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Arvamus
JUHTKIRI

Ohu tõsidus ilmnes alles pärast sõnasõda
Pole kontrolli, pole probleemi, saab siinkohal parafraseerida
üht kurja ütlust. Jutt tuleb sigade Aafrika katkust.
Nagu seakasvatajate jutust ilmneb, pole Eesti ametkonnad
katku teemaga pea üldse tegelenud. Või siis ei olnud vähemalt
selle nädala alguseni.
Kuni kogunes Riigikogu maaelukomisjon koos kutsutud külalistega ja maaeluminister n-ö liistule tõmmati. Väike asi seegi,
et minister Urmas Kruuse vähemalt pärast seda tegutsema
asus: kõigepealt väljastati ministeeriumi sekretariaadist mitmeid tegutsemisjuhiseid, mille pealkirjades prevaleerisid sõnad „tuleb“, „peab“ jne, aga tundub, et tööd hakati tegema ka

päriselt.
Ei ole ilmselt juhus, et juba neljapäeva lõunaks tuli kaks uut
teadet seakatku nakatumise kohta - üks Tartu-, teine Järvamaalt. Kui seakasvatajad poleks kogunenud ja Eesti Tõusigade
Aretusühistu nõukogu esimehe Urmas Lahe sõnul ametnike
suunas tuld ning tõrva pritsinud, poleks suure tõenäosusega
neid kahte nakkuskolle! ka avastatud. Ning järgmised „avastu-
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tõsisem, kui
sest probleem
arvata kartis.
maaeluministeeriumi käed rüpes istumine

sed“ seisavad kahjuks

veel

ees,

keegi
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Urmas Lahe sõnul
on
seakasvatajad

prob-

poolteist

tagasi.
Ma aiman teadvat, kuidas need asjad käisid. No nõudsid maa-

Lääne-Viru koduklient
on Eesti keskmine
elektritarbija
Eesti Energia koduklientide tarbimisharjumused
näitavad, et Lääne-Virumaa kodukliendid on käesoleva aasta jooksul tarbinud kokku 32 GWh elektrit, mida on rohkem kui
näiteks Järvamaal, Jõgevamaal või Ida-Virumaal.
Nutikas tarbimine võimaldaks aga koduse energiatarbimise kulusid vähendada veel kuni 10 protsenti.

mehed ministriga kokkusaamist ja said: istuti laua taga, kuulati jutt

ära

ja noogutati.

Linnuke

kirjas.

Vaatame,

mis saab, oli

ainus
lubadus.
Konkreetselt polnud aga ei tegu ega isikut, kes selle elluviimise
eest vastutaks. Rahalisi vahendeid samuti mitte. Kuni järgmise
juba uue ministriga. Ja siisülejärgmiseni.
kohtumiseni,
siis
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asjatundjad
tänases
Kuulutajaski
hoiatavad:
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levik
võib
Eestisühe

täielikulthävitada ning ohustada teisigi.
Kas tõesti oleme oma riigi ametkonnad lubanud tõusta mugavustsoonini, kus tegutsema hakatakse alles siis, kui isiklik tagumik

sügeleb?

Taavi Pungas
Eesti Energia kodukliendi
ärijuht energiamüügis
Keskmise Lääne-Virumaa kodukliendi kuine tarbimine on
ligikaudu 242 kWh, mis paigutab maakonna

dade hulka, nagu

või

Aivar Ojaperv

Eesti ko-

duklientide seas keskmise
elektritarbimisega maakonViljandimaa.

Tartumaa

Juba täna ka-

sutab suurhulk Lääne-Virukoduklientidest erine-

maa

vaid mooduseid tarbimisku-

lude vähendamiseks.
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navad aga koduklientidele
võimaluse veelgi nutikamaks

jasäästlikumaks tarbijaks

ja päeva erisusega hinna või
tunnipõhise hinna, mis sõltub börsihinna muutustest.
Sellised valikud on kasulikud

juhul, kui tarbija igapäevatoimetusi iseloomustab kindel
muster: näiteks väiksem päevane elektritarbimine või
põhjalikum huvi börsihindade pideva muutuse vastu.

l

elektriseadmete eemaldamine vooluvõrgust on vaid
mõned lihtsad näited erinevatest nippidest, mille abil
oma
tarbimist teadlikult
säästlikumaks kujundada.
Täna toetab ka tehnika areng
üha enam teadlikumat tarbi-

odavaim elekter on tarbimata
elekter, ning püüavad sellest
tulenevalt võimalikult vähe

liäpp ja

kasutada.

mise säästlikumaks korralda-

näiteks Eesti

jälgimisel

on

Energiamobii-

misgraafik.

mis võimaldavad

elektritarbimist lausa tunni
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Kasuta mobiiliäppi
Teadliku tarbimise trendi

kasvu nii Lääne-Virumaal kui

nippide abil on võimalik vä-

du

hendada koduseid elektrikulusid hinnanguliselt kuni 10
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miseks mitmeid võimalusi,
mis igapäevaelu mugavusi
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Trükk: Prin tall AS
Trükiar v 15 000

tarbimist igakuiselt

rohkem kui 16 000 klienti ja
e-teeninduse tarbimisgraafi-

kut külastab igakuiselt üle 25

protsenti.

Kuigi suurimaks energiaku-

000

luks on kodudes küttesüstee-

mid ja veevärk, kasutame paratamatult teatud määral ka
elektriseadmeid. Selleks, et
elektrikuludelt säästa, ei pea
-
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praegu rohkem kui pooled
eestlased kasutada ära tunniarvestitest saadavat tarbimisinfot ja selle jälgimist hõl-
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Seakasvatajad: riigiametnikud pole
katku ohtlikkust endale teadvustanud
Selle nädala alguses kogunenud Riigikogu maaelukomisjonis pritsiti osalejate sõnul tuld ja tõrva: n-ö
vaibale kutsutud ametnikud, eriti aga maaeluminister, said kõva kriitikat.
Põhjuseks seakatk, mille
ennetamiseks või vähemalt
ohu minimeerimiseks pole
riik seakasvatajate hinnangul pea midagi teinud.

saame õppida sama probleemi küüsis olevateltlätlastelt."
Lätlaste eeskujule ja tublile

Pärast seda hakkas juhtuma.
Minister Urmas Kruuse büteade teise järel: „Maaeluminister karmistab bioohutuse

salt, see oli jõudnud juba
Põhja-Lätisse," jätkas ta. „Palusime ministeeriumil kokku

„Maaeluminister arutab sea-

kutsuda nõupidamise ja esitasime mitu konkreetset ette-

kasvatajatega

panekut ohu minimeerimi-

seakasvatamisel",

nõudeid

bioohutus-

nõuete karmistamist, " kõikidele seakasvatuse nõuetele
vastavus

tuleb

kontrollida "

uuesti

üle

jne. Kuni nelja-

päeva ennelõunal tuli järgmi-

ne teade: „Tartumaa farmis
avastati rutiinse kontrolli käigus sigade Aafrika katk. " Ja
vaevalt tund hiljem laekus sama info Järvamaal tegutseva
mahefarmikohta.

Seakatk
niisama ei hääbu
„Esimest korda õnnestus sel
teemal ümarlaud kokku kutsuda juba poolteist aastat ta-

gasi," rääkis Eesti Tõusigade
Aretusühistu nõukogu esimees Urmas Laht. Läänevi-

rulane Laht on ka ise seakas-

seks, aga siis suruti meie mõtted maha. "

Seakasvatajate konkreetsed
soovitused olid vähendada
katku peamiste levitajate
metssigade arvu ja tehti ettepanek riigile osta väiksematelt seakasvatajatelt, kes katku ohutusnõudeid täita ei
ja õigsuuda,hinna
sead mõistliku
lase
eest kokku.
„Meie juttu ei võetud tõsiselt."kurjustas Laht. „Kostis

isegi arvamust, et tulgu katk
pealegi metssead surevad
ära ja katk kaob. Aga see ei ole
nii: Itaalia ühes piirkonnas
katk sees juba aastat, Hispaanias 20. See
ole selline
taud,mis iseenesest paari
-

on

40

ei

probleem
on ja
Urmas Lahe sõnul
naersid

aastaga

jääb

kümneteks

kaob,

aastateks.
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ministeeriumiametnikud väl-

vataja: üks tema farmidest

ja

asub Tamsalu vallas, teine Jõgevamaal.
„Juba toona oli näha, et sigade Aafrika katk läheneb jõud-

küttimisega metssigade

ka

ettepaneku vähendada

Vaala keskuses

arvu.

mine kohtumine leidis aset
„Rääkida, et metssigade mahalaskmine midagi ei anna - alles 23. juulil, kui katk juba
see pole tõsiselt võetav jutt," kahes Lõuna-Eesti seafarmis
lausus ta. „Loomulikult ei sees oli. Pärast seda läks asi
kõrvalda sellega katkuohtu tihedamaks. Riigikogu maaelukomisjon kogunes, nagu
täielikult, aga vähendada
saab küll. Eestis on metssigu mainitud, selle nädala algumitu korda rohkem, kui oleks ses ja sinna kutsutud seakasoptimaalne, aga küttimise vatajate ning ametnike vahel
suurendamist takistavad Euläks päris tuliseks. „Nii tulist
ja vihast vestlust pole ma enroopa regulatsioonid. Ja meie
ne näinud," põrutas Urmas
riik juba Euroopa ettekirjuLaht, kes teatavasti on ka ise
tustele nii naljalt vastu ei hakka ja erandeid ei taotle. Ühe poliitikuleiba söönud ja Riigisõnaga: ministeerium pole kogusegi kuulunud.
Riigi,
täpsemini maaelumiendale teadvustanud,
kui tõsiseks

võib

olukord

minna!“

nistri suhtumise kohta tee- Lätlased tajuvad
tõi Urmas Laht järgmi- ohtu selgemalt
se jada: pärast kõneks olnud Maaelukomisjoni kogunemiümarlauda poolteist aastat se üheks initsiaatoriks oli
tagasi ei juhtunud enam Lääne-Virumaalt IRLi nimesuurt midagi
ootas vali- kirjas Riigikogusse pääsenud
miskampaania, valimised ja Einar Vallbaum. Endine maauusvalitsus. Uue ministri Ur- vanem oli oma koalitsioonikaaslasest ministri suhtes otKruusega õnnestus
kasvatajatel ühise laua taha
sekohene ja kriitiline: „Minisistuda alles tänavu 23. aprillil. ter on nõrk!"
kogunes,
Siispalus ministerkuuks „Maaelukomisjon
millega
et kuulata,
ministeetegeleb.
Selgus,
ajaks mõttepausi,
et
teema mustes
endale selgeks teha, aga järg- suurt ei millegagi." ütles ta.

masse

-

ees

mas

sea-

rium
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tingi-
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tegutsemisele vihjas ka Urmas Laht. „Neile jõudis katk
aasta varem kui meile. Neil
on nakatumise tõttu hukatud
600 kodusiga, meil juba 500
(selleks hetkeks polnud veel
avalikustatud
neljapäeval
Tartumaa farmi nakatumine
teada toim.). Läti valitsus on
-

katkuohu

minimeerimiseks

eraldanud miljoneid eurosid,
meie oma ei sentigi."
Vallbaumi sõnul on ohtu vähendavaid meetmeid lisaks
metssigade küttimisele mitmeid. „Kindlasti ei tohi sigadele sööta silo, sesthaljassöödaga võivad olla kokku puutunud nakatunud metssead.
Seafarmid peab allutama
rangele järelevalvele: kui
ohutusnõudeid täita ei suudeta, farm kohe kinni. Ja
kindlasti peab riik leidma selleks vajalikud summad, ainult seakasvatajste kanda ei
saa neid kulusid jätta."
Sama meelt oli Urmas Laht.
kuid lisas: „Meie riik pole et-

see

katastroofi,

suremist ja lisaks Viljandimaale kui suurimale Eesti
seakasvatuspiirkonnale
satuks väga tõsise löögi alla ka
Lääne-Virumaa.

„Viljandimaa on Eesti suurim
seakasvatuspiirkond, sellele
järgneb Lääne-Viru ja siis tuleb tükk tühja maad." rääkis
Laht. „Näiteks kui Viljandimaal tegutsevasse Ekseko farmi katk sisse läheb, siis läheb
suure tõenäosusega kinni ka
Rakvere Lihakombinaat, mis
suurema osa oma toorainest

saab just sealt,“ jätkasVallbaum. „Lisaks satuksid löögi alla paljud abistavad majandusharud: näiteks transpordifirmadjne.“

Urmas Laht lausus lõpetuseks, et ka lihtinimene saab
tekkinud olukorras seakasvatajaid abistada. „Ostke, kui
rahakott vähegi

lubab.

Eesti

sealiha. Sellega toetate Eesti
farmereid," soovitas ta. „Ja
teine on otsene soovitus: kui
käite metsas seenil-marjul,
siis ärge järgmisena minge

-

nakkav ning ägedalt kulgev

kodusigade ja metssigade viirushaigus, mida iseloomustab palavik, verejooksud, põletikulised muutused elundi-

tevõtjat, kui too on hätta sat-

tes ja suur suremus. Inimes-

tunud. toetanud viimased 2025 aastat. Vaadaku ise, kuidas
hakkama saab."

tele sigade Aafrika katk ohtu
ei kujuta, kuid võib põhjusta-

Oht kogu
majandusharule

majanduslikku
seakasvatussektorile.
ulatuslikku

kahju
da

Mis juhtuks, kui taud senisest
rohkem levima hakkaks? Nii
Vallbaumi kui ka Lahe sõnul

Martti nurgadiivan-voodi

Riidekapp Klick
135x199x60
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Tei 324 4240

-

veel vähem samades riietes
mitte mingil juhul külla inimesele, kes töötab seafarmis.
Sigade Aafrika katk on väga

L

Kontorilaua komplekt

Liisu diivanvoodi 150x80

JALGRATTAD naistele laias värvi ja suuruse valikus -1 käik (175 €), 3 käiku (225 €). Lastele lai mudelivalik, hind alates 75 €.
Rollerid, mopeedid, ATV-d, krossikad, enduuro. Ostan kasutatud jalgrattaid, mopeede jm. Remont tel 5341 5771.

U uu.

Rakvere viide 14

katku

Lotta pikendatav voodi
koos madratsiga

.

Riidekapp Omega

ohustava

et

J
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tähendaks

mitme majandusharu välja-

praktiliselt mingeid

seisukohtigi, näiteks metssigade küttimise osas.“
„Selle teemaga pidanuks süvitsi tegelema juba vähemalt
pool aastat tagasi, kui mitte
varem," jätkas Vallbaum. „Me
ei pea jalgratast leiutama, me

Aivar Ojaperv

roost läks liikvele üks pressi-

„On kurb, et ministeeriumil
polnud

VINTSID, RAUAD, TÕSTESARJAD Rakveres, Tartus, Tallinnas. Vaata www.jrmotors.ee. Info Jaak 5028488
-
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Lahemaal valmib esimene põhust ridaelamu
Lahemaa rahvuspargis
Kuusalu vallas Kolga alevikus kerkivad roopakkidest majad, mida arendaja
nimetab tasakaalukoduks.
Nii arendaja ise kui ka
rahvasuu kutsub selliseid
maju ka põhumajadeks.
Katrin Kivi
„Soovime luua Lahemaa servale keset imelisi metsi, kohta. kust meri on kiviviske kaugusel, tasakaalu tekitava ja

hoidva elupaiga kaasaegsele
inimesele,"
kommenteeris
Eesti esimest põhumajade
arendusprojekti OÜ Reval Einance juhatuse liige ja projektijuht Katrin Lellep. Eesmärgiks on tervislik maksimaalselt mugav, kuid säästlik
kodu, naabriteks sarnaste
väärtushinnangutega mõtte-

kokkuhoid

saavutatakse

li-

saks tavaliinidele paigaldatavatele päikesepaneelidele."

Iga maja hakkab välja nägema naabrist erinev, ent kogu
asum

moodustab

sarnase

käekirjaga terviku. Esimese
hoone on projekteerinud OÜ
AD Projekt.
Lellepi sõnul pole põhumajade ehitus „säästuprojekt"

ehitatakse

kvaliteetselt

-

ja

heade materjalidega. „Odav

ehitus nulliks kvaliteedi," selgitas ta. „Lubame aga odavamaid igapäevaseid kulusid,
pidades silmas just kütet."
Olgugi et kinnisvaraturg on
taas kosunud, nentis Katrin
Lellep, et Kolgas jäävad hinnad siiski Tallinna uusehitus-

te omadele alla. „Meie arenduse hinnad ruutmeetri koh-

ta jäävad suurusjärku tuhat

eurot."
Kõnealuse

projekti

Esimene põhumaja ootab
krohvi ja uusi elanikke.

teevad

kaaslased." kalliks kommunikatsioonid,
sest asum loodi täiesti tühjale
Nõlvaku viiehektarilisel kinkohale.
Valminud on asumit
nistul kerkib 4 ridaelamut ja 8
teenindavad teed ja trassid,
eramaja, mis ehitatakse puidust, roost (põhust) ja savist. elektrialajaam, tuletõrje veeVeevarustus ja kanalisatsioon võtukohi ja tiik. „Kõik komon lahendatud Kolga aleviku munikatsioonid rajas Timberstone Ehitus OÜ ja oleme
puurkaevu ja reoveepuhasti
tulemusega väga rahul," kinbaasil.
„Küttelahendusteks pakume nitas Lellep.
ökonoomseid Kuusalu vallas kinnitati asukaasaegseid
mi
detailplaneering
juba
võimalusi," rääkis Lellep.
„Esimesele ridaelamule on 2008. aastal, ehitustegevuse
paigaldatud maaküte. Elektri algus jäi 2014. aastasse. Miks

Foto: Katrin Kivi

nii?

„Peamine põhjus, miks

aren-

duse külmutasime, oli seotud

nn masuga. Teiseks põhjuseks on asjaolu, et tegemist

on arendusega, mida keegi
varem pole teinud. Kellelgi
pole kogemust, mis omakor-

da tekitab ka põhjendama-

on nüüd kinnisvaraturg elavnenud ja esimene ridaelamu
õige pea valmis elanikke vastu võtma."
Nii arendust, ehitust kui ka
müüki toestab OÜ Reval Ei-

nance. „Müügiga just alustasime, kuid huvilistel veel on
võimalus meie tasakaaluko-

tuid hirme. Ka meie enda

dust osa saada. Rohkem infot

meeskonna sees oli tohutult
palju pikki arutlusi. Õnneks

leiab koduleheküljelt www.
tasakaalukodu.ee."

SÜDASUVISED
PAKKUMISED!

COREGA

KOLGA
Kolga

alevik

asub
rahvusLahemaa
looduskaunis

pargis Tallinnast vaid 50 km kaugusel. Alevikus asuv
Kolga mõisa hoonestik ning seda ümbritsev liigirikas loodus marja- ja seenemetsadega loovad suurepärase koha elamiseks.
Kolga asub rannikule väga lähedal ning seega on
võimalik suvisel ajal nautida rannamõnusid. Mõne
kilomeetri kaugusel asub väga populaarne Viru raba.

CORfGA

fometin
,0

-2.09c

D._

COREGA TABLETID

Proteeside hoolduseks.
N6

1.69

€

IBUMETIN TABLETID*
Kerge kuni mõõduka valu ja palaviku
sümptomaatiliseks raviks.
Toimeaine: ibumetin
400MG N10

6.63c

COREGA PROTEESIDE
KINNITUSLIIM ERITI TUGEV

MAGNE B6 KAETUD TABLETID*

Aitab vältida toiduosakeste sattumist

vältimiseks ja raviks.

proteesi alla.

Toimeained: püridoksiin, magneesium
5MG+470MG N50

40G

Magneesiumi ja B6-vitamiini vaeguse

OLED ALATI OODATUD!

Rakvere Linna Südameapteek
Laada 39, Rakvere
tel. 323 3441
E-R 9-18, L 8-15, P suletud

südameapteek.ee

o

Apteek
Pakkumised kehtivad ainult Rakvere Linna Südameapteegis.
k

Käsimüügiravim. Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugegetähelepanelikult pakendi
infolehte. Kaebuste püsimise korral või kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

Siku. krviJ
MM

oh

jiieiaMAji
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Tasub teada 5

Purjus mopeedijuht
võib kaotada kõik juhtimisõigused

MÕNE REAGA

Politsei palub abi 18aastase Kairo
asukoha väljaselgitamisel
Kairot nähti viimati Pärnu kesklinnas ööl vastu 26. juulit. Pärast seda pole lähedastel õnnestunud

Kui politseile vahele jäänud

mehega kontakti saada. Esialgse-

alkoholi tarbinud mopeedi-

tel andmetel võib mees liikuda
Pärnumaal või Lääne-Virumaal.

juhi arvab, et temalt võetakse

ära ainult mopeedijuhiluba,
siis ta eksib: üldjuhul jääb ta

Kairo on umbes 170 sentimeetrit

pikk, keskmise kehaehitusega ja

ilma kõikide kategooriate
juhtimisõigustest.
Liiklusseaduse

mõistes

lühikeste juustega. Mehe vasakul
hetkel

on

mopeed mootorsõiduk ja
mopeedijuhi peab kinni pidama

liiklusreeglitest,

sid

Politsei

mis

osalemiseks

peab

juht olema vähemalt 14aastane ja tal peab olema autokoolis läbitud selle kategooria ettevalmistamiskursus või peab
ta omama muu kategooria
mootorsõiduki
juhtimisõigust tõendavat juhiluba. Lihtsamalt seletatuna võib Bkategooria juhtimisõiguse olemasolul
mopeediga sõita,
kuid omades ainult Ajakate-

ria on talle välja antud.

le sanktsioonina juhtimisõiguse äravõtmist. See tähendab, et ka mopeedijuhilt võetakse juhtimisõigus ära olenemata sellest, mis kategoo-

gooriat, autot juhtida ei tohi.

Näiteks kui inimesel on ole-

AMkategooria mootorsõiduki
juhtimisõigust ei nõuta ini-

mas mitme kategooria luba
(B-, C-,

meselt, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari.

peaga vahele jäädes võib politsei kohtult taotleda kõikide

Kuidas rakendab politsei ka-

kategooriate äravõtmist. Seega võib juhtuda, et sõidad
mopeediga purjuspäi saja

ristust mopeedijuhile, kes on
liiklusest tabatud purjus peaga? Liiklusseadus näeb alko-

holi piirmäära ületanud juhi-

mustad

palub kõigil,

oli

mehel

seljas

teksapüksid.

kes Kairot ööl vastu

laupäeva

või

on hil-

jem näinud, teada anda politseile numbril 5308 0536 või 112.
Kuulutaja

kehtivad nagu igale teisele liikumisvahendile. Kuna mopeed on AMkategooriasse
kuuluv mootorsõiduk, siis
liikluses

ja

arm.

kulmu juures on
tume
dresKadumise
jalas sipluus,
mustad spordijalat-

D-

jne), siis purjus

ma ka oma bussi-

hi loast.

või veokiju-

Juba mõni aasta kehtinud
liiklusseaduse

muudatused

Kui seni vaid AMkategooriat

on teinud mopeediga liikle-

omanud mopeedijuhi otsus-

mise reeglid selgemaks. Näi-

tab ühel hetkel, et soovib endale teha ka teisi juhtimiskategooriaid, siis tuleb tal arvestada,
et karistused
tema n-ö ajalugu
ajal
(siinsaadud

teks on tekkinud kohustus
mopeed registreerida ja teha

on

kirjas.

Mopeediga

sõitmise

sellele liikluskindlustus. Polit-

sei sõnul on need nõuded

kohal mõeldud just alkoholi-

suurendanud

taotlemise edasi, sest viima-

sele.

mopeedijuhi

joobes juhtimise eest saadud vastutust ning on aidanud
karistusi) lükkavad juhiloa kaasa liikluspildi paranemi-

sest karistusest

peab olema
möödas vähemalt aasta.

meetri kaugusele poodi õlle
järele ja jääd pikaks ajaks il-

TULEB
Põhjakeskusesse

Haljala tee 4, Rakvere vald, 44415 Lääne-Virumaa

AVAME 6. AUGUST

AVAMISPÄEVALÜLLATUSHINNAD!

Kaius Mölder
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Töö/koolitus
Sõbralik koostöö kliendiga Ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES
B-kat 03.08 ja 21.08
B'kat e-õpe 06.08 ja 27.08

1

I

...

J
OU Autosõit
I Ohutu
sõidu kool
..

V ftf J

MUST KROONIKA

JURIST ANNAB NÕU

Tel 53 451 061, 324 0S93, www.autosoit.ee

Lugeja küsib: Olime sõbraga mustalt tööl ning mõnel päeval
me tööle ei jõudnud. Tööandja ei maksnud meile seda raha
ära, milleet
Väidab,
teeninud
olime.
et meie
rikkusime
omatööle
kopuudusid
töölepingud.
minema,
nõuannet,
sest
Sooviks
tööle
ei tulnud.
Me aga
kohustatudki
mipuhul teha.
sellisel
polnud

hustusi,

da

Loppastme
koolitus

A, Al, A2, AM, BE, C, CE
koolitusega võib alustada igal ajal

iga

nädal:

T-kategooria (traktor) koolitus algab 09.09 kell 18.00
Veoauto-, bussi- ja taksojuhtide ametikoolitus (35 ja 70 tundi)
algab 08.08 kell 10.00
C- ja CE-kategooria koolitus algab 07.09 kell 18.00
B-kategooria koolitus algab 22.09 kell 18.00
D-kategooria (buss) koolitus algab 16.09 kell 18.00
A-kategooria koolitus algab 19.08 kell 18.00
•

•

•

•

•

Vastab

Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist

Ülle Mustkivi
Asjaolu, et tööandja ei sõlminud kirjalikku töölepingut, ei
tähenda, et teie ja tööandja vahel puudus töösuhe. Töölepinguseaduse kohaselt on töötaja kaitse tagatud sellega, et

töötaja tööle lubamine võrdub töölepingu sõlmimisega ning
kirjaliku vorminõude järgimata jätmine ei too kaasa
töölepingu tühisust. Seadus eeldab tööülesannete täitmise
alustamisel ja tööle lubamisel töösuhte olemasolu. Seega ei
sõltu töölepingu kehtivus

täitmisest, kuna

vorminõude

tööleping loetakse sõlmituks ka juhul, kui pooled on
vorminõude vastu eksinud ja sõlminud näiteks suulise lepingu.

Töötajal on õigus nõuda tööandjalt kirjalikku lepingut igal
ajal ja tööandjal on kohustus leping vormistada kahe nädala

Lääne-Virumaa Autokool

jooksul. Kui tööandja ka siis kirjalikku lepingut ei sõlmi, võib
lepinguta töötamise kohta vihje teha Tööinspektsioonile
e-posti aadressil vihje@ti.ee.

Kui poolte vahel on tööleping (kirjalik või suuline), on pooltel

B-kategooria

kohustus lepingut täita. Tööandjal on kohustus kindlustada

mootorsõiduki kursused. Infopäev
toimub 01.08.15 Lembitu 7,
Rakvere. Osaline maks.
Info ja registreerumine
telefonil 5662 4640.

0

töötaja tööga ning maksta tehtud töö eest tasu vähemaltkord
kuus, töötaja on kohustatud tegema tööd kokkulepitud mahus, kohas ja ajal. Kui töötaja ei ilmu tööle mõjuva põhjuseta,
on tööandjal õigus teha töötajale hoiatus ning rikkumise jätkumisel tööleping töökohustuste rikkumise tõttu üles öelda.

Kui tööandja tõendab, et töötaja poolt toime pandud töökohustuste rikkumise tõttu (tööluus) on talle kahju tekkinud,
võib ta töötajalt nõuda kahju hüvitamist. Töötaja nõusoleku-

DpurnauiaeM Ha xypcbi BoxAeHkm xar <<B>>,
no aflpecy Lembitu 7, Rakvere.
l/lHtpO fl6Hb 01 .08.1 5. ECTb B03M0>KH0CTb OÕyHaTCB
Ha aaTOMOõune c AKfin. Onnara h3cthmm.
Bosapaj 20%. 1/lHtpopMannn m pemcTpauMn
no ren. 5662 4640.

DOdOÜO oriQD

0 Ou

LÄÄN E-VIRU

ta ei ole aga lubatud kahju summat töötasust kinni pidada.
Tööandjal on vajalik saada töötasust kinnipidamiseks töötaja

nõusolekkirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (paberkandjal, e-mailiga jne). Nõusoleku mittesaamisel on tööandjal õigus nõudeõiguse realiseerimiseks pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse.
Seega peab tööandja sõltumata kirjaliku lepingu olemasolust

töötajale tehtud töö eest töötasu välja maksma. Kui teil on
olemas tõendusmaterjal (e-mailid, fotod, tunnistajad), et
olete antud tööandjaga seotud, siis on võimalik saamata
töötasu nõudes pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtu
poole. Saamata töötasu nõude esitamise tähtaeg on kolm

-

MÕDR1KU RAKENDUSKÕRGKOOL
Väärikas algus parem tulevik!

.

•

teelt väljaja selle juht toimetati Rakvere haiglasse.
27. juulil kella 8.45 paiku toimus liiklusõnnetus Põdruse-Kunda-Pada mnt 1,5. kilomeetril, kus sõiduauto Volkswagen Golf, millega sooritas möödasõitu 33aastane Anne, põrkas kokku vasakpöördel olnud ratastraktoriga New Holland,

mida juhtis 55aastane Ants. Sõiduautos tagaistmel istunud
12aastane tüdruk pöördus hiljem Rakvere haiglasse.
SOENGUHUVILINE VARAS
27. juulil teatati politseile, et Tapal Õhtu puiesteel murti majja ja varastati juuksurikomplekt, juukselõikusaparaat, loki-

tangid ning muid asju. Kahju on täpsustamisel.
28. juulil teatati politseile, et Rakveres murti F. G. Adoffi tänaval maja keldrisse ja varastati mootorsaag ning muid asju.
Kahju on 1500 eurot.
27. juulil teatati politseile, et Tapal murti sisse Ülesõidu tänava korterisse ja varastati sülearvuti, ketaslõikur, akutrell ning
muid asju. Kahju on täpsustamisel.
27. juulil teatati politseile, et Rakvere vallas Karitsa külas asu-

valt kinnistult varastati 12 pakki kivivilla ja viis pakki klaasvilla. Kahju on 421 eurot.

MEES LÕI NAIST
27. juulil kella 14.30 paiku anti politseile teada, et Väike-Maarjas Vao külas asuvas korteris oli meesterahvas löönud 36aastast naist. Politsei pressiteade jättis täpsustamata,
kas intsident juhtus viimasel ajal palju kõneainet pakkunud
pagulaskeskuses või mõnes muus korteris.

HÄVIS KÕRVALHOONE
26. juulil kell 15.57 tuli Häirekeskusele teade, et Vinni vallas
Kaukvere külas põleb metsa sees mahajäetud maja kõrvalhoone. Päästjad leidsid eest lausleekides põleva hoone. Õnnestus ära hoida tule levik kõrvalolevale majale. Tulele pandi
piir kell 17.46. Et kõrvalhoone mõõtmetega 16x6m lõplikult

päästjatel
kustutada,
oliei
tarvis lahti
võtta selgitab
sellekonstruktsiootulekahju
põhjuse
olnud, kell
Elektrit
sees
menetlus.
kuid hoone
hävis
täielikult.
ne.

Tulekahju
kustutati

18.08,

SUITSETAMINE SÜÜTAS MADRATSI
26. juulil kell 15.30 tuli väljakutse Tamsalusse Ääsi tänavale,
kus 5kordse kortermaja 4. korruse korteri aknast ja ka uksest
tuli suitsu. Päästjate kohale saabudes oli 47aastane korteri-

suuruse ning arvestuskäigu.
Kogu eelneva kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi töötajaga ei

ole sõlmitud kirjalikku lepingut, ei tähenda see veel auseda, et ta on mustalt tööl ja võib käia tööloma
tomaatselt
tööandjal.
äranägemisel.

Töösuhtes

on

kohustused

nii

töötajal

kui

ka

•

•

sooritavast sõiduautost Renault, mida juhtis 29aastane Joel.
Kokkupõrke vältimiseks sõitis Kia juht sõidukiga vasakule

jaolusid, millised olid suulised kokkulepped tööandjaga enne
tööle asumist, ja samuti peate ära näitama saamata töötasu

.

hakkas sõiduautoga Kia sooritama möödasõitu vasakpööret

aastat. Töövaidlusavalduses peaksite kiijeldama lühidalt as-

-

Rakenduskõrgharidus (tase 6)
Kutseeriharidusõpe
(tase 5)
Õppeaeg 3-3,5 aastat
MAJANDUSARVESTUS
Õppeaeg 2 aastat
RAAMATUPIDAJA
KAUBANDUSÖKONOOMIKA
MÜÜGIKORRALDAJA
SOTSIAALTÖÖ
VÄIKEETTEVÕTJA
JUHIABI
SEKRETÄR
MAJANDUSINFOSÜSTEEMIDE
Kutseõpe keskhariduse
KORRALDAMINE
baasil (tase 4)
ÄRIJUHTIMINE
Õppeaeg 2 aastat
TARKVARA ARENDAJA
(spetsialiseerutakse
finantsjuhtimisele ja
HOOLDUSTÖÖTAJA
personalijuhtimisele,
Töökohapõhine õpe
õppeaeg 3,5 aastat)
Õppeaeg 2 aastat
HOOLDUSTÖÖTAJA
Kõikidel erialadel toimub
vastuvõtt ka vene õppekeeles
MÜÜGIKORRALDAJA
keskhariduse omandanud
noortele, kellele pakume eesti
keele süvaõpet.
rii.il.
I 1
Õppevormid: päevane,
õhtune ja kaugõpe.

AVARIID VASAKPÖÖRDEL
28. juulil kella 12.25 ajal toimus liiklusõnnetus Kadrina vallas
Tapa-Loobu maantee 4,8. kilomeetril, kus 26aastane Evgenia

elanik ise välja pääsenud ning meedikute abi ta ei vajanud.

Korteris põles madrats. Päästjad kustutasid tulekolde ning
tuulutasid korteri ja maja trepikoja. Tulekahju põhjustas alkoholijoobes suitsetamine voodis. Korteris puudus suitsuandur.

.

•

.

•

www.ogelektra.ee

•

.

Tootmisessevõetaksetööle
Kulinaariatsehhi

.

-KÖÖGIABILINE

•

:T.

.

Vastuvõtutingimused: vaata kooli koduleheküljelt

-PUHASTUSTEENINDAJA
-KAUBAPAIGUTAJA

Pagaritsehhi

KONDIITRI

-KONDIITRI

-PAKKIJA

•

•

•

KLIENDITEENINDAJAID
-SAALITÄITJAID
-LETITEENINDAJAID
P

08:30-21:30

-TRANSPORTTÖÖLISI

Tööaeg: Töö toimub vahetustega
pikkusega kuni 13 tundi.

Tööaeg: Kulinaariatsehh-vahetustega E,K, 08:30-17:00; T,N,R 08:30-

Sisseastumisdokumendid:
avaldus (täidetakse kohapeal või sisseastumine infosüsteemis SAIS)
pass või ID kaart, 1 foto 3x4
keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega
nimemuutust tõendav dokument (nimemuutuse korral)

Kauplustessevõetaksetööle
18:0;

.

Täpne tööaeg lepitakse

kokku töövestlusel.

18:00;P 08:30-21:30

Pagaritsehh-vahetustega E-P, öine vahetus 16:00-05:00,
päevane vahetus 08:00-18:00.

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

•

Avaldusi/dokumente/lisadokumente on võimalik esitada:
1. Päevaõpe 01.07- 31.07.2015
2. Kaugõpe 01.07 07.08.2015
3. VÕTAga sisseastumisel 01.07 17.07.2015
Dokumente võetakse vastu: tööpäevadel kell 8.30 16.00 või SAIS
(www.sais.ee). Kontakt: Tiigivahe tee 2, Mõdriku, 46609, Vinni vald,
Lääne-Viru maakond. Infotel: 329 5950, faks: 329 5951,
e-post: vastuvott@modriku.edu.ee, www.lvrkk.ee
-

-

-

inimesi

Hoiame
annametegijatele
oma

võimalusedarenemiseks!
ja

Meie juures ootavad Sind sõbralikud kolleegid, korralik palk,
võimalus oma ideid ellu viia, tõsta enda konkurentsivõimet ning
liikuda karjääriredelil edasi.
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.

Kuulutaja reede, 31. juuli 2015

Töö

Vinni vallas tõusevad
teenuste hinnad

OTSIN TÖÖD
Kogemustega majahoidja ja
kojamees soovibleidatööd (ka
eramajad). Tel 5742 0668
Noor naine otsib tööd. Vinni,
Pajusti või Rakvere. Tel 5622
•

•

8681

tas

Askoterm OÜ

ja Roela

vee-

ja
Soojus OÜ taotlused
kanalisatsiooniteenuse hinna
muudatuse kohta ning kehtestas veeteenuse hinna Küti

Otsin tööd valvurina. Oman
kahte suurt koera ja autot. Tel
5608 5820

Võtan lapse hoida enda
koju. Olen 26a, asun Rakveres.
Peres kasvab mul 1,5a poeg,
kes vajaks samuti mängukaaslast. Hind kokkuleppel. nainerkv26@hot.ee, tel 5840 0038
Otsin tööd koduabilisena
Rakveres. Tel 5780 6140
•

•

kehtima alates 1. septembrist,
kirjutab valla kodulehekülg.
Nii veevarustuse kui heitvee
ärajuhtimise eest tuleb OÜ

*

*

Kadrina TRISTVERE kohvik pakub TÖÖD

Vene keelt kõnelev pere Rakotsib lapsehoidjat 4a
poissi lasteaeda viima. Tel
5590 3127
Eakate kodu Kundas võtab
tööle hooldaja. Info telefonil

verest

•

5528 532

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.
•Katela saekaater otsib
höövelpingioperaatorit. Info
tel. 5048 960 või katelapuit@
gmail.com
Otsin aednikku, kes hoiaks
korras aia Vahtra tn Rakveres.
Võib olla õpilane. Tel +358 4070
21378
Pakun tööd autoremondilukksepale (mootorid, käigukasti remont). Hea palk.
•

KOKALE ja
KLIENDITEENINDAJALE

eest 1.60 ja kanalisatsiooniteenuse eest 1.70 eurot kuupmeetri kohta. OÜ Roela Soojus tegevuspiirkonnas Roela

•

kristo@k-kummid.ee
Vajan saemeest. Minu
varustus. Soovitav B-kat
juhiluba. Rakverest. Tel 5673
•

5648
Otsime Tapale ehitustöölist.

hinnaks

Täiendav info: 5227 485,

rene.tammis@kunrex.ee

eest.

Pakume tööd ka talvel. Tel
5343 7995

vee-

ole,

saab talu poolt. Kogemus oleks
kasuks. Hind kokkuleppel. Tel
5597 5882

Pakume püsivat tööd
lihunikule. Tartu mk. Vasula,
Tartust 10 km. Väljaõpe
kohapeal. Vajadusel koht
ühiselamus. Tel 5850 4423
•

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

•

•

•

»

Väid

•

•

Töö asukoht Rakvere linn. Tulevaselt kolleegilt
ootame väga head suhtlemisoskust ning
samuti head arvuti kasutamise oskust.

vee- kui kanali-

•

•

•

•

•

3
1.19 eurot/m
Roela Soojus
teeninduspiirkonnas
ja
,

Küti külas 0,96
eurot/m
3.

CV koos palgasooviga saata aadressile
info@elektritarbed.ee hiljemalt 10. augustiks

Aivar Ojaperv

•

•

•

FLEXA
Tööd saab
PROFIIL-JA LAMELLIHÖÖVLI OPERAATOR
Töö
•

•

•

'i

kirjeldus

Valmistoodangu tulemuslik valmistamine vastavalt tehnoloogiale
Seadme kiire ja optimaalne opereerimine ja tootmistellimuste õigeaegne täitmine
Seadmete ja töövahendite hooldamine

66 IMPREST
LEMESCS GRUPP

Nõudmised kandidaadile
•

•

•

•

Sa oskad lugeda jooniseid ja Sul on varasem töökogemus puidutöötlemise valdkonnas
Sul on eesti keele oskus suhtlus tasandil
Sul on tehniline taiplikkus ja loogiline mõtlemine
Sa oled usaldusväärne, kohusetundlik ja valmis meeskonnatööks

•

•

•

AS Imprest on kiiresti arenev ja sõbralik ettevõte, mis valmistab ümarfreesitud ja süvaimmutatud
puidust aiatooteid ning laste mänguväljakuid. Oma toodangut müüme suuremates Eesti aia-ja
ehituskauplustesning 24-s Euroopa riigis. Meie koduleht on www.imprest.ee
AS Imprest ootab oma meeskonda:

LUKKSEPPA

Ettevõte pakub

•

hein) Vinni vallas. Eeldus oma

Peamised tööülesanded:
Vihula valla haldus- jamajandusalase tegevuse korraldamine
7-1
valla teede hooldus ja remonttööde teostamine
1
lliUlCl
valla kinnisvara haldamisega seonduv
liiklus- ja parkimisalaste küsimuste lahendamine
töötervishoiu, tuleohutuse, elektriohutuse ja
kriisireguleerimisega seonduvate küsimuste lahendamine
oma valdkonna riigihangete menetluse korraldamine
Kandidaadilt eeldame:
tehnilist või majandusalast kõrgharidust
erialast töökogemust
arvuti kasutamise, teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste
arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskust
kohusetundlikku suhtumist töösse, täpsust
eesti keele suulist ja kirjalikku oskust kõrgtasemel
Kasuks tuleb:
töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses
tööülesannete täitmiseks vajalike Õigusaktide tundmine
väga hea suhtlemis- ja koostööoskus ning pingetaluvus
Tööle asumise aeg: võimalusel kohe
Kontaktisiku nimi: Annes Naan
Kontaktisiku e-posti aadress: annes.naan@vihula.ee
Tingimused ja lisainfo: sooviavaldus, CV ja motivatsioonikiri koos
palgasooviga saata hiljemalt 10. augustiks 2015 Vihula Vallavalitsuse aadressil
Võsu alevik, Mere 6, 45501 Lääne-Virumaa või vald@vihula.ee
Lisainformatsioon: tel 5669 6186, vallavanem Annes Naan
Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.

MUUGIKONSULTANT-LAOHOIDJAT

satsiooniteenuse senine hind
OÜ

JUHATAJA

•

term OÜ teeninduspiirkonnas kehtinud seitse aastat,
alates 2008. aastast ning Roela Soojus OÜ teeninduspiirkonnas 2010. aastast.
Askoterm OÜ teeninduspiir-

•

Ostan teenust trimmeriga
niitmist talu ümber (0,4 ha

HALDUS- JA MAJANDUSTALITUSE

Elektritarvete müügiga tegelev ettevõte
otsib oma meeskonda

Senised
ja kanalisatsiooniteenuse hinnad on Asko-

konnas on nii

Vihula Vallavalitsus võtab teenistusse

Ete ktritnrbed.ee

vastavalt 1.20 ja 1.50 eurot.
Küti külas kehtestas vallavalitsus uueks veeteenuse hinnaks 1.60 eurot kuupmeetri

•

–

*

ELEKTR1KUT-LUKKSEPPA
KOOSTAJAT-KEEVITAJAT
METALLKONSTRUKTSIOONIDE
MONTÖÖRE
KONSTRUKTORIT-PROJEKTI JUHTI

Võta ühendust 5156451 või tristvere@gmail.com

•

•

*

Askoterm tegevuspiirkonnas

Vinni, Pajusti, Viru-Jaagupi
alevikus, Kadila, Kakumäe,
Koeravere, Kulina. Inju külas
tasuda veevarustuse teenuse

uueks kuupmeetri

•

ei

Otsime oma töökasse kollektiivi:

alevikus ja Lepiku külas on

PAKUN TÖÖD

varustusega, kuid kui

Kunrex OÜ on metallkonstruktsioone
tootev ettevõtte.

Info telefonil 5062646.

külas. Uued hinnad hakkavad

•

KUNREX

Vajatakse ÄMMAEMANDAT
ambulatoorsesse naistearsti
vastuvõttu Rakveres.

Vinni Vallavalitsus kooskõlas-

Kindlat sissetulekut
Busstransporti tööle ja tagasi (Jõhvist, Kundast, Aserist, Sondast, Rakverest)

Ülesanded: tootmisseadmete korrashoid, remondi-ja hooldustööde läbiviimine, rikete likvideerimine
ja ennetamine, lõikeinstrumentide vahetus ja teritus.

Huvitavat tööd kaasaegses töökeskkonnas
Arenguvõimalusi rahvusvahelises ettevõttes

Kandidaat

Professionaalsuse tõstmiseks sisekoolitust
•Täiendavat väljaõpet spetsialisti juhendamisel koha peal
•

Lisainfo: Töökoht asub Viru-Nigulas.
Kasuks tuleb eelnev töökogemus operaatorina puidutööstuses.
CV saata kuni 28.08 aadressile personal@flexa.ee
Kontaktisik: Katre Varipuu telefon: 53 078 815 e-mail: katre.varipuu@flexa.ee

■

on;

tehniliselttaiplik, korrektne ja kohusetundlik

•valmis vahetustega tööks
•

töötanud lukksepana või omab vastavatväljaõpet

TOOTMISTÖÖLISI

(töö sobib ka naistele)

Ülesanded: töötamineerinevatel puidutöötlemisseadmetel / tootmisliinidel,puittoodete
valmistamine,puidu töötlemine,ladustamine, kvaliteedi kontroll, pakkimine.
Kandidaat on:
•korrektneja kohusetundlik
valmis tegema füüsilist tööd ning on kiire õppija
•

Pakume Sulle:
•

FLEXA on üks Euroopa juhtivaid lastemööbli tootjaid. Flexa Eesti AS pürgimuseks on
olla efektiivsem ja innovaatilisem kvaliteetse lastemööbli tootja üle terve maailma.
Me toodame ainulaadseid ja paindlikke voodikombinatsioonidesüsteeme, mis
pakuvad palju pikendus-ja laiendusvõimalusi. Meie emaettevõte asub Taanis
Hornsyldis, Horsensi linna lähedal. Justsealt oleme FLEXA mööbli arendamist ja
tootmist juba 1972. aastast juhtinud. Mööblit valmistatakse meie tehastes Eestis,
mis asuvad Viru-Nigulas ja Kadrinas. FLEXA tooteid müüakse kogu maailmas nii
ettevõtte 140 frantsiisikaupluses kui ka meie mööblikaupluste ja müügikettide
võrgustike kaudu. FLEXA annab kogu maailmas tööd umbes 400 inimesele

Aastaringset püsivat ja kindlat tööd

Tasuta bussitransporti tööl käimiseks mitmest eri suunast (Rakverest, Kundast, Viru-Nigulast)
Toetavat meeskonda ning häid töö- ja olmetingimusi
Töötasu on aus ning laekub korrapäraselt
Korralike tööriideid, sooja toitu ning soodustusi meie toodangule
•Toredaid ühisüritusi
Hoolitseme ka Sinu tervise eest, pakkudes regulaarseid ujumisvõimalusi
■

•

•

•

■

Lisainfo: Töö toimub 2-s vahetuses (6:00-14:30 ja 14:30-23:00), E-R,

Asume Lääne-Virumaal,Viru-Nigula vallas, Ojakülas. Kontakt: 53010098
CV palun saata hiljemalt 27. augustiks 2015 e-posti teel Tatjana@lmprest.ee või täita ankeet

kodulehel

www.imprest.ee
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UUS TOODE
*

UUED TOOTED

Toode saadaval Tapal ja Turukaubamajas Rakveres

Täiesti uuel tehnoloogial põhinev Depend 7 Day hübriidlakk on
kõrgläikega, erakordselt kauapüsiv geellaki efektiga lakk, mis kuivab 5

minutiga ning mida on küüntelt väga kerge eemaldada tavalise Depend
küünelakieemaldiga. Hübriidlakk on valguskõvastuv, kuid ei vaja
kõvastumiseks LED-lampi,vaid piisab tavavalgusest!
Valikust leiad 37 säravat ning trendikat tooni!

Salvest majoneesid KERGE,
KLASSIKALINE ja PROVANSAAL

Kuulutaja reede, 31. juuli 2015
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SUURES VALIKUS SAI

KAUPLUSTES

TOIDUKAUBAD

r

r

Jr*

dr

'

i^/

Pastapliiats Milan

Pastapliiats
Centrpm Orange

1tk

g~

—.

Tmdiplnats Pilet Fnxion
Itk

12tk

■■■'-

.

■ l—-

3.18
GuassuärvidLuch Klassika

(12 värvi)
1 kmpl

(12 värvi)

'

B

1.48 i

1 kmpl

IU—-

m

9

Kaustik Maped
(jooneline, ruuduline)
36 lehte
1t
/

•

0.48

f
-■

Kleeplint Centrum

loonistusplokkAS

(egiptus)
1tk
\

-

1.88 j

j

r:

Uti

'v.

f

i

108 J

Joonlaud Centrum
(plastikust, 20cm)

Itk

Itk

°-

Vihik Bradley (16 joonega, 20 joonega)
12 lehte

fl

f

1.38

0.14

*

T

0.38]

-iii

j

LiimipulkPVA

S p
■

&

038

B

os»l

Centrum

i

i

Kustutuskumm
Centrum
(kolmnurkne)
1tk

lil j
1tk

/•
i,

JoomstusplokkA4

0.7,

(2 auguga)

15g

/

G

Pliiatsiteritaja Maped ColorPeps

1.98

i

j

(laeva pilt)
1tk

/

Liim PVA Luch
85g

IT

j

0.28

56 €/tk

k

1tk

0.28 i

1681f

|

i

rvi :

Korrektor Centrum
(5mm x 8m)

0.98

16 lehte
1t

1tk

i

■Vv

Nondiuihik
(170x205mm)

/

Sirkel Centrum
1tk

(19mm x 33m)
Itk

x

0.08

B

tk

G—

p

0.98

3tk

(ruuduline) 80 lehte

0.48

°°S€/ tk

0.08

SpiraalkaustikA4

~

Rasuakriidid
Centrum Zon

12tJ<

3tk

056 €/tfc

//

2s m

(kolmnurksed)

—

Guassipintslid Herlitz
(4/6/8)

f

*

1tk

Akvarellipmtslid Herlitz
(4/6/8)

348

Vihiku kilekaaned
(210 x 340mm)

I j

"

°-

kustutuskummiga)

198

Akuarellvamd Klassika

U8 f

Harilik pliiats Centrum
(HB / teritatud, kollane;
UtI

Tekstimarkerid M&G
lurrassic Park
6tk

t B

y

0.28

Värvipliiatsid Maped
ColorPeps
(kahepoolsed)

V

Geelpluats Centrum Plasma
0.7mm (sinine)
1tk

f G

12tK n.

1.98

i'd‘1

0.48

viltpliiatsid Maped ColorPeps
Leng Life

0.7mm (sinine, kustutatav)

iod

(tor

Color Focus
0.5mm (sinine)
1tk
/

0.14

0.28

b

Geelpluats M&G

(sinine, must)
1tk
/

I

.yn

m

'CM

*

IJH-

■

-lg

"Z*

■

Plastiliinid tuvi
(15 värvi)
1 kmpl

!
Ü

■ S
9
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Toodetel on miiiigipiirang ühe ostu kohta! Kõik pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub! Piltidel on illustratiivnetähendus! Vaata lisaks pakkumisi koduleheküljelt: WWW.og6l6ktra.66
*

*

TOIDUKAUBAD

GRILLTOODETEL

01.08.-31.08.2015

Seakaelakarbonaad (maitsestatud)

suvehinnad!

JkatojHkit

1 kg

r

■

•Vt*
1

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5kg!
"

31.07-2.08

31.07-3.08

P/s vorst Põhjamaine

HEA

7M

Kuuslaugusai
220g

Seljanka poni
kg

kg

HIND

258

HIND

Q.3Ü

2.48

Soodne

Sardell luustuga

grillvorst
1 kg

1 kg

(punane)
250g

HEA

HEA

3.4ö

Kirsstomat

«ti

HIND

2.56 €/kg

3.55 C/kg

Sardiinid 24dg
(õlis, omas mahlas)

Suur kodune sai

Viinamari Victoria
(hele)
kg

KeeduvorstVene
1 kg

(viilutatud) 500g

2 sorti
e.s2

r

1.4
Seamaks

>.

(jahutatud)

1 kg

Kohupiim Ricotta

Originaal Otto
200g

0.3
Pannkoogiiahu(õhukeste kookide
valmistamiseks) 400g / Tartu Miil

240g/144g

kndunehakkliha

Kohupumasaiake

Kapsas

(jahutatud) 1 kg

(2tk pakis) 140g

1 kg

■HEA
HIND

HEA
HIND

e.s3 i

0.64

Kanamunad
(S-suums, 10tk karbis)

kilud (tomatikastmes)

f f V'
■

<

HIND

W*

Varajane kartul

r *w

\

rV

too r*

2

kg
Viin veskimeistri
40% / 0,51

Heermgafilee

j

(mahesoola) 220g /
175g / Vicunai

JUtjL

4.88

rjBHEA

0.34

Aili fl&K fl&K

VHIND

1-9.08
Virsik 1 kg

Nektamnikg

0.89

>

2
0.98

näkileivad Linhosuo
150g / 2 sorti
EF*

Rpkkl

Ma asu Itsur lülima (viilutatud) 135g ja

PitSakate 300g / NõoLihatööstus

Juust Saaremaa Edani
(viilutatud) 24%, 500g ff

Supid (5 sorti) ia Pilaffi 3MIN
ai. 480g / Salvest

4.48

1.88

AL.3.27

limonaad Lotte
1,51/ Saku Õlletehas

Hele Olu Saaremaa
Tuulik 4,7%, 0,51

Isa peenleib
(viilutatud) 350g / Leibu-

1

BM l

0.83

0.37

Lauavein Penasol
ai. 12%, 11/2 sorti

Tualenpaber Big Soft

31.07-6.08
Pizzakate
kg

'T

V

■

sl

.

VJ

16 rulli

Tähelepanu! Tegemisi o
alkoholiga. Alkohol võb

Teie tervist.

133

0.64

1.48
9.87 €/kg

1

fKTAMF

1.28€/L

i#ni# 1#ii.

*

2.99

MÄDARÕIKA JUURT ja RABARBERIT. Tel 5346
sigala ostab kokkuleppehinnaga

1561, 512 2560. VEISEID

ja SIGU. Tel; 322 4699,512 4699. OÜ Oleg Grossi Talu Annikvere

KVALITEETSET SÖÖDATERAVILJA. Maksmine toimub peale vilja laboratoorset uuringut. Tel: 53 476 567.

Kuulutaja reede, 31. juuli 2015
*
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Kõik pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub! Piltidel on illustratiivne tähendus!

Vaata lisaks pakkumisi koduleheküljelt: www.ogelektra.ee

*

mmmm
31. juuli 6. august

TOIDUKAUBAD
Kiievi kotletid 330g / Tallegg

Lihapallid tooriuustuseguga
360g / Rakvere

es

Lihakombinaat
w-

3.m

2.58

2.48

1.88

7.52 €/kg

Keefir Gefilus
300g / 3 sorti |
Valio

-

Sea rullsink

Turisti grillvorst
500g / Oskar
I
Lihatööstus

kg / Rannarootsi

*

r

Müügil

Pruunid oad
Coroos

Maitselt mahe
■'tl

??

kauplustes

J*

1.80 €/kg

Batoomke Oravake krõbisevate
pähklitükikestega

1.64

2.42 C/kg

2.56 €/kg

3.48 €/kg

4.13 €/kg

Moosisuhkur Dan Sukker

Tee Liptonvellow Lahel

Vaniljejaatis Magnum

1 kg

25x2g

ai 86g / 5 sorti

ibh

1.04 r.
6.93 C/kg

w*f.

1.78

1.28

144

»

Aromatiseeritud
veinTotinn
14,5%, 1L/ 2 sorti

3L / 2 sorti

1L/2 sorti

Tähelepanu! Tegemist on'
alkoholiga. Alkohol võib

ioo^

ioo

Tähelepanu!Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib

*

■

kahjustada Teietervist.

PesukaitseLtbresse Hormal
40tk

7.92 C/L

1.88

ilu im

kahjustada Teie tervist.

l
0.54
1174

1.24

7.01 C/kg

0.65 C/L

LKl

6.98

51.96 C/L

13.96

Laste mähkmed Pampers
Sleep&Play Maxi 7-lBkg
cn
ti■ ■

duo

pack

2.68

2.38
0.15 €/tk

Noudepesuvahend Pur

Pesupulber Ariel

BalsamAloeUera
450ml

Mountain
Spring
1,4kg

ICQNOMY

V-

1(1.88

8.98
0.18 €/tk

Cillit Hang Spray
(vannitubadele)

C/L

3
M

Mi
+0:

Pl?pS

ŠSIMPJ3

1

p

y
ilf,

*

jt]

9.80 C/L

Raseerua Gilette

Noudepesuuahend

Mach3

Sensitive Mayer
450ml

+2 tera

P>

/

Hambapasta Blend-a-Med
Anti Cavity Fresh Mint
100ml

kahjustada Teietervist.

25.98

Always Duo Pack
Ultra Super Pius

iaatee Lipton
1.5L/2 sorti

(sibulamaitselised)
77 g
*5

Tähelepanu!Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib

PACK

0.03 €/tk

Noudepesuvahend
Fairy
Oranges
Lemongrass

Tähelepanu! Tegemist o
alkoholiga. Alkohol võib

(2x8tk)
jpr’ DUO

1.89

1.98

'

8.84

s

Kartulikrõpsud Lay

Uiin Medoff
Classic
40%. 0,5L

Larsen V.S.0.P
40%, 0,5L

3.88

nlTWTfti

2A%

’“v

Konjak
j*

lr«

ai 9.33 C/kg

amaia
3.33 C/kg

I

*

17.60 C/kg

14.46 C/kg

kahjustada Teietervist.

9.
Dusigeel Oid Spice
Whitewater
250ml

rr
"•ait

1.88

6.60 C/kg

Kaitstud geogr.täh
vein Uina Amaia^

Mahl Dimes
100%

f,

2^23

i.

4.11 C/kg

1

Rukkisnakid Finn Crisp Pius
130g / 2 sorti
r
■asi

150g

1.24

-T,

1.44

*

Vahvel Helle
(heleda glasuuriga)

150g / Kalev

4.90 €/kg

1.90

,

�Mi

350g

VI

i+UKOS ■

1.74

Kummikommid Ussikesed

i

2.48

S-

-

.0.74"

I

11

840g / 530g

conoos

1L

Maks&Moorits ijtS
600g

|

2.28

Ellebi läätsed, kikerherned
supisegu 500g / 3 sorti A

Sulatatud juust Kaval Ants
200g / Valio

«a*

grillvorst
juustuga

suuremates

4.98

5.22 €/kg

9.68

5.98
Paberkateratik Luonnonystavan
4 rulli

0.99
Mayeri

9.74
1.64 C/L

"4

6.84

-

V

3.84 C/kg

j

1.38 C/L

Paberkateratik lewa Wisch&Weg
4 rulli

750ml
-i

0.94

11

Am

3.99
5.32 C/L

2S5

1.78
0.45 €/rull

■v

U

0.52 C/rull

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: TURU KAUBAMAJA, Laada 16. Tel 324 4100; RAJA, Ilu pst 2. Tel 322 4360; LX Vilde 6. Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a. Tel 322 3561; KUNGLA, Tallinna 13. Tel 322 3989; Kadrinas; Virn 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-Vimmaal: 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; Iisakust 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; Järva-Jaanis:Lai 23. Tel 385 3313; Koerus: Paide tee 2. Tel 389 7570; Pärnumaal: Vändras: Pämu-Paide mnt 26. Tel44 39 600. Tartumaal: Tartus: Soola 7. Tel 776 9802.
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12 Kuulutused

Olev Rohumäe
Kutseline maakler
Tel 5333 1805

olev@virumaainvest.ee

Eino Vaher
Maakler
Tel 553 0227

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830

eino@virumaainvest.ee

lisete@virumaainvest.ee

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE
MÜÜA MAJAD

Müüa Väike-Maarja ja Pandivere
vahel privaatses kohas metsa ääres
lisahoonetegatalu. Üldpind 286 m2,
krunt 86 300 m2 HIND 29 900 EUR.
Helista 53331805 Olev

MÜÜA KORTERID

Müüa Essus Pargi tänaval 2-toaline
korter . Üldpind 48,6 m2. HIND 12 700
EUR. Helista 5233830 Lisete

ÜHETOALISED KORTERID
Kunda, Pargi 4, I k, üp 25,2

Liidia

Müüa Põlulas looduslikult kenas
kohas kõrghaljastusega alal väike

H: 2500 tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Lembitu pst 15, 27m2, Ik
H: 3900 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Hiie tn 2, 25 m2, II k,
pliidiküte, H: 2900 € tel: 51 10
478 Urmas
Tamsalu, Kesk 12 , üp 42,5 m2,
I k, rõdu H: 30 000 € tel: 51 16
466 Helve

KAHETOALISED KORTERID

palkmaja.

Krunt 5000 m2, üldpind
80 m2. HIND 17 000 EUR. Helista
53331805 Olev

Rakvere, Võidu 74, I k., üp,. 34,3
m2, renov, ahiküte H: 17 600 tel.
52 88 670 Mare.
Rakvere, Laada 8, IV k. H: 27 000
€ tel: 52 88 670 Mare
Rakvere, Saue 13, II k, 33 m2, H: 16
900 € tel: 51 10 478 Urmas
Kunda, Mäe 16, V k, üp 49,5 m2,
rõdu H: 9 200 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Mäe 7, I k, üp 39,3 m2 H:
200
KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Pargi 4, I k, üp 38,1 m2 H:
570
KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Pargi 2, I k, üp 39,6 m2
KÜ võlg tel.: 50 13
H: 1580
658 Anu
Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. H:
8500 € tel 52 88 670 Mare
Tapa, Kabala 1, 49 m2 H: 7900
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Põllu 1, V k, 39 m2, H: 9900
€ tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Jaama, II k, 40,2 m2, ahiküte
H: 8500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Paide mnt 65, II k, 46,4 m2,
H: 6500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Turu, Vk, 43,8m2 H: 9000 €
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Ülesõidu 6a, Ik, 38,9 m2 H:
6500 tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Ülesõidu 6, III k, 38,7 m2,
uued aknad ja uus korteriuks. H:
5500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Hommiku 2, IIk, 35,5 m2 H:
4500 € tel: 51 10 478 Urmas
€

Rakveres, Kungla 7 müüa 2-toaline
heas korras soe korter 5-korrusel.
Üldpind 49 m2. HIND 29 500 EUR.
Helista 55650109 Liidia

Müüa ilus 4-toaline maja Rägavere
vallas Jõekaldal. Üldpind 100 m2,
krunt 2,3 ha. HIND 75 000 EUR.
Helista 53331805 Olev

€ +

€

+

€

S O O D U S H I ND ! Mü ü a R a kv e r e s
K o id u l a 2 k o l man d a l k orruse l
3-toaline kor ter. Üldpind 49 m2.
SOODUSHIND 27 400 EUR. KAUPLE!
Helista 5530227 Eino

HIND40

MüüaPorkunis looduslikultkaunis ja
vaikses kohas maakodu Üldpind 102
m2, krunt 4.3 ha. HIND 30 000 EUR.
Helista 53331805 Olev

Müüa suur, osaliselt renoveeritud
häärber Uhtnas, Nooruse tn. Krundil
on lisahooned ning voolab läbi jõgi.
Krunt 6782 m2, üldpind 1473 m2.
HIND 400 000 EUR. Helista 5233830
Lisete

+

m2

€

Müüa Püssi 6 ilus korter koos mööbli
ja kõigi mugavustega. Üldpind 58 m2.
HIND 4500 EUR. Helista 55650109

S O O D U S H I ND ! Mü ü a R a kv e r e s
Silla tn 5-toaline ridaelamu parkide
ja s p o rd i rajati s t e k e s k e l K ru n d i
5-toaline
2 m 2 , ü ridaelamu
l d p i n d 1 68
parkidem 2
pSillai n dtn 38
SOODUSHIND 77 000 EUR. Helista
5530227 Eino
EUR.

5233830
Helista

MÜÜA KINNISTU

Kunda, Mäe 12, IV k, üp 56 m2
H: 1300 € KÜ võlg tel.: 50 13
658 Anu
Kunda, Loode 4, IV k, üp 48,3 m2
H: 4 500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Mäe 15, II k, üp 49,5 m2 H:
4 000 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Mäe 15, III k, üp 48 m2 H:
3700 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Koidu 87, Vk, üp 61,9 m2,
½ korteriomandist
H: 1050 € KÜ
võlg tel.: 50 13 658 Anu
Tamsalu, Ääsi 11, üp 62,5 m2,
rõdu. H: 4500 € tel: 51 16466 Helve
Tapa v, Moe küla, Moe 4, I k, 60,1
m2, ahiküte H: 3900 € tel: 51 10
478 Urmas

+

€

+

NELJATOALISED KORTERID

ÜÜRILE ANDA

Kunda, Koidu 85, V k, üp 75 m2, 2
rõdu H: 5500 € tel.: 50 13 658 Anu

MAJAOSAD
Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, üp
153,5m2, krunt 1284 m2, H: 17 500
€ tel: 51 16 466 Helve
Väik e M aar j a a l Ai a tn ,
kaasomand, 2 k, üp 79,05 m2,
krunt 2038 m2, palkmaja H: 8900
€ tel: 51 16 466 Helve
-

,

ELAMUD

Üürile anda Rakvere kesklinnas
Võidu tänaval erinevas suuruses
kortereid. Kortereid on nii ahiküttega
kui ka keskküttega. HINNAD 150-250
EUR. Helista 5233830 Lisete

ÜÜRILE ANDA 1~3 AHI~JA KESKKÜTTEGA KORTERID!
53331805 OLEV; LISETE 5233830
SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA (MAJA, KORTER, PÕLD, METS JM).
LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE KODULEHELT!

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

Tapa v, Rägavere k, krunt 1 ha, H:
18 000 tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 ha,
üp 117m2, H: 18 000 tel: 51 10
478 Urmas
Tapa, Koidu, krunt 911 m2, H: 46
000 tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Õhtu pst, krunt 2750 m2, H:
29 000 tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pikk 58, krunt 3193 m2, H: 20
000 tel: 51 10 478 Urmas

Tamsalu, Vasara 7, üp 51,6 m2, II
k. PAKU HIND! tel: 51 16466 Helve
Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5
m2, I k H: 7300 € tel: 51 16 466
Helve
Sõmeru v, Sõmeru, Puiestee 12, III
k, 46,1 m2, uued aknad. H: 18 000
€ tel: 51 10 478 Urmas

Rakvere, Kunderi 2, üp 53 m2, II
k., H: 8900 tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Karja 46, üp 61,5m2,
II k, rõdu H: 69 000 tel: 51 16
466 Helve
€.

€

K I N N I SVA RA

€

Müüa soodsa hinnaga Tapa
ja Tamsalu linnas ning vallas
erinevas seisukorras ning erineva
•

€

suurusega 1-4toalised korterid
ning majad. Täpsem info: mob
5110 478 või 322 0106, e-post :
urmas.saarmets@pindi.ee Urmas
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS.
Aitan teid kinnisvara ostmisel
ja müümisel, võtan müüki teie
korteri või maja, kinnisvaraalane
konsultatsioon tasuta.

€

€

Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2,
krunt 1033 m2, H: 28 500 tel: 52
88 670, Mare
€

€

•

Müüa ahiküttega tuba ja köök

Rakveres (23 m2). WC ja dušš sees,
eraldi sissekäik. Hind 9300 Tel
€.

5198 8087

Mü ü n 2 a h i kü t t e g a k o r t e r i t
Rakveres. Vesi ja kanal., aiapidamise
võimalus, palkmaja, Elioni liitumine.
Tel 5614 2951
Müüa otse omanikult 1toaline
k.m. korter Rakveres (Vkorrus) koos
mööbli ja muu sisustusega (külmik,
boiler). Talvine küte võimalik endal
reguleerida. Hind 17 000 Tel 5664
•

Rakvere, Rohu tn, krunt 707 m2, üp
118 m2, 4 tuba,saun, garaaž H: 64
000 € tel 58 00 36 48 Merle
Rakvere, Lilleoru tn, krunt 751 m2,
üp 73,3 m2, 2 tuba, kõrvalhoone H:
70 000 tel 58 00 36 48 Merle
Rakvere, Tõru tn, krunt 600 m2,
tel 50 13
üp 204,2 m2 H 39 000
658 Anu
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2,
üp 93,4 m2, H: 20 000 tel: 58 00
36 48 Merle
Rägavere v, Mõedaka, krunt 2,83
ha H: 33 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Vinni al, Metsa, krunt 3147m2, üp
151,6 m2 H: 97 000 € tel 52 88 670
Mare
€

KOLMETOALISED KORTERID
SOODUSHIND! Müüa ilus maja
Sõmerul, Kooli 21. Maja on 6-toaline.
Krunt 3410 m2. SOODUSHIND 115
000 EUR. Helista 5530227 Eino

Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600
m2, H: 19 900 € tel: 51 10 478

€

–

–

€

Urmas

€

Müü a H a l j a l a va ll as K an dl es
maatulundusmaad suuruses 3.8
30.3 ha, hinnavahemikus 12 000 94
000 EUR. Helista 5233830 Lisete

€

Kadrina v, Hulja, Tõnismäe tee,
üp 79,2 m2, III k H: 16 000 € tel.:
50 13 658 Anu

€

Müüa nn “linnuriigi” alguses Kajaka
19a vaikses ja pr ivaatses kohas
ehitusjärgus elamu. Üldpind 753
m2, krunt 148m2. HIND 29 500 EUR.
TINGI!! Helista 53331805 Olev

Vihula v, Annikvere k, üp 130 m2,
krunt 2966 m2! H: 68 900 tel: 51
16 466 Helve
Rägavere v, Põlula k, krunt 65068
m2, üp 109,7 m2 H:45 000 tel 58
00 36 48 Merle
Rakvere, J Kunderi, üp 112,8 m2,
krunt 1068 m2 H: 39 800 € tel: 58
00 36 48 Merle

Tapa v, Näo küla, kinnistu 1,42 ha,
sobib suvekoduks, H: 16 000 tel:
51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kolde 7, krunt 1194 ha,
üp 300m2, H: 39 000 tel: 51 10
€

€

478 Urmas

€.

Tamsalu, Tamme, krunt 1200 m2,
üp 174,5 m2 H 45 000 € tel: 51 16
466 Helve
Tamsalu, Kolde 7, krunt 1194 ha,
üp 300m2, H: 39 000 tel: 51 10
478 Urmas
Vihula v, Eisma k, suvila, krunt
2834 m2, üp 157,5 m2 , 5 tuba,saun,
garaaž H: 86 000 tel: 58 00 36 48
Merle
€

€

ÄRIPIND

€

Paku oma hind! tel: 58 00 36 48 Merle
Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2,
üp 61,6 m2, saun, garaaž H 10 000
tel: 51 16 466 Helve
Väike-Maarja v, Simuna, Pargi 6,
kivimaja, krunt 2273 m2, üp 295,3
m2 H 11 000 tel: 51 16 466 Helve

Müüa 1toaline ahiküttega korter
Rakveres (28 m2). Trassivesi jakanal.
sees. Uus vannituba! Hind 11 500
www.kenriko.ee, tel 5083 305
Müüa ahiküttega 1toaline korter
Rakveres. Tehtud euroremont, vesi
sees. Tel +372 5340 6016, 5690 5846,
õhtuti
Müüa 1toaline korter Vinnis.
39 m 2 , II k orrus , e l e k tr ikü t e ,
päiksepoolne, rõdu. Tel 5554 0402
Müüa 2toaline korter Rakveres
Lennuki tn 6. 3/4, 39 m2, san.remont
tehtud, aknad vahetatud, turvauks,
ilus koht. Hind 17 600 €. Tel 5551
8067, Roza
Müü a 2t oa li ne h u b ane j a
v ä g a soe m ö bl eer it u d k or t er
Türi lähistel Säreveres. Madalad
kommunaalkulud. Tel 5330 5340
Müüa 3toaline korter Rakveres
(väga heas asukohas). Tel 5568 7187
Müüa 3toaline korter Rakveres
Vabaduse tn (62,4 m2, II korrus, toad
eraldi, suur köök, rõdu). Tel 5093 521
Müüa Haljalas 3toaline korter
otse omanikult, II korrus (58 m2).
Tel 5645 1942
•

€.

•

•

•

€

€

8311

•

Sõmeru v, Varudi-Vanakülak, krunt

11 727 m2, üp 104,6 m2 H: 16 000

•

Tapa linn, Pikk 12, renov, eraldi
sissepääs, 39m2, H: 19 700 € tel: 51

10 478 Urmas

•

•

•
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•

Müüa

AUTOLAMMUTUS

AUDI A4 s ed/car

Tel 5164 685

•

+

km. Hea bussiühendus, pood, kool,
lasteaed, jõgi lähedal. Hind 10 000
Tel 5236 447
Müüa 4toaline remonti vajav
korter Tamsalu vallas. Hind 2300 €,
tingi! Tel 5354 0390
Müüarenoveeritudridaelamuboks
Rakverest 12 km kaugusel. Tel 5282
660
Müüa ühekordne puumaja
(ehitatud 1985. a) Paju tn 16 Rakvere.
4toaline, vannituba, saun, garaaž,
õunapuud, marjapõõsad, krunt 600
m2. Hind 50 000 €. Tel 5815 0725
Müüa vanem maja Lääne-Virumaal
Haljala alevikus. Vajab remonti,
krunt 3200 m2. Info tel 5664 3580
Müüa maja koos aiamaa ja
kõrvalhoonega 18 km Rakverest
või vahetada 2toalise korteri vastu
Rakveres (II korrusel). Tel 5562 2948
Müüa talumaja 8 km Rakverest.
Kat.: 27202:001:0090, maad 3,5 ha.
Tel 5694 6444
Müüa maja Väike-Maarja vallas
Eipri külas. 4 tuba ja köök
abihooned. Krunt 1,04 ha. Hind
29000
Lisainfo tel. 5812 7303
Müüa remonti vajav maja
abihooned elamumaa Põltsamaa
jõe ääres. Tel 5665 4229
Otepääl müüa suure aiaga 2kordne
maja. Info 5695 3572
€.

•

•

Üksik naispensionär soovib üürida
väikse omaette elamispinna Rakveres. Tel 5450 5339, kiire!
Abielupaar (pensionärid) soovib
üürida 1toalise ahiküttega korteri.
Üür kuni 70 €, vajalik pesemisvõimalus ja toidukaupluse lähedus.
Tel 5609 3716
Soovin üürida Kadrinas 2-3toalise
möbleeritud korteri pikemaks ajaks.
Pakkumised teha: telefon 5837 2776
või e-mailile: nupsik2606@gmail.
com. Kiire!
•

•

AUDI A8
AUDI 80/90/Q/coupe

AUTO-JA MAJAKLAASIDE
KILETAMINE TOON-JA
TURVAKILEGA

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511

CITROEN C2
CITROEN C3
CITROEN C5

•

Müüa elamumaa (1317
K a d r i nas . O l emas
õik l-4toalise
kvajava
k ommun
i k a t s võimaja
i oon i d
korteri
kõrghaljastus. Tel 5052 060
•

m2)

ANDA RENDI LE
LAOPI NDASI D
Tel 516 4685

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
*

*

SÕI DU K I D

*

*

•

€.

Noor pere soovib osta remonti
vajava 1-4toalisekorteri või maja
Rakveres või selle lähiümbruses.
Võib vajada remonti jne. Soodsa

pakkumise kor ral raha kohe
kätte! Tel 5226 500

tel 508 9216

•

•

•

•

•

•

O s t a n VA Z i d e uu s i p l e kke, ilukilpe, tulesid, stangesid,
Vene-aegseid uusi rehve. Tel 5157

~~~

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

Ostan autoromusid. Tel 5840 1818

Er in eva d VARU OSAD
Eur oop a ja Ja a p a n i
a u t od e le
•

+

•

•

€.

•

1484

Ve lt s i s s o o d s a l t ü ü r il e a n d a
3toalis est korterist 2 tuba. Tel
5742 0668
Anda üürile 3toaline korter Kundas. Tel 5667 0309
•

•

müük, paigaldus.
Tel 322 5233

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

*

*

88-96
97-00
-07

*

95-00
01
90

1,6 i
UUS ! OPEL MER IVA
PEUGEOT 405/205/306/309
PEUGEOT 406 sed
1,8/1,9TD

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

06
-04

82/85
85-98
93
96-99

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

2,2TDI

2,0i/aut

SUBARU LEGACY

SUBARU IMPREZA car
SEAT ALHAMBRA
SEAT CORDOBA
SEAT IB IZA
SEAT TOLEDO
UUS ! SEAT LEON

SUZUKI BALENO car/sed
TOYOTA CARINA E/car
TOYOTA COROLLA 3ust
TOYOTA PREVIA
TOYOTA SUPRA
UUS ! TOYOTA AYGO

1,9TD

94
95-00

1,6i

06
-02
91-95
02

95-00
92-97
89

1,6i/1,3i
1,6i

1,3 aut
2,4i

95
89
06

3,0i
1,0i
1,9SDI
1,4D

VW CADDY
VW POLO

97

97

81-99
-01
88/86

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

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

-02
86/90

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

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

91
-00
-00

UUS ! VOLVO S80/V80

niitmine, trimmeritööd,
võsalõikus, kõrge rohu lõikus. Tel
•Muru

5539 328

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

509 6714

L-Virumaa , Viru-Jaagupi

505 9420

325 1725

Puksiiriabi 24 h

Avatud E-R 9.00-18.0
*

502 8571

www.hot.ee/rakett

VÄLJASTAME AUTO ARVELT
MAHAVÕTMISE TÕENDI!

*

VARUOSADE SAATMINE
KULLERTEENUSEGA!

•

uue korstnaotsa. Tel 5395 6740
•

Teen kindakrohvi (korstnad, soo-

jamüürid, seinad jne). www.kenriko.
ee, tel 508 3305
Pottsepp. 25 a kogemust. Remondib ja ehitab küttekoldeid ja korstnaid. Tel 5069 683
•

Muruniidukite, murutraktorite, trimmerite, võsalõikajate ning saagide remont ning
hooldus. RENT. ForestPlus OÜ
Laada 20, Rakvere 32 55 332,
5853 6925
•

Pakume kodukoristust, niidame
muru, aitame ära teha välitööd.
•

Tel 5197 9997

Teeme ehitus-ja remonditöid
ning vannitubade remonti. Aitame
teid sisekujundusel. www.kenriko.
•

ee, tel 5083 305

Teen remonditöid. Tel 5787 7969
Ehitus, remont ja siseviimistlus
(plaatimine, värvimine, tapeetimine,
parketi paigaldus jne). Saunad,
pesuruumid, korterid, majad. Tel
5045 560

V ana p liidi uus e l u .
Plaatimistööd (pliidid, ahjud,
vannitoad jne). Tel 5606 9271

•

•

•

•

KÕIK ELEKTRITÖ ÖD. Tel

5052 465

Majade ja katuste värvimine,
trepikodade remont. Tel 5456
•

3536
•

FIE Mart Nestor renoveerib vanu

ja ehitab uusi hooneid, ehitusalane

nõustamine. Tel 5646 0674
P ai g a ld ame ak na id ja u k s i .
Te o s t a m e k a a k e n d e j a u s t e
remonti, hooldust, reguleerimist
ja paketivahetust. Tel 5307 8178

Plaatimine

+

torutööd. Tel 5695

4670
•

•

99

AUTODE OST

Ahjud, kaminad, pliidid, korstnad, müürid. Tel 5047 459
Parandan kolded, korstna. Teen
•

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID J A

Kehala Autolammutus

Toru-ja sanitaartehnilised
tööd. Tel 5332 4749

•

-

M urun ii t m i se j a
tr imm er d a mis e t e e nu s. Te l
5456 3536

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

VW PASSAT sed/car
VOLVO 740 sed/940

-

•

97
03

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

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

46 788

99

1,5
1,9TD

Autoklaaside müük ja paigaldus. Tel 325 5505

•

Me ts a väl jav e d u MT Z 8 2 ga.
Vajadusel koos lõikusega. Info: 51
•

-04
93-00
-02

1,6i/2,0i

•

T EEN U SED

09

05
83-95

•

•

92
92
87/91
99
89
-02
99

•

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere, tel 3223103

98
99
99
05

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

SKODA FELICIA (5ust)
SKODA SUPERB
•

*

-97
-00
85-00

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

ROVER 620/416
SAAB 9-3 3 ust
SAAB 9-5 car

•

HAAKEKONKSUD

93-00
97

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

PEUGEOT BOXER
PEUGEOT 206 3ust
UUS ! PEUGEOT 307

VÄI KE-M AARJA
AU TOLAM M U TU S

Auto elektroonika
remont ja elektritööd
Diagnostika
Autovalveseadmed
Autostereote ja
multimeedia paigaldus
Haakekonksude müük
ja paigaldus

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

OPEL ASTRA/car
OPEL CORSA
OPEL OMEGA

Puksiirabi. Veoteenused. Autoabi. Tel 52 06 306, www.puksiir.eu
Keevitustööd vanadele autodele.
Detailide puhastamine liivapritsiga. Transport. Tel 5285 762
Toonime autoklaase USA kilega
Solagard. Tel 522 2511
Autoklaaside paigaldus Tamsalus.
Tel 522 2511
•

*

97-04
-99

OPEL OMEGA B sed/car
OPEL S INTRA
2,2i
~~~~~~~

9271

92-94
02

2,0

NISSAN PRIMERA
NISSAN SUNNY
OPEL ASTRA sed

info@est-land.ee

•

Paigaldan kõnniteid ja teen ehitus-remonditöid õues. Tel 5606

•

92-98
-02

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

395

•

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

MITSUB ISHI COLT
MITSUB ISHI CAR ISMA sed/5ust
MITSUB ISHI OUTLANDER

kõrgus 2,4) ja auto järelkäru (vähe
kasutatud, kandevõime 0,5 tonni).
Hind kokkuleppel. Tel 6704417,
5858 1126

metsa-ja põllumaad.

Anda üürile 1toaline korter Sõmerul. Tel 5137 604
Anda üürile k.m. 1toaline korter
Kungla 6. 150€ kom.maks. Tel +358
4070 21378
Anda üürile 1toaline k.m. korter
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829
Üürile anda 1toaline korter Tapal
1. Mai pst 12, I korrus. Hind 150
Tel 5034 972, info@ko.ee
Anda üürile Sõmerul 2toaline
mu g avus t e g a k or t er . H i n d
kokkuleppel. Tel 5551 2740, 5557

97
06
85-95

MITSUB ISHI GALANT
MITSUB ISHI LANCER sed/car

•

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

•

;

.

01

4,0i

MB E -klas
MITSUB ISHI PAJERO

•

AN NAN Ü Ü RI L E

;

99
97

LADA 110/11

Tänava-äärekiv ide müük
;

-97
08

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

Müüa Seat Inca 1,9 47 kW 1999. a.
Tel 5342 5932
T a lli nnas m üü a t o p e l t
alumiiniumist seintega lahtivõetav
kärugaraaž (pikkus 36,8, laius 2,4,

O Ü ESTEST PR
OSTAB

Tel 504 5215, 514 5215

•

ja paigaldus piirdeae dade,
t e r ras s i d e e h i tu s värav a t e
valmistamine, paigaldus ja
automaatika haljastustööd;
eh itu st ö ö d Te ht u d t ö ö d e l e
garantii. kiviaed.ee, 5394 6666

00
93

1,8i

Paigaldame tänavakive. Tel 5382

6917

-98

HYUNDAI ELENTRA SONATA
HYUNDAI GETZ
1,4
2,9TD/aut
KIA CARNIVAL

MAZDA 6 sed

•

•

O s t a n gar a a ž i R a kv e r e s võ i
lähiümbruses. Tel 5550 0588

•

90
-99

1,3/1,5i/aut

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

Müüa Volvo 850 2,0 93 kW 1995.
a sedaan, kehtiv ülevaatus 3.2016.
Hind soodne. Tel 5388 3788

•

5394 8017

•

REMONT JA TÄITMINE

84-95
-99

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

LANDROVER FREELANDER

Ai avärav a a u t o m a at i ka d ,
garaaži tõstuksed, remont. Tel
5555 8293, tenentte@gmail.com

AUTO
KLIIMASEADMETE

98
86-98
87-98

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

MAZDA B250
MAZDA 323 3ust/sed
MAZDA 323F

metallik, konditsioneer, kesklukk
puldist, 4xel.aknad, pl.soojendus,
tume sametsalong, roosteta, heas
korras, Eestis arvel, kehtiv ülevaatus,
soodsalt! Telefon 5868 4077

339

Ostan, üürin garaaži Rakveres.
Pakkuda võib ka suuremaid. Tel

2,8i/aut.

LEXUS LS400

•

O s t an 1 t oa li se k . m . k or t er i
Rakveres otse omanikult. Tel 5081
311 Marek
Ostan Rakveres 1-2toalisekorteri.
Tel 5515 789
Ostan remonti vajava korteri
Rakveres. Tel 5550 0588
Ostan maja Rakveres. Tel 5277 861
Ostan põllumaad. Tel 5293 609
Ostan garaaži Rakveres. Tel 5544
•

02

91-94
93-04

•

•

•

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

HONDA CIVIC 3ust/sed

•

95-98
-05
96

1,2i

FORD COURIER

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

99
88

0,8i
1,7D
1,6i

FORD FIESTA
FORD FOCUS
FORD PROBE GT

192

94

FORD ESCORT /OR ION 91/00
FORD SCORP IO sed

REHVIDE MÜÜK

•

Müüa krunt (1240 m2). Tel 5570
990

1,6i

FORD TRANS IT
FORD MONDEO
FORD GALAXY

.

-02
06
03
-04

2,0HDI

FIAT PUNTO
FIAT MAREA sed/car

•

•

1,4
1,0i

FORD TRANS IT

www.toonklaas.ee
Müüa Audi 80 B4 1992. a. Hind 500
Tel 5184451
Müüa kaubik Chrysler Voyager
(Dodge) 2,5 diisel 1995. a. Hind 500
€. Tel 5160 566
Müüa sportlik Fiat Stylo 2,4 125kW
2002. a. Tel 5342 5932
Mü ü a ä s j a H o l l a n d i s t Ma z d a
Premacy 2,0TD 2004. a. Auto väga
heas korras (hind 2900 €). Tel 5024
288
M ü ü a Vo l k s w a g e n P a ss a t
Comfortline 1,9TDI 2003. a 96 kW,
turbodiisel, sedaan, tum.sinine

•

-97
97

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

DAEWOO MATIZ
FIAT TIPO
FIAT BRAVO 3 ust

Tõrma Tööstuskülas

•

Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670
Pakume hallitus e ja niiskus e
vältimis eks te emantpuurimist
k oos v ä rs k e õ h u kl a pp id e
p a i g a l d u s e g a Te e nu s e i d o n
võimalik tellida ka eraldi. Kontakt:
info@kckteemant.eu; telefon 5174

-05
00

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

DAEWOO NUB IA car

+

+

95
96-98

I,9i

CHRYSLER VOYAGER
CHRYSLER VOYAGER
CITROEN XSARA 5ust

•

+

86
92-95

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

CHRYSLER CROSSFIRE

•

•

3,0i
ROMEO 33/164
83-94
E30
83-90
528/525i/524TDaut
86
BMW E28
520i/518i
BMW E34
94
ALFA

•

A n d a ren dil e R a k vere
kesklinnas äripind (80 m2). Hind
kokkuleppel. Info 5558 3730,
kiire!

€.

84-92
94
94
89

BMW

BMW E46 coupe

•

•

97

3,7I/aut

AUDI 80 B4 avant/sed/quattro
AUDI 100 sed/avant
AUDI V8 quattro
3,6i/4,2i/aut

BMW E39
BMW E46

Ä RI PI N NA D

•

98

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

viru@toonklaas.ee

•

•

1,8i

06
4,2 i
00
1,8 turbo
1,9 TDI/2,5 TDI -00

AUDI S4/A4
AUDI A3
AUDI A6

V ÕTA N Ü Ü RI L E

Jänedal3toalinekap.remonti

vajav korter. Aknad vahetatud.
Esimene korrus. Tel 5262 267
Müüa 3toaline korter (I k., 61 m2).
Aknad, uks vahetatud, oma küte,
toimiv KÜ garaaž, Rakverest 15

13

KEHALA

4-30 töömeest saavad öömaja Rakvere kesklinnas. Korralik elamine.

Müüa 3toaline korter Kundas
Mäe tn 18. Hind 5 000 €. Lisainfo:
tel +372 51 976 771
•

Kuulutused

•

Ahjud, pliidid, soemüürid. Tel

5551 9113, tulekolle.ee

Korstnapühkimis-ja pottsepateenused. Tel 5221 165
Korstnapühkija. Tel 5560 4046

•

•

•

Teaostame kaevetöid miniekska-

vaatoriga. Kanalisatsioon ja vesi. Tel

5650 6858; 5850 3106

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

•

Reisijate vedu 16-, 40-, 49-ja
8kohaliste bussidega. Ka vabariigist
välja. Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269
•

Kuulutaja reede, 31. juuli 2015

14 Kuulutused
KOLIMISTEENUS firmadele ja
eraisikutele üle vabariigi. Teostame kõike, mis on kolimisega
seotud, ja seejuures soodsate
hindadega. Alates pakkimisest
kuni klaverite jm. raskete esemeteni välja. Võta meiega ühendust
ja leiame koos teie probleemile
parima lahenduse. OÜ Kolimised. TEL. 5649 3289 või kaido@
kolimised.ee, www.kolimised.ee

Teostame

OHTLIKE

•

üldehitustöid.

PUUDE
LIKVIDEERIMINE

Vundamendid
Müürid
Puitkarkassid
Fassaadid
Katused
Uksed, aknad

Tel 5549 113
•

Tekstiilipesuri rent! Pese ise

oma autoiste, diivan või vaip

puhtaks! Hind 20 eurot/ööpäev,
Tel 5800 4824. Asukoht Vinni

Materjalid otse tootjatelt.

alevik.

Parimad õmblusmasinad soodsa hinnaga. Garantii. Hooldus.
Remont kõikidele masinatele.
Tarvikud. Kuulutus ei aegu! Priit
5588 429, 32 45 085. Iga päev
Kogemustega bil.v. raamatupidaja
pakub teenust kokkuleppelistel tingimustel. Aastaaruanded soodsalt.
Tel 5568 6385
Bilansivõimeline kogemustega
raamatupidaja otsib lisatööd ärifirmades. Sobib osaline tööaeg või
rmp. teenuse osutamine. Eda tel
•

Nõustamine ja
hinnapakkumine
meie poolt.
Tel 5685 6320

•

8 l e r e isi ja l e tra n s p o r d i
teenus. Eesti, Euroopa, ürituste
jne sõidud. Buss Opel Vivaro
2009.a, pika kerega (mahukas
pakiruum). Tel 55614554, oy•

-

-

planet@gmail.com

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

•

5855 8812

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

-

•

+

Osutan teenust kaubaveobussiga. Tel 554 6353
•

Ve o t e e nu s ( k raa naga mu d e l ,
6,2x2.35 KJ 7200). Tel 513 2021
•

TV-antennid, digi-, SAT-TVkomplektid. Müük (liisingu võimalus).
Paigaldus. Konsultatsioon. Garantii.
Tel 515 2235, 325 2179 OÜ Mart Tali
Kaubandus
Arvutite kiire ja usaldusväärne
h o o l du s ja r e mo n t . Ka s u t a tu d
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
Arvutite hooldus ja remont väga
soodsa hinnaga. Ekraanide vahetus,
viiruste eemaldamine jne. Tel 56
454 853
Arvutite väga soodne hooldus ja
remont. Tel 555 268 97
Arvutite kiire remont Rakvere
kesklinnas. Kätte samal päeval. Tel
5190 1697
•

•

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

rakso.ee

Veoteenus Ford Transiti kaubikuga
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, tagaluuk, 750
kg). Tel 5557 8804
Transport Ford Transiti kaubikuga
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552
•

•

•

•

Arvutite ja p rin terite
kiirh o oldus nin g remont.
Tin di-ja tah ma
ka ssettide täitm in e.
Sülearvu tite ekraanide
vahetus.
Kvaliteetsed kasutatu d
sülea rvu tid
Ko d u elektro onika remo n t
Ko ntoriteh n ika Ho olduskesku s
Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534
*

*

-

WWW.VOODRILAUD.EE

*

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

*

*

www.voodrilaud.ee

•

TEEME KOMBINEERITUD
SURVEPESUAUTOGA
JÄRGMISI TÖID:
Kanalisatsiooni-ja sadeveetorustike survepesu ning ummistuste
likvideerimine, settepaakide
tühjendamineja puhastamine,
kanalistasioonipumplate puhastamine, imbkaevude ja torustiku

Veoteenus (kandevõime 13,8
tonni, madel, kraana). 0,85 €/km.
Tel 5682 7009
Kallurauto-, poolhaagisauto(tent, platvorm), metsaveoauto-,
väikekaubiku-, buldooseri-(T-130,
TD-75), kopplaaduritööd. Treimis-, keevitustööd (gaas, elekter,
CO, metallilõikus), teraviljavedu.
•

•

Prügiveoteenus, multilift kallur

mahakäivad vahetatavad kastid.
Tel 502 6761, 553 6188, 324 0707
Te o s t a m e fe ka a l ive o t e e nu s t
j a k ana li sa t s i oon ik aevu d e
+

•

tühjendamist.
(kasti mõõdud 6,2x2,5, tõstejõud 2,5
tonni). Feka-Ekspress OÜ Tel 5194
Veo-

ja tõsteteenus

•

Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika igale peole! Tel 5185 318, kalevband.kalev@gmail.com
Õhtujuht koos ansambliga teie
üritusele al. 190 Tel 5190 1697
Ans. Felix Bänd. Soodne. Hea. Tel
5559 3419
•

•

€.

•

PELLETIKATLAD

AUTOMAATSED
KAUGJUHITAVAD
HOOLDUSVABAD

KASUTEGUR kuni

93%

Betoonpõrandate

valamine,

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

lihvimine,

nalisatsioonitrasse.

poleerimine.

Veo-ja tõsteteenus (kasti mõõdud
6,2x2,5, tõstejõud 2,5 tonni).
Veepaagi maht 6 m³, imupaagi

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
*

maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ,
info 5381 9930

*

OÜ TENITO

•

•

•

•

*

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

www.kuulutaja.ee

Vinni v, Pajus~ Tel 502 7362

BlacbStar

H4ECO

AUTOMAATSED

PUIDUGRAANULIGA

UNIVERSAALKATLAD

PELLETIKATLAD

AUTOMAATSED
KAUGJUHITAVAD
HOOLDUS 1x 6

kaugjuhitava|

HOOLDUSVABÄl

KASUTEGUR kuni 94,7%

Vanade põrandate

*

*

•

BIOPEL-Line

tõmbab teie peo käima

igal pool, igal ajal ja iga ilmaga.

•

•

MAHE

Tel 509 7850

4298

Transport Ford Transiti kaubikuga. Tel 521 5849
Viin Rakveres tasuta ära elektri-ja
gaasipliidi, pesumasina ja muud vanametalli ning autoakud. Kuulutus
ei aegu! Tel 5803 3345
Pehme mööbli remont ja veotee-

MEKSTONE OÜ

pesu, välistrasside veega täitmine

Kohaletulemise võimalus.Kuulutus
ei aegu! Tel 503 2269
•

www.prtgrupp.ee

I

UUS MUDEL

KASUTEGUR
PUIDUGRAANULIGA kuni 94%
PUIDUGA kuni 85%. Katlatäle põlemise aeg 5...6 tundi

uuendamine.
Ehitustööd
Tel 5860 0196

KÜTET, SO JA

5
2
6
7
0
VÄHEM ROHKEM ©sGofeaöDti
maletoja: tel.

Kuulutaja reede, 31. juuli 2015

15

Kuulutused

Müüa värskeid küttepuid ning kuivi
kütteklotse 60Lkottides. Järelmaksu
võimalus, kuludokument ja koos
transpordiga. Boonusena 2 x 60L
võrkkotis kütteklotse. Pakkuda ka
laudu ja prusse. Tel 5122 025
Müüa Rakveres kuivi küttepuid
(okaspuu). 27 €/m3. Tel 5116 367
Müüa küttepuud (lepp, 33 ja 50
cm). Kuulutus ei aegu! Tel 5695 1163
Soodsalt müüa lõhutud küttepuid:
lepp, sanglepp, kask (ka kuivi).
Kogus 5-15 m3. Tel 5013 862
Müüa kuivi küttepuid. Tel 5171 522
Müüa kase küttepuid 35 cm pikkusega, 38 € m3 kohale toomisega.
Tel 55 39 506
•

•

•

Ostan Vene-aegseid ehteid: merevaigust kaelakee (huvitavad ka
muud merevaigutooted) ja vanu
ehteid (sõled, prossid, mansetid
jne), käekellasid, kuld-ja hõbe
ehteid, vanu söögiriistu ja palju
•

muud. Maksan teie soovitud hinna.
Alati aus asjaajamine ja aitan ka
hinnata. Tel 5872 5458

Antiigiäri Rakvere kesklinnas ostab kuld-ja hõbeesemeid, münte,
hambakulda. Kuld alates 17 €/gr.
Laada tn 14 (vana turuhoone). Tel
•

5067 819, 32 30 702

Ostame hõbedat ja kulda igasugusel kujul. Kuld alates 17 €/gr.
Hansa Antiik Pikk tn 7 Rakveres. Tel
•

Ostan väga heas säilivuses Eesti
kro oni pab erraha. Eesti Panga
kurss+10%. Ostan lihvitud merevaigust kaelakee. Hind 50 €. Tel
5043 349
Ostan parima hinna eest märgi-,
postkaardi-ja mündikogusid. Tel
502 9782
Ostan audio-videotehnikat, kulda
ja igasugust muud huvitavat kraami.
Raha kohe kätte! Tel 5556 7508

•

Müüa
KÜTTEPUID
ja
KLOTSE

Vinnis

•

Paigaldame ja müüme:

KATUSEI D
VI HMAVEESÜSTEEME
FASSAADE

5783 8999

•

PLEKI KANTI MI STÖÖD
+

•

32 405 42

PARI MAD HI NNAD!

Tel

•

372 508 8497

•

tel/fax 325 1730
info@tpplekitood.ee

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUI D

sanglepp)3
5
ruum
(

€ /

www.tpplekitood.ee

Rak ver e piir es transpor t
tasut a!

KAARDID ENNUSTAVAD.

Tel 900 1727. 24H .
h .1,09 euro t/m in võ i

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

TELLI ENNUSTUS
h . 0,75 euro t/m in
www.ennu stu s.ee

MÄNGUASJAPOOD

PÖIALPOISS
.

.

.

.

TÄNAVAKIVI
PAIGALDUS,

CONTARO OÜ

ÜLIKIIRE

www.contaro.ee

INTERNET

info@contaro.ee
Tel: +372 5282683

HALJASTUSTÖÖD

Autode, väikebusside

&

h aagiste

Järvamaal,

7 eurost

5113 328, 5066 294

-10%

Info ja tellimine 519 616 06

RAJAMISENI.

•

VIHMAVEERENNIDÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID JA
LISATARVIKUD

•

•

•

SEINA-JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus
Ren n lux OÜ
www.rennlux.eu
in fo @ren n lux.eu

5344 8787

Eramute, elu-ja
äriruumide suurpuhastus
Põrandate vahatamine
Igapäevane koristus
Voodite ja voodivarustuse,
tekstiilmööbli ja vaipade

süvapuhastus ja vahupesu
Kirby
puhastussüsteemiga

Säästa om a
kallist aega
kutsu No beAbi OÜ
www.n obeab i.ee
Tel 504 6542

info@igorexa.ee
www.igorexa.ee

K ODU
•

K Ü TT EPU U D

Müüa korralik lahtikäiv söögilaud

(pruuni värvi). Hind supersoodne.
Tel 5079 984
Müüa uus madrats (80x200), vana
tool, ümar diivanilaud. Tel 5699
•

•

Eelista kodumaist
Ise tehtud hästi
tehtud !
-

•

Vedu tasuta. Tel 523 8503
Müüa briketti ja sütt kohaletoomisega. Tel 503 2269
•

6594

Müüa soodsalt vähe kasutatud
töökindel murutraktor Jonsered.
Asub Veltsis. Tel 5742 0668
Müüa kasutatud väga heas korras
elektriradiaatorid (Airelec, At-

•

•

lantic), meeste/noorte uus sügistalvejope DE PUTA MADRE (S) ,
hamstripuur, metallgaraaž, värava
sepishinged, söögilaud toolid,
diivanilaud (kirss), nurgadiivan
tumba (beež), 2 paari suusasaapaid (nr 38, valged ja sinised). Tel

MÜÜA UUED HALUMASINAD
Taanist, Saksamaalt ja Itaaliast.

+

Nõustamine ja
hinnapakkumine
meie poolt.
Tel 5685 6320

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

5104 147

514 3328
Ostan vanu eesti-ja nõukogudeaegseid mänguasju. Tel 5079 984
Ostan seisma jäänud esemeid

Müüme Haljalas kuivi kase-ja
lepapuid (40liitrilises kotis).
Halgude pikkus 30 cm. Hind
lepal 2 € kott ja kasel 2,30 € kott.
Tel 505 1528

•

•

Materjalid otse tootjatelt.

Müüa saetud-lõhutudküttepuud

(lepp, kask jne). Tel 5192 4320
Müüa kütteklotse ja kaminapuid.

+

KELDRITE EHITUS

TEL 5695 5572

Paide Keskväljak 3

Kupongi
esitajale
kõik tooted

Kuumakse alates

ESKIISIST

Jaama tn 1
Jõgeva Suur tn 5

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA.

SUUR VALIK,
SOODSAD HINNAD!

Lääne-ja Ida Virumaal.
Levib maal ja linnas.
rent

Rakvere Turu Kaubamaja,
Laada 16
Tapa Kaubanduskeskus

MÜÜA
LÕHUTUD
KÜTTEPUID

•

-

vanast naelast kuni mööblini. Tel
5079 984
Ostan töölaua,kruustangid, alasi,
•

õlleankru, saunaahju, pliidiplaadi,
pliidi-ja ahjuukse. Tel 5031 849
Ostan majapidamise likvideerimisel jäänud esemeid kila-kolani.
Vajadusel kolimis-ja jäätmeteenus.
Tel 5031 849

Müüme Haljalas küttepuid.
Lehtpuu, transport,koorem 5 m3.
•

Tel 5051 528

•

Müüa 3m ja lõhutud küttepuud.
Puulõhkumisteenus. Tel 5043 326
•

Hinnad alates 3180
Kauplus NAELAREMONT,
Rakvere Jaama pst. 11
Tel. 5453 80 53, 7751 001
www.mets24.ee laias valikus
muud aia ja metsatehnikat.
NB! Kauba toome Eesti piires
€.

-

tasuta kohale!!!
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PÕL L U MA J AN DU S
Müüa toidukartulit “Arielle”,
“Vineta”, “Laura” 30 senti/kg, vedu.
Vahemetsa talu. Tel 5202 036
Müüa toidukartulit ja kooritud
toidukartulit.Tel 5165 692

M ET S

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT
SORTI VANAVARA:
puhvetid, riidekapid,

•

Müüa suitsuvorsti ja maasinki
väikehulgi, kohale toomisega. Info
tel. 51 962 628 või 53 517 414
•

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

tükeldamine. Info tel. 53 54 3002
või 50 59 151

raamatukapid, kummutid,
lauad, toolid, rätikunagid,

kohviveskid, margapuud,
samovarid, petroolilambid,

OSTAME KASVAVAT
METSA JA
RAI EÕI GUSI .
Met saraiet eenus

pudelid, portselan-ja

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

Tel 5354 1618

märgid, paberraha,

www .h a k e t .e e

sõjatemaatika (kiivrid,
mõõgad, pandlad, vormid)
jpm.
Valikuliselt ostame ka

Müüa heina. Hein on pallides,
transpordi võimalus. Tel 32 53
549, 5451 7181

nõukogudeaegset kraami.
Tühjendusostud
majapidamise
likvideerimisel.

Pakkuda heinategemiseks maad
(Kalvi, Maidla, Lüganuse). Tel
•

5624 4605
Müüa 1teljeline traktori haagis
ja mopeed tagavaraosadeks. Tel
5857 5800
A nn a n v ä ik ese t asu ees t
sõnnikut. Tel 5463 1566

RAHA KOHE!
KOJUKUTSED!

•

ANTIIGIÄRI LAADA 14 (vana

turuhoone), RAKVERE.
Tel 323 0702, 506 7819

•

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,

Ostan kukeseeni. Tel 5349 9628

L OOM A D
anda jaanipäeval sündinud
4 kirjut kassipoega. Tel 5628 1100
•

Ära

S oov i n os t a v äi k ese
kutsikaid. Tel 5122 502
•

•

OSTAME

puhvetid, peeglid, kirj.lauad,
kunstiteosed (maalid, graafika
jm)kirjandus, postkaardid,
fotod, albumid, hõbeesemed,

metsakinnistuid,

k oera

raieõigust ja
metsamaterjali.
Pakume metsaraieteenust.
Tel 5665 4087

Müüa hiidküüliku p o e gi. Tel

5617 3837

Müüa uued küüliku puuri ehituse
tarvikud (odavalt). Tel 5617 3837

•

EH I T U S
•

küünlajalad, kohviveskid,
margapuud, seinakellad,
õmbl.masinad, pudelid,
sõjatemaatika (kiivrid, pandlad,
mõõgad, aumärgid, vormid),
pildiraamid,
mänguasjad, mündid, märgid,
paberraha jpm.

nelikanthööveldus. Tel 5089 215,
toomonu.ee või saeveski.toomonu.

Valikuliselt ostame ka
nõuk.aegset kraami.
RAHA KOHE.

ee

Seoses sauna ehituse ärajäämisega
m ü ü n s i l ik a a tt ell i s t ( 1 0 0 0 tk ,
•

paksus 8 cm); Aseri tellist (5000
tk, paksus 6 cm); sauna leiliahju
( uus ) ; saema t er j a li ( 50 x 150 ,
40x100, 25x100+); sisevoodrilauda
( 25 x 120 ) ; lih t l au d a ( 25 x 100 ) ;
lehise lihtlauda (25x80+) jne. Tel
58119457
Müüa akumulatsioonipaak (500L)
ja sis evoodrilauda (kuusk). Tel
5289 369
+

•

Tühjendusostud majapidamiste

metsakinnistuid

ja põllumaid
k ogu Eestis.

KOOS TRANSPORDIGA.

Müüa ehituslikku saematerjali,
servamat a l au d a l e p al au d a
terrassi-, voodri-ja põrandalauda.
Er i n e v a d p ro fi i l i d , p ikku s e d ja
laiused. Vedu tasuta. Tel: 5282268

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

Müüa uusi ja kasutatud
SÜLEARVUTEID,
TAHVLEID, TELEFONE
Remont. Järelmaks.
Tel 50 13393

,

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

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

•

ennustus.ee

NÕUANDELIIN tel 900 5020.
Kui elumure vaevab ja vajad
hingeabi, anname soovitusi.
Vastame eraelu, tööd ja tervist
p uu d u t av at e l e kü s i m u s t e l e.
Kõne hind 0,97 eurot/min.

T EATED

Tel 5858 9054

•

Jurist. Tel +372 50 34

•

352

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

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina-ja sileplekki

ALUMIINIUMIST
KATUSEREDELID. Õhtuti tel 5289
418

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

Müüa kvaliteetsed KUULDEAPA~
RAADID. Hind 20 €. Tel 5013393
Anda rendile kalapüügiõigus
(ajalooline, ainult kutselise kalurile). Soodsalt. Lääne-Virumaa. 2 tk
3m ääremõrda, 8 tk nakkevõrku ja
2 õngejada. Ei müü. Tel 5624 4605
60+ naine tuleb seltsi üksikule
vanapaarile, naisele, mehele, kui
saab elamispinna. Tel 5695 3572
•

•

VAN AVARA
Ostan seisma jäänud esemeid
vanast naelast kuni mööblini. Tel
•

-

5079 984

Ostame lauahõbedat proovidega
84, 800, 875, 916, 925. Laada 14 (vana
turuhoone). Tel 5067 819, 32 30 702
Ostan ja hindan vanu rahasid,
märke, medaleid, ordeneid. Aus
kaup ja korralik hind! Tel 5590 6683
A j a l oo h uvi l i n e osta b S a k sa
tääknoa, kiivri, vormi, vöörihma
jne. Maksan hästi! Tel 5665 5551
•

vanu

saab tellida
kõikidest

sidejaoskondadest

ÜLE EESTI
Tellija tasub

ainult

•

O s t an

Kuulutaja

•

•

Ees~ Pos~

E es ti
ja
nõukogudeaegseid mänguasju.
Tel 5079 984
•

Nädalalehte

•

-

korralik vanu
hind! m ä
Tel
6683
O sjat an
e vhiajndnaraunhasid, s il
te
r k 5590
embleeme. Pakkuda võib kõike!
Tel 5079 984

kojukande eest.

kaup
•

Ostan •

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

TEL 527 4255

MU UD

.

•

,

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

Ostab

MÜÜA

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

TEIE HÜPOTEEGIGA

KOORMATUD KINNISTU.

toidunõud, lühtrid, õlilambid,

info@pohjapuit.ee

Müüa saematerjali, voodri-ning
põrandalauda, saeveskiteenus ja

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE

www.kuulutaja.ee

•

Müüa heas korras motovari

(paraplaan). Täiskomplekt, iga

lennuhuviline saab hakkama.
Kaasa tasutakoolitus. Hind 2100
Helista ja küsi julgesti lisa
€.

5626 9514

www.kuulutaja.ee
Kuulutaja

Kuulutaja reede, 31. juuli 2015
HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00
Seisuga 30. juuli 2015
Nimetus

Kogus

-

16.00

alates

Hind

Kõrgeim
hind
1,50

Kartu l

kg

0,50

Mugulsibul

kg

3,00

Salat

kg

3,00

Roheline sibul

kg

3,00

Till

kg

8,00

Petersell

kg

8,00

Kurk

kg

1,00

Suvikõrvits

kg

1,50

Tomat

kg

2,50

3,50

Kapsas

kg

0,80

1,20

Porgand

kg

3,00

Kaalikas

kg

2,00

Lillkapsas

kg

2,50

Nuikapsas

kg

2,50

Küüslauk

kg

8,00

Aeduba

kg

3,50

Värske hapukurk

kg

4,00

5,00

Herned

kg

3,00

5,00
3,50

Aiahoolikud
nautisid lillede ilu ja lõhnu
jud pargiroosid. Kel vähegi

Elulõngade ja rooside õitseaeg on käes. Kunderi
seltsi aiahoolikud külastasid Harjumaal Karla külas
asuvaid aiandustalusid, et
nautida lilleilu ja panna
rahakotile põnts, sest ligi
300 elulõnga- ja roosisor-

koduaias ruumi, võiks mõne

vana hea nõndanimetatudkibuvitsa just tugeva magusa

lõhna pärast omale aeda istutada,“ rääkis Unt. „Pargiroosid on meie kliimas ka väga
külmakindlad ja talveks katmist ei vaja.“

Küsimuse peale, kas perenaise rosaariumis troonivad ka
„Edgar Savisaar " ja „Konstantin Päts ", vastas Christi Unt

1,50

dist taheti kindlastimõni
kaunitar
soetada.
oma koduaeda
ka

Maasikad

kg

3,00

Vaarikad

kg

6,00

asuvad kõrvuti Roogoja ja
Roosoja aiandustalu.

on üks

maailma
Roogojal
põhjapoolseim ja Baltikumi
suurim

kg

2,80

kg

3,90

Karusmarjad

kg

2,00

Metsmaasikad

kg

20,00

Mustikad

liiter

2,50

3,00

Murelid

kg

3,50

4,50

Kirsid

kg

3,00

3,50

5,00

Viinamarjad

kg

2,50

Mesi

kg

Värske räim

Toorpiim

T, N,

3,90

3,00

1,20

liiter

0,67

vusvaheline

elulõngaregister

sisaldab ligi 2500 sorti, millest
146 on Kivistike aretatud.
Roosojale on rajatud rosaalillede kuningannasid.

Mõlemal talul on ka oma
puukool, mis rosaariumiga
üksteist täiendades annavad

elulõnga- ja roosiistikuid.
Kõik taimed on külmakindlad
ja sobivad Eesti kliimasse.

suvelilled, lilleamplid, suvelille-

kimbud

*

aastal Inglismaal Kuningliku

vuda ja osta väga erinevaid

Turul veel müügil:

*

kaasa Aili on maailma edukaimad elulõngaaretajad. 2002.

külastajatele võimaluse tut-

L 9-12

*

nud Uno Kivistik ja tema abi-

rium, kus kasvab üle 300 sordi

6,50

kg

elulõngakasvandus.

Praeguseks manala teele läi-

Aiandus seltsi välja antudrah-

Mustsõstrad

kg

naerdes, et härraseid presi-

Ülle Kask

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

MATUSETEENUSED
Kü lmho idla
Ma tu setarbed
Transp ortteen u sed

Christi Unt (keskel vasakul) ja Taavi Kivistik (paremal ja
kaabuga) kõnelevad roosidest.
iseseisva aretusagronoomina,“ rääkis Kivistik. „Osakonna sordiaretuskulud kaeti istikute ja roosiõite müügist saadud rahaga. Kui 1992. aastal
omandireformi käigus isatalu
tagastati, läks aretustöö oma
talu maadel edasi."
Taavi Kivistik rääkis elulõngade alleel oma kaunitare tutvustades, et tema aias võib
sorte olla 300-400 vahel. „Kui
isa Uno veel elas, toimus viimane lugemine aastal 1998 ja
siis saime neid kokku 350. Taimi on aga maha istutatud üle
tuhande," lisas ta.
Kivistike kollektsioonaia kõige kuulsam aretis on heleroopurpursete täidisõitega

sa,

elulõng „Piilu“.

parajasti

Taavi Kivistik, kes manala tee-

Üks

Elulõngaistandust tutvustades rääkis ta, et nõukaajal

asus nende talu maadel Johannes

Lauristini nimelise
agronoomina
aiand,
„Huvi
kolhoosi
töötas.
kus tema
isa

ja viinamarjasor-

tide vastu viis isa Nõukogude
Liidu avarustesse, kust ta esimesed taimed istanduse tarvis kaasa tõi. 1978. aastal taot-

les taaiandis

isemajandava

aretusosakonna loomist
sellest ajast alates

ning

töötas

AARE ROH UMETS

Lill sai nime

talu lähedal Kuiva-

jõel ujunud pardipere järgi.

le lahkunud isa elutööd jätkab, on viies põlvkond Kivistikke, kes Roogojal aiandus-ja
mesindustalu peab.

ta

esimesi õnnestunud

sor-

sid kasvatada. „Kõige oluli-

Teatavasti on roosid väga
kapriissed lilled ja neid kim-

ta. „Põhja panna kindlasti

butavad

milleks
võib olla kõdusõnnik. Sobivad ka kõik aianduspoodides
müügil olevad roosiväetised.

„Mina pritsin roose kevadel ja
segan kokku kõik mürgid
ning
putukatõrjevahendi,"
õpetas Christi Unt. „Score ai-

lämmastikväetist.

Värsket sõnnikut mitte kasu-

tada," rõhutas ta. „Seejärel limulda,
sadaväetisele
istutada
auku veel
10 sentimeetrit
sest
otse
istutada
ei
tohi.
pookekohast allapoole. Kasvukoht peab olema valguse-

küllane ja elulõng peab päi-

kest saama vähemalt kuus
tundi päevas."

Taavi Kivistik andis juhiseid
ka elulõngade talveks ettevalmistamise kohta. „Kõik sordid, välja arvatud „Tanguutia“
ja valge väikeseõieline „Paul
Farges"

jättes

tuleb maha lõigata,

varred 10-15 sentimeet-

Kivistikud on sortidele nimetas aednik.
sid pannud ka laste liisusalmi Roosojal toimetab „roojärgi; „Entel“ (heleroosa). siaaia kuninganna44
„Tentel“ (roosa), "Trikatrei"
sametine).

„Uhtsi“ (violettsinine), „Kaa(purpurvioletne)
ja „Kom(purpurroosa).
ru“
merei"
Elulõngasort „UnoKivistik",

pärlmutterja helgiga

violettsi-

huvilistele, kuidas elulõnga-

haigused.

Topas
vastu,
tab tahmlaiksuse
peletab
lehetäid ning
mähkutõrjub
jahukastet
ja
Fastac

rid eemale. "
Kirg,

mis

enam iile

ei lä-

he

Meesterahvas, kes

oma nime

avaldada ei soovinud, kükitas
ühtelugu roosipõõsaste juu-

fotoaparaadi
res, suunates
kaunitaride
suunas.
peale,
Küsimuse
millest selliobjektiivi

üht-

õitsvate

ja

teistpidi

ne

meesterahva kohta tavatu
huvi lillede ja aianduse vastu,
see

vastas ta, et

järskuja

kirg tekkis

enam üle ei

„Kavatsen sügisel

lähe.

Räpina

aianduskooli minna ja pärast
erihariduse omandamist ha-

kata taimekasvatusega tege-

lema. Maal

on koht

olemas ja

ma-

kuigi torm murdis metsa
ha, saab kännud üles juurida

jakasvanduse rajada, 11 kõnenaabruses Roosoja les mees.
talus kasvatab Taavi Kivistiku Taavi Kivistik juhtis roosi-

elukaaslane Christi Unt

nautlejate tähelepanu alale,

20 aastat

koos elulõngadega ilutsesid.
„Olin poisike, kui siinvanade
õunapuudekände üles juuri-

uhkedroosiistikud

roose.
„Tegelen roosidega
ja

Taavi Kivistik õpetas aiandus-

paljud

Roogoja

nine iludus, on aga Euroopa
Liidus ametliku autorikaitse tan
all.

lõheroosa „Priima".

Taim

-

(tumevioletne,

näiteks oranzhpunane kalevipoeg",
roosakaspunane
..Laulupidu 11, heleroosa „Esto“, karmiinpunane „Kiir“ ja

sem on istutussügavus. Auk
tulebkaevata 50 korda 50 korda 50 ehk pikkus, laius ja sügavus pool meetrit," selgitas

„Valge Uno
on mille
daam"
aretas, ri pikkuseks. Valada neileämKivistikniisama
valge ja saladuslik nagu ber mulda peale ja lilled võiHaapsalu kummitus.
vadki talveunne jääda," õpete,

Ma tu setalitu se ko rra ld a ja-muu sik

RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

Uno ja Aili Kivistiku aretisi:

Foto: Ülle Kask

Viis põlvkonda aednike
dünastiat

elulõngade

Ta llinna 15 Rakvere

denti ja linnapead temal pole,
küll aga tulipunaste õitega
„Matadoor“.
Rosaariumis on ka rohkesti

700 aastat vanas Karla külas

Punased sõstrad

Ploomid

17

Kuulutused

jätkuvalt

üllatun

ja

nuusu-

ja rohin rõõmuga,"

kõneentusiastlik sale naine
rõõmsalt. Tema teksade tagales

taskustturritasidsangapidi

välja

oksakäärid

300

lillede

millel

sin

ja

mese

juures

isa

tööl olles esi-

taskuraha teenisin, 11 ütles ta. Küsimuse peale, kaska
temalapsed

isa elutööd jät-

annabikka kavad, vastas Kivistik, et seda
hooldada. „Mida rohkem ta öelda ei oska. ..Niisugused
tagasi lõikad ja närbuasjad
kusagil üleval kirjas,
ja neid ette ei
nud õisi nopid, sedarikkaliolla

kuningannat

24 h tel 516 4699

roose

324 4473

on

kumalt nad õitsevad," ütles
Teatame kurbusega, et lahkus meie
kallis ema, vanaema ja vanavanaema

LEIDA LIIVA

(24.02.1919-29.07.2015)
Leinavad omaksed

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

~

~~

Ärasaatmine laupäeval, 1. augustil
kell 13.00 Koeru kirikus.

Muldasängitamine
Väike-Maarja vanal surnuaial
Avaldame kaastunnet Ilme Saarele
perega kalli

EMA
kaotuse puhul.
Endised töökaaslased
Turutarest

Kuulutused
internetis:
www.kuulutaja.ee

naine.

Roosigurmaanid

oma

himustavad

aeda ikka lõhnavaid

“Kõige rohkem lõhnaroose.
vad roosa täidisõieline „Gert-

rude Jekyll" ning kollane
„Golden Celebration", tut-

vustas Christi Unt oma lemmikuid. „Ka õrnroosa „Claire
Renaissance" on üks lõhnaroose, kuigi enamik peenra-

roose seda

pole, küll

aga

pai-

laps, lilledega
kes
ema kõrval
tegehakkab kunagi
üles
lema, aga ei
11 lausus mees. Ja kiirustas Roogotea.

keskel

me

Võib

kasvab,

noorem

rooside

ette

tea,

jale, et tutvustadaLätist saabuvatele turistidele elulõnga-

kasvandust.
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ETV 60 Valdo Pant,
Urmas Ott, Mati Talvik ja teised
–

„Jäävad ja pühad mõisted on maa, kus ma elan, ja keel,
mida kõnelen,“ on öelnud legendaarne Valdo Pant läbi
aegade parimaks teleajakirjanikuks tituleeritud Eesti telemaailma kroonimata kuningas. Teisele kohale saab
asetada (eks igal muidugi oma arvamus) kunagise Nõukogude Liidu superstaari Urmas Oti ja auväärsele kolmandale tänaseni ETVs töötava telelegendi Mati Talviku.
–

Ülle Kask

millega algasid kõik tema
„Täna...“ saated: „ Täna 25
aastat tagasi..."

Hion meenutab, et mida Pant
oli läbi kirjutanud, seda jutustas ta peast nii täpselt, et
võis näpuga järge pidada.
Pandil oli fenomenaalne mälu. Ta oli kaadris üksinda,vaid
auaga
käes.
kaardikepp

ditooriumi pinge ei raugenud

kuningast.

hetkekski. Tal oli esmaklassi-

Lõpetuseks pajatas dirigent
Gustav Ernesaks laulupeo et-

line diktsioon, ta võissosistaaga iga nii,
silp oli
da, rääkis
Ta
et kuulda.
võimatu oli

müügile

tevalmistamisest ja koor laulis „Tuljakut“.

ennast televiisori

jõudsid,

olid sama marki kui enamik
Nõukogude Liidu kauplustes

müüdud telereid
KVN-49.
Nimi tuletati televiisorimargi
loojate, Leningradi inseneride Vladimir Kenigsoni, Natan
-

Varšavski ja Igor Nikolajevski

nimetähtedest.
Naljahambad leiutasid tollal
marginimele kohe uue tähen-

duse, mis olevat olnud lühend

venekeelsetest

sõna-

Teleajakirjanike
esinumber on Valdo Pant
Tänapäeval on raske ette ku-

jutada väikeseid kobakaid
pildikaste, mis tollal olid peredes luksusesemeks.

Nüüd

toretsevad elutubades terveid
seinu täitvad suure ekraaniga
LED-telerid või vaadatakse
saateid hoopis nutitelefonist.

sioonis.

proovisaade, oli televiisoreid
ainult 238 kodus. Aasta lõpuks oli aga nende hulk juba
viis korda suurem.
Esimene saatepäev kestis 2
tundi ja 35 minutit. Selle juhatasid sisse teadustajad Ofelia Mikk ja Zinaida Madisso-

va. Seejärel näidati lühiülevaadet Tallinna telekeskuse
valmimisest,
ringvaadet
„Nõukogude Eesti nr 18“ ja
mängufilmi „Andruse õnn“.

Läbi aegade peetakse parimaks saatejuhiks legendaarset reporterit Valdo Panti, kes
on ajalukku läinud Teist maailmasõda kajastanud

saate-

sarjaga „Täna 25 aastat tagasi".
Ene Hion, kellel oli
kirjanikuhakatisena

ajanoore
au
tööta-

aastaid hiljem"; „Kui
kaamerad tööle hakkasid, laskus Pandi suu ette kooguga
mikrofon

nagu

õngekork

ja

Rotaks-R OÜ Välke-Maarjas, Pikk 30
LAOMÜÜK E R soo 17.00
•

•

•

•

•

•

•

•

nud

Josera koeratoit
Josera kassitoit
Loomasööt
Hobuste sööt
Kanasööt
Tsintsilja soot

ta

põlvkondade

silme ees
justkui

Teine maailmasõda
uttu

ajalugulahti kirjutades sõja-

liste ning poliitiliste strateegiate tundmisele ja materjali-

riumi kokkuvarisemist. Valdo

Pant kogus
kui

materjali aga siis.
olid veel elus.

tunnistajad

Ta sai fotosid rindeajakirjanikelt, kes võtsid tema saadetes
ka ise sõna ja jutustasid, kus
kuidas need pildid tehtud

said.

Valdo Pant lammutas ja solvas oma

saates

„Täna

25

aas-

tagasi 11 mõlemat poolt ja
mõtlema selle
sõ-

jas

üle,

et

tähendas inimene vähem

kui sipelgas saapatalla all.

Inimesed hukkusid

igaveseks,

neid justnagu polnud olemas

rahva uudise eetrisse paiskas.

Näiteks kui tuli välja teadustada uudislugu kartulite võtmisest, lisas Ott sellele viimase repliigina: „No vaatame,
kuidas

mugulad

need

siis

muse Enn Eesmaa ees, kui
too nõukogude korrale koha-

selt pidi sügisel oma töötajaid
kartulipõllule saatma. Ott põrutas otse: „Kui mul miski siin
maailmas südamest kallis on,
siis

kolhoosi

kartulipõld.

Ma

meelsasti läheksin ja veedak-

sin seal terve

lasmaale

aga anMarite Kal-

sügise,

name kõigepealt

selle suurepärase

võimaluse."

ma

nud, kuid

Liiduta võit-

see, kuidas sõda

peeti, sõja tegelik

hind ei ole

lõplikult
selge. Ka
Elegantne
jatagasi.
glamuurne
täna, ikka
70 aastat
veel

Urmas

Legendaarne

Ott

Urmas Ott töö-

Ülemus

AKst sel

oli sunnitud

kartulipõllule

minnaei

uhkelt."

MeediakonsultantRaul Rebane

on

Urmas

Otti iseloomus-

tanud kui karismaatilist ja
julget inimest, kellel oli ge-

neetiline soodumus populaarseks saada: „Staariks sünnitakse, selleks ei õpita."
Granti Oid Man

saa.

ku

leppinud,
nii

ei

lööb

ta

teda

tervjuu,

kirves käes. Õnneks
ei löönud, aga ega
isekeeranud kaameratka," Talvik
meenutanud.
jooksul
te
teha noortesaateid. meelelahutust,

on

me

Mati

Talvik

on

pikkade

jõudnud

propaganda-

ja

aasta-

ühiskonna-

elusaateid ning põnevaid ajaloolisi sarju ja pärjatud mit-

tiitlitega.
mete
1985.
aastal
ajakirjanduspreemia.
pälvis
ta
Valdo
Pandi
nimeliseTema
viimane,2007. aastal alustatud sari „Eesti aja lood"

on

toonud mehele kuldmikrofoKaitseliidu eriteenete
ni

ja

medali.

Meediaekspertide

koostatud

teleajakirjanike Eesti

ma

10 pare-

(1928-1976). Urmas Ott
hulka
kuuluvad: Valdo

Pant

Mati Talvik. Rein

(1955-2008),

Karemäe (1934-2014), Vahur
Kersna, Aarne

Toomas Uba

Rannamäe,
(1943-2000),

Enn Eesmaa, Hannes Võrno

teine.
Mati Talvik on öelnud, et

Kasutatud
allikad:
Hion. „ Valdo Pant - aastaid hiljem"
Margit Mikk-Sokk. telestaa-

lähedal ka töölt vallandamine.

Enn Eesmaa

jude

tegi

tallepal-

sõnavõttude ja kom-

1967. aastast.Kauem kui ei

keegi

mentaaride pärast märkuse. praegu on
talenti mujal kasutada, kuna

Oti

teletegemine

tuslik. Varem oli

see

duvaltkollegiaalseni,

töös-

aga tun-

inimes-

tel oli rohkem aega, istuti
kohvikus, kus käis tõeline elu.
„Mõni tegi seal saadet, Valdo
Pantkirjutas teksti, Hardi Tii-

karjääris

dus

Nüüd

Tel: 3120 470 www.rotaks.ee

paistab, siis ta nõustus. Enne
intervjuud võttis ta kirve ja
ütles, et kui operaator keerab
kirvega.
oligi,
sinna,
kaameraJa
kuhu andis
me kokin-

Otile oli diktoriametis üpris ETV ekraanil olnud alates

diktor oli oma ametist välja
Teisalt meeldis inimestele Oti kasvanud.
mängis sõpradega malet.
Urmas
toimus
kelmikas naeratus ja kommentaarid, millega ta järje- murrang 1986. aastal, mil ta Ka telemaja fuajees olidmaei olegi enam
kordse Nõukogude Liidu töö- alustas saatega „Teletutvus“. lelauad.
sellist
koosolemise
kohta."
hiljem
Aasta
hakati saadet
näitama üleliidulises Keskte- Mati Talviku pikka ja kirevaslevisiooni programmis veeja puhta diktsiooni pärast.

sime talle, kuidas see kaadris

viia

on

Talvik, kõige pikema
tõttu Mati
staazhiga teleajakirjanik, on

Anupõllule

■

sihikindlalt külalist
- väita, et ta
endast välja
lurjus, või tõestada, et ta
on ingel. Urmas valdas seda

et Mati Talvik

le-

k

nähtud. Selle zhanri
omapära on, et saatejuht

sügisel mitte keegi

tas ETVs diktorina ja uudiste- Marju Lauristin aga andis Teja Raadiokomitee esimelugejana alates 1979. aastast. hele Enn
nõu Oti
võitis rahva südame selge
Ott

isikuintervjuud pol-

nud Eestis ega Venemaal
püüab

suuretöökoormuse

Nõukogude

sõulikku

ta ei löönud kõhklema ka üle-

Liitlased

seda sõda il-

lussaateid
ja

on

on igavesti tehtud
tehakse edaspidigi, aga

Hagi

varem

parteibossidele teatama,

poleks

rand miljardile inimesele.
palMis oli
Oti fenomen,
jud
küsinud.
Meediaekspert
Sein
öelnud:on„Vest-

Saaremaal kasvavad."
Otil oli kombeks otse öelda ja

olnudki. Neil ei olnud kodu ei
siin ega seal, neil ei sündinud
lapsi.

Pesupulber
Nõudepesuvahend

sime ühe ilusa nurga ja näita-

ja

tat

Josera.

ei olnud nõus. Lõpuks vaata-

vajunud. Sõjajärgse

põlvkonna autorid tuginevad

pani

RQTAKS

misel korrusel.

„Mees rääkis ja näitas meile
seda kõike, aga ütles, et ei tohi filmida. Ma pakkusin, et
võibolla lauda taustal, aga ta

on pealekasva-

Hioni meelest

da koos Valdo Pandiga, kirju- le, mis on tulnud päevavalgeoma raamatus „Valdo le pärastNõukogude impee-

-

rituaalses protses-

tab

Pant

Mees sorteeris konte ja metalli ja makulatuuri ja müüs
need edasi see oli tema teenistus. Kraami vedamiseks oli
tal hobune, kes elas maja alu-

elegantselt, tähendusrikkalt nagu osaleks

mingis

ametlik

pea.

efektseid kõrvalekaldeid. Ta

teevad ikkagi inimesed.

esimene ETV

et lehm hõõrus oma küljed
seal ära ja paks hais käis üle

liikus stuudios

tiivul, aga televisioonisaateid

Vabaduse

omamoodi
sõjas
mees.
natuke põrutada saanud.
Tema majapidamises olid ka
loomad. Laut oli küll selline,

kinni ega vältinudsealjuures

sisse, ei tööta“.

utiili

maja ehitada. Ta oli selline

sellest

Tehnika on arenenud linnu-

1955. aasta 19. juulil, mil toi-

õnnestunud

oma

masrattaid. Ta andis ise

oli

puiestee lõppu klaaskatusega

kiskuda. Tema jutustus pani
hinge kinni pidama. Tema jutu tegelased kutsusid esile siira vaimustuse, kaastunde või
õiglase pahameele. Ta oskas
liigutada oma jutu käigus intriige ja salasepitsustehamjutulesuuna, pidas

Mees

sorteerimisega nii palju raha
et
tal
oli
kogunud,

eest lahti

dest: „kupil, vkljutšil, ne rabotajet“ ehk „ostsin, lülitasin
mus

sed", kuidas 1970ndate keskel

meelelahutussaadet „Palav
puder" tehti.
Üks lugu
oli
Pääsküla
kroonimata
prügimäe

Esimesed televiisorid, mis
1955. aasta jaanilaupäeval
Tallinnas

se telekarjääri on mahtunud
nii mõndagi ja teda on ähvardatud koguni kirvega. Talvik
meenutab raamatus „Telestaaride uskumatud juhtumi-

ütles stuudiovaikuses sõnad,

ja

Mihkel Kärmas.

Ene

uskumatud juhtumised“
„
Marii
Karell.
Urmas “Ott. Teletähe
lugu.
ride
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Vaba aeg

Sagadi puupäevad tutvustavad puuseeni,
puuhoroskoopi ja mullaosakesi
Sel nädalavahetusel, 1. ja 2.
augustil toimuvad RMK Saga-

seenesoki mõistatust ja minna seeneriiki mikromatkale,“

da, milline on sinu sünniajale
vastav puu- või põõsaliik.

di metsakeskuses puupäevad.

lisas Keedus.

Puupäevad pakuvad lustimis-

Mitmekülgse programmiga
tasuta kogupereüritus keskendub tänavu seentele ja üllatab mitme uue atraktsioo-

Uudse võimalusena saab tänavustel puupäevadel läbi
käia mullaosakese avastusrada. „See on nutiseadmega lä-

rõõmu ja huvitavaid ettevõtmisi ka kõige väiksematele.
Lisaks hobukaarikuga sõitmisele saab Tiiu Tagametsa ju-

niga.RMK Sagadi metsakes-

bitav rada-otsimismäng

hendamisel

kuse juhataja Krista Keeduse
sõnul on tänavune vihmane
suvi meelitanud välja põnevaid puuseeni. „Looduskooli
seenetoas jagame teadmisi,
mida saab teha seentega, mis
süüa ei sünni. Igaüks saab
seenepaberist
meisterdada
kauneid kaarte, lahendada

mitmest põnevast nutikast sõues nokitseda ja dendroavastusrajast Eesti eri paigus. pargis oma osavuse proovile
panna käbiviskevõistlusel.
mille kohta leiab rohkem infot veebikeskkonnast avasSel aastal juba 12. korda kortusrada.ee,“ tutvustas Krista raldatavad puupäevad toiKeedus. Lustakaid teadmisi muvad Sagadi mõisakomppakub puuhoroskoop, mis leksis laupäeval ja pühapäepõhineb druiidide horoskooval kell 11-17. Üritus on kõigibil ning võimaldab teada saale tasuta.

-

üks

meisterdami-

19

V

Tapa linna päev
7.- 9. august 201S

Tapa linn

7. august

kodukohvikud, tantsuõhtu Moonclubis

8. august

tegevused alates kell 08.00:
laat, Tapa V Vorstil estival. Eesti V MeistrivõistlusedVorstigrillimises,
mses.
näitused, lastele atraktsioonid. Tapa Trial V. Tapa Rahvaralli,
kanuuralli, jalgpalliturniir,rannavolle jpm

RflD[fD[lD(S)DD®W(S}.

Päeval on peaesineja

Kell 21.00 tantsuõhtumuusikakooli pargis

lisaks taidlejad

ja [EO K«S[?G CSaffijaDcarooä©
Vihma eest kaitsevad telgid!
Peale kella 02.00 afterpartg Moondubis.

9. august
Tapa linna rannavolle turniir ja Tapa Trial V

I ■:»

1
L
1
■
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m
mrtun

POHJAKESKUS

PUBI

m

i

i
m

2

m

UNISTUSTE
HOROSKOOP

1. 3. august kell 18:30
–

Komöödia
(Alla 12a mittesoovitatav!)

l'

aw

2.Z

ÖQ

sm

ee

PULMAKAOS

iSH

1. 3. august kell 20:20
–

Komöödia
(Alla 12 a keelatud!)

ARE

rakvereteater.ee

TAANI AASTA

7.-9. AUGUST 2015
KÄSMU

kell 12:30 FOREST KÄMP / Tantsuklubi. TRADISH (DK) Taani tantsud
kell 14:00 ELEPHANTS FROM NEPTUNE / ARS APTA
kell 15:30 LAURI SAATPALU“Isa tuli koju” Heilo Aadla
-

/

kell 17:00 FOLKMILL 25 / MIKK TAMMEPÕLD
kell 18:30 ESTONIAN VOICES / L`DORADO / Rändteater VABA VANKER
kell 20:00 HUBERT VON GOISERN (AT)

REEDE 07.08

WWW.VIRUFOLK.EE

kell 16:00 DUO MALVA & KIRSIPU
kell 17:00 KUKERPILLID, TIIT KÕRVITS & DAVID O`BROCK
kell 18:30 KRUUV / Rändteater VABA VANKER
kell 20:00 SORTEN MULD ~DK~
kell 21:30 FANTUZZI ~PR~ / MAARJA NUUT
kell 23:00 Hagar esitleb: METSATÖLL / EEVA JA VILLU TALSI
kell 00:30 ASYNJE ~DK~ / TUULELÕÕTSUTAJAD

TAANI ESINEJAD LENNUTAB KOHALE

PÜHAPÄEV 09.08

LAUPÄEV 08.08

kell 21:30 POSÕ / ANU & TRIINU TAUL
kell 23:00 SVARTSOT (DK) / RÄNDAJA
kell 00:30 OORT / JÄÄGERMEISTRID

JUBA JÄRGMISEL

NÄDALAVAHETUSEL!

kell 12:30 TRADISH (DK) VIRUMAA NOORTEORKESTER
/

kell 14:00 NAMGAR (RU) / KAIT TAMRA
kell 15:30 PÖÖRIÖÖ / EHALA, UNT, SAARSALU, LEA &
KAISA KABRAL

kell 17:00 PHONIX (DK) / NION
kell 18:30 UNTSAKAD / Rändteater VABA VANKER
kell 20:00 SVJATA VATRA 10. Juubelikontserdi külalisteks on
POLITSEI~ JA PIIRIVALVEAMETI ORKESTER &
LEA DALI LION
Lisaks mitmekesised laste-, filmi-ja keskkonnaprogrammi tegevused,
meresõidud, ulatuslikud kaubandus-ja toidualad, näitused jpm.

PILETID
PILETILEVIST
JAKOHAPEALT

20
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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

MÜÜA
KÜTTEPUID
(lehtpuu)

KÕIKEGRANIIDIST
OÜ Kivix

•

•

hauakivid ja -plaadid

trepid, aknalauad
köögi töötasapinnad
põranda-, fassaadijakaminaplaadid

7i
mnt
Paide

Kampaania erinevad

traktorid,
haagised,
bussid,
veoautod,
sõiduautod,
TEHNOÜLEVAATUS:

2,20 € /kg
Hakkliha 2,15 €/kg

NB! Hinnad head

tükid

Transpordi

võimalus

Helistada 8-17:00
Tel 5900 0140,

Tel 59 199 330, 53 418 470

www.omaporsas.ee

Eestimaine liha otse farmerilt!

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,

5599 4444

E R 9.00-17.00
L 9.00-12.00
-

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,
324 4463, 502 1746

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,
hooldus, puhastus
Kortermajade ventilatsioonilahendused

mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.
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Ostes augustis õli ja filtri meilt, on

ÕLIVAHETUS TASUTA

ÕLIVAHETUS JA ÕLI MÜÜK

CASTROL,CHAMPION,COMMA, MOTUL
SÕIDU JA VEOAUTO REHVIDE MÜÜK
KLAASIVAHETUS JAAUTOKLAASIDE MÜÜK
REHVIVAHETUS
VEERMIKU JA PIDURITE REMONT
PLEKK JAVALUVELJED

HAMMASRIHMA VAHETUS
PÕLLUMAJANDUS REHVID

e-post: kristo@ehmofix.ee, vaido@ehmofix.ee

Narva tn 39, Rakvere Tel: 56229106, 5269045
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SÕIDUAUTO VARUOSADE MÜÜK
SILLASTEND
MOOTORITE REMONT
PLOKIKAANTE REMONT
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