Ostan heas säilivuses Ee sti
krooni paberraha. Hind Eesti
Panga kurss+10%. Tel 5043 349
O s t an i g asu g us t vana
kodutehnikat ja vanametalli,
vanu raamatuid, toidunõusid,
mööblit. Tel 5673 8790
Ostan parima hinna eest märgi-,
•

,

,

,

•

•

soodushindadega (3x4; 3x6) karkass

•

Tel 508 6435

Ostan Pioneer-pliidi küttekeha.

•

5898 4490

Plaatimine, tapeetimine jamuud
maalritööd. Tel 5187 979
Teostame san.tehnilisi töid. Tel

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

Ostan töölaua, kruustangid,
alasi, saunaahju, pliidiplaadi,
okastraati, õlleankru. Tel 5031
849
•

Teostame remondi-ja ehitustöid.

katuse-, seina-ja sileplekki

•

elutoadiivan (2-kohaline). Hästi
hoitud. Hind supersoodne. Tel
5079 984

•

•

postkaardi-ja mündikogusid. Tel
502 9782

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

-10%

MÜÜA
LÕHUTUD
KÜTTEPUID
(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA.

TEL 5695 5572

l j
www.kuulutaja.ee.
.
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Jäägid õmblus est nööbid,
p an dl a d t ru kid , nee did ,
paelastopperid ja -otsad, niidid,
vatiin, vooder, liimiriie, flanell,
linane riie, kunstkarv, vaheriie.
Info tel 5698 1900 (hulgi ära anda
peaaegu muidu)
1 0 . mä r ts i l l ei tu d R a kve re s
K as t an i p s t . h i nna l i ne
kõrvarõngas. Info tel 5568 1818
•

–

,

OSTAME KASVAVAT
METSA JA
RAI EÕI GUSI
Met saraiet eenus
.

Müüa generaator (37 kW) koos
jõuülekandemehhanismiga. Kunagi
kuulunud kraanale. Tel 5384 8204
Haljala kandis müüa korras
küttepuusaag (4 kW, lm 55 cm, hind
200 €), koonusega el. puulõhkuja (5
kW, hind 100 €) j kaabel ( 10 m, hind
50 €). Tel 5615 2771
•

•

a

•

Tel 5354 1618

www .h a k et .ee

•

Anda rendile kutselisele kalurile

ajaloolised püügiõigused 8
nakkevõrku, 2 õngejada ja 2x3m
ääremõrda soodsatel tingimustel.
Püügipiirkond Lääne-Virumaa. Tel
5624 4605

ANDERI ÄRI

VA NAVARA
•

Ostan seisma jäänud esemeid

Rakveres, Pikk 6
kasutatud mööbel
ja sisustus

vanast naelast kuni mööblini.
Tel 5079 984
Ostan margikogusid ja vanu
postkaarte. Tel 5633 8129
O s t an ma j a p id am i se
likvideerimisel jäänud esemeid
kila-kolani. Tel 5031 849
O s t an vanu E es t i
ja
nõukogudeaegseid mänguasju.
Tel 5079 984
O s t an vanu m ä r k e s il t e
-

•

Ostan vanametalli, vanu sõidu- ja
veoautosid. Transport ja vajadusel
lõikamine meie poolt.Töötame iga
•

päev 5679 7793
•Ostan

vanu

Vene

elektroonikaplaate, skeeme,
dioole,lintmakke, katkisi või vanu

arvuteid. Tel 5673 8790

•

•

E-R 10-17
L 10-14

-

•

,

,

embleeme. Pakkuda võib kõike!
Tel 5079 984

L OOM A D

Kvaliteetsed
E-sigaretid ja E-vedelikud
soodsa hinnaga.
www.powersmoke.ee
Rakveres Vaalakeskuses ning
Laada tn 37 II korrusel

Ostame lauahõbedat proovidega
84, 800, 875, 916, 925. Laada 14
(vana turuhoone). Tel 5067 819,
32 30 702
•

Võtan hoida teie lemmikloomi.
Tel 5394 2814
•

Müüa taksitüdruk (lühikese
k a r v a g a ) . Te l 5 6 3 6 4 0 3 2 .

Müüa uusi ja kasutatud

•

Odavalt müüa kassisuurune
toakoer ja Exotic noor kass
(sinine). Tel 5831 8688

PÕL L U MA J A N DU S

kapid, kummutid, toolid, lauad,

Müü a soo d sa hi nna g a
t a l usea lih a
V a j a d use l
tükeldamine. Info tel 5354 3002
või 50 59 151

puhvetid, peeglid, kirj.lauad,

•

kunstiteosed (maalid, graafika

.

•

jm) kirjandus, postkaardid,

fotod, albumid, hõbeesemed,

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

Müüa suitsuvorsti ja maasinki

väikehulgi, kohaletoomisega. Info
tel 5351 7414 või 51 962 628
Müüa porgandit, peeti. Tel 5192

sõjatemaatika (kiivrid, pandlad,

•

mõõgad, aumärgid, vormid),

7065
•

mündid, märgid, paberraha

jpm. Valikuliselt ostame ka

nõuk.aegset kraami.
RAHA KOHE.
Tühjendusostud majapidamiste

•

Tel 5143 787

likvideerimisel.
KOJUKUTSED on kõikides
GROSSI kaupluste

Müüa kitsed, sikud. Tel 5543 596

Müüa traktor Jumz 2126 (suur
kabiin). Hind 2300 Tel 5196 2965
•

asupiirkondades

€.

üle Eesti TASUTA.
Antiigiäri Hansa Antiik
PIKK 7 RAKVERES.
Tel 324 0542, 528 2330

Müüa DT-75, T-100 ja T-74
varuo si, DT-75 univ ersaalne
b u ld ooser j a 2 t e l j e line 4 2 t
haagis. Tel 5123 247
•

,

•

T U T VU S

pildiraamid, mänguasjad,

Müüa toidukartulit “Arielle”,
“Vineta”, “Laura” 30 senti/kg, vedu.
Vahemetsa talu. Tel 5202 036
Müüa noored uted, lambaliha.
•

SÜLEARVUTEID,
TAHVLEID, TELEFONE.
Remont. Järelmaks.
Tel 50 13393

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

Müüa sõnnikut. Tel 5833 0153

MATUSETEENUSED
Kü lmh oid la
Matu setarb ed
Tra n sp o rtteenu sed

Üksik korralik naine (60+) soovib
oma elluhead ja ausat meessõpra
vanuses (65-70 a), et teineteisele
toeks olla. KOOD 03
53 a mees tu t vu b na i se g a
(püsisuhe). Tel 5892 5392
•

AARE ROHUMETS

Matu setalituse ko rra ldaja-muu sik

•

•

Tutvun lühemat kasvu vaba

naisega (50+) ,et kevadele koos
vastu minna. Tel 5351 8901

24 h tel 516 4699

Ta llinn a 15 Rakvere

324 4473

RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

Noor uslik keskealine naine
tutvub püsisuhteks mehega, kes
oskab ehitus-ja majapidamistöid.
Tel 5609 6382
•

Mees (51/188/78) Rakverest.
Otsin püsisuhet huumorimeelse
kena naisega. Sobib Sõnn, Vähk.
Tel 5614 2608
•

Ostan traktori T-25, T-16, DT-75
ja MTZ 85. Võib vajadaremonti.
Tel 5031 849

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.

•

OSTAME
metsakinnistuid,

raieõigust ja
metsamaterjali.
Pakume metsaraieteenust.
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Valikuliselt ostame ka
nõukogudeaegset kraami.

Tühjendusostud majapidamise
likvideerimisel.
RAHA KOHE!

46 a l as t e g a na i ne soovi b
tutvuda sobivas vanuses viinaga
mitteliialdava mehega. Tel 5624
•

9225
60a mees soovib tutvuda 50-58a
naisega püsisuhte eesmärgil. Tel
5787 9815
•

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

ennustus.ee

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

KOJUKUTSED!

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

M ET S
•

T EATED

Firma ostab metsamaterjali. Tel

5365 3504

•

O s t ame k asvava t me t sa j a
raieõigust. Tel 5365 3504
•

www.kuulutaja.ee

Jurist tel: GSM: +372 50 34 352
Pilatese treeningud Rakvere
spordihallis pühapäeviti 14.3015.30,Kunda spordikompleksis
kolmapäeviti 18.30-19.30. Tel
5341 9372
•

Süütame küünla ja meenutame...

Mälestame head sõpra

ROBERT ROOTS
105. sünniaastapäeval.

VLADIMIR TSILKI

•

Mälestavad
Romet, Merike, Maarja,
Annely, Hilja ja Erik

Sügav kaastunne abikaasale ja

lähedastele.
JÕe

6 elanikud Sõmerult

•

Nii valus on mõelda,
et Sindei ole ja kunagi enam
me juurde ei tule.

•

Ei väsimus Su kätes
ei kuulnud kaebusi Su suult.

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne omastele

Tiina, Raili, Kertu

Nõustamine. Hingeabi. Aitan leida
sinu tõelist olemust. Tel 56689629
ALUMIINIUMIST
KATUSEREDELID. Õhtuti tel 5289
418
Müüa kuuldeaparaadid. Hind 25
€. Tel 5013 393
•

Antiigiäri pakub pensionärile
me t all eseme t e
k o d us t töö d
puhastus, pisiparandus jms. Tel
•

–

5029 782

Südamlik kaastunne Kristile
VLADIMIR

TSILK`

JELENAVOLOŠKINA
kaotuse puhul.

Karel

www.kuulutaja.ee
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Vana piibutubakas ja kodumaalised laulud
Meenutusi luuletajast ja folklooriuurijast
Villem Grünthal-Ridalast
Artiklisarja tänases osas

tuleb juttu loodus-ja tundeluule erakordsest meistrist, tõlkijast ja folklooriuurijast Villem Grünthal-Ridalast. Milline oli
selle erakordselt andeka
mehe seos Virumaaga?
Karin Hansson
Villem Gmnthal-Ridala sündis Muhumaal 30. mail 1885.

aastal kõrtsmiku perekonnas.
Nõrkade kopsude tõttu ei an-

tud poisikesele alguses just
palju elulootust, kuid aja
möödudes

hakkas

ta

siiski

kosuma ja jäi elama.

Lapsepõlv ja haridustee
Alghariduse sai tulevane luuletaja Hellamaa kihelkonnakoolis, seejärel jätkusid õpingud Eisenschmidti erakoolis
ning Kuressaare gümnaasiumis.
Pärast gümnaasiumi lõpetamist jäi Ridala pooleks aastaks koju tervist turgutama ja

Telefoninumbrid
5309 0510
5162 473

Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas
ootavad kodu:

astus siis 1905. aasta sügisel

Helsingi Ülikooli sooviga õppida soome keelt ja kirjandust, kuid mõtles ümber ja
viis paberid hoopis filosoofiateaduskonda ning lõpetas sel-

le 1909. aastal.
1910 naasis Ridala Eestisse ja
asus Tartus tööle eesti keele ja
kirjanduse õpetajana. Mitmed suved veetis Villem aga

Virumaal, täpsemalt Muugal,
kus tema onu Otto Grünthal
pidas mõnda aega mõisa ai-

damehe ametit. Ridalat paelus väga Muuga ja selle lähi-

Matu on So n d a va lla st oma niku surm a tõ ttu varju p aika sa ttunu d ema ne sõb ra lik ko er.
Ka svult keskm in e, ilu sa pruu
nika ka suka ga , n ing h arju nu d
o lema õu eko er. Sa anu d kõ ik
va jalikud va ktsin eerimised ja
m ikrokiib i.
-

Fira o n n o o r em an e ko er, kes
o n leitu d 13.02.15 Rakvere lin
nast Lõ õtsp illi tän a v 2. Iselo o
mult o n Fira vä ga sõb ra lik,
ning h akkab ka jub a ilu sti rih
ma otsas kä ima . Sob ib ka la stega n ing teiste loom a d ega .
On ka sa anu d va jalikud vaktsin eerimised n in g m ikrokiib i.
-

-

-

ümbruse loodus. Arvatavasti
seal saidki paberile tema esimesed kirjanduslikud katsetused.

oli vaja eesti keelde tuua rohkesti uudissõnu. Oli ka neid,

Tartus õpetades hakkas Ri-

sid.

dala huvi tundma ka ajakirjanduse vastu, sest oli juba
Kuressaare

gümnaasiumis

koos keelemees lohannes Aavikuga välja andnud ajalehte

Nooreestlane. Sellega jäi Ridala seotuks ka edaspidi.
Esimesed luulekogud
Tema esimesed luulekogud

-

-

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

sei-

Aastatel 1924-1927 täiustus
Ridala loominguline stiil nii-

võrd. et ta avaldas järgmised
teosed ..Toomas ja Mai'' ning
..Tuules ja tormis/ 1
need
tegid Ridala rohkem eesti lugejatele tuntuks ja lisakslekJust

toriametile Helsingi Ülikoolis

hakkas ta avaldamaloodus-

dala kiindumus kaugetesse
aegadesse väljendus tema regivärsilises loomingus. Sellele
toetudes kirjutas ta ballaadi
..Sinine kari", mille tekstis

sutas Ridala rohkesti keeleuuendus!, kujundlikku ja

Järgnesid poeemid ..Merineitsit“ ja „Saarnak“. Lisaks sellele kirjutas ta lühipalu ja loodusluulet
väljaandele

need

tunded

piltlikus

luulekeeles nii tugevalt, et kui

Avalikes ettekannetes võttis

aasta HelsingiÜlikooli
kevadisel lõpuaktusel paar tema luuletust kodumaast ette
kanti, vallandas see ootamatu

Toeta m eid!

Villem Ridala palju sõna eesti

pahameeletormi ja

Varjupaikade MTÜ
A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

mõtteloo teemadel ja leidis,
et emakeelsed luulevormid
vajavad uuendusi. Selleks aga

deng.

Noor-Eesti.

1935.

noor tu-

kes neid esitas, plaksu-

tati lavalt lihtsalt maha.

Ri-

kirjanduse

teemadel, avaldas uurimustöid eesti algupärasest mõtteloost ja uuris Soome rikkalik-

ku folklooripärandit, lisaks

Vana piip ja folkloor
Ridala tõlkis mitmeid vanemaid soome muistendeid ja

Neil aastatel kirjutas ta ka pika regivärsilise poeemi pealkirjaga „Püha rist", mis on
säilinud vaid käsikirjana.

muinasjutte ning mugandas

eesti

tema

vahel. Ta kirjutas rohkesti arvamusartikleid

võib tajuda rohkesti muinas-

ja

väljendusid

hendajana" Soome ja Eesti

romantilist maailmavaadet.

lähedusele. Kõik

torlikud. Oma luuletustes ka-

-

vastu

dusi.

laulud”

ja “Kauged rannad”
(1914) olid omas ajas novaa-

-

ägedasti

paindlikku luulekeelt ning
mõjusaid looduspiltide kirjel-

Grünthali

(1908)

Juula on Järva Ja ani valla st
Jalgsema kü last leitud sõbra
lik em an e noorem ko er. So bib
hästi m aako ju , ku s p alju ruu
mi et rin gi jo o sta ja so b ib ka
ma javalvuriks, sest o n ilu sa
valju hä ä lega ja su urem at sorti ku tsa . Saa nu d va ja likud
vaktsin eerimised ja m ikro kiib i.

sellele

tundeluulet. need eestipäraseks. Pärimuste kohaselt töötas ta folkloori
Järgmistes luulekogudes kakallal alati kodus, piip hamjastas ta korduvalt koduteemat ja igatsust ning meenu- bus ja vana tubakakott kulutusi lapsepõlvemängudest nud vestitaskus. Ei heidutaMuhumaal. nud luuletajat seegi, et tohtrid tal suitsetamise selleks
Tolleaegses
kirjandusloos esindas Ridala üksildast ajaks suisa ära olid keelanud.
kõrvaltvaatlejat elule ja maaSoomes elades tutvustas Ri-

“Villem

Ka tu on Son d a valla st oma niku surm a tõ ttu varju p aika sa ttunu d em an e sõb ra lik väike
ko erake. Elanu d eelneva lt nii
to a s ku i ka ilu sam ate ilma dega õ ues. Sob ib nii m a jap ida
m isse ku i ka korterisse. Saa
nu d kõ ik va ja likud vaktsin eerimised ning mikrokiib i.

kes

dala eesti kirjanduse algupä-

randit ja muinasjutte ka sealsetele lugejatele. Eriti suurt
huvi pakkusid talle aga Muhumaaga seotud kohamuistendid ning folkloorilised uu-

rimused näkineitsidest. Mereteema saatis Ridala loomingut elu lõpuni.
1930. aastast tegutses Villem
Grünthal-Ridala ,.kultuuriva-

sellele omandas itaalia keele.

1940. aastal ühes avalikus kõ-

nes, mis jäi ühtlasi Ridalale
viimaseks, toonitas ta järgmist: „Mul on hea meel tõde-

da, et Soome ja Eesti vahel on
nii hea kirjanduslik koostöö

viimaks alguse saanud ja ma
võin rahuga lahkuda, sest tean, et meie riikide algupärane
kirjandus säilib veel pikka aega ja seda mäletatakse kui mi-

dagi. mis

südametele väga

armas on."

Selleks ajaks olid tohtrid diagnoosinud Ridalal juba tõsise
kopsukahjustuse ja tal soovi-

tati kolida kuivema õhuga
kliimasse. Kolimiseni Ridala
ei jõudnudki. Ta suri Helsin-

gis 16. jaanuaril 1942. aastal.
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JK Rakvere
JAAN LINNAMÄGI
teenis seenioride seas pronksi ründas ja kaotas
Seenioride

Eesti

Möödunud nädalavahetusel algasid Eesti jalgpallimeistrivõistlused esiliigas, kus ka tänavu on konkurentsis Rakvere JK Tarvas.
Avavoorus oli rakverlaste vastaseks Vändra Vaprus
meeskond, kes mullu esiliiga A tasandilt välja kukkus, kuid sai osalemisõiguse tagasi, kuna üks konkurentidest loobus (meistriliigast esiliigasse langenud Jõhvi Lokomotiv).
Paraku juhtus kodumeeskond Rakverega nii, nagu see jalgpal-

bridzhi-

meistrivõistlustel

saavutas

kolmanda koha rakveiiane
Jaan Linnamägi (pildil), kelle

-

partneriks oli sel korral tallin-

lane Agu Lehesalu.
Eesti meistriks tulid teenekad

lis ikka kipub olema: kui ise ei löö, löövad vastased. JK Tarvas

tartlased Hillar Sula Tõnis
Pleksepp, hõbeda said pika-

aegsed

Eesti

haaras kohe initsiatiivi ja omas territoriaalset kontrolli, kuid 8.
minutil lubati Vändra vasturünnakule ja nende esimene pea-

koondislased

Aarne Rummel

lelöök leidis kohe ka tee väravasse.

Vassili Le-

-

Sama stsenaarium jätkus kogu esimese poolaja: Rakvere rün-

venko.

das, korra käis pall ka postis, kuid vasturünnakule pääsenud

Rakvere Bridzhi Seltsi segapaar Eha jaToomas Kork said

Vändra nõelas kauglöögiga karistusala servalt ning seis oli juba 2:0 külalismeeskonna kasuks.
Teisel poolajal keskendus Vändra veelgi enam kaitsetegevusele. Rakvere JK Tarva parim väravavõimalus tekkis üleminutil,

11. koha.

Paljude auhindade kõrval on
Jaan Linnamägi

trofeedeka-

väravasse.
Kuigi Vändra meeskond valmistus hooajaks sisuliselt saalis,
pole ka Rakvere JK Tarva kodused tingimused kiita; Rakvere
kuid siis ei saadud palli tühja

pis ka üks varasem seenioride
meistritiitel, toona oli tema
paariliseks Paul Leis.

kunstmuruväljak hakkab „närtsima“, tegelikult on see juba üs-

Samuti on Linnamägi kordu-

na amortiseerunud javajaks hädasti väljavahetamist.
Järgmises voorus, 15. märtsil kohtub Rakvere JK Tarvas koduväljakul Tartu Santosega. Vastased on küll liiga uustulnukad,
kuid võitsid mullu väga kindlalt esiliiga B tasandi turniiri ja
jõudsid suure üllatusenaEesti karikavõistluste finaali ning tänu sellele said pidada ka kaks kohtumist madalaimas Euroopa
klubimeeskondade sarjas. Avavoorus alistas Santos veel ühe
liiga uustulnuka. Tallinna Infonet II meeskonna 2; 1.
Kohtumine Rakvere kunstmuruväljakul algab kell 14.

valt esindanud Eesti seeniori-

de koondist maailma tipptasemel.

Kuulutaja

Tamsalule napp võit
Eesti korvpalli esiliigas võitis
Tamsalu Los Toros möödu-

gitakse Ambla meeskonnaga.
Võidu korral on teoreetiline

nud

Aivar Ojaperv

6, kolmesed I Ist 8.
Palju ei jäänud Ramulist ma-

päeval taas Rakveres.

Noorte tarvastega samas ala-

Rakvere Tarvas sai
kodusaalis kindla võidu

II

võimalus tõusta tugevamas

ha ka Kerdo Kullamäe (31) ja

grupis mänginud Virumaa PK

meeskonna 62;60.
Muljet avaldava statistika-

vahegrupis viiendaks, kaotuse puhul ollakse igal juhul

Taavi Veevo (25). seega ülejäänud meeskond lisas kam-

na ja kohtub n-ö nõrgemas

numbri

seitsmes.

ba peale kokku punktikon-

play offis Valgamaa Kutseõp-

Meistriliigas Valga/Maks

Teise liiga alagrupiturniiri viimases kohtumises alistas BC
Tarvas/Rakvere Spordikool
KK HITO/lõhvi 120:95 ning

tosse 25 silma.
Play off i avaringis kohtuvad

pekeskusega, keda avakohtu-

Esimesel veerandajal mängisid mõlemad meeskonnad lahtist
korvpalli ning punkte tuli rohkesti nii pealtpanekutest kui ka
kolmese joone tagant. Eriti heas hoos kaugvisetel oli Valga, kes
tänu mitmele tabavale kolmepunktiviskele juhtis veerandi

nädalal

sai

Kalev

BC

enda kontosse

loonas Vaino, kes hankis 20
lauapalli,

neist

16

kaitse-

lauast. Skoori eest hoolitsesid
kõige rohkem Aron Kuusik
(16 punkti) ja Tõnis Uueküla

tõusis sellega teisele tabeli-

(15), Vaino ning Sven Pugo-

reale.

nen panustasid 11 punkti.
Vahegrupi viimase kohtumise
peab Tamsalu 13. märtsil Aravete spordihoones, kus män-

hoos oli Sander Ramul, kelle

Pidurdamatus viske-

arvele jäi 39 punkti ning seda
väga korraliku visketabavuse
juures: kahepunktivisked lOst

SK Tapa käsipallimeeskond
eile

õhtul

meeste

meistriliigas lähikonkurent
Arukülaga. Kohtumise tulemus polnud Kuulutaja trükkimineku ajaks teada, kuid ise-

„Põhisüüdlaseks“ osutus Audentese meeskond, kes mõneti üllatuslikult alistas eelmises voorus Valga. Voor varem kaotas Audentese noor-

tele mäletatavastika SK Tapa.

Korduskohtumine on järgmisel kolmapäeval
Rakvere

mäng peeti neljapäeval, 12.
märtsil Rakveres (tulemus
polnud Kuulutaja trükkimineku ajaks teada,), teine toi-

Spordihallis

algusega

kell

19.45.

Aivar Ojaperv

mub pühapäeval võõrsil ja
kolmas (vajadusel) esmas-

lootus

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 32 (18). Viljandi HC 30
(18) HC Viimsi/Tööriistamarket 22 (18), Valga Kaval 11
(19) Audentes 9(19). SK Tapa
6 (18), Aruküla SK 4 (18)
punkti.

gi võidu korral on Tapa noorel

Enne eileõhtust kohtumist oli

tabeliseis alljärgnev; Põlva Play off i pääseb kuus meesServiti 32 (18-st mängust). konda. SK Tapat ootavad li-

Möödunud reede õhtul võitis Rakvere Tarvas Alexela Korvpalli
&

Mooritsat

101:73.

keskel 9 punktiga.

Teine poolaeg oli juba Rakvere Tarva pärusmaa. Rünnakul ja
kaitses mängiti meeskondlikult ja hoogsasti ning vahe hakkas
kasvama. Valga mängijad läksid aina rohkem endast välja, saades mitmeid tehnilisi. Viimased kümme minutit oli vaid vormistamise küsimus ja lõpuks võttis Rakvere tarvas ülekaaluka

101:73 võidu.

muutus ähmaseks

meeskonnal vähe
pääseda play ofpi.

lootust

mises võideti suurelt 84:44.

läänevirulased Kose meeskonnaga Ei. Emotsioon. Ava-

Tapa käsipallurite edasipääsu
kohtus

lõpetas põhiturniiri neljanda-

saks Arukülale veel mängud
Viimsi ja Viljandiga

-

kui ta-

hetakse siiski kuue parema
hulka jõuda, tuleb neis üllata-

..Vastane on meil jubaläbi mängitud. Seal on neil head mehed,

kuigi täna neil pikk mees puudus," kiitis Tarva peatreener And-

res Sõber Delfi TVs. „Poisid on jube tahtmist täis ja teisel poolajal olime meie kindlamad. Ma olen väga rahul, mõned mehed on palju juurde andnud ja meeskond on tugevamaks saanud," lisas ta.
Tarvas on Alexela liigas neljandal kohal.

da ja hankida punktilisa ning

loota, et Audentes enam ei
võida.

Aivar Ojaperv

Kuulutaja

West-Viru Open Vinnis
Pühapäeval 15. märtsil toimub Vinnis järjekordne rahvusva-

heline sumoturniirWest-Viru Open ehk Lääne-Virumaa lah-

Võrkpallis algasid Eesti meistrivõistlused
Neljapäeval algasid kolme
võiduni mängitavad Eesti
meistrivõistluste veerandfi-

võistkonna peatreener Urmas
Tali pressiteenistuse vahendusel. „Et meil tekiksid võidu-

Võrkpalliklubi.

liiga. Rakvere andis sarja veerandfinaalis aga tugeva lahingu põhiturniiri
parimale
TTÜle, kes sai seeriavõidu alles otsustava mängu viiendas
geimis.11
„Loodan, et põhiturniiri lõpuks ja Schenkeri liiga vee-

„Nii Tartu kui ka Rakvere tule-

randfinaalideks kogutud hea

vastu

vad veerandfinaale mängima
hea emotsiooni pealt, 11 kirjutab võrkpalliliidu kodulehekülg. „Tartu võitis eelmisel

mänguvorm pole kadunud ja
suudame ühisliiga võitjale

usku juurde ning tulevad
kindlasti hea tundega endast

naalseeriad. Omavahel koh-

tusid Pärnu Võrkpalliklubi ja
Järvamaa Võrkpalliklubi ning
Bigbank

Tartu

nädalavahetusel

ja

Rakvere

Schenkeri

Eesti

meistrivõistluste

vee-

randfinaalis väärilist vastupanu osutada, 11 rääkis Rakvere

võimalused,
igas mänguspeame
välja kindlasti
mängima

enda

parima

taseme.”

,.UrmasTali ja tema juhendatavad Rakvere mängumehed

said veerandfinaalistTTÜ
pigem

positiivsust

ja

kõike andma,” sõnas Tartu
meeskonna kapten Argo Me-

tised meistrivõistlused.

resäär.

Bigbank Tartu ja Rakvere VK
vahelise seeria avamäng toimus neljapäeva õhtul Tartus.
Teine mäng on Rakvere spor-

dihallis laupäeval, 14. märtsil
algusega kell 17, kolmas 18.
märtsil Tartus ning neljas (vajadusel) 20. märtsil Rakveres

ja viies 22. märtsil Tartus.
Kuulutaja

Alates möödunud aastast on West-Viru Open Euroopa Sumoföderatsiooni reitinguturniir. Euroopa edetabeli koostamisel
arvestatakse kahe reitinguturniiri (West-Viru Open jaPoland
Open) ning EMi jaMMi tulemusi.
2014. aasta edetabelis on esindatud 12 Lääne-Virumaa sportlast (7 naist ja 5 meest).
Pühapäeval pakuvad Lääne-Virumaa sumotoridele konkurentsi Poolaja Norra maadlejad.
Eriti esindusliku koosseisuga saabub Vinni Poola koondis,
kuhu kuuluvad mitmed maailma amatöörsumo paremikus
olevad sumotorid.
Võistluste läbiviimist toetavad: Lääne-Virumaa KULKA, Lääne-Virumaa Spordiliit, Jaapani Suursaatkond Eestis, OY Makita Eesti esindus ja Vinni vallavalitsus.

Kuulutaja

22

Kuulutaja reede, 13. märts 2015

Vaba aeg

Jäneda simmanitel
kuumad esinejad
Musta Täku Tallis

esineb

14. märtsil) Karl-Erik Taukar ja aprillihomme (laupäeval,

simmanil Traffic, kus üheks

juhtfiguuriks „Eesti
võitja Stig Rästa.

laulu''

Taukar on televisiooni kevad-

hooaja suurima otsesaate
„Eesti otsib superstaari11 saatejuht. Juba pühapäeval juhib
stuudiovoom,
ta saate
kes jõuavad
10 finalisti
kus
sekka,
siisesmaklassilist
põnevust ise tunda ja sedasatelevaatajatele
Must
ma
on rõõmus, etpakkuda.
Jäneda
simmanil niiaktuaalsed esinejad üles astuvad. „Nii Tauhakkavad

selguma

jad,

need

laul-

et

Jäneda

Mõisa

tegevjuht

Enno

kar saatejuhina kui

Rästa

„Eesti laulu 11 võitjana on hilisem uudis, leppisime nende-

ga esinemise kokku novemb-

kule.s

heldust, Hotel - van .Esinejat

ris, 11 ütles Must.
Karl-Erik Taukari nädalavahetusmöödub Jänedal ja kard-iväg
Veski. Terminaator,
Anne
Rock
teleekraanil. on mõnet
peale minek, samas on vaja leida vaki
n
dl
i
a
Foto:
TV3
pakkuda
esinejaid nii nooremale kui vanemale publisaidk
tkavasse
änavusse Taukar ja Traffic pan-

on Must simmaniartistide
Jänedal on simmanid traditsiooniliselt

dud.

11

nimekirjaga rahul.
igal kuul ning esinejaid

saab kiigata janedaturism.ee veebiküljel. Uudisena

vel tulemas kontserdid seni rohkem

teatripaigana

litallis, kui 30. mail esineb Jaan Tätte,

4.

juulil

on

sel

su-

tuntud Pul-

Marek Sadam ja

Ott Lepland. Tänavu suvel näeb Pullitalliteatris taas
ka mullust teatrietendust „Imede
aasta.
11
7.

augustil

Tõnu Lilleorg

Marek Sadama uus ansambel
Sadamasild esineb Rakveres
20. märtsil jõuab Marek
Sadama uus bänd esmase
kontsertrännuga „Eesti
naine" Rakvere Kultuurimajja. Kontsert algab kell
19.

fybere MaasMool teal) peole!
Jaan Paku nimelise pingi kavandite näituseavamine.
Rakvere Muusikakooli õpilaste omaloomingu konkurss.
Pidulik lippude heiskamine muusika saatel muusikakooli juures
aUStUSavaldUSed endistele direktoritele Kadrina ja Rakvere kalmistutel
ilmub ajaleht «Rakvere Muusikakool 2015" Nr l
kontsert kõigile "Ka meie oskame!"
esinevad õpetajad õpilaste repertuaariga

Katrin Kivi

..Sadamasild on loomulikku

bassi Tõnis Kivisild, löökpille
Oliver Rõõmus, kitarri Viljar
Kuusk ja akordioni Martin
Trudnikov.
„Ma tõesti soovitan tulla neid

väga leidlikke noori muusikuid kuulama," ütles bändi
solist ja asutaja Marek Sadam.
„Ma ise naudin sedakollektiivi väga.

Ennekõike

iseloo-

sellise puhtalt meieliku huumoriga, aga hiljem Eestist väl-

jaspool oli

N-Euro pigem

tantsumuusikat ja poppi vilje-

laulukirjutaja jakitarrimängi-

lev kollektiiv. Sellest väljakasvanud muusikat teen Eestist

on

eemal siiani.

sambel. Ennekõike on Sada-

kell 18.00 Muusikakooli õpilaste kontsert

Rakvere Muusikakoolis «Kuid kauneim kink siin elus
21. märts 2015

kell 16.00 kontsert ja aktus Rakvere Gümnaasiumi saalis

«Rakvere Muusikakool 70"

Rakvere
Gümnaasiumi saalis

Esinevad muusikakooli õpilased ja vilistlased
Virumaa Kammerorkestri saatel
� Kõrvu paitavate tänu- ja kiidukõnede kuulamine ja
õnnitluste vastuvõtmine

...

lõin

ja

esitasin

sellist

muusi-

Arvan, et esimese rännustiilis
rada pidi välja kasvanud MaSadamasild onlo mulik urakirjutasin seitsmendas
loo
rek Sadama ja Tõnu Laikre mustab Sadamasilla kontserte
vahetu ja mõnus olemine, klassis. Kui
aus olla, siis
väikestest
esinemistest
mööda Eestimaa külasid," kus terve seitsmeliikmeline sellist muusikat loon suure
rääkis ansambli turundusjuht ansambel võtab publiku enerõõmu ja naudinguga.
Kuidas
miks sündis uus
Emil Oja. ..Suurepärased
sega kaasa heale rännule." bänd Sadamasild?
muusikud just kui lisavad
Marek Sadam, mis sai N-Eulaulupiltidele veelgi enam sürost?
da pidi välja kasvanud minu
gavust javärve."
pigem ütleksin, et algne
Ansamblis laulavad Marek
N-Euro oli kerge iroonia tooSadam ja Anett Pero, klahvpille mängib Tõnu Laikre, nase kodumaise muusikapäris

ja

Rakvere
kell 19.00 Rakvere Muusikakooli vilistlaste, õpilaste ja õpetajate pidu
Muusikakoolis
� tantsuks mängib ansambel KASKA
� avatud puhvet
� toimub oksjon ja meenete müük
Jaan Paku nimelise pingi toetuseks,
oksjonihaamrit hoiab üllatuskülaline
� vaba lava pillimeestele-ja naistele

Viitna

kõrtsi
f»

Kõik Rakvere Muusikakooli vilistlased, praegused õpilased, tänased ja endised õpetajad

fOLQE. SÖXJflMEWltEOLEI

Teil on välja antud ka plaat.
Millal ja kust saab osta?
Albumit

“Siis

tulen,

siis

jään..saab soetadakontsertidelt ja kindlasti ka raamatukauplustest. Usun. et plaat
väärib kuulamist küll. Mis
mulle oluline

-

see on eesti-

keelne ränd koos heade muusikutega. Ma loodan, et kuulajad leiavad meid üles.
Kelle loomingut esitate? Ja
millest lood räägivad?

Valdavalt on tegu minu tekstidega ja osalt ka viisidega, kuid
rohkem on viise kirjutanud
Piret Laikre ja Toomas Laur.

Plaadilt leiab ka minu sõbra
Mikk Targo viisistatult laulu
“Ma olen ju naine”, mille teksti autoriks imeline Leelo Tungal. Meie versioonis kannab

M

Sl

1

Peole pannakse pidulik punkt tordi söömisega!
21. märtsi ürituste osavõtutasu õpilastele ja vilistlastele on 5,00€, osavõtutasu palume kanda
Rakvere Linnavalitsuse a/a 10502001211001SEB märgusõna «Muusikakool 70"
Oma osavõtust palume kindlasti teatada hiljemalt 18. märtsiks kas e-aadressil
rakmuusika@hot.ee või telefonidel 32 55 741, 32 55 743,32 23 833.

ja Toomas Laur. Sadamasild
juba suuremat sorti an-

Mis puutub uude ansamblismasild kontsertesineja, kelle
tegelikult kontsert puudutab ja aitab
se Sadamasild,
siis
juba enne, kui
„sarvilisekat
na“ N-Euroga tuntuks sain. argielus leida väärtusi.

Ma

20. märts 2015

ja Tõnu Laikre väikestest esinemistest.
Enne Tõnuga
liitumist rändas minuga koos

Info ja broneerimine tel:

9156

laul muidugi pealkirja “Sa
oled ju naine”, aga valu ja elu
on meiegi tõlgenduses.
Lood räägivad elust. Väga ausalt ja nii, nagu olen seda elanud. Teise poolena tooks esile
kodumaa ja rändamise teema.

Teh (+372) 520 9156 e-post; info@uiitna.eu

www.viitna.eu

Minu suurim õnn on see, kui
rändajad leiaksid üles sellise
ansambli nagu Sadamasild.

Kuulutaja reede, 13. märts 2015

Tasub teada
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KUHU M INNA
Rakvere Teater
13.03. kl 19Algu sed v. m a ja (la v. Nils Riess)
13.03.kl 19 Un o Bo ssa eh k Un o Lo ob i seitse elu s. m a ja (la v. Ha r-

MUUMID RIVIERAL
15. märts kell 13:15
Animafilm
(Perefilm)

di Vo lmer)
14.03.kl 19 Oscar ja Ro o sam am ma :Kirja d ju ma lale v. maja
(la v. Üllar Saarem ä e)
14.03.kl 19 Maalermeister s. m a ja (la v. Gerda Kord em ets)
17.03. kl 19 3 õ d e v. m aja (la v. An dres No orm ets)
19.03.kl 19Viima se öö õ igu s v. m aja (la v. Raivo Trass)

Tapa Kultuurikoda

1944

15. märts kell 15
Draama

(Alla 12 a mittesoovitatav)

20. märtsil kell 21 retro p idu . Vid eo disko ka h eksakü mn en d a
te-üh eksakü mnen d ate p a rim atest p ala dest. DJ Viki. Ko stüüm
inspireeritud lemmikstaarid est! Avatud b a ar. Ko htad e bro n eerim ine info @ku ltu urikod a .ee võ i 3220061. Pilet 3 euro t, p eo p ä eva l
5 euro t. Tu le ja sära !
23. mä rtsil kell 19R.A.A.A.M teater „Alu stame a lgu sest“. La va sta
ja Adrian Giurgea (USA). Ku nstn ik Reet Au s. Heliloo ja Ard o Ra n
Varres. Män giva d Elin a Reino ld , Kü lli Rein um ä gi, Margu s Pran
gel, Maa rja Mitt, Egon Nuter ja Madis Metsa mart.
“Alu stam e a lgu sest (Circle Mirror Tran sform a tion )” o n Pu litzeri
preem ia võitnu d noore nä itekirjan iku An nie Bakeri n äiden d
ko htu mistest täiska svanute draamarin gis. Viis in imest, kes
p ü üavad la hti haru ta da o ma elu umb sõ lm i, leia vad erin eva id
män ge män gides üksteises uued p idep unktid uu ed a lgused ja
lõp u d .
Piletid 10 ja 13 euro t müü gil Tap a Ku ltuuriko ja ka ssa s.
-

-

-

LOLL JA LOLLIM KAKKS
15. märts kell 17 ja 19
Komöödia
(Alla 12 a mittesoovitatav)

,

RÖÖV AMEERIKA
MOODI
15. märts kell 21:05
Märul
(Alla 16 a keelatud)

rakvereteater.ee

O Kõrts
Laup
A
j4
■
21.30
kell
Jõe 3a 14.03
Võ su
Üritu ste algu s kell 22
14. märtsil an samb el Pa tun e Po o l, m eeleolu h o iab ü leva l DJ Imre
Mihh a ilov. Pilet 5 euro t.
21. märtsil täh istam e keva de a lgu st, kevadist h õ n gu lo o b tan tsu
p õra n d ale DJ Ailan Kytt, sissep ää s ta su ta .
-

Biore Tervisestuudio
Sin ce 2008 loo du sravi, ö ko ja ro h up o o d Ra kveres
Üritu sed m ärtsis
13. ja 20. märtsil ka anira vi
12. ja 19. märtsil tervisliku seisun d i testim in e
21. m ärtsil Hiina m ed itsiini alu sed ko p sud ja jäm eso o l kell 11-

-

14
Seljaab i: Kirop raktiku va stu võtt esm a sp ä eval ja ko lm ap äeva l
Biore Tervisestuu dio s La a d a 3a Rakveres. Reg. Tel 5017960 www.
bio re.ee, www.tervisep o o d .b io re.ee.
,
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24 Reklaam

KÕIKEGRANIIDIST
OÜ Kivix

hauakivid ja -plaadid

•

kögitõaspnd

•

fasdi- põrand-,

•

trepid, aknalauad
köögi töötasapinnad
põranda-, fassaadijakaminaplaadid
E R 9.00-16.00
L, P Suletud
-

Rakvere Narva tn 38a
Infotel 324 4373,
324 4463, 502 1746

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11
Tabasalus Klooga mnt 5a
Tallinnas Mustamäe ja Nõmme turul

Narva tn 17, Rakvere
E-R 8.30-17.30, L 9-14
Tel 32 51 101

SEAHAKKLIHA 2,30 €/kg

Eestimaine liha otse farmerilt!

*

*

*

*

*

UUS! DELIKATESS
RIBI 4,90 €/kg
www.omaporsas.ee

*

*

TÜKELDATUD VEERAND SIGA 2,20 €/kg

Tel 59 199 330, 53 418 470

AadeMart Ehitus OÜ

www.algaveod.ee

Rakvere Kütteladu müüb:
PUITBRIKETT (hele, kandiline) 0,960t 149 €
TURBABRIKETT 0,950t 109 €
SAEPURUGRAANUL (8mm) 0,975t 179 €
KÜTTEKLOTSID 40L võrk 1,50 €

Üldehitus-ja remonditööd
Põllumajandusehitised
Viimistlustööd
Korterite remont
Katuste ehitus
Projekteerimine

Ehituseelarvete
koostamine

Lisainfo tel:

4Jõgeva-Harju-ja
RING
14,20.
Kolga-Jaani
13,30,
Olustvere
13,00,
Imavere

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

12.20.
plats
kiriku
Märjamaa

aademart@gmail.com

*

12.40,
Koigi
12.10,
plats
kiriku
Paide
11.50,
Väätsa
11.30,
raudteejaam

Soodsate hindadega
Linnu talu müüb Hy-Line tõugu pruune ja valgeid munemist
alustavaid noorkanu 7 €/tk (ettetellimisel 5031485,
5017500) ning aasta munenud pruune kanu 3 €/ tk
järgmistes bussijaamades:
L 14.03 RING 1 Jõgeva-Järva-ja Lääne-Virumaal, tel 53973644: Tabivere 8.45,
Kaarepere 9.00, Jõgeva bussijaam 9.20, Vaimastvere 9.35, Vägeva 9.50, Koeru
10.20, Järva-Jaani 10.40, Roosna-Alliku 11.00, Aravete 11.30, Käravete 11.45,
Tapa turg 12.05, Kadrina 12.35, Haljala 13.20, Rakvere Tõrma ristmik 13.45,
Väike-Maarja 14.30, Rakke 15.00. RING 2 Harjumaal, tel 55594530: Turba
13.15, Riisipere 13.30, Padise 14.00, Keila kiriku plats 14.30, Saku Tammemäe
tankla 15.00, Ääsmäe harutee kauplus 15.30, Kernu 15.40. P 15.03 RING 3
Rapla-ja Järvamaal, tel 53973644: Järvakandi 10.50, Lelle 11.10, Türi
raudteejaam 11.30, Väätsa 11.50, Paide kiriku plats 12.10, Koigi 12.40,
Imavere 13.00, Olustvere 13.30, Kolga-Jaani 14.20. RING 4 Jõgeva-Harju-ja
Raplamaal, tel 55594530: Põltsamaa turg 9.00, Kose 10.30, Rapla turg 11.30,
Märjamaa kiriku plats 12.20.

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

voodipesu müük
Rakvere Kroonikeskuses 13. ja 14. märtsil

Uus jakaunis mustrivalik
Laienenud valik
kummiga
voodilinu

•Parandame ehteid

Valmistame uusi

OÜ
Ehitus
AadeMart

Graveerime

*Üldehitusremonditööd
ja

TÖID TEOSTAVAD
PARIMAD MEISTRID
TÄHTAJAD LÜHIKESED

Prillide laserjootmine
Abielusõrmuste valmistamine

*Põllumajandusehitised

*Viimistlustööd

Koolilõpusõrmuste valmistamine

*Korterite
remont

