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Arvamus

y Vii:

Autos alati traksid peal

JUHTKIRI

Millest selline reserveeritus?
Kui sel nädalal hakkas mööda Rakvere linna liikuma väike
konretsen öelds, miag

lapsevanemad
kõmu,
keegi kaassõitjatest kinnitaet mõnedkohtusse
on politkis korrektselt.
Reaalgümnaasiumi
kaevata, sest
kom enkuiteetrida,
eiähvardavad
suuda Viimase nelja kuuga Rakvere
kool

sügisel avatavatesse esimestesse klassidesse kõiki soovijaid vastu võtta, arvasin, et tegemist
tugevasti liialda-

on

tud kuulujutuga.

hullu lahti
klassi
soovib astuda lihtsalt rohkeni lapsi kui seal on kohti ja
mõni laps peab seega minema teise kooli ehk Rakvere variandis ühisgümnaasiumisse. Aga
etkeegi tunneb
end selle tõttuväga puudutatuna.
Kui ma aga kooli direktorilt ja abilinnapealt teemale kommentaaripalusin, oli minu kord üllatuda. Mul on piisavalt
kogemust, et aru saada, kas ajakirjaniku telefonikõnet oodatakse või kardetakse. Sel korral,tundub, et kardeti. Ja
aru ma ei saa, miks? Milles siis kool või linnavalitsus süüdi
Tegelikult ju midagi

pole.

RRG

esimesse

teist?

ta

Ma

on

ei

taha

ma

uskuda,

puude

taga

tusega lahkesti

ühendust.
Ametnikele soovitan
lahkelt: rohkem avatust. Kui selle
jutuga
juba varem
küllap
tuldud, siis
oleksvähem.
inimesed,
solvumist
Kõik ajakirjandusse
me oleme mõistlikud
aga

siis saame aru küll, et suurem maakera
väiksema sisse ei mahu.

oleks

kui

ka

esimese

järele mõelda,

klassi

kohast

ilmajäänud

laste

vanemate

tooli kinnitada

kidele. Maanteeameti ennetustöö osakonna juhtivspet-

lugukoolirohkem
esialgu üldse
on, kui
direktor
lastevanemad
Martti Marksoo
eelistavad
ei tahtnud
üht linna
kokku pole lepitud, ei saa ta rääkida. Mõne selgitava lause
siiski
ütles.
Abilinnapea Kairit Pihlak lausa ohkas, kui selgitasin talle
põhjuse.
oma
telefonikõne
teemal
mõni allhoovus,
midaon esialgu äramets
ei tabaet sel korral
ehk
nud. Lugege tänase Kuulutaja 6. leheküljel olevat uudist ja
kui leiate, et seal on kirjas vaid osa tõest, siisvõtke toimeRRG

Laps tuleb turvahälli või

ga paremaks, sõidab väikelinnades ning maapiirkondades
endiselt 40 protsenti lastest
tagapingil lahtise turvavööga.
Turvavarustuse kasutamine
sõidukis on kohustuslik kõi-

tundub,

kui

sei avastanud sõidukites 100

lapse turvavarustuse kasutamise rikkumist. Kuigi turvavarustuse kasutamine
on
muutunud viimaste aastate-

■■

IAZDA&F

Luige sõnul ei kasutata laste

kub kokkupõrke korral kõige

Okas. Seetõttu tuleb lastele
juba imikueast tekitada harjumus, et autos on alati „traksid peal“.

Lisaks turvavarustuse kasutamisele on äärmiselt oluline
õige turvavarustuse soetamine. Kuigi kasutatud turvavapuudub ei
hoida, on
odavam,
rustus
sest
ülevaade
soovita
turvavarustuse ajaloost.
selle

pealt

siiski

kokku

vigastused

avariis

on see-

turvatootjapoolne ga-

on
ningkasutamisaeg
Uuel

keskmiselt 10 aastat tootmispäevast. Lisaks

tasub

jälgida,

et turvavarustus vastaks Eu-

5tU<
RUTOREITIORT

■

KOGU
KAUP

osakonna peaspetsialistiMarika Luige sõnul on kurb, et

kuigi

paljud lapsevanemad

ostavad kõige uhkema

varus-

tuse, ei kasutata seda sõidu-

www.stik.ee
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turvavarustust

korrektselt eelkõige väikemates asulates ja maapiirkondades. ..Eeldatakse, et läbides
lühemaid vahemaid ning
väiksematel kiirustel on risk

õnnetusse

sattuda

mada-

lam/ 1 ütles Luik.

avaneda

ning

davad täiskasvanute süles või

seeläbi tekitada

surmavaid vigastusi.
turvalisem koht lapse
sõidutamiseks on auto tagumine keskmine iste. mis pa-

suuremat ohutust. Näiteks
ristmikul toimunud avarii

korral saavad äärmisedistelööki,
kohad rohkem
ajal

kui

taga

tuv

lapse

seks ainult turvavööd kasuta-

da?
istmekõrgenduseta

hetkel on vaid 10km/h, muu-

seks

Kinnita turvavöö

tub 10 kg kaaluv laps avarii

pinguta puusade ja

hetkel 100 kg raskuseks. 50
km/h sõitvas autos lahtiselt
olevale lapsele võrduks avarii
viiekorruselise maja katuselt
kukkumisega. „Enamus inimesi ei ole võimelised sellist
raskust oma süles hoidma
ning seetõttu ei kaitse lapse
süles hoidmine ka õnnetuse

jooksvat

ja

võib

seejärel

üle rinna

rihma.

Jälgi,et turvavöö jookseks

rangluu, mitte

õlast allpool. Kindlasti ei tohi

rihm paikneda
kaenla alt.
diagonaalne

Oluline

on

turvavöö õigel

kõrgusel paiknemine,

vigastusi

et välti-

kaelale. Vajadusel

rihma kõrgust ise reguleerida.
da

saab

I

I

I

Otsite
professionaalset
IT partnerit?
Vaadake:
www.visioline.ee
Esitage oma küsimus kohe!
Skype teel (tugi.visioline)
või helistage 501 6105!

IT audit potensiaalsele
kliendile 199EUR!
Visioline on Virumaa suurim
ärikliendile suunatud IT teenuseid
Ja lahendusi pakkuv ettevõte.

Võtke ühendust!

visioline

Väljaandja:
AveC Kirjastu se OÜ
Vild e 6a, Rakvere, 44310
Telefon 322 5090
to im e tus@ku ulu ta ja .e e
reklaam @ku ulu ta ja .e e
www.kuulu taja.ee
Peatoim e taja
Ka trin Kivi 322 5090
katrin.kivi@kuulu ta ja.e e
Tegevtoim e taja
Aivar Ojap er v 322 5092
a ivar@kuulutaja.ee

Müügikon sultan t
Ka iri Kreis
322 5093
ka iri.kre is@ku ulu ta ja .e e
Kujun dus/küljen dus

Ren e e Ko it
Marim a i Ke sküla
reklaam @ku ulu ta ja .e e
Kuuluta ja ilm ub reed eti.
Trükk: Prin tall AS
Trükiar v 15 000
Toimetus avatud E-R 9.00-17.00
Ku ulu tu si saab to imetu sse edastad a ka
telefo n il 322 5091 võ i e-po stiga
kuulu tus@kuulu ta ja.ee.
Ku ulutu ste eest

Triin Adamson
Maanteeamet

on

võ im alik ta su da

reed eses leh es, ku i ü leka nn e on jõu d nu d Ku uluta ja p anga arvele n eljapä eva
kella 11.00
Kuulutaja to imetus ei vastuta kuulutuste
sisu eest.

Kroonikeskuses

%
\
%

newbalance

§•

p angaüleka n dega . Ku ulutu s ilmub

Samuti ei tohi ka täiskasvanud iseenda turvalisust unustada. sest isegi kui laps on
turvavööga kinnitatud, kuid

Rccbok

üle

üle kaela või

E-R
L
P

9.00-19.00
9.00-17.00
10.00-15.0

TEL 3227363

KEHTIB KA ALLAHINNATUD TOODETELE

aäl^š

I

sõidutami-

autos sõita siis, kui tal

20%

4 i I

saab kõige vähem kannatada.
Lapse sõidutamine

laps

SPORT

OÜ Benexon
Tel Õ23 8332, Õ23 8323
Faks 433 3130
silver@benexon.ee
www.bcnexon.ee

kaassõitja

Ilma

\
\

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

keskel is-

laps küll kinnitatakse turvahälli. kuid viimast sõiduki istme külge ei kinnitata. Tihtipeale ei mõelda sellele, et ju-

Turvapadja väljalülitamine ei taga ohutust

kaminapuude
pakkimiseks

otsest

samal

Millalvõib

Seetõttu on just maapiirkondades kombeks, et lapsed sõi-

vastavuses.
Maanteeameti ennetustöö eest. 11 selgitas Luik.

kusega

Rakvere, Vabaduse 12

tel 322 3855, mob 520 5245
e-post: rakvere@stik.ee

roopa Liidu turvastandardile
oleks lapse kaalu ja pikning

•

sõidutamisel

rikke korral võib turvapadi

saab kinnitada turvavöö nii,
et selle diagonaalne rihm
ba väikesel kiirusel tehtud äkjookseb üle tema rangluu,
avariiline,see on kukkunud
kõrgelt või seda on kasutatud
kpidurduse tagajärjed võivad puutumatakaela.
mitte sihtotstarbeliselt, saab olla äärmiselt tõsised.
Soovitused turvavöö korrektturvavarustuse plastikmater- Näiteks kui auto kiirus avarii
kinnitamiseks.
Näiteks kui turvavarustus on

rantii

•

saa kunagi kindel olla.”
lausub Okas. Sõiduki elektriei

genud või kogenematu juht
teel vastu sõidab,“ selgitas

varutusel

mazoa

turvapadi ei avane,
„Selles,
tud, siisesiistmelsõitmine
et
on
lapsele
turvaline.

Ka väiksed
kiirused on ohtlikud

tõttu tõsisemad.

•

ükskõik kui

ettekäändeks on mugavus
lapse eest hoolitsemisel pika
sõidu vältel ning teadmine, et
kui turvapadi ei ole aktiveeri-

Kõige

kahjustada ning

VARUOSAD
HOOLDUS JA REMONT
KLAASIDE KAHJUKÄSITLUS
AVARIIJÄRGNE KAHJUKÄSITLUS

autos

sõiduki esiistmel. Peamiseks

korrektselt kasutama.

saadavad

•

millises

pikka vahemaad läbides ning
ükskõik kui kogenud autojuhiga roolis,“ selgitas Luik. Teisisõnu: ka paarisaja meetri

Okasele ning Luigele teeb
üha enam muret, et imikuid
või väikelapsi sõidutatakse

turvahällis olevale lapsele

jal

L

hmad asetseksid tihedalt vastu lapse keha. turvarihmade
kõrgus oleks vastav lapse kasvule ning pea paikneks peatugede vahel. Samuti tuleb ka
häll või tool sõidukisse kinnitada nõuetekohaselt.
„Laps peab olema turvavarutusega kinnitatud ükskõik

mata, võib avarii korral kaassõitja surmavalt vigastada
teisi autos sõitjaid.

kaugusel olevasse külapoodi
sõites peab turvavarustust

Okas

AMETLIK ESINDUS RAKVERES

-

et turvari-

sialist Diana Okas leiab, et
turvavarustuse kasutamisel
on kõige olulisem vanemlik
eeskuju. „Me kõik usume enda oskusesse autot juhtida
ning sellesse, et õnnetused ei
juhtu meiega, kuid kahjuks ei
saa kunagi ette näha, kui ko-

Kasutatud
turvavarustusega
vigastused tõsisemad

Aivar Ojaperv

nii.

i

Võrkkotid

UMBRO

I
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MUST KROONIKA
VARGUSED
8. märtsil teatati politseile,
et Tapa Jaani tänavale parveoauto
Mercegitud
des-Benz
kütusepaagist
varastati 300 liitrit diislikütust. Kahju on 350 eurot.
8. märtsil teatati politseile,
et Tamsalu vallas varastati
veoauto Scania kütusepaagist 2001iitrit diislikütust.
Kahju on täpsustamisel.
9. märtsil teatati politseile,
et Tapalt Leina tänavalt varastati järelhaagis Respo
registreerimisnumbriga
972YHX. Kahju on 4205 eurot.

5. mai öösel varastati Vinni
vallast Obja külast sõiduauto BMW 3251 registrimärgiga 798TGB. Kahju on
1250 eurot.
NOOR PÕDER
KÜLVAS SEGADUST
8. mai hommikul kell 6.56
sai Häirekeskus teate, et Viru-Nigula vallas Vastla külas oli ettevõtte territooriumil pikali noor põder, kellel
välisel vaatlusel vigastusi ei
olnud. Päästjad toimetasid
põdravasika, kes vastupapeale,
nu ei osutanud,
kus
kohe
ettevõtte
akja
tiivseks muutus
territooriumilt

välja

loom

põllu

oma

teed läks.

Uudised

Prügiauto
läks kurvis kummuli

KKP hoiatab küberrünnakutega
ähvardajate eest
Keskkriminaalpolitseile on laekunud teated kahest hiljuti
aset leidnud juhtumist, kus Eestis tegutsevate ettevõtjate kodulehe ja arvutisüsteemide vastu on toimunud küberrünnak

ja ettevõtte e-posti aadressile saadetud e-kiri, milles nõutakse uute, tõsisemate rünnakutega ähvardades BitCoine.

Möödunud nädala neljapäeval sooritas Rakvere poolt tul-

Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juhti-

nud raskeveok Scania Sõmeru ristis vasakpööret Tallinna-Narva maanteele. Veok ei
võtnud kurvi välja, sõitis teepeenrale ja kaldus

vuurija Väino Kiuru sõnul on teatatudkahest samase käekirjaga juhtumist, mille kohta on alustatud ka kriminaalmenet-

lust. Mõlemal juhul toimus DDOS rünnak ettevõtte kodulehekülje vastu ning ühtlasi laekus e-postiga hoiatus tulevase
ulatuslikuma rünnaku eest, kui kirjas märgitud BitCoini kontole ei kanta ette antud ajaks nõutud summas BitCoine.

seejärel

kraavi kummuli. Koormaks
olnud olmeprügi paiskus
laiali.
Kuna veokist hakkas lekkima
õli ja oli

süttimisoht.

..Tegemist oli hoiatava rünnakuga, mis kestis tunni ning tõe-

näoliselt soovisid väljapressijad sellega ettevõtteid hirmutada ja jättamuljet, et nende nõudmistel on tõsi taga, samas ei
ole tänaseni toimunud lubatud kordusrünnakut. Õnneks
kumbki rünnaku alla sattunud ja väljapressimise kirja saa-

siis kut-

suti kohale päästjad ning
Keskkonnaameti ametnikud.
Politsei hakkas sündmuskohal liiklust reguleerima. Meedikud kontrollisid juhi tervist,
kuid temaga oli kõik korras.
Juhi enda sõnul oli tee libe ja
tema arust muutus sõiduk
negatiivse kurvi tõttu juhitamatuks. Laugja kurvi tõttu on
seal autojuhil raske hinnata,
kui kaugel on peateel liikuvad
sõidukid ja kuna kiirused on
suured,
siis peab
tegema.
pöörde
Eriti Rakvere
keerulipoolt

ne

tulles

pidi

kiiresti

nud ettevõte nõutud summat üle ei kandnud,“ rääkis Kiuru.

„See on igati õige käitumine japalume, et kõik samase rünnaku ja välja pressimise alla sattuvad ettevõttedkäituksid samamoodi,“ lisas ta. Kriminaalasja uurimise huvides rohkem
sündmuste detaile täpsustada ei saa.
Väljapressijate nõuetele ei tohi reageerida ja toimunust tuleb

viivitamatult keskkriminaalpolitseile teadaanda. Kõige kiiremini saab küberkuritegude uurijatele infot edastada e-posti
aadressil cybercrime@politsei.ee. Aset leidnud turvamistdendist tuleb teavitadaka Riigi Infosüsteemi Ametit aadressil

vasak-

raske veokij uhtidel.
kohas on varasemaltki
Samas

Koormaks olnud prügi paiskus teepervele laiali.

statistika kohaselt on viimastel aastatel inimvigastuset

tega lõppenud liiklusõnnetu-

si Sõmeru ristmiku läheduses

kui

juhtunud kümmekond. Kõige
traagilisem oli 2011. aasta,

veoauto viaduktist alla ning
juht hukkus.

tabada.

tulnud,

Foto: Kaius Mölder

pressi-

Triin Adamson ütles,

ja väljapres-

Sarnaseid väljapressimise juhtumeid ei ole varem Eestis ette
on skeem tuttav mujal maailmas ning erinevate riikide korrakaitseorganid ja rahvusvahelised organisatVäljapressioonid teevad
koostööd kurjategijate
„DD4BC.“
kes
nimetavad
endtabamiseks.
jaid

õnnetusi juhtu-

nud. Maanteeameti
esindaja

cert@cert.ee. Samuti tuleks säilitada ja politseile edastada
väljapressijate poolt saadetud e-kirjad ja võimalikud serverite- ja veebilehtede logid. Nendest logidest võib välja jooniskorrakaitseorganite! kurjategituda informatsioon, mis veel
aitabtaga
teada, kes rünnaku
simise
on.

olukord olema just

analoogseid

Aluvere viaduktil sõitis

küll

Hetkel

ole

aga

kirju

simise

ei

saadab

ja

rünnakuid

korraldavad

kurjategijad,

Kuulutaja

kui veoki ja sõiduauto laup-

kokkupõrkes

hukkus

Kaius Mölder

sõi-

duauto juht. ning 2012.

aasta.

Trikki ei ole

Tegutse!

–

nii hea pakkumine ongi!

*Osta SNICKERS Workwear tööpüksid,

saadKINGITUSEKSSNICKERS Workwear logopusa
art 2820/1804
Pakkumine kehtib kõikide SNICKERS Workwear tööpükste ostu puhul (v.a lühikesed püksid)
art 6700/0400

49

art 3311/1818

€

65

€

art 3923/1804

art 3213/5804

86 €

79

art 3212/7404, 3212/1604, 3212/1704, 3212/3204

art 3244/0404

127 €

86 €

€

TASUTA

SNICKERS Workwear logopusa
art 2820/1804
Klassikalise lõikega, kvaliteetne
ja mugav pusa onvalmistatud
vastupidavast ent pehmest kangast.
Materjal: 80% puuvill, 20% polüester;
330 g/m². Eelpestud.

Suurus S-XXL.Värv: helehall.

TAVAHIND46 €
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.07.2015 või kuni kaupa

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

3

Tel 654 9900 Faks 654 9901
TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

jätkub!

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

VILJANDI

JÕHVI

VÕRU

VALGA

Riia mnt 42a

Tartu mnt 30

Piiri 2

Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2

UUS KAUPLUS!
JÕGEVA
Tallinna mnt 7
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Uudised

18. aprillist 18. maini vältavat muinsuskaitsekuud tähistati
Kundas seminariga kolmapäeval, 13. aprillil.

Toasooja hind muutub
Kundas pea iga kuu

„Eesti Muinsuskaitse Selts meile sellise pakkumise tegija me

Kunda linnavalitsus teavitab

MÕNE REAGA

Kundas tähistati
muinsuskaitsekuud seminariga
hakkasime sellest hea meelega kinni. 11 lausus Kunda linnapea
liiri Landberg.
Seminaril astusid tervitusega üles EMSi esimees Peep

Pillak.

linnapea Landberg ja volikogu esimees Kaido Veski. Pikema
ettekande Kunda tööstuse arengust tegi ajaloolane

Uno

Trumm; sadama tähtsusest tööstuslinna ajaloos rääkis Kunda sadama direktor Aleksander Nikolajev ning omal ajal käigus olnud Kunda „oma rahast 11 numismaatik Ivar Leimus. Arheoloog Tanel Moorakõneles Lammasmäel Läänemeremaa-

Reedel, 8. mail kella 14.30
paiku juhtus Lääne-Viru-

maal raske liiklusõnnetus,
kus surma sai autole ette
jooksnud lOaastane poiss.

pea iga kuu oma kodulehe-

Laps astus Tamsalu vallas
Assamalla külas bussi eest
otse sõiduteele ja sai löögi

küljel elanikke uuest kaug-

kütte hinnast. Hinnakõikumised pole siiski suured.
..Kõigub ühe euro piires.“
mainis linnapea Jüri Land-

mööduvalt
sõiduautolt
Ford. Laps hukkus sündmuskohal. Tegemist oli bus-

siga. mis tõi koolilapsed ekskursioonilt kodukohta. Rakvere politseijaoskonna välijuht Meelis Kivirand ütles, et
tegemist on väga traagilise

Kuna Kunda kaugküte kasutab energiaallikana maagaasi,
kipub ka hind sageli muutuma: see tuleneb euro ja dolla-

de vanimast kiviaja kultuurist.

ri kursi muutusest, sest Vene-

Aivar Ojaperv

Narva piiripunktis suletakse
kaheks nädalaks osa sõiduradadest
Narva piiripunkti rekonstrueerimine on jõudnud sellesse staadiumisse, kus ehituse jätkamiseks on vajalik
14.-29. maini sulgeda neli
sõidurada. Sõiduradade sulgemine võib kaasa tuua järjekordadepikenemise.

Piiriületajatele on jätkuvalt

sündmusega.,.Liikluses peavad kõik osalejad olema vä-

maa müüb maagaasi just viimasena mainitud valuuta
eest. ,,Euro ja dollari kurss on
viimasel ajal stabiliseerunud
ja seetõttu on gaasi hind langenud," lausus Landberg.
Aprillis sai linn müüa soojust

ga tähelepanelikud, eriti laste suhtes, kes on kevadel pisut hajevil. Praegu on just
ekskursioonide aeg, kus lap-

sed väsivad reisist ära ning
siis kipuvad neil ununema
ka liiklusreeglid,“ lausus Ki-

piirhinnast odavamalt. April-

likuu soojuse müügihinnaks

virand.

kujunes vastavalt gaasi hin-

nale 73.63 eurot/MWh.
Konkurentsiametis
hiljuti

Kunda keskväljak
Foto: arhiiv

kooskõlastatud ülemine hin-

napiir on samal ajal 78,10 eu-

ma.

„Pigem prognoosime
gaasi hinna languse jätkumist, mistõttu saame soojuse
müügihinda alandada järg-

8. mai öösel kell 3.10 said
päästjad
väljakutse Väi-

maja valmimist vanad, 1981.

nevatel kuudel veelgi,“ ütles

ke-Maarja valda Hirla külla
Simuna mõisa juurde, kus
põles elumaja. Tulekahjule
pandi piir kell 4.18 ning järelkustutamine lõpetati kella 5.50ks. Inimesi majas ei
olnud. Tulekahju tekkepõh-

rot/MWh,
kallim. „Tõusu
mis põhjuseks
on senikehtion
võrra

jate mõistvale suhtumisele. Uus terminal suurendab piiri-

tarbimine need kulutused, ja 1984. aastal rajatud katlad
mis on juba tehtud Kunda seisma panna.“
linna kaugküttesüsteemi üle- Landberg usub. et kuna maa-

nust

1,34euro/MWh

kooskõlastuse taotlemise ajal
kehtinud gaasi kõrgem hind,

mõnevõrra

viimiseks

langenud soojuse

ja

ta.

puiduhakkele,"

Konkreetne müügihind avaldatakse iga kuu alguses linna
kodulehel.

sel-

Kuulutaja

gaasi hind on viimasel ajal

langenud, ei pea kooskõlasta-

tud piirhindu niipea rakenda-

elion.ee

Elioni televisiooniga
jäävad Eesti kanalid alles.
Kindlalt ja soodsalt.
� Liitumine, paigaldus
ja seadmed tasuta.
Liitu
esinduses
�

HIRLAS PÕLES MAJA

gitatakse hinnapoliitikat Kunda kodulehel. ..Rajatud on
uus gaasikatlamaja. mis võimaldab pärast hakkekatla-

nii riiki sisenemiseks kui ka
väljumiseks avatud kolm sõidurada, midakasutatakse paindlikult kõikide transpordiliikide teenindamiseks.
“Ehitustööd tekitavad ebamugavusi, aga loodame piiriületa-

Narva piiripunkti ehitus lõppeb juulis.

LIIKLUSÕNNETUSES
HUKKUS LAPS

berg.

Tehti ka ringkäik linnas.

punkti läbilaskevõimet ja muudabpiiriületuse palju mugavamaks,-’ sõnas Narva piiripunkti juht Üllar Kustala.

MUST KROONIKA

juse selgitab menetlus.

Aivar Ojaperv

Kuulutaja

Olles olukorras, kus Teie lähedane ei saa enam hakkama
ilma kõrvalise abita ning lähedased elavad kaugel või on
hõivatud töö ja perega selliselt, et ei olda võimelised
osutama vajalikku abi ja hooldust oma memmele ja
taadile, siis pakub

MAKO ABI OÜ
KODUHOOLDUSTEENUST

või telefonil 123.
*
>

*

r-

Mr

"

»

Toomas Luhats,

l

■

Elioni hankejuht

■>

(TTHinn

vT-'

f

MISröHT

andes neile võimaluse olla edasi oma koduses ja
harjumuspärases keskkonnas, pakkudes teenust
kodumajapidamise korrastamisel, isikuabi,
abi saatmisel, poes sisseostude tegemisel.
Aitame Teie eakatel pikemalt toime tulla
igapäevaeluga, andes rohkem vabadust lähedastele.

'Wi

Teenust osutame vastavalt kliendi soovile, kas tunnipõhiselt või
E-R 8 tundi päevas. Hea alternatiiv hooldekodule!
Selleks, et saaksime osutada just Teile vajalikku abi, saatke kiri info@makoabi.ee
või helistage E-R 9.00-16.00, tel. 56999436 või 56900692. Asume Lääne-Virumaal,
Tapal. Kodulehtwww.makoabi.ee Teenus ja hind kujunevad vastavalt Teie
soovitud vajadustele ja omavahelistele kokkulepetele.
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Öö Lääne-Virus: paljas jooksja ja
napsulembelised pidulised
Politseinikud kinnitavad
kui ühest suust, et palgapäevajärgne nädalavahetus toob kaasa kiired ajad.
Lahendada tuleb enamasti
väljakutseid, kus suurt
rolli mängib alkohol.
Kaius Mölder
Milline näeb välja üks politseinike palgapäeva] ärgne nä-

litsei sunnitud ta Rakvere pokainestuslitseijaoskonna

seltskond siiski juba lahku-

nik keeldu kuulda.

kambrisse viima.

nud.

Peagi tabati mees Tapa linna

Samal ajal, kui politseinikud

Politseile andis tööd andis

vahelt sõidukiroolist; oma sõ-

kantseldasid purjus mehega,

üks Tapa perekond, kus
SOaastasest
vanusevahest
hoolimata ei suutnud mees ja
naine pererahu leida. 77aas-

nul oli ta otsustanud sõita
meedikute juurde peavalule
leevendust leidma. Kahjuks
pidi ta abi saamise asemel

tõmbas
tänaval

tane härra kurtis politseinike-

hoopis minema konstaablija-

hakatteks aluspüksid. Kamp

le, et 27aastane elukaaslane
tarvitab tema suhtes vägival-

oskonda, kus koostati protokoll auto juhtimise eest pur-

da. Kuna mees oli alkoholi-

jus peaga.

liikus Tallinna tänavale, kust
haaratikaasa liiklusmärk, mis
paarsada meetrit eemal visati
kõnniteele.

seijaoskonna välijuhi Meelis

saabumise ajaks juba lahku-

Kiviranna sõnul on just pal-

nud, siis ei jäänud politseinikel muud üle kui soovitada
härral magama minna.

Alasti tervisesportlane
Rakveres Virma pubi juures.
Ja mitte ainult pubis sees ka
õues oli palju pidutsejaid.
Patrull tegi sellesse piirkonda

Vaid loetud minutid hiljem

des sekeldustesse.

samasse kohta, sest nüüd
vandaalitses naine õues auto-

sai politsei uuesti väljakutse

korduvaid reide, sest alkoholi

de kallal. Politseinike saabu-

tarbides kaotatakse sageli
enesevalitsus, mis kipub sõ-

mise ajaks oli aga naine jõud-

neluseks

või kakluseks

üle

ja võeti ette tagasitee. Nähes
politseipatrulli.
varjusid
auto ja mitmed noormehed

salvestasid oma sõbra vägitegu. Finiš oli Rakvere teatri
hoovis, kus vahetati õhinal
muljeid. Mis oli sellise tegevuse põhjuseks, jäi pealtnägi-

jatele arusaamatuks.
Kella ühe paiku sai politsei

Rakveres

aktiivset

teate Rakveres kihutavast sõi-

duautost BMW ning
asuti

Laupäeval kella 22 ajal oli

MÕNE REAGA

liikumist

näha ja rahvas kogunes meelelahutuskohtadesse. Esimene väljakutse tuligi Tallinna

tänaval asuvasse Ararati baari, kus kaks meest ja naine

NÄDALAVAHETUS LÄÄNE-VIRUS
Nädalavahetusel teenindas politsei 92 väljakutset.
Peretülidele kutsuti 10 korral. Kainenema viidi 14
inimest. Joobes juhte tabati 7.

16. MAI
11.00

–

15.00

Põhjakeskuse ohutuspäevadel

on alati palju tegevust

Põhjakeskuseni.

olnud.
Põhjakeskuse

Sel aastal annavad koostöö-

oma panuse mitmed asutused, ettevõtted ja vabatahtlikud. Näiteks tulevad Põhjakeskusesse oma töötubasid läbi
viima Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledzhi alushariduse peda-

minema. Seekord tuli välja-

Äge peretüli

ovijad saavad süüa ka sõduri-

suppi ja võtta osa loosimisest.
Üritus algab kell 10.20 Aqua
SPA eest tehnika paraadiga,
mis kulgeb läbi linna kuni

jooksumarsruuti saatis tume

kutse pubi juures lamava me-

he kohta.

seid töötubasid, huvitavaid ja

arendavaid tegevusi lastele
ning täiskasvanutele. Kõik so-

Foto:

nud jällegi ära minna.

sõita, Kuna purupurjus piduline ei
kas
tapolitseinikud
ei võiks maale
kuid
keelasid
võtnud jalgu alla, siis oli po-

toimub juba traditsiooniks
saanud
ohutusalane perepäev. Kavas on pakkuda
palju muusikat, mitmesugu-

noormehed ühte hoovi. Kogu

Tüli teine osapool. 77aastane
mees. uuris politseinikelt, et

need, kes on alkoholi tarbinud.

sesse, kus Päästeameti Ida
päästekeskuse eestvedamisel

gelane oli paljas, ainsaks ke-

dukijuhte,

kõrvaldada

datud Rakvere Põhjakesku-

seltskond noormehi. Peate-

likku kordaja kontrollisid sõiet

15 on kõik aktiivsed pered oo-

endale tähelepanu
sörkjooksu tegev

Kooli juures keerati ots ringi

Samal ajal toimus suur melu
-

ju inimesi liikvel ning nii mõnigi kaotab suunataju, sattu-

dunud reedel-laupäeval ava-

Laupäeval, 16. mail kella 11-

tal seda alkoholijoobe tõttu
teha. Kahjuks ei võtnudkoda-

joobes ja naine politseinike

Nädalavahetusele kohaselt
jälgisid politseinikud ka möö-

Laupäeval on Põhjakeskuses
muusika-aasta ohutuspäev

lärmasid ega tahtnud ära
minna. Patrulli saabudes oli

dalavahetus? Rakvere polit-

gapäeva] ärgne nädalavahetus
kõige töisem, sest siis on pal-

MÕNE REAGA

otsima.

seda

Masin leitigi,

kuid see oli pargitud Vallikraavi tänavale parklasse,
kust ilmselt liiguti juba jala
tantsuklubisse. Kihutajat ei

arhiiv

partneritena

ohutuspäevale

googi eriala üliõpilased ning veeohutuse õppepunkti tutvustab MTÜ Aasukalda Priitahtlik Päästekomando. Peale nende
tulevad oma valdkonda tutvustama MTÜ Korstnapühkijate
Sagadi metsakeskus,
roopillimeisKoda,
Maanteeamet,
RMK
ja Piirivalveameti
puhMuusikalist
elamustja pakuvad
Politsei
ter
Ervin
Lember
paljud
teised.

kpilliorkester,
red,

Rakvere

ja Kiviõli

muusikakooli

lapsed ja

noo-

Rakvere Kauri kooli artistid ning Tapa noortebänd Fresh

Start.
Päeva lõpetab Põhjakeskuse parklas toimuv põnev vaaja

temänguline lahing.

Kuulutaja

politsei
tabada,
nüüd
õnnestunud
andmebaasis.
kuid vihkorrarikkumise
kohta
on

Kuulutaja

je

„MUUSIKA-AASTA”
OHUTUSPÄEV
Päästeameti Ida

päästekeskus ja Põhjakeskus korraldavad juba traditsiooniks saanud perepäeva!
Kavas on palju muusikat, mitmesuguseid erinevaid töötubasid, huvitavaid ja
arendavaid tegevusi lastele ning täiskasvanutele.
Tule ja saa osa põnevast perepäevast ning laiast muusikavalikust!

PÄEV ON TÄIS MUUSIKAT!
Kontsertprogrammis astuvad üles Politsei ja Piirivalveameti Puhkpilliorkester,
Rakvere Muusikakooli õpilased Toivo Peäske juhendamisel, Kiviõli Muusikakooli
solistid, Rakvere Kauri Kooli artistid, EneSaaberi rahvatantsurühm „Kanarbikuõied“
ja Tapa noortebänd„Fresh Start“.

TÖÖTOAD ja VAHVAD TEGEVUSED!
Roopilli valmistamine Näomaalingud Ponisõit~Tallinna Ülikooli Rakvere
~

~~

Kolledzi töötoad „Meisterdame hädaabinumbrit 112“ja „Seiklusrada“~~ RMK Sagadi

metsakeskuse töötoad „Lotte jutupliiats“ ja „Parkimiskellade valmistamine“
Veeohutuse õppepunkt Küttekolde makett ja „Ohutu
kütmise ABC“ Ohutusteemalised infolauad Operatiivtehnikaväljapanek.

Õppestend „Pöörlev auto“
~~

~~

~~

~

Auhindade loosimine ohutuspäeva küsitluslehtede alusel!
15.00 LÕPULAHING Põnev vaatemäng!
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Töö ja koolitus
Otsime oma meeskonda kogemustega ja heas

MÕNE REAGA

füüsilises vormis

RAIETÖÖLISI ning VÖSALÕIKÄJAID

Eesti Vabariik 100.
aastapäeva infopäev

Töö tegemise eelduseks on kutsetunnistuse omamine, vajadusel
abistame selle saamisel. Töö sisuks metsa raie ja võsa lõikamine.
Tööd leidub Rakverest 100 km raadiuses.
Tööde algus mai teine pool. Nõudmised kandidaadile:
hea füüsiline vorm kutsetunnistus. Ettevõte pakub:
majutusvõimalus varustus transport
•

SA Lääne-Vim Arenduskeskus korraldab maakonna
MTÜ esindajatele kevadise

•

•

-

infopäeva 20. mail algusega

-

kell 13.30, mis toimub Lääne-Viru Maavalitsuse saalis
II korrusel (Kreutzwaldi 5,

Kontakt: El-Mets OÜ, Elmet Õun +372 58 534 530

Rakvere).
Infopäev viiakse läbi koos-

M KONSUM

Kuulutaja

Järva Tarbijate Ühistu

Kas Sulle meeldib

võtab tööle

kirjutada?

töös Maksu- ja Tolliameti ja
EV 100. aastapäeva korraldustoimkonnaga ning koosneb kahest osast:
Esimeses osas “Tulumaksu-

soodustusega MTÜ, SA ja
usuliste ühenduste nimekirja kandmise muudatusi alates 01.01.2015“ teevad ette-

KOKA
Koeru Konsumisse

kande MTA maksude osa-

CV saata 25. maiks
e-postile
personal@jarvaty.ee
Teave tel 385 0395

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

32 25 090

Kuulutaja
!■ H-Vädalal. I.(H

*

Q

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

RAKVERES
B-kat 25.05 ja 19.06
B-kat e-õpe 04.06 ja 25.06
Pimedaaja koolitus 25.05-27.05
UUDIS! A, Al, A2, AM, BE, C, CE
koolitusega võib alustada igal ajal
Esmaabi koolitus 30.05

OÜ Autosõit
kool

Ohutu sõidu

Loppastme
koolitus
IGA NÄDAL!

Rakvere, Aia 16. Info ja registreerimine
tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee
010

www.e-autokool.ee

T-kategooria (traktor) koolitus algab 03.06 kell 18.00
Veoauto-, bussi- ja taksojuhtide ametikoolitus (35 ja 70 tundi)
algab 06.06 kell 10.00
C- ja CE-kategooria koolitus algab 18.05 kell 18.00
B-kategooria koolitus algab 26.05 kell 18.00
D-kategooria (buss) koolitus algab 17.06 kell 18.00
•

•

•

•

RRG esimesse klassi tekkis
ootamatult suur tung
Rakvere kolmes linna hallatavas koolis avatakse sügisel kokku seitse esimest
klassi nagu eelmistelgi aastatel. Kuigi ka varasemalt
pole sooviavaldused jaotunud ühtlaselt, on tänavune
olukord eriti keeruline:
Rakvere Reaalgümnaasium sai oma 75 kohale üle
saja avalduse, Rakvere
Gümnaasium aga alla poolesaja. Väike ületäituvus
on ka Rakvere Põhikoolis,
kus avatakse üks esimene
klass ja sinna soovis astuda üle 30 õpilase.
Aivar Ojaperv
Rakvere Reaalgümnaasiumi
esimese klassi ukse taha jäänud laste vanemad on pahased: käremeelsemad neist on
lubanud abi otsida isegi koh-

tust. Kool pole aga kummist

ja esimesi klasse saab avada

lapsele.
kolm,
vaid
kokku onalustavale
seal ruumi
75
kooliteed

Seadusega

•

arvu

28

Reaalgümnaasiumis
parandaks olukorda ka
väike õpilaskohtade

l/lHC|}OAeHb 16.05.15 B 12.00. Ecrb B03M0>KH0CTb
oöyMaTcn Ha asTOMOÖnne c AKIHI. OnnaTa nacrsMH.
Bosspar 20%. MHCjiopMauMB m perMCTpauiin
no Ten. 56624640.

ei

see

suuren-

damine.sest sooviavaldusi,

nagu mainitud, on laekunud
üle saja. Kolmapäeval jäi RRG

npurnatuaeM na Kypcbi bo>ka6hmb iot <<B>>,
no aApecy Lembitu 7, Rakvere.

oma

veebruarikuiet maksi-

juurde,

maalne laste arv sügisel avatavates esimestes klassides
võib olla 25.

Klassikomplekte

ei

Umber

mängita

tekkis paratamatu olukord: ühed lapsed võetakse
Seega

J

aga paras

õnnetus."

Haridust kureeriv

Rakvere

abilinnapea Kairit Pihlak ütles. et esialgu on kindel vaid
see, et linna kolmes koolis
avatakse seitse esimest klassi.

Aga teema võttis tedagi ohkama: „See asi on kõik veel väga
toores ja paras õppetund
meile."
Ühtlasi võis Pihlaku vastusest
välja lugeda vihje, et klassikomplektide arvu koolides

ringi mängima ei hakata nii
RRGs kui ka RGs avatakse
-

kolm

esimest klassi,

mitte

Põhikooli- ja gümnaasiumi-

vere

se otsuse

RRG direktor Martti Marksoo.
„Mille järgi sa nüüd otsustad
- 30 last ja vanemat on paratamatult õnnetud. Ühelt
poolt on see muidugi rõõm.
et meie kooli hinnatakse ja
tung on suur. teisalt on see

24 õpilast klassis.

klassis, lubada sinnaõppima
õpilast, kuid Raknäiteks

hoolekogu

matega läbi räägitud," ütles

näiteks vastavalt neli ja kaks.

suurendada õpilaste

0

mitte. Ning ukse
taha jäänud leiavad, et nende
õigusi on piiratud.
„Ma ei saa tekkinud olukorda
enne kommenteerida, kui
linnavalitsusega
on asjad
kooskõlastatud ja lastevane-

täituvuse

Tõsi: kooli hoolekogu võib
andanõusoleku erandkorras

-Virumaa Autokool
Mootorsõiduki kursused B-kategooria
Infopäev toimub 16.05.15 kell 12.00
Lembitu 7, Rakvere.
Osaline maks.
Info ja registreerumine
telefonil 56624640.

piirnorm

on klassi

algklassid
RCvastu,
teised
remas
hoones
kõige pa-

Kas Sind huvitab, mis
maailmas toimub?
Kas tahad lisaraha
teenida?
Kui jah, siis kirjuta artikkel ja
saada see toimetusse. E-post:
toimetus@kuulutaja.ee

Soovitav eelnev kokana
töötamise kogemus

seaduses on kirjas, mida lapsi
esimesse klassi vastu võttes
peaks järgima: esimeseks teguriks on kooli lähedus, seejärel

lapse

õdede-vendade

käimine samas koolis ja alles
kolmanda asjaoluna võetakse
arvesse lapsevanema soovi.
Ilmselt jäi RRGs esimese klassi pääsenute nimekirju koos-

tades kas midagi kahe silma
vahele või oli selgitustöö
puudulik
miks muidu mõned lastevanemad nii bra-

vuurikad on, et lausa kohtuga

ähvardavad?

nimekirjad veel
..Vaatame
ja
otsustame,

kord üle
siis
kes
kuhu," lausus Pihlak. „Ning
järgmiseks aastaks koostame

juba väga täpsed kriteeriumid, et sellist
Rakvere
Põhikool
olukorda
asub linna
vältida."

servas

ühes

ja

üsna

mõiste-

tav, et

sealsesse esimesse
klassi soovivad astuda just
piirkonnas

elavad lapsed.

Miks on aga RRG

ja

RG eelis-

vahe, kui on
tamisel nii
tõsiasi, et mõlemad koolid
asuvad sisuliselt kesklinnas,
suur

on sarnase

õpetamise

tase-

mega ja mõlemakooli majad
on hiljuti korralikult remon-

ditud?
„Mina ka ei oska põhjendada." vastas

Pih-

lak. „Meie silmis on kõik koolid võrdselt heal tasemel."
Äkki on koer maetud sellesse,
Rakvere Gümnaasium tegutseb teatavasti kahes majas
abilinnapea

et

on Tuleviku täalgklasside maja

põhikorpus

-

nava ääres,
aga

hoopis

Tallinna tänaval endises Vene
Gümnaasiumi hoones?

ei

Ja

ehk

meeldi lastevanematele ka

see. et endise vene
sid

on

kooli klas-

liidetud Rakvere Güm-

naasiumiga ning

vene õppe-

keelega lapsed õpivad

majas

kus RG

samas

algklasside lap-

sed?
„Ei,

seda eesti

probleemipole

ja vene laste
küll esile ker-

kinud," kinnitas Pihlak kind-

lalt.

„Küll olen kuulnud, et osale
lastevanematele ei meeldi
tõepoolest mõte, et laps peab
pärast viiendatklassi

hakka-

ma teises majas koolis käima.
Samas

on

endises

vene koolis

lastel vaata et kõige paremad
tingimused see maja on ehi-

tatud 700-800 õpilasele, kuid

lapsi

seal praegu reaalselt

umbes 400. Maja on remonditud, ruumi on palju, väike-

sed

on

lapsed

saavad seal olla

omaette. Mina
eeliskoolimaja."
nimelt
sedaisiklikult
taks

praegu

oma

lapsele

just

konna peaspetsialist Regina
Varret ja kontrolliosakonna
revident Helen Tälli.
Teises osas on teemaks Eesti
Vabariik 100 aastapäeva ettevalmistused. 2018. aastal
tähistatakse üheskoos Eesti
Vabariigi seni kõige ümmar100.
gusemat tähtpäeva
-

sünnipäeva!

Ettevalmistu-

sed on alanud ja käima on
lükatud mitmeid ühiseid ettevõtmisi. Milline saab aga
olema Eesti olulisema juubeli tähistamine erinevates

maakondades?
Osalemissoovist teada anda
e-posti aadressil mty@arenduskeskus.ee. hiljemalt 18.
maiks. Registreerumisel tea-

tada järgmised andmed:
osaleja nimi. kontaktandmed (e-mail, telefon), organisatsiooni nimi (kui on).

Hulja saab uue
raamatukoguhoidja
Kadrina valla raamatukogu
Hulja filiaalis alustab alates
1. juunist tööd noor ja energiline raamatukoguhoidja
Enely Pilt. kirjutab Kadrina
valla kodulehekülg.
„Enely on meie oma valla
tüdruk, kes taaskäivitas Kadrina rahvamajas näiteringi
tegevuse käesoleva aasta
märtsis.“ rõõmustatakse kodulehel avaldatud uudises.
..Nüüd on tal võimalus ka
Huljal elavdada kohalikku
seltsitegevust ja tekitadakogukonnas suuremat huvi
raamatute ning lugemise
vastu. Ootame noorelt töö-

tajalt värskeid ideid, huvitavaid mõtteid ja tulemuslikku tööd ning soovime tuult
tiibadesse. Loodame, et kohalik kogukond võtab Enely

omaks ning on valmis meeldivaks koostööks. “
Ühtlasi ootavadKadrina valla juhid Hulja elanikelt ettepanekuid ja soove raamatukogutöö paremaks korraldamiseks ja edasise arengu tagamiseks. Kõik ettepanekud
on teretulnud telefonidel
3252440

(Hulja

filiaal)

ja

3250107 (Kadrina valla raamatukogu põhikogu).
Kuulutaja

Kuulutaja reede, 15. mai 2015
KOOLITUS

•

Rakvere JK Tarvas kutsub 2002.
–2008. aastal sündinud tüdrukuid

patrullteenistuse turvatöötajale.
Patrullteenistuse põhiülesandeks

jalgpallitrenni. Info carina@
jktarvas.ee, tel 5100 746

koostöös juhtimiskeskusega
teenindada häireid ja abistada

ning julgestada kolleege
valveobjektidel. Pakume tööalast
väljaõpet, stabiilset tööd ja

Rakvere JK Tarvas kutsub
treeningutele 2006. 2009. aastal
sündinud poisse jalgpallitrenni. Info
jktarvas@jktarvas.ee, tel 5344 9925
•

–

arenemisvõimalusi. Tööaeg on
paindlik, sisaldades nii päevaseid
kui öiseid vahetusi. Kõigile meie
töötajatele laieneb igakuine
spordisoodustus. Lisainfo tel 5558
0057; 5306 0946; 336 3903 või tule
kohale: Turu plats 3, Rakvere E-R
9.00-16.00, e-post: tiit.kivimagi@
uss.ee

OTSIN TÖÖD
Kogemustega majahoidja ja

kojamees soovib leida tööd. Tel
5742 0668

PAKUN TÖÖD
•

Soovin leida 4a poisile lapsehoidjat
Rakveres, soov. naisterahvas al 40.
eluaastast. Tel 5164 685
•

Vihula Mõis võtab tööle
majandustöölise. Territooriumi
ja hoonete korrashoid. Vajadusel
majutus. Tel 5450 2240
•

Korteriühistu Rakveres vajab kiiresti
majahoidjat. Tel 5676 9459, 5248 227

Pakun töödautoremondilukksepale
Hea

(mootorid, käigukasti remont).
palk. kristo@k-kummid.ee

Võtame tööle ehitajaid ja
eestöölisi (välitöö, vajalik valmisolek
komandeeringuks).Pakume tööd ka
väiksematele ehitusettevõtjatele. Info
•

telef 5099 294

•

Rakvere Motopood pakub tööd
müüjale-motorollerite-jalgrataste
remontijale. Tulla kohale Rakvere
•

Vilde 14, info 5648 6638
•

Kui oled

sõbralik, rõõmsameelne

ja sulle meeldib klienditeenindaja

töö, siis oled oodatud tööle
Kundasse Saarepiiga kohvikusse.
Tööaeg graafiku alusel ning
paindlik. Elamispinna võimalus.
Kasuks tuleb vene keele oskus.
CV saata info@saarepiiga.ee. Tel
5106 254
Ehete ja aksessuaaride kauplus
H&A Rakveres pakub tööd
aktiivsetele ja algatusvõimelistele
•

klienditeenindajatele. Kasuks

tuleb eelnev töökogemus.
Pakume omalt poolt võimalust
töötada arenevas ettevõttes ning
konkurentsivõimelist palka. CV
saata e-postile nordixexpert@
gmail.com
Saarepiiga kohvik Kundas otsib
oma toredasse kollektiivi kokaabi.
Tööaeg graafiku alusel ning
paindlik. Elamispinna võimalus.
CV saata info@saarepiiga.ee. Tel
5106 254
•

•

USS Security Eesti pakub

tööd Lääne-Virumaa piirkonna

•

•

Pakun suveks tööd marjamüüjale

Rakvere turul. Tel 5592 2846

Töö

•

Tööd saavad metsaistutajad. Tel

5604 1905

Vajatakse saemehi, metsa- ja
võsaraie. Varustus minu poolt.
Võimalik väljaõpe. Soovitatavalt
Rakverest. Tel 5393 4973
•

Vajan metsameest B-kat. juhiloaga.
Minu varustus. Rakverest. Tel 56735648
•

Vajatakse kogemustega aiatöölist
Pajustisse. Tel 5556 7388
•

•

Pakkuda tööd halumasina

operaatorile ja puuladujale. Tel
5549 113

Pakkuda tööd kaminapuude
pakkijale Rakveres. Helistada al.
laupäevast tel 5567 5755
•

OÜ Metsahake pakub tööd hakkeveo
autojuhile. Info tel 5092 222
•

•

Pakume tööd rahvusvaheliste

vedude autojuhile (CE kat)
Skandinaaviasisestel vedudel. Palk
1400-1700 Info 5809 0936
€.

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

Rakvere. CV saata aadressil: wiru@
wiru.ee või helistada tel 32 95 000

Talu Lääne-Virumaal Võipere külas
otsib kohusetundlikku karjakut
ja lüpsjat. Elamine kohapeal. Palk
vastavalt võimetele. Tel 5242 133
•

Vajatakse sigalasse talitajat. Tel
5082 696
•

Tootmisesse võetakse tööle
Kulinaariatsehhi

-SUURKÖÖGI KOKK

-LAOTÖÖTAJA

Kauplustesse võetakse tööle

-KLIENDITEENINDAJAID

Klienditeenindajaid vajatakse kauplustesse:
Elektra (Tobia küla), Väike-Maarja, Kadrina ja
Tamsalu kauplusesse Pille-Riin.
Tööaeg: Töö toimub vahetustegapikkusega kuni 13 tundi.
Täpne tööaeg lepitakse kokku töövestlusel.

Pagaritsehhi

-PAGAR

-KÜPSISEVALMISTAJA
-LIHUNIK

Lihatsehhi

Tööaeg: Kulinaariatsehhis: vahetustega E,K, 08:30-17:00; T,N,R 08:30-18:00; P 08:30-21:30.
Pagaritsehhis: vahetustega E-P, päevane vahetus 08:00-20:00, öine vahetus 16:00-05:00.
Lihatsehhis: E-R 07:00-16:00.

Pealattu võetakse tööle

-KOMPLEKTEERIJA
-LAOHOIDJA

Tööaeg: Töö toimub vahetustegapikkusega kuni E-P 08:00-18:00.

Töökoht: Tobia küla, Rakvere vald. Tasuta buss Rakverest tööle ja tagasi.

Töökoht: Tobiaküla, Rakvere vald. Tasutabuss Rakverest tööle ja tagasi.

Pakume Sulle asjalikku väljaõpet oma ala meistrite käe all, konkurentsivõimelist ja stabiilset töötasu.
Soovid meie meeskonnaga liituda? Saada enda CV e-posti aadressile personal@ogelektra.ee või täida
ankeet kodulehel www.ogelektra.ee. Lisainfo telefonil 5334 0040 Toivo Murakas.

inimesi

Hoiame
annametegijatele
oma

ja
arenemiseks!
võimalused
www.ogelektra.ee
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Intervjuu

Raul Bamberg: koolitatud koeraga
japiirkondadest kadusid koerajuhid. Asi jäigi tollal soiku.
11 aastat tagasi pakkus mu
ülemus, et võiksime lisaks

Jõhvile ka Rakvere konvoipolitseisse koera võtta. Aega oli
mõelda ainult 15 minutit ja
ma nõustusin sellega. Sain
omale

Kaius Mölder
Rauli koerad Nero ja Nacho
on osalenud väga paljudel
politseioperatsioonidel ja aidanud leida kadunud inimesi. Samuti on nad kaasa löönud ennetusüritustel, aidanud propageerides politseikoerte tööd. Möödunud nädalal autasustati Rauli ja ta
koer Nachot tehtud töö eest.

kuuenädalase

Saksa

valimas. Paralleelselt tegin
tööd kahe koeraga, kuniks

kuulekus- ja kaitseharjutusi.
Kuna koer on karjaliige, siis

välja

esimesed eksaseda jäi Nero pen-

tegi

Peale

sionile.

Eelmisel nädalal oli pidulik
vastuvõtt. Tallinna Rotary
klubi andis mulle üle parima
koerajuhi tiitli. Tegemist on
mis
antakse
auhinnaga.
noortele politseinikele ja koerajuhtidele juba alates aastast

Kuidas oled nii Nerost kui

sa sattusid

koertega tegelema?

üldse

Kas

enne

Saksa lambakoer Jack. Koer
politseisse

tulekut

ka koertega?

tegelesid

Kokkupuude koertega

on mul

elas

vanaema-vanaisa juures,

sest ta polnud enam teenistuses

-

oli ilmselt tervislikel

põhjustel
välja
praagitud.
päris
Mäletan,
et

väiksena

mängisin Jackiga. Armastus
oli meil vastastikune, sest kui
vanavanemad korterist ära

kolisid, siis uutel elanikel oli
koer Tontu, kes mind hammustas. Jack nägi vahejuhtumit pealt ning karistas seda
väikest koera. Kogu sünd-

meenutab
arm mu jalal.
must
Kui

siiamaani

1992. aastal politseisse

tulin, siis sattusin suvel kolme koerajuhiga Võsule patrulli. Tegime terve suve koos
tööd ja mulle hakkas politsei-

ajal?

aastase

väljaõppetsükli Mu-

rastes. Selle

lõppedes peab

aasta

hiljem juba

täiskasva-

nud koera eksami.

kontrollitakse

iga

Seejärel

kahe aastat

tagant koera valmisolekut
tööks. Põhiline töö käib koe-

kodus treenides. Tuleb

teha lugematul hulgal jälje-,

kuulub

juperekonda.

ta

elada, siis

Milline

on mul

kodus aedik

omaruum.
on koerajuhi argi-

ja koertele

tal on 60 protsendi ulatuses
selleks sobilikud isiksuseo-

ged maha võtta. Kui olen
graafikujärgselt öises vahetu-

protsendi
töö.

kul

peavad

madused, millele lisandub 40
ulatuses koerajuhi

Esimese

koeraga

kogemused

omandatud

gu.

ses,

et

ööga kogunenud pin-

siis tuleb

hommikupooli-

kindlasti üks väike treening teha
suurem jalutusja

ära

kasutasin

Nacho õpetamisel, kellest

saanud

ning
jalutuskäiHommikul
teenvõilasen
väikese
ruumist
aedikustkoera tema
välja

on

silmapaistevteenis-

tuskoer. Ta

on edukalt

soori-

koerte teema meeldima. Neli

Ega midagi odavamaks ei lähe!

Suvel on kaup kallim TELLI PRAEGU!

-58%
-

RAKVERE

Mina valin

parimad!

Tellimisel ka järelmaksu võimalus!

MÜÜGIESINDUS:

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

Et

neil oleks kaminu juureshea

8.-22. mai

Alates 1958

ta

sooritama noorkoera eksami,

päev?

teenistuskoer kasvab siis, kui

juba varajasest lapsepõlvest,
sest mu miilitsast onul oli

kus asuvad koerad töövälisel

Nachost kasvatanud tublid
koerad?
Igast koerast
ei saa
teenistusinstinktid
tal ja omadused.
olema Tubli
head
koera,

arengu
Arvan, et
2001.
sain
eest.
tunnustuse
Virumaa
politsei
koerte

Kutsikas
kaheläbima
peab

rajuhil

pesakonnast

nustuse.

Kuidas

Nero puhul jäi tublidusest pisut puudu just seetõttu, et ma
ise alles õppisin teenistuskoerte maailma tundma.
Arvan, et edukaks olemiseks
ja keemia.
ja
side
ei piisa
lihtsalt See
inimesest
on kahe

koera Nacho. Käisin ise teda
Nacho
mid.

Foto: politsei

võistlustel. Olen üritanud
kõik varasemalt omandatud
kogemused ära kasutada.

elusolendi koostöö.
Kuidas toimub väljaõpe ja

Soomes

Raul ja Nacho Rotary preemia üleandmisel.

vatöös
ta
ka tsiviilkoerte kuulekus-

lambakoera Nero. kellega algas nii iseenda kui ka koera
koolitamine, sest kõik oli nii
uus. Käisin Tallinnas kui ka
hiljem Soomes koertekoolis
õppimas. Pärast PPA ühinemist käisin regulaarselt sisekaitseakadeemia teenistuskoerte koolituskeskuses Murastes. Kuna Nero jäi vanemaks, võtsin endale veel ühe
kasvandiku
Belgia lamba-

Oled politsei parim koerajuht ja said ka selle eest tun-

tanudkõik teenistuskoera ek-

igapäesamid,koerateskt,ima ja
onvabal
tulemuslik
ajal võistleb
eriln peab

aastat hiljem pakuti tööd
koerajuhina, kuid siis koondus selline teenus Tallinnasse

Rakvere politseijaoskonna
koerterühma juhti Raul
Bambergi teavad paljud
koerasõbrad, sest tegemist
on mehega, kes lisaks politsei koerte kasvatamisele
õpetab ka tsiviiIkoertele
koertekuulekust. Raul on
teenistuskoertega töötanud
11 aastat ja tema eestvedamisel on loodud Ida prefektuuri teenistuskoerte
grupp, kuhu kuulub seitse
koera.

tel. 324 2352

rakvere@aknakoda.ee

Täpsem info:

www.aknakoda.ee

In te rvjuu/Tasub teada

Kuulutaja reede, 15. mai 2015

on lihtsam elada

JURIST ANNAB NÕU
Lugeja küsib: Töötan kokaNädalavahetusel toimus minu süü tõttu inimlik eksimine, kuna unustasin varem
sulama pandud sügavkülmiku uuesti

Kui tõhus on politseikoer
Kui sündmuskohale läheb ainult politseinik, üritab korrarikkuja midagi selgitada või

ained

teda mõjutada. Teistmoodi
on siis, kui koer on kaasas, süsüldjuhul lõpetatakse korrarikkumine kohe. Samas kui
koer on sündmuskohal, oodatakse ka kohe tulemusi ja
ootused on palju suuremad,
sest kõik on vaadanud Rexi
filme. Linnatingimustes jälje

maksumuse
palgapäeval
minu töötasust kinni pidada. Kas tööandja võib nii teha?

Siniavski
Töötajate varalist vastutust

ajamine on aga väga keeruline, sest nõuab palju oskusi

reguleerib töölepingu seaduse (edaspidi TLS) 4. pea-

nii koeralt kui koerajuhilt.
Koer ei lahenda kõiki probleeme, sest ta on kõigest politsei abivahend.

lutuskäik teha. Patrullis oleme kogu aeg koos, koerajuhtidel

on

koertel

spetsiaalne buss,

kus

on eraldikohad. Tava-

liselt on

nädala keskel veel

treeninguid ja koolitused, mi-

da teeme koos teiste koera-

tuleb

pi-

olema heas

vor-

juhtidega. Koeraga

devalt
tuskoer

tegeleda,

peab

sest teenis-

mis.

Meenuta mõni huvitav seik,
kus

oli koerast olulist abi.

on leidnud mitu metsa
kadunud inimest ta päästis
Nero

-

ega
elu,
näiteks
kes oliläinud
ühe pimeda
seenele
mehe

ajal

politseihoovist

jooksu

■ Väikeveod Eesti linnades
■ Kolimine, tõstetöö ja montaaž

■
■

Ebavajaliku äravedu
Pakkematerjalide müük

www.koliauto.ee

öösiti. Kuna meil on politseis
koertegrupp, siis nüüd ollakse graafikuj argselt valves.
Koerajuhil peab kott koeravamstusega kogu

aeg

valmis

olema, sest selliseid juhtumeid. kus koera öisel ajal vajatakse, on päris palju. Just
öösel, sest kurjategijad armastavad siis tegutseda.
soovitused on

sul

da, kui tegemist on kodukoeraga. Võiks ennast kurssi viia
koera hoolduse jaraviga, käia
koertekoolis, sest nii on lihtsam koos

elada. Koolitatud

koer kuulub kultuurse inimese juurde.

üldjuhul

olul. Kui

2).

ja omadusi (TLS

on

töötaja
töölepingut tahtlikult rikkunud, vastutab ta rikkumise tagajärjel

eest (TLS

Meie salong asub
Koidula 5, Rakvere

töötaja

Oleme avatud:

www.erimööbel.ee I +372 5563 9622

§

74

lg

vaidluskomisjoni või kohtu)
poolt. Kui töötaja siiski oma
süüd tunnistab ja on nõus
tööandjale kahju hüvitama,
kasvõi näiteks osaliselt, siis
sel juhul võib ta anda tööandjale (kirjaliku) nõusoleku tekitatud kahjusumma kinnipidamiseks töötasust. Kui aga
töötaja enda süüd ei tunnista

või ei ole nõus tööandja poolt
esitatud kahjunõude suurusega, siis peab tööandja pöörduma talle tekitatud varalise

on töölepingut

ju

misel

uusi ehteid ja
vanad korda!

E-R 10.00-18.00
L 10.00-15.00

tekitatud

lust lahendava organi (töö-

1). kahju hüvitamise osas nõudeavaldusega töövaidluskomisjoni või kohtusse.
rikkunud hooletuse (ettevaaTööandja ei või omavoliliselt,
tamatuse) tõttu, vastutab tööilma töötaja vastava kirjaliku
taja tööandjale tekitatud kahvõi kirjalikku taasesitamist
astet,
kus töötaja on jätnud koeest ulatuses,süü
mille
määratöötööülesandeid,
võimaldavas vormis (näiteks
hustuse täitmisel järgimata tajale antud juhiseid, töötine-kiri) antud nõusolekuta
vajaliku hoole. Raske hoolegimusi, töö iseloomust tuletöötaja töötasust talle tekitanevat riski, tööandja juures
tusega on tegemist siis, kui
tud kahju kinni pidada ehk
töötaja jättis vajaliku hoole töötamise kestust ja senist seaduse mõistes tasaarvestaolulisel määral järgimata. käitumist, töötaja töötasu, sada (TLS § 78 lg 1). Kui tööandTahtluse korral soovib töötamuti tööandja mõistlikult eelja aga siiski peaks töötasust
ja ise õigusvastast tagajärge datavaid võimalusi kahjude varalise kahju kinni pidama,
ehk teeb midagi nii-öelda vältimiseks või kindlustamion töötajal õigus oma õiguste
seks. Hüvitist vähendatakse kaitseks pöörduda töökohameelega.
Hooletuse olemasolu kindtööandja tegevusega seondujärgse töövaidluskomisjoni
lähtutakse va tüüpilise kahju tekkimise või kohtu poole. Töövaidluslakstegemisel
töösuhtele omasest hoolsuriski tagajärjel tekkinud kahju komisjoni avalduse näidis ja
se määrast. TLS § 16 lõike 1 võrra (TLS § 74 lg 2). Näeme, selgitused selle koostamiseks
kohaselt peab töötaja täitma et töötaja vastutus ei ole piion olemas Tööinspektsiooni
töökohustusi lojaalselt, oma ratud konkreetse summa või
veebilehel http;//www.ti.ee.
ülempiiriga, vaid sõltub eelteadmiste ja oskuste kohaselt tööandja kasu silmas pikõige TLS § 74 lõikes 2 nimeKuulutaja

Teeme kohapeal

Eeltöö
Projekteerimine

vastutab

Töötaja

ainult süü olemas-

arvestatakse

10-22
iVt

il Jii

TEHNOÜLEVAATUS
•

•

•

sõidu- ja veoautod
haagised traktorid
sõidumeerikute
taatlemine
•

m

*ssepafr°

E-R 9-17
Rakveres Laada 41

töötaja

PÄEV

muruniiduk-traktoreid ja raidertüüpi niidukeid, trimmereidvõsalõikureid, mootorsaage ning muruniidukeid.
Soodsate hindadega müügil uued
-C
murutraktorid, muruniidukid, motoplokid,
trimmerid, võsalõikurid ning mootorsaed.
Asume Rakvere vald Sireli tee 3 (Tapa tee ristis)!
Tel 5037 729, 322 4174 www.saed.ee

erimööbeLee

Paigaldus

lg

Müügil rikkalik valik heas korras kasutatud

KÖÖGIMÖÖBEL
GARDEROOBID
KONTORID
MUU MÖÖBEL

Valmistamine

võimeid

kahju
Kui

Koera võiks isegi siis koolita-

Telli: 55 OOO 87
e-klri: info@koliauto.ee
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kogu tööandjale

peaastal suure koguse narkootikume, mis olid heina-

Koliauto t*

taja

sel on peamine tuvastada
tekkinud kahju suurus ning
töötaja süü vorm. Süü vormideks on hooletus, raske
hooletus ja tahtlus. Hooletuseks saab lugeda olukorda,

neile, kel kodus koer kasvamas?

Nacho osalenud raskete kur-

töötaja tööga seotud tavalisi

riske, töötaja väljaõpet, töötaja ametialaseid teadmisi, töö-

Hüvitamisele kuuluva kah-

Millised

Mõni aasta tagasi oli probleem Tapa erikooli poiste ärajooksmistega, siis pidas Nacho jooksikudkinni. Lisaks on

dades ning töö iseloomust tu-

leneva vajaliku hoolsusega.
hoolsuse
määra
Vajaliku
kindlakstegemisel tuleb arvestada tööandja tegevuse ja

jusumma kindlaksmäärami-

tis jälje üles ja leidis mehe

sisse peidetud.

tükk, milline sisaldab õigusnorme nii tööandjale tekitatud kahju hüvitamise kui ka

tub tekitatud kahju hindamipaljuski juhtunu asjaolude
täpsemast hindamisest asjaosaliste, vajadusel ka töövaidne

hi ja koera valmisolek, ka öisel ajal?

võpsikust redutamast. Nacho
leidis juba esimesel väljaõprohu

tööinspektor-jurist Leonid

täielikuks

töötaja poolt, sealjuures sõl-

nende

Tööinspektsiooni

kahju)

hüvitamiseks ei ole täielikult
põhjendatud. Reaalsem on
tööandjale tekkinud varalise
kahju osaline hüvitamine

Milline peab olema koeraju-

panija varjus võssa. Koer võt-

maal

lubas

töötaja töötasust kinnipidamise ehk tasaarvestuse osas.

Enam ei helistata suvaliselt

osanud enam koju tagasi
minna. Samuti on ta otsinud
kodust ära jooksnud lapsi.
Tänu talle sai päästetud üks
nooruk, kes läks metsa enesetapumõtetega. Veel sai Nero
kätte ühe vahialuse, kes omal

Vastab

ning

tekkinud

sisse lülitada

ning külmikusse pandud
toiduained sulasid üles.
Tööandja leidis esmaspäeva
hommikul riknenud toidu-

sündmuskohal?

hetuse lõppedes tuleb üks ja-

tatud asjaolude hindamisest
kogumis.
Eelnevast nähtub, et tööandja
nõue talle tekitatud varalise
kahju (toiduainete sulamisest

na ühes toitlustusasutuses.

jategijate kinnipidamisel.

käik ette võtta. Ka päevase va-

9

002

Sissepääs hoovi poolt.
Tel 5567 7790

info@kullatibu.ee
www.kuliatibu.ee

irell5559158577iü5-3:48i89iH9>»3-25f892.4
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Pätsi leiva lugu sattus näidendisse
Veel kolm ja pool aastat tagasi ei osanud keegi aimata, et Lääne-Virumaal pandi ühe innovaatilise näitemänguga alus uuele ja edukale õppemetoodikale,
mille kaudu õpetada noortele ettevõtlikkust. Just nii
kaugele ulatuvadki Ettevõtlusteater MTÜ juured.
Katrin Kivi
„Ettevõtlusteater on uudne,
muutuvat keskkonda arvestav ja noortele sobiv ettevõt-

ja Priit Vimbergi loo põhjal.

ni põhikoolide ja gümnaasiu-

ret Põld, stsenaariumi kirjutas ja lavastas Heiti Pakk ning

mide õpilaste etteasted ehk

näitlesid Rakvere Raalgümnaasiumi Karla kooliteatri 9.

Ette mängitakse 9 etendust,
muuhulgas mängivad õpetli-

klassi noored draamaõpetaja

ku loo leivateost ja ettevõtte

analüüsib viieliikmeline zhü-

rii, kuhu kuuluvad oma ala
professionaalid teatriinimes-

stseeni mängisime ka Istan-

2013. aasta mais, kui jõudsi-

test ettevõtjateni.
Üllatusesinejana astub festi-

metoodikaga rah-

me oma

valil üles Noortebänd

Esimene festival toimub
Rakveres
Teine oluline etendus oli järgmisel

kõhukinnitust pakub Rakvere

õppeaastal valminud

ebakind-

Ettevõtlusteatri pilootetendus Tark maja tark äri, RRG Kooliteater Karla, ENTRUM
ÖÖses sioon 2013. aasta jaanuaris.

-

tutvuda

ka

Ettevõtlusteater

MTÜ kodulehel.

Aasta-aastalt on

ettevõtlus-

teatri metoodika, mis on ka
registreeritud

kaubamärk,

populaarsust kogunud. Täna
on ettevõtlusteatri truppe

kodumaad,
alustatud
koostööd onnäiteks Ukrainaga.

et

olu. et 22. mai toimubRakve„Õpime ettevõtlure
festival
Kultuurikeskuses
esimene

alustavad kõige nooremad
ehk lasteaedade ja algklasside

ettevõtmisega,
vabariiklik

näitab asja-

nurgadiivanvoodi

mitmetes koolides üle Eesti.

õpilased, vaatajateni jõuavad

etendused presidendi vastu-

huvi tuntud ka väljastpoolt

võtust kuni edukate ettevõt-

komplekt

3+1+1

730.-

kolmes vanuseastmes. Päeva

ettevõtlusteatrite

SELINA

950.-

MINIJA

575.-

nurgadiivanvoodi

tudengitest

CAMEL

760.-

nurgadiivanvoodi

3+1+1

SORENTO

730.-

nurgadiivanvoodi

BOSTON M

629.-

nurgadiivanvoodi

nurgadiivanvoodi

199.kušett

RAMUNE

399.-

diivanvoodi

TYRA

270.-

diivanvoodi

FLORIDA

189.-

diivanvoodi

SONATA

KONTORITOOLID

425.-

diivanvoodi

voodi

RECORD

kapp

esik

OZYRYZ

CARLA

TOSSA

219.-

160x200

DAINA
voodi

al.

120.-

MADRATSID

al.

80x200

köök MORENO

al.

235.-

49.-

MODENA

köök

159.-

•

al.

89.-

90x200
120x200
140x200
160x200

99.-

180x200

Rakvere Jaama 37 (endine Lille 18) E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 tel.: 53 031 718
•

BELLA
metallvoodi

160x200

269.-329.-

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

•

KAUPLUS
W W W

.

-

kuni

lasteaia õpilasteni, mõistmaks ettevõtjaks olemist ja
ettevõtlusmaailma. Metoodika eesmärk ei ole õpetada kitsalt ettevõtlust, vaid ka ettevõtlikuks olemist. Ettevõtlusteater viib kokku spetsialistid,
ettevõtjad, õpilased ja üliõpilased.

sest“.

Festivalil osalevad esinejad

tegemist

Selle õppemeetodi kohta on

komplekt

VITO

on

kõrgkooli
Foto: erakogu

menuka

See,

FLORIDAkomplekt
GLORIA
KARMELA
929.-525.-699.-

3+1+puf

Teatrikohvik.
Ettevõtlusteater on suunatud

-

-

dus

2014

Raadio 2 eriauhinna pälvinud
Tuli. Päeva juhib armastatud
ajakirjanik ja saatejuht Urmas Vaino ning erimenüüga

vusvahelises
konkurentsis
poolfinaali/ 1 rääkis Põld.

Mattis Lepa ja nutipoti lugu
nud ka käe andmist õpetada. “Click & Grow time to show”,
See tähendab omakorda, kui mille autoriks oli värskelt
väga me kipume oma lapsi Lääne-Viru
Rakenduskõrgmaha suruma." kooli lõpetanud Siiri Kohver.
2013. aasta alguses valmispi- Väga hea vastuvõtu on saalootprojektina esimene etennud ka käesoleva aasta algu“Tark maja tark äri’’ AS ses esietendunud MaksutarYoga asutajate Raivo Raestiku kuse õppefilm, millega saab
veidi

mi 3.a klassi õpilased. Lugu
on sündinudRakvere ettevõtte Päts OÜ tegemiste põhjal.
Festivali etendusi hindab ja

tevõtlusteater lavale tuua.
„Selle etenduse esimese vaatuse kaks finantsteemalist

mise metoodika." ütles üks
idee autoritest Piret Põld.
,,Kasutame mängulist ehk aktiivõppe meetodit, mis tekitab lastes huvi ja annab neile
julgust ideid teoks teha. Koolinoortega koostööd tehes
olen mõistnud, kui hästi lapsed tegelikult hakkama saaennast

sünnist koos tõusude jamõõnadega Rakvere Gümnaasiu-

võimalik igal soovijal oma et-

bulis Global Youth Summitil

guses

lood elust enesest.

Tiina Kippeli juhendamisel.
Ettevõtlusteater MTÜ metoodik Diana Tandru koostas
õpiobjektid. mille alusel oli

likkuse ja ettevõtluse õpeta-

vad. olgugi,
nad võivad
lalt
tunda. et
Nooremate
on tul-al-

jäte edulugudeni. Päeva teises pooles tuuakse vaatajate-

Ettevõtet käis toona koos ekspertidega intervjueerimas Pi-

LADU

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

.

E E
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Prantsuse vaimust, tuulekellast ja vabaluulest
Meenutusi kirjanikust ja tõlkijast Johannes Semperist

Karin Hansson
Johannes Semper sündis 22.
märtsil 1892. aastal Viljandimaal Tuhalaane vallas Pahuvere külas, kus tema isa pidas
pikka aega koolmeistri ametit. Pärimuste järgi õppis tulevane kirjanik lugema jakirjutama juba Saastasena, seda
enamjaolt range õpetajast isa
juhendamisel.

Edasi jätkus Johannese haridustee Pärnu Gümnaasiumis,
mille ta lõpetas 1910. aastal.
Õpingud jätkusid Peterburi
Ülikoolis ja Riia Polütehnilises Instituudis, mille ajal pidas noor Semper aktiivselt
päevikut. Aastatel 1921-1925
täiendas ta end Berliini Ülikoolis ja omandas väga hea
saksa ning prantsuse keele

teemasid kujutavast kunstist
teatrini.

kandis pealkirja „Kalevipoja

esikkogust

Tema

rahvaluule-motiivide

“Pierrot“. mis ilmus 1917.

vabaluule meistrile ette liig-

laulikuks

huvitatud kuni oma elu lõpu-

set kiirustamist värsimõõdu

koostamisel. Selline kriitikavool tekitas Semperis emotsionaalse pahameele.

Kreutzwaldi isiklikud märkmed ja ülestähendused eepose koostamise ajast. Materjali
kogumiseks külastas Semper

Sama aasta novembris astus

mitu korda Rakveret.

ta üles kultuuriseltsi Tarapita

nemaa

Semper taas Pariisi,

Esikluulekogule
järgnesid
.Jäljed liival" ja ajalaulude
kogumik pealkirjaga „Maa- ja
mereveersed rütmid".

enne ära
tidas
kuidk,uid Semper

oma

kirjandus

tööd

sellega,

ei pea

et

kogu

kaugeltki

tõ-

Esimesed kirjanduslikud katsetused tegi Semper juba
1910. aastal. Tema esimesed

Alates 1917. aastast oli Johanja põlvkondade- vahelistest
nes Semper Asutava Kogu liisuhetest.
Semper avaldas kolm novellige, kuid selle asemel, et poliitilist ja teaduslikku karjääri kogu. Tuntumad nendest olid
teha. pühendus
ta täielikult
kirjandusele,
avaldades
lühi- „Hiina kett“ ja „Ellinor“. Mõ-

eest seisja. Varases loomingus

Sem-

per juba väljakujunenud stiili
viljelemist. Ta kujutas palju
maalähedusest, rannarahvast

Noor-Eesti ja lemad väärisid tähelepanu

kogudes rahvajutte

oma vaba, kuid ladusa

kosimis-

test. Selline teemavalik hämmastas

sine olema.

Proosaloomingusjätkas

keele-

kasutuse tõttu.

väga tolleaegseid krii-

Semper

avaldas rohkesti ka

käsitles ta oma luuletustes

kirjanduskriitilisi

artikleid.

Olles vaimustuses prantsuse
varasemate autorite teostest,

sealhulgas Pierre Abelardi vabavärsist ja Jean de La Fontaine'! valmidest, leidis Semper.

et iga autor pidi oma väljenduses täiesti vaba olema. En-

da kaasaegsetele heitis Semper ette aga tuimust lausetes,
millel tema arvates ei olevat

nägu.

Johannes Semper hindas rahvaluulet. 1924. aastal ilmus
tema sulest kirjanduslik uurimus Kalevipoja teemadel. See

Nägemise kontroll prillitellijatele TASUTA
15., 23. mai
Eelregistreerimine telefonil 322 3354

I

EO

%

Eesti Optik

TERVE EESTI
VAATAB
JA NÄEB!

T-R9-18
L 9 -14
Rakvere,
Tallinna tn 16

oma

kirjel-

silmaga

näha, kui tõsisema

tõlketöö kallale asus. Aastatel
1916-1927 elas ta Pariisis.
Alates 1930. aastast töötas Johannes

Semper

üldesteetika

stilistika õppejõuna Tartu
Ülikoolis. Selle kõige kõrvalt

ja

ajakirja Looming
töötas
toimetajana ning pidas kulta

valmi
gu"

kirjutatud

pealkirjaga „Siga ja kä-

ning „Vaene kirubalati

vaesust".
oma
kivi
„Kivi
esikromaani
peale",
järgnesid
romaanid
1963.
aastal
avaldas
Semper
,,

Armukadedus" (1964)

ja

Semper

eriti hoolikas

tegelas-

loomisel. Karakterid
pidid olema ehedad, otse
elust võetud. Näiteks romaa„Kivi kivi peale" peategelani

seks oli

noor.

elluastuv arhi-

tekt, kes fašistlikult Saksamaalt väljaaetuna Eestisse

jõudes hellitas lootusi oma
võimete ja oskuste täielikuks
rakendamiseks. Kuid
sattus ta vastuollu võimul oleva
siin

kodanlusega.
Semper

armastas

ro-

tuuriseltsis

Tarapita kirjanduskriitikateemalisi loenguid.

maanides kujutada noori, ellu astuvaid tulise hingega

Igale kokkusaamisele võtnud
ta kaasa kimbu valgeid nelke

seda olenemata aastaajast.

isiksusi. Inimene elavat ju
vaid üks kord. tõdes ta.
1968. aastal haigestus Johan-

ja

õiget kirjanduslikku tegu ega

tiivustatuna tõlkis ta eesti

kujude

datud paigad

ves. 1922. aastal ilmunud luulekogu ..Päike rentslis" sisaldas muuhulgas ühte pikemat

kõi-

rik Pariisis”. Teos tekitas temas sellist vaimustust, et ta
otsustas kõik romaanis

tas Semperit juba lapsepõl-

arvates

..Punased nelgid" (1965).
Romaanide kirjutamisel oli

Hugo

Maa- ning mereteema huvi-

tema

et tõlkida
eesti keelde Victor
klassikaline teos „Jumalaema ki-

Kirjanduskriitikast ja
„Kalevipojast“

Semper oli tuline vabavärsi

aasta kevadel sõitis

1924.

peatama."

Vabaluulest ja
tuulekelladest

rapita tegevuses.

jäi siis-

õhkus

keelde kaks lastele

kultuuri-

armastuseks

ja eelkõige
Prantsusmaa
ki
pealinn.
selle

ma olen võimetu seda voolu

jutte ajakirjale

dest

suuremaid

jäägituks

poolt, justkui paisu tagant ja

„Tuule-

Victor Hugo ja Jean de La

elu ajal reisis Semper
palju, külastades nii Saksalinnu,
maad. Moldovat.
mitmeid Ve-ja
kuid tema igaveseks

Kui luule on kunst, siis on see
nagu helin ja see tuleb seest-

ni. Ta pidas aktiivselt kirjavahetust sealsete kultuuri- ja
ühiskonna- tegelastega, kuid
kõige enam huvitasid teda
ge rohkem prantsuslikku
teosed, sest nenFontaine'!
vaimu. La Fontained loomingust

Oma

lesse kergekäeliselt suhtuma?

poeemi pealkirjaga

kutsutud

Valged nelgid
ja reisihimu

aastakoosolekul ja tõdes järgmist; ..Luule loomine on
kunst. Miks peaksin ma sel-

oskuse.

Noor-Eesti. Samal ajal osales
ta aktiivselt kultuuriseltsi Ta-

test koosneva komisjoni.
1944. aastal kirjutas ta sõnad

Eesti NSV hümnile, mille meloodia autoriks oli Gustav Ernesaks.
Pariisis toimuvast oli Semper

kellad". milles Semper tunnistas, et meri ja tuul olevat
tema igavesed sõbrad.

vabavärsid avaldati ajakirjas

ana-

lüüs” ja oli üks ainulaadsemaid selleteemalisi teoseid
tol ajal. Raamatu koostamisel
huvitasid teda eelkõige Viru

aastal, õhkus positiivset vaadet elule ja värvikirevust. Siiski heitsid kriitikud tulevasele

põhjen-

Eesti mõtte-ja kodulugu
on täis kirjanikke, kes vai
davad üllatavalt hästi vabaluule kunsti. Sarja täna
ses osas tuleb juttu vabaluule meistrist, andekast
tõlkjast ja Prantsusmaa
austajast Johannes Semperist.

Üks

tema hobidest olnud lõi-

kelillede, eriti nelkide kasva-

tamine

ja
Romaanidest

hooldus.

ja prantsu-

sepärasest

vaimust

1940. aastal liitus ta Eestimaa

Kommunistliku Parteiga ja
kuulus haridusministrina Jovaneist, kes
litsusse. Ta oli
augustis 1940 algatas nnkahhannesVares-Barbaruse
üks

julikeraamatute

nes

Semper tõsisesse soolehaigusesse ega taastunud sel-

spetsiaalse, kirj andus tegejas-

enam. Tohtrid

lest

kirjanikule

määrasid

küll range dieedi,

mees

kuid head toituhindav

pidanud sellestkinni.
Johannes Semper suri oma

ei

kodus Tallinnas 21. veebruaril
1970.

aastal. Tema

loomingu

kõrgaega jäävad

meenutama

reisikirju,

nimekirjade

koostamise, luues selleks

oma

mis

tänaseni
hulk vabavärsse,

novelle

ja jutustusi,

avaldatud

on

12

köites

pealkirjaga ..Kogutud teosed".
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Teine maailmasõda

Punamonumendi juures
korraldati mälestustseremoonia
9. mail tähistati ka Rakveres 70 aasta möödumist

Teisest maailmasõjast.
91 aastane sõjaveteran asetas punamonumendi jalamile värisevate raugakätega lillekimbu, et mälestada
sõjas langenud ja manala
teele lahkunud rindekaaslasi.
Ülle Kask
Igal kevadel, 9. mail kogunevad Rakvere Koidula tänava

punamonumendi

juurde

Suure Isamaasõja

veteranid

ja teised enamasti vene rahkodanikud,
Valentina
vusest
Gvozdeva.
et tähistateranide Ühingu esinaine,
poleühinrääkis, et varsti
enam
Virumaa
da

Sõjave-

võidupüha.

mitte

ühtegi

“Meie

Lääne-

veterani

elus.

on praegu veel 29 liiget.
Iga päev keegi sureb, möödugus

nud aastal elas

Tapal

14 sõja-

veteranist meest-naist, nüüd
aga ainult viis,- ütles
“Ärge

ta.

arvake, et ainult venelased
’

kuuluvad veteranide ühingusse, on ka eestlasi,- ’ lisas
sõnakas naine, kes kohaletulnuile

Partei

Georgi

linte

suunas
rääkis,

Gvozdeva
ausamba juurde

jagas.

Eestisse
et tema tuli
oma vetera-

Teise maailmasõja mälestusmiiting punamonumendi juures.

nist isa mälestama. “Näete,
panin monumendi juurde isa
pildi koos lilledega,” ütles ta.
Naine kõneles, et tema isa
pääses rindelt 1944. aastal,
mil suunati partei käsul
Narva raudteed üles ehitama.
“Isale anti kätte tööraamat,
kuhu oli kirjutatud juba sisse,
ta

on alaliselt komandeeriEestisse elama ja tööle
tollal juparteile ja valitsusele vastu hakata ei tohti-

et

ta

tud

ning

nud. Kui 1953. aastal vanaisa

suri ja isa tahtis Venemaale
öeldi talle, et
luba ei anta. ja nii on kogu
tagasi minna,

Foto: Ülle Kask

pere tänaseni Eestisse jää-

pides Leningradi blokaadi jäi.

lastust japalvetas Teises maa-

nud,” rääkis Valentina Gvoz-

“Rohkem kui aasta tuli vastu

ilmasõjas nii võitjate kui kao-

deva.
91 aastane veteran Mihhail
Rõnok, rind ordeneid täis, oli
tulnud Kundast, et mälestada
oma vendi, nagu ta sõjakaaslasi nimetas. “Olen siin mälestusmärgi juures käinud
kõik sõjajärgsed aastad, mil
veteranidele korraldati pidu-

pidada, enne kui imekombel
Laadoga järve kaudu blokaadist välja murdsime,” rääkis
ta. “Hiljem sõdisin 122. Eesti
laskurdiviisis Berliinini välja
ja eestlastest vennad-sõjakaaslased kutsusid mind Ees-

tajate poolel võidelnud ja
surnud kümnete miljonite

sid, ja ka uue Eesti riigikorra

Rakvere õigeusu preester isa

ajal, aga järgmistkevadet vist
enam ei näe,” ütles eakas

Aleksei viis keskpäeval läbi
mälestusjumalateenistuse.
Õigeusu kombe kohaselt lauldes ning viirukipanni viibuta-

mees, pühkides kepile toetu-

des silmanurgast pisaraid.
Rõnok

jutustas, kuidas

ta

noore poisina sõjakoolis õp-

tisse elama. Nõnda ma 1945.

aastal Kundasse sattusin.”

des õnnistas ta kõiki kohale-

tulnuid. Palus Issandalt ha-

inimeste eest.

Teine

maailmasõda

lõppes

Euroopas 8. mail 1945 ja sel
päeval tähistavad lääneriigid
sõja lõppu. Venemaa koos
enamiku Sõltumatute Riikide
Ühenduse liikmetega tähistab võidupüha aga 9. mail.
ÜRO otsustas 2005. aastal
kuulutada mõlemad kuupäevad Teise maailmasõja ohvrite mälestamise ja lepituse

NORTSU TEE 2, RAKVERE

NSV Liidu nõudmisel sõlmiti

der; Ameerika Ühendriikide

9. mail 1945 (Moskva aja järgi) Berliinis Saksa riigi kapitulatsiooniakt.
Eelnevale.
Prantsusmaal Reimsis koostatud aktile, polnud NSVL alla
kirjutanud.
Berliinis kirjutasid kapitulat-

nimel kindral Carl Spaatz;
Prantsusmaa nimel Jean de
Lattre de Tassigny; Saksa riigi
nimel Relvajõudude Ülemjuhatuse (OKW) ülem kindralfeldmarssal Wilhelm Keitel,
Merevägede (Kriegsmarine)

siooniaktile

•

Hooldus

•

Remont

•

Hans-Georg

von Friedeburg, Õhuvägede
(Luftwaffe) ülem kindraloo-

berst Hans-Jürgen Stumpff.

ES

alticOÜ

Taevalik katus

Sillastend • Diagnostika

Automaatkäigukastide dünaamiline õlivahetus

Üldehitusmaterjalide Tootjate Esindus
www.tootjateesindus.ee

KATUSED • VIHMAVEESÜSTEEMID KATUSETARVIKUD ERIKUJULISED PLEKID
FASSAADID UKSED* AKNAD SOOJUSTUS PLEKI KANTIMINE
•

•

•

•TOOTMINE

www.biociar.ee

•

•

•

•

MÜÜK

•

PAIGALDUS

KEVADKAMPAANIA!

TASUTA

Euroopa kvaliteet, soodsad hinnad,

allahindlus IQ%

kindraladmiral

WECKMÄN

•

Selle kupongi esitajale

järgmised

NORTSU TEE 2, RAKVERE

reoveepuhastusseadmed

Info tol. 53 796015 j> 50 72 412

alla

osapooled: NSV Liidu nimel
marssal Georgi ukov; Ühendkuningriigi nimel Briti Õhu-

BIOCLAR
HÜÜh, paigaldus ja hooldus.

vägede marssal Arthur Ted-

päevadeks.

Teine maailmasõda

AVATUD
+

SÕIDUKI TEHNILINE KONTROLL

E-R 9:00-18:00

372 522 8441

L 10:00-15:00

rakvereautohooldus@gmail.com

SOODSAD HINNAD!
AVATUD E-R 9:00-18:00 L 10:00-15:00
info.weckman@gmail.com
ambaltic@gmail.com
+

372 50 60 781

+

372 5127 619
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Lõviosa koolilastest suutis
suitsupriiks jääda
on

Kolmeteistkümnendat korda

programmiga

toimunud kooliõpilaste ennetusprogrammi lõpetas sel

õpilastele motiveeriv jaõpilased on patustamise korral ausad. „Meil näiteks langes üks
klass tänavu ära seepärast, et
nad olid ise ausad. Üks poiss
oli suitsetanud ja kaasõpilased ütlesid, et meie enam ei

Soomest 1989. aastal alguse
saanud võistlus „Suitsuprii
klass" on Euroopas üks levinumaid noortele suunatud
suitsetamisvastaseid
ennetusprogramme. Tubakatoodetest eemalehoidmiseks ei

jätka.“

kasutata

aastal suitsupriina Lääne-Vi-

rumaa 35 klassi ehk 85 protsenti kõigist alustanuist.

Oktoobris liitus ennetusprogrammiga Lääne-Virumaal 41
klassi 12 koolist, kokku 550
õpilast. Osaleda võisid õpilased 4.-12. klassini koos klassi-

juhatajaga. Kuus kuud kestnud võistluse lõpetas suitsupriina 35 klassi 449 õpilasega.
Võistluse olid sunnitud katklassi, kuna
kõik õpilased ei suutnud tukestama

kuus

bakatoodetest loobuda.

liitumine

klassil.

hirmu

tekitamise

Motivaatorina tõi Andresson

meetodit, vaid hoopis sooviesile
rahalisi
tavat käitumisviisi ehk tunpreemiaid.
nustatakse mittesuitsetamist.
„Meie kooli on tulnud praktiliselt igal aastal auhind ja eksKuna teismeeas on klassikursioonidel kulub see näikaaslaste ja sõprade mõju
teks bussi rendile." kõige suurem, siis peaksid
Ennetusprogrammi edukalt mittesuitsetavad klassikaasläbinud klasside vahel loosis lased mõjutama teisi suitseTervise Arengu Instituut välja tamist üldse mitte alustama
18 rahalist preemiat väärtu-

või maha jätma.

klassi võistluse edukad lõpe-

ses 270 eurot, mida iga klass

tajad olid Kadrina Keskkooli

saab kasutada ühise matka,

4.c, 6.a, 6.b. 6.c. 7.c ja 8.c
klass. Kunda Ühisgümnaa-

ekskursiooni, muuseumikülastuse või muu toreda ette-

Programmis osalevad õpilased on oma allkirjaga lubanud jääda kogu võistluse perioodi ehk kuus kuud
ok-

5.a, 6.b, 7.a
siumi Põhikooli
10. klass.
klass.
ja 7.
4. ja

võtmise läbiviimiseks. Pree-

toobrist aprillini

mia sai ka Kadrina keskkooli

Simuna Kooli 8. klass,
Tamsalu Gümnaasiumi 7.a

7.c klass.

baks. Lisaks suitsetamisele ei
tohi tarvitadaka muid suitsuvabu tubakatooteid ega teha
vesipiipu või e-sigaretti.

suitsuprii

Lääne-Virumaa

Lasila

Põlula kooli 4., 5.

ja 6. klass,

Maakonna kõigi edukalt lõklass. Tapa Vene Gümnaasiu- petanute vahel loositi välja ka
5.a, 7.a ja 8.a klass. Vasta neli rahalist preemiat suuruKooli7.a,
6. klass.
ja 10. klass. sega 66 eurot, mida klassid
8.a, 9.aVinni-Pajusti
mi

Gümnaasiumi

Vinni-Pajusti

7..

ja

8.

9.

Gümnaasiumi

huvijuht Terje Andresson
kommenteeris, et ennetus-

Ennetusprogrammi

tubakava-

kursiooni või muu toreda
klassiürituse korraldamiseks.

dendajad.

Loosiõnne oli seekord Vin-

n

<Al >Äi l
■

1

«j—iriu

V

1JL

*

avalike suhete peaspetsialist

Juuksevärvid

Uus kaup!

Naiste kaabud ja
suvemütsid

Meeste lühikesed"' 1

Uus kaup!
La"stelia

naisteŠrL etuusid
3i

Üuy

Uus kaup!

BT Ratastel

~

f

kaup®

a

■

nnpkntir!
I poekotid

Uus (õ
jr.*
kaup! tr*.*

|

Väga soodne hind!

e-r

g-is

p

io-ie

Tel: 32 23 908

NIVEA tooted
3E3

rrrri

PHILIPS pardlid
meestele

Uus kaup!

Uus kaup!

Rahakotid meestele ja
naistele

vood

■s
m

Suur valik!

BEKA pannid ja klaaskaaned

BEKA

Süurwalik!

Laada 18
Rakvere

4

Uus kaup!

*

0

Kristel Kitsing
Lääne-Viru Maavalitsuse

Sisupadjad

püksid

ja kali
1,5L

dades maavalitsuste tervisee-

ni-Pajusti Gümnaasiumi 4.
klassil. Võsu Kooli 7. klassil,
Lasila Põhikooli 4. klassil ja
Tapa Vene Gümnaasiumi 5.a

o

ts L

9

TURUTARE

Padjad ja tekidi

limonaad

«.AJiASrUnOC*

.tl

koordi-

saavad kasutada matka, eks-

4., 5.a, 5.b, 6.a,

a

-

-

neerib üle-eestiliselt Tervise
Arengu Instituut ja maakon-

6.b,

Võsu Kooli 4.. 5.-6.,
klass.

TOIDUKAUBAD

TURUT

Suur valik!

Registreeri endale tasuta
kliendikaart ja saad ALATI
tavahinnaga kaubale
-10%

TAXFREE!

GlobalBlue

13
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Kõik pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub! Piltidel on illustratiivne tähendus! Vaata lisaks
*

pakkumisi koduleheküljelt: www.ogelektra.ee

TOIDUKAUBAD

i Mi i
*

15-17.05

15-18.05

Keeduuorst
latsekese

Toodetel on müügipiirang ühe osto kohta!

Kirss-ploomtomat

(punane) 250g

kg

jHEfl
2.S8 HIND

1.98

0.54

nädalõpukmise

2.16 €/kg

Batoonikesed Kaseke
150g
Kalev

Kohupiimapasta
300g / 2 sorti

Tere

o!68 W
2.27 €/kg

J

Hele õlu Karl Friedrich

POIvikud

lehtpuusüsi

5%, 20 x 0,5L (kast)

Gamba
20den
2 paari

Grllllstl

Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib --'^cy jT
kahjustada Teie temšt.Hjwr|tT?l

1.13

10.48$

5.60 €/kg

1.05

0.58

€/L

kg

HEA
248 HIND

0.78

0.84

j

Kartul (varajane)

15L

fl

0.13 €/L

0.29 €/paar

7
lemmiklooma

Õlleuorst
juustuga

söödamaterjal (hakkliha

1 kg

kont külmutatud)

Rapsiõli

Kodune sink
1 kg

Oliuia
1L

*

W

kg

2

2

0.24
*

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5kg!

Tomat

Makaronid
la Uina
Premium
(spiraal) 400g

1 kg
*

IHEA1
HIND

o.;
0.55

*

128^.

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5kg!

Kanafilee (maitsestatud)
1 kg

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

*

Ploommektana
jõhvikajook
1L

.

.

jj

Gutta
n

Kapsas (varajane)

V

HEA
HIND

.

kg

-kt..

€/kg

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10kg!

Kaneelisaiake

Pelmeenid

(2tk pakis)
100g

Sibirskiie
(külmutatud)

Emesink
1kg

Cg

g

S

CO

Lõhekonseru
(juurviljadega)
240g 3 sorti
/

i-gj

400g

/f

*

Õun Golden

m JMurtiii

iSZXZl

0.28

nädalõpukmise

lillkapsas

tkg

•

Jttn ■

2

kg

N

■

18-24.05
Lostevorst
Rannarootsi
500g

8-viliahelbed kliidega
Veski-Mati

Eesti juust
(viilutatud)
150g

500g

Pikateralme ms
limor
4x100g

Vanilje

sefiir
250g

15-21.05
2.18

1.48

1.38

0.68

2.76 €/kg k

Rosinakupsised
165g / Kalev

4.53

\

0.3Ö

Vi

0.69

€/kg

1.38 €/kg

0.50

e.38

0.36

0.69

0.90 €/kg

2.76 €/kg

Vanilje-ia kaneelisaiakesed

Pesugeel Rex

Maianidamisnaber

Koeratoit

(külmutatud) ai 320g
Eesti Pagar

1,321/2 sorti J

Zewa Klassik
2 rulli

lasdog
10kg

7^
0.5S

4.34

1.34

11S0

0.36

2.48
l.SSC/L

9.64
€/ru 11

6.66

2.30 €/kg

0.32

Grillsalat
juustuga

kg

3.88

0.89 €/kg

|#A|#|#|| a RABARBERIT. Tel 5346 1561,512 2560. VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699. OÜ Oleg Grossi Talu Annikvere sigala ostab
YICTAIUIF
AU
II AU* kokkuleppehinnaga KVALITEETSET SÖÖDATERAVILJA. Maksmine toimub peale vilja laboratoorset uuringut. Tel; 53 476 567.
.UJIAIVIE

nAdalõpukmise
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Kõik pakkumisedkehtivad kuni kaupa jätkub! Piltidel on illustratiivne tähendus!

Vaata lisaks pakkumisi koduleheküljelt: www.ogelektra.ee

*

15. mai 21. mai

TOIDUKAUBAD
luustuuiiner

-

Armeenia grill-llha Maks&Moorits

toorvorstid

5°0g

Poolsuitsuvorst
Mõisa (viilutatud)

Toorsuitsutatud
seafileesnäkid

(viilutatud)

Lihakombinaat

150g / Rakvere

50g / Rakvere

280g / Nõo

460g / Nõo

Lihakombinaat

Lihakombinaat V

Lihatööstus

Lihatööstus

(J LT-**' L

1.48

"

lu

>

Maamehe sink

Pipratrio

290g / Rakvere

...k74"

1.28
4.41 C/kg

uldne grillvorst soog
annarootsi Lihatööstus

148

iii

23.60 €/kg

Kanasink tilliga (viilutatud)
190g / Tallegg

3.98

23Š

1.18

4.53 €/kg

Käo

1.88

2.78

320g / Tallegg

Mini Nisuleib
500g / Fazer

Juustumuhkel
(4tk) 200g
Fazer

1.19

’

.98

1.98

9.88

Piim
ja 3,5%,

Sulatatud luust
Kaval Ants
400g / Valio

Tomatipüree

2&Š

alU/T/t

2.68

2.18

1.10 C/kg

3.36 C/kg

3.00 C/kg

73 C/kg

5.68 €/kg

Q,

2.75 C/kg

9.55

4.95 C/kg

icrti W

200g
2 sorti

Z'Z\

BS

6.40 €/kg

Hernesupp
(suitsuribilihaga)
560g / Salvest

Kohupiimahõrgutis
(metsmaasikamaitseline)
150g /Valio
dOm

0.72

8.54
3.60 C/kg

Pähklikreem

Biskviitküpsis

Karamellkompvekid

Halvaa

Nutella

Barni
30g / 3 sorti

Bomilla Bon Bon

300g / 2 sorti

8 ‘■"+

1

350g

r-t
ai 3.74 C/kg

500g / 2 sorti

irni

mutel

2.58

aL-2/58

n

2.29 %
6.54 C/kg

pir?a

1.28

ai 490g

/

-

XrM

Jäätis Super Viva
,o

p

Pitsa (külmutatud)

2.90 €/kg

Uärskekapsaborš
J
(veiselihaga)
530g / Salvest

500g / 2 sorti

5.96 €/kg

8.58

1.64 €/kg

Melissa

2.98

6.04 €/kg

6.71 €/kg

Kanapihvid (jahutatud)

3+98

144

8.67 C/kg

2.88 C/kg

3.27 C/kg

1
’

ii

Kohvivalgendaia

Carmen

—

Tallinna kali
1,5L

■i 1

JääteeLipton
(sidruni)

Mineraalvesi
Evian

1,5L

200g
■

■

*

Reklaam 15

lil

TS

8.68

3.40 C/kg

0.45 C/L

ü

Muu piiritusjook

iil

W

0.98

0.88

w,-

Captain Morgan
Spiced Cold

Šampoon Pantene
Nature Fusion
250ml

y

/a

2M

kahjustada Teietervist.

0.76

paVII

35%, 0,7L
Tähelepanu! Tegemistor
alkoholiga. Alkohol võib

1.14

+0.1(5

13.98 JZE&gto* 2.28
i:

■

jJ

9.12 C/L

Nõudepesumasina tabletid
FinishAII-in-1
Max 24tk 451 g
/

m
■W'x
Osti

.

*

4.98
0.21 €/tk

;

+0.10

8.98
0.65 C/L

Pesupulber

Ariel Color

35^

hnlšh

8.98

ui

iÄ

2.58

548
3.91 €/L

Nõudepesuvaheud

Švamm Vileda

Kuivtoit

Fairy Chamomille

(pottide puhastamiseks)

500ml

2+1 tk

Chappi
2,7kg
3 sorti

1.04
1.76 C/L

iii

1.48
0.29 €/tk

:

FAM<il5
GRJCM 1 :

1,4kg

3.18

C/L

'

22.83 C/L

Sensitive
1L

50ml

lAMH il

ÜROl.

15.98

+0.10

Pesugeel Mayeri

IL

14.68

kahjustada Teie tervist.

Original

49.60

Nõudepesumasina geel
Finish AII-in-1
MaxShine&Protect

1.24"

Tähelepanu!Tegemist o
alkoholiga. Alkohol võib

Deodorant Dove

2.48

.

19.97 C/L

C/L

■

Ai

|

|

ViskiThe Famous
Grouse
40%, 0.7L

1*'
itr»

11

flRieL
Cl K I nr

m

''

4.98

3.78

■

1.40 C/kg

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: TURU KAUBAMAJA, Laada 16. Tel 324 4100; RAJA, Ilu pst 2. Tel 322 4360; LX Vilde 6. Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a. Tel 322 3561; KUNGLA, Tallinna 13. Tel 322 3989; Kadrinas: Viru 9, Tel 325 5810; Tapal: TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1. Tel 327 0460; Haljalas: GEA, Võsu 5
Tel 325 1270; Kundas: Kasemäe 12. Tel 322 4700; Tamsalus: PILLE-RIIN, Tehnika 24. Tel 322 3925; Väike-Maaijas: Pikk 9. Tel 326 1140; Rakkes: Faehlmanni 38. Tel 329 1356; Vinnis: EVE, Sõpruse 5. Tel 325 1550; Tobia külas Lepnal: ELEKTRA. Tel 322 4746; Ida-Viiumaal: Kiviõlis: KEVAD, Keskpuiestee 33
Tel 337 4500; Kohtla%Järvel: Outokumpu 13a. Tel 337 5000 ja KALEV, Kalevi 27. Tel 337 3530; Ahtmes: Estonia pst 30a. Tel 337 2880; Aseris: Tehase 23. Tel 337 3033; lisakus: Tartu mnt 55. Tel 337 4000; Jõhvis: Tartu mnt 15a. Tel 33 63 200; Jõgevamaal: Jõgeval: Tähe 10a. Tel 776 2956
Tallinnas: Lastekodu 14. Tel 653 4000; Tammsaare tee 93. Tel 608 8201; Ehitajate tee 41. Tel 679 0666; Paasiku 2a. Tel 602 3000; Ümera 13a. Tel 603 6140; Endla 53. Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21. Tel 601 5733; Kari 3. Tel 609 8380; Majaka 28a. Tel 359 0712; Väike-Ameerika 6. Tel 646 3180; Järveotsa tee 35b
Tel 6 098 222; Randvere tee 115. Tel 660 5060; IDAKESKUS, Punane 16. Tel 601 4200; Raplamaal: Kohilas: Viljandi mnt 3a. Tel 489 8030; Haritumal: Haabneemes: Kaluri tee 3, Viimsi vald. Tel 600 3000; Kuusalus: Mäe 1. Tel 607 6000; Loksal: Rohuaia 6. Tel 600 9200; Maandus: Nurga 3. Tel 600 4654; Jüril:TAMMIKU, Aruküla tee 7. Tel 6091630
Kehras: Kose mnt 7. Tel 601 9770; Keilas: Piiri 5, Tel 609 9120; Paldiskis: Rae 26. Tel 6581200; Järvamaal:Paides: Pikk 25. Tel 387 0007; Türil: Viljandi 13a. Tel 387 8880; JärvaJaanis:Lai 23. Tel 3853313; Koerus: Paide tee 2. Tel 389 7570; Pärnumaal: Vändras: Pämu-Paide mnt 26. Tel 44 39 600. Tartumaal: Tartus: Soola 7. Tel 776 9802.
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Rakvere, Turu plats 5, II korrus
Tel 32 23 601
rakvere@uusmaa.ee

24/7

Helista

www.uusmaa.ee

6 200 300

Kinnisvara nõustamiskeskus aastast 1992

Carmen Lillepea

Andrus Peiel
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

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE
MÜÜA KORTERID

Müüa Pajustis, Linnu 15 kolmandal
korrusel 4-toaline korter. Üldpind
84,8 m2.HIND 28300 EUR.
Helista 5063921 Galli

Väike armas kodu roheluses!
Rakvere vald, Lepna alevik
Hind 39 000 € UUS!
3 tuba, palkmaja 51,4 m², krunt 2 ha,
saun, ait, kelder
Taivi Kask 5567 1233

Kodu Rakvere lähedal!
Näpi alevik, Näpi tee 6
Hind 24 900 €
4 tuba, 62 m²,
renoveeritud maja
Nele Lauk 5697 5217

Müüa Võsul Mere tänaval 4-toaline
m a j a . Ma j a a s u b m e r e l i g i d al .
Üldpind 148,6 m2, krunt 1601 m2.
HIND 95000 EUR.
Helista 53331805 Olev

Tel 5346 8877

Andrus.Peiel@arcovara.ee

Carmen.Lillepea@arcovara.ee

|

Tel 324 0888

|

www.arcovara.ee/rakvere

MÜÜA MAJA

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

SAUE

KÜTI TN 9, RAKVERE
Hind 49 900
4 tuba
II korrus välja ehitamata
garaaž, saun, kuur
Andrus Peiel,
aed
tel 527 1011
€

•

Kena kompleks, privaatne metsaveer!
Haljala vald, Idavere küla
Hind 37 990 € UUS HIND!
Kinnistu 16 900 m², maja-abihoone
(saun), keskküte, ait-kelder.
Margus Punane 504 9998

•

•

•

•

•

•

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

Müüa talumaja Vinni vallas Angusel.
Krundi pind 12000 m2, üldpind 360
m2. HIND 19000 EUR.
Helista 53331805 Olev

PÕLLU TN 9, SÕMERU
•

•

Mü ü a i lu s v ä i k e ma ja R a kv e re
äärelinnas Heina tänaval. Üldpind
88 m2, krunt 1218 m2. HIND 108000
EUR. Helista 5530227 Eino

Avara planeeringuga korter Sõmerul!
Puiestee 13, Sõmeru alevik
Hind 23 500 € UUS HIND!
3 tuba, 59 m²,
korrus 3/3
Nele Lauk 5697 5217

Palkmaja parimas paigas!

•

Vihula vald, Karula küla
Hind 21 990 € UUS HIND!
Kinnistu 5475 m², 63 m², 2 tuba,
köök, abihoone.
Margus Punane 504 9998

II korrus
Hind 24 000 €
hea seisukord
korter maja keskel
Andrus Peiel,
läbi maja planeering tel 527 1011

ROHUAIA 19, RAKVERE
•

•

uued uksed-aknad
sisehoov

•

korrusel 2-toaline korter. Üldpind
49,5 m2. HIND 6500 EUR.
Helista 5063921 Galli

Müü a p r i vaa t ses asu k o h as ,
Rakvere kesklinna lähedal Silla 6a
ridaelamuboks. Üldpind 167,6m2,
krunt 382 m2. HIND 79000 EUR.
Helista 5530227 Eino

RENTIDA KORTERID
JA ÄRIPINNAD

•

Ilus ahjukü~ega korter!
Roodevälja küla, Arkna tee 5
Hind 15 750
2 tuba, korrus 1/2, aiamaa võimalus,
uus el.süsteem ja torud, nat. parke~
Eve Kalm 5623 1534
€

Kodu mõisa lähedal!
Vihula vald, Sagadi küla
Hind 42 990 € UUS HIND!
Kinnistu 2,56 ha, 90 m², wc, boiler,
uus katus ja aknad.
Margus Punane 504 9998

•

läbi maja planeering tel

JAAMA 2, VÄIKE-MAARJA
•

•

•

•

UUS HIND! Müüa Rakveres Koidula
2 kolmandal kor ru sel 3-toaline
korter. Üldpind 49 m2. HIND 29500
EUR. Helista 5530227 Eino

MÜÜA MAJAD

Müüa Venevere keskusest ca 2 km
kaugusel pr ivaatses kohas heas
k o r ra s t al u maja, a i d a, k a e vu ja
lagunemisohus kuuriga. Üldpind
82,7 m2, krundi pind 4684 m2. HIND
21000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa maja looduslikultkaunis kohas
Põlulas. Üldpind 80 m2, krunt 5000
m2. HIND 17000 EUR.
Helista 53331805 Olev

planeering läbi maja

•

Üürile anda Rakvere kesklinnas
Võidu tänaval erinevas suuruses
kortereid. Kortereid on nii ahiküttega
kui ka keskküttega. HINNAD 160-200
EUR. Helista 5233830 Lisete

•

Mõnus suvekodu!
Vihula vald, Eisma küla
Hind 46 200 €
5 tuba, 83 m2, krunt 1891 m2, saun,
garaaž, Eisma liivarandade läheduses
Eve Kalm 5623 1534

Majakene mere ääres!
Vihula vald, Vergi küla
Hind 59 900 € UUS HIND 54 900 €!
Kinnistu 1398 m² kauni kiviaia ja~igiga,
maja netopind 38 m², mereni ca 80 m.

•

•

Hea hinnaga uus kodu!
Sõmeru vald, Ubja küla
Hind 19 900 € UUS!
Kinnistu 1400 m², maja netopind 62,1
m², 3 tuba, köök, sahver, tsentr. vesi
Triinu Heinluht 5391 0678

Kodu südalinnas!
Rakvere, Veski 5
Hind 69 000 € UUS HIND!
5 tuba, kivimaja 168 m²,
krunt 710 m², garaaž
Taivi Kask 5567 1233

•

EUR. Helista 5233830 Lisete

•

Margus Punane

Triinu Heinluht

Tõnu Kuhi

Taivi Kask

Nele Lauk

Tel 504 9998

Tel 5391 0678

Tel 502 2114

Tel 5567 1233

Tel 5697 5217

tegevjuht

maakler, hindaja

kutseline hindaja

kutseline maakler maakler

Eve Kalm
•

JM).

LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE KODULEHELT!

Head pakkumised Kroonikeskuse I korrusel
Telefon 327 0670 info@virumaainvest.ee www.virumaainvest.ee

•

eriline arhitektuur
Hind 320 000 €
maakividest abihoone
8 tuba, 2 korrust
Carmen Lillepea
saun, veranda
tel 5346 8877

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

Tel 5623 1534
maakler

kinnistu 780 m²
Hind 16 500 €
Peipsi järveni ca 280 m
Andrus Peiel,
aed, oma kaev
tel 527 1011
saun, kuur

•

•

•

•

•

•

VIITNA TEE 3, KADRINA
ahjuküte
Hind 8300 €
WC-duširuum koos
Silja Juursalu,
elektriboiler
tel 523 2661
aknad vahetatud

L. KOIDULA 6, RAKVERE
Hind 28 900 €
I korrus, kesklinn
uus torustik ja el.süsteem
Carmen Lillepea
laminaatparektt
pakettaknad, kelder tel 5346 8877

MÜÜA MAJA

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

Üürile anda äriruumid Rakveres,
Rägavere 35 teiselkorrusel. Suuruses
12 m2, 20m2, ja 50m2. HINNAD: 12
m2 60 EUR, 20m2 80 EUR ja 50m2145

METS

•

LOHUSUU KÜLA

•

PÕLD,

•

MÜÜA ELAMUMAA

•

m2. HIND 200 EUR.
Helista 5233830 Lisete

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA (MAJA, KORTER,

rõdu
Andrus Peiel,
otsasein soojustatud tel 527 1011

ANGUSE, VINNI VALD
•

Triinu Heinluht 5391 0678

Üürile anda 2-toalinekorter Rakveres
Võidu 51 teisel korrusel. Üldpind 39,9

ÜÜRILE ANDA 1~3 AHI~JA KESKKÜTTEGA KORTERID!
53331805 OLEV; LISETE 5233830

Hind 31 000 €

hea asukoht
Hind 7000 €
elektriküte, õhksoojuspump
uued aknad
Carmen Lillepea
madalad kom.kulud tel 5346 8877

MÜÜA MAJA

ROHUAIA TN 22, RAKVERE
IV korrus

5346 8877

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

•

Carmen Lillepea

laminaatparkett

•

LAADA TN 6, RAKVERE
III korrus
Hind 22 000 €
rõdu, mööbli võimalus
Andrus Peiel,
vaade Vallimäele
tel 527 1011
hea asukoht

Hind 31 000 €

•

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

•

Müüa Kundas, Kasemäe 14 teisel

13, RAKVERE

hea ruumilahendus
Hind 22 000 €
avar esik, garderoob
köögiaken vahetatud Carmen Lillepea
madalad kom.kulud tel 5346 8877

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

•

Müüa Huljal, Tõnismäe 21 esimesel
korrusel 4-toaline korter. Üldpind 89
m2. HIND 12600 EUR.
Helista 5063921 Galli

Maakler

Tel 527 1011

Laada 14

•

Luksuslik kodu Kakumäe külas!
Kakumäe küla, Kodukaku 7
Hind 135 000 € UUS!
5 tuba, 300 m²,
talveaed, garaaž
Nele Lauk 5697 5217
Müüa 2-toaline korter Rakvere südalinnas F. G. Adoffi 12. Korter asub
viiendal korrusel. Üldpind 49,6 m2.
HIND 28500 EUR.
Helista 5063921 Galli

Maakler

•

•

•

•

AMBLA TEE 12, AMBLA VALD
planeering
Hind 60 000 €

avar

heas seisukorras
puuküte, kelder, saun Silja Juursalu
tel 523 2661
uued aknad

Kuulutaja reede, 15. mai 2015

Kuulutused

Mü ü a 1 t o a l i n e a h ik ü tt e g a
korter koos 3 m3 puudega. Vesi
ja k a n a l i s a t s i o o n s e e s. A s ub
Mäekalda 10, kõrval on terviserada
ja tammik. Uusboiler. Hind 10 000
Tel 5567 1672

S o ovin osta remonti vajava
g a r a a ž i R a kv ere s v õ i L ä ä n e
Virumaal. Tel 5550 0588

•

-

O Ü ESTEST PR
OSTAB
metsa-ja põllumaad.

Müüa 1toaline ahiküttega korter
Rakveres. Hind 14 200 €. Info tel
5333 3651
•

info@est-land.ee

Müüa maja Näpil Kuuse tn 7.
Tel 5054 575
•

Müüa talumaja 8 km Rakverest.
Maad 3,5 ha (27202:001:0090). Tel
5694 6444

OÜ Netcom
Baltic Kinnisvara

Müüa maamaja Haljala vallas
Tatruse külas. Hind 25 000 €. Tel
5348 0212
•

Müüa 2toaline korter (I korrus)
Rakveres, otse omanikult. Hind 25
000 €. Tel 5326 9908
•

Müü a R a k veres 2t oa l i ne
ahiküttega korter (36 m2). Vesi,
kanalisatsioon, vajab remonti.
Hind 15 500 €. Tel 5569 5227, õhtuti
•

Müüa 2toaline ahiküttega suure
rõduga korter renoveeritud majas
Rakveres Ilu pst 6. Korter asub II
korrusel. Vaata pilte kv.ee. Hind
26 700 Tel 5874 5469
•

€.

Müüa 2toaline korter Rakveres
Lennuki tn, III k. üp. 39 m2. Tel
•

5884 1397

Müüa 2toaline korter Kundas.
Hind 4000 €, tingi! Tel 5673 4299
•

Müüa 2toaline päikesepoolne

a hikü tt e g a k or t er A as p eres ,
II kor r us.Korralik ahi. Aknad

kasvuhooned. Hoonete ümber
a i a ga p i i rat u d i l u a e d l i l l e d e,
viljapuude ja marjapõõsastega.
Krundi suurus 7,1 ha. Kinnistu
juurde kuulub kasemets ja haritav
maa. Tel 5660 3761
Müüa suvilaRakvere vallas Päide
külas Metsa 13. Krunt 2400 m2,
500 m2 metsatükk, maja, saun,
garaaž, kaev, naabrivalve. Rakvere
kesklinnast 7 km. Kiirmüük! Hind
29 000 €, tingi! Tel 5551 8067
Mü ü a e l a m u m a a ( 1 3 17
2
m ) K a d r i nas . Ol emas
kõik kommunikatsioonid,
kõrghaljastus. Tel 5052 060
•

•

Müüa 2toaline remonditud
korter Tapa linnas (III korrus).
Hind 8000 €. Info tel. 5110 478
•

Noor pere soovib ostaremonti
v a j a v a 1 4 t oa li se k o r t e r i

•

•

-

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

€.

•

500
O s t a n R a kve re s 1 2 t o ali s e
korteri. Tel 5515 789
•

-

S o ovi n os t a 1 2 t oali s e k . m
korteri. Vesi ja kanalisatsioon
võiks olla sees. Suurim hind 6500
•

Müüa 3toaline korter Tamsalus
2
Ä ä s i 17 ( 65 m ) . K es k m i ne
seisukord. 4/5, rõdu, tsentraalne
soe vesi. Hind 4000 €, tingi! Tel
5551 8067
•

Müüa Kundas 3toaline korter
(59 m2, I k.). Aknad vahetatud,
teenused lähedal, mereni 3 km.
Hind kokkuleppel. Tel 5519 610

-

€.

Asukoht Lääne-Virumaal, kuid

mitte kaugemal kui 10km TallinnaNarva maanteelt(Aaspere, Haljala,
Veltsi, Essu, Arkna, Sõmeru, Näpi,

Roodevälja, Kadrina, Hulja). Tel
5561 4260

Müüa 3toalinekesküttega korter
Rakke alevikus. Info telefonil 5164
683 või aina14@hot.ee

1toalise k.m. korteri
Rakveres otse omanikult. Tel 5081
311, Marek
Ostan 2toalise korteri Rakvere
linnas, võib vajada kap. remonti.
Tel 5187 979

Müüa Tapa kesklinnas 3toaline
korter Pikk tn 8 (57,5 m2, I k.). Otse
omanikult. Hind 7300 Kiire! Tel

S o ovin osta remonti vajava
2-3toalise korteri Rakveres või
lähiümbruses. Tel 5188 770

5363 9060

S o ovin osta remonti vajava
korteri Rakvere kesklinnas. Tel

•

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 a l i 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 Urmas
Saarmets, Pindi Kinnisvara
A S. A i 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
tasuta.

€.

Soodsalt müüa 3toaline korter
Tapal Üleviste tn otse omanikult.
•

Прадаëтса 3-комнатаяквартира
в Тапа. Kõigi mugavustega, uksed-

aknad vahetatud, kõik teenused
lä h e d a l
p o s tk o n t or, k o o l ,
–

lasteaed, bussi-ja raudteejaam.
Hind 5700 Tel 5391 5613, 32 77
907, 5840 9350
Mü ü a maja k õ r v a l h o o n e ga
R a k v e r e li nn as L i nn u r ii g i s
rahulikus elamurajoonis. Krunt
1200 m 2 , k aev
l i nnaves i ,
keskküte, 25 A , elamiskõlblik,
otse omanikult. Hind 99 000 Tel
5136 690
Müüa maja (144 m2), Rakverest
12 km. Väga heahind. Tel 5542 180
Müüa maja koos aiamaa ja
kõrvalhoonega 18 km Rakverest
või vahetada 2toalise korteri vastu
Rakveres (II korrusel). Tel 5562

•

€.

•

+

5083 305

Müüa Rakveres ahiküttega tuba

ja köök, linna vesi ja kanal., dušš
ja WC, eraldi sissekäik, 23 m2.

Puukuur. Väga väikeste kuludega
korter. Hind 9200 Tel 5198 8087
€.

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 o m . m a k su d hä s t i t e g u t sev
korteriühistu. Hind 18 000 €, tingi!
Tel 5664 8311
•

veel

€.

•

€.

5236 447
Müüa Ford Escort 1,3 1992. a, üv
olemas. Samas müüa Ford Escort
tagavara osadeks. Kere ja mootor
korras. Info 5270 058
Müüa Ford Focus C-Max 2004. a
2,0 diisel 100kW, 5 ust, kirsipunane
metallik, kõik lisad. Hind mõistlik.
Tel 5028 156
Müüa Ford Focus 1,8TD 2003. a
laugpära. Auto heas korras, palju
lisasid. Hind 2300 €. Tel 5024 288
Müüa Ford Focus 1,6 74 kW 1998
bensiin. Luukpära, heleroheline.
Hind 900 €. Tel 5595 5502
•Müüa GAZ 53-52, UAZ kastikas,
ZIL 130 (ka osadena). Tel 5031 849
Mü ü a O p e l A s tr a C a r av a n
S p or t 1 , 8i 2000 . a , b ens ii n
tumesinine met, universaalkere,
•

•

•

Töötav pensionär soovib üürida
ahiküttega 2toalist korterit või
maja pikemaks ajaks soodsalt
Rakveres. Tel 5569 7593
•

,

konditsioneer, kesklukk, 2xel.
a k na d , O p e l va l uve l g e d e l
roosteta, väga heas tehnilises
korras, ökonoomne, soodsalt.
Rakvere. Tel 5903 7780
Müüa Opel Astra Club 2,0DTI
2 000 . a 7 4 k W , t u r b o d ii se l
h õ b e d a n e m e t a llik se d aa n
k eskl ukk p u l d i s t s t e r eo
veokonks, suverehvidel, väga
heas tehnilises kor ras, kehtiv
ü l e v aat u s, s u p e rö k o n o o m n e,
soodsalt. Rakvere. Tel 5903 7780

Võtan üürile elamispinna. Tel
5199 1361
•

Müüa pool maja Rakverest 3 km
kaugusel. Tel 5196 2074
•

,

,

,

Motopood ostab jalgrattaid,
ATV-sid, mopeede, sääreväristaja selle mootori, paadimootori.
Tel 5648 6638
Ostan mõistliku hinnaga võrri,
minimopeedi või delta. Tel 5345
•

-

•

7017
Ostan võrri, motika ja nende
osi. Tel 5031 849
•

Ostan T-25 ja vanema Jawa osi.
Tel 5558 5956
•

Ostan auto järelkäru (kasutatud).
Tel 5742 0668
•

Vabastan teid seisma jäänud
väiksemast sõiduautost mõistliku
hinna eest lastele mängimiseks.
Tel 5174 186
•

HAAKEKONKSUD

müük, paigaldus.
Tel 322 5233

Anda üürile 1toaline korter
Tapal. Tel 5110 478
•

Üürile anda 1toaline korter Tapal 1. Mai pst 12, I korrus. Hind 150
€. Tel 5034
972, info@ko.ee
•

Anda üürile pikemaks ajaks
2toaline k.m. korter Rakvere
kesklinnas (osal. möbl., II k., külmik, TV). Üür 160 € kom.kulud.
Tagatisraha nõue. Tel 5884 1201

•

,

,

,

,

,

•

Ostan

•

•

Üürile anda 2toaline puuküttega
korter Rakveres Pikk 37 II korrus.
Hind 180 €. Tel 5034 972, info@
ko.ee

Anda üürile remonditud 2toaline korter Rakveres. Korteris
kamin ja õhksoojuspump. Tel
5132 140
Ü ü r il e an d a mu g avus t e g a
2 t oa li ne k or t er R a k vere
kesklinnas. Ko r ter vajab san.
remonti. Tel 5302 3963
•

Üürile anda 2toaline ahiküttega
korter Tallinna 71-5. Tualett,
dušikabiin, gaasipliit, vesi, boiler.
Mööblit pole. Hind 160 Tel
5100 276
Üürile anda Lepnal 2toaline
•

•

osaliselt möbleeritud korter. Tel
5566 1274

Anda üürile Tapal Ülesõidu 6
2toaline möbleerimata korter.
Kontakt: 5884 1113
•

Üürile anda soodsalt 3toalisest
korterist 2 tuba. Asub Veltsis. Tel
•

5742 0668

Ostetakse kiiresti 2-või 3toaline
korter Tapa linnas, võib remonti
vajada. Tel 5110 478

4-30 töömeest saavad öömaja
Rakvere kesklinnas. Korralik elamine. Tel 5164 685

O s t a n k l i e n d i l e a h i kü t t e g a
korteri Tamsalu, Tapa või Porkuni
piirkonnas. Tel 5551 8067

ÄRI PI N NA D

•

•

€.

Mü ü a VW G o lf I I I G L 1 , 6 i
1998. a, tumeroheline metallik,
5 ust luukpära. Sõiduk väga heas
•

korras, rikkalik lisavarustus. Omab
ülevaatust 08.2015. Hind soodne.
Tel 5079 984
Müüa VW Golf III 1,8 66 kW 1992.
a Rakveres. Hind 500 Tel 5554
•

€.

0308, 5553 8764
Müüa Volkswagen Golf 4 Variant
•

1,9TDI 2002. a 74 kW, turbodiisel,
u n i v e r s a apuldist,
l tu
m e sstereo,
in
in e
korras,
kehtiv
k es kl u kk +s i g n . p u ldi s t , 4 xe l .
aknad, tume salong, veokonks,
kesklukk
heas
tehnilises

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

Müüa VW Transporter Kasten
2 0 0 1 . a. He a s k o r ra s, t o o d u d
Soomest. Tel 5083 997
Müüa Volvo V40 1,9TDi 85 kW
2003. a must metallik, universaal,
5 ust, uuem mudel, sõiduk väga
h eas k orras , üliök onoomne
•

•

Andarendile endine pood (80
m2) Rakvere südalinnas. Hind
kokkuleppel. Tel 5636 4032

Müüa Volvo S80 hõbedane,
• Müüa au Volkswagen
. Hi n d
4 Variant
t omaa t b eGolf
2 4
n si in
kokkuleppel. Tel 5612 4520, 5672
5208
•

universaal,

•

Ostan põllumaad. Tel 5293 609

•

Müü a v õi ren dil e an d a

tumesinine,

Müüa Supermoto KTM 690 47

kW 2007. a. Must, heas korras,
hooldus tehtud. Hind 3800 Tel
€.

5111 461
Müü a o d ava l t uus i j a
kasutatud rehve ning velgi
(13-15 tolli). Tel 5291 004
•

•

rõivakauplus Rakvere kesklinnas
(37 m2). Tel 5550 0588

•

Ostan

garaaži Rakveres. Tel

5292 781
Ostan suurema garaažiRakveres
või lähiümbruses. Võib vajada
remonti. Tel 5590 3675
•

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDI LE
LAOPI NDASI D
Tel 516 4685

Er in eva d VARU OSAD
Eu r oop a ja Jaa p a n i
a u t od e le
TREI LERI REN T
Osta m e AU TOSI D

,

rikkalik lisavarustus. Hind soodne.
Tel 5079 984

•

•

VÄI KE-M AARJA
AU TOLAM M U TU S

heas tehnilises kor ras, kehtiv
ü l e v a a tu s, v ä g a ök o n o o m n e,
soodsalt. Rakvere. Tel 5903 7780

•

•

•

võimalus. Tel 5111 461

•

5550 0588

Soovin osta 3toalise korteri
Kundas. Hind 4500 Tel 5626 9181
Soovin osta Rakveres maja või
krundi. Tel 5656 4857
Soovin osta vanema remonti
v a j a v a m a j a R a k v e r es v õ i
lähiümbruses. Hea pakkumise
k o rr a l r ah a k o h e k ä tt e . I n fo
telefonil 5354 2997

Müüa Toyota Avensis 2005.

a diisel üv 11.2016, nahksisu,
v ä g a h e a s k o r r a s . Te h tu d
t äi s h oo ld us . J ä re l ma k su

+

Üürile anda suvila Võsul. 4 tuba,
terrass, rõdu, dušš. Tel 5660 3408

•

•

Mü ü a 4 s u v er e hvi D a y t o n
(205/55R16). Tel 5390 3152
Müüa uuedrehvid velgedel (14
tolli). Hind 40€/tk. Tel 5660 3408
•

•

•

2948

•

,

Noor pere soovib üürida 2-3toalist korterit Sõmerul. Tel 5892
8931 või 5632 4125
•

•

€.

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

•

Tel 5666 0375

€.

•

K I N N I SVA RA

Hinnad väga head!

•

•

Müüa 3toalinekorter kesklinnas.
Tel 5512 028

•

Ostan VA Z ide uusi plekke,
il u ki l p e tul e s i d s t a n ge s i d
Vene-aegseid uusi rehve. Samas
ostan VAZi varuosadeks. Tel 5157
395

•

Mü ü a i l u s 3 t o a l i n e ko r t er
Rakvere kesklinnas Veski tn 7.
Hind 43 000 Tel 5024 944
Müüa 3toaline remonti vajav
korter L ennuki tänaval. Hind
kokkuleppel. Tel 5680 1956

•

€.

•

metsaraiet.

(2korruseline, renoveeritud, 140
m2), majandushoone (144 m2),
laut (80 m2), küün (28 m2), saun
(36 m2, renoveeritud), puurkaev,

Müüa 2toaline ahiküttega korter
Tamsalus. Tel 5558 8431

5093 521

talumaid,

km
kaugusel talukoht , kus on maja

vahetatud. Sisse jääb köögimööbel.
Kelder, garaaž. Hind 6900 €, ilma
garaažita 6300 €. Telefon 5567 8846

Müüa 3toaline korter Rakveres
Vabaduse tn. (62,4 m2, II korrus,
toad eraldi, suur köök, rõdu). Tel

ostab metsa ja

Müüa Rakvere linnast ca 8

•

•

•

Mü ü a Au d i 8 0 B 4 1 9 9 2 . a
bensiin+gaas, sõidukorras. Hind
600 Tel 5184 451
Müüa Audi 80 B4 1992. a. Üv
0 3 2 0 1 6 . a, k aa sa ta l vere hvi d
Tel
valuvelgedel. Hind 500
•

•

Müüa renoveeritud k.m. 1toaline
k o r t e r Tü r i l . H e a a s u k o h t ,
väikesed maksed. Tel 5294 787

www.toonklaas.ee

.

Tel 504 5215, 514 5215

•

•

•

•

€.

Müüa kap.remonti vajav 1toaline
korter Kunda linnas Mäe tänaval.
Korteril ei ole kommunaalvõlga.
Tel 5886 2663

•

17

Ostan kabiku või sõiduauto,
millel puudub ülevaatus ja vajab
vähest remonti. Tel 5031 849

SÕI DU K I D

•

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

724

t el 326 1463, 558 3666,

504 3022

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

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

F o r d F o c u s, 05/2008a.
1.6(74kw), bensiin, manuaal,
universaal. Sn: 202 515km.
Hind: 3890.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: 5490.N i s s a n N o t e, 11/2011a.
1.4(65kw), bensiin, manuaal,
punane met. Sn: 78 125km.
Hind: 6490.Nissan Qashqai Visia, 09/2008a.

1.5 (78kw), diisel, manuaal, hall
met. Sn: 208 735km.
Hind: 6490.Renault Koleos, 11/2008a. 2.0

(110kw), diisel, automaat, hall
met. Sn: 206 620km.
Hind: 7290.-

AUDI A4 sed/car
AUDI S4/A4

98

1,8i

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

AUDI A3
AUDI A6

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

84-92

AUDI 100 sed/avant
AUDI V8 quattro

3,6i/4,2i/aut

ALFA ROMEO 33/164

3,0i

s

BMW E39
BMW E46

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

CHRYSLER VOYAGER
CITROEN XSARA 5ust
CITROEN C2
CITROEN C3
CITROEN C5

1,6i
1,2i
2,0TD
2,5D/2,5TD

02
91-94

2,8i/aut.

98
86-98
87-98
84-95

Peugeot 308, 1.6(88kw), bensiin,
manuaal, beež met. Sn: 45
275km. Hind: 9990.-

HYUNDAI GETZ
1,4
2,9TD/aut
KIA CARNIVAL
LANDROVER FREELANDER 1,8i
LADA 110/11

2.0(104kw), bensiin, manuaal,
must met. Sn: 160 750km.
Hind: 10 990.Nissan NP300, 06/2011a. 2.5
(98kw), diisel, manuaal, roheline.

Sn: 94 429km. Hind: 9990.-

Renault Megane, 06/2012a.

1.6(81kw), bensiin, manuaal,
universaal, hõbedane met. Sn: 23
600km. Hind 10 490.-

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

Hind: 10450.-

Nissan Navara Double Cab,
11/2008a. 2.5(126kw), diisel,
automaat, sinine met. Sn: 177

490km. Hind: 11 490.-

P e u g e o t 4 0 0 7, 02/2012a.
2.4(125kw), bensiin, automaat,
pruun met. Sn: 95 080km.
Hind 11 990.N i s s a n Q a s h q a i A c e n t a,
10/2011a. 2.0(110kw), diisel,
manuaal, 4x4, lilla met. Sn: 79

626km. Hind: 13 490.-

N i s s a n Q a s h q a i A c e n t a,
01/2013a. 1.5(81kw), diisel,
manuaal, hall met. Sn: 68 865km.
Hind: 14 490.Nissan Qashqai Style 360,
08/2013a. 1.6(86kw), bensiin,
manuaal, lilla met. Sn: 28 676km.

Hind: 14 490.-

Nissan Qashqai+2 Acenta,

01/2013a. 1.6(96kw), diisel,
manuaal, Sn: 95 645k.
Hind: 15 490.-

Ni ssan

Q as h q a i A cen t a

Connect, 09/2014a. 1.5(81kw),
diisel, manuaal, lilla met. Sn: 10
340km. Hind: 21 490.-

1,8i/aut
3,0i

OPEL CORSA
OPEL OMEGA

1,4i
1,8/2,0/3,0i/aut

OPEL OMEGA B s ed/car
OPEL SINTRA
2,2i
OPEL VECTRA
1,6i/2,0i/1,7D/4WD
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD
OPEL ZAFIRA
2,0 TD

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

2,2TDI

89
-02
99

06
-04
82/85
85-98
93
96-99
-04

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

93-00

-02
99

2,0i/aut
1,5
1,9TD

97
03

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

97

1,9TD

94
95-00
06
-02
91-95
02

1,6i

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

95-00

TOYOTA CAR INA E/car

1,6i

92-97

TOYOTA SUPRA
UUS! TOYOTA AYGO

3,0i
1,0i

95
89
06

VW CADDY
VW POLO

1,9SDI
1,4D

TOYOTA COROLLA 3ust 1,3 aut
TOYOTA PREVIA
2,4i

89

97
81-99

-01
88/86

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

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

VW PASSAT sed/car
VOLVO 740 s ed/940
VOLVO 850/sed

1,6i/2,5TDi
2,3/2,3i
2,5i/aut

VOLVO S40/V40
VOLVO S70/V70

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

UUS! VOLVO S80/V80
VANEMAID

-02
86/90
91
-00
-00

99

AUTODE VARUOS I!

AUTODE OST

509 6714

L-Virumaa, Viru-Jaagupi

505 9420

Puks iiriabi 24 h

Suurem

valik autosid:

502 8571

www.hot.ee/rakett

VÄLJASTAME AUTO ARVELT
MAHAVÕTMISE TÕENDI!

*

Muruniitmine, trimmeritööd,
kõrge rohu lõikus, võsalõikus.
Tel 5539 328
Niidan muru (ka murutraktoriga). Tel 5742 0668
•

Puksiirabi. Veoteenused. Autoabi. Sõiduautode diagnostika
ja remont. Visa Transport OÜ. Tel
52 06 306, www.puksiir.eu
•

Toonime autoklaase USA kilega
Solagard. Tel 522 2511
Autoklaaside paigaldus Tamsalus. Tel 522 2511
•

•

Autoklaaside müük ja paigaldus. Tel 325 5505

•

•

•

ehitus-ja remonditöid

Teeme

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

ning vannitubade remonti. Aitame teid sisekujundusel. www.
kenriko.ee, tel 5083 305
•

•

Toru- ja sanitaartehnilised
tööd. Tel 53324749

KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel

•

5052 465

Auto elektroonika
remont ja elektritööd
*

*

Diagnostika

Autovalveseadmed
Autostereote ja
multimeedia paigaldus
Haakekonksude müük
*

*

•

•

Värvime teie maja. Teeme üldehitus-ja viimistlustöid. REGI
OÜ, 5562 6123
•

Teen Rakvere piires sanitaarremonti (korterid, eramud).
Vajadusel värvin teie maja. Tel
5345 3914

ja paigaldus

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

•

•

VARUOSADE SAATMINE
KULLERTEENUSEGA!

Pottsepatööd, ahjud, pliidid,

kaminad, korstnad. Tel
8487, Vaiko
Plaatimine
5695 4670

•

*

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere, tel 3223103

Elektritööd. Tel 5349 5632
Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

•

•

•

•

Fassaadid. Küsi lisa tel 5695 4670

Ehitus, remont ja siseviimistlus

(plaatimine, värvimine, tapeedi ja
parketi paigaldus). Tel 5045 560
Kogemustega ehitusmees teostab
ü l d e hInteci tuÕuna
s
sAuto
i se v ii18mOÜ
i s t l us
maa l r i
p l aa t i m i s t öid n i n g
vannitubade remonti. Tel 5290
735
Teen plaatimis-ja maalritöid
ning vannitubade remonti. Tel
5874 6389
Aknad-uksed. Remont, hooldus
ja paigaldusteenus. Tihendite
ja klaaspakettide vahetus. Tel
5116 641
P a i g a ld ame a k na id j a
uksi. Te ostame ka akende ja
u st e r e m o n tt ö i d h o o l du s ja
paketivahetus. Tel 5307 8178
Kõnniteede paigaldamine UNIja muudest kividest ning muud
•

-

,

•

Parandan kolded, korstnad.

•

Pottsepatööd, plaatimine ja

muud ehitus-remonditööd. Tel
5606 9271

Korstnapühkija. Tel 5560 4046
Korstnapühkija, ummistuste
likvideerimine. Tel 5552 8487
•

•

Veoteenus Ford Transiti kaubikuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 2415
•

•

•

misega seotud, ja seejuures
soodsate hindadega. Alates
pakkimisest kuni klaverite jm.
raskete esemeteni välja. Võta
meiega ühendust ja leiame
koos teie probleemile parima
lahenduse. OÜ Kolimised. TEL.
5649 3289 või kaido@kolimi-

,

•

ehitus-remonditööd õues. Tel
5606 9271

sed.ee, www.kolimised.ee

Aiavärava automaatikad,

garaaži tõstuksed,

KOLIMISTEENUS firmadele

ja eraisikutele üle vabariigi.
Teostame kõike, mis on koli-

•

remont.

Tel 5555 8293, tenentte@gmail.
com

torutöö d. Tel

-

-

•

+

5552

Te en uue korstnaotsa. Tel
5395 6740

325 1725

Keha la Autolammutus

Avatud E-R 9.00-18.0

•

09
99

99
99
05

1,1
2,0i/2,3HDi

Pakume teenust halumasinaga,
tuleme ise kohale. Hind kokkuleppel. Tel 5806 2568 või 5818 5747

92
87/91

05
83-95
98

1,6 i
UUS! OPEL MERIVA
PEUGEOT 405/205/306/309
PEUGEOT 406 sed
1,8/1,9TD
PEUGEOT BOXER
2,5TD

SEAT TOLEDO
UUS! SEAT LEON

REMONT JA TÄITMINE

-07

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

SUBARU IMPREZA car
SEAT ALHAMBRA
SEAT CORDOBA
SEAT IBIZA

AUTO
KLIIMASEADMETE

95-00
01
90

NISSAN PR IMERA
NISSAN SUNNY
OPEL ASTRA sed
OPEL ASTRA/car

•

Metsa väljavedu MTZ-82-ga.
Vajadusel koos lõikusega. Info:
51 46 788
•

97-00

MITSUBISHI CARISMA sed/5ust
MITSUBISHI OUTLANDER
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i

SUBARU LEGACY

T EEN U SED

97

SAAB 9-3 3 ust
SAAB 9-5 car

Maxi Grupp OÜ pakub liivapritsi
teenust. Tel 5827 1622
Tööd Bobcatiga. Tel 5143 783
•

-97
-00
85-00
88-96

MITSUBISHI GALANT
MITSUBISHI LANCER sed/car
MITSUBISHI COLT

Tänava-äärekivide müük

ehitustööd. Tehtud töödele
garantii. kiviaed.ee, 5394 6666

97-04
-99
93-00

MB E-klas
MITSUBISHI PAJERO

,

;

-02

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

,

ja paigaldus piirdeaedade,
terrasside ehitus ; väravate
valmistamine, paigaldus ja
automaatika; haljastustööd;

97

92-94
02

SKODA SUPERB

•

01

2,0

-

,

97

MAZDA 6 sed

SKODA FELICIA (5ust)

•

08
99

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

1,6i/2,0i

-

vee
P a k ume
kanalisatsiooni, mahutite,
septikute ja gaasitorustiku
p a i g a ld us t , h oo ld us t ja
remonti. Pakume kaevetöid
koos paigaldusega. Erinevad
raua t ööd k eev i t am i ne
torude jootmine, mustast,
vases t j a rv me t a lli s t ,
rõ dupiirde d p ole eritud r v
torust. Nimativ OÜ 5348 7973

00
93
-97

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

ROVER 620/416

•

-98

06
85-95
92-98

PEUGEOT 206 3ust
UUS! PEUGEOT 307

Te o s t a m e v ä li s v e e ja
k a n a l i s a ts i o o n i t r a s s i
e hi t us t öid . Müü me j a
p a i g a l d a m e s e p t iku i d j a
r e ov e e m a h u t e i d . Te h tu d
t öö d e l e g aran t ii . Kü s i
pakkumist: tel 5089 375

tel 508 9216

90
-99

MAZDA B250
MAZDA 323 3ust/sed
MAZDA 323F

NISSAN ALMERA 5ust
NISSAN MAXIMA

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

-99

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA

www.wiruauto.ee

*

Rägavere tee 38,
Agroparts OÜ.
Tel 32 58 970, 5260 545

93-04

4,0i

LEXUS LS400

*

kohapeal.

keevitamine

-05
96

FORD ESCORT /ORION 91/00
FORD SCORPIO sed
FORD F IESTA

FORD FOCUS
FORD PROBE GT

,

*

94

F IAT MAREA sed/car

FORD MONDEO
FORD GALAXY

kasutatud plekk ja valuveljed
valuvelgede sirutamine,

99
88
95-98

1,7D

FORD TRANSIT
FORD TRANSIT

•

06
03
-04

1,6i
0,8i

DAEWOO MATIZ
F IAT TIPO
F IAT BRAVO 3 ust
F IAT PUNTO

1,3/1,5i/aut

Nissan Qashqai+2, 03/2010a.

Palju soodsa hinnaga kaupa

Te o s t a m e v ä l i s v e e ja
k ana l i s t a t s i o o n i t r a s s i
e h it us töi d se p ti k u t e
paigaldus. Tel 5373 3385

97
-02

2,0HDI

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

manuaal, tumesinine met. Sn: 96
150km. Hind: 9990.-

*

uued, taastatud

-97

2,4/3,3/2,5TD
1,4
1,0i

DAEWOO NUBIA car

*

-05
00

I,9i

CHRYSLER CROSSF IRE
CHRYSLER VOYAGER

REHVIDE MÜÜK

96-98

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

BMW E46 coupe

HONDA CIVIC 3ust/sed

Nissan Juke Acenta Connect,
04/2011a. 1.6(86kw), bensiin,

ja kasutatud rehvid

94
86
92-95
95

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

Hind: 6990.-

1.6(86kw), bensiin, manuaal,
hõbedane met. Sn: 53 140km.
Hind: 9490.-

KÕIK MUUD AKUD.

86

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

2.7 (137kw), bensiin, automaat,

Nissan Juke Visia, 02/2011a.

Sõmeru töökojas Põllu 3a

83-90

FORD COUR IER

sinine met. Sn: 105 894km.

AUTO~, MOTO~,
TRAKTORI~,
MURUTAKTORI~ JA

83-94

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

Chrysler Sebring, 02/2010a.

94
94
89

BMW E30

BMW E28
BMW E34

Kaevetööd, vee-ja kanalisatsioonitrasside ehitus. Tel 5143
783
•

AUTOLAMMUTUS

Reisijate vedu 16-, 40-, 49-ja
8kohaliste bussidega. Ka vabariigist välja. Kuulutus ei aegu! Tel
503 2269
•
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Viin Rakveres tasuta ära elektri-ja gaasipliidi, pesumasina ja
muud vanametalli ning autoakud.
Kuulutus ei aegu! Tel 5803 3345

Veoteenus kaubikuga
Renault Master 2010, abistan
laadimisel, küsi pakkumist! Tel
507 6267

•

•

Mullafreesi rent! Hind koos tööga soodne!Labidas jääb sirgeks ja
selg terveks! Tel 5567 5755

WWW.VOODRILAUD.EE

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

•

Kolimisteenus (suur kaubik).
Tel 5552 8487
•

Transporditeenus multilift kalluriga (mahakäivad, vahetatavad
kastid 6, 13 ja 25 m2). Tel 506
3296, 324 5761
•

-

•

Osutan teenust kaubaveo-

bussiga. Tel 554 6353

Veoteenus (kraanaga mudel,
6,2x2.35 KJ 7200). Tel 513 2021
Veoteenus Ford Transiti kaubikuga (furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9,
tagaluuk, 750 kg). Tel 5557 8804

•

Arvutite kiire ja usaldusväärne

hooldus ja remont. Kasutatud
laua-ja sülearvutite ost ja müük.
Utiliseerime vana elektroonikat.
Asume Koidula 1, Rakvere Tsentrumi II korrus. Helista juba täna tel
+372 5512053 või tule läbi. Vaata ka
www.hss.ee

KAEVE-ja PLANEERIMISTÖÖD. KALLURITÖÖD 10T.
Teeme toru-ja
kanalisatsioonitöid
Hind kokkuleppel. Helista
ja küsi infot
tel. 5811 7740 ja 5348 5514

•

•

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

Pehme mööbli remont ja veoteenus. Tel 3227 822, 5061 547
•

Valmistan uksi, aknaid, söögija diivanilaudu jne teile sobivas
mõõdus. Tel 5349 6065
Kogemustega bil.v. raamatupidaja pakub teenust kokkuleppe•

EHITUSPROJEKTID

•

DETAILPLAN EERIN GUD

listel tingimustel. Aastaaruanded
soodsalt. Tel 5568 6385
Korteriühistute juhtimine,
raamatupidamine. Tel 5347 8168
TV- ja sat.süsteemide müük,
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel
5340 7808, e-post: rts1@hot.ee
TV-antennid, digi-, SAT-T Vkomplektid. Müük (liisingu võimalus). Paigaldus. Konsultatsioon.
Garantii. Tel 515 2235, 325 2179
OÜ Mart Tali Kaubandus
•

Veoteenus (kandevõime 13,8
tonni, madel, kraana tõstevõime 5,4 tonni). 0,85 €/km. Tel
•

k iiresti, hinnad soodsad.

•

5682 7009
Veoteenus väikekalluriga (kandevõime 1,5 t või 4 ruumi küttepuid). Tel 5691 5810

RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647

•

•

Linna parim pakkumine!!!
Interneti püsiühendus
telepilt täiesti hullumeelse hinnaga al. 5 eurost. Levib linnas
ja maal. Sobib kokku Elioni
digiboksidega. Ära muretse,
kui Sul aparaaturi ei ole, me
anname Sulle need tasuta!!!
Uuri lähemalt: www.telestar.ee
või helista tel 5552 5432
•

+

Veo-ja tõsteteenus. Rakso
Transport OÜ. 56675947. www.
•

rakso.ee
Veoteenus kaubikuga. Tel 5380
4643
Transport Ford Transiti kaubikuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 1552
•

•

•

Transport Ford

Transiti kaubi-

•

Ans. KALEVBAND. Tantsumuu-

sika igale peole! Tel 5185 318,
kalevband.kalev@gmail.com
Õhtujuht koos ansambliga teie
üritusele al. 190 Tel 5190 1697
•

€.

kuga. Tel 521 5849
Prügiveoteenus, multilift kallur mahakäivad vahetatavad
kastid. Tel 502 6761, 553 6188,
•

+

*

324 0707

Kallurauto-, poolhaagisauto(tent, platvorm), metsaveoauto-,
väikekaubiku-, buldooseri-(T
130, TD-75), kopplaaduritööd.
Treimis-, keevitustööd (gaas,
elekter, CO, metallilõikus), teraviljavedu. Kohaletulemise võimalus.
Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269
•

*

-

*

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

•

Teostame fekaaliveoteenust
ja kanalisatsio onikaevude
•

tühjendamist. Feka-Ekspress
OÜ Tel 5194 4298

•

Tekstiilipesuri rent! Pese ise

oma autoiste, diivan või vaip
puhtaks! Hind 20 eurot/ööpäev,
Tel 5800 4824. Asukoht Vinni
alevik.

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

Õhtujuht sisustab teie ürituse.

Tel 5535 885

Tantsumuusika ühemehebändilt igale eale. Õhtujuhtimine.
Tel 514 9885
•

*

*

*

*

Tel 5191 2784

info@armitec.ee
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OHTLIKE
PUUDE
LIKVIDEERIMINE

PARI MAD HI NNAD!
Paigaldame ja müüme:

Tel 5549 113

KATUSEI D
VI HMAVEESÜSTEEME
FASSAADE
PLEKIKANTI MISTÖÖD
Tel 372 508 8497
tel/fax 325 1730
+

PAIGALDAME TÄNAVA~
JA ÄÄREKIVE,
PIIRDEAEDADE EHITUS,
HALJASTUSTÖÖD,
TERRASSIDE EHITUS,

info@tpplekitood.ee

CONTARO OÜ

www.tpplekitood.ee

www.contaro.ee

info@contaro.ee
Tel: +372 5282683
Autode, väikebusside & h aagiste rent

LAMMUTUSTÖÖD.
Tel 5361 3091,
e-post: pavement@solo.ee

KÜTTEPUUDE
LÕIKAMINE,
LÕHKUMINE JA
KA LADUMINE.
Tel 5549 113

KAARDID ENNUSTAVAD.

MEKSTONE OÜ

h .1,09 euro t/min võ i
TELLI ENNUSTUS
h . 0,75 euro t/m in
www.ennu stu s.ee

Betoonpõrandate

valamine,

Tel 900 1727. 24H .

TEEME KOMBINEERITUD
SURVEPESUAUTOGA
JÄRGMISI TÖID:

RAAMATUPIDAMISTEENUS,
FIRMA ASUTAMINE
Vilde 6a Rakveres
(Kuulutaja majas).

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

Kanalisatsiooni-ja sadeveetorus-

lihvimine,

tike survepesu ning ummistuste
likvideerimine, settepaakide

poleerimine.

kanalistasioonipumplate puhastamine, imbkaevude ja torustiku

SOLVERING OÜ

tühjendamine ja puhastamine,

Vanade põrandate
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

nalisatsioonitrasse.

*

*

uuendamine.

*

*

*

pesu, välistrasside veega täitmine

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

Ehitustööd

Veepaagi maht 6 m³, imupaagi
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ,
info 5381 9930

Tel 5860 0196

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

Arvutite ja prin terite
kiirh oo ldu s ning rem ont.
Tin d i-ja tah ma
kassettid e tä itmine.
Sülearvu tite ekraanide
vah etu s.
Kva liteetsed ka suta tud
sü learvu tid
Ko du elektroo n ika rem ont
Ko ntoriteh n ika Hoo lduskesku s
Vild e 14, Rakvere, tel 322 4534
*

ÜLIKIIRE
INTERNET
Järvamaal,

Lääne-ja Ida Virumaal.

Levib maal ja linnas.
Kuumakse alates

7 eurost
Info ja tellimine 519 616 06

info@igorexa.ee
www.igorexa.ee

*

-

*

*

*
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Müü a uue d d u š ik a bii n i
pendeluksed (ostetud 17. apr.,
laius 90 cm). Hind kokkuleppel.
Tel 5852 8509
•

Müüa soodsalt töökorras mootorsaag Stihl 017. Tel 5396 0570
Müüa käikudega naiste jalgratas
(kasutatud). Tel 555 93019
•

•

Ostan parima hinna eest märgi-,
postkaardi-ja mündikogusid. Tel
502 9782
Ostan audio-videotehnikat,
kulda ja igasugust muud huvita•

•

Müüa 3m ja lõhutudküttepuud.
Puulõhkumisteenus. Tel 5043 326
•

Müüa

Müüa briketti ja sütt kohaletoomisega. Tel 503 2269

KÜTTEPUID
ja

•

vat kraami. Raha kohe kätte! Tel

5556 7508

Müüa email pliidikest (100 €),
plekist ahjukest 15 sektsioon.
Tel 5236 447
Müüa plastkonteiner (1 m3),
luuad, okastraati, piimanõu (al.)
•

•

•

•

•

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

Sää sta om a
kallist a ega
kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeab i.ee
Tel 504 6542

€

VIHMAVEERENNIDÜHENDUSKOHTADETA

KLOTSE

VIHMAVEESÜSTEEMID JA

Vinnis
5783 8999

SEINA-JA
KATUSEREDELID

LISATARVIKUD

LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

•

Müüa küttepuid ja kaminapuid (erinevad puuliigid,
pikkused). Kohaletoomisega.

Rakveres. Tel 5829 9439

Müüa veneaegne segumasin ja
puidust tünn (u 150 l). Sobivad
aeda. Tel 5635 4692
•

•

MÄNGUASJAPOOD

Müüa töökorras nõukogudeaeg-

PÖIALPOISS

20 tel +372 5566

.Tapa Kaubanduskeskus
Jaama tn 1
.Jõgeva Suur tn 5

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
+

5344 8787

€

Müüa lõhutud lepa küttepuid.
Tel 5691 5810
•

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

Kupongi
esitajale
kõik tooted

Ostan vanu eesti-ja nõukogudeaegseid mänguasju. Tel 5079 984
•

Ostan seisma

Haljalas kuivi kase-

€

SUUR VALIK,
SOODSAD HINNAD!

+

Müüme

www.ren nlux.eu
info @rennlu x.eu

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

.Paide Keskväljak 3

,

•

•

.Rakvere Turu Kaubamaja,
Laada 16

Müüa kasutatud väga heas korras elektriradiaatorid (Airelec,
•

Atlantic),

Ren nlux OÜ

Tel 514 3328

ne vahvliküpsetaja. Helistada

tööpäeviti 15
2822

nõustamine, müük ja
paigaldus

•

-10%

jäänud esemeid

vanast naelast kuni mööblini.
Tel 5079 984
Ostan puupliidile malmistemailitud veenõu. Tel 5174 186
Ostan majapidamis e likvideerimisel jäänud esemeid ki-

Müüa küttepuid laotult 2m3
ja 5m3 puidust konteinerites,
3 0 6 0 c m ku iv a d ja t o o re d.
Samuti võrkkottides jäägid.
Hind kokkuleppel. Tel 501 3862
•

•

-

•

la-kolani. Vajadusel kolimis-ja
jäätmeteenus. Tel 5031 849
R e n ov e e r i t u d t alu p i d a m i s e
sisustamiseks ostame ajastukohase (enne 1940.a)raamatukapi
(klaasidega), kummuti, kanapee,
lauanõusid ja söögiriistu. Samuti
erinevaid sisustuselemente. Esemed võivad vajada parandamist.
Tel 5146 571
Ostan igasugust vana kodutehnikat ja vanametalli, vanu raamatuid, toidunõusid, mööblit.
Tel 5673 8790
Ostan töölaua, kruustangid,
alasi, õlleankru, saunaahju,

Ar messer OÜ müüb soodsa
hi nna g a k u i v i j a v ä rs k e id
lõh u tu d kü tt e p u id ( l e pp )
kohaletoomisega. Järelmaks ja
kuludokument. Boonusena kaks
60L kotti kuivi kütteklotse. Tel
5122 025
M ü ü a l õ h u tu d kü t t e p uu d
kojuveoga Kadr inas ja Tapal.
Pikkus jakogus vastavalt soovile.
Info telefonil 56 476 346 või 32 50

•

K ODU

Müüa korralik lahtikäiv söögilaud (pruuni värvi). Hind supersoodne. Tel 5079 984
•

EH ITUSLIKKU SAEMATERJAL I,
VÄL ISVOODRILAUDA (kuusk),

SISEVOODRILAUDA
(kuusk, mänd, saar),
PÕRANDALAUDA
(kuusk, mänd, kask, lepp),
SAUNALAUDA
(must lepp, haab),
TERRASS ILAUDA
(mänd, kuusk).

•

•

Kevadine garaažide suurpuhastus! Tel 5079 984
•

OÜ UHTNA PUIT
müüb

•

113(õhtuti)

•

Müüa lõhutud lepa küttepuid,

er i neva d m õõd u d Pii r k on d
Ta m s a l u Soodustuste
R ak k e ,
leiabV-M a a r j a ,
kohta
.

•

Võimalikud erinevad
profiilid ja laiused.

Rakvere, Laekvere ning ka mujale.
Hind al.30€/rm. Tel 5259 267

pliidiplaadi, pliidi-ja ahjuukse.
Tel 5031 849

Samas pakume paigaldust.
Tel 528 8224
www.uhtnapuit.ee

Ostan teie küttepuu ülejäägi
maja müügi või majapidamise
likvideerimisel. Tel 5174 186
•

Müüa vähe kasutatud diivan
Rakveres. Hind 150€. Helistada
tööpäeviti 15 20 tel +372 5566
2822
•

Taaskasutatud

Ostan vanu Vene mudeleid.
Tel 5463 7570

rõivaste müügipunkt

•

-

“SI RTSUD”

Müüa puitmööbel, el. tööriistu
jne. Tel 5198 4315
•

(Rakverest Kadrina suunas ca 200 m)

T, N, R 10 18
L, 10 15
-

-

Ostan Vene-aegseid ehteid:
merevaigust kaelakee (huvitavad ka muud merevaigutooted)
ja vanu ehteid (sõled, prossid,
mansetid jne), käekellasid,
kuld-ja hõbe ehteid, vanu söögiriistu japalju muud. Maksan
teie soovitud hinna. Alati aus
asjaajamine ja aitan ka hinnata.
Tel 5872 5458

Soodustuste kohta leiab
infot Facebook “Sirtsud”

•

Müüa tunnelkasvuhooneid
s o o du s h i n d a d e ga 3 x4 ; 3 x 6
•

k a rk a ss t era s e s t ja k a e tu d
purunematu plastikuga. Hind
koos tranpordiga 350 €; 440
Tel. 5673 0411
€

Müüa ideaalses korras vanaaegsed käsiõmblusmasinad ja jalaga
õmblusmasinad Singer (väga
heas korras). Tel 5174 186
•

Müüa odavalt tekstiili. Voodipe-

su, kardinad, katted. Tel 5559 8702
•

Müüa kohendamist vajav suur
€. Tel 5836

piljardilaud. Hind 350
4842

Tel 5549 113

EH I T US
Müüa saematerjali, voodri-ning
põrandalauda, saeveskiteenus
ja nelikanthööveldus. Tel 5089
215, toomonu.ee või saeveski.
•

toomonu.ee

Avatud Rakveres
Sireli tee 6

•

ODAVAD LÕHUTUD
JA KUIVAD
KÜTTEPUUD

Antiigiäri Rakvere kesklinnas ostab kuld-ja hõbeesemeid, münte, hambakulda. Kuld alates 17 €/
gr. Laada tn 14 (vana turuhoone).
Tel 5067 819, 32 30 702
Ostame hõbedat ja kulda igasugusel kujul. Kuld alates 17 €/gr.
Hansa Antiik Pikk tn 7 Rakveres.
Tel 32 405 42
•

•

P .S . Tasumine sularahas!

K Ü TT EPU U D

MÜÜA
LÕHUTUD
KÜTTEPUID
(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA.

TEL 5695 5572

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

Müüa saetud-lõhutud küttepuud (lepp, kask jne). Tel 5192
4320
Müüa kütteklotse ja kaminapuid. Vedu tasuta. Tel 523 8503
Müüa saetud-lõhutud küttepuid
(sanglepp ja hall lepp). Tel 5137
659
•

•

Müüa ehituslikku saematerjali
voo d r i
ja
põrandalauda. Erinevad profiilid,
pikkused ja laiused. Vedu tasuta.
Tel: 5282268
•

n i n g t errass i

-

-,

Müüa kreissaag 3F. Tel 5349
6065
•

OÜ ESTMET IE müüb

•

•

M üü a o m a v a l m i s t a t u d
t u g e v a k o n s t r uk t s i oo n i g a
uu e d l i ntl i hvi ja (850 €) ja
puidutreipink (550 €). Tel
5359 1916
•

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUI D

sanglepp)3
5
r uu m
(

€ /

Rakvere piires transport
tasuta!
Tel 5354 1618

www.haket.ee

katuse-, seina-ja sileplekki
(kivi-, trapets ja
laineline profiil)
Hind al. 4 eurot m².
Saadaval
harja-ja viiluplekid.
Hind 3 eurot jm
Tel 508 6435

L OOM AD
S o ov i n os t a v ä i k e s e ko er a
väikeseid kutsikaid. Tel 5122 502
Ära anda ilus väike koer. Tel 32

•

•

51 462

PÕLL U M A J AN DU S

-

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
Müüa suitsuvorsti ja maasinki
väikehulgi, kohaletoomisega. Info
tel 5351 7414 või 51 962 628
•
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Ostame tuhandeid
imelikke ja vähem imelikke
VANAAEGSEID ESEMEID
maalt ja merelt, talust ja

Vahemetsa talu. Tel 5202 036
Müüa seemnesuurust kartulit
„Maret“, „Piret“, „Laura“. Tel 5046
887
•

•

mõisast, keldrist japööningult, toast ja aidast, külast
ja linnast: kapid, kummutid,
toolid, lauad, puhvetid, peeglid, kirj.lauad, kunstiteosed

Müüa väga soodsalt rohelist

sibulat ja muud värsket rohelist
Rakveres. Tel 5563 0177
Müüakuuse- ja vaarikaistikuid.
Tel 5398 1891

(maalid, graafika jm)kirjan-

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

•

•

Müüa noor lüpsilehm. Tel 580

41375

Müüa kitsed ja sikud. Tel 5543
596
•

sõjatemaatika (kiivrid,

pandlad, mõõgad, aumärgid,
vormid), pildiraamid, mänguasjad,

Müüa suguküpsed hiidküülikud.
Tel 58110900
•

•

Müüa sõnnikut. Tel 5844 8393

Müüa
kvaliteetset
lambasõnnikust valmistatud
•

komposti. Transpordivõimalus.
Lisainfo telefonil 5053 340, 5259
239
Müüa MTZ 80. Sõidukorras,
•

käivitus käivitusmootoriga, aga
vaheplaat ja starter olemas, kui
soov starteri peale ringi teha. Dok
ja nr olemas, ülevaatus puudub.
Hind 1500 Tel 5676 8161

OSTAME
metsakinnistuid,

mündid, märgid, paberraha

OSTAME KASVAVAT
METSA JA
RAI EÕI GUSI
Metsaraieteenus

raieõigust ja
metsamaterjali.
Pakume metsaraieteenust.
Tel 5665 4087

jpm. Valikuliselt ostame ka

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

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

info@pohjapuit.ee

TEAT ED
p ä r i to lu
olla remonti
vajav! Tel 5360 8638, Tarmo
Ostan kartuliharimise riistad
traktorile T-40. Tel 5039 650

O s t an V ene
ratastraktori. Võib
•

Seoses tegevuse
lõpetamisega palub
POHLA POOD
klientidel
komisjonimüügis
olevad asjad
ÄRA VIIA
30. juuniks 2015.

•

Ostan MTZ-82 vedava esisilla ja
rattad. Tel 5349 9216
•

VAN AVARA
Ostan seisma jäänud esemeid
-vanast naelast kuni mööblini.

•

Tel 5079 984
Ostame lauahõbedat proovidega
84, 800, 875, 916, 925. Laada 14
(vana turuhoone). Tel 5067 819,
32 30 702
O s t an ma j a p i d am i se
•

OÜ Trakauto
E-R 9-16
Lepna tee 3
Tel 5210 534

•

likvideerimisel jäänud esemeid
kila-kolani. Tel 5031 849
Ostan ja hindan vanu rahasid,
märke, medaleid, ordeneid. Aus
kaup jakorralik hind!Tel 5590 6683
•

M ET S

Aja l o o huv i l i n e o s t a b S a ks a

tääknoa, kiivri, vormi, vöörihma

metsakinnistuid

ja põllumaid
k ogu Eestis.
.

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

jne. Maksan hästi! Tel 5665 5551
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 Tel
s i lte
7007
5557
metsakinnistuid
•

-

•

embleeme. Pakkuda võib kõike!
Tel 5079 984

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, kuldja hõbeesemeid, mündid,
märgid, paberraha,

sõjatemaatika (kiivrid,
mõõgad, pandlad, vormid)
jpm.
Valikuliselt ostame ka
nõukogudeaegset kraami.
Tühjendusostud
majapidamise
likvideerimisel.
RAHA KOHE!

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

5289 418
Müüa uus plastpaat (2,45x1,20
m) 375 € ja kestvusaku. Rakvere
Motopood. Tel 5648 6638
Müüa saare puupakk (läbimõõt
0 8 m p ikk us 1 , 7 m ) . Hi n d
s ü m b o o l ne os t j a trans p or t
Rakveres. Tel 5622 8877
Müüa Taro kaardid. Tel 5831
8688
O s t an
vanu
V ene
elektro onikaplaate, ske eme,
dioole, lintmakke, katkisi või
vanu arvuteid. Tel 5673 8790

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

•

-

•

kapid,
,

kummutid,

dus, postkaardid,
fotod,
albu-

•

•

Ostan kasutatud hüdroõli
0,20 €/liiter. Tel 5394 8017
•

PUUKÜTTEGA
LEI LI SAUN
Grilliruum
Võimalik rentida
peoruum erinevateks tähtpäevadeks
(kuni 20 inimest)
*

*

*

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

RAHA KOHE.
Tühjendusostud majapidamiste

.

•

•

nõuk.aegset kraami.

€.

Ostab

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

linast: ja

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

MU UD
•

•

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.
•

Kvaliteetsed
E-sigaretid ja E-vedelikud
soodsa hinnaga.
www.powersmoke.ee
Rakveres Vaalakeskuses ning

Laada tn 37

II

korrusel

Müüa uusi ja kasutatud

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

Müüa kvaliteetsed
KUULDEAPARAADID.
Kohaletoimetamine
Rakvere piires tasuta.
Hind 20 €. Tel 5013393

Kuulutaja reede, 15. mai 2015

MATUSETEENUSED
Kü lmh o idla
Matusetarb ed

Telefoninumbrid
5309 0510,
5162 473

Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas
ootavad kodu:

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00

AARE ROH UMETS
Matusetalitu se ko rra ld a ja -muu sik

24 h tel 516 4699

RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

324 4473

Siimusti-06.05.15a.leitud
J õ g eva va ll as t Sii mus t i
alevikust isane koer.

V l a di m i r on um b es 1
aastane isanekass, saanud
ussirohtu, vaktsineeritud,
m ik r ok i i b i sta tu d,
kastreeritud ja kasutab
ilusti liivakasti.

Porgand

punt

Peet
Põlduba
Värske hapukurk
Värske küüslauk

Teatame sügava kurbusega,
et lahkunud on meie kallis

Mutu on 15.04.15 varjupaika
sattunud emane noorem

Maasikad

VÄINO LUIGE
(22.05.1944-08.05.2015)

sõbralik koer, kelle omanik

Murelid

o l i l ii g a v a n a j a k es e i
suutnud Mutu eest enam
vääriliselt hooltkanda. Seega
vajab Mutu kiiresti uut ja

Vaarikad 200g

Teatame sügava kurbusega, et on
lahkunud kallis ema ja vanaema

Urni ärasaatmine Rakvere

MAIE KIRSI
(11.09 1952 10.05.2015)

Tavandimajast aadressil Kunderi 6

Ärasaatmine laupäeval,
16. mail kell 13
Rakvere Tavandimajast

palume mitte tuua.

reedel, 15. mail kell 15.

–

Kimpe ja pärgi
Omaksed

Südamlik kaastunne Ainole ja Harrile
kalli venna
VÄINO LUIGE

MAIE KIRSI

surma

Mälestame kurbuses endist
KÜ Võidu 76 liiget ning
avaldame kaastunnet lähedastele.

puhul.

Marika

KÜ Võidu 76

Südamlik kaastunne Tiinale ja Annelile
peredega kalli isa ja vanaisa
VÄINO LUIGE
surma puhul.

Avaldan kaastunnet Jaanus ja Janek
Tislarile kalli vanaema

Marika, Ahti ja
Maido peredega

T aa du on 4 aas t ane
i s a n e k a s s. Is e l o o m u l t

Taadu väga sõbralik,
sobib ideaalselt sülekassiks
ning sõbraks, ning talle
mee ld i b k a m ä n g i d a ,
eriti just palidega. Sobib
k a t e i s t e l ooma d e g a ,
er i t i v äi k es t e k oer t e g a .
S a a nu d p ara s i i d i t õ r j e d ,
on

d

Nöpsu Paidelinnast Aiavilja
13 leitud emane kass, kiip
puudub. Vaktsineer itud,
kiibistatud ja steriliseeritud
ning kasutab ilusti liivakasti.

puhul.

Kungla 9 IV trepikoja

elanikud

Kuulutuse sisu õigsuse eest
vastutab
kuulutuse andja.
Kuulutaja ei avalda võlanõude
ja
lehe mainet kahjustavaid
•

•

kuulutusi.

L

9

-

12

karp
karp

Turul veel müügil:

võõrasemad, kevadised lõikelilled, köögivilja-ja

*

suvelilletaimed
*

*

tööstuskaup (riided ja jalanõud)
kasutatud riided
Info tel 32 23

maini.

EASi turismiarenduskeskus otsib kiiksuga jahulljulgeid ideid.
“Näiteks jaanalinnu seljas ratsutamine, ühine metsajooks

peaministriga, öö allveelaevas või pannkoogihommik Setu
vanaemaga. Ideid võivad pakkuda kõik, sh turismi- ja toitlus’

tuua

kes

jagavad

hiljem

pangaülekandega.

nud Kuulutaja
pangaarvele neljapäeva kella 11.00

oma

elamusi

kaasmaa-

ütles Sokk.
suunatud Skandinaavia, eelkõige Rootsi

Ideede kogumine
turisti huvi suurendamiseks Eesti vastu. Kümme aastat
on

tagasi

moodustas Rootsi turistide osakaal protsenti kogu välisturistide osakaalust, nüüdseks on see näitaja langenud 4 protsendini.Rootsi turu võitmiseks soovib
tutvustada Eestit
8

11 . 05 15 J õ g eva
maakonnast Torma vallast
leitud emane kits.
-

.

EAS

rootslastele läbi nendekaasmaalaste eriliste

te

ja meeldejäävakogemuste.

EASi turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso lisas, et

fookus on seatud sel aastal Rootsi turule. “Peame leidma langevale

Vene ja Soome turule alternatiive ja Skandinaavia-

maad on selleks loogiline jätk. “Meil on Rootsiga head transpordiühendused, pakume toidu- ja kultuurielamusi, heal ta-

semel teenuseid need on kahtlemata meie eelised. Ainult
sellest aga ei piisa, vajame ka unikaalseid tegevusi, millega
-

nõudlikku skandinaavlast võluda.’-

võimalik tasuda

uues

jagatud
kogemus,
seetõttu ka
soovime
Eestisideid,
tavatuid
mida külalised
aastaid
hil-

jem põlevate silmadega meenutavad, - ’

kuulutus@kuulutaja.ee

Kuulutuste eest on

877, turg@ogelektra.ee

11. maist alustas EASi turismiarenduskeskus
ideede kogumist, et leida üles erilised elamused Eesti eri paigust. Ideid saab esitada kümme päeva, 11. maist kuni 20.

rootslasi,
soovitus
on isiklik

Kuulutusi saab
toimetusse edastada
ka telefonil 322 5091
või e-posti teel

ülekanne on jõud-

www.kuulutaja.ee

T, N,

se

K it s

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

Kuulutus ilmub
reedeses lehes, kui

Loe kuulutusi ka internetist:

Toorpiim

lastega. Ootame

vaktsineerimised, tal on
olemas nii mikrokiip kui
lemmiklooma pass.

Kuulutaja toimetus ei vastuta
kuulutuste sisu eest.

kg

Värske räim

1,00

kampaaniate
projektijuht
korraldajad,
tusettevõtted,
disainerid,
via
ürituste
Katrina
lisaks
Sokk.
kõik
ininägema
valguses.
mesed, kes
seotud,
mused.
miseipanevad
Eestit
“Parim
Ideede
kogumise
ole turismiga
eesmärgiks
leida
ülesselgitas
kõige
EASi
erilisemad
Skandinaaela-

Bi m o n n oo r e m i sa n e
s õ b r a l i k k o er, t a l l e o n
t e h tu d k õ i k va j a l i k u d

•

Kanamunad (kodused)

8,00

Esmaspäevast,
-

ANATOLI SAMOHHINI

Hiljemalt neljapäeval kella 11.00
antud kuulutus ilmub reedeses lehes.

kg
kg

1,00
3,80

Algas üle-eestiline kiiksuga (turismi)
elamuste kogumine

kastreeritud.

abikaasa

www.kuulutaja.ee

16.00

MÕNE REAGA

n in g

Avaldame kaastunnet Margaritale kalli

surma

Mesi 700g

ussirohu, vaktsineeritud,
m i k ro k ii b i s t a tu

punt

Mustikad 200g

kodu, kus teda
hoitaks, temaga tegeldaks ja
tema eest hoolitsetaks. Mutu
on saanud kõik vajalikud
vaktsineerimised, mikrokiibi
ning omab lemmiklooma
p ass i . S o b i b h ä s t i k a
nooremale inimesele, sest on
väga energiline ning lustakas
kutsa.

VILMA LAVRITSA
kaotuse puhul.
Vanaema Eva

Aprikoosid

armastavat

0,80
3,00
0,80
0,50
3,00
6,00
10,00
0,50
5,50
8,50
10,00
3,00
3,00

kg
kg
kg
kg
kg
kg

Karulauk
Mõni hetk on elus valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga-väga valus…

-

Seisuga 14. mai 2015
Nimetus
Kogus Hind Kõrgeim
alates
hind
Kartul
kg
0,30
0,35
Värske kartul
kg
1,70
Salat
kg
4,00
Tippsibul
kg
1,50
Roheline sibul
kg
3,00
4,50
Till
kg
Petersell
10,00
Värske kurk, väike
kg
5,00
Värske kurk, poolpikk
kg
2,00
5,00
Värske kapsas
kg
2,50
Suvikõrvits
kg
1,30
Redis
kg
3,00
Tomat

Tran sportteen u sed

Ta llin n a 15 Rakvere

23

Kuulutused

Biby on umbes 8 kuune
kii su t üd ru k , saanu d
ussirohtu, vaktsineeritud,
mikrokiibistatud ja kasutab
ilusti liivakasti.
K o n t a k tt e l ef o n

5309 051 0
K ass id e i n f ote le f on
51 6 2473
v i r u m aa @var ju pa ik .e e , h t t p ://
v i r u m aa .v a r ju pa i k .e e

Volli on sõbralik 1 aastane
i sane k ass , saanu d
ussirohtu, vaktsineeritud,
m ik r ok i i b i s t at u d
kastreeritud jakasutab ilusti
liivakasti.
,

To e ta m e i d !
Va r j u p a ik a d e M T Ü

A/a 1 0 22 0 06 8 20 3 0 1 7 ,

s e l g i tu s

Vi rumaa var j u p a i ga le

selgitas

Mutso.

Parimad ideed viiakse rootslasteni, et neil tekiks huvi Eestisse
puhkama tuua. Ideid saab sisestada alates 11. maist veebikeskkonda http://epic.puhkaeestis.ee/.

Kuulutaja
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Sport
MÕNE REAGA

Tapa B-klassi neiud tulid Eesti
käsipallimeistriks

Pronksmedali võitnud Eesti U21 nais- ja meeskond. Esireas vasakult: Toomas Braun, Danil Lopouhhov, Adrian Matso,

Selle aasta Eesti meistrivõistlused tütaralaste B vanuseklassi
käsipallis toimusid kahes etapis. Täiseduga tuli esikohale SK
Tapa võistkond, järgnesid Reval-Sport/Mustamäe ja Reval-Sport/Lasnamäe.

Tapa võistkond mängis koosseisus Kadri Einmann (võistkonna parima mängija eriauhind), Perit Võlli, Marjette Maie
Müntser (turniiri parim kaitsemängija). Kristel Külmallik,
Keili Kadak, Celica Sergienko, Betty Abel, Camilla Sevtsova,
Gerda Staal, Jete Lisett Neerot, Mia-Marii Tedrekull ja Airi Võsud; treener Mare Neps.
Elmu Koppelmanni juhendatavad B vanuseklassi poisid pidid tänavustel meistrivõistlustel leppima seitsmenda kohaga.

Aivar Ojaperv

Tapal maletati Enn
mälestuseks

Kleemeieri

Tapal toimus möödunud nädalavahetusel 9. Enn Kleemeieri

mälestusturniirmales. Osalesid Lääne-Viru parimad maletajad ja külalisvõistlejana Eesti Malelehe peatoimetaja Tõnu

Oliver Valdre ja Marko Rand. Tagareas: Kai Pähkel, Mari-Liis Mihkelson, Õnne-Aivi Annimäe, Datja Tokmantseva,

Pathricia Matso ja Helina Ärtis.

Foto: Riho Rannikmaa

Eestile sumo EMilt 15 medalit
Leedumaal Šiauliais toimu-

Samasse võistkonda kuulus

nud sumo EMilt võitsid Eesti

ka Toomas Braun (SK Saku-

esindajad kokku 15 medalit.
Juunioride vanuseklassis UI8
said eestlased kolm hõbe- ja
kaks pronksmedalit. Meda-

ra). kes sai individuaalselt ke-

leid tuli ka Lääne-Virumaale:
OliverValdre (SK Sakura) päl-

vis kehakaalus +100 kg hõbeda jakuulus ka meeskondliku
hõbeda saanud võistkonda.

Pronksmedali võitnud nais-

konda kuulusid SK Sakura
esindajatest Pathricia Matso
ja Helina Ärtis.
Ärtis, Matso ja Braun võistlesid päev hiljem ka vanuseklassides U21 jaU23.

sai Pathricia Matso veel kaks
pronksmedalit

tegooria) ning Braun samuti
pronksi (+115 kg). Pronksi
teenisid ka
ja nais-

mees-nimetatuile
kond,
veel
kuhu
Valdre
lisaksAdrianMatso.
kuulusid

SK

test

U23

Sakura

ja

-

ühe indivi-

duaalselt, teise
koosseisus.

naiskonna

Täiskasvanute

arvestuses

piirdus Eesti esindus sel korral vaid ühe pronksmedaliga

sportlas-

(Mari-Liis Mihkelson naiste
kaalukategoorias kuni 55 kg.)

vanuseklassis võisteldes

Kuulutaja

JK Rakvere teenis viigipunkti

Käivet, kelle suhtes aga mingit külalislahkust üles ei näidatud.
Turniiri võitis Kalev Pagar (Viru-Nigula) 5 punktiga. Sama
punktiarvuga jäi teiseks Eino Vaher (Rakvere), kolmandaks

Eesti jalgpallimeistrivõistlus-

tuli Aavo Murutalu (Tapa, 4 punkti).

di samale meeskonnale ko-

Järgnesid VladimirLishtshuk (Tapa), Peedu Vipper (Tamsalu)
ja Erik Videvik (Rakvere). Külalisvõistleja Käivet pidi leppima
10.kohaga.
Veteranide arvestuses olid kolm paremat Vipper, Videvik ja

duväljakul mäletatavasti alla

allakirjutanu.

hakaalus +100 kg pronksi.

U21 vanuseklassis sai Ärtis
(-55 kg) pronksi, Matso kaks
pronksi (-80 kg jaabsoluutka-

te esiliigas viigistas Rakvere
JK Tarvas võõrsil Tallinna Ka-

leviga 0:0. Eelmises ringis jää-

1:2. Ka järgmise kohtumise
peab JK Tarvas võõrsil, pühapäeval, 17. mail ollakse Tallinnas vastamisi Flora II meeskonnaga.

Enn Koppel
Aivar Ojaperv

LIIGA TABEL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ta llinn a FC Flora II
Ta llinn a FC Info net II
JK Ta llinna Kalev
Ta llinn a FC Leva dia II
Vän dra JKVapru s
Rakvere JK Tarva s
Kiviõ li FC Irbis
Nõmme Ka lju FC II
Tartu FC Santo s
FC Ku ressaare

10
11
11
10
9
10
10
10
9
10

7
6
6
5
5
3
3
3
2
1

2
2
2
3
0
3
1
0
3
2

20:7
21:11
17:12
32:18
17:12
18:16
11:29
11:17
13:22
10:26

1
3
3
2
4
4
6
7
4
7

23
20
20
18
15
12
10
9
9
5

TAPA AUTOKROSS Rakvere noortele võrkpallureile pronksmedalid
Laupäeval, 13. juunil Tapa krossirajal
(Karja tänava lõpus)

Möödunud pühapäeval lõppenud poeglaste C-vanuseklassi Eesti

võrkpallimeistri-

võistluste finaalturniiril päl-

Eesti ja Balti meistrivõistlused veoautokrossis
Treeningsõitude algus kell 12,

finaalsõidud alates kella 15
Võistlusklassid: veoautod GAZ 53, veoautod GAZ 51/52,
veobagid GAZ, veteranid
Pilet 5.-, lastele, õpilastele ja pensionäridele 3.-

mängudeni.

Võrdselt

kuue

võiduga lõpetasid meistriks

vis kolmanda koha Rakvere

tulnud SK Tats Tallinn I ja hõ-

Spordikool.
Treener Mati Meriranna sõ-

kõrgelt, sest Rakveret esinda-

bemedali pälvinud Orava/
Räpina SK.
Rakvere poisid tulid kolmandaks kahel eelmisel turniiril

nud poisid olid konkurenti-

tuli neil n-ö surnud ringis

dest nooremad. „Enamus
poisse mängib seda vanuseklassi ka järgmisel aastal/ 1 kinnitas Merirand.

leppida neljanda kohaga,
nüüd siis saadi aga kolmas

nul tuleb saavutust hinnata

Suunavudad voistluskeskusesse

Kaheksa võistkonna turniiril
jätkus põnevust viimaste

-

koht.

Medalit

otsustanud

mängus alistati Pärnu VK/SK

2:0.
Teistes mängudes alistas Rakvere SK Selvet Tallinna SpK I
2:1, VK Täht Tallinna 2:0, Saarema SK 2:0 ja Võru SK 2:0.
Kaotus tuli vastu võtta võitjaks tulnud SK Tats Tallinn Ilt
1:2 ja teiseks tulnud Orava/
Räpina SKlt 0:2.
Rakvere Spordikooli võistkonnas mängisid Romet Vii-

ber. Tony Tammiksaar.

la, Romi Aros, Martin Stadnik,
Markus-Tiit Järv. Haiguse tõttu pidi viimaselt turniirilt eemale jääma Ivory Õuekallas.
Võistkonna treener on Mati

Merirand.
Üks turniiri parima mängija
eriauhindadest kuulus rün-

daja Tony Tammiksaarele.

Aivar Ojaperv

Mar-

kus Puusaar, Rainer Liinve,
Kristjan Kraus, Aleks Uuskü-

Pronksmedalite saatus selgub otsustavas kolmandas mängus
Alexela Korvpalli Meistriliiga
teises
pronksikohtumises
kaotas Rakvere Tarvas Raplas
sealsele TYCOle 61:76 ja seeria on nüüd 1:1 viigis. Tänavuse hooaja kolmanda koha
omanik selgub otsustavas
kolmandas kohtumises reedel, 15. mail Raplas.
Tarva mehi vaevas väsimus,
mistõttu kannas visketabavus. Kui esimene veerandaeg

lõppes Rakvere 19:18 eduseisul, siis poolajaks juhtisid juba võõrustajad 38:33.
Teisel poolajal ei tahtnudTarva visked enam kuidagi korvi
mahtuda eksiti nii kaugelt
kui ka lähedalt, isegi Julius
Brooksi pealtpanek jäi vaid
ebaõnnestunud katseks. Vii-

veel 10 silma kaugusele. Seejärel haaras Rapla taas ohjad,
lõpuks
võites kohtumise
76;61.Rakvere poolelt tõid Juris Umbrasko 15, Jan Span 14
ning David Haugton 11 punkti. Eelmistes play-offi män-

masel kümnel minutil kasvas

jäi 9 punkti peale.

vahe hetkeks isegi 20 punktini, kuid Rakvere suutis tulla

„Meil jäi täna väsimuse taha,
nii kaua kuni oli jaksu, nii

-

gudes pidurdamatut hoogu

näidanud Brändis Raley-Ross

kaua oli mängu ka,“ leidis
Tarva peatreener Andres Sõ-

ber, kelle sõnu vahendasid
Delfi TV ja korvpalliliidu ko-

dulehekülg. „Ega siin
ole
vabandada. Nüüd on
üks mäng veel. Meil on omad
võimalusedka, tuleme reedel
ei

palju

tagasi

ja

vaatame kuidas läheb.“

Kuulutaja

Kuulutaja reede, 15. mai 2015
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Vesinikperoksiidivaba
valgendamine ei kahjusta hambaemaili
Rakvere ilusalongis Belle
Stuudio pakutakse uut teenust hambavalgendussüsteemi Beaming White ehk
vesi ikpe roksi id i vaba fotovalgendust. See on ohutu ja
lihtne võimalus muuta
hambad kosmeetilise protseduuri abil valgemaks.

PROT S E DU U R

Toimingud enne protseduuri
Pesta h amba d ja p uh a sta da h amba vahed h am
ba n iidiga , et h amba p in n a d oleksid p uhta d ja
valgen d u sgeel saaks m õjuda kõ ikid ele hamba
p in da dele.
En ne valgen da m ist hindab ko sm eetik h am
m a ste olukord a ra vitu d p eava d olema kõ ik
h a m ba a u gud n in g eemald a tu d hambakivi.

-

n

-

-

-

-

Ülle Kask
Säravvalget naeratust ihalda-

Käitumine pärast protseduuri

vad paljud daamid ja härrad,

24 tu nn i jooksu l p eale h amm a ste valgen da m ist
ei ole soovitata v suitsetada juua ku um a sid ega
kü lmi joo ke, ko hvi ja teed p u n a st vein i, kara stu sjo o ke, süü a värvilisi ka stm eid võ i lo p u ta da
su ud värva in eid sisaldava te su uved elikega

kes oma välimuse eest hoolt
kannavad ja kosmeetikasalongides

,

iluprotseduuridel

,

käivad.
Paraku

pole kõigile

antud

.

hollywoodilikke valgeid hambaid. Mida vanemaks inimene saab. seda tumedamaks
hambad muutuvad,
sest

Vastunäidustused, mille tõttu protseduuri
ei soovitata
Ha mm a ste valgen d u st ei so ovitata teha ra seda
tele, rin n aga to itva tele emadele, alla 18aa sta stele (luba tu d lap sevan ema va stutu sel), allergia
võ i ülitu n dlikku se p uh ul mõn e valgen du sgeelides ka sutata va ko mp o nen di suhtes. Sa m uti ei
sob i LEDla mb i ab il valgen dam in e juh ul, ku i
esin eb ülitu n dlikku st valgu sreaktsio o nid e su h
tes.

hambavaaba kiht kulub ja tu-

-

medam hambaluu tuleb rohkem nähtavale. Hammaste
tumenemist põhjustavad näiteks suitsetamine ja parkaineid sisaldavad toiduained mustsõstrad,
vein,
rauaprepakohv, punane

must

tee.

-

raadid.

Süsteem lubatud

Kosmeetik tutvustab kliendile koduhooldustooteid.
Foto: Ülle Kask

ilusalongis
ka

Belle Stuudio

tegevjuht Märge Kallaste rääkis, et selle aas-

uue

ta

algul tutvusid nad
hambavalgendussüsteemiga
Beaming White,

maaletooja

ne

mille ametlik

Eestis

on Salonli-

OÜ.
„Beaming White on tänu oma

headele valgendustulemuste-

le saavutanud globaalse turu-

liidri

positsiooni

ilmas," kinnitas
ming

terves

maa-

ta. „Kõik Bea-

White’i hambavalgen-

dustooted

on

USA

Toidu-

ja

Ravimiameti ning EU Tervise-

kaitseameti

heaks kiidetud. Nende valikus on toopoolt

rita.

duhooldustooted

Beaming White’i hammaste

duspliiats ja valgendusvaht.

vad pakkuda üksnes hambak-

hambavalgendusgeelide

liinikud.
..Hambaarstid teavad, milline
on patsiendi hammaste tervis, ja seetõttu tohivad ne-

koostis ei kahjusta hambaid
ega hambaemaili.’' rõhutas
Kallaste.

ainulaadne
valgendusgeeli
koostis tagab valgemad ham-

Kui neid vastavalt juhendile
püsivad pikka
valged."
kasutada,
võib aega
tulemus
olla

teenuseid, mis sisaldavad vesinikku üle 0,1 protsendi, või-

lubatud ka ilusalongides, kui

tooted vastavad EU tervisekaitseameti nõuetele,“ selgitas Kallaste. „Meie kosmeetikud on saanud vastava sertifikaadi ja oleme nüüd Tallinna,
Tartu ja Pärnu järel neljas
linn Eestis, kes Beaming Whi-

te’i valgendamisprotseduure
läbi viib.“
Kallaste jätkas, et vastavalt

rahva tervise

seaduse pa-

ragrahvile tohivad ilusalon-

gid hammaste valgendust
pakkuda ainult siis, kui kasu-

teid nii kodukasutusse, ilusalongidele kui ka hambara-

tatakse valgendusgeeli,

vikabinettidele. “

sisaldab seda 0,1 protsenti.

„Varem tohtisid ainultham-

tud. Kliinilised testid on tõestanud, et Beaming Whitei

baarstid valgendamisprotseduure läbi viia, nüüd on see

mis

on vesinikperoksiidivaba või

Ohutu ja valutu
protseduur

nikku sisaldavate

valgendamise

see

aga

..Kahjustus,

geelidega

valgendus-

tekitada nii ham-

mastele kui ka igemetele, ei
teki ju kohe, vaid kahe-kolme
aasta pärast, ja siis võib petetud klient juba „hambad varna panna". Seetõttu soovitaalati eelnevalt tutvuda

me

teenusepakkuja toodetega,
need

oleksid

tarbijaile

Kõiki teisi hammaste valgendamiseks mõeldud tooteid ja

JŽ

Kal-

mida võib vesi-

et

ohu-

Beaming White’i hammaste

tehnoloogia

PA KESEPRILLI

RAAMID KUN

mm -25%

Tapa Pikk 7

vaapa kahjustamata.

Kogu protseduur

on

valutu

tagasiside

olnud ainult

positiivne. „Kõiki

sed, mida

uusi teenu-

me Belle

pakkuda soovime,

ja

Stuudios

katsetame

ohutu. Kokku tehakse kolm

peal.
meetik
oma töötajate
esimesena
hambavalMeie
juuksur,
kellele salongi kos-

sastet ja seejärel kantakse ige-

kaks kuni üheksa korda hele-

genduseprotseduuri tegi,
tulemusega väga rahul ja te-

metele spetsiaalne isoleeriv

damaks.

Valgendav

tab vähemalt kuus kuud

sega valgendava geeli hammastele pealekandmine ja

biga, mille sinised kiired val-

hoolitseda,
kui
korralikult
kuni kaks
hammaste
aastat.
eest
..Pakume oma klientidele ka
järelhooIdusvõimal u s t, “ teavitas Märge Kallaste. „Meil on

gendavad, aga igemeid ei är-

olemas Beaming Whitei ko-

valgendusprotsess

LEDlam-

RAKVERES!

on

ka

ma

efekt kes-

geel. Järgneb meeldiva mait-

AMM Aste fotovalgeimdus

hambad

rääkis

on säravvalged."

Märge Kallaste.

ja

Eesti

Nagemistervise
<eskus

t*

>■

Mure nägemisega?
.

C

il- OrV™ if u
nm»»

Tutvumishind 69 C
Koduhooldustooted -30%

Prillitellijale optometristi visiit TASUTA!
•

on

valgendab ilma
ja hamba-

hambastruktuuri

20minutilist seanssi. Hambad
muutuvad selle aja jooksul

-50%

Registreerida tel 325 5383

see

hambad

misel. Kõigepealt mõõdetakse kliendi hammaste värvu-

Tallinna Optika

KÕIK

-

ja

põhineb LEDvalguse kasuta-

fcy' Vesinikperoksiidivaba

(jptiga-

bad, tugevdab neid ja eemalmäärdumuse. Kõige olulisem

efektiivsem

valgen-

Küsimuse peale, milline on
olnud tagasiside klientidelt,
vastas Kallaste, et siiamaani

dab

mad teatud juhtudel vesinikkasutada, ilusalongideson
ku
laste.
keelatud,"
sõnas

veelgi

-

Qdkv«rf, KuiduLi S

Tel 37 40 003

w. belle*! ü udio.tr

helista

324 0301

Koidula 1, Rakvere

|

T-R 10-18, L 10-15

info@silmatervis.ee
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Salaseltslased suvepeol, keskel Olav ja Anton (mängivad Hugo Soosaar ja Karl Jakob Vibur), kes vaatavad otsa Marile ja Sadule (mängivad Olivia Viikant ja Arabella Antons).
Foto: kaader filmist

FILMIARVUSTUS

Seiklus moedemonstratsioonil

Homsest jõuab Rakverre kinno nagu mujalegi suurematesse linnadesse uus kodumaine koguperefilm Supilinna salaselts“.
Vaadates seda seiklusfilmiks
nimetatud uudisteost, tuli
mulle meelde moebränd Kalamaja Printsess, sest just
moedemonstratsioonina
näib filmi alguse imeilus linnamiljöö, mis on filmitud
Tartu Supilinnas, tänases
-

-

moodsas elurajoonis. Suvisel

malised sekeldused, mis näi-

vabaõhupeol, kus rahvast lõ-

vad pärinevat toidust või joo-

bustab teatrietendus ja naised liiguvad ringi kaunites
suvekleitides ning mehedki
igati klanitud moel, tutvume
peategelaste nelikuga. Mari,
Sadu,kimavad
Olav ja Anton
nimetaratastega
ringi
ja mängivad aardejahimängu.
Korraga tabavad linna kumvad

siks,

end

Supilinna

salaselt-

vai distantsil ja suurepärase

kult ka naerurõkatused välja

puutega üles filmitud.

meelitas, teeb Kaido Höövel-

gist. Lapsed asuvad otsima
vastumürki, mille asukohta
viib keeruline vihjete süsteem. kus ei puudu vanad

muti jäi Maril puudu edasiviivast peegeldusest oma tegevusele kaastegelastelt ja keskkonnast, selle olemasolu loonuks õige seiklusfilmiliku
vaardi. Kuigi vihjetejahi tege-

Rääkides osatäitmistest ja
olemata päriselt kindel, kuidas see kõlab koguperefilmi
kontekstis, särab tõelise sil-

ürikud ja hauakambrid. Tege-

vusliini võinuksid stsenaris-

makommina

son muheda pereisana. Rakkoolipoiss Sten-Markus
Rohtla esitab hästi oma tegelaskuju nutikust ja tänavapoisilikku jultumust. Ja sobivalt
mängib filmis ka võrratu Karin Rask, kelle loominguks
ülalmainitudmoebränd ongi.

lastel tuleb teha kõvasti mõttid trimmida.
ajutise tühikokkuvõttes
sellekompenseerib
tetööd ja peamist vastutust käigu ikkagi Tartu linn ise. Tekannab salaseltsi juhtfiguur gelasi ühendavad elukohad,
Mari. Siin jäi puudu hoogsutöökohad ja kogu linnakesksest, sest kogu see vihjete kond on mõnusalt hoomataskeem on liiga raamatulik, sa-

Mirtel

Pohla

(mängib noorteadur Kadrit),
kes kihutab Emajõel mootorpaadiga ja kaunistab iga
kaadrit oma nõtke kohalolu-

vere

Tõnu Lilleorg

ga. Suurepärase rolli, mis esi-

linastusel olnud lapspubli-

Oandul avatakse laupäeval
pärandkultuurirada
Laupäeval, 16. mail tähista-

list Triin Kusmin looduskeskuse ümbruses inventuuri
takse RMK Oandulooduskes- käigus üle 100pärandkultuukuses pärandkultuuripäeva, ri objekti kirja pani ning osa
mille käigus avatakse 3.4km neist ka tähistatud said.
pikkune pärandkultuurirada. ,,Meie metsades leidub üllaPäeva jooksul pakutakse hu- tavalt palju eelmiste põlvkonvitavat programmi nii lastele dade elu ja töö jälgi kiviaepiirikive/ 1rää-ja
du,
verstakive,
kui täiskasvanutele,Rakveistutatud
ka võõrpuuliike
rest sõidab Oandusse ka spetrajatud kvartalisihte. Nüüd
siaalne tasuta RMK Metsaneist kokku saanud tervikbuss. lik tähistatud rada, kus huviliOandu pärandkultuurirada
saavad ise esivanemate
-

gib

Tiina

Neljandik.

..Sinna

on

on

sed

algab

ja

lõpeb

RMK Oandu

looduskeskuse õuel.

pikkusel rajal
väärivat
tahvlitega

km

3,4

on 28 vaatamist

objekti

koos info-

eesti ja inglise kee-

les. RMK Oandu looduskesjuba
kuse
Tiina
aastal, kui
juhi
Neljandiku
likult
2007.
sõpärandkultuuri
spetsiaraja„ seeme"
tegeRMK
nul külvati

ra-

vad Tiina Neljandik ja Riina
Laanetu. Poole retke peal tehakse peatus vanas taime -

Kell 16 esitab muusikalise tervituseVõhma segakoor.
Kuna laupäeval tähistatakse

kuuse-

17 Oandul veel üks pärand- töid. Lisaks loob RMK loodukultuuri jalutuskäik. ses liikumise võimalusi puh-

aias.

kus

Aavo Laur näitab

ja männipeenraid
ning räägib puutaimede kasvatamisest enne ja praegu.
Peale matka pakutakse kuuleivaamps,
sub

toekam

netes kuulata vanade metsa-

meeste

ja

muidu

asjatundjate

pajatusi kunagistest

dest-tegemistest.

asuvad

juhendajate
retkeli-

prog-

ja kaitsealadel ja

SUPILINNA SALASELTS
16.

–

18. mai kell 16
Seiklus
(Perefilm)

kub

ke-

kujun-

dab

võileib ta-

pärandust avastada/
Pärandkultuuripäev
algab
1

saatel teele esimesed

Pärandkultuuripäeva

hoidja,

ja majandaja. RMK
teenib riigile metsa majandatulu,ja
des metsadab
kasvatab
looduskaitsesauuendusmateijali
ja
korral-met-

rammist osavõtt on kõigile
loodusteadlikkust. RMK
jooki ja väike
ma teed,
külma
endal
kaasa
võtta. tasuta. Rakverest Oandule koosseisu kuuluvad Sagadi
Alates kella 14st saab loodus- sõitva Metsabussi kasutajad metsakeskus, Elistvere lookeskuse õuel ja näitusehoopeavad endeelnevaltregist- mapark. Tartu puukool, AS

ja piduliku avamisega kell 11,

misjärel

üle
Eesti
ka
algab
selle
raamesmuuseumiööd.
õhtul
kell

looduskoosluste
kaitsja

töö-

Lastele pategevust meisterdamis-

meister Ene ning looduskes-

reerima,

buss pärandkultuu-

EestiMetsataim ning Põlula

kell 10 Aqua kalakasvatuskeskus. RMK-s
parklast ja sõidab tagasi töötab üle
inimese, ent
Rakveresse hiljemalt 17. Bus- riigimetsas tööd saavate inisile registreerimine ja täpsem meste arv ulatub 5000ni.
ripäevale väljub
SPA

700

infoürituse kohta: http://loo-

sed. Rajast räägivad ning esi- kuse saalis on võimalik vaa- dusegakoos.ee/sundmusvanemate pärandust näita- data pärandkultuuriteemalisi te-kalender/sundmus#860.
filme ja slaidiprogramme.
on Eesti riigile kuuluva
teistemitmekesiste
RMK

metsa

ja

Kuulutaja

KUIDAS SAADA
BROADWAY STAARIKS
16. 18. mai kell 18:30 ja 20:30
Komöödia
(Alla 12 a mittesoovitatav)
–

rakvereteater.ee
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KUHU M INNA

Bior e Tervisestuudio

Sin ce 2008 loo d u sravi, öko ja ro h up o o d Rakveres,
La a da 3a
21. m ail tervisliku seisu n d i testim ine ja tervisealan e
nõu stam in e
28. m ail n õ elra viarsti vastu võ tt
Kiro pra ktika -selja ab i esma sp äeva l ja ko lmap ä eva l
In fo ja registreerim in e tel 5017 960, in fo @b iore.ee,
www.biore.ee, www.tervisep o o d.biore.ee
-

Rakver e Teater

15.05 kl 19 Algu sed v. ma ja (la v. Nils Riess)
15.05 kl 19 8 arm a stavat n aist s.m aja (la v. Eili Neu
ha us)
20.05 kl 19 Ka asavara tu v.ma ja (lav. Eili Neuh au s)

-

O Kõr ts
Jõ e 3a Võ su
Üritu ste a lgu s kell 22
Pilet 2 euro t. Kella 23n i sissep ä ä s ta su ta !
15. m ail tan tsuh itid 90n datest tän ap ä evan i DJ Alex-s
16. m ail to o b retro h õ n gu ta ntsu p latsile DJ Ka lle Allik

wmm

Kevadj ooksj ad teevad head Vinni
per ekodu lastele

Laup ä eva l, 16. m ail to imub Rakveres MTÜ Rakvere
Mara ton eestvõ ttel viie kilo m eetri p ikkun e h eategevu slik keva djo oks, mille osavõ tu m aksu st laekuv tu lu
su un atakse Vinni Pereko d ule sp ord itarviku te so eta
m iseks jala ste su viste ekskursio o n id e ra h asta miseks.
Lä in u d aa stal ko gun es Rakvere Ra ttaöö ga 3635 euro t,
m is läks Virum aa n aiste tu gikesku sele. Om a p an use
sellesse an dis 706 ra tturit. Veel enn e sed a to etati h ea
tegevu sliku liikumisüritu sega Rakvere Lille ko oli va imupuu dega lap si 3000 euro ga . Lisaks o n sa m a vab a
üh en d u s to etanu d ViKe kergejõ u stikuklub i an deka id
n oori, p aljula p selisi p eresid Lä än e-Viru m a a l ja teisi
hä id a lga tu si.
Keva djo oksu start ja fin iš n in g võ istluskesku s p aikn eva d Rakvere Sp ordikesku ses, aa dressil Ka sta n i 12,
Rakvere. Stardid toimuva d Rakvere Spord ikesku se
kü ljelt a javah emiku s 17-17.10. Ko nkreetn e stard iaeg
sõltub osaleja te arvu st.
Rakvere Keva djo oks to im ub Rakvere linn a s m arsru u
dil Ka stan i p uiestee-Silla-Pikk-Ta mm iku -Ta mmiku
tee-Tallin na -Nä itu se-Ra hva
p ark-Tõ u su-Va llim ä e
aed-(sisen emin e
Põh ja
vära va st)-Vabriku -Tallin
n a -Pikk-Sp ord i-Rakvere Spord ikesku s.
Võ istluskesku s Rakvere Spord ikesku ses o n ava tu d la u
p ä eval kell 15-18.30, stard im aterjale välja statakse kell
-

-

-

-

-

-

-

15-16.50.
Rakvere Keva djo oksule saab registreerid a leh eküljel
keva djo oks.eestim ara to n .ee. Osalu stasu on 7 euro t.
Võ istlusp ä eva l ko h ap eal on o salu sta su 10 euro t ja registreerimin e sulgub p o o l tun di enn e starti.
Kõ iki Rakvere Keva djo oksu lõp eta jaid p rem eerib Vikin g Lin e ed asi-ta ga sireisiga Helsingisse.
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Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

SOODUSPAKKUMINE MAIS

Tabasalus Klooga mnt 5a

Nokia 220

45€

Tallinnas Mustamäe ja Nõmme turul

Kampaania erinevad tükid 2,40
Klassikaline saslõkk 4,95
Hakkliha 2,15

€

/kg

€

/kg

€

Juveeliäris Candra

/kg

Ostad hõbeketi,
saad ripatsi-30%

Tel 59 199 330, 53 418 470

www.omaporsas.ee

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

Eestimaine liha otse farmerilt!

MÜÜA
KÜTTEPUID
(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi

võimalus

Helistada 8-17:00

Tel 5900 0140,
5599 4444

Rakveres:

Tapal:

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

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

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

meilt,

Ostes suverehvid
TASUTA!

paigaldus

Hinnaparaad
ERIPAKKUMINE!

6.-24. mai

€

ERIPAKKUMINE!
€

Tavahind

90/leht

Tavahind

14.90/leht

€

ERIPAKKUMINE!
€

5.30/l

Tavahind

00

2000€ reis

90

Männiuks,
koos lengiga

Caspian

22.90

Puidukaitsevahend PinotexUltra

Jari

Tuuletõkkeplaat VKL

~

Mõõdud 13x1200x2700 mm.

Profiilsed siseuksed, 70-90x210cm

120.00

Võida

ERIPAKKUMINE!
3l

00

Cremona

Dominikaani

Vabariiki!
Lisainfo: www.ehituseabc.ee

