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Mõlgid välja
värvimata!
Rahemõlkide
eemaldus
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Hinnad
väga
soodsad!

Ideest teostuseni!
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Järelmaksu
võimalus!

Maa-ja õhksoojuspumbad
Pelletikaminad ja -katlad
Keskkütte süsteemide paigaldus
Jaama pst 5, Rakvere

•

Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com

Tubli majaomanik,
„Süstime seinad soojaks“?
Soojale talvele võib järgneda
ka KÄRE KÜLM!

•

•

•

•

MÜÜK

PAIGALDUS
HOOLDUS

Koduleht: www.küttesalong.ee
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Arvamus

Hiiliv diktatuur

JUHTKIRI

Minister, minge käige
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Väljaandja:
AveC Kirjastu se OÜ
Vild e 6a, Rakvere, 44310
Te lefo n 322 5090
to im etu s@kuulutaja.ee
rekla am @ku ulu ta ja.e e
www.kuuluta ja.e e
Pe ato imetaja
Ka trin Kivi 322 5090
katrin .kivi@kuuluta ja.e e
Te ge vto im e taja
Aivar Ojap er v 322 5092
a ivar@ku ulutaja.ee

Müügiko n sultan t
Ka iri Kreis
322 5093
kairi.kre is@kuulu ta ja.ee
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„KUI PIME KANNAB LOMBAKAT,
SAAVAD MÕLEMAD EDASI"
/Rootsi vanasõna/
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val, et eesti rahvuse, keele ja poliittehnoloogide pealetung
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Aigar Põder
EKRE Lääne- Virumaa

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda tänab invaspordipäeva:
"Sport contra puue" kordamineku eest.

•

•

•

•

•

•

•
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Apollo Raamat
O/Ü Lehtroos

Rademar
Weekend
Bio4You Rakvere pood

•

*

•

•

Augasmägi
Reeli Reimann
As Hoolekandeteenused
Riina Kink

To imetu s avatu d
E-R 9.-17.00
Kuu lu tu si sa ab to im etusse
ed astada ka telefon il
322 5091 või e-p o stiga
ku ulutu s@ku ulutaja .ee.
Kuu lu tu ste eest on võim alik
tasu da p an ga ülekan d ega .
Kuu lu tu s ilm ub reed eses
leh es, ku i üleka nn e o n
jõu dnu d Kuu lu ta ja p an gaarvele n eljap ä eva l kella 11.00
Kuulutaja to im etus ei

Suur tänu, hea et Te meist hoolite!
■

Ku ulu ta ja ilmub reed eti.
Trü kk: Prin ta ll AS
Trükiar v 15 000

vas-

tuta kuulutuste sisu eest.

Ene

O/Ü Invaru

Baltic Fibres OÜ
Indrek Saar (Kultuuriministeerium)
Rannar Vassiljev (Sotsiaalministeerium)
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
Virumaa Suurköök-VÄGA MAITSEV SUPP OLI!
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PUUETEGA
INIMESTE
KODA

Kuulutaja viimane leht enne suvepuhkusele jäämist ilmub

3. juulil.
Toimetus tuleb tööle 27. juulil ning esimene leht peale puhkust ilmub

31. juulil.
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Eesti parim päästja on Rauno Talisoo Pärnust
Reedel, 19. juunil selgitati
Rakvere Põhjakeskuse parkimisalal võistluse „Pritsumees

mando) viis koju kolmanda
koha tulemusega 7 minutit ja
20.5 sekundit.

2015“ võitjad. Eesti parimaks
päästjaks osutus Rauno Ta-

Meeskondlikus

lisoo

Pärnu

komandost.

Meeskondlikus arvestuses oli

parim Tõrva päästekomando
võistkond.

Individuaalarvestuses võitis
Rauno Talisoo koondajaga 7
minutit ja 8,7 sekundit. Teise
koha saavutas Ivar Frantsuzov,

kes

esindas

Pääs-

arvestuses

võidutses Tõrva päästekomando (Alor Kasepõld, Kristjan Mikk, Timo Laks), järgnesid Kuressaare (Torn Torn,
Meigo Kaare. Janek Reinaru)
ja Rakvere (Mario Kütt, Alar
Ubar. Ago Veilberg). Neljanda
koha

saavutas

Raoul

Raidna

sõnul läks võistlus igati korda,. Ta tänas korraldajaid ja

Kasepõld

Rakvere Põhjakeskusest. kes

lisas,

paremini

etpeab

äsja

lõppe-

korraldatud võistlu-

seks.

Võistlusel katsuti jõudu neljas harjutuses:voolikuharjutus, elupääste harjutus, torniharjutus ja päästja takistusjooks. Tegemist
rahvusva-

helises mõistes

on

võistlusega

..Toughest Firefighter A'Live“,
mis

teametit. jäädes võitjast maha vaid 3,1 sekundiga. Alor
(Tõrva päästeko-

31 võistlejat. Võistlust peeti
sel aastal 17. korda.

ning

külalisvõist-

kond Leedust.
Peakohtunik

aitasid võistlust korraldada,

nud jõuproovi läbi aegade

on väga tunnustatud ka

seas.

Päästeamet tänab koostööpartnereid: Rakvere Põhjakeskus. Cramo Estonia AS, AS
Pihlaka, Avinurme Vallavalitsus, Sa Rakvere Teatrimaja,

Baltic Fibres OÜ. AS Ühinenud Ajalehed (Virumaa Tea-

taja),Koduextra OÜ,

Tamrex

Ohutuse OÜ. Scania Eesti AS.

välisriikide päästjate
Harjutused imiteerivad
päästja igapäevatööd.

Virumaa Suurköök

Kuulutaja
OÜ.

Pritsumehe võistlusel osales

ramm

STANDARDVARUSTUS,

MIDA PEAB NÄGEMA
Navist tagurduskaamerani
Kia Urban Active erimudelid
-

Urban Active standardid kõik hinnas: r
2WD alates 20 980 €, 4WD alates 23 980 €
(sisaldab

FlexSteer

Foto: Päästeamet

7" tagurduskaamefaos

antenn, Supervision
(Comfort, Normal, Sport),

pidurid, ESOmägistardikontroll (HAS), Järelhaagisestabilissarfturvakardin.iti-.j.i.kokkuklapitav võti, Vihm.ivnv)rig.-i klaasto_r ■ J
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Pühad möödusid Lääne-Vimmaal rahulikult politsei andis
teada vaid paarist vargusest, needki toimusid enne pühi.
Päästeteenistuse sissekanne Lääne-Virumaa kohta ajavahemikul 22.-25. juunini oli hoopis lakooniline: ei saadud ühtegi
-

väljakutset.

VARGUSED
22. juunil teatati politseile, et Rakveres Aia tänaval murti sisse

osaühingu ruumidesse ja varastati keevitusseade. Kahju on
1500 eurot.
22. juunil teatati politseile, et Vinnis Küti külas varastati mobiiltelefon Sony ja sularaha. Kahju on 350 eurot.
19. juunil teatati politseile, et Haljala vallas Kandle külas
murti sisse suvilasse, kust varastati mööblit ja muid asju.
Kahju on täpsustamisel.
20. juunil teatati politseile, et Vihula vallasKarula külas murti
sisse elumajja ja kõrvalhoonesse, kust varastati segumasin,
muruniiduk, aiatööriistu ning muid asju. Kahju on 1925 eu-

r
-

rot.

KALLALETUNG NAISELE
18. juunil kella 0.50 paiku rünnati Tapal Paide maantee kortermaja trepikojas 32aastast naist.

Kuulutaja

JURIST ANNAB NÕU
Lugeja küsib: Minu laps sai maikuus kolmeaastaseks. Kasutasin aasta alguses ära kolm tasulist lapsepäeva. Kas see tähendab, et ülejäänud kolm lapsepuhkuse päeva läks kaotsi

m

või on mul neid võimalik veel kasutada?

Vastab Tööinspektsiooni töösuhete nõustamistalituse juhaThe Power to Surprise

Kia navigatsiooniseade pakub kaarditeenuseid, reisiinformatsiooni ja meelelahutust,

muutes ka kõige lühemad autoreisid nauditavamaks.
Kaardiuuenduste programmil on mitmeid eeliseid ja konkurentsitult parim teenuste valik:
Kia navigatsioonisüsteemis on 1 algne kaart 6 kaardiuuendust uutele autodele täiesti TASUTA!
Kaardiuuendus on imelihtne! Vajalik tehakse teie eest esinduses ära.
+

*

»

taja Anni Raigna

Töölepingu seaduse kohaselt on emal või isal õigus igal kalendriaastal saada lapsepuhkust, mille eest tasustatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära alusel. 2015.
aastal on lapsepuhkuse päevatasu 18,57 eurot.
Emal või isal on õigus saada lapsepuhkust kolm tööpäeva,
kui tal on üks või kaks alla 14aastast last; kuus tööpäeva, kui
tal on vähemaltkolm alla 14aastast last või vähemalt üks alla
kolmeaastane laps.

Lapse kolmeaastaseks ja 14aastaseks saamisel antakse lapsepuhkust, olenemata sellest, kas lapse sünnipäev on enne või

pärast puhkust. Seega antud juhul on teil sel aastal võimalus
ära kasutada ka oma ülejäänud kolm tööpäeva lapsepuhkust,
seda olenemata sellest, et laps sai juba kolmeseks.
Kui lapsepuhkust puhkuste ajakavas märgitud ei ole. siis tu-

Tule tutvu Rakvere Autotehnika salongis!
Rägavere tee 44, Rakvere. Tel 324 4446, 505 8787, info@autotehnika.ee, www.autotehnika.ee

leb puhkuse kasutamisest tööandjale kirjalikult 14 kalendri-

päeva ette teatada. Lapsepuhkust võib kasutada nii osade
kaupa kui ka järjest oluline on silmas pidada, et lapsepuh-

kust antakse tööpäevades.

Rakvere Autotehnika OÜ kõrgeima kliendirahuloluga Kia esindus Baltikumis 2013 ja 2014
-
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Ajateenija vaadaku ise,

TEHNOÜLEVAATUS
sõidu- ja veoautod
haagised traktorid

•

•

*

Tänavu kevadel ilmus
Kuulutajas probleemlugu,
kus kirjeldati ajateenija
muresid seoses tsiviileluga:
ajateenija toetusest ei piisa
tsiviilellu jäänud kulude
katmiseks; töökoht peab
küll teoreetiliselt säilima,
kuid praktikas võib asi olla hoopis teist moodi jne.

sõidumeerikute

•

taatlemine

L r epnatt&ei1HRa

n

Aivar Ojaperv

Te I l5:5591585T7Ä5, 3il‘8I8'9j1[9?|32>518924
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Artikli otsese järelkajana esi-

NORTSU TEE 2, RAKVERE
WECKMÄN

/MA

•

ÜldehitusmatcrjalidcTootjate Esindus
www.tootjateesindus.ee

VIHMAVEESÜSTEEMID
FASSAADID UKSED 0 AKNAD

KATUSED

•

•

•

•TOOTMINE

• •

M3Baltic OU

Taevalik katus
•

Sa

•

KATUSETARVIKUD
•

SOOJUSTUS

MÜÜK

•

•

•

ERIKUJULISED PLEKID

PLEKI KANTIMINE

PAIGALDUS

SOODSAD HINNAD!
Katuseplekk ai. 4,40 €/m2

tas Lääne-Virumaalt valitud

Riigikogu saadik Siret Kotka
(Keskerakond) 26. mail kaitseminister Sven Mikserile
vastavasisulise järelepärimise. 10. juuniks oli minister
vastuse valmis saanud, kuid

ajateenijatele sealt midagi innustavat ja lohutavat ei leia väga ümmargune ja eimidagiütlev jutt. Julgelt pool ministri vastusest oli vaid olu-

korra kirjeldamine ja niigi
teada tõdede ülekordamine.
Et aga teema on päevakajaline japrobleem tõsine, siis viitab sellele veel asjaolu, et sellest kirjutas ka 22. juunil ilmunud Ohtuleht.

AVATUD E-R 9:00-18:00 L 10:00-15:00
ambaltic@gmail.com Kohustus varakult teada
info.weckman@gmail.com
+

372 50 60 781

+

372 5127 619

NORTSU TEE 2, RAKVERE

Siret Kotka soovis oma järele-

kaitseminister
pärimises
Sven Mikserile vastust kolmele konkreetsele küsimusele.
„Palun selgitage ministeeriu-

tele igal võimalusel tulla teenistusse võimalikult varakult,

ses, võttes arvesse põhiõiguskaitset, ning kas Teie hinnangul tuleks välja töötada
seaduse muudatus, mis sätestaks, et lisaks õppelaenule

si, siis kohustab tänane seadusandlus tööandjat säilitama tema töökoht ajateenistuse ajaks," teadis minister. „Sa-

võimalusel kohe pärast kesk-

muti näeb

hariduse omandamist, et väl-

andlus ette õppelaenu tagasi-

tida

maksete peatamise ajateenis-

ka muud tsiviilkohustused
vähemalt osaliselt ajutiselt

vaid ebamugavusi."

peatuksid? 11
ruseks kuni 200 eurot kuus.

mi seisukohta antud küsimute
•

Hooldus

•

Remont

•

Sillastend • Diagnostika

Automaatkäigukastide dünaamiline õlivahetus

„Hetkel on sõduripalga suu-

TASUTA SÕIDUKI TEHNILINE KONTROLL
9:00-18:00 L 10:00-15:00
372 522 8441 rakvereautohooldus@gmail.com

AVATUD
+

E-R

Arvestades elukalliduse tõusu
ja ajateenistujate vähest sotsiaalset kaitset, kui suur
peaks tasu tegelikkuses olema ja millal on plaanis seda
tõsta?11
„Kas on plaanis läbi viia muudatusi ajateenistujate õiguste
osas, mis puudutavad tsiviilkohustuste täitmist teenistu-

-

-

-

-

-

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

Kõik hinnad koos lengidega.

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

Tel 5346 1941, 510 9092; fax 325 1561
ravextrans@hot.ee, uksekeskus@uksekeskus.ee

www„uksekeskus.ee

Foto: Kaitseväe arhiiv

ses oleva ajajooksul? 11
Kaitseminister Sven Mikser
tuletas oma vastuse esimeses
lõigus meelde, et Eesti Vabariigi põhiseaduses on toodud

välja ka kodanike kohustus
võtta osa riigikaitsest seaduses sätestatud alustel ja korras.

„Oma olemuselt on ajateenistuse läbimine sarnane mak-

sukohustusega, kusjuures see
kohustus on kõikidele meeskodanikele varakult teada,11
kirjutas

minister.

..Samas

näeb kaitseväeteenistuse seadus ette suure hulga erinevaid võimalusi ajapikenduse
taotlemiseks. Küll aga soovi-

kutsumist korraldav Kaitseressursside Amet kutsealus-

võimalikke

hilisemaid

majanduslikest ja sotsiaalsetest kohustustest tekkida või-

tuse ajaks. Teiste

tud suurte kohustusteta." oli
minister resoluutne.
..Talunike, täpsemalt loomakasvatajatest väikeettevõtjate
vajadusest leida ajateenistuse

laenuliikide.

Minister vaidleb vastu Siret

eelkõige eluasemelaenude tagasimaksete võimaliku ajatamise osas on Kaitseministee-

perioodiks lisatööjõudu ning
saada selleks toetust on teadlik Põllumajandusministeereguleerib
rium,
„Hetkel
minister.
kelle
valitsemisalasse

Kotka väitele, et paljud vaba-

rium eelnevatel aastatel su-

põllumajandusministri

tahtlikult teenistusse tulla
soovivad kutsealused ei saa

helnud Eesti Pangaliiduga,
kelle kinnitusel võimaldavad

rus

alati riigi puuduliku suutlik-

pangad ajateenistuse jooksul

kuse tõttu soovitud ajal tee-

eluasemelaenudele üldjuhul

üksnes

nistusse

tulla.

„Kutsealuste

teenistusse võtmise kutsete
komplekteerimisel on Kaitse-

maksepuhkust ning ajatee-

see

selliseid juhtumeid

nagu puhkus, rasedus

va tegurina."

prioriteediks hiljuti keskkooli

Taas on ministri vastus n-ö

määrusest

lõpetanud

juriidiliselt korrektne,

päris

kult teenistusse tulla soovivad noormehed ja üldjuhul

elus aga sageli kasutu. Töökoht peab säilima, aga tänakutsutakse nad teenistusse ka
ses majandusolukorras juhesimesel neile sobival ajal," tub sageli, et tööandjatki pole
enam
kas on ettevõtte
arvas minister teadvat.
Eks minister toetub oma vaspankrotti läinud või vahetutuses talle räägitud faktidele, nud selle omanik ning töökohtade struktuur on täiesti
kuid päris elu on sageli midagi muud. Näiteks Kuulutaja muutunud. Elamuasemelae-

probleemloo infoallikaks ol-

nudele võidakse ju makse-

nud noormees värvati kaitseväkke kaks aastat pärast kesk-

puhkust anda. aga intresse
tuleb ikka tasuda ja ka need
on sõduri rahakotile liiga
koormavad.
..Riigil ei ole mõistlik hakata
täiendavalt kompenseerima
ajateenijate varasemate ot-

kooli lõppu, kusjuures enda

„ärapeitmise“ japõhjuste otsimisega kaitseväkke minemata jätmisekspolnud tegu.

Minister pole tegelikkusega kursis
„Mis puudutab endale ajapikendust taotlenud ja seetõttu
hiljem

ja kutsealuste

kutsealuste nn tsiviilkohustu-

teenistusse

tulevate

ja

nituspuhkus, haigus,

ressursside Ameti jaoks alati
vabatahtli-

mää-

..Põllumajandustootja
asendamise toetus" paraku

poetamine

ning

kuulub," jätkas

temaatika

nistuses viibimist ei käsitle
pangad laenuriski suurenda-

tavad nii Kaitseministeerium

teenistusse

tänane seadus-

ajateenistusse võimalikult varakult ja ilma eelnevalt võe-

tuleneb

või

sün-

lapse

surm. Loetelu

EuroopaKomisjoni

ning sellise ettevõtlustoetuse andmine loe-

takse riigiabiks. Seetõttu on
toetuse maksmise aluste ringi

laiendamine võimalik

pika-

ajalise ja

keeruka protsessi
tulemusena, kuid leiame, et
kui probleem on akuutne, tuleks kõiki võimalusi koostöös
Põllumaj

andusministeeriu-

miga igal juhul kaaluda."

Toetus ei kata tegelikult
esmavajadiisi

sustega võetud kohustuste

-

üldjuhul tarbimislaenude

-

kompenseerimist, kuna see
pole riigile rahaliselt otstar-

bekas ega ka õiglane nende
kutsealuste osas, kes tulid

..Ajateenijate igakuise toetuse
eesmärgiks
võimaldada
ajateenijatel

on

katta need

es-

mida riik neile
teenistuse ajal vahetult ei taga, nagu näiteks hügieenitarbed. ostud sõdurikodust. isik-

mavajadused.

liku telefoni kasutamise

ar-

ved, sõidukulud
linnaloal
käiajal
jne,"kirjutas
minismise
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kuidas arved makstud saavad
ter ajateenija toetusest. „Alates käesoleva aasta 1. jaanuarist muutus ajateenijatele

makstavate toetuse maksmise kord, millega ajateenijate
toetused suurenesid keskmiselt 8 protsenti. Valitsuse koalitsioonilepe näeb ette ajateenijate toetuse suurenemise 50
protsendi võrra järgmise nelja aasta jooksul, kuid olemuslikult jääb see toetus endiselt

ajateenijate
esmavajaduste
katmiseks.“
Veel koht kommentaariks:
ajateenija toetuse suurus sõltub auastmest ja sõjaväelisest

erialast. Selle suurus võib olla
vaid 100 euro ringis. Kas ajateenistust mitte läbinud ministril on aimu, kuidas ajateenija suudab katta selle rahaga

oma „esmavajadused“, kui
loetletud kuludele tuleb lisada ka 8 päeva toiduarve (sest
keskmiselt nii palju pääseb
sõdur ühes kuus linnaloale).

Irooniline, aga tõsi; Eesti kaitseväes on esinenud juhtumeid, kus sõdur ei taha minna linnaloale, sest tal pole kodus käigu ajaks lihtsalt söögi-

raha; samas tundub, et kaitsevägi on huvitatud võimalikult
paljude linnalubade väljastamisest, sest nõnda õnnestub

MINISTRILE

JÄRELEPÄRIMINE
Alljärgnev on Siret Kotka järelepärimise tekst täies mahus.

Tasub teada 5

mistõttu jääb lahtiseks nende täitmine.
Põhiseaduses sätestatud põhiõiguste ja -vabaduste ülesandeks on tagada
igaühe vaba eneseteostus ning kaitse avaliku võimu omavoli eest. Riigil
on kohustus õiguste ja vabaduste kasutamiseks välja töötada toimiv süsõiguste ja vabaduse olemust. Seega jääb
teem, mis eitohiks
arusaamatuks,
kuidas moonutada
leidub demokraatlikus
Eestis ikka veel selliseid juh-

„Teadaolevalt küsivad ajateenistusse asuvad noored üsna tihti, kuidas sõjaväes olles laenude, järelmaksude jakommunaalarvetega toime tulla, kui

igakuine sissetulek väheneb. Hetkel on kaheksa või üheteistkümne kuu
vältel ajateenistuses tagatud riigi poolt sissetulek vaid 100 kuni 200 eurot.
Ajateenistujate küsimusele ei ole vastavad institutsioonid siiani mõistlikku vastust andnud ning pigem rõhutatakse, et ajateenistusse astumist
on riigis olukordi, kus noor inimene hakkab talunikuks.
oleks pidanud ette planeerima ja endale eelnevaltkohustusi mitte võtma. Loomade kasvatamine ja põlluharimine on üks paljudest kohustustest,
Mõned aastad tagasi leidis Kaitseministeerium, et kuna ajateenistuses mida niisugune elukutse endaga kaasa toob. Kui talunik astub ajateenisviibimise ajal on ajateenistuja sisuliseltkaitseväe seebi ja leiva peal, peaks tusse, peab keegi tema tööülesandedüle võtma. See tähendab, et sõjaväksee summa olema piisav varem tsiviilelus võetudrahaliste kohustuste take asudes piiratakse ajutiselt taluniku eneseteostuse õigust eesmärgiga
sumiseks. Toona andis ministeeriumkutsealustele tungiva soovituse läbitagada riigi kaitsevõime kaheksaks või üheteistkümneks kuuks vastavalt
da ajateenistus võimalikult noorena soovitatavaltkohe pärast keskkooli ajateenistuse pikkusele, kuid jäetakse tähelepanuta isikul juba olemasolevad kõrvalkohustused. Eelmainitud piirang ei kehti enne ega pärast
lõpetamist, kui ei ole veel jõutud alustada õpingud kõrgkoolis, leitud stabiilne töökoht ega loodud pere. Antud lahendust on paljud noored prooajateenistust jäävale perioodile. Seega enne ajateenistusse astumist võevinud kasutada ning läinud ennast vabatahtlikult ajateenistusse pakkutud kohustuste osas ei ole riigil õigus sekkuda, kuna ükski seadus selleks
ning seetõttu
õigus
anna,
ma. Kahjuks ei võimaldatakõigil neil oma kohustusi kohe täita, kuna riigil rida
luba ei
ei ole riigil
ka kaudselt
tema õigusi piirajuhtumid,
piirangutega
need
kus põhiõiguste
tekitatakse
üles
millisel
alusel tuleksinimesele
puudub suutlikkus noori vastu võtta. Sellisel juhul juhtubki nii, et sel hetkahju, mis väljendub sissetuleku vähenemises ning mille tagajärjel tekikel, kui isik kutse ajateenistusse saab, on tal juba võetud kodu soetamivad finantsraskused. Kuna tegemist võib olla riigipoolse puudujäägiga,
ning paljudel juhtudel loodud ka pere, sest pole välja töötatud põhiõiguste kaitseks toimivat süsteemi,
seks laen, järelmaksuga
telefon ülalpidamiskohustus.
kelle
lasub
mul
järgmised küsiAnalüüsides antud teemat laiemalt, võib järeldada, et riigiasutused
Teile (see tähendab kaitseminister Sven Mikserile tavad
küll
inimese kaela, kuid probleemi olemust
ei
mused:
põhiõiguseks
õigus vabale
da. Inimese
eneseteostusele.
hõl- Palun selgitage ministeeriumi seisukohta antud küsimuses, võttes
puutumatusele,
riigiasutustele
eraeluüheks
misontähendab
keeldu See
sekkupõhiõiguste kaitset.
välja töötada seaduse
da isikute eraellu või perekonna loomist puudutavatesse otsustesse. Põhiõigusi võib piirata ainult seaduses sätestatud juhtudel ja tervise, kõlblumuudatus, mis sätestaks, et lisaks õppelaenule ka muud tsiviilkohustused
se, avaliku korra või teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo vähemalt osaliselt ajutiselt peatuksid?
sõduripalga suuruseks kuni 200 eurot kuus. Arvestades elukallija ajateenistujate vähest sotsiaalset kaitset,
peaks
kui
plaanis seda tõsta?
meesterahvastel Eestis kehtestatud kohustus läbida ajateenistus. Kuna olema tasu tegelikkuses ja millal
ajateenistuse kohustus
plaanis
seaduses sätestatud, antud põhiõiguste piiviia muudatusi ajateenistujate õiguste osas, mis puurang õiguspärane, kuid
ei puuduta
võetud tsiviilkohustusi. dutavad tsiviilkohustuste täitmist teenistuses oleva ajajooksul?"

tumeid. Näiteks

-

ta.

ees
mure
noore

mab
na-

nii

ja

tööle

asumist

Siinkohal

kerkib

õiguslikul

küsimus,

on

veeresee muu-

kui

ka

töötamist.

Lisaks

on

igaühel

õigus

toim.)

arves-

perekon-

se

tõkestamiseks või kurjategija tabamiseks. Kehtiva seaduse alusel on
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see
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on

regulee-

Kas

Hetkel

duse

Kas

hinnangul tuleks

on

on

tõusu

on

Teie

siis

suur
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da.
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mööbel. zip
www.zipzip.ee

Suur rannniiltodn
TÜHJENDUSMÜÜK!
Mööbel ja
aksessuaarid

� -50%

POHJAKESKUS

Rakvere
Põhjakeskuse
2. korrusel

HAPRO ESTONIA

Müüme lao
kruvidest ja
poltidest tühjaks!
i

&

Tooteid on piiratud koguses.
Tühjendusmüük kestab kuni kaupa jätkub.

Hapro Estonia OÜ
Vinni, Tööstuspargi 12, Lääne-Virumaa
Lisainfo: +372 5141664, hapro.international@gmail.com
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Telli; 55 000 87

e-klri: info@koliauto.ee
■ Väikeveod Eesti linnades
■ Kolimine, tõstetöö ja montaaž
■ Ebavajaliku äravedu
■ Pakkematerjalide müük

www.koliauto.ee

TULIKA

TAKSO

HEA VALIK
RAKVERES

Targa Maja valmimine
lükkub juuli lõppu
Esialgse plaani kohaselt
31. maiks valmima pidanud Rakvere Tark Maja
antakse uue plaani kohaselt ehitajalt tellijale üle
31. juulil. Hoone sisustamine nõuab veel omajagu
aega ja avamispidu saab
pidada ilmselt alles septembri lõpus.
Aivar Ojaperv
.Juhtunudpole midagi, ajapikendus on kõigi osapooltega
kooskõlastatud. lausus rajatise tellija sihtasutuse Virumaa Kompetentsikeskus ju11

C1200

hatuse

liige

Kalle

Karron.

..Algsed tähtajad olid liiga
pingelised ja optimistlikud, 11
selgitas ta. ..Lisaks esitati hankelepingu kohta mullu suvel
vaie, mis venitas ehitustege-

11

Ehitajad saavad kiita
Hoonet ehitavad ühispakku-

VISA

'ULil

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

Kuulutaja
■ ■\»dalalrhfa

g

§

misega hanke võitnud EBC
Ehitus AS jaKRTL OÜ. Alltöövõttu teevad mitmed Virumaa ettevõtted. ..Näpuga pole
kellegi poole vaja näidata,
ehitaja pingutab. 11 kinnitas
Karron. ..Tegemist on keeruka
objektiga, aga ehitajad on
tublid. Hindan ehituse juhtimist ja töötegemist heaks.
Väikesi vajakajäämisi on ikka.
aga kõik need parandatakse
ära. Vähemalt mulle on jäänud mulje, et ehitajad teevad
asja südamega, see on nii
oluline objekt, et keegi ei taha

Rotaks-R OÜ Väike-Maarjas, Pikk 30
LAOM Ü Ü K E R z.oo -17.00

Josera koeratoit
Josera kassitoit
Loomasööt
Hobuste sööt
Kanasööt
•Tsmtsilja soot

ülejala lasta.

11

Targa Maja ehitamist ja hilisemat sisustamist rahastavad
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Rakvere linn. Tegemist on kuluka ettevõtmise-

ga. esialgse lepingu maht on
3,5 miljonit eurot, kas valmimise tähtaja edasilükkamise eest sanktsioone või trahve
-

pole karta?

mainitud, 31. juulil.
hiljemalt

üleandm telija

vuse algust.

tähenda,

et Tark

See aga ei

Maja järgmi-

sel päeval uksed avaks.
„Testkeskkonnaga seotud

au-

tomaatika seadistamine võ-

ne projekteerimisel kasutati
BIMmetoodikat, tänu millele
peaks keskusest kujunema ainulaadne Targa Maja testkeskkond ning üks esimesi li-

tab aega,'' möönis Karron.

gi-nullenergia energiakasutu-

„Kuni sisustus paika saab, la-

sega avalik hoone Eestis. Keskuse
kütteks
kasutakse
maasoojuse põhiseid energiakaeve ja päikeseenergiat.

septembri lõpus.“

Keskuse hoones valmib ainu-

boridtööle jne.kulub kuu või
paar. Praeguse kava kohaselt
saame avapeo korraldada

„Kõik muudatused on osaRakvere Targa Maja Kornpepooltega kokku lepitud, 11 kinRakvere kesknitas samuti
Karron. „EASlinn.
on asjaga
11 linna Ühsipanga hoone juurAvapidu sügisel
rajatav teadus ja arendustegevusega tegelev regionaalEhitaja peab hoone, nagu
kompetentsikeskus. Hootentsikeskus

on

päri,

de

ne

PÕKJAKESKUSE

laadne demo- ja testkeskkond
hooneautomaatika
valdkonnas.
Hoonesse kolib ka Rakvere
linnavalitsus.
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KOOLITUS
Rakvere JK Tarvas kutsub
2009. aastal
sündinud poisse jalgpallitrenni. Info
jktarvas@jktarvas.ee, tel 5344 9925
•

treeningutele 2006.

Seoses töömahu suurenemisega
pakume tööd üldehitustöötajatele.

Tel 5286 338

–

Otsin aednikku, kes hoiaks
korras aia Vahtra tn Rakveres. Võib
olla õpilane. Tel +358 4070 21378
•

OTSIN TÖÖD
•

Võtan hoida teie
4085
•

Töö/koolitus

•

lapse. Tel 5591

Pakun tööd autoremondilukkse-

pale (mootorid, käigukasti remont).
Hea palk. kristO@k-kummid.ee

PAKUN TÖÖD
Vene keelt kõnelev pere Rakverest
otsib lapsehoidjat 4a poissi lasteaeda
viima. Tel 5590 3127
•

•

Rakvere Eakate Kodu võtab tööle

Aasperessehooldajaid. Tel 5306 5835
•

Rakvere Eakate Kodu otsib hoolda-

jat. Tel 5553 9539
Kunda Ühisgümnaasium võtab
tööle matemaatikaõpetaja (1,0
ametikohta). Avaldus, CV ja kvali•

fikat-sioonile vastavust tõendavate
dokumentide koopiad tuua või saata
26. juuniks Lääne-Virumaa, Kunda,
Kasemäe 22 või info@kundakool.ee.
Korterivõimalus. Info tel 5399 9307.
Tööle asumine 24.augustil
Kunda Ühisgümnaasium võtab
tööle klassiõpetaja (1,0), matemaatikaõpetaja (1,0) ning ajaloo
•

ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (1,0
ametikohta). Avaldus, CV ja kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad tuua 7. augustiks
Lääne-Virumaa, Kunda, Kasemäe 22
või saata info@kundakool.ee. Info tel
5399 9307. Tööle asumine 24.augustil.
•

USS Security Eesti pakub tööd

Lääne-Virumaa piirkonna turva-

töötajale, kelle tööülesanneteks
on turvalisuse ja hea teenin-

duse tagamine

kaubandus- ja
esindusobjektil. Pakume tööalast väljaõpet, stabiilset tööd ja
arenemisvõimalusi. Tööaeg on
paindlik, mis sisaldab 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

Otsime Vaala keskuse lillepoodi
särasilmset lilleseadjat-müüjat. Kui
omad eelnevat erialast töökogemust
ja see kutse tundub olevat sulle, siis
võta ühendust ikristel@hot.ee või
5666 6322
•

www.ogelektra.ee

Kauplustessevõetaksetööle

Tootmisessevõetaksetööle
Kulinaariatsehhi

Pagaritsehhi

KLIENDITEENINDAJAID

SALATIVALMISTAJA
KAUBAPAIGUTAJA

Klienditeenindajaid vajatakse kauplustesse:
Järva-Jaani ja Koeru kauplusesse.
Tööaeg: Töö toimub vahetustega pikkusega kuni 13 tundi. Täpne
tööaeg lepitakse kokku töövestlusel.

KONDIITRI

KONDIITRI ABI

Võtametööle

AUTOJUHT-EKSPEDIITOR
EHITAJA

Tööaeg: Kulinaariatsehh-vahetustega E,K, 08:30-17:00; T,N,R 08:3018:00; P 08:30-21:30
Pagaritsehh-vahetustega E-P, öinevahetus 16:00-05:00,

päevane vahetus 08:00-18:00.
Töökoht: Tobia küla, Rakvere vald, Lääne-Virumaa. Tasuta buss
Rakverest tööle ja tagasi.
Pakume Sulle: Parimat väljaõpet, tasuta transporti Rakverest tööle
korral korralikku palka.

Vajalik C kat juhiluba.

AUTOLUKKSEPA

jatagasi,

tulemusliku töö

MEHAANIK
KÜLMUTUSSEADMETE
Tööaeg:

Töö toimub E-R 08:00-17:00. Autojuht-ekspediitorvahetustega E-P 04:00-15:00.

Töökoht: Tobia küla, Rakvere vald.

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.

oma inimesi

Hoiame
annametegijatele

ja
arenemiseks!
võimalused

7

8
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Tasub teada

Venelastele meeldib
Soomes Eesti toidukauplus
Soomes Lahti linnas kaupleb Eesti toiduga venelanna Ljubov Gutman. Karjalast Soome emigreerunud
naine on eluga põhjanaabrite juures väga rahul ja
Venemaale tagasi kolida ei
kavatse.
Ülle Kask, Lahti
Lahtis elab pisut üle 103 tuhande elaniku ja 5.3 protsenti
nendest on sisserändajad.
Üks linnaosa Liipola
on
täis üürimaju, kus elavad
jalast
pärit
LjubovGutmani
venelased,
enamasti
ukrain-

lased

ja

-

valgevenelased.

Kar-

sõnul võib slaavi päritolu ini-

mesi olla linnas üle
2000.
Gutman peab raudteejaama
lähedal
di,

kus

tänaval poo-

Vesijärve

on müügil

ainult Eesti

Ta selgitas, et

toidukaup.

ne-

mad mehega soetasid toimiva äri. Eelmised poepidajad,
eestlannast ja soomlasest

hakkasid

abielupaar,

ma teiseäriga

ja

tegele-

kuna pood

oli enampakkumisel, otsustasid Gutmanid ise müüjaks ja

omanikuks hakata.

..Rendi

tõttu ei

ja

elektri kallihinna
toime tulla

kerge,

polnud.
Gutmani sõnul käib poes ka

väga palju Lahtis töötavaid
Eesti ehitajaid, kes ostavad
meeleldi Salvesti purgisuppe.

Üks riiul oligi täis tuntud Eesti kaubamärgi mulgikapsaid,

purgisuppe ja hapukurke.
Poodi sisenenud tervisest pakatav viiekümnendates

ostukorvi samuti Eesti toitu

täis. Selgus, et Jelena Olavjeva
on Venemaalt pärit, aga elanud koos abikaasaga Soomes
kaks aastat.
..Oleme Soome eluga väga rahul," kinnitas ta.,.Esialgu saime elamisloa neljaks aastaks.
Kaks korda

muud ei tulegi teha, kuna

tööd tuleb otsima hakata alles pärast alalise elamisloa
saamist," rääkis naine.
Küsimuse peale, kuidas nad
Soome sattusid, ütles Olavjeva, et temal õnnestus tõestada oma Soome päritolu. Naise vanavanaisa oli soomlane,
kes 1920ndatel Karjalast Venemaale siirdus.

„Minu vaarisa oli kommunist
ja ema venelanna. Kui saime
juurte

ti

Vene riigilt

venelasi, kes armastavad Ees-

hapukoort, hapukurki ja

leiba, käibkaupleminepide-

nädalas peame

keelekursustel käima. Midagi

aga saame hakkama," rääkis
naine. „Kuna Lahtis elab palju
ole

elu-

aastates naisterahvas ladus

lida,
teada,
siis
et seda
ka uuesti
meie
ka tegime."
võime
oma
tõttu
Soome
ko-

et tema

Olavjeva kõneles,

kaks
last ja
elavad
pensionile
Venemaal. täiskasvanud
Naise
sõnul
jäi saab
ta
SOaastaselt

pensionit, millelt
veidi tulumaksu ära

valt. Nendega saab ka emakeeles suhelda." talle kätte.Lisaks sellele
Ljubov Gutman tellib kauba
makstakse Soomes talle ja ta
interneti kaudu

ja kõik vajali-

ku toob kaks korda nädalas

kohale eestlasest

autojuht,
kau-

Soome

Poepidaja Ljubov Gutman (vasakul) ja ostja Jelena Olavjeva.

võtab, aga enamik raha jääb

mehele

Fotod: Ülle Kask

kuu 560 eurot ela-

iga

misraha. „Saab taotleda ka
elamispinna

eest sotsiaaltoe-

tusi, aga seda me veel teinud
laiali. Soomes onEesti ei ole, küll jõuab," ütles ta.
poed veel näiteks Tamperes, Vanem daam, kes kauplusesTurus, Kotkas ja Kouvolas. se sisenes, suunduskassa
Helsingis on
kuus juurde müüjalt küsima, kas

kes veab üle

Soome

Eesti

pu

koguni

kauplust.

Hinnad

kaks

on

võrreldes Eestiga
kõrge-

sinepit ja

värsket

toodi, ja sai

heeringat

oma tellitud kau-

ba.
nii 67aastane Ljudmilla Petrova
venelaste kui eestlaste hulgas on Soomes elanud 15 aastat,
ja

enam

korda

mad. Väga populaarne
hapukoor,

mida

on

Soomes

ei aga kohalikku keelt ei oska.

toodeta. Näiteks poolekilone

on

ta

ingerla-

Tere koort maksab 2 eu- ne.
rot. Provansaali majoneesi „Mina olin Venemaal UraaliOgrammine top s maks ab des elades kõrgema hariduse2.20, Tere 200grammine võiinsener, aga siin saadeti
Juurte

poolest

pakk

41

ga

pakk 2.20, liiterAlma piima

90 senti. Pooleteiseliitrine mineraalvesi Värska
maksab 2.50

Originaal

ja 0,35ne pudel

Kellukeselimonaadi 1.50.

mind

koristajate ja

keelekur-

sustele, mis kestsid poolteist

aastat," seletas

ta. ..Siis

pensionile. Ingerlased

gi ju

soome keelt

jäin

ei pea-

oskama

-

Sel ajal, kui KuulutajaLjubov meid on siinnii palju saaGutmaniga vestles, astus me omavahel väga hästi suja

räägib
heldud." Naise sõnul
tehästi soome keelt, kuna mal väga hea elu. saab penon seal kaua elanud. Mees os- sionit rohkem kui 700 eurot,

kauplusesse Igor,

väga

tis kiirustades

on

kes

boršisupi

ja

hapukoorepaki, pikemaks

suhtlemiseks tal kahjuks aega

mis

on

Soomes rahvapen-

Riiulitel on Eesti päritolu toitu piisavalt.
sion.
peale,
Küsimuse
kuidas
soomlased venelastesse suh-

man

tuvad.
kehitas
aga
õlgu.
OlavjevaGutJelenaLjubov

ütles,

et soomlased

ja perekesksed

kud

on rahuli-

inimesed.

kes elavad omas maailmas ja
võõramaalaste ellu ei sekku.

Mõlemad naised on eluga
Soomes väga rahul ja Vene-

maale tagasi kolida ei kavatse.

Eesti toidukauplus Lahtis Vesijärve tänaval.
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DUKAUBAD

Casal Merides ROSE (Portugal)
Sobib ideaalselt mereandide ja
erinevate suupistete,
salatitega.
Värvilt heleroosa.
Värske aroomiga, milles
on tunda õrn maasikas,
vaarikas ja ananass.

Uued Eesti Pagari
ciabattad!

*

*

Casal Mendes
VINHOVERDE (Portugal)
Ideaalne kala, mereandide,
valge libaja pasta juurde.
Sobib kergete juustudega
ning aperitiiviks.
Värvilt heleroheline.
Aroomis tunda erinevaid
puuvilju ja tsitruselisi.
*

*

0«

kerge mulliga

CASAL MENDES

1

V

Ä
DUKAUBAD

UUDt

CMMMB

.

lll>

Tähelepanu! Tegemist on

alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada teie tervist.

TURUTARE

Vihmavarjud lastele
ja täiskasvanutele

Päevasämid Ka

Laada 18
Rakvere
•

äfmr
1
Liivakasti mänguasjad

Ly
mHI
Pannid

erinevatele"
pliitidele
r*.

Uus kaup!

.Uus .kaup!
_L

Erinevad
suurused

Uus kaup!

9-is

p

io-ie

Rahakotid

;

&•

Suur valik!
Sisu padja d

e-r

Tel: 32 23 908

Suvised vakstud, lauakatted

kruusid

suured suurused

*

SuurWlikl

s

Uus kau

.r

11

Ühekordsed
nõud suvise
mustriga

Majapidamise plastkausid
ja karbid

Uus kaupi^S

Uus kaup!

W"
TURUT Ml*

"

w

Uus Kaup!
Rakvere teemalised
suveniirsärgid

aS
OJüTkaup!

Registreeri endale tasuta
kliendikaart ja saad ALATI
tavahinnaga kaubale
10%

TAXFREE!

1

ii

?

~

fT

Gäuba B ue

10
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Kõik pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub! Piltidel on illustratiivne tähendus! Vaata lisaks

pakkumisi koduleheküljelt: www.ogelektra.ee

*

TOIDUKAUBAD

iMi i
*

26-28.06

26-29.06
Kreemikringel

Keeduuorst
Eine

Pralineekompvekid

kg

2.34

HEA 1
HIND

kg

Jt

ms UINU.

1.24

Präänikud Sticks

4.80 €/kg

Muu alk. jook
tong Drink G:N

(šokolaadi-

HEA
118
Uö
HIND

WC seep Kolorado
Oxy Ocean Breeze
40g

VedelseepAloeVera
10OOml

Tronic 5,5%, 1,5L

maitselised)
250g

*

0.84

248
Tähelepanu!Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

228

0.38

1.58

0.48

Kanakoib
(suitsu keedu)

Ounaiook

1.52 €/kg

Sprotipasteet
160g /112g

1kg

58

1kg

1.28
Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

Kanamunad

Seakaela-

jaani

(10tk karbis)

karbonaad
(maitsestatud)

grillvorst
1kg

1kg

,4

r

tf

‘

Kaneelisaiake

Tootel on

2

€/tk
müügipiirang

ühe ostu kohta Skarpi!

kohupiim Ricotta
Originaal Otto
200g

(2tk pakis)
100g
j

*

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5kg!

Nõudepesuvahend
Fairy (sidruni)

500ml

—

■

Tomat

Mugulsibul
*

K

i

0.07

1 HEA
OSI
U
M
HIND

kg

0.37 €/L

luusiuga

HIND

.1U KQ

l \M -m

C/9

Keeduuorst

1kg

HEA
HIND

HEA

B

3

f

ZlotyPotok
2L

IIR8

Varajane kartul
kg

Varajane kapsas

0.58

KanakmtS (maitsestatud)

Hj.

•

kg

Arbuus

ÖnnGolden
kg

Komeet 175g/Kalev

p

.

Toodetel on müügipiirang ühe osto kohta!

*

Muu alk.iook
Gin

Lõng Drink

PARIM HIND

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta lOkg! |

PARIM HIND
KUNI 2.67
Peekon Kariibi marinaadis
kg

Naturaalne lõhe

Peekon vürtsikas
marinaadis
kg

240g/168g

5,5%, 1,5L
Tähelepanu!Tegemist on
alkoholiga. Alkoholvõib
kahjustada Teie tervist.

iimiM

.HEA

H

5.98

fHIND

628

1.30 €/kg

Kaelakarbonaad Kariibi
marinaadis

1-5.07

kg

Keeiir Hellus
2,5%, 1 kg
Tere

IJ

Juust Põhjatäht
500g

0.64
lahusegud

Tartu Miil
ai 400g
3 sorti

SupipelmeenidK&K

(viilutatud)
300g / Eesti
Pagar

(külmutatud)

eoog

3.5?

1.88
3.76€/kg

Rosinad leita Rieksts
200g

Tartu Miil

0.98

1.47€/kg

al.71g

-

400g

0.44
MahlaläätlsTwlster

äk ■

Rukkikama

HEA
«HIND

HEA

B* HIND

Rukkisenik

Grill-liha seavälisfileest
kg

“JT
Peekoni-sinihallitusjoustu
pirukas 2tk

2 45€/kg

limonaad
ja kali i ,5L
1

6.48

Šuamm

teos

Vileda

Tip-Top

Xi».

Küpsisekook Kräsupea
kg

3tk

f

T«.3.9

0.68

AL.

1.51€/kg

0.49

(ISTAIUIE |#A|f|fII*
1

*

0.38

0.S4

0.5Ö

0.28

0.48
0.32€/kg

*

0.64
+o.io

0.98
0.49 €/tk

5.68

MÄDARÕIKA JUURT ja RABARBERIT. Tel 5346 1561, 512 2560. VEISEID ja SIGU. Tel; 322 4699,512 4699. OÜ Oleg Grossi Talu Annikvere
sigala ostab kokkuleppehinnaga KVALITEETSET SÖÖDATERAVILJA. Maksmine toimub peale vilja laboratoorset uuringut. Tel: 53 476 567.
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Kõik pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub! Piltidel on illustratiivne tähendus!

Vaata lisaks pakkumisi koduleheküljelt: www.ogelektra.ee

*

Keeduvorst
Isukas

Viru sink

Rakvere suitsusingike

Maamehe sink

(viilutatud)

(viilutatud)

(viilutatud)

(suitsutatud)
500g

Lihakombinaat

130g / Rakvercl

150g / Rakvere

1.14

IJI

2.28 €/kg

Lihatööstus

”A'2

>14

>28

5.87 €/kg

7.23 €/kg

0.88

(viilutatud)

Heinzketšup
(original)

600g / Fazer

460g

Mustvormileib

HUuvri 1 '.

o

280g / Nõo

Lihakombinaati

Rannarootsi

>98

11

2SŠ

>.88

JÖ.78

1.88

0.59

6.71 €/kg

ms

1.54

0.98 €/kg

3.35 €/kg

�
Kukesupp 3MIN

Riivjuust

SalatToome
520g / Salvest

480g / Salvest

200g

Marineeritud
tomatid Cherry

Kooritud tomatidAmiko

Koorejogurt Muah

400g / 240g

(2x125g).

500g

Haljas

250g

2 sorti
Valio

j,rs

0.94

i®

¥

••••';

Kuke oipp i

l

1.96 €/kg

XS8

27%, 150g
Valio

ET

i*

5.87 €/kg

Sarvesai Croissant Doubie
(kakao-ja kookosetäidisega)

609

W

0.35

Küpsised AitO (vaniljetäldisega)

345g / Fazer

mmm

2.18

5.83 €/kg

6.32 €/kg

�

%|>P

>

Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkoholvõib
kahjustada Teietervist.

.

|

NG

.ii mii

€/L

Mahl ja nektar
Rarinoff

0,2L

1L

0.95

+0 10

-

Pesupulber
Mayeri
p

Vitality
1kg / 3 sorti

2kg

Karastusjook
Pepsi
0,5L

kitekat

2t6 8

1.98

StTf

14.40 €/kg

Liköör Vana Tallinn
16%, 0,5L / 3 sorti

048

00
□®pu

p®pw

0.96 €/L

53g

18®

>74^

“|

i

....

LUh

24.15 €/kg

'ttW

;

UI

€/L

Ohuvärskendaja Air

Wick Freshmatic

Smooth
Sätin

3.88 gf j m ¥ i28 L;
EEdr*.
1.94 C/kg

Q)
p®pw

kahjustada Teie tervist.

11.98

WC värskendaja Rref
Power AktiuLemon

Mayeri

Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib

f il V| i

JÖ>4

Color

m

1.08

7.00 €/kg

1.78

Kassitoit
Kitekat
Natural

>28

0.98

2.28

C/L

75g

>3^

a

ai 3.75 €/kg

sl

Seakamar krõbe

140g

KõrrejookZoo
Ranaani-Maasika

0.19

kahjustada Teie tervist.

3.56

lil

J>28

■'m

Muu alk. jook Viru Valge Cooler
4%, 0,275L / 3 solU £
J»
Tähelepanu!Tegemist on
ü/ | IJJ
IIJl
alkoholiga. Alkohol võib

Aromatiseeritud
vein Martini
15%, 1L / 3 sorti,

%

ai 5.09 €/kg

2.72 €/kg

sibulamaitselised)]

1.99 m

*

2.16 €/kg

VA

J*J>

Kartulikrõpsud
lays Max
(hapukoore-

0.84

&&

COÖlOT

Jäätis Super Viua
ai 490g / 6 sorti,

0b

uim
HL7IIM\PMI.\

0.08

2.25 €/kg

5 sorti

*

itomH vi
JFIZUlPAtTA

JÖvM

0.88

QA4

1f r

JÖ.84

0.54

2.88 €/kg

Vahulitops
Super Viua
ai 106g

CV.VMiVMSI -3
KOHVPUMAMfU

j>78

144

4.90 €/kg

Kohupiimapasta Pere
250g / 3 sorti / Tere

Hollandi Leibiuust

(viilutatud)

�

0.98 m

1.18
2.27 €/kg

�

>94

Ew/A \

250ml+täideV
6.88

5.48
21.92

€/L

■

�

Laste mäheLibero

Habemeajamisuaht

Up&Golumbo pakk

Gillettesensitiv
200ml

Maxi+ 10-14kg
“

Ühekordse kasutusega
raseerijad Gillette
SimplyVenns2

Raseerija

Tualettpaber

Kanalisatsiooni

Gillette Rlue3

Zewa Deluxe
4 rulli

puhastusvahend

4tk

3tk

\»

!

0.33

€/tk

me

*

Tiret
500ml

‘SSStii

18.46

13.98

(3 teraga)

3-.2>

2.64

3

1.98
9.90 €/L

2.28
k

0.57

€/tk

3*TŠ

1.38

2.78
0.93

€/tk

�

0.35 C/rull

>39

2.29
4.58

fH

€/L

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Vimmaal: 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-Maarjas: 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-Virumaal: Kiviõlis: KEVAD, Keskpuiestee 33.
Tel 337 4500; Kohtla%lärvel: 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 509 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; Hariumaal: 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 385 3313; 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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12 Kuulutused
Müüa Rakveres korralik 2toaline
korter otse omanikult. Tel 5686
9866

•Müüa Toyota RAV 4 2004. a. Tel
5575 132
Müüa Volvo 850 2,0 93 kW 1995.
a sedaan, kehtiv ülevaatus 3.2016.
Hind soodne. Tel 5388 3788
Müüa Volvo V40 1,9TDi 85 kW
2003. a must metallik, universaal,
5 ust, uuem mudel, sõiduk väga

•

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

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

info@est-land.ee

Müüa 3toaline korter Rakveres
(väga heas asukohas). Tel 5568
•

7187

ostab metsa ja

•

S oo d sa l t m üü a 3 t oa li ne
ko r t e r Ta p a l Ü l e vi s t e 7 o t s e
o m a n ik u l t
Прада ëтса
3-комнатая квартира в Тапа.
Kõigi mugavustega, ukse-aknad
vahetatud, kõik teenused lähedal
–postkontor, kool, lasteaed, bussija raudteejaam. Hind 4900 €. Tel
5391 5613, 32 77 907, 5840 9350

talumaid,
metsaraiet.

krunt maja ehitamiseks
vee-ja kanal.trass
tänava ääres
•

•

Hind

11

500

€

madalad kom.kulud Hind 45 000

•

aknad-uksed vahetatud

•

Andrus Peiel
tel 527 1011

€

Mü ü a Mo e a l e v i ku s L ää n e
Vi r u maal 3 t o a l in e ko r t e r ( I I
kor rus, 67,8 m2). Nor maalses
korras. Hind kokkuleppel. Tel
5667 2489

avatud köök, rõdu Carmen Lillepea
tel 5346 8877
sisehoov

•

•

•

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

MÜÜA ELAMUMAA

Müüa 4toaline remonti vajav
korter Tamsalu vallas. Hind 2300
€. Tel 5354 0390
Mü ü a m a j a k õ r v a lh o o n e g a
Rakveres rahulikus elamurajoonis
Li nnur ii g i s . K run t 1200 m 2
kaev linnavesi, keskküte, 25A,
elamiskõlbulik, otse omanikult.
Tel 5136 690
Müüa maja koos aiamaa ja
kõrvalhoonega 18 km Rakverest
või vahetada 2toalisekorteri vastu
Rakveres (II korrusel). Tel 5562
•

•

Liitumine EE16A

•

puurkaev
hea asukoht

•

Hind 28 000

€

köögiaken vahetatud

•

Andrus Peiel
tel 527 1011

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

hea asukoht
soe korter

•

•

tapa

+

Hind 17 000 €

hea ruumilahendus

•

tn,

Olevist

SAUE TN 13, RAKVERE
Carmen Lillepea
tel 5346 8877

•

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

2948
Müüa maja (144 m2), Rakverest
12km. Väga hea hind. Tel 5542 180
Müüa maja Väike-Maarja vallas
E i p r i kü l a s. 4 tub a ja k ö ök
abihooned. Krunt 1,04 ha. Hind
29 000 €. Lisainfo tel. 5812 7303
Müüa remonti vajav maja
a bih oone d
e l amumaa
Põltsamaa jõe ääres. Tel 5665 4229
Müüa elamumaa (olemas det.
planeering) Rakverest 4 km (krunt
2100 m2). Tel 5828 6633
•

•

K I N N I SVARA

ROHUAIA TN 19, RAKVERE

KÜTI TN 16, RAKVERE
Hind 17 800 €
•I korrus
üp 39 m²
aknad on vahetatud Andrus Peiel
tel 527 1011
•

•

läbi maja planeering Hind 31 000 €
uued uksed-aknad, torustik, el.süsteem
Carmen Lillepea
sisehoov
tel 5346 8877

•

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 U rmas
Saarmets, Pindi Kinnisvara
A S. A i t a n t e i d ki n n i s v a r a
ostmisel ja müümisel, võtan
müüki teie korteri või maja,
kinnisvaraalane konsultatsioon

•

•

•

MÜÜA MAJA

MÜÜA ELAMUMAA

-

EISMA KÜLA

KÜTI TN 9, RAKVERE
•

•

•

•

Hind 49 900
palkmaja, 4 tuba
tsentraalveis ja kanalisatsioon

garaaž
kinnistu 899 m²
saun,

€

•

•

Andrus Peiel
tel 527 1011

MÜÜA ELAMUMAA

•

Hind 11 500 €
detailplaneering olemas
Carmen Lillepea
elekter 3x25 A
tel 5346 8877

kruusakattega tee

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

tasuta.

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

+

+

•

+

•

Mü ü a e l a m u m a a ( 1 3 1 7
m 2 ) K a d r i nas . Ol emas
•

kõik

kommunikatsioonid,

kõrghaljastus. Tel 5052 060

Müüa elamumaa (2660 m2)
Lehtses. Olemas maja vundament,
elekter ja kaev. Lähedal bussi-ja
raudteejaam. Tel 5535 315, õhtuti
•

•

•

•

•

privaatne asukoht

kinnistu 3,65 ha

el.liitumine olemas

salv-ja puurkaev

Hind 17 500

€

TUULTEPESA TN, JÄNEDA
•

•

Silja Juursalu

tel 523 2661

•

•

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

keskmine seisukord Hind 7 900 €

läbi maja planeering

aknad vahetatud
rõdu, sahver

Müüa 1toaline kap. remonti
vajav korter I korrusel Rakveres
Laada tn 6. Hind 15 000 €. Tel 5352
8552 või 5220 609
•

Silja Juursalu

tel 523 2661

MÜÜA MAJA

Müüa Vinnis 1toalinekorter.
Hind kokkuleppel. Tel 529 1819
•

•

Müüa 1toalinekorter Vinnis.

39 m 2 I I k o r r u s, e l ekt r ikü t e,
päiksepoolne, rõdu. Tel 5554 0402

,

5157 395

Soovin pikemaks ajaks üürida
3-või 4toalise korteri Rakveres.
Tel 55 625 624
•

Perekond soovib üürida Rakveres
3toalise ahiküttega korteri. Kiire!
Tel 5557 1071

•

Ostan GAZ

( t aa s tatu d

21/24/2410 rehve

re hve p a l un m i t t e

pakkuda), GAZ 21 ilukilpe, plekke
jm. uusi detaile. Tel 5136 690

•

•

HAAKEKONKSUD

müük, paigaldus.

Soovin üürida 2-3toalise korteri

Rakveres. Tel 5660 3585
Soovin üürida2toalisemugavustega I korruse korteri Väike-Maarjas või Tamsalus. Tel 32 61 365,

Tel 322 5233

•

5345 3875
Üürime korteri (soovit. 2toaline)
Lepnal. Tel 5672 3659
Anda üürile k.m. 1toaline korter
kom.maks. Tel
Kungla 6. 150
•

VÄI KE-M AARJA
AU TOLAM M U TU S

•

€

+

+358 4070 21378

Üürile anda 1toaline korter
Võidu 42. Maja äsja renoveeritud,
korter heas korras. Tel 5564 1880
•

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

•

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

Er in eva d VARU OSAD

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

•

•

•

Anda üürile 2toaline k.m. korter
Rakveres. Tel 5358 6829
Anda üürile alates 1.07 k.m.
2t oa l i n e m ö b l e er i tu d ko r t er
Rakvere kesklinnas. Üür 180
kom.maksud. Tagatisraha nõue.
Tel 5884 1567
Üürile anda 2toaline k.m korter
Rakveres Lennuki tn. Üür 120
kom.maksud. Ettemaks 250
Vabaneb alates 01.07.15. Tel 5742
•

•

€

•

TREILERI RENT

Ost a m e AU TOSI D

tel 326 1463, 558 3666,
504 3022
ww w.hot .ee/rannel
rannel@hot .ee
Tam salu m nt 1 Väike-Maarja

+

•

€

€.

+

4103
Soodsalt üürile anda Veltsis
3toalisest korterist 2 tuba. Tel

•

5742 0688
•

Noor pere soovib osta remonti
1 4 t oa li se k or t er i
või maja Rakveres või selle

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

remonti jne. Soodsa pakkumise
korral raha kohe kätte! Tel 5226
500

Ä RI PI N NA D

Ostan 1toalise k.m. korteri
Rakveres otse omanikult. Tel 5081
311, Marek

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDI LE
LAOPI NDASI D
Tel 516 4685

va j ava

•

KURISOO KÜLA, AMBLA V.

,

Anda üürile 3toaline korter
Kundas. Tel 5667 0309
•

Müüa 1toaline ahiküttega korter
Rakveres. Tuba jaköök eraldi, WC
ja dušš, linna vesi jakanal., olemas
puukuur, väga väiksete kuludega
korter, võimalus välja ehitada
katusealune ~15 m2. Hind 9200 €.
Tel 5198 8087

Ostan VA Z ide uusi plekke,
il u ki l p e tu l e s i d , s t a n g e s i d
Vene-aegs eid uusi rehve. Tel
•

-

•

TÕRREMÄE, RAKVERE

724

Tel 5666 0375

.

TULEVIKU TN 13, RAKVERE

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

•

Hinnad väga head!

•

PAPLI TN, SÕMERU

h eas k orras , üliök onoomne
rikkalik lisavarustus. Hind soodne.
Tel 5079 984
,

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

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

•

OÜ Netcom
Baltic Kinnisvara

Müüa Haljalas 3toaline korter
otse omanikult, II korrus (58 m2).
Tel 5645 1942
•

MÜÜA ELAMUMAA

•

-

lähiümbruses. Võib vajada

•

•

•Soovin osta 2-3toalise remonti
va j ava k or t er i R a k veres v õi

lähiümbruses. Hea pakkumise
korral raha kohe kätte. Tel 5188 770
O s t an 1 3 t oa li se k or t er i
Rakveres. Võib vajada remonti.
Tel 5895 3137
•

AUTO
KLIIMASEADMETE
REMONT JA TÄITMINE

SÕI DU K I D

-

metsaraiet.

•

Müüa 1toalinekorter Kundas
Mäe 14. Kiire! Tel 5220 305
•

ÜLEVISTE TN, TAPA
•

•

•

•

RÄSNA KÜLA, TAPA VALD

keskmine seisukord Hind 4 900 €
läbi maja planeering
Silja Juursalu
kõik toad eraldi
tel 523 2661
rõdu, turvauks

•

•

•

•

3 tuba, üp 88,3 m²

Hind 48 000 €
puupliit soojamüüriga, ahi
Silja Juursalu
aknad vahetatud
tel 523 2661
kinnistu 1,2 ha

SUUR KINGISADU!
Too oma kinnisvara Arco Varasse

müüki ja võida kingitus!
Loosimisse lähevad Home4You
ja Noorus SPA majutuspaketid.
Kampaania kestab kuni 31.12.2015

kinkekaardid

S o ov i n os t a k or ra s maja
Kadrinas või Kadrina-Rakvere
•

lähiümbruses. Pakkumine teha
e-posti aadressil margus32@
hotmail.com, tel 5895 6118

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

Müüa 2toaline mugavustega
korter Rakveres Kungla tn ( V
korrus). Otse omanikult, vajab
remonti. Tel 5301 1468
•

Müü a 2t oa li ne t äi e liku l t
renoveeritud ahiküttega korter
Rakvere keskuses. Tel 5558 6511
•

•

•

Ostan põllumaad. Tel 5293 609

www.toonklaas.ee
Müüa Audi 80 B4 92. a. Hind 600
müügiga kiire, tingi! Tel 5184 451

€,

Mü ü a Au d i 8 0 B 4 1 9 9 2 . a ,
automaat, ülev. 03.2016, kaasa
talverehvid valuvelgedel. Hind 500
Tel 5236 447
Müüa Mazda GE-1 1995.a. Tel
5535 315, õhtuti

*

•

€.

•

Müüa Mercedes Benz S320 CDI
2002. a 145 kW hõbedane, kliima,
kõik el.lisad, valuveljed, nahksisu.
Heas korras, üv 03.2016. Hind 5500
€. Tel 5892 7952
•

Auto elektroonika

remont ja elektritööd

Diagnostika
Autovalveseadmed
Autostereote ja
multimeedia paigaldus
Haakekonksude müük
ja paigaldus
*

*

*

*

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere, tel 3223103
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Kuulutused

KEHALA

AUDI S4/A4
AUDIA3
AUDIA6

98

06
00
1,8 turbo
1,9 TDI/2,5 TDI -00

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

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

BMW E30
BMW E28
BMW E34

Tel 5555 8293, tenentte@gmail.
com

97
84-92

ALFA ROMEO 33/164

•

•

89
83-94

BMW E46 coupe

CHRYSLER CROSSFIRE

3,2i/sut

CHRYSLER VOYAGER
CHRYSLER VOYAGER

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

-97
97

CITROEN XSARA 5ust

1,4
1,0i

-02

-05
96
02

2,8i/aut.

91-94
93-04
98

-99
-98
00

1,3i
FORD COURIER
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut
HYUNDAI ACCENT 3 ust 1,3i
HYUNDAI PONY sed/3ust 1,5/1,3
HYUNDAI ELENTRA
HYUNDAI GETZ

93
-97
08

SONATA

1,4

2,9TD/aut

MAZDA 6 sed
MB CLK
MB 124/190

MITSUBISHI GALANT
MITSUBISHI LANCER sed/car

-00
85-00

MITSUBISHI COLT
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust
MITSUBISHI OUTLANDER

88-96
97-00
-07

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

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

*

*

*

tel 508 9216

OPEL OMEGA B sed/car
OPEL S INTRA

PEUGEOT 405/205/306/309
PEUGEOT 406 sed
1,8/1,9TD

2,0

RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0
REANULT THALIA

1,4

ROVER 620/416

1,6i/2,0i

Paigaldame aknaid ja uksi.
Teostame ka akende ja uste re-

82/85

monti, hooldust, reguleerimist

1,6i/1,8i/aut
1,9TD

SUZUKI BALENO car/sed

1,6i/1,3i

TOYOTA SUPRA
UUS ! TOYOTA AYGO
VW CADDY

92-97
98/99

VW GOLF III/car /VENTO
1,4i/1,6
VW GOLF IV
VOLVO 740 sed/940

VOLVO 850/sed
VOLVO S40/V40
VOLVO S70/V70
UUS ! VOLVO S80/V80

/

1,9TDi DOCH 81-95
-02
1,6i/2,5TDi
2,3/2,3i
2,5i/aut

86/90

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

91
-00

-00
99

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA
VANEMAID AUTODE VARUOS I!

•

OTSID UUT KODU?
MÜÜD AUTOT?
PAKUD TEENUST?

Kuulutajas.

Tiraazh 15 000 ning kõik
kuulutused nähtavad ka

*

502 8571

www.hot.ee/rakett

VÄLJASTAME AUTO ARVELT

interne~s

VARUOSADE SAATMINE

www.kuulutaja.ee

MAHAVÕTMISE TÕENDI!
*

KULLERTEENUSEGA!

Tänava-äärekivide müük

ja paigaldus piirdeaedade,
terrasside ehitus väravate
valmistamine, paigaldus ja

KOLIMISTEENUS

130, TD-75), kopplaaduritööd.

Treimis-, keevitustööd (gaas,
elekter, CO, metallilõikus), teraviljavedu. Kohaletulemise võimalus.
Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269
•

Teostame fekaaliveoteenust

j a k ana li sa t s i oon ik aevu d e
tühjendamist. Feka-Ekspress OÜ
Tel 5194 4298

firmadele

meiega ühendust ja leiame
koos teie probleemile parima
lahenduse. OÜ Kolimised. TEL.
5649 3289 või kaido@kolimised.ee, www.kolimised.ee

Reisijate vedu 16-, 40-, 49-ja
8kohaliste bussidega. Ka vabariigist välja. Kuulutus ei aegu! Tel
•

503 2269

Tekstiilipesuri rent! Pese ise
diivan või vaip
puhtaks! Hind 20 eurot/ööpäev,
Tel 5800 4824. Asukoht Vinni
•

oma autoiste,

alevik.

Viin Rakveres tasuta ära elektri-ja gaasipliidi, pesumasina ja
•

muudvanametalli ning autoakud.
Kuulutus ei aegu! Tel 5803 3345
Kogemustega bil.v. raamatupidaja pakub teenust kokkuleppelistel tingimustel. Aastaaruanded
soodsalt. Tel 5568 6385
Pehme mööbli remont ja veoteenus. Tel 3227 822, 5061 547
Telli massöör koju või ettevõttesse! Kutsetunnistusega meesmassöör (klassikaline massaaž
•

•

•

oma massaažilauaga) osutab teenust Rakveres või lähiümbruses.

Tel 5890 7525

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
•

8-le reisijale transporditeenus. Eesti, Euroopa, ürituste
jne sõidud. Buss Opel Vivaro
2009.a, pika kerega (mahukas
pakiruum). Tel 55614554, oyplanet@gmail.com
•

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

;

•

;

automaatika; haljastustööd;
ehitustööd. Tehtud töödele
garantii. kiviaed.ee, 5394 6666

avaldada kuulutus

505 9420

Avatud E -R 9.00-18.0

•

ja eraisikutele üle vabariigi.
Teostame kõike, mis on kolimisega seotud, ja seejuures
soodsate hindadega. Alates
pakkimisest kuni klaverite jm.
raskete esemeteni välja. Võta

-

•

Parim võimalus selleks on

509 6714

325 1725

Teostame betooni-, katuse-

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
•

•

Võrk- japuitaedade ning väravate ehitus. Hind soodne. Tehtud
töödele ar ve ja garantii. www.
•

kodupuit.ee Tel: 58 889 999

Õhtujuht sisustab teie peo. Tel
5535 885
•

Kallurauto-, poolhaagisauto(tent, platvorm), metsaveoauto-,
väikekaubiku-, buldooseri-(T•

+

ja soojustustöid. Tel 5668 5343

AUTODE OST

Puks iiriabi 24 h

324 0707

•

~ ~~ ~ ~~~~~~~

L-Virumaa , Viru-Jaagupi

Kehala Autolammutus

+

•

06
97
81-99
-01
88/86

lur mahakäivad vahetatavad
kastid. Tel 502 6761, 553 6188,

•

•

~~~~~~~

Prügiveoteenus, multilift kal-

Ahjud, pliidid, soemüürid. Tel
5551 9113, tulekolle.ee
Korstnapühkija, ummistuste
likvideerimine. Tel 5552 8487
Korstnapühkija. Tel 5560 4046
Veoteenus Ford Transiti kaubikuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

Rakvere Küttesalong teostab
küttesüsteemide paigaldust
ja hooldust. Tel: 558 6786,
kyttesa-long@gmail.com

~~ ~ ~ ~ ~~~~ ~ ~

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

•

•

~~~

95-00

89

torutöö d. Tel

rakso.ee

5646 0674

02

3,0i
1,0i
1,9SDI

+

•

-02
91-95

VW POLO
1,4D
VW POLO Class ic
1,4
VW GOLF II 1,8iGT/1,3/1,6TD aut
VW PASSAT
1,8/1,8i
VW PASSAT sed/car

97
94

92-97
89
95

Plaatimine

5695 4670

terrasside ehitus. Tehtud töödele
arve ja garantii. www.kodupuit.ee
Tel: 58 889 999
FIE Mart Nestor renoveerib
vanu ja ehitab uusi hooneid,
ehitusalane nõustamine. Tel

95-00
06

TOYOTA CARINA E/car
1,6i
TOYOTA COROLLA 3ust 1,3 aut
TOYOTA PREVIA
2,4i

Parandan kolde d, korstna.

•

03

SEAT ALHAMBRA
SEAT CORDOBA

1,6i

•

93-00

SUBARU IMPREZA car

SEAT IB IZA
SEAT TOLEDO
UUS ! SEAT LEON

ja paketivahetust. Tel 5307 8178
Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670
Puitmaja fassaadi soojustamine ja renoveerimine. Kuuride ja

96-99
-04

97

•

•

93

1,5
1,9TD
2,0i

SKODA FELICIA (5ust)
SKODA SUPERB
SUBARU LEGACY

•

Teen uue korstnaotsa. Tel 5395
6740

Elektritööd. Tel 5349 5632

05
06
-04

-02
99

•

,

99
99

2,2TDI
2,0i/aut

•

Va h e t am e p a r a n d a m e
teie katus e, aknad, uks ed.
Teeme kodu korda. Kolimine,
eramute ja terrasside ehitus,
renoveerimine. Helistage 5278
191 ja töö saab tehtud

85-98

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

•

•

83-95
98

PEUGEOT 107 5 ust 1,0i
PEUGEOT PARTNER 1,9D
PORSCHE 924

•

99
05

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

soojamüürid, seinad jne). www.

•

89
-02

2,5TD

•

KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel
5052 465

09
99

2,2i

1,6i/2,0i/1,7D/4WD
OPEL VECTRA
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD
OPEL ZAF IRA
2,0 TD
UUS ! OPEL MERIVA
1,6 i

PEUGEOT BOXER
PEUGEOT 206 3ust
UUS ! PEUGEOT 307

•

02

92
92
1,4i
1,8/2,0/3,0i/aut 87/91

OPEL ASTRA/car
OPEL CORSA
OPEL OMEGA

•

90
-02
86-95

1,7 TDi /1,6i
1,4i/1,6I

OPEL ASTRA sed

Teeme ehitus-ja remonditöid
ning vannitubade remonti. Aitame teid sisekujundusel. www.
kenriko.ee, tel 5083 305
Ehitus, remont ja siseviimistlus
( p l aa t i m i ne ,
v ä rv i m i ne ,
tapeetimine, parketi paigaldus
j ne ) . S auna d , p esuruum i d,
korterid, majad. Tel 5045 560
Teen siseviimistlust, plaatimist,
vannitubade jakorterite remonti. Tel 5874 6389
•

95-00
01

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

•

-99
93-00
97
-97

MITSUBISHI PAJERO

•

Pakun trimmerdamisteenust.
Tel 5229 233

REHVIDE MÜÜK

•San.tehnilised tööd. Tel 5830

Muru niitmine, trimmeritööd,
võsalõikus, kõrge rohu lõikus.

Tel 5539 328

Tel 522 2511
viru@toonklaas.ee

•

kenriko.ee, tel 508 3305
Pottsepatööd. Tel 5851 9785
Pottsepatööd, ahjud, pliidid,
kaminad, korstnad. Tel 5552
8487, Vaiko
Ahjud, kaminad, pliidid, korstnad, müürid. Tel 5047 459

jate ning saagide remont ja
hooldus. ForestPlus OÜ Laada
20, Rakvere 32 55 332, 5853 6925

TURVAKILEGA

Rakveres Nortsu tee 2

02
97-04

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

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

7593
Teen kindakrohvi (korstnad,

AUTO-JA MAJAKLAASIDE
KILETAMINE TOON-JA

85-95
92-98
-02
92-94

2,0

Toru- ja sanitaartehnilised

Muruniidukite, murutraktorite, trimmerite, võsalõika•

99

MAZDA 323F
1,6i/1,5i
MAZDA 626 sed/5ust/car
MAZDA XEDOS 6
2,0V6

SAAB 9-3 3 ust
SAAB 9-5 car

T EEN USED

97
01
97
06

LANDROVER FREELANDER 1,8i
LADA 110/11
4,0i
LEXUS LS400
MAZDA B250
3ust/sed
1,5i/1,6i
MAZDA 323

•

Autoklaaside müük ja pai-

tööd.Tel 5332 4749

84-95
-99
90
2,2 turbo/2,2i

FORD FIESTA
FORD FOCUS
FORD PROBE GT

KIA CARNIVAL

•

86-98
87-98

FORD ESCORT /ORION 91/00
FORD SCORPIO sed

•

kalevband.kalev@gmail.com
Tantsumuusika ühemehebändilt igale eale. Õhtujuhtimine.
Tel 514 9885

Müün, paigaldan jaremondin
õ hk soo j us p um p as i d j a
konditsioneere. Tel 5024 944

88
95-98

2,5D/2,5TD

FORDTRANSIT
FORD MONDEO
FORD GALAXY

•

€.

Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika igale peole! Tel 5185 318,

•

•

99

2,0TD

Transport Ford Transiti kaubikuga. Tel 521 5849
Transport kaubikuga. Tel 5535
938

Õhtujuht koos ansambliga teie

üritusele al. 190 Tel 5190 1697

galdus. Tel 325 5505

94

1,7D
1,6i
1,2i

FIAT PUNTO
FIAT MAREA sed/car
FORD TRANSIT

•

-04

0,8i

FIAT TIPO
FIAT BRAVO 3 ust

•

06
03

CITROEN C2
CITROEN C3
CITROEN C5
2,0HDI
DAEWOO NUBIA car
1,6i
DAEWOO MATIZ

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

00

I,9i

Veoteenus (kandevõime 13,8
tonni, madel, kraana). 0,85 €/
km. Tel 5682 7009
•

eu

92-95
95
96-98
-05

4,0i aut.
2,0/2,5TD/3,0TD
2,0TD

•

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

•

86

628I
BMW E24
BMW E36 sed/compact/coupe

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

Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Kanalisatsioon ja vesi.
Tel 5650 6858; 5850 3106

94
94

83-90
528/525i/524TDaut
86
520i/518i
94

BMW E38
BMW E39
BMW E46

•

•

1,8i
4,2i

AUDI 100 sed/avant
AUDI V8 quattro

Arvutite hooldus jaremont väga
soodsa hinnaga. Ekraanide vahetus, viiruste eemaldamine jne. Tel
56 454 853

Aiavärava automaatikad,
garaaži tõstuksed, remont.

AUTOLAMMUTUS
AUDI A4 sed/car

13

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

T V-antennid, digi-, SAT-TVkomplektid. Müük (liisingu võimalus). Paigaldus. Konsultatsioon.
Garantii. Tel 515 2235, 325 2179
•

OÜ Mart Tali Kaubandus

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

Teie trepikoda on
Teie visiitkaart.

Vajate abi selle
remontimisel või
viimistlemisel, siis
aitab meie sõbralik
meeskond.
Meie tegevusaladeks
on põhiliselt

viimistlus,
plaatimistööd,

vannitubade remont

ja põrandad.
Ehmes OÜ
58 97 92 93 Janek

Kuulutaja reede, 26. juuni 2015
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VEEKANALISATSIOONI-

Katused

ja
KÜTTESÜSTEEMIDE

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme:

ehitus, hooldus ja
remont.

KATUSEID
VIHMAVEESÜSTEEME
FASSAADE

3244103, 56621147,
enki.erel@gmail.com

PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730
info@tpplekitood.ee

MEKSTONE OÜ

www.tpplekitood.ee

Betoonpõrandate
valamine,
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
*

lihvimine,

*

*

poleerimine.

*

*

Vanade põrandate
uuendamine.

www.prtgrupp.ee

Ehitustööd
Tel 5860 0196

KELDRITE EHITUS

Eelista kodumaist
Ise tehtud hästi
tehtud !

EHITUSPROJEKTID

-

Materjalid otse tootjatelt.
Nõustamine ja

hinnapakkumine
meie poolt.
Tel 5685 6320

WWW.VOODRILAUD.EE

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

DETAILPLAN EERIN GUD
kiiresti, hinnad soodsad.
RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647

Teostame
üldehitustöid.
Vundamendid
Müürid
Puitkarkassid
Fassaadid
Katused
Uksed, aknad
Materjalid otse tootjatelt.

ARMITEC OÜ

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

*

Nõustamine ja
hinnapakkumine
meie poolt.
Tel 5685 6320

*

*

*

*

*

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

•

•

*

•

•

Tel 5191 2784

info@armitec.ee

OHTLIKE
PUUDE
LIKVIDEERIMINE

Tel 5549 113

KAARDID ENNUSTAVAD.
Tel 900 1727. 24H .
h .1,09 euro t/min või
TELLI ENNUSTUS
h . 0,75 euro t/min
www.en n u stu s.ee

Kuulutaja reede, 26. juuni 2015
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Kuulutaja viimane leht enne suvepuhkusele jäämist ilmub

3. juulil.

Toimetus tuleb tööle 27. juulil ning esimene leht peale puhkust ilmub31.
Ostame hõbedat ja kulda igasugusel kujul. Kuld alates 17 €/gr.
Hansa Antiik Pikk tn 7 Rakveres.
Tel 32 405 42
Ostan kuldmünte: 5-, 10-ja
15rublase.Tel 5895 3137, Malle
Ostan parima hinna eest märgi-,
postkaardi-ja mündikogusid. Tel

juulil.

•

TEEME KOMBINEERITUD
SURVEPESUAUTOGA
JÄRGMISI TÖID:

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUI D

•

Kanalisatsiooni-ja sadeveetorus-

sanglepp)3
r uu m
5
(

€ /

•

tike survepesu ning ummistuste

likvideerimine, settepaakide

502 9782

tühjendamineja puhastamine,
kanalistasioonipumplate puhastamine, imbkaevude ja torustiku

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

Ostan audio-videotehnikat,
kulda ja igasugust muud huvitavat kraami. Raha kohe kätte! Tel
•

pesu, välistrasside veega täitmine
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või
1 ¼´´ sisekeermega ühendus).

-

5556 7508

Fekaali, liiva, muda imemine ja
transport. Sulatame jäätunud ka-

•

K ODU

maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ,

info 5381 9930

Müüme

Haljalas kuivi kase-

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

nalisatsioonitrasse.

Veepaagi maht 6 m³, imupaagi

Rak ver e piir es t ranspor t
tasut a!
Tel 5354 1618
www .h a k e t .e e

€

Müüa palju korralikke süle-ja
lauaarvuteid. Garantii ja vahetusvõimalus. Tel: 56 454 853

€

•

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

Müüa lõhutud küttepuid koos
kohaletoomisega. Pikkus vastavalt
tellija soovile. Tel 5615 2941
Müüa kivisütt ja mulda. Tel
5615 2941

Odavalt müüa lahtikäiv diivan.
Tel 5330 5742

•Müüa odavalt 2 koormat lepa
küttepuid. Hind kokkuleppel. Tel

•

•

•

•

5851 1817

Müü a uue d d u ši nur g a
p en d e l u k se d . Hi nna sees
p a i g a ld us j a t rans p or t .
Kokkuleppe hind. Tel 5852 8509
•

•

Müüa küttepuud (kask, 40-ja
50cm). Tel 5645 0678

•

Müüa lõhutud kuivi ja poolkuivi
küttepuid. Pikkused on mitmes
mõõdus. Tel 5631 6913 ja 5636
5652
•

Müüa riidekapp (polüester).
€. Tel 5591 7521

Hind 25
Arvutite ja prin terite
kiirh o oldu s n in g remo n t.
Tin di-ja ta hm a
ka ssettid e täitm in e.
Sülearvu tite ekra an id e
va hetus.
Kvaliteetsed ka sutatud
sülearvu tid
Kodu elektro onika remo n t
Kontoriteh nika Ho oldu skesku s
Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534
*

*

-

*

*

*

Müüa diivanilaud (kõrgus regul.), nurgadiivan (kor ralik),
kõrgem köögilaud koos pukktoolidega, aknaga välisuks, väike
nõudepesumasin. Tel 5617 8360
Müüa soodsalt töökindelmurutraktor Jonsered (kasutatud). Asub
Veltsis. Tel 5742 0688
Müüa heas kor ras jalgratas
6-10aastasele lapsele. Hind 65
Tel 5837 8903

Müüa kuivi kütteklots e 60L
võrkudes. Müüa toorest valget
l e pp a s o o d sa l t t ra n s p ord i ga.
J ä re l ma k su v õi ma l us j a
kuludokument. Tel 5122 025

•

•

•

MÄNGUASJAPOOD

•

PÖIALPOISS

€.

•

.Rakvere Turu Kaubamaja,
Laada 16

Müüa hauapinke. Tel 5566 3501

Müüa kasutatud väga heas korras elektriradiaatorid (Airelec,
•

Atlantic),

.Tapa Kaubanduskeskus
Jaama tn 1
.Jõgeva Suur tn 5

me este/no orte uus

sügistalvejope DE PUTA MADRE
(S) hamstripuur, metallgaraaž,
värava sepishinged, söögilaud

.Paide Keskväljak 3

,

(kirss),
tumba (beež), 2
nurgadiivan
paari suusasaapaid (nr 38, valged
ja sinised). Tel 5104 147
+

Kupongi
esitajale
kõik tooted

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

Ostan sepaalasi ja ääsi. Tel 5558

3686

7 eurost

•

Info ja tellimine 519 616 06

-

Ostan seisma jäänud esemeid
vanast naelast kuni mööblini.

K Ü TT EPU U D

Ostan ümmarguse laua, toole,

puud (lepp, kask jne). Tel 5192
4320
Müüa kütteklotse ja kaminapuid. Vedu tasuta. Tel 523 8503
Müüa briketti ja sütt kohaletoomisega. Tel 503 2269

Tel 5079 984

info@igorexa.ee
www.igorexa.ee

•

kummuti jne mööblit. Tel 5031
849
•

Eramute, elu-ja

äriruumide suurpuhastus

•

•

•

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

Kirby
puhastussüsteemiga
CONTARO OÜ
www.contaro.ee

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

&

-10%

•

Kuumakse alates

h aagiste rent

Sä ästa oma
kallist aega
kutsu NobeAbi OÜ
www.nob eab i.ee
Tel 504 6542

5783 8999

•

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

toomonu.ee

•Müüa ehituslikku saematerjali,
s er vamata
terr as si

lauda, lepalauda,

voo d r i
ja
põrandalauda. Erinevad profiilid,
pikkused ja laiused. Vedu tasuta.
Tel 5282 268
-

-

esitajale

SOODSAD HINNAD!

ÜLIKIIRE
INTERNET
Järvamaal,

Vinnis

SUUR VALIK,

to olid, diivanilaud
+

Lääne-ja Ida Virumaal.
Levib maal ja linnas.

Müüa
KÜTTEPUID
ja
KLOTSE

MÜÜA
LÕHUTUD
KÜTTEPUID
(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA.

TEL 5695 5572

Müüa saetud-lõhutud kütte-

OÜ ESTMET IE müüb
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

•

Ostan kasutatud pioneer pliidi.
Tel 52 62 222
•

Ostan majapidamis e likvideerimisel jäänud esemeid kila-kolani. Vajadusel kolimis-ja
jäätmeteenus. Tel 5031 849
•

Ostan igasugust vana kodutehnikat ja vanametalli, vanu raamatuid, toidunõusid, mööblit.
Tel 5673 8790
Ostan õunaveski jamahlapressi. Tel 5558 3686

•

VIHMAVEERENNIDÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID JA

•

LISATARVIKUD

SEINA-JA
KATUSEREDELID

•

•

Ostan hõbeesemeid, lusikad,

pokaalid, kulbid jne (kellad).
Hind 0,50 1 €/gr. Tel 5895 3137
Antiigiäri Rakvere kesklinnas ostab kuld-ja hõbeesemeid, münte, hambakulda. Kuld alates 17 €/
gr. Laada tn 14 (vana turuhoone).
Tel 5067 819, 32 30 702
-

LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

küttepuid ja kaminapuid (erinevad puuliigid,
pikkused). Kohaletoomisega.
Tel 514 3328
•

Müüa

nõustamine, müük ja
paigaldus

Ren n lux OÜ

•

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

Müüme

www.kuulutaja.ee

www.rennlu x.eu
in fo @ren nlux.eu

5344 8787
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SORTI VANAVARA:

Kvaliteetsed
E-sigaretid ja E-vedelikud
soodsa hinnaga.

lauad, toolid, rätikunagid,
kohviveskid, margapuud,
samovarid, petroolilambid,

Rakveres Vaalakeskuses ning
Laada tn 37 II korrusel

klaasnõud, seina-ja
taskukellad, kirjandus,
kunst (maalid, graafika),
fotod, postkaardid, kuldja hõbeesemeid, mündid,

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

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT
puhvetid, riidekapid,
raamatukapid, kummutid,

www.powersmoke.ee

Müüa uusi ja kasutatud

pudelid, portselan-ja

OÜ UHTNA PUIT
müüb

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI,
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk),

märgid, paberraha,
sõjatemaatika (kiivrid,

SISEVOODRILAUDA
(kuusk, mänd, saar),

mõõgad, pandlad, vormid)
jpm.
Valikuliselt ostame ka

PÕRANDALAUDA
(kuusk, mänd, kask, lepp),

SAUNALAUDA
(must lepp, haab),
TERRASSILAUDA
(mänd, kuusk).
Võimalikud erinevad
profiilid ja laiused.
Samas pakume paigaldust.

nõukogudeaegset kraami.
Tühjendusostud
majapidamise
likvideerimisel.
RAHA KOHE!
KOJUKUTSED!

ANTIIGIÄRI LAADA 14 (vana

turuhoone), RAKVERE.
Tel 323 0702, 506 7819

Tel 528 8224

www.uhtnapuit.ee

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

T U TV U S
68a lesk naine soovib tutvuda
heasüdamliku vaba härraga. Tel
•

5847 6407

T EATED

Kõik, mis puust!

puhvetid, peeglid, kirj.lauad,

kunstiteosed (maalid, graafika

Taaskasutus kauplus Maara
R a k vere L aa d a 14 ( en di ne
Turuhoone)
Jurist. Tel +372 50 34 352

jm) kirjandus, postkaardid,

•

Populaarsemad tooted:
•

•

•

•

põrandalaud 6,90 eur/m²

fotod, albumid, hõbeesemed,
toidunõud, lühtrid, õlilambid,
küünlajalad, kohviveskid,
margapuud, seinakellad,
õmbl.masinad, pudelid,
sõjatemaatika (kiivrid, pandlad,

•

välisvoodrilaud 4,99 eur/m²
sisevoodrilaud 4,10 eur/m²
terrassilaud 6,90 eur/m²

Tel 53 953 953
vooder.wix.com/puukuur
Puukuur

Eesti e-poodide sooduspakkumised. Kõik hinnad all kuni
80%! www.odavalt.ee
•

mõõgad, aumärgid, vormid),
pildiraamid,

mänguasjad, mündid, märgid,
paberraha jpm.

Peotelkide (5x8 ja 5x10 m) ja
gaasiga wok-panni rent. Tel
5829 8297
•

MÜÜA
SÕELUMATA JA
SÕELUTUD MULDA,
LIIVA, KILLUSTIKKU JA
FREESITUD ASFALDIT.

KOOS TRANSPORDIGA.

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

•

Valikuliselt ostame ka
nõuk.aegset kraami.
RAHA KOHE.
Tühjendusostudmajapidamiste

Juuksed korda! Rakveres Laada

likvideerimisel.
KOJUKUTSED on kõikides
GROSSI kaupluste
asupiirkondades üle Eesti
TASUTA.
Antiigiäri Hansa Antiik

14. Reg telef. 5620 3174

H uv ili se d on oo d a t u d
kristallreikikursusele. Info ja
registreerimine tel 5398 1891
•

PIKK 7 RAKVERES.

Suhkruvatimasinate
tellimine üritustele ja
laste pidudele.

info@pohjapuit.ee

Tel 324 0542, 528 2330

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
•

Tel 5858 9054

Ostab

M ET S

metsakinnistuid
ja põllumaid
k ogu Eestis.

L OOM A D

PÕL L U MA JA N DU S
M üü a soo d sa hi nn a g a
t a l usea lih a . V a j a d use l
tükeldamine. Info tel 53 54 3002
või 50 59 151
Müüa suitsuvorsti ja maasinki
väikehulgi, kohaletoomisega. Info
tel 51 962 628 või 53 517 414
Müüa toidukartulit “Arielle”,
“Vineta”, “Laura” 30 senti/kg, vedu.
Vahemetsa talu. Tel 5202 036
Müü a mes i t aru d k oos
mesilastega. Hind kokkuleppel.
Tel 5043 138
Müüa noori küülikuid. Tel 5395
0313
Müüa traktorT-40. Tel 5565 0445
Pa kku d a h e in a t e g e m i s eks

OSTAME
METSAKINNISTUID
JA RAIEÕIGUST.
Tel 5171 522

•

O s t an mo t o p l o ki MTZ 05
raudrattad, niiduki. Tel 52 62 222
-

-

Ostan seisma jäänud esemeid
vanast naelast kuni mööblini.

Tel 5079 984
Ostame lauahõbedatproovidega
84, 800, 875, 916, 925. Laada 14
(vana turuhoone). Tel 5067 819,
Ostan ja hindan vanu rahasid,
märke, medaleid, ordeneid. Aus
kaup ja korralik hind! Tel 5590

5289 418

Anda rendile kala püügiõigus
j a l oo l i ne , a i nu l t ku t se l i se
k a l ur i l e ) . S oo d sa l t . Lää ne
Virumaa. 2 tk 3m ääremõrda, 8 tk
nakkevõrku ja2 õngejada. Ei müü.
Tel 5624 4605
O s t an
vanu V ene
elektro onikaplaate, ske eme,
dioole, lintmakke, katkisi või
vanu arvuteid. Tel 5673 8790
Müüa kvaliteetsed KUULDEA~
PARAADID. Kohaletoimetamine
Rakvere piires tasuta. Hind 20
Tel 5013393
•

(a

-

•

6683
Ajaloohuviline ostab Saksa
tääknoa, kiivri, vormi, vöörihma
jne. Maksan hästi! Tel 5665 5551
O s t an vanu E es t i
ja
nõukogudeaegseid mänguasju.
Tel 5079 984
IGAT
OSTAB
O s t an vanu m ä r k e fotod, s il t e ANTIIGIÄRI
embleeme. Pakkuda võib kõike!
Tel 5079 984
•

•

•

•

•

•

•

•

•

maad. Kalvi, Maidla, Lüganuse.
Tel 5624 4605

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

32 30 702

•

•

ALUMIINIUMIST
KATUSE RE DE LID. Õhtuti tel

.

•

•

•

VAN AVARA

•

OSTAME KASVAVAT
METSA JA
RAI EÕI GUSI .
Met saraiet eenus
Tel 5354 1618

www .h a k e t .e e

-

•

kuld- postkardi,

S o ov i n o s t a v ä ik e s e ko e r a
väikeseid kutsikaid. Tel 5122 502
•

Info tel 5013393
www.suhkrutups.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.

www.kuulutaja.ee

€.
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MATUSETEENUSED
Kü lmh oid la

Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas
ootavad kodu:

Telefoninumbrid
5309 0510,
5162 473

SPORT

LIIGA TABEL

Matu setarb ed
Tra n sp o rtteen u sed
AARE ROHUMETS

Matu setalitu se ko rra ldaja -muu sik
Ta llin n a 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h tel 516 4699

324 4473

J uss on um b es 2 k uune
kiisupoeg, saanud ussirohtu,
vaktsineeritud, mikrokiibistatud
ja kasutab ilusti liivakasti.

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide)

Varajane kartul
Salat
Roheline sibul
Till
Petersell

Redis

Kogus
kg
kg
kg
kg
kg
kg
punt

Värske kurk,

väike

kg

Värske kurk,

poolpikk

kg

Tomat
Värske kapsas

Porgand

kg
kg
punt

Kaalikas
Suhkruhernes
Värske hapukurk
Värske küüslauk

Aeduba
Maasikad (Poola)
Maasikad (Eesti)
Vaarikad 250g
Murelid
Kirsid
Virsikud

12

F ace on um b es 2 k uune
kiisutüdruk, saanud ussirohtu,
vaktsineeritud, mikrokiibistatud
ja kasutab ilusti liivakasti.

kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg
karp
kg
kg

kg
kg
kg
kg

liiter

Hind
alates
0,35
2,00
3,00
3,50
10,00
5,00
1,00
1,80
2,50
2,50
1,50
2,00
2,50

12,00
5,00
7,00
2,50
3,00
5,00
3,50
3,90
3,50
3,50
3,50
6,50
1,20
0,67

-

30

Tallin na FC Flora II

15

8

4

3

28:19

28

Tallin na FC Leva dia II

15

8

3

4

41:27

27

Kiviõli FC Irbis

15

6

3

6

26:35

21

FC Kuressa are

16

6

3

7

22:28

21

JK Tallinn a Ka lev

15

6

2

7

20:22

20

Rakvere JK Tarva s

16

4

7

5

24:22

19

Vändra JKVap ru s

15

6

0

9

24:27

18

Tartu FC Santo s

15

5

3

7

25:35

18

Nõ mm e Ka lju FC II

15

4

0

11

14:26

12

Jalgpalli esiliigas väga tihe tabeliseis
Esiliiga Eesti jalgpallimeistrivõistlustel on mängitud 15 voo-

ru,16.
Rakvere
Tarvas ja (mäng
FC Kuressaare
on etteära mänginud
lõppes 0:0).
ka
vooru JKkohtumise

15. voorusviigistas Rakvere

JK

Tarvas väga heasse hoogu

vadia

seda võeti kuus

tehti

Vladimir on umbes 1 aastane
isane kass, saanud ussirohtu,
vaktsineeritud, mikrokiibistatud,
kastreeritud ja kasutab ilusti
liivakasti.

on

järjestikust

kaks
19

punkti ja

võitu

ja seejärel

viiki.

Tarvas

kogunud

asub seitsmendal kohal,

verlased

12.

juulil,

Rakvere

JK

Santosega.

Tarvas väljakule 2.
Kodus mängivad rak-

mil võõrustatakse Vändra

Kolmanda liiga idatsoonis

kahe

on mängitud

võiduga alustanud JK Tarvas
punktid juurde alles viimati, kui

Naiste

1

Vaprust.

vooru. Hooaega

1

II sai kolmandad võiduvõideti Ambla

11.

voorus

teises

liigas mängib

kaasa kaks

Lääne-Viru

võistkon-

da:Rakvere JK Tarvas ja Paide Linnanaiskonna Tapa jalgpallikool. Neist esimesena nimetatu on ka turniiri liider: kahek-

sast mängust on kuus võidetud, üks vägistatud ja vaid üks
kaotatud. Tapa jalgpallineiude kontos on 3 võitu, viik ja 4
kaotust.Viimatistes kohtumistes olid mõlemad võistkonnad
võidukad; Tapaalistas Viljandi Tuleviku 2:0

alu

4,00

Kalevi

ja

JK

Tarvas Kuus-

4:0.

M a l ve on s õ b ra l i k vanem

4,00

3,00

kui Tartus kohtutakse

koha.

Kõrgeim
hind

8,00

mänguks jookseb
Järgmiseks

juulil,

Vallameeskonda 5:1. 9 punkti annab meeskonnale hetkel 9.

16.00

L a ik on um b es 2 k uune
kiisutüdruk, saanud ussirohtu,
vaktsineeritud, mikrokiibistatud
ja kasutab ilusti liivakasti.

emane kass, saanud ussirohtu,
vaktsineeritud, mikrokiibistatud,
steriliseeritud ja kasutab ilusti
liivakasti.

4,50

Aivar Ojaperv

Los Torose kümnevõistlus toimub
laupäeval Rakveres
Spordiklubi Los Toros korraldab 27. juunil traditsioonilise
amatööride ühepäevase kümnevõistluse. Võistlus toimub

6,00
Vä ik e Ma a r j a va l l a s t
B im
Pikevere külast on leitud isane
koer, kes reageerib nimele Bim.
Oma iseloomult on ta sõbralik ja
heatahtlik, ent kellegi usaldama
hakkamiseks läheb siiski aega.
Seetõttu on oluline, et inimesel,
kes Bimi endale koduloomaks
võtab, oleks ennekõike aega ja
tahtmist koeraga tegelda. Vaid
nii on võimalik Bimi uskuma
panna, et inimesi pole põhjust
karta. Koer saab hästi läbi teiste
loomadega, mistõttu sobib talle
ka kodu, kus juba keegi ees
ootamas. Bimile on tehtud kõik
vajalikud vaktsineerimised, tal
on olemas nii mikrokiip kui
lemmiklooma pass.
-

8,00
5,00

*

*

29:12

tabelit).

Turul veel müügil:
suvelilled, lilleamplid, suvelillekimbud
*

3

pretendeeri teatavasti tõusule meistriliigasse. Järgnev seltskond mahub aga 3 punkti ehk vaid ühe võidu sisse (vaata ka

Kuulutused
internetis:

Kartul

-

3

aprillil, pärast

~

Nimetus

Toorpiim
T, N, L 9

9

tõusnud Kiviõli Irbisega 1:1 ja voor varem kaotas Tallinna LeII meeskonnale 0:2. Irbis sai viimasekaotuse muide 19.

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

Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00
Seisuga 25. juuni 2015

räim

15

II

HINNAD RAKVERE TURUL

Värske

kasutab ilusti liivakasti.09.05.15
Rakvere linnastLennuki tänavalt
omaniku surma tõttu varjupaika
sattunud. Iseloomult on Vasja
väga sõbralik, sobib nii laste
kui ka teiste loomadega, ning
armastab väga mängida, kuid ka
süles istuda ja nurru lüüa. Sobib
ideaalselt ka lihtsalt niisama
seltsiliseks, sest soovib väga
suhelda.

Tallin na FC In fonet II

kuid turniiritabeli seis on väga tasavägine. Kolm meistriliiga
meeskonna duubelrivistust (Flora II, Levadia ja Infonet II)
on konkurentidel eest rebinud, kuid need meeskonnad ei

www.kuulutaja.ee

Mesi

,

JK

Info tel 5843 7800

Aprikoosid

Vasja on noor isane kass, saanud
uss i ro h t u , va k t s i neer it u d
mikrokiibistatud, kastreeritud ja

K aren on um b es 2 k uune
kiisutüdruk, saanud ussirohtu,
vaktsineeritud, mikrokiibistatud
ja kasutab ilusti liivakasti.

valmistamine,

hauasamba paigaldus,
liivavedu ja paigaldus
ning hauaplatside
korrastus ja hooldus
Lääne-Virumaal ja
Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad!
Kasuta võimalust!

17

Kuulutused/ Sport

tööstuskaup (riided ja jalanõud)
kasutatud riided
Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Tak s

-

2 4 . 0 6 . 1 5 õ htul Võ s u

-

Haljala maanteelt leitud isane
taksilaadnekoer.

Bib

y o n u m b es 8 k uu n e
kiisutüdruk, saanud ussirohtu,

vaktsineeritud, mikrokiibistatud,
steriliseeritud ja kasutab ilusti
liivakasti.

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

Rakvere staadionil. Võistluste avamine toimubkell 8.30 ja 100
meetri start antakse kell 9.
Tänavune võistlus on järjekorras üheksateistkümnes. Võistluste rekord kuulub Karel Eesmaa nimele 5915 punktiga.
Möödunud aasta võitja oli Margo Kivila. kes kogus 5248
punkti. Los Torose kümnevõistlusel on ajaloo jooksul startinud kokku 142 spordisõpra, kellest 133 on kõik 10 ala ka lõpetanud.

Lisainfo: SK Los Toros 50 79 075

Kuulutaja

SK Tapa noored maadlejad tõid
Itaaliast kolm medalit
Itaalias CSIT maailmamängudel käinud SK Tapa noored

maadlejad, esindades spordiühingu Jõud meeskonda, võitsid
kolm medalit, kirjutab Tapa valla kodulehekülg.
Dmitri Gorjuško oli võidukas nii kreeka-rooma kui ka rannamaadluses. Mihkel Allikmäe sai hõbedakreeka-rooma maadluses ja vigastusega võitlev Rainer Viilveer samas neljanda

Toeta meid!
Varjupaikade MTÜ
A/a 10220068203017,
selgitus Virumaa varjupaigale

koha. Kõik kolm kuulusid ka võistkonnavõistluses teisekoha
saanud Jõudi meeskonda.

Kuulutaja
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Saatejuht GAUTE KIVISTIK:

sõin lapsena mett ja jõin toorest muna
Juba esmaspäeval läheb

Et kui inimene tahab olla nu-

giõhtutel
„Eesti
lahtihooaeg,
tänavune
teleekraani
mõmängu"
mis
paneb
ar-

tikam?

nusalt hubisema, kui pikk

suvepäev õhtusse hakkab
jõudma. Pärisime saatejuht Gaute Kivistikult,
kuidas tunne ja

vormon.

ja

Jah,

suhtlemisosavam,

huumorimeelsem.
Huumorimeel ei ole vist väga

arendatav, sellega, mis on, tuleb läbi ratsutada, suhtlemis-

oskus on ehk küll treenitav.
Seda saab igaüks arendada,
alustades naabrile tere ütle-

Tõnu Lilleorg

misest ja kui naaber ei ütle
suhtleja
vastu,rohkem
tunda, Saad
siis
Just.
saad
et
kuioled
teÜtled
da.
inimesejärgmisele
paremaks
ennast
pida-

ma.

juba

le

jälle

rahuliktne ja

Gaute, kas saate ülesehituses
on tänavu mingeid muudatusi? Nagu koridoris silmasin,

sam?

saabki alustada. Nutikusega...

no

de ikkagi sama. inimesed veeretavad täringut ja vastavalt
sellele, kuidas neil läheb, vastavad ka. Ja ikka on nii, etkui
teadmisi pole, aga on hea
veeretamisoskus, siis saab väga kergelt lõpuni.
Kas rubriik „Mati Talvik küsib“ on?

Seekord ei ole, ma pead ei saa
anda, ehk mõni Matiküsimus
on sisse lipsanud, aga eraldi
sellist rubriiki ei ole. Kuna tänavune Eesti mängu hooaeg

on pühendatud ETV 60. juubelile, siis on mõnedki mängijad just selles teemas ette
kuigi
valmistunud,
kui
palju
teleajaloo ei teagi.
küsimusi seda.täpselt tuleb,
hooaegadel
Esimestel
oli teil

peas kaptenimüts, nüüd aga
jahimehemüts,

kas

see on

täitsa uus?
See on uus, karedam ja natuke paksem. Sellega on hästi

palav ja väga ebamugav.

Stuudiolaua taga on temperatuur 30 soojakraadi juures
kui pea aurama ja vesi
jooksma hakkab, jääb see siia

ja

müts

vilti kinni.

Pärast

Väänate siis

välja?

mulkilo
Jah.

ma

on

raskem.

Panen selle ööseks kuiva-

ja

Samas

saan jälle
jääb

nägu

grimm

kasutada.

kuivaks

ja

püsib.

sel

see

on

nutikus siis ikka

teinekord ka selline

kõige läbinägevam, pole

vaatamata
inimene, ei pea endas arendama mingeid erilisi oskusi.
Peaasi, et inimene teistega
kõige
suhelda oskaks,
le

see

Jah.mõtlesin, et teen siit ta-

et higi

aga
ajud tossavad,
jah,
huugavad.
saaks
inimesed
prozhektorid
tõsine
leitsak,
ära
pingutavad,
stuudios
on
päris

on

joosta,

on

tähtsam.
Kui naljasoont pole, ei maksa
vägisi ponnistada.

me teame, et

Kõik

tavamat kaaslast

pole kohu-

inimene,

kui

tult püüab. Mõnikord kogunetakse väga hea meelega
sellise inimese ümber, kes on
tõsine, vaikne, kaalutletud,

võib-olla isegi natuke endasse tõmbunud. Tema käest
saab alati ilma vahuta täpselt
teada, kuidas asjad on.

Kuulamisoskus on ju ka tähtis, ei peagi rääkima?
Ei pea, kõigehinnatumad inimesed

ongi need, kes kuulavad,
kes jahvatavad, väju
sitavad
ära.
Olete
õppinud saatejuhi
näitlemist.
Kui
võtate
tööd kui
need,

alustada,

saateaeg ette antud, tänavu

võib rahule jääda, kas ta on

Mina sündisin Tartus, selleks

Ka materiaalselt

35 minutit ja 19 korral 20st
tuleb meil saate pikkus ise-

kõiki võimalusi kasutanud?
Teinekord piisab ju vaid paarist seadusandlikust aktist, et
kogu olukorda oluliselt muu-

spetsiaalselt ehitatud majas
Toomemäel. Esimeste eluaastate jooksul elasin paljudes
kohtades: Rakkes, Liigvallas,
Koerus, Kambjas, siis Tartu
vanas heas tähetorni majas.
Seal töötas meie hea sugula-

Vahel jääb mulje, et kiirusta-

ta.

te mängijaid. Kas teil on siis
info, et saade on ajagraafi-

Võib-olla peaks mõne aktiga
lõpetama Eestis reaalse olu-

kust maas?

korra. Sest reaalne olukord on

ne. Hoidsime autot teleskoo-

See on ehk saatejuhipraak, ta

selline, mis...

biga ühes hoones. Seepärast,

tud ja sööte karaskit pekiga?
Ses mõttes, et

...Loob probleeme pidevalt
juurde.

Läheme edasi sellepärast, et

se

lest ka pikanäpumeeste suur

ju-

Ega valmistugi.

tuled ikka kohale, saatekülalised ka. Selle saate teevad

ju

need inimesed, kes seal on.
Kui on sellised tõsised punapõsksed seakasvatajad, kes
rahulikud eesti mehed, ei
räägi palju,
palju,
pataja

võib-olla

ei tea ka

siis võid seal joosta, hüsuust rakette lasta, kui

seda juhtida pole ju vajagi.
See asi seisab mängijate ja

millest
mis nõu te
talle annate?

kad

va. Kas valitsuse tegevusega

Küsite alati oma külalistelt,
kust nad pärit on, sama küsimus teile.

enesest paras.

diste tegijana. Juulis saab
uuel valitsusel täis 100 päe-

rustamisena, aga mõnikord
ütlen tõesti, et aeg on läbi.

eesti rahva ennemuistsed

nutikust. Kui nüüd vaataja
tunneb, et tal võiks neid
omadusi rohkem olla, siis

nende isiksuste peal. See on
ikkagi loterii värk, kuidas see
välja kukub, nii on. Meil on

see oli 74. aastal
ja tollel hetkel oli VAZ 2103sid Eestis vahest 10 tükki. Sel-

tahad, aga saade tuleb män-

ja

Foto: Ülo Josing

peaks mõjuma teisiti kui kii-

„Eesti mäng“
meelelahutuslik saade, mis väärtustab

suhtlemisoskust, huumorit

Rõõmus meel ja lahke suhtlus on saatejuht Gaute Kivistiku ja assistent Jaana Heeringsoni firmamägiks.

rolli, siiskuidas selleks valmistute, kas loete ehk läbi

on

gant äravooluava,

sel-

Ta on selleväga väärtuslik

midagi.
klest
es eioskanalja sellele
vaatamata
tohu-mitte
seda
kuid teha,

Jaana on loomulikult kõige
tähtsam. Suures osas on saa-

mis

kõrvalmaik. Kui inimene on
tema ise ja tunneb, et ei ole
on,

gijate
tekib nägu.
omavaheline
Kui
kolmik,
on

mängijate

aga
ja
keemia
selline

meil selline pooleminutiline
vastamisaeg. Teinekord kes-

tab jutuajamine minuti ja on
huvitav, pole sellest ka hullu
midagi. Kui aga ei ole huvitav
ja kestab minuti, siis peaks ikkagi edasi minema.

rindapistmine reaalJah,et
seereaalne
se,
olukord ei luba
teha seda ja seda. Selle lõpeolukorraga.

Alati

räägitak-

tamine seadusandliku aktiga
aitaks tõesti paljusid probleekorraga lahendada.Kui

me

reaalne olukord lõpetada, siis

oleks

ju ebareaalne

ehk olukord,

olukord

-

mida pole, mille

poole püüeldakse

lõpuks

huvi, kes esilaternad hommikuks tihtilugu ära olid viinud.

nor-

maalne

olla.

kitsastes olu-

on võimalik

des

suurepärane

inimesest
inimene kasva-

tada, aga kui läheb juba päris
esimestest
hetkedest
klassidest,
siisvalesti,
hiljem
raske midagi teha.
alates

lasteaiast,

kooli

on

mestest

esi-

on

väga

väga tore
Võib juhtuda, et
poiss, aga kellelgi pole aega
temaga tegeleda. Mul läks

õnneks see, et mul oli väga
tore lapsepõlv. Vanemad
hoidsid ja armastasid, vanavanemad samuti. Mul oli alati
401iitrine vinku mett laua all.
Ohoh.

Kui olin vanavanematel suvel
külas, käisin ringi, ühes käes

Siis, kui masin õues veel seisis?

suhkrut

peal

Ja-jah. Nagu hommikul uk-

ahjust

sest välja tulime, laternad jäl-

helge

le ära viidud. Tartust olen mina pärit ja suure osa noorusajast Tartus elanud ka. Tammelinna poiss ja alles hiljem

juurde ja

võtsin

saia. Selline kuldne
lapsepõlv.

põhjendab küll, miks
olete täna „Eesti mängu“
See

Kas vaatate enne saadet küsimused läbi?

reaalne. Võib-olla siin Tallin-

Ei, need tulevad mulle ka ül-

õnnestub kaasata

latusena.

novatsioonilist selle problee-

muudesse kohtadesse liiku-

mi lahendamiseks.
Jah, mõni tegevusjuhis ehk

nud.

tuleme. Ja hiljem tudengipõl-

Eks kasvamiskoht mõjutab
inimese edasist elu?

mesed kümme aastat

kelle vahel

saade hakkab minema, siis

et isa sai 03,

vanemad. Paraku nii-

on,kansmeudna,. ise
pole mitte mimoodi
siisvõid
dagi teha,
täitsa
vahe- jõin

on Jaana endiselt olemas ja
see ongi vahest kõige täht-

Ja panevad vahel naeru pugistama?
palju
ikka,jasee
Eks
onneed
ainult
arvutist
nii
Küsimuste
valdkondi
on hea.
ju
kui

järjest tulevad, pole

mul mõ-

tet neid läbi kammida. Neid
tehakse korraga nii palju, et

jätkub

mitme

jaoks, mis

Paljud

saatesarja

ma neid

televaatajad

-

na Tehnikaülikooli

algoritm

teavad

teid Rohke Debelaki libauu-

kuluks ära, et vahet

teha,mis
on mis.
Jah,kas -rütm või -ritm, ma ei

teagi, kumb õige

on.

(pugistab
oleks
kõik korras
vist
on õige.
algorütmi,
kasutaks
siis
-ritm

vahin.

teadlastel

midagiin-

No loomulikult mõjutab ja

just see varajane noorus, kuidas tal täpselt läinud on. Sest
stardihetkel on ikka paljud
inimesed ühesugused oma

naerda).
Kui

olemuselt ju, aga edaspidise

suhtes... Kui tsiteerida Margus Lepat, siis kõige suurem
õnnetus, mis võib inimest tabada, on see. kui tal on lolla-

saatejuht.

Jah. lapsepõlvest me

ves

ja noorusajal,

ikkagi ju

kui elu esi-

on ra-

hulikud
mõnusad
pidada, olnud,
hullustelejavastu
ei ole
siis

võid

julgelt

igasugustele

nagu muret.
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Vaba aeg

Kurt, tumm ja pime läksid kohtingule
sisu ära seletab.

et nad ei

olegi vigased

pealkirtäs

Harkomöödia
va,
kuni

KUHU MINNA
Gustavi Maja
Oota m e kõ iki 7-10aasta seid lap si p ä evalaagrisse 27.-31. juuli-

Kolm sõpra kutsuvad naised
kohtamisele ja jätavad mulje,

ni ja 3.-7. augustini. Vajalik eelnev registreerumine! Täpsem

info ja registreerumine: www.gustavimaja.eu, tel +372 553
5871 Ly

kol-

me peale on neil kõik meeled olemas. Ja oma pöörase
-
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ju

GASELLID
27. 30. juuni kell 19:00
–

Komöödia
(Alla 14 a keelatud)

neil

da

on

2011. aastal ja semängitud

27. juunil vanu häid tantsulugusid kuni tänapäevani DJ Janis

3. juulil retrodisko DJ Margus Teetsov
4. juulil 90ndate diskokunn DJ MärtRannamäe

maades. Eesti lavas-

oma elu

tuses mängivad
STRETCH

Sissepääs tasuta
26. juunil kütab tantsuplatsi kütab DJ Marko Pille

menukalt

paljudes

–

Pidude algus kell 22

Laurent Baffie näitemäng
„Les Bonobos“ esietendus
Pariisis Theatre du Palais-Royalis

27. 30. juuni kell 21:00
Komöödia, thriller
(Alla 12 a keelatud)

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu

elluviimiseks
fantaasiat juba j ätkub.

plaani

mese teatrirolli Anu

10.juulil kütab suveöö kuumaks DJ Ailan Kytt
11 .juulil videodisko DJ Margus Roots

esi-

Saagim,

Kristel Aaslaid ja Triin Tulev.
Kaasa teevad veel Diana Klas,

Tapa linnapäev tuleb motoriseeritum
kui eales varem

Tarvo Krail, Veljo Reinik ja

Aleksander Ots.

Rednar Annus

Lavastas

Tapa 89. linnapäev toimub tänavu 7.-9. augustini. Samal ajal
peetakse Tapa V vorstifestivali, mille osadeks on suur vorsti-

ja kujunduse

tegiRiina

Vanhanen. Etendused toimuvad iga ilmaga, vih-

ma

korral

Lääne-Virumaal

SUPILINNA SALASELTS
29. ja 30. juuni kell 16:45
Seiklus
(Perefilm)

sed

30.

juunil

laatja Eesti V meistrivõistlused vorstigrillimises.
Tänavune Tapa linnapäev rõõmustab kindlasti enim mooto-

sees.

on

etendu-

rispordisõpru. 8. augustil antakse start esmakordselt toimu-

vale Tapa rahvarallile. Tegemist on rahvaralli Eesti meistri-

Rakke laulula-

11. juulil Kadrina laululaval. Algus kell 19.
val

ja

võistluste etapiga. Trass paikneb Tapa ja Kadrina valla teedel

ning võistluskeskus asub Tapa linnas spordikeskuses. Infot
võistlusekohta saab telefonil 5540500 ja aivo@kassetikeskus.
Lisaks toimub 7.-9. augustil Männikumäel ka rahvusvaheline
Tapa mootorrataste trialivõistlus. 8. augustil on kavas atrak-

Kuulutaja

rakvereteater.ee

tiivne linnaetapp. Kahel päeval toimub eraldi kaks võistlust:

Rannapidu Kasepääl
Juba neljandat aastat toimub
26. juulil Jõgevamaal kauni
Peipsi kaldal Kasepää rannapidu.
Aastaid menukas olnud üritus toob sel korral rahvani
eriti möllurikka koosseisu,
sest
Suur

üles

Papa

Shanon,
astuvad
peaesinejaks

ning

on Metsatöll! Silmailu pakuvad Brilliance tantsutüdrukud. Hea muusika kõrvalt pakutakse meelelahutust nii pisematele kui ka suurematele.
Samuti on olemas platsil valik
hõrgutisi toitlustajate poolt,

Eesti MV ja Balti MV etapp. Lisaks on peoplatsi kõrval Lehtse
Talunike Seltsi poolt korraldatud Tapa valla talunike traktori-

janu.

https://www.facebook.com/
events/696620977114759/

Piletid müügil Piletilevis ja
kohapeal.

kes täidavad külastajate tüh-

jad kõhud ning kustutavad ka

Kuulutaja

te näitus.

8. augustil toimub peoplatsil vabas õhus tantsuõhtu, nagu ka
eelmistel aastatel. Peaesinejaks päeval on särtsakas Tanja
Mihhailova ja õhtul legendaarne DJ Märt Rannamäe ning
suurepärane Eesti õhtuste pidude tantsuansambel Audru
Jõelaevanduse Punt. Päeval

tulevad esinema Peterburist

noorte muusikutekollektiivid laste muusikakoolist.
Tapa vorstifestival sünnib tänavugi koostöös Eesti Grilliliidu

ja Näm-Näm productioniga. Näpunäiteid tublidele vorstisõpradele vorsti valmistamisel kodustes tingimustes jagavad
Eesti Rahwa Vorstikool ja Vorstikunn.Tänavu toimub ka palju

JÄÄTIS

traditsioonilise võistlusi, nagu rannavolle, jalgpalliturniir ja

ESITLEB:

peale aastast vaheaega ka kanuuralli. Lastele on avatud kõik-

võimalikud toredad atraktsioonid muusikakooli pargis. Samuti korraldatakse noortele kultuurikoja seinal grafitiüritus
ja noorte kunstnike töid on võimalik jälgida ka mujal linnas.
Vaata lähemalt uudise all olevast kavast ja tee endale oma
päevakava, et jõuda igale poole, mis teid huvitab, sest tegevu-

si jagub kõikidele.

KONTSERTI
JUHIVAD RAADIO
STAR FM HOMMIKU-

PROGRAMMI
SAATEJUHID PILLE

BIRGIT
2 QUICK START
TRAFFIC
GETTER JAANI

MINEV JA ALLAN

ROOSILEHT

21.JUULI RAKVERE LAULULAVA
ALGUS 20.00.
TUURI
SÕIDUTAB:
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Reklaam

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a
Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Veerand siga 2,10 € /kg
Kampaania erinevad

2,20 € /kg
Hakkliha 2,15 €/kg

tükid

Tel 59 199 330, 53 418 470

www.omaporsas.ee

Eestimaine liha otse farmerilt!

MÜÜA
KÜTTEPUID
(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi

Kaupluses

(Pikk 28, Rakvere)

selle kupongiga
kuni juuni lõpuni
kõik kangad

võimalus

Helistada 8-17:00

Tel 5900 0140,
5599 4444

•Parandame ehteid

20%
soodsamad

Valmistame uusi

r~

Graveerime
Prillide laserjootmine

mssmm

kiD[p®iii@Bgia

Rakveres Kreutzwaldi 22a, tel: 6 863 303, mob: 53 053 053, rakvere@kvaliteetkliima.ee
Tallinnas Suur-Sõjamäe8A, tel: 6 844 884, mob: 51 00 568, tallinn@kvaliteetkliima.ee
Tartus Teguri 37A, mob: 53 476 476, tartu@kvaliteetkliima.ee

TÖID TEOSTAVAD PARIMAD MEISTRID, TÄHTAJAD LÜHIKESED

AadeMart Ehitus OÜ
*

*

*

*

*

*

*

Põllumajandusehitised

Üldehitus-ja remonditööd
Viimistlustööd
Korterite remont
Katuste ehitus
Projekteerimine
Ehituseelarvete

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

aademart@gmail.com

Ventilatsioonisüsteemide
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.

projekteerimine, paigaldus,
hooldus, puhastus
Kortermajade ventilatsioonilahendused

