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Arvamus

Vihakõne ja hoolivus
Lugedes sotsiaalmeediat ja netimeedia kommentaare, tekib

kahtlus, et suur hulk kaasmaalasi on lihtsalt lolliks läinud.
Mis toimub näiteks inimese peas, kes pühapäeva õhtul TV3st
tulevat näosaadet vaadates hakkab juba saate ajal Õhtulehte
või Delfisse kribama mürgiseid, solvavaid ja tobedaid kommentaare? Televiisor pakub meelelahutust, vaata ja naudi,

mida sa pidevalt vingud ja mürki pritsid?
intriigi
Ausalt öeldes on mul
et sellised „vihakõned“
loodud.
Et
isegi kahtlus,
väljaannete

endi

ikka

rohkem

klikke

ja

on

oleks.

see selleks. Tegelikult tahtsin kirjutada hoopis

Aga

ühest sei-

gast, mida juhuslikult pealt nägin ja mis südame tõeliselt

soojaks tegi. Nähtu tõestab, et ei eestlased ega tänapäeva
sugugi hukas.
noored pole

siin toimetuse läheduses seikleb üks musta-valgekirju
kass. Ma pole kindel, kas on kodutu, aga pigem on. Kass on
sõbralik ja seetõttu saab möödakäijailt nii mõnegi pai või
Meil

ta

suutäie.Ilmselt on tal juba teatud „püsitoitjad“.
Hiljuti nägin üht koolipoissi, pealtnäha
10-12. kassiga
nii

suhtlemas ja teda silitamas. Noormees võttis, kujutate ette!,

Tuleva aasta riigieelarve toob

veelgi suuremas hädas.

Elamusi ei loo Kultuuriminis-

kultuurirahvale mitmeid olu-

Valitsus andis kultuuritööta-

teerium, veel vähem ametis

lisi ja häid uudiseid. Ehitustööd käivad korraga kahes
teatrimajas, Tallinnas nukuteatris ja Viljandi Ugalas.
spordirajatised,
Uuenevad
millest osa on pälvinud ka
meedia teravdatud tähelepa-

jate ja treenerite palkadeks
täiendavalt 2.2 miljoni eurot.
valdkondades ei toimu min-

olev minister. Küll aga saame
luua uusi võimalusi nende
tekkimiseks. Kasutan juhust,
et soovida kõigilt loovisikutelt

gisugust

ja nende

Pangem tähele

palu-

või

kassile mõeldes. Võinuks ju osta endale kom-

energiajooki,

lasta mõnel „parmul“

aga ei, tema kulutas
mi

oma

suitsuja õlut tuua,

taskuraha kassile.

Nii kaua kui meil on süda õige koha peal, ei juhtu meie rahvusega midagi. Sellel poisil igatahes on.

esindusorganisat-

sioonidelt jätkuva konstruktiivse dialoogi hoidmist õiguslooja ehk ministeeriumi-

tuuritöötaja palga alammää-

ra Kultuuriministeeriumi al-

ga.

lasutustes tõsta 13,5% võrra.

Mul on hea meelt, et loojate

Seega, kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumtöötasu võiks täistööaja korral olla
830 eurot kuus. Sama prot-

endi poolt aastaid aetud ja
2016. aastast reaalsuseks saav

soovin,
Sirgkonkurentsivõimeline.
Kultuuriministrina
et
kultuurirahva
töötasu
oleks

sendi võrra kasvab ka kõrge-

hendab

see

jõudmistEesti

Palgatõusuootus

on

vähendada nii,

tukaja ning laiemat arutelu
loometöö olemuse üle. Kul-

astuks ühte

jalga

tentsiaalsed, ja tihti nad seda

satsioonides nagu ERSO, rahvusooper või rahvusringhää-

kalt,

alammäärast kõrge-

ma vaadates, otsides kompromisse.

huldaksid

sest

kõiki,

iga

orga-

mistel saavutatule avaramalt

jat. Kultuurirahvale tähendab vaadatesoluline silmas pidaalgaval aastal kärbet 1.4 da, et vabanev ressurss jääb
see

PS: Hulkuvate loomade toitmineja sellekaudu nendepaljunemisele kaasa aitamine on muidugi taunitav. Aga see on
hoopis teine jutt, mis antud kontekstis ei puutu asjasse.

ehk 55 inimese võr-

protsendi

ra. Kärbete
või

tegematajätmine
juhul

Indrek Saar
kultuuriminister
~ ~~ ~ ~

~~ ~~ ~

~

~

~~ ~~ ~ ~

~
~~

~
~~~

~ ~~

~~~
~

~

~

~ ~~

~

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

~ ~ ~~ ~ ~

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

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

~~

~~ ~ ~ ~ ~ ~~

~

~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~ ~~

~ ~~

~ ~~

~ ~ ~~

~~

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

~

~ ~~~

~ ~~ ~ ~ ~~

~ ~~

~~ ~

~

~~~~~~~~~

~ ~ ~~ ~

~~

~ ~ ~ ~~

~

~ ~

~~

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

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

~~

~

~~

~ ~~

~~

~~~~~

~~

~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~

~~~~ ~ ~ ~~ ~ ~

~

~~

~

~~~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~

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

~

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

~ ~ ~

~ ~ ~~~

~ ~~~

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

~

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

~ ~~
~

~ ~~
~ ~~

~~ ~~ ~ ~

~ ~~
~~ ~~ ~ ~

~ ~~

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

~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~

~

~ ~~~~ ~~~ ~~ ~

~

~ ~~~ ~

~ ~~~~

~ ~ ~~ ~ ~

~

~~~

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

OÜ Benexon
Tel 523 8332, Õ23 8323
Faks 433 3130
silver@benexon.ee
www.bcnoxon.oc

Väljaandja:
AveC Kirjastu se OÜ
Vilde 6a, Rakvere, 44310

Te lefon 322 5090
to im e tu s@kuulu taja .ee
rekla a m@kuulutaja.ee
www.ku ulu taja .e e
Pe atoim e taja
Ka trin Kivi 322 5090
katrin .kivi@kuulu taja .e e
Te gevtoimetaja
Aivar Oja p e r v 322 5092
a ivar@kuu lutaja .e e

Müügiko nsultan t
Ka iri Kreis
322 5091
kairi.kreis@ku u lu taja .e e
Kujundus/külje n dus

e-postiga ku ulu tu s@kuulu ta ja.ee.
Kuulutuste eest o n võima lik tasu
d a p angaü lekan dega. Kuulutus ilmub reed eses leh es, ku i ülekann e
on jõu d nud Ku uluta jap an gaarvele neljap äeva kella 11.00
-

tekkivateks ümberkorral-

dusteks. sealhulgas töötasudesse.

päästa. aasta-paari-kolme
oleksime sel

lubatud

suunata tööjõu vähendami-

edasilükkamine meid ei sest

pärast

on

asutustesse. See

Lk

Kuulutaja ilmub re e de ti.
Trükk: Prin tall AS
Trükiarv 15 000
Toimetus avatud
E-R 9.00-17.00
Ku ulu tusi sa ab toim etusse
edastada ka telefonil 322 5091 võ i

valikutes ikkagi iseseisev.

Ometion eelarveläbirääki-

-

kaminapuude
pakkimiseks

Re n e e Ko it
Marim a i Ke sküla
reklaam@kuulu ta ja.ee

Mul ei ole vastuseid,
nisatsioon
on oma seesmismis ra-

saavat tööta-

riigilt palka

750

üheskoos probleemidele sil-

mat palka?
tes

rahvast

ongi, saab rääkida tasakaaluüksteist ära kuulates,

Mis saab neist kultuuri-

praegu

mahub tuleval

üksjagu palju

on

töötajaist, kes teenivad juba

üleüldise

tuuripoliitilistest

kollektiivides või suurorgani-

tööealise elanikkonna vähenemisega. Ette antud protaastal

kõigiti

valikutest,
mis sageli tunduvad eksis-

arvu ling.

et riigiaparaat

niku- ja kirjanikupalk on teki-

põhjendatud ka meie tipp-

ga:

litsussektori töökohtade

loomeliitude makstav kunsttanud ühiskonnas elavat vas-

tä- ma kutsekategooria noortetpalganumbri reenerite töötasu toetusfond.

jooneliselt väljendudes

sendi sisse

Aivar Ojaperv

palgafondi kasvu.

Meile antud lisaressurss võimaldab kõrgharidusega kul-

nu. Algab kauaoodatud filmi-

ne

pool-hulkuvale

enamikus

-

fondi pilootaasta. Põletavaim
küsimus on aga kultuuritöötajate palgatõusu vajadus.
Iga kultuuritöötaja väärib
headpalkaja tööd erialal, mis
teda tiivustab ja inspireerib.

keskmiseni.
oma kotist kassitoidu
hakkas sealt loomakasele
Riigisektori
kokkutõmbamikesi poetama.
otseselt seotud tööealiHetk varem nägin sama poissi poest väljumas. Ma olen se elanikkonna
vähenemisepea-aegu kindel, et kassitoitu ostis ta spetsiaalselt sellele
juba uuel aastal tuleb vapaki ja

r vöTkkotid i

Kultuuriloojate aasta

JUHTKIRI

~

Kuulutaja toimetus ei vastuta
kuulutuste sisu eest.
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Uudised

Võrukesed tundsid Grossi
Toidukaupade vastu elavat huvi
Esmaspäeval Võru Kagukeskuses avatud Grossi
Toidukaupasid külastas
esimesel päeval üle 2000
ostja. „Nii palju inimesi
pole avamispäeval meil kunagi olnudki,“ tõdes jaeketi omanik Oleg Gross.
Aivar Ojaperv
..Seejuures

oli

avamispäev

kaubanduse mõttes ebasoodus: oleme püüdnud oma
uute kaupluste avamised sättida palga- ja pensionipäeva
järgsele ajale, kuid seekord

läks teisiti.“jätkas Gross. „Sellele vaatamata oli külastajaid
kulinaarköök. Me ei kaotanud

line kaup lisab omapära ja

uut maitset."

mispäeval ja hiljem need tõusevad. Kinnitan, et nii see po-

kauplus esimesel töönädalal
silma asjaoluga, et jaeketi

seda ära ja nüüd on paralleelselt müügis nii kohapeal val-

Kõnealuses

le: nii meie enda kontserni

mistatud kui ka ettevõtte n-ö

naartsehhis on tööl neli ini-

omanikfirma

peaköögis Lepnal valminud

mest. „Nad oskavad kokku

dang

kulinaartooted. Kui asi toimi-

panna ka külmlaudu. Tulevi-

müüki ka edaspidi. Nagu olen

ma hakkab, siis on täitsa mõtlemise koht; võib olla tasub

kus saab nende toodangut
tellidaka Virumaale."
„Väga soojalt võeti meid vastu, minuni jõudnud tagasisi-

öelnud: mul on väike missioon harjutada inimesi taas

ootamatult palju.“

Grossi

sõnul paistis

Võru

Elektra
omatoodangu vastu tunti
suurt huvi. ..Meie kulinaartoodete ja lihasaaduste osakaal oli ostukorvis suur,“ kinnitas ta. ..Võru kauplus on
meie jaoks teatud mõttes eksperiment. sest seal oli juba
OG

enne seda, kui meie sellega

opereerima hakkasime, väike

ka teistes meie keti suurema-

tes kauplustes kohapeal kulinaariaga tegelda. Ilma valehäbita julgen tunnistada; väi-

ketootmine ja käsitöö erineb
suures tsehhis toodetust, sel-

Võru

kuli-

sealiha kui ka muu omatoo-

jääb sama

hinnaga

toodetud sealihaga,
sest see on kvaliteetne ja

Eestis

de oli igatahes positiivne," li-

maitsev."

sas Oleg Gross veel. „Ainus,
mida ostjad kartsid, oli see, et

Võru Kagukeskuse Grossi Toidukaubad on avatud kella

hinnad on soodsad vaid ava-

8-21.

Grossi Toidukaubad avati Võru Kagumarketis, mis on linna
suurim ostukeskus.
Foto: Kagumarket

8. NOV
12.00-15.00
ELAMUSTEROHKE PEREPÄEV PÕHJAKESKUSES!
12.00 Perepäeva avamine ja tervitus isa ja Rakvere
linnavolikogu esimees Toomas Varek
-

VAHVAD TEGEVUSED JA TOREDAD ESINEJAD:
Isadepäeva kaartide ja helkurite meisterdamine | fotolavastus | lõõtspillimäng | lego robotite valmistamine ja
3D printimine | näomaalingud | maitseaineriiulite ja tööriistakastide meisterdamine koos JELD-WEN’iga |
Esteetika-ja tanstukooli tantsulapsed | BC Tarvas näidistreening ja vabaviskevõistlus Sportlandi auhindadele |
sportlikud täpsusmängud Rademari auhindadele | kepikõnni õpetus | Tapa Poksiklubi näidistreening |
Võitlusklubi Wadokan õpetus| Eesti Taekwondo Liit | Rakvere Bowling | Rakvere Spordikeskus | Kadrina Keskkool
Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondis | palju mänge ja üllatusi kogu perele!

15.00 Fotojahi “Paps ja laps” autasustamine

TULE JA TÄHISTA ISADEPÄEVA PÕHJAKESKUSES!

ISADEPÄEVA PAKKUMISED 2.~8. NOVEMBER
www.pohjakeskus.ee

|
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Tasub teada
MÕNE REAGA

Õppused Kilp 2015 täitsid eesmärgi
Möödunud nädalavahetusel
toimus ühisõppus Kilp 2015.
„Õppuse käigus harjutati ühtse juhtimisskeemi alusel tegutsemist, info liikumist üksuste vahel, objektikaitset,

reageerivate üksuste julgestamist ning koostegevusi erine-

vatel sündmuskohtadel. Kokku toimus kolme päeva jook-

sul 11 erinevat harjutust." sõnas prefektVallo Koppel.
Koppeli

sõnul

täitis

õppus

eesmärgi ning kolmepäevase intensiivse harjutusega jäid

TARBIJA, PANE TÄHELE:

kui palju maksab telefonikõne tegelikult?
35aastane Tiiu otsustas optimeerida oma igapäevaseid kulusid ja selle käigus
vaatas ta muuhulgas üle ka
mobiilioperaatorite paketipõhised hinnad. Parima
pakkumisena sai tai Elisast 2eurose paketi, mis sisaldab 1000 kõneminutit.

kõik osapooled rahule. „Iga harjutuse raames kinnistatakse

varasemaid oskusi, kuid õpitakse ka midagi uut. Samuti toovad õppused välja võimelüngad, mille parandamisega saame
kohe tegelema hakata. Meie ülesandeks on tagada kõikide
inimeste turvalisus ning selleks on regulaarsed õppused vajalikud, 11 ütles ta.

Õppuse käigus oli osaliselt häiritud liiklus Jõhvi linnas. Samuti toimunus erinevaid sündmusi ka Jõhvist väljas. „Täname kõiki Jõhvi linna ja valla elanikke mõistva suhtumise eest
ajutistesse ümberkorraldustesse, 11 sõnas Ida prefekt.

“Ma olen hästi rahul kogu õppusega. On tekkinud sünergia ja

hea tahe partnerite vahel koostööd teha,” ütles Kaitseliidu
ülem brigaadikindral Meelis Kiili. 11 Selline õppus annab lisavõimalusi ametkondadele koostööks. Me ei tee mitte üksteise
tööd,Häirekeskus
üksteist,”
jaPäästeameti
sed,
vaid täiendame
Kiili.
Ida lisas
osakond.
kaitsel-odI ametnikud, prefktui

Ühisõp usel

Liitlased tutvustasid rasketehnikat
Oktoobri lõpus toimus 1. jalaväebrigaadi Tapa linnaku lennuväljal siin paikneva USA üksuse rasketehnika tutvustus.
Umbes 70 autojuhikursusel õppival 1. jalaväebrigaadiajateenijal oli võimalus lähemalt tutvuda nii tankiga Abrams M1A2,
jalaväe lahingumasinaga Bradley kui ka evakueerimistankiga
M88. Soovijad said sõidukites sees istuda ning kogeda ka sereisija silmade
välja näeb. Lisaks
da,
kuidas
sõit tankiga
läbi
ningliitlased
autojuhtidele
tikul
tutvustasid
näitasid
rasketehnikatulevastele
suutlikust
keerulisemal liikurite
maas-teh-

nilisi
Ajateenijate

parameetreid.

sõnul oli tegemist väga põneva üritusega, eriti

hinnati võimalust ise sõidukites kaasa sõita. Lisaks
kaitseväelastele ning liitlastele oli sündmust kajastamas ka

kõrgelt
ETV

Ringvaate meeskond,

kes samuti tankisõitu proovis.

Kuulutaja

Elion) on kõneside vahendaja, vastutab teenuse osutaja

teenusnumbritel

mine.

infotelefonil
Haigekassa
16363 (välisriigist +372 669
6630) helistades kehtib ope-

raatori hinnakirjapõhine tariif. Liini info on kirjas tegeli-

Katrin Kivi

kult ka haigekassa kodulehel
https://www.haigekassa.ee/
et/haigekassa/meie, aga kas

„Mul oli vaja helistada Haigekassasse ja uurida, kuidas
täpselt on asjalood rasedate
ja ravikindlustusega, 11 rääkis

kasutajad selle ka üles leiavad? Suurelt reklaamitud in-

fotelefoni numbri kõrval selline info aga puudub.

Tiiu. ..Puhtjuhuslikult logisin

end pärast kõnet Elisa iseteenindusse ja vaatasin kõnesaldost, et kõne kestis 5,45 minutit ning selle maksumuseks
oli märgitud
1,34 eurot.
Omast arust on mul 1000-minutiline pakett ja Haigekassa
infoliini pidasin ma tervest
mõistusest lähtuvalt tasuta

kõnesid ei arvestata tasuta
kõneaja hulka, 11 kommenteeris Elisa suhtekorraldusjuht
Marika lühidalt. (Kuulutaja

otsusest; kehtida võib tavahind, eritariif või on helistamine tasuta.
800-teenusnumbrid
kujul

infoliiniks. 11

saatis probleemile lahendust

8002xxx

Perearsti

polnud välja lugeda, et tege-

mist on tasulise liiniga. 11 Infotelefon 16363 on muide ka ai-

telefoninumber, mida
Haigekassa oma kodulehel
avalikult eksponeerib.
Selgub, et Haigekassa osutabnus

ki oma teenust tasuta ehk te-

ma ei teeni infotelefonile

16363 vastates midagi. Kõnealuse tasu kasseeris enda arvele hoopis telefonioperaator.

..Eritariifsete numbritele helistamine või sõnumite saatmine on reguleeritud eraldi
hinnakirja alusel ning neid

1220

nõuandeliin

annab nõu meditsiinilistes
küsimustes. Ka seda nõuan-

deliinirahastab Haigekassa.
Lauatelefonilt helistades on

..Helistasin tarbijakaitsesse, 11 otsides Elisasse e-kirja, sellele
jätkas ta, „sest mitte kusagilt

pakutava

teenuse kvaliteedi ja sisu eest,
kaasa arvatud pakutavast teenusest ja eritariifist teavita-

vastanud suhtekorraldaja ei
pidanud vajalikuks oma perenime avalikustada toim.)
-

-

8009xxx

helistaja jaoks esimesed 5 minutit tasuta (välja arvatud
Starmani ja Tele2 võrgust,

kust helistades on kõne kohe
Mobiiltelefonilt
tasuline.).

või

helistades tasub helistaja „pa10-1 Ikohalised rahvusvahelimustvalgel hinna
Haigekassast
- nii seisab
saased 800ga algavad numbrid - ketipõhise
helistamine tasuta (näiteks detud vastuses ja nii inforkasutavad selliseid numbreid meerib ka naishääl kõne alguses.
pangad toim.).
900-teenusnumber
kujul Tegelikult tuleb seda mõista
900xxxx 9009xxx
helistailmselt kui „minutipõhist hinda", sest nagu käesolevast armine eritariifiga.
Neudorf rõhutas, et Eesti Tetiklist selgub, pole „paketipõlekomi veebilehel on kõnepahine 1000 minutit 2
eest 11 ja helistamine lühikettide hinnastamise tingimustes sellele tähelepanu junumbrile üks ja
asi.
hitud. et pakettide kuutasus Kuulutaja tegi ka vastava katsisalduva kõnemahu hulka ei
15sekundilise kõne
arvestata kõnesid eritunnuseest lisandus meie paketipõhisele telefoniarvele senti.
tusega võrkudesse ja kõneteenusnumbritele.
Lisaks selgitas Neudorf, et kuna Eesti Telekom (EMT ja
11

-

Kuidas käsitlevad seda
teemat teised mobii-

-

-

lioperaatorid?
Eesti Telekomi (kaubamärgid
EMT ja Elion) meediasuhete
juht Raigo Neudorfi selgitas,
et Eestis on avatud terve rida
erinevaid
kõneteenuse
numbreid,
sel kehtivad
millele
eritariifid.
helistami-

Kõneteenusnumbrid on;
3-5kohalised lühinumbrid
kujul lix Helistamise
19xxx.

hind sõltub teenuse osutaja

euro

sama

se

ning
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AlEaaJtosInis
rõdu Maasi il
Altnxdi

®

I

Okkü. Afcepii. vciMKiieBie

diijkuuiib

AknaKcxkus ÖL

www.aknakeskus.com
Lääne-Virumaal: 51 50 996

marko@aknakeskus.com
■Y t: ■

UKSEKESKUS
-

-

-

-

-

ai 83 €
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Tasub teada 5

Kinnipeetaval peab olema aega vabaduse
ja täiendava vastutusega kohaneda
kuidagi jälgida, et tagajärjeks

See tõenäosus on üsna suur.

ei oleks inimese hukkumine?

Kui huvitatud on kohalik
omavalitsus endiste vangide
vastuvõtmisest ja majutamisest. Kõigil on probleeme

Kui vabanenul pole kuskil
magada, tal pole raha, et süüa
pole pikemas
osta, ja kui tal
perspektiivis
töökohta,
siis on

Üks asi on käitumise jälgimine. teine asi on, et peame ikkagi proovima neid inimesi

küllaga ja keegi ei rõõmusta

kõrval

nende tuleku üle?
Ega kohaliku omavalitsuse
roll olegi rõõmustada või kurvastada. Need inimesed on

tulla.

omavalitsuse jaoks reaalsus

nagu ka teised raskes sotsiaalses olukorras olevad ini-

Kaius Mölder

mesed. Loomulikult on oma-

Taolises käitumises, kus soo-

inimese enda vastutus, mis
egateame
tööd,ka,
edasi
elukohta
saab. Me
siis
on
mil-

ritatakse uus kuritegu, pole

tõesti väga keeruline hakka-

ees, kas

ole
lised

on

põhimured,

ma

ja

kui

ei

on

midagi uudset, sest vanglas
saada. Eestis
mitu miton soe ja turvaline ning ei pea tetulundusühingut, kes pakutegelema eluliste probleemivad endistele vangidele vabaJustiitsministeeriumi
dega.
kriminaalpoliitika osakonna
aitaanalüüsitalituse juhataja Jako vad asjaajamises ja
toeks.
Salla selgitab, kuidas riik toeinimene seda ei soovi, siis
tab neid pikalt kinni istunud
ta omapäi.
vange, kes ühel ajahetkel peaKas ministeerium peab sta-

tahtlikku abi. Tugiisikudon
Kui

jääb

vad astuma nelja tuule poole.

Eestis on mitu tuhat vangi,

tistikat, kui palju on vanglast
otse tänavale sattunud ini-

kes pääsevad ükskord vabamesi? Kas selliseid inimesi
dusse. Millised on variandid üldse
on?
edasiseks, kui inimese selja Kindlasti on, aga enne veel,
taga vanglauksed sulguvad ja kui inimene vabaneb, teavita tavaellu tagasi pöördub?
Eestis vabaneb vanglast aastas umbes 2500 inimest. Loomulikult on nende hulgas iga-

tab vangla kohalikku
litsust, kust isik pärit

suguseid inimesi, kes on
kandnud erineva pikkusega
vangistusi. Esimene eristus,
mille teeme, on ennetähtaegkaristusaja
et
seltneid
vabastatud
võib enneisikud,
kelle
otsustanud,
suhtes

on

lõppemist
lähevad

Nad

kohus

vabadusse
lasta.
kriminaalhool-

daja järelevalve alla,

kes kont-

rollib nende käitumist japatuge, et vabaduses paremini hakkama saada. Selliste
kub

inimeste osakaal praegu

on

kõigest 20-25 protsenti. Enamiku vangidega viiakse vang-

on.

An-

teada, et selline isik on
nüüd vanglast lahkumas, tal
pole elukohta ning palutakse

aidata see leida. Paljud vabanenud lähevad otse kohalikku omavalitsusse ja küsivad,
kas on midagi pakkuda. Kui
suurematel omavalitsustel ei

ole anda korterit või ühiselamupinda, siis jääb ainsaks variandiks kodutute

varjupaik.
Samas vabastatud sinna min-

inimesed,
lähedased
ei soovi.
Teine võimalus
kui need
on
olemas on. Halvemal juhul
minnakse oma kuritegelikust
ringkonnast pärit sõprade
juurde. Kindlasti on olemas
selliseid inimesi, kellel ei ole
mitte kuhugi minna ja kelle
võimalused on suhteliselt
na

las läbi ettevalmistavaid tege-

vusi elus toime tulemiseks,

aga kui vangla uks

takse

omava-

on inimese
siis on

selja taga sulgunud,

valitsusametnikud dilemma
anda see koht vanurile, invaliidile või lastega üksikvanemale
neid raskeid
-

valikuid peavad nad igapäe-

vaselt tegema. Samas on seaduses kirjas, et omavalitsusel
lasub kohustus tagada elukoht. Tänasel päeval see süsteem aga ei toimi nii hästi,
kui peaks.
Kui inimene tuleb vanglast
välja ja tal pole kuhugi minna, siis kui suure tõenäosusega ta paneb toime uue ku-
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üsna turvaline.Ka

tunduda

et isikud,
vanglast
vabanevad
ilma

statistikas

kajastub,

kes
kriminaalhoolduseta, panevad kiiremini

rohkem
toiSee ongi
vanglasüsteemi
hetkel üks
suuremaid probleeme. Samas
me

ja

kuritegusid.

uusi

ei saa me rääkida sadadest
inimestest, kes näevad ainu-

kese lahendusena sooritada

metatud

on
sellisesnõndanirattas. Enamiku va-

banenute huvi pole siiski

vanglasse tagasipöördumine.

Kas

sellise lootusetu olukor-

ra vastu on

välja

mõeldud

mingisugune tegevusplaan?

Kas

on

võimalik endist

vangi

—
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Lotta voodi+laud+riiul

Seda

ra-

sooritanud isikute puhul ning

nende suhtes, kes on kordu-

Kas

uus

see on

kedagi

va-

aidata ei saa?

valt kuritegusid toime panSunniviisiliselt ei saa tõesti.
nud. Samas ei lahenda see Meie roll on motiveerida iniaga

elukoha

ja majanduslikke
on mi-

nisteerium kutsunudellu

mesi. näidata, miks just selline võimalus on nendejaoks
parem kui uuesti vanglasse

kus ühelt poolt minek või kodutute öömajas
teenust ja viletsat elu elada. See tegevus

pakume tugiisiku

teiselt poolt

proovime

Eesti hakata pakkuma ka
jutusteenust.

üle

ma-

Lisaks kohali-

algab

juba

mitu kuud

enne

isiku vanglast vabanemist:

tutvustame erinevaid võima-

kele ja neile omavalitsustele, lusi, samuti tutvume riskidekes on hädas, proovime leida ga. mis isiku vabanemise järel
igasse Eesti paika sellised võivad kaasneda. Siin näeme
majutusasutusi, kuhu saaksid potentsiaali, kuidas uusi kuri-

minna kinnipidamiskohast

tegusidära hoida.

ki nii ranged ja paindumatud kui antud tekstist
võis ilmneda. Tema vastus on alljärgnev.
„See saab olla nii vaid ennetähtaegselt vabastatute
puhul, kus inimene võtab endale vabatahtliku kohustuse elada teatud kohas (kus saab ellu viia kriminaalhooldust). Aga see ei pea olema siiski sama
omavalitsus, kus ta enne elas, kui ta näiteks on
saanud töö- ja elamiskoha kuskil mujal. Kriminaalhooldusaluste puhul saab elukohta ka muuta,
kuid selleks peab kriminaalhooldaja/kohus vastava muutuse kinnitama. Kohtu poolt kinnitatud
elukohas tuleb isikul elada nii kaua, kuni kestab
tema kriminaalhooldus (enamasti karistusaja lõpuni).
Ilma kriminaalhoolduseta vabanenud on täiesti
vabad minema kuhu iganes ja millal iganes.”
Aivar Ojaperv
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sellise

programmi,

hele, kes

ja

et lisanduvad Tal-

on

vahemik 10-100 inimese va-

see

loodame,

me

probleeme. Selle jaoks

gasi pääseda. Pigem jääb

tus avatakse kohe Pärnus

aidata. Jälgimise puhul on linn ja Lõuna-Eesti. Ida-Viruseadusest tulenevalt karistuskahjuks seni
maale pole
järgne käitumiskontroll, see leidnud majutusteenuse pakon midagi kriminaalhoolduse kujat, kuigi probleem
seal
laadset. Kohus otsustab, et suur. Mõne nädala jooksul
kui inimene on oma karistuse tuleb selle kohta
hange.
jääb
ära kandnud, raskema
kas ta siis
ikkagi täiesti
kendatakse
kuriteo

uus kuritegu, et vanglasse ta-

Selline arusaam tekkis Kuulutajal, kui vestlesime
ühe Lääne-Viru ettevõtte esindajaga.
Lugu lühidalt järgmine. Jõhvi vanglas kinnipeetav
mees, kes oli ilmselt n-ö vabakäigurezhiimil, käis
väljaspool vanglat tööl, olles ametis ühes puiduettevõttes. Mees oli mingi rumaluse tõttu vanglasse
sattunud, aga oma eksimusest aru saanud ja tööl
käies ära õppinud ameti, omandades korraliku
kvalifikatsiooni. Nii tema kui ka tööandja olid rahul.
Vanglast vabanedes pidi mees aga kindlasti tagasi
minema Võrumaale, kus ta enne vangiminekut oli
elanud. Mees olla tööandjale kurtnud: mida ta seal
Võrumaal teeb? Tööd pole, on vaid halvad viinameestest sõbrad. Ta tahtnuks ka oma pere meie
kanti kolida ja n-ö puhtalt lehelt alustada, seda
enam, et töökoht oli olemas, aga ei tohtinud.
Jakko Salla sõnul ei ole nõuded elukoha kohta siis-

Rakveres Vaala keskuses
1

võib

Esimene selline majutusasu-

MIKS PEAB VANGLAST VABANENUD ISIK KINDLASTI KODUKOHTA TAGASI MINEMA?

Mööblisalong

MRRBERG

see lootusetuvanglakeskkond
olukord. Selle

vabanenud,
vajavad. Seal neid
rohkem
nõustataks ja toetataks.

kesda kõige

riteo?

piiratud.

setsunivlet bahlik,

Oktoobri keskpaigas juhtus Rakveres bussijaamas
õõvastav lugu, kus 65aastane mees tungis 71 aastasele
naisele noaga kallale. Põhjuseks oli soov vanglasse
tagasi minna, sest mehel
puudus nii elukoht kui ka
sissetulek, et eluga toime

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

131
Lotta nari

Lotta pikendatav voodi

Creativo 380x170

2-poolne, paksus 20cm

Sami voodid

alates

129€|
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TAAVI PERTMAN: tuleb õppida võtma vastu tänu
Mõned kuud tagasi kirjutas Kuulutaja sellest, et finantsportaal RahaFoorum.ee annab välja 821,94eurose stipendiumi ettevõttele või inimesele, kelle hea finantsnõu
on kaasa aidanud mõne konkreetse inimese rahalistest
raskustest ülesaamisel. Mis sellest ettevõtmisest sai?

diumi. Sellega ütlevad nad sikomplimentide
tänada.kasuksArvan,õppida
vastuvõtmist.
et eestlastele
tuleks
tänu
ja

ühisrahasspetsiaalselt
tusele, 11 selgitas Pertman.
„Käsitleme seal investorite
seas sagedamini ettetulevaid

Mõistan,

küsimusi ja ootame neile vas-

suliselt,

ei

et

inimestele

taha

võimalust

et

me

ei oska seda

on

midagi
pigem
vaikusega."
hästi,
skiitu
siis
näitab
keskmine
eestlane
oma
heak-

juhul loodan,

„Võitja selgitame välja 14. novembril ühisrahastusteemali-

lemused.
„Tähtajaks reageeris 37 inim-

sel koolituspäeval.“ ütles Ra-

est, kes kokku esitas 20 kandidaati,"
ütles
Pertman.
„Zhürii valis välja 13 paremat,

ja fi-

ga saab tutvuda RahaFoorukoduleheküljel

mi

foorum.ee, valides

www.raha-

menüüst

sel

kes pääsesid edasi publikuhääletusele. Tänase seisuga on kandidaatidele toetuseks hääle andnud üle 450

„stipendium“.“

inimese."

Stipendiumist

Pertman leidis, et esimese
korra kohta on ettevõtmine

Augustis kutsus

Pertman inimesi tunnustama neid, kes

on lahkelt

jaganud

nõuan-

deid ja aidanud ka finantselujärge parandada. Kandidat-

uuri seadmiseks tuli anda kir-

jeldus,

millist nõu saadi

ja

millised olid konkreetsed tu-

läinud,
siiani hästi
plaanib
stipendiumi
ka ja
edas-ta

pidi välja anda.
„Minu jaoks on veidi üllatuseks või pettumuseks
eestlaste tagasihoidlikkus/ 1

korral

vääri

ei

järgmi-

ja

teiseks

juba

vaks kedagi tänada,

on

kes

ka rohkem kandidaate,
julgevad ja

oskavad seda

tänu vastu võtta."

Koolituspäevast

Lisaks sellele, et 14. novembril jagatakse Hotell Euroopa
konverentsisaalis

välja

sti-

tuseid oma ala parimatelt
praktikutelt. 11

Lisaks Pertmanile endale
jagavad oma teadmisi ja
kogemusi Martin-Leo Kisand.

au-

ja blogija
Roosaare,
saamise
laakõpiku
„Rikkaks
11
tor

Naisinvestorite Klubi üks

InvesteerimisraasaatejuhtKristi Saare,

asutajatest,

dio

blogija ning

InvesteerimisTauri Alas,
ettevõtja ja investor Peeter

raadio

saatejuht

Pärtel.Maksuteemadel
palutud

toimub seal ka

pendium,

koolitus ühisrahastamise

valdkonda

puudutavatel

tee-

madel.

on

„Tegemist
minule teadaolevalt Eestis esimese sellise
üritusega,

rääkisPertman. „Üsna mitu
kandidaati on öelnud, et nemadkindlasti

et

on rohkem inimesi, kes esiteks võtavad vae„Igal

nantsspetsialist Taavi Pertpraegugi
man. „Oma
võib veel
anda.hääle
Kandidaatide-

end

eriti teha, sest tavaliselt, kui

Katrin Kivi

haFoorumi omanik

anda

mis keskendub

stipen-

rääkima

Margus

on

Jõe-

ma advokaadibüroost Glimstedt

ja

Krista Teearu Pilve-

büroost.
Taavi Pertman: “Mulle
meeldib ühisrahastuse juures
see, et suhteliselt odavalt on
võimalik saada investeerimise
kohta õppetunde.”
Foto: erakogu

Kogukondliku turvalisuse
väikeprojektide programmist sai toetust üheksa projekti
Lääne-Vimmaa

maavanem

kinnitas kogukondliku turva-

lisuse 2015. aasta väikeprojektide toetusprogrammi vahendite jaotuse.
Täies mahus toetuse

järgmised taotlused:
MTÜ projekt ,,Vao
nutikas videovalve" summas

MTÜ Aasukalda Priitahtlik
projekt
Päästekomando
..Päästekomando reageeri-

2000 eurot.
MTÜ Virumaa Reservpääste-

rendamine"

Parem Vao

said

rühm projekt ..Virumaa re-

järgmised taotlused:

servpäästerühmale reklaam-

Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing projekt ..Päästetehnika
Võsu päästjatele" summas

telgi ja lippude

931 eurot.
Vinni Vallavalitsuse projekt

..Vinni

valla

vabatahtlike

päästekomandode

reageeri-

misvõimekuse tõstmine summas 1500 eurot.

mis-japäästevõimakuse suu-

summas

1452

eurot.
Tapa Lastekaitse ühingu pro-

soetamine"

summas 975 eurot.
Simuna VabatahtlikuTuletõrje Seltsi projekt,.Vabatahtlike

jekt

„Turvalisus=rahulolu“

abipolitseinike

pädevuse

tõstmine" summas 2018 eurot.

..Kadrina Valla Päästeteenis-

tuse eurot.
töövahendid"summas
1338

Kokku laekus toetusprogrammi 15 taotlust, summas ligi 33
000 eurot.

Osalises mahus said toetuse

PROVIISOR VÕI FARMATSEUT

summas 750 eurot.

MTÜ IAPA Eesti projekt „Ida
prefektuuri Lääne-Virumaa

päästjate varustuse soetamine" summas 1036 eurot.
Kadrina Vallavalitsuse projekt

BENU APTEEGIS TAPA GROSSI KESKUSES SAAB TÖÖD

Oled oodatud meie meeskonda, kui omad erialast haridust ja oled oma rõõmsa oleku,
abivalmiduse, empaatiavõime, hea suhtlusoskuse, teenindusvalmiduse ning asjakohaste
nõuannetega meie klientidele usaldusväärseks ja asjatundlikuks tervisepartneriks ning
tunned heameelt, kui saad aidata kaasa nende tervise ja heaolu paranemisele.
Pakume Sulle pikaajalist ja stabiilset töösuhet rahvusvahelises ettevõttes, nii erialaseid
kui teenindusalaseid enesetäiendusvõimalusi, kokkuhoidvaid ja üksteist toetavaid
kolleege, meeldivat töökeskkonda, võimalust töötada nii osalise kui täistööajaga ning
konkurentsivõimelist töötasu.

Oleme Sulle abiks töölesõidu või elukoha korraldamise juures ja pakume Sulle sisseelamist
toetavat stardipaketti.
Võta meiega julgelt ühendust, et saaksime koos leida just Sulle parima töökoha meie

JURIST ANNAB NÕU

apteekides.

Lugeja küsib; Käisin töökeskkonna koolitusel

sioonile oma ettevõtte nime.

ja sain palju uut infot. Siiski tunnen, et vajan

Uue teenusena pakub Tööinspektsioon töö-

lisaks abi teemal, kuidas töötervishoiu ja
tööohutuse nõudeid konkreetselt meie ette-

andjatele ka töökeskkonna tasuta nõustamist
ettevõttes kohapeal. Nõustamisteenus ei ole

võttes peaks rakendama. Kas saaksin kuskilt

seotud järelevalvega, seega külastuse käigus

lisaks tasuta infot ja abi?

9.00 kuni 16.30 numbril 6406000. Tasuta info

avastatud puudustega seoses tööandjale ettekirjutust ei järgne. Nõustamise eesmärk on
juhtida tööandja tähelepanu ettevõtte töökeskkonna ja selle korralduse kitsaskohtadele
ning teha ettepanekuid ja anda soovitusi,
kuidas töökeskkonda ja sellealast tööd ettevõttes parendada. Nõustamisteenus piirdub
tööandja konsulteerimisega see tähendab,
et nõustamise käigus ei koostata ettevõttesiseseid dokumente ega tehta töötajate juhendamist. Nõustamine annab tööandja jaoks
järje ja teadmise töökeskkonna tänasest olukorrast ning suunised edaspidiseks. Soovi
kutsuda töökeskkonnakonsultant ettevõttesse saab Tööinspektsioonile edastada aadressil ti@ti.ee.
Head infot ja abi pakuvad ka töökeskkonnaa-

ja abi saamiseks on võimalus tullaka Tööinspektsiooni vastuvõtule: igakuiselt nõustavad

lased tasuta

Vastab Tööinspektsiooni
töökeskkonna
nõustamise osakonna konsultant Mari-Liis
Ivask

Nii töösuhete kui töökeskkonna teemadel on
heaks abiks Tööelu portaal

-

www.tooelu.ee.

Tööelu portaalis on info välja toodud valdkondade ja teemade kaupa. Töökeskkonna
teema alt leiate infot nii töökeskkonna ohu-

tegurite, töökeskkonna korralduse, töökeskkonna

riskianalüüsi, tööstressi kui tervise

edendamise kohta. Lisaks on tasuta info küsimise ja konsultatsiooni võimalus telefoni
teel Tööinspektsiooni infotelefoni kasutades
-

helistada on võimalik igal tööpäeval kella

töökeskkonna

valdkonna

spetsialistid

nii

töötajaid kui tööandjaid erinevates büroodes

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

Tööinspektsiooni

Nii telefoni teel infot küsides kui vastuvõtule

netused“, mille

aasta

raames

käsitletakse ka töö-

seonduvat.
tervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisega

~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~

+372 650 3651

Tutvu vabade töökohtadega www.benu.ee/tule-toole.
Kandideerida saad ka CV Online ja CV Keskuse kaudu.

teabepäevad ja infohommikud,

mille kohta leiate infot nii

ta leiate infot Tööinspektsiooni kodulehelt.
tulles ei ole teil kohustust öelda Tööinspekt-

@

-

kodulehelt kui Tööelu portaalist. Käesoleva
lõpul on käsil töökeskkonnaalased infohommikud teemal „Miks juhtuvad tööõn-

üle Eesti. Konkreetsete vastuvõtuaegade koh-

KANDIDEERIMISEKS SAADA OMA CV VÕI KÜSI LISA TÖÖVÕIMALUSTE KOHTA:

www.benu.ee

~~~~

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

Kuulutaja reede, 6. november 2015

Töö/koolitus

H oo ld a j a
j a
koristuskogemustega 63a naine
•

PAKUN TÖÖD
•

-

otsib tööd. Tel 5147 591

Aaspere Eakate Kodu võtab

tööle hooldaja. Lisainfo telefonil

Tulen appi eakatele. Tel 5819

•

2658

5306 5835

Otsin lisatööd, oman B-,CEk a t . j u hil u b a au t o j u hi
kutsetunnistust ja digikaarti.
Tel 5345 5757
•

•

Haljala tankla otsib oma

,

sõbralikku kollektiivi abikäsi.
Esialgu pakkuda osalist
tööaega. Huvi korral palun
helistada tel 5883 8805, Lilika

K OOL I T U S
Rakvere JK Tarvas kutsub
treeningutele 2008-2009 aastal

E r i m ööb e l p a k u b t ööd
kohusetundlikule mööblitislerile.
Asukoht Haljala. Tel. 5563 9622

•

•

•

sündinud poisse ja tüdrukuid
jalgpalli trenni. Info jktarvas@
jktarvas.ee, tel 5344 9925

E tt ev õtt e o t s ib au t o j u h t i

tõstukiga metsaveoauto peale.
Tel 5554 7177
Võtame tööle rahvusvaheliste

Veoauto/taksojuhi ametikoolitus
14. nov kl 10.00, inglise keele
algkursus 16. nov kl 17.30.
Info ja registreerimine tel 32
25 060, Rohuaia 6, Rakvere või
i n fo @ n ora xk o o l i t u s. e e www

•

ve d u d e au t o ju hi C

-

E k at.
-

,

(Euroopa suunal ja Skandinaavia
suunal). Tel 5646 6885
Va j a t a k se E k a t e g oo r i a
au t o ju h ti E uroo p a suuna l
(Saksamaa, Belgia, Holland). Tel
5131 650
•

NORAX KOOLITUSKESKUS.

•

-

;

noraxkoolitus.ee

noraxkoolitus.ee
KIIRKURSUSED

(20 tundi)

Pakun tööd saemehele Rakverest
v õi lähiü m b ruses t ( B k a t .
juhiluba). Tel 5673 5648
•

Inglise keel algajad ja
taasalustajad (al E 16.11)

-

•

•

Inglise keel algajad ja
taasalustajatele (al K 25.11)
Hispaania keel algajatele ja
taasalustajatele (al N 12.11)

Ettevõtte Lääne-VirumaalVinnis

•

võtab tööle lüpsja jafarmitöölise.

•

Elamiseks 2-või 3toaline mug.
korter. Tel 5304 1060

Koidula tn 1 (Tsentr um)
kel la 18.00 19.30
Reg 5566 1 419

Ta l u Ka d r i na v a l l a s L ää n e
Virumaal otsib öökarjakut. Tel
5242 139
•

–

-

Ve i s e fa r m P a j u s t i s v õ t a b
tööle päeva-ja öökarjaku. Töö

Loe

vahetustega. Tel 5526 723; 5036
413

Kuulutajat

•

interne~s

OT SI N T ÖÖD

www.kuulutaja.ee

Kõrghar idusega naine otsib
kontoritööd. Tel 5743 4508
•
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Teater
TEATRIARVUSTUS

MÕNE REAGA

Põgus vaade ootamatule vanadusele
„Sina maga, mina pesen
nõud“ on lavatükk, mis
räägib vananemisest. Põhjamaise kainuse ja sarkasmiga käsitletud teema on
lavale seatud pigem koomilises kui traagilises võt-

Peeter Oja ja Hannes Võrno
võivad publikumenu üle

head meelt tunda.

mes.

Foto: Mihkel Uba

Võrno ja Oja
tulevad Rakverre

Maris Marko

le

nimeseks

imuvadki

siis

väljakuulu-

sionile arvatuna otsustab ta
aga suurlinnast lahkuda ning
kolib vanemate majja kusagil

on

Stockholmist eemal. Metsala-

teeris senist vastuvõttu Anu
nad
elu

jutusaates, öeldes,

Seda

naistemees ja eluvend. Pen-

latel pälvinud elavat vastukaja veebikommentaarides,
kus eristunud selgelt toetav ja selgelt mahategev
hoiak. Peeter Oja kommenVälba

olemine.

enam, et ta ei näigi ennast

tatudlisaetendused.
Etendus on viimastel näda-

et

näidataEesti
nii, nagu paljud sellest
püüavad

mõtlevad.

saavad John ja Ida Adriana

sest ja sellest, kui palju ta

erinevaid tundeid. Tõenäoli-

selt sõltub see vaataja vanuennast ühes või teises tegelases
suudab ära tunda. See, kes

ni, elu peegelpildi, kus kõik
on täpselt nii nagu eluski, aga

moodi ikkagi käib õige vanai-

tervelt kaks korda. Nüüdto-

Vaatajas võib „Sina maga, mina pesen nõud“ tekitada väga

poosid, pildid - taust.
Omamoodi tausta moodustavad ka kõrvaltegelased, keda

puudub täpne arusaam, mis-

seda etendusttäissaalidele

tundvat, armunud koolipoisina. Ühtäkki mõjub ta ebaleva
ja eluvõõrana, kohmetu ja
abituna. Kuidagi kobistamisi

kuidagi vastupidi, sest tegelikult loob teater vaid illusioo-

janik võtab pensionäri rolli
täie tõsidusega, ehkki tal

oktoobris mängiti Haljalas

sen-

aga

suaalsust ja võimukust.

teisejärguline, esile tõusevad
väiksemad vinjetid, tsitaadid,

sonil (Toomas Suuman). Kir-

meeldib püstijala-

juurde suure hulga koomikat.

Mesipuu-Veebel

John Andersson on olnud

nud kirjanikul John Anders-

komöödia zhanr väga, kuna

koolipoisina

kõrval

Mesi-

sandina.

peategelasel, pensionile jää-

greisietendus „EESTI 99”
jõuab 28. novembril ka Rakvere Teatri lavale.
juba välPiletid,
tõsietküll,
järeldada,
lääneon virulaste-

võib

riana

Maarika

kõrvaleheidetuna.

tud tuntud naljameeste rin-

millest

puu-Veebel ja Peeter Rästas.
Rästas toob ootuspäraselt

lausvanana tundvat. Pigem

Lavastuse pealkirjas soovitatakse (või lubatakse) magada

müüdud,

kehastavad

ometi kokku ja kõik on justkui hästi. Ilma mingi draama
ja aplombita teeb aga elu
oma pöörded ja kaua see armas pereelu, mida saadavad
Ida Adriana sõnad „sina maga. mina pesen nõud“, kesta
ei saa.
Ehkki näidendit ja selle aluseks olnud Stig Claessoni romaani võiks pidada looks,
millel on süzhee ja kindel
kulg. mõjub see Tarmo Tagametsa lavastuses pigem vi-

Oktoobris valdavaltvaid väljamüüdud saalidele mängi-

ja

Anderssonis tekitab ta igata-

hes segaseid tundeid.
Võrgutajannade ja meelitajatega harjunud naistemehena
näib Andersson end Ida Ad-

Teemaarendus

on

samastab

ennast

Mesi-

puu-Veebeli intervjueerijaga,
võib tunda võõrastust ning

ehk ka üleolekut. Ida Adriana
vaatevinklist on tegemist pigem kurva looga, John Andersson aga loob teatava rahulikkuse ja leppimise (või
minnalaskmise?) meeleolu.

Tundub, et vanemad inimesed saavad tunda end noore-

ma. keskealised vanana ja
noored surematuna. Või siis

ometi vastupidi.

gendikule, kus on vaid kaks

SINA

talu.
Teises neist elab Ida Adriana
(Helgi Annast), hiljaaegu lesestunud naine. Ida Adriana
on daam. sirge selja ja karmi
silmavaatega, sisimas ometi
sahmerdav ja ebakindel. John

Lavastaja Tarmo Tagamets
Kunstnik ja muusikaline kujundaja Peeter Rästas
Tõlkija Ülev Aaloe
Dramatiseerijad Tarmo Tagamets ja Anne-Ly Sova
Osades Helgi Annast, Maarika Mesipuu-Veebel, Toomas
Suuman,
Peeter
Rästas

MAGA, MINA PESEN NÕUD

Naabreid mängivad Helgi Annast ja Toomas Suuman.
Foto: Alan Proosa

Gigant Mööbel kauplus Rakveres
nüüd uuel aadressil: NIINE 4A!
599.OMEGAkomplekt 3+2+1

MIDA

630.-

nurgadiivanvoodi

439.-

diivanvoodi

LIGA komplekt

TIJAnurgadiivanvoodi

620.-

545.-

REGIS

968.-

VITO

725.-

545.-

PALERMO

745.-

MEDEJA

799.-

nurgadiivan

nurgadiivanvoodi

3+1+1

BITE-S

nurgadiivanvoodi

nurgadiivan

nurgadiivanvoodi

139.-329.399.229.305.189.diivanvoodi

diivanvoodi

diivanvoodi

diivanvoodi

diivanvoodi

diivanvoodi

tähendusga

ilustrave
on

RECORD

Rakvere Niine 4A
•

*Pilt
E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 tel.: 53 031 718
MILAN

BOSTO
•

SPRIDITIS

FLORIDA-2

LENA

DANIEL

•

LIHTNE JA MUGAV
JÄRELMAKS! KASUTA
VÕIMALUST!
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PIRET KRUMM:

MÕNE REAGA

SOOVITUS: VAT Teater tuleb külla
hõrgu itaalia näitemänguga

Näosaate selle hooaja võidab naine!

Esmaspäeval, 16. novembril tasub sammud seada
Rakvere

igide tulevärgist ühes Fi-

(mängib Katariina
Unt).
Peategelase nime järgi on
autor Carlo Goldoni ka
lina

näitemängu pealkirjastanud
„Mirandolina”.
Öömajale saabuv sinjoor
-

Il Cavaliere (Peeter Tam-

Foto: Siim Vahur

temaja

kui

ma

midagi

kult ei tee

ma

ütlen...

Tegeli-

seda kunagi.
Maolin väga meelitatud, et
mind saatesse kutsuti. Teatris

on tööd küll piisavalt,aga selliseid projekte pakutakse tavmaailma

proovile

ja

panna.

Teeme kohapeal

uusi ehteid ja
vanad korda!

itaallane

trupi

lides astuvad üles Liisa Saaremäel

ja Lauli Otsar,

Ago

lavaka

sõnateatri tükkide seas
saks

oma kvaliteedilt

www.kullatibu.ee

on tu-

30

parema hulka. Li-

võiks etendus Rakvere publikule huvi pakkuda ka

oma
ater esitab valdavalt külmematelt laiuskraadidelt

oma

Tõnu Lilleorg
Elvis Presleyt parodeerides tabas Piret Krumm (keskel) täppi nii hääletooni kui olekuga.
Foto: TV3

Mis on parodeerimise juures
kõige keerulisem?
Parodeerimist võib teha igapidi. On võimalik kedagi täpselt jäljendada, mõnitada või

imine on seni olnud kõige
raskem ja vastupidi kõige
-

dagi, mis sind paelub ja sipleajab. Kui sulle keegi tõesti
meeldib, siis on seda lavalt
näha ja sinu roll on kerge ja
nakatav. Paned iseennast sin-

sest tegemist on eestlasega ja

na sisse ja see on isikupärane,
huvitav.

ta ilmselt näeb seda ja ma nii

ma

ralli

kergem?

Eks nad kõik on omamoodi
suured ja säravad inimesed.
Esimene, Steven Tyler tuli
kõige suurema närviga, sest
esimenekord on ikka hirmutav. Anne Velli oli puhas rõõm
ja samas ka suur vastutus,

püüda leida üles artistis mi-

Rahva Raamatu

da, siis kes see oleks?
Ei ütle, äkki muidu ei saa!

tahaks teda naerma ajada.
Prodigy on seniajani mu lemmik, kuna ma sain seal täitsa

Te võistlete näosaates koos
väga võimekate lauljate ja
näitlejatega. Kelle etteaste on
seni kõige rohkem meeldinud?

Nad kõik on lahedad! Igaüks
omamoodi huvitav, ilus. terav
ja naljakas. Olen leidnud endale uusi sõpru ja see on vahest kõige lahedam asi selle
Ja mida arvate, kes võidab
tänavuse hooaja?

Kui saaksite ise valida, keda

Ma arvan, et

SAJAD

naine!

järgmises saates parodeeri-

'^MfiRBERG

4.-11. november

saate juures.

segast panna.

L*.

kolmapäevast kolmapäevani

TOOTED
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-
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Eripakkumised püsiklientidele.
Püsikliendiks saab TASUTA

Kogused piiratud pakkumised kehtivad,
kuni kaupa jätkub!
–

Tel 5567 7790

kes

lõunaeuroopaliku temperamendiga, kuna
linna kõdutenäitekirjanike
loomingut.
pärinevate

E-R 9-17
Rakveres Laada 41
info@kullatibu.ee

meestuumik: Tanel

Soots ja Meelis Põdersoo. Naiste rol-

järgmisel kevadel lõpetavast lennust.
Arvan, et „Mirandolina” kuulub kõikide tänavu esietendunud

KINNISVARA

Sissepääs hoovi poolt.

Giorgio Bongiovanni,

tükk räägib eeskätt mängu ja

Lavastuses näitab head klassi VATi
dengid

ven Tylerit, Anne Vellit, Elvis
Presleyt, Alannah Mylesi ja
the Prodigyt. Kelle parodeer-

hea võimalus näha

on pesuehtne

on meediale selgitanud, et

Saar, MargoTeder,

ennast

on

ab-

maske, näitavad enda tegelikust olemusest välja vaid osa
ning soovivad mingil määral olla hoopis teistsugused.

Te olete saanud parodeerida
väga värvikaid tegelasi: Ste-

teistsugust

ja

juttu pealt

fiktsiooni võimust. 250 aastat tagasi kirjutatud näidend jutustab mõistetavat lugu sellest, kuidas inimesed kannavad

aliselt ainult üks kord elus!
See

püsiklientidega

tore

Tüki lavastaja

kes

jäljendada.

Kui teile tehti ettepanek
osaleda näosaates, siis kas
võtsite natuke mõtlemisaega
või olite otsekohe nõus?
Loomulikult ma enne mõtlen,

kui

kuulnud Mirandolinas idee anda vanapoisile armuhurma
alal õppetund, mille elluviimist publik saabki näha.

Kas see hirm on nüüdseks

Koit Toome.

võõras-

on elus naistega selget distantsi hoida
iellu kindlasti mitte astuda. See seisukoht tekitab
juteldes,

saates ütlesite Õhtulehele, et
ei oska midagi ette karta, kui,
siis ainult seda, et teil tuleb

näiteks Tanja Mihhailova ja

Katariina Unt pigistab hellalt
Peeter Tammearu kämblaid.

kiidab

mearu)

Enne oma esimest etteastet

ooperilauljaid
näosaates
suurepäraselt parodeerinud

suurde

renze võõrastemajas, mida peab kaunis Mirando-

Eva-Lotta Kivi

kadunud?
Endiselt hirmutab mind mõte
laulda ooperit. Kasvasin üles
süüakse
perekonnas, kus
koos ühe laua taga ja peelugu
takse
klassikalisest
muusikast.
Ooperit
parodeerides on lihtne libastuda, kuna süzheed on tavaliselt lihtsakoelised ja ooperilauljad natuke koomilise väljanägemisega. See on selline
esmane teadmine, mis paljudel ooperist on. Tegelikkus on
aga teine. Varasemalt on

Teatri

saali, et osa saada intri-

Popi telesaate “Su nägu
kõlab tuttavalt” üheks osalejaks on sel hooajal Katrin Karisma ja Tõnu Kilgase tütar Piret Krumm.
Eesti Draamateatris näitlejana töötava Krummi sõnul on parodeerimise juures kõige olulisem üles leida see miski, mis paelub,
sest ainult nii on tulemus
isikupärane ja huvitav.

ooperilauljaid

9
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\

10 Uudised

Kuulutaja reede, 6. november 2015
MÕNE REAGA

Kadunud noormees leiti surnuna
30. oktoobri õhtul oma elukohast Rakkest lahkunud 22aastane Kristjan leiti kolmapäeval, 4. novembril kella 9.30 paiku
Rakke vallaKamariku karjäärist veekogust surnuna.
Mehel vägivalla väliseid tundemärke või kuriteole viitavaid
asjaolusid esiti ei tuvastatud. Täpse surma põhjuse selgitab

ekspertiis.
Politsei tegeles Kristjani otsingutega aktiivselt noormehe kadumise hetkest alates. Otsingutesse kaasati ka vabatahtlikud,
kopter ja piirivalvepaat, millega kontrolliti karjääris olevaid
järvesid.

Politsei otsib seksuaalkurjategija
võimalikke ohvreid
Ida prefektuuri kriminaalpolitseinikud pidasid oktoobris Kohtla-Järvel kinni 33aasta-

süüteo eest.
korda

seegapalutakse

võimalike

teiste süütegu-

fektuuri lastekaitseteenistusega telefonil
või
e-maili
kaili.tooming@politsei.ee
teel.
337

kolme teenekat inimest Vinni
teenetemärgiga, teatas valla
pressiteenistus. Selle pälvisid
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi

varastati 67aastasele naisele

kuuluv margikollektsioon ja
CDplaatide kogum.
on 600 eurot.

endine direktor Jüri Vanajuur

2567

Tallinn-Narva maanteel toimunud
raskes liiklusõnnetuses hukkus
25aastane mees
Pühapäeval toimus Lääne-Virumaal Tallinna-Narva maantee
105. kilomeetril sõiduauto ja veoauto kokkupõrge, mille tagajärjel sai surma sõiduauto juht.
Õnnetus juhtus 1. novembril kella 12.10 paiku. Esialgsetel
andmetel kaldus sõiduauto Opel vastassuunavööndisse ja
põrkas kokku vastu tulnud veoautoga. Õnnetuse hetkel viibisid mõlemad juhid autos üksinda. Sündmuskohal hukkus
sõiduauto juht. Veoautojuht õnnetuses viga ei saanud. Veoautojuht oli õnnetuse hetkel kaine jakasutas nõuetekohaselt
turvavarustust.

Ida prefektuuri operatiivjuht Andres Jaggo sõnul pole veel
põhjustada. Sellegipoolest
teada, mis et
võis
liiklusõnnetusevalima
ja sõiduoskustele
ning
ja ilmaliiklusoludele
arvestama
tee- vastavalt
sõidukiiruse
sõidukijuht

peab

Enne möödasõidu alustamist tuleb veenduda selle

ohutuses, et vältida enda ja teiste inimeste ohtu seadmist/ 1

on

Õnnetuse asjaolude selgitamiseks
alustati kriminaalmenetlust. Juhtunut uurivad Ida prefektuuri kriminaalpolitsei-

nikud, uurimist

juhib

Viru ringkonnaprokuratuur.

Keskerakonna Lääne-Virumaa
osakonnad esitasid kongressiks
kandidaadid
Keskerakonna Lääne-Virumaa piirkonna kümme osakonda
on otsustanud esitada erakonna XV kongressile esimehe kohale Edgar Savisaare kandidatuuri. Üks osakond esitab nii
Edgar Savisaarekui ka Kadri Simsoni kandidatuuri.
Savisaart toetavad esimehe kandidaadina Tapa, Väike-Maarja. Kadrina, Viru-Nigula, Võsu-Vihula, Rakvere linna. Rakvere
jaRakke osakond.Kahe
valla.Rägavere.juhatuse
Laekvere kandidaadina
Keskerakonna
toetavad kandidaadi
Lääne-Viru
esitamist

toetab

Haljala

Kahju

ja sama kooli endine õppejuht Vaike Kingsepp ning
MTÜ Roela Rahva Maja juhataja Reet Alavere.

1. novembril teatati politseile, et Tapa vallas Saiakopli
külas asuvast talust varastati

Vallavanem Toomas Väinaste

masin, plastaken ja tööriistu. Kahju on selgitamisel.

elektrigeneraator.

höövel-

NOORMEHELE TUNGITI KALLALE

Gümnaasiumi

2. novembril teatati politsei-

juht. kooli sisuline looja ja
arendaja alates kooli asuta-

le, et Sõmerul Puiestee tänaval löödi 19aastast meest.

misest 1998. aastal.
Samas koolis töötas selle loomisest kuni 2014. aasta sügi-

LÕKE OHUSTAS KUURI
2. novembril kell 13.30 said

seni õppejuhina Vaike Kingsepp. Ka tema oli Vinni-Pa-

päästjad väljakutse Rakveres

justi Gümnaasiumi sisuliseks

kohaselt tõusis hoovist tossu. Päästjad selgitasid välja,
et suits tuli lõkkest, mis oli
tehtud liiga lähedalekuurile.
Päästjad tegid lõkke põletajatele selgitustööd ning palusid ohtliku lõkke kustuta-

Jüri Vanajuure kõrval.

oludega.

eramusse ja varastati kolm
televiisorit, espressomasin
ja sülearvuti. Kahju on 1950
eurot. Politseile on teo või-

30. oktoobril teatati politseile, et Rakveres Laada tänaval

25. aastapäeva puhul

Pihlaka tänavale, kus teate

loojaks ja arendajaks direktor

rõhutame,

VARGUSED

Jüri Vanajuur oli 16 aastat

Seksuaalkuriteos kahtlustatav mees viibib vahi all.
Politseil
on alust arvata,
et mees võis võtta
samalaadseid
ka
ning kannatanutel
de pealtnägijatel
ühendusttegusid
Ida prevarem

malik toimepanija teada.

valla

Vinni-Pajusti

varavastase

saata,

Vinni Vallavalitsus tunnustas

elas 31. oktoobril.

tud lapseealise vägista-

ja

3. novembril teatati politseile, et Haljala vallas Idavere
külas siseneti omavoliliselt

andis teenetemärgid üle valla
aastapäeva tähistamisel Ro-

se Andrei (pildil), keda
kahtlustatakse alaealise vägistamises. Mees
on varasemalt karista-

mise

Vinni vald tähistas
25. sünnipäeva

MUST KROONIKA

osakond.

osakonnad Riigikogu liikme Siret Kotka kandidatuuri.

MTÜ Roela Rahva Maja juha-

taja Reet Alavere (pildil koos
vallavanemaga) on järjepide-

valt ja tulemuslikult üle 50
aasta edendanud kultuuritööd nii vallas kui maakonnas. Tänu Reet Alaverele on
nii valla kui maakonna kul-

tuuripilt värvikam ning piirkonna kultuurielu järjepidev.
Vinni Vallavalitsus andis teenetemärke välja esmakordselt.

Vastavalt vallavalitsuse

otsusele hakatakse teenetemärke välja andma ka edaspidi.
Vinni vald sai 25 aastaseks pühapäeval, 1. novembril. Ühtlasi on Vinni üks esimesi Eestis, saades kohaliku omavalitsuse staatuse selle praegusel
kujul.
Kui vald 1990. aastal loodi, oli
see üks suuremaid maa-omavalitsusi Eestis nii rahvaarvu
kui ka pindala poolest. Hiljem on ühinemiste-liitumiste
järel tekkinud Eestisse suuremaid valdasid,samas on Vin-

ei ole ääremaid. lausus Toomas Väinaste.
Väinaste sõnul on suureks
saavutuseks, et vallas tegutseb jätkuvalt kolm kooli, millest Vinni-Pajusti Gümnaasium oli riigieksamite tulemuste põhjal üks paremaid
maagümnaasiume Eestis.

vallavanem Toomas Väinaste

Lisaks koolidele teenindavad

11

vallaelanikke 3 lasteaeda, 5
raamatukogu jarahvamaja.
Vinni vald annab välja E. Vilde nimelist kirjandusauhinnikule nõu ja jõuga abiks olda. See on vanim järjepidela." valt väljaantav kirjandusauhind Eestis.
Vinni vald on jätkuvalt omavalitsuste haldusvõimekuse Vallas tegutseb asenduskodu
edetabeli eesotsas, Lääne-Vija turvakodu teenust pakkuv

pressiteenistuse vahendusel.
„Suurel vallal on suurem eelarve, mis võimaldab ette võtta suuremaid töid ning koda-

rumaal paremate

seas. Inimeste sujuvamaks teeninda-

miseks kohtadel tegutsevad
valla kolmes alevikus (Viru-Jaagupis, Roelas ja Tudus)

Johanna,
keskus
Vinni Perekodu,
puuetega
Kodu, hooldekodu
inimeste
Tammiku

päeva-

noortekeskused.

Turvalisuse eest kannab hoolt
ja

Roelas

asuv

valla

vabatahtlik

päästekomando.

Hilje Pakkanen
Aivar Ojaperv

gioonipõhiselt

lused

lahendusi

ning

otsime

kõikvõimalikele

kendudes eelkõige rahvusva-

helise kaitse
Ühiselt

valdkonnale.

arutleti

vastuvõtmisega

muuhulgas

muste üle ehk millised
halikeomavalitsuste
ja vajadused

on

ko-

võima-

täna

ning

tulevikus.

töötajatele suunatud teabe-

küsimustele,

on.“ ütles Siseministeeriumi

Teabepäeva korraldas Sisekaitseakadeemia, korralda-

Liiklusõnnetuse tagajärjel said vigastada sõidukis viibinud

poliitika

litsus

vastuseidrahvusvahelist kait-

Küüt.

muvad maakondades

set vajavaid inimesi puuduta-

Lisaks riigi ja vabakonna te-

hemikul 26. oktoobrist 9.

vatele küsimustele ning arutati nende vastuvõtuga seo-

gevuste tutvustamisele anti
kohtumisel ülevaade rände-

lasse.

Kuulutaja

kes

selgi-

põleb tühjana

seisev maja. Päästjad kustuInimesed vigastada ei saanud.

tasid tulekahju kella 7.40ks.

MEES PÕLES SISSE
31. oktoobril kella 7.43 ajal
teatati Häirekeskusele tuleTapal

Valgejõe

korrakaitse-

mis

tekkinud

ja migratsiooni-

asekantsler

Raivo

tud vajaduste ja võimaluste

valdkonna

üle.

Eestis ja Euroopa Liidus, kes-

hetkeolukorrast

operatiivkorrapitahtlikud,
ja
kiirabi. leiti Kustutustööhoonest huk-

daja

de

käigus

kunud 76aastane meeste-

rahvas. Arvatav
tekkepõhjus

on

tulekahju

süütamine.

Sündmuseasjaolude selgitamiseks on algatatud kri-

minaalmenetlus.

saajate

päeval osales pea poolsada
inimest.

26aastne Alvar ja löaastane neiu, kes toimetati Rakvere Haig-

et

seotud küsi-

4. novembril kella 13 paiku toimus liiklusõnnetus Haljala vallas Kihlevere-Aaspere maantee 6,9. kilomeetril, kus sõiduautot Audi A6 juhtinud juhtimisõiguseta 26aastane Andrei kaotas sõiduki üle kontrolli ning sõitis teelt välja vastu puud.

Teabepäevadel leiti üheskoos

päästjad,

tasid välja,

mandost ning Kadrina vaba-

rahvusvahelise kaitse

sotsiaalhoolekande

mandost

Tapa ja Kunda päästeko-

na võib öelda, et Vinni vallas

mida inimeste aitamine rahvusvahelise kaitse saajate
vastuvõtmisega
tähendab,
jõuaks iga kohaliku omavalitsuse esindajani ja sealt edasi
meie kõikideni. Kohtumistel
räägime teemast avatult ja re-

Omavalitsus- ja koolijuhtide-

Rakvere ja Väike-Maarja ko-

puiesteel, kus põles kahekorruseline puidust elumaja. Sündmuskohale sõitsid
päästemeeskonnad Rakvere,

lastasid ministeeriumite ja
vabakonna esindajad Lääne-Viru Maavalitsust, viies läbi teabepäeva ,,Toimetulek

le ning

1. novembril kell 5.34 teatati

Häirekeskusele,
et
Väike-Maarja alevikus Aia tänaval põleb maja lahtise leegiga. Sündmuskohale sõitsid

kahjust

..Soovime, et info selle kohta,

kaitse valdkond ja kohalik tasand".

PÕLES TÜHI MAJA

osavallakontorid.

Teisipäeval. 3. novembril kü-

rahvusvahelise

da.

„Vinni vald on aastaid püüdnud kohtadel elu säilitada nii
palju kui võimalik. Selle nimel oleme pingutanud ja tä-

Maavalitsuses vaeti pagulaste temaatikat
rändeajastul;

Liiklusõnnetus Kihlevere-Aaspere teel

ni elanike arv vähenenud.
Praegu on Vinni vald suurima
pindalaga vald Lääne-Virumaal (ligi 500 ruutkilomeetrit), elanikke on Vinni vallas
ligi 5000.
..Tagantjärele vaadates otsustati tookord arukalt suurema
omavalitsuse kasuks," ütles

misse oli kaasatud ka

maava-

ning teabepäevad

toi-

ajava-

vembrini.

no-

Kuulutaja

ESSUS PÕLESID

GARAAZHID

30. oktoobril kell 15.12 said
päästjad väljakutse Haljala
põles
külla, kus kustuvalda
Essu
Tulekahju
seitse
garaazhiboksi.
Neist
viis
hävis.

tati kella 16.04ks. Sündmuse

asjaolud ja kahju selgitab
menetlus.
Kuulutaja
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Saaremaa forell jõuab
Virumaa tarbijani
Lähiajal jõuab Grossi Toidukaupadesse müügile Kalakasvatajate Ühistus Ecofarm toodetud ja töödel-

t

dud Saaremaa kalakasva£

tusest pärit portsjonforell.
Tegemist on värske tootega, mis pakitud nn gaasikeskonda ja mille saab
karbist otse pannile pan-

7J

na.

Wi

iwp-

Aivar Ojaperv

..Oleme suhteliselt uus ühendus," rääkis Ecofarmi juhatuse liige Henry Ots ..Tegemist
on kalakasvatajate ühistuga,
mille moodustasid viis Saaremaa kalakasvatajat aastaid
tagasi. Meile kuulub ka Pärnumaal Audrus tegutsev töötlemistehas."

"Katusorganisatsiooni mõte
on selles, et saaksime oma kala ühiselt töödelda ja anda

sellele võimalikult suure lisaväärtuse. Ka turustamine on

nõnda lihtsam, kusjuures me
ei kasuta hulgimüüjaid, sest

Ecofarmi
tooteportfellist
leiab üle 40 kalatööle, osa
neist on suuremates kauplustekettides

juba ka müügil.

„Grossi Toidukaupades tuleb

peagi müügile pakendatud

gaasikeskkonnii praadimiseks, grillimiseks kui ka ahjupanekuks. Säilib külmikus
kuni 14 päeva. Varsti plaanime pakkuda ka märksa mu-

COTTA Gt

grammisena

naga karpi. Sobib

cheese

M!

seda probleemi enam pole.

Minu teada keegi teine Eestis
bijani 48 tunniga ja parima pole sellises pakendis värsket
hinnaga, samas rõhuda koduportsjonforelli müünud: me
oleme kala juba ära puhastamaise kala värskusele jakvaliteedile." nud ja asetanud selle 300-350

samuti

väärindame.

vsov
-

*

Grossi Toidukaubad kauplustes on kliente rõõmustamas
uus põnev valik kvaliteetseid piima- ja juustutooteid!

Rahakotid

Suur valik!

Suur valik!

Suur

Vaibad

Kruusid, tassid

LENNE
talveriided

Talvemütsid
ja kindad

Uus
kaup!

Suur
valik!

yt
;

kaup!

r.

e-r

g-is

p

io-is

Tel: 32 23 908
M
Kii
w

4

Vööd
""i.ia traksid

V >

valilSP^W

i

Laada 18
Rakvere

Käekellad

3*

(V

V-

Oma

toodetel kasutame kaubamärki Farmare. Meie tooted
on värsked, kvaliteetsed ja
oma d .“

Laste dressipüksid

V
r

SS»*3

TURUTARE

Pannid erinevatele pliitidele

J!

KMV.iM

portsjonforell, mis on üles
gavamat portsjoniteks jagakasvanud Saaremaal Pihtlas," tud vikerforellifileed samasurääkis Ots. ..Tegemist on suleguses pakendis.“
tud katusealuse kasvanduse„Ecofarmi toodang ei piirdu
a inult forelliga ,“ lisa s Henry
ga, kus on kontrollitud kasvukeskkond puurkaevu veega." Ots. „Meil on ka m ä gih õrn ast,
„Pakend on tarbijasõbralik," siberi tuura jne. Olles ise kasjätkas ta. ..Tihtipeale jäetakse vatajad ja tootjad, teeme
räimepüügi
värske kala ostmata, sest seda koostööd ka
on ebamugav töödelda. Nüüd
ühistutega, kelle toodangut

soovime saada oma kala tar-

*

valik!

1
Suurrätik

'

(
*”

-!

Soojad
saapad

ÖT.

«'aäE

kaup!

AVATUD INTERNETIKAUBAMAJA

GEMMY.EE

Tumtares müüdavate vabaajakaupade netipood

juruiM.

ii

7.45J

Hea hind!

Registreeri endale tasuta r
kliendikaart ja saad ALATI
V/
tavahinnaga kaubale
-10%
Gtobal Blue

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

koduleheküljelt: www.ogelektra.ee
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TOIDUKAUBAD

Urn
Toodetel on muugipiirang uhe ostu kohta!

8-15.11

6-8.11
Sinkvorst sealihast
kg

Pikkpoiss
kg

—

■

j*.

>

388

m

kshea

HEA
HIND

3.S8

2.68

Apelsini kg

Marmelaadikringel
kg

HIND

>

.

HINDr

«4

2.88

4

hea

±

s
ä
S*
C/9

'

3.84

Pltö

Kanafilee (maitsestatud)

Karl Fazer (tervete

1 kg

nt

NfibAlPtKUMSB

v
Knrktkg

Šokolaad

Pirn 1kg

Nisujahu Kalew
tüüp T550 / 2kg

Hiinakapsasikg

PAKKUMISED

Tõsta! Rukklrttst la röstsaiad
(viilutatud) ai 390g / 3 sorti

metspähklitega) 200g / Fazer

Eesti

Vfe*
1

8.-15.11.20lT
Juest Atleet Kuldee (viilutatud)
500g
Valio

3.SB

1.84
*

Jahutatud krahimaitselised

3.68 €/kg
Tootel on müügipiirangühe ostu kohta

pulgad i50g

Värskekapsahorš
3mln (ubadega) 480g

Viciunai

Salvest
1.1S

lOpk!

NÄDALPKUMISE

Kiir

1.5B €/kg

Sardell sealihast
1 kg

Hapukoor
20%, 500g / Tere

KeeduvorstEine

Juustusaiake

1 kg

2tk pakis /10Og

Tuunikala
tükid Blik

Makaronid Dobry

Hommikusöök 0ho!

(spiraal) 1 kg

(riis šokolaadiga)
500g

185g / 130g

22i

|

1.58
C/kf
3.16

KUUslaugu- la luustu-sibula-

leivake sog

8.52

HEA

0.38

0.34
4.25

Uerivorst röstsibulaga
1 kg

.
_

Jõhvikaiool
GuttaH

Kodune hakkliha
(jahutatud) 1 kg

jfF

"

€/kg

PiimaŠOkOlaad (rosinate ja pähklitega) |

175g / 2 sorti

1 kg

Kalev

40%, 0,51
Tähelepanu! Tegemist on

j

3

_

alkoholiga. Alkohol võib

1

<|l(Q

Marmelaadikomnvekid

Viin
Viru Valge

Soolaheeringas
Norra, Püütud merest
(Kirde-Atlandi)

<5

!kahjustada

Teie tervist.

.

Kohupiimadessert
Karumsi40g

5.98
*

Tootel on

t

müügipiirang ühe ostu

l

kohta lOpdl!

I

Viin RusskyStandart

Kuiv koeratolt

(jahutatud) 1 kg Eesti
/

Alkohol võib
IdaTeie tervist.

Darling

(linnuliha/juurvili)

Tähelepanu! Tegemist on

10kg

alkoholiga.

Tuunikalasalat

7

0.59
0.39C/P+0.10
40%, 0,51

Seapraad kamaraga

Of
■

kg

rs f

Sea raieliha (jahutatud)

T

,

1kg / Eesti

Vannitoa puhastus
vahend Cillit
Bang Sorav

500ml

S

|#A|f |#||.
OCTAMF AUAAU.
V3IMIVIE

KÕRVITSAID.
kokkuleppehinnaga

Tel 586 04676. VEISEID

A.

_

-

t

M

NÄDALPKUMISE

3

_

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

KVALITEETSET SÖÖDATERAVILJA. Maksmine toimub peale vilja laboratoorset uuringut. Tel;

53 476 567.
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Kõik pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub! Piltidel on illustratiivne tähendus!

Vaata lisaks pakkumisi koduleheküljelt: www.ogelektra.ee
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MÄi!

[MMÄDSCI]

BEM0CMIHJ

-

22.40 €/kg

V

2.54

Aa*"

C/kg

Maksapasteet E-vaba
200g / Oskar Lihatööstus

Müügil suuremates
kauplustes

Poolsuitsuvorst Isukas
330g Rannarootsi

0.98

Suitsusardell

Wõro

350g Atria

500g Atria

J^48

1-.54

/

Jäätis Super Viva
ai 490g
i
8 sorti

/

al^58

1.24

1.18

i.78

2.48 €/kg

Sarvesai Croissant Double
(kakao- ja kookosetäidisega)
60g

Xk8«

0.35

Kartulivahviid 90g / 2 sorti
Balsnack

Kartulikrõpsud
Pringles
165g / 2 sorti

Vt

om

Xr&Š

148
Hele Olu Faxe Draught
4,8%, 0,5L

-L

+0.10

Seep Fa Yoghurt

im

148
4.93 €/L

n
imM

i J* 844

Hügieenisidemed Libresse

4.40 €/kg

Tualettpaberlewa Bature lover 8 rulli

Invisible Ultra Thin Normal

/jvp>

(3mm)
10tk

IM

0.11 €/tk

2

1.98
0.25 C/rull

«nff-tsaa

i.i2 c/kg

wnnr^

Maionees

Oliivid loreto
300g / 120g
2 sorti

Provansaal Lemmik
210ml

&68

0.48

150g

-

4J

Rumm Bacardi
ai 37,5%,
0,5L / 3 sorti

Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib

kahjustada Teie tervist.

li*

*

*1

Saal

1.38
Tähelepanu!Tegemist on
alkoholiga. Alkoholvõib

kahjustada Teietervist.

J
I

250ml

250ml

(keskmine pruun)
1tk

1.98
7.92 C/L

Tualettpaber Grite Family

8 rulli

J**»}

1.58
0.20 C/rull

2.18

5.52 C/L

!

t

L2v98

3.33 C/kg

flRItL

9.68
0.30 €/tk

Š.

•'

.

IMtiAW-

18

lk - 111

;i:i.

3.98
Raseeriiawilkmson
Extra 3 Beauty
4tk

im

2.38

1

0.60 €/tk

Geelkapslid Ariel Calar a Style
(32x35g)
1120g

Pesupulber Ariel
Mountaiu Suring
3 kg

9.98

—
-

j

IMK4H

Düsiväru N3

1.38

-

500ml

10.98

im

1.08
Suuvesi Llsterlne
Coolmint

Palette ICC

W

J<38

viski tameson
40%, 0,5L

Sampaan Schauma
(meeste)

'

JtU

63.53 €/kg

Sampaon Nivea
(värvitud juustele)

löi

S3

I7g

V-

9.98

provam***
.......LM

Pei mänguasi
+2 täidet

.

-

iM

9.80 €/kg

40

2.29 C/L

Pumasokolaad Kinder
(piimja täidisega, 12,5g x 12tk)

0.98

alkoholiga. Alkohol võib

Fa

vaiio

B*

Tähelepanu!Tegemist on

'■

4
0.56 kflrä

SuurKodusai (viiiutatud)
500g / Fazer
j

KooreiogurtMuahvaho
380g / 3 sorti

6.17 C/kg

(soolaka karamelliga)
10Og Kalev

38%, 0.5L

100g

300ml

3.23 €/kg

0.74

Pumasokolaad

12.98

AloeVera

1

1.08 €/kg

lOYears

7.98

Naturals Black Orchid

■s

0.54

kahjustada Teie tervist.

vedelseep Palmobve

»

aL#74

<y

Brändi Torres

kahjustada Teietervist.

\

*

Melissa
500g / 2 sorti

1.69

Tähelepanu!Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib

kahjustada Teietervist.

tS*"W
%

W

J<2}f

Ukoor Black Iron
35%, 0,5L

Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkoholvõib

9.02 €/kg

/

■JF

1.18

5.14

4.65 €/kg

Tomatipuree

%

kt

0.56

1.58

im

0.84

AssortllTofflfee
125g

-

Nõo Lihatööstus

m

2.68

2.13 C/kg

(lambasooles) 365g

/

Lk05

MMMM

0.64

5.83 €/kg

Sansakad verivorstid

570g Nõo Lihatööstus

/

Tere

IL
jf

Kuuslauguleiva ahiupraad

340g Tallegg

Kohupiimaoasta
300g / 4 sorti

Olnviiaakoli
Ondoliva

MustsõstarFelco
(külmutatud)
300g

_

tk

17.95 €/L

Kanafilee hakksmtsel

as.

%

2.97 C/kg

3.36 €/kg

Poolsuitsuvorst

C/L

a

J^58

1.68

Tõmmu Wõro

*

J

/

8.98

22.98
45.96 C/L

naturaalne
500g / Rannarootsi

M

4.40 €/kg

7.88

28.22 €/kg

Seahhasardell

2^9

1.48

2.54

|

-*
,

flRI€L

BoudepesuvahendFairy
Orange & lemongrass

500ml

im

8.94
1.88 €/L

RV
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MÜÜA 3-TOALINE KORTER

ÜHETOALISED KORTERID
Rakvere, Saue 13,IIk, 33 m2, H: 16
900 € tel: 51 10 478 Urmas
Kunda, Pargi 4, I k, üp 25,2 m2 H:
2500 tel.: 50 13 658 Anu
Tap a Hii e tn 2 , 2 5 m 2 I I 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
Vinni al, Kiige 3, III k, üp 34,2 m2
tel. 52 88 670 Mare
H: 11 400
€

,

,

€

,

€

KAHETOALISED KORTERID

+

uued aknad
vajab san.remonti

•

•

€

€

€

+

+

+

€

€

€

€

€

€

üp 123,3 m², 2 korrust Hind 47 700 €
uus pliit ja soojamüür
vesi ja kanal., saun Carmen Lillepea
garaaž, kuur, välikamin tel 5346 8877

•

puhas ja viisakas korter

•

€

+

MURU TN, VETIKU

TIIGI TN, VINNI
üp 48 m², IV korrus Hind 17 000 €

•

•

Andrus Peiel

•

tel 527 1011

•

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

MÜÜA PALKMAJA

Vihula v, Annikvere k, üp 130 m2,
krunt 2966 m2! H: 68 900 € tel: 51
16 466 Helve

K I N N I SVA RA
Müü a soo d sa hi nna g a
Tapa ja Tamsalu linnas ning

€

•

vallas erinevas seisukorras

Urmas

Rakvere, Laada 8, IV k. H: 27 000
tel: 52 88 670 Mare
Rakvere, Kungla 9, I k, üp 48,7 m2
H: 26900 tel. 52 88 670 Mare
Rakvere, Tuleviku 5, I k, 38,9 m2,
renov H: 29 700 € 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:
115
KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Pargi 2, I k, üp 39,6 m2 H:
900 € KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Pargi 4, I k, üp 38,1 m2 H:
430 € KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Loode 4, II k, üp 40,8 m2
H: 6500 tel.: 50 13 658 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, Hommiku 2, IIk, 35,5 m2 H:
4500 € tel: 51 10 478 Urmas
Kadrina v, Kadrina, Viitna tee 3,
58,8 m2, remonditud H:17 000
tel: 51 10 478 Urmas
Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5
m2, I k H: 7300 € tel: 51 16 466
Helve
Väike-Maarja, Tamme 5, II k,
üp 43,4 m2 H: 8 700 tel.: 50 13
€

Rakvere, Lennuki 8, üp 48 m2 H: 18
000 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Pargi 18, üp 61,5 m2 H: 2900
€
KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Loode 4, IVk, üp 48,3 m2 H:
4 500 tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Koidu 87, V k, üp 61,9 m2,
2300 € KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Koidu 81, üp 63 m2, Ik, rõdu
H: 9000 € tel: 50 13 658 Anu
Kunda, Koidu 81, V k, üp 62,2 m2,
rõdu 10 000 tel.: 50 13 658 Anu
Tapa v, Moe küla, Moe 4, I k, 60,1
m2, ahiküte H: 3900 € tel: 51 10 478

MÜÜA MAJA

PIIRI TN, RAKVERE

k, üp
tel.: 50 13 658

Väike-Maarja, Tamme 5, III

50,5 m2 H: 11 000

€

-

üp 36,1 m², I korrus Hind 25 000
korralik ja puhas korter

•

Anu

•

avarad ruumid

•

NELJATOALISED KORTERID
Kunda, Koidu
rõdu H: 5500

€

Tapa v, Rägavere k, krunt 1

85, V k, üp 75 m2, 2

tel.: 50 13 658 Anu

MAJAOSAD

ha, H:

maja soojustatud

•

18 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 ha,
üp 117m2, H: 18 000 € tel: 51 10

€

saun

•

ja

suur

terrass

mereni 800 m

•

tel 527 1011

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

478 Urmas

Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, üp
153,5 m2, krunt 1284 m2, H: 17 500
€ tel: 51 16 466 Helve
Väike-Maarja al, Aia tn, kaasomand,
2 k, üp 79,05 m2, krunt 2038 m2,
palkmaja H: 8900 € tel: 51 16 466
Helve

tasuta.

Tapa, Koidu, krunt 911 m2, H: 46
000 € tel: 51 10 478 Urmas

Parendame teie kinnisvara.
Teeme ehitus-ja remonditöid.
Tel 5187 979
•

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

KÜTI TN, RAKVERE
•

ELAMUD

•

•

Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2,
krunt 1033 m2, H: 28 500 tel: 52
88 670, Mare
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2,
üp 93,4 m2, H: 19 000 € tel: 58 00
36 48 Merle
Rägavere v, Mõedaka, krunt 2,83
ha H: 33 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Rägavere v, Põlula k, krunt 65068
m2, üp 109,7 m2 H:45 000 € tel 58
00 36 48 Merle
Vinni al, Metsa, krunt 3147m2, üp
151,6 m2 H: 97 000 tel 52 88 670
Mare
Vinni v, Koeravere k, kinnistu 3,86
ha, üp 99,2 m2 H: 19 000 tel: 51
16 466 Helve
Sõmeru v, Vaeküla, Mõisavahe tee
8, krunt 438 m2, üp 52,2 m2 H: 5 200
tel.: 50 13 658 Anu

üp 346,8 m²
Hind 250 000 €
valtsplekkkatus, eriline arhitektuur
välikelder, saun
Carmen Lillepea

•

•

•

kinnistu 1,6 ha

•

tel 5346 8877

KOLMETOALISED KORTERID
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: 5116466 Helve
Rakvere, Seminari 34, II k, üp 60,7
m2, rõdu, H: 45 000 € tel: 51 16
466 Helve

MÜÜA MAJA

sobib suvekoduks, H: 16 000
51 10 478 Urmas

€

€.

KÜTI TN, RAKVERE
üp 48 m², III korrus Hind 22 900

avatud köök-elutuba
WC ja vannituba koos Andrus Peiel
eraldi magamistoad
tel 527 1011

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

•

•

•

Rakvere v, Päide k, suvila, krunt
800 m2, üp 77,5 m2, 3 tuba, saun,
garaaž H: 35 000 tel 58 00 36 48
Merle

KULINA, VINNI VALD
üp 86,8 m²
Hind 9 000 €
vesi ja elekter olemas
sobib kohvikuks,
Carmen Lillepea
kaupluseks, elumajaks tel 5346 8877

•

€

•

•

•

€

ÄRIPIND

•

m2, H: 19 900 € tel: 51 10 478 Urmas

Müüa Rakveres 2toaline mug.
korter Koidula tn 9. Hind 20 000
€. Tel 5030 706
Müüa 2toaline korter Rakveres
Lennuki tn 6. 3/4, 39 m2, aknad
vahetatud, turvauks, san.remont
tehtud. Hind 17 600 €, tingi! Tel
5551 8067
•

Müüa 2toaline möbleeritud
korter ja garaaž (olemas kõik
•

tööriistad) Rakveres Lennuki tn.
Võib kasutada aiamaad. Aiamaal
on pisikene maja. Tel 5360 5145
Müüa 2toaline ahiküttega korter
Karitsa külas. Vesi sees (dušš),
mööbel, kasvuhoone, puukuur, 2
ga-raaži. Ilus koht. Tel 5568 8782
Müüa Kundas Pargi 10 2toaline
korter. Köögimööbel, el. pliit,
külmkapp, pesumasin, aknad
vahetatud. Hind 4000 Tel 5107
•

•

Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600

,

•

•

€

Müüa 1toalinekorter Rakveres
re n o v e e r i t u d V
korrus, keskküte. Hind 20 000
Tel 5135 050
L e nn u k i t n .

•

tel:

•

€

€.

305

Soodsalt müüa 1toaline k.m.
korter Väike-Maarjas. Tel 5230 428

Tapa v, Näo küla, kinnistu 1,42 ha,

€

Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2,
üp 61,6 m2, saun, garaaž H 10 000
tel: 51 16 466 Helve
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

•

€.

€

Sõmeru v, Vaeküla, Mõisavahe tee 4,
MÕIS, krunt 14 134 m2, üp 1682m2
H: 75 000 € tel.: 50 13 658 Anu

Müüa 1toalineahiküttega korter
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja
kanal. sees. Uus vannituba! Hind
9 500 www.kenriko.ee, tel 5083
•

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

€

€

ANGUSE, VINNI VALD

üp 40 m², III korrus Hind 22 000 €
valgusküllane korter maja keskel
aknad vahetatud
Andrus Peiel
turvauks, kelder
tel 527 1011

•

€

tel: 51 10 478 Urmas

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

MÜÜA MAJA

€

€

majad. Täpsem info: mob 5110
478 või 322 0106, e-post: urmas.
s aa r m e t s @ p i n d i . e e Ur ma s

maitsekas siseviimistlus

•

Andrus Peiel

Hind 77 000 €

128 m²

•

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

658 Anu

Väike-Maarja, Tamme 5, III k,
üp 43,8 m2 H: 8 900 tel.: 50 13
658 Anu
Sõmeru v, Sõmeru, Puiestee 12,III
k, 46,1 m2, uued aknad. H: 18 000

n i n g er i neva suuruse g a
1 4 t o ali s e d ko r t e r i d n i n g

EISMA, VIHULA VALD

RAKVERE KESKLINN
Hind 23 500 €

üp 41,6 m², rõdu
hea planeering
parkimine hoovis
V korrus

•

•

Andrus Peiel
tel 527 1011

•

•

toimekas ühistu
renoveeritud

Tiia Leis
tel 5342 4091

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

MÜÜA MAJA

Tapa linn, Pikk 12, renov, eraldi
sissepääs, 39m2, H: 19 700 € tel:
51 10 478 Urmas

LAI TN, RAKVERE
Hind 32 000 €

üp 44,8 m², III korrus
parkimine hoovis

•

€.

541

Müüa 2toaline remonti vajav
korter Rakkes. Tel 5597 6048
•

•

Müüa korralik 3toaline korter

(61 m2) Rakveres Seminari tn 34
(I korrus). Hind 36 000 Tel 5569

ÜÜR

€.

1toal Kundas Koidu 71, I k, 32 m2
komm maksud tel.: 50
H: 60
€

7224

+

13 658 Anu

3toal Näpil Näpi tee 2, I k, 49 m2
komm maksud tel.: 50
H: 160
13 658 Anu
€

+

Müüa 3toaline korter Rakveres
Rahu 13 majas. Hind 35 000 €. Tel
5818 3981
•

HEINURI, RÄGAVERE VALD
üp 116 m²
Hind 35 000
kinnistu 7500 m²

•

SEMINARI TN, RAKVERE
•

€

•

•

•

•

abihooned 71 m²

Andrus Peiel

•

piirneb männimetsaga tel 527 1011

•

üp 57 m², I korrus

Hind 42 000 €
avatud elutuba-köök
klaasidega rõdu, kelder Andrus Peiel
renoveeritud maja
tel 527 1011

Müüa soodsalt Roelas Järve
tn 3toaline kõigi mugavustega
•

korter. Tel 5295 808
Müüa vanem maja Väike-Maarja
vallas Kiltsis. Vajab kap.remonti.
Tel 5121 218
•

OTSIN KLIENDILE

2-toalist korterit Rakvere kesklinnas, I k.
Leis, 5342 4091, tiia.leis@arcovara.ee

Tiia
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Müüa maja Väike-Maarja vallas
Eipri külas. 4 tuba ja köök
abihooned. Krunt 1,04 ha. Hind 26
000 Lisainfo tel. 5812 7303 Elve
Müüa palkmaja Vaekülas pargi
kõrval. Hind 9990 Tel 5542 180
Müüa maja Tapal. Krunt 624
m2, elamu 64,5 m2, 2 tuba, köök,
duššikabiin, WC, väike saun,
puukuur, kasvuhooned. Hind 25
000 €, tingimisvõimalus. Tel 5551
8067, Roza
Müüa 2-korruseline maja
Jõgeval. Info 5175 799
•

A N N A N Ü Ü RI L E

+

€.

•

Anda üürile 1toaline korter
Rakveres. Üür 100 € kom. Tel
5347 3267
•

+

€.

•

•

•

Müüa Kadrinas elamumaa

(1317

m

2

).

Olemas kõik

kommunikatsioonid: elekter,
vesi, kanalisatsioon. Tel 5052
060

Müüa või üürile anda garaaž
Rakveres. Tel 5386 6881
•

•

•

Anda üürile 2toaline k.m. möb-

+

•

Anda üürile 2toaline keskküt-

+

•

Üürile andakorter. Tel 5836 1490
4-30 töömeest saavad öömaja

Rakvere kesklinnas. Korralik elamine. Tel 5164 685

ÄRI PI N NA D

Müüa garaaž Sõmerul. Tel 5857

-

k or t er i R a k vere
k eskl i nnas ( k un i 20 000 ) .
Võ i b o l l a k o mmun a a lvõ l a g a.
Ait an uue e l am i s p i nna
l e i d m i se l n i n g k o l i m i se l .
Võimalikud vahetusvariandid ja
kompensatsioon. Tel 5550 0588
Soovin osta 2-3toalise remonti
v a j a v a k o r t e r i R a k v e r es v õ i
lähiümbruses. Tel 5188 770
•

O s t an

•

O s t a n Ku n d a s s e ko r t e r i ja
garaaži. Tel 5685 6320
Ostan remonti vajava maja
Rakveres või kuni 10km Rakverest.
Tel +372 5341 7631
Ostan maad või vana kinnistu.
Tel 5838 8787
Ostan põllumaad. Tel 5293 609
Ostan remonti vajava garaaži
Rakveres (kuni 1000 €). Tel. 5550
0588

•

Müüa odavalt uued naastrehvid
(165/70R14, 81T). Tel 5904 4941
Mü ü a k a s u tatu d 1 3 t o l li s e d
talverehvid (nael, 4 tk) Mazda
velgedel. Tel 5805 3468
•

www.toonklaas.ee

•

-

•

000 km. Auto väga heas korras,
ostetud Eestist. Täpsem info tel
5344 4523

•

•

O Ü ESTEST PR

OSTAB
metsa-ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

•

Müüa Ford Focus 1,6 2007. a,

hõbedane, luukpära, ülevaatus
järgmine 12.2016. Tel 5264 108
Müüa Op el Astra 1,6 bens.,
universaal, sinine metallik, 1998.
a, ülevaatus 2016. a lõpp. Rikkalik

O s t a n k o rr a lik u suu r e m a
kaubiku al 2006. a. Tel 5031 849
O s t a n k o r ra l i ku h i n na e e s t
külgkorviga mootorratta, võib ka
uunikume pakkuda. Tel 5665 5551
Ostan VA Z ide uusi plekke,
ilukilpe, tulesid, stangesid, Veneaegseid uusi rehve. Tel 5157 395
•

•

Ostan valikuliselt er inevaid
plekkvelgi R15 jaR16. Hind 20-60
€
komplekt. Tel 5568 4683
•

ostab metsa ja

talumaid,

metsaraiet.

Hinnad väga head!

Tel 5666 0375

VÕTAN ÜÜRILE
Soovin üürida 1-2toalist korterit
Rakveres pikemaks ajaks otse
omanikult. Üür 100 €
kom.
maksud, soovitav I korrus. Tel
5176 233
•

+

üürida Rakveres
2-3toalise möbleeritud või
möbleerimata korteri. Tel 5672
•

Soovin

2712

üürida 2-või 3toalist
korterit Rakveres pikemaks ajaks.
Võib olla möbleeritud, osal. möbl.
või mööblita. Tel 5672 2717
Üürin ahiküttega korteri. Tel
•

Soovin

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a
uued, taastatud
ja kasutatud rehvid

,

*

kohta, kondistioneer,4xel.aknad,

*

kasutatud plekk ja valuveljed
*

valuvelgede sirutamine,

keevitamine
*

velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14
tel 508 9216

a

veokonks, talverehvidel, roosteta,
mõlkide-ta, heas tehnilises korras,
kehtiv ülevaatus 04/2016, soodsalt!

HAAKEKONKSUD

Müüa Renault Clio 1,2i 55 kW
2006. a, 5 ust, luukpära, sinakas
metallik. Uus mudel. Sõiduk heas
korras. Omab ülevaatust 04.2016.
Hind soodne. Tel 5616 5761

Tel 322 5233

Rakvere. Tel 5903 7780
•

müük, paigaldus.

x el.aknad, konks, ökonoomne.
Heas korras. Ls 165 000 km. Üv
2017. Hind soodne. Tel 5852

•

8509

5625 6596

CITROEN C2
CITROEN C3
CITROEN C5

•

Müüa VAZ 2108 1,5 1996. a 5
käiku. Tel 5187 140
•

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

-97
-02

2,0HDI

-04
98

06
03

UUS ! CITROEN JUMPER 1,9TD

UUS ! DACIA LOGAN
DAEWOO NUB IA car
DAEWOO MATIZ
FIAT TIPO

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

99
88
95-98
-05

1,6i
1,2i

FIAT MAREA sed/car
FORD TRANS IT
FORD TRANS IT

2,5D/2,5TD

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

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

84-95
-99
90
-99

1,3/1,5i/aut

HONDA CIVIC 3ust/sed

-98

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

•

TREILERI REN T

Ost a m e AU TOSI D

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

TURVAKILEGA

Tel 522 2511
viru@toonklaas.ee

~~~ ~~~~~~ ~ ~

97

85-95
92-98
-02
92-94
02

2,0V6
2,0

MB CLK

97-04

-99

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

93-00
-00
-97
-00

MB E-klas
MITSUB ISHI PAJERO
MITSUB ISHI GALANT

85-00

MITSUB ISHI LANCER sed/car
MITSUB ISHI COLT

88-96
97-00
-07

MITSUB ISHI CAR ISMA sed/5ust
MITSUB ISHI OUTLANDER
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i

AUTO
KLIIMASEADMETE

95-00

1,8i/aut
NISSAN ALMERA 5ust
UUS ! NISSAN KING-CAB 2,5TD
NISSAN MAXIMA
3,0i
NISSAN PR IMERA

01
99
90

NISSAN SUNNY

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

OPEL ASTRA sed
OPEL ASTRA/car

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

05

1,0i
1,9D

PORSCHE 924

2,0

RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0
RENAULT SAFRANE
2,1 D

85-98
93

Diagnostika
Autovalveseadmed
Autostereote ja
multimeedia paigaldus
Haakekonksude müük
ja paigaldus

-04
93-00
-02
99
97

2,0i
1,6i/1,8i/aut
1,9TD

SEAT IB IZA
SEAT TOLEDO
UUS ! SEAT LEON

1,6i

SUZUKI BALENO car/sed

1,6i/1,3i

TOYOTA CARINA E/car
TOYOTA COROLLA 3ust

TOYOTA PREVIA
TOYOTA SUPRA
UUS ! TOYOTA AYGO

03
97

94
95-00
06

-02
91-95

1,6i
1,3 aut
2,4i

*

*

*

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere, tel 3223103

97
-01
88/86

92-97
98/99

VW GOLF III/car /VENTO
1,4i/1,6
VW GOLF IV

1,9TDi DOCH 81-95
-02
1,6i/2,5TDi
2,3/2,3i
2,5i/aut
1,8i/1,9 TDi

86/90
91

2,5i/4WD

-03

-00
06
99
06

2,4TD
2,5TDi
2,4TD

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA

VANEMAID AUTODE VARUOSI!
AUTODE OST
509 6714

Kehala Autolammutus

325 1725

Puks iiriabi 24 h
Avatud E -R 9.00-18.0

502 8571

505 9420

UUED,
TAASTATUD JA
KASUTATUD
TALVEREHVID
E-R 9-16.00

Väljaspool tööaega
eelneval kokkuleppel.

Tallinn-Narva mnt
95.km
Tel 5568 4683

*

VARUOSADE SAATMINE
KULLERTEENUSEGA!

FIE
M ar t N es t or
e hit a b vun d amen t e j a
ma j a k ar p e m üü r itööd
j a p u itk ons t ru kt s i oon id

•

,

,

puitfassaadid, ehituse sisetööd,
vanade hoonete renoveerimine,
ehitusalane nõustamine. Tel
5646 0674
Ü ld e hi t us s i sev ii m i s t l us
torutööd. Tel 5069 683
T eos t a m e sa n t e h n ili s i
•

,

,

5305 3053
•

Ehitus, remont ja siseviimistlus

p l aa t i m i ne , v ä rv i m i ne
tapeetimine, parketipaigaldus).
Saunad, pesuruumid, korterid,
majad. Tel 5045 560
Teostame trepikodade remonti.
Tel 5187 979
(

,

•

Teostame korterite, eramute
ehitus ja remonttöid. Tehtud
töödele garantii. Tel 5394 6666
•

Te o s t a m e k o r t e r i t e s j a
eramutes ehitus-ja remonttöid.
Samuti san.tehilisitöid. Hinnad
•

www.hot.ee/rakett
VÄLJASTAME AUTO ARVELT
MAHAVÕTMISE TÕENDI!

Firma pakub elektritööde ja
kaamera paigaldamise teenust.
Tel 5563 6330

•

95
89

06

Elektritööd. Tel 5349 5632

•

remonttöid, sanitaartehnika
paigaldust. Kütte süste emide
remont, läbipesu, hooldus. Tel

92-97
89

VW CADDY
1,9SDI
VW POLO Class ic
1,4
VW GOLF II 1,8iGT/1,3/1,6TD aut

L-Virumaa , Viru-Jaagupi

*

02
95-00

3,0i
1,0i

/

Auto elektroonika

remont ja elektritööd

1,4

1,6i/2,0i
2,2TDI

•

*

82/85

96-99

1,6i/2,2TD

KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel

5052 465

99

05
06
-04

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

SEAT ALHAMBRA
SEAT CORDOBA

•

83-95
98
99

PEUGEOT 107 5 ust
PEUGEOT PARTNER

(5ust)

Teeme ehitus-ja remonditöid
ning vannitubade remonti. Aitame teid sisekujundusel. www.
kenriko.ee, tel 5083 305
•

-02
99

1,1

SKODA SUPERB
SUBARU LEGACY
SUBARU IMPREZA car

•

979

99
89

1,6 i

2,0i/2,3HDi

SAAB 9-5 car
SKODA FELICIA

Teeme ehitus-, remondi-ja
siseviimistlustöid (värvimine,
t a p ee t i m i ne , p l aa t i m i ne ,
elektri-ja torutööd). Tel 5187

REMONT JA TÄITMINE

-02
86-95

2,0TD

REANULT MEGANE/5ust
REANULT THALIA
ROVER 620/416
SAAB 9-3 3 ust

TEEN U SED

02
92

PEUGEOT 206 3ust
UUS ! PEUGEOT 307

UUS ! VOLVO S70/V70
VOLVO S80/V80
UUS ! VOLVO XC90

Rakveres Nortsu tee 2

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

06

1,5i/1,6i
MAZDA 323 3ust/sed
1,6i/1,5i
MAZDA 323F
MAZDA 626 s ed/5ust/car

VOLVO S40/V40
VOLVO S70/V70

AUTO-JA MAJAKLAASIDE
KILETAMINE TOON-JA

~~~

-97
08

4,0i

MAZDA XEDOS 6
MAZDA 6 sed

•

00
93

1,4

LEXUS LS400

Erin e v a d VARU OSAD
Eu r oopa ja Jaa p a n i

a u tod e le

91-94
93-04
-03
86-98

87-98

FORD SCORP IO sed
FORD F IESTA

•

96
02

2,0TD

FORD FOCUS
FORD PROBE GT
FORD COURIER

VÄI KE-M AARJA
AU TOLAM M U TU S

06
94

1,4i

FIAT BRAVO 3 ust
FIAT PUNTO

*

Soovin üürida garaaži Rakveres
ja selle ümbruses. Tel 5740 7733

-05

3,2i/sut

CHRYSLER VOYAGER
CITROEN XSARA 5ust

VOLVO 740 sed/940
VOLVO 850/sed

Mü ü a s o o d s a l t R e n a u l t
2001Mondeote
Ford
Th a li a 2005 . a 1 •Müüa
4 55 kW
hõbedane met., roostevaba, 2

5787 7969
Soovin üürida vähemalt 4toalist
korterit või maja Rakveres
hilisema ostuvõimalusega. Tel

CHRYSLER CROSSF IRE

VW PASSAT
1,8/1,8i
VW PASSAT sed/car

•

•

92-95
95
96-98

BMW E38
4,0i aut.
BMW E39
2,0/2,5TD/3,0TD
BMW E46 car/coupe
1,9i/2,0T

PEUGEOT 405/205/306/309
PEUGEOT 406 sed
1,8/1,9TD
PEUGEOT BOXER
2,5TD

metallik,

•

2005.

BMW E24
BMW E36 sed/compact/coupe

OPEL ZAFIRA
UUS ! OPEL MERIVA

korras, läbinud tehn.ülevaatuse,
kehtib 08/2016, ökonoomne ja
ilus auto, sood-salt! Rakvere. Tel

Thalia

94
86

520i/518i
628I

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

. ak n a d
s am e t s a l o nTel
4 x e lauto,
g,
sood-salt! Rakvere.
t a l v e re hv id e l roos t e t a n i n g
m õ lk i d e t a , v. h e a s t e h n i l i s e s

•

83-90
86

528/525i/524TDaut

OPEL S INTRA
OPEL VECTRA

metallik, sedaan, bensiin, hooldusraamat, konditsioneer, kesklukk,

5903 7780
Müü a O p e l V ec t ra 1 8i
bensiin 2001. a, hall metallik,
läbisõit 190800 km (1 omanik),
r oo li v õi m k es kl u kk p u ldi s t ,
kliima, 2x istmesoojendused.
Vä g a k orr a l i ku d t a lv ere hv i d .
Kehtiv ÜV, rooste puudub, auto
ideaalses korras. Originaal värv.
Hind kokkuleppel. Tel 5028 156
Müüa Opel Zafira Elegance
2 , 2TDI 04 / 2003 . a 92 kW ,
tHind
urb osoodne.
d i i s e l hTelõ b5616
e 1,4
me5761
t55kW
a llik 7
kohta, kondistioneer, 4xel.aknad,
kesklukk puldist, tume salong,

83-94

OPEL CORSA
92
OPEL OMEGA
1,8/2,0/3,0i/aut 87/91
OPEL OMEGA B sed/car
09

ilus

OÜ Netcom
Baltic Kinnisvara

3,0i

BMW E30
BMW E28
BMW E34

MAZDA B250

Müüa Op el Astra Ele ganc e
1,6i 08/2002.a 74 kW hõbedane

hall

ALFA ROMEO 33/164

94

94
89

724

•

a,

3,6i/4,2i/aut

84-92

AUDI 80 B4 avant/sed/quattro
AUDI 100 sed/avant

01

tehnilises

lisavarustus, auto väga heaskorras.
Hind kokkuleppel. Tel 5028 156

2001.

AUDI V8 quattro

00

LADA 110/11

Ostame igasuguses

•

bensiin

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

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

•

•

Müüa Audi A6 2,8 FSI Quattro
S tronic, 7-k (150 kW/204hj)
2011. a bensiin, läbisõit 156

•

AUDI A6
AUDI A8
AUDI 80/90/Q/coupe

1,8 turbo

99
97

0km.

5260545

98

06

4,2 i

KIA CARNIVAL
2,9TD/aut
LANDROVER FREELANDER 1,8i

-

heasAuto väga

-

1,8i

AUDI S4/A4
AUDI A3

HYUNDAI GETZ

t ra k t o rteei
A u t okohapeal.
kor as, m o t o Rägavere
kaupa
ja
murutraktorikmuud
õik
murutraktori-ja kõik muud
a ku d . Pa l ju s o o d s a h i nn a g a
kaupa kohapeal. Rägavere tee
38, Agroparts OÜ. Tel 32 58 970,

•

•

•

•

SÕI DU K I D

€

•

•

Tel 516 4685

O s t a n R a kv ere s 1 2 t o a l i s e
korteri. Tel 5515 789
•

KEHALA

AUTOLAMMUTUS
AUDI A4 sed/car

•

Müüa väga vähe kasutatud 4
naelrehvi velgedega Nankang
M+S 165/70R13. Tel 32 41 801

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDI LE
LAOPI NDASI D

Ostan 1toalis e k.m. korteri
Rakveres otse omanikult. Tel 5081
311 Marek

€.

•

5800

•

7733
Müüa Volkswagen Polo 1,9 diisel
2001. a sedaan, v.h. korras. Hind
1450 Tel 5878 4988
Müüa Volvo V40 1,9TDi 2004. a
universaal. Hõbemetallik, 5 ust,
uuem mudel, rikkalik lisavarustus.
Sõiduk väga heaskorras. Ülevaatus
04.2016. Hind soodne. Tel 5079 984
Müüa Ford Mondeote 20012007. a (bens. ja diisel) varuosasid
ja detaile soodsalt. Tel 5646 6933
Müüa Ford Mondeo 03 univ.
varuosad 2.0 96 kW TDCi. Tel
5646 6933
Müüa odavalt 13-15 tolliseid
kasutatud ja uusi rehve. Tel 5291
004
Müü a soo d sa l t k asu t a t u d
talverehve ja velgi. Tel 5012 306
•

tega korter Sõmerul (II korrus)
pikemaks perioodiks. Üür 100 €
kom. Tel 5818 2590
•

Mü ü a R e n a u l t M e g a n e I I
Grandtour 1.6 R4 82kW, -06. a,
hall, 6l/100km, hooldusraamat,
kehtiv kindl ja üv, 1800€. Tel 5740
•

leeritudkorter Rakvere kesklinnas
(II korrus, külmik). Üür 180 €
kom.maksud. Tagatisraha nõue.
Hel. peale 16 tel 5884 1567
Anda üürile 2toaline osaliselt
möbleeritud korralik korter Lepnal (III korrus). 5566 1274
•

15

Kuulutused
•

www.kuulutaja.ee

soodsad. Tel 5373 3385

16 Kuulutused

Kuulutaja reede, 6. november 2015

äriruumideremont- jaehitustööd.
Katuste ja fassaadide ehitus,

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

Kõik ehitustööd. Küsi lisa 5695
4670

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

Väiksem ehitus firma teeb kõiki
ehitustöid. Korterite, eramute,

•

vundamendi soojustamine. Tel
5349 1627

•

•

•

teisiraietöid! Aitame materjali
t u r u s t a d a Va j a du s e l sa a b
tasuda ka materjalis! Tel 5694
.

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

majade värvimiseks. Tel 5664 6229
Müün japaigaldan aknaid ning
uksi soodsalt. Tel 56 630 670
•

5254

Rakvere Küttesalong teostab
küttesüsteemide paigaldust
ja hooldust. Tel: 558 6786,

•

•

•

Osutan teenust

Kolimisteenus. Kiire ja mugav!
Tel 5646 7038
Kaubavedu MB Sprinter kaubikuga, kaubaruumi pikkus 3300
mm, kõrgus 1800 mm. Tel 5373
6931, 5109 092
Veoteenus (kraanaga mudel,
6,2x2.35 KJ 7200). Tel 513 2021
•

Kõnniteede paigaldamine. Tel
5606 9271
Paigaldame tänavakive. Tel
5382 6917
•

Aiavärava automaatikad,
garaaži tõstuksed, remont.
Tel 5555 8293, tenentte@gmail.
•

com
•

•

•

Transport Ford Transiti kaubikuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 1552
Transport Ford Transiti kaubikuga. Tel 521 5849
Transport kaubikuga. Tel 5535
938
Prügiveoteenus. Tel 502 6761,
553 6188, 324 0707
•

Võrk- ja puitaedade ning vära-

vate ehitus. Hind soodne. Tehtud
töödele ar ve ja garantii. www.

kodupuit.ee Tel: 58 889 999
Toonime autoklaase USA kilega
Solagard. Tel 522 2511
•

käsipandi
väikelaenud
tagatisel
ja

sõidukite javedelie-sigaretid

Tel 555 67508

kud (erinevad

ROHIAIA 15A, RAKVERE
T. 555 67508
AVATUD E R 9-18 L
-

Lepnal juuksur töötab kolma-

laenud kinnisvara
tagatisel

ELEKTROONIKAT
ja
TÖÖRIISTU
jne.

tooted)

kodutehnika

komisjonipood-20
kõik kaubad

10-15

%

ROHIAIA 15A,RAKVERE
T. 555 67508
L 10-15
AVATUD E R 9-18

päeval jalaupäeval. Teen meeste
ja naiste lõikuseid, värvin ja trii-

kaubaveo-

bussiga. Tel 554 6353

kyttesalong@gmail.com

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

AADRESSIL

ROHIAIA 15A

kasutatud KODUMASI-

•

LAENUKONTOR

NÜÜD UUEL

NAID,

Võsalõikus ja metsanoorendike
hooldus. Info tel 53 842 325
•

VÕIDU

Ostame ja müüme uusi ja

K o r i s t a m e t e i e m e t sa
tuulemurrust ja teostame ka

pakkimisest kuni klaverite jm.
raskete esemeteni välja. Võta

ehitus ; plaatimistööd. Võtame

AVATUD UUS
KOMISJONI kpl
ROHUAIA 15A

•

soodsate hindadega. Alates

vastu tellimusi järgmiseks aastaks

Teostame fekaaliveoteenust

j a k ana li sa t s i oon ik aevu d e
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus
(kasti mõõdud 6,2x2,5, tõstejõud
2,5 tonni). Feka-Ekspress OÜ Tel
5194 4298

misega seotud, ja seejuures

RealBuild OÜ teostab järgnevaid
t ö i d: t e rr ass i d e j a sau n a d e
•

•

•

butan juukseid, värvin kulmud
ja ripsmed. Hinnad on s o o dsad! Broneerige aeg ette telefonil

-

5500866, Ksenia

Parimad õmblusmasinad soodsa hinnaga. Remont-hooldus
kõikidele masinatele. Rohuaia
20-2, tel 5588 429, 32 45 085, Priit
Polsterdan uksi. Tel 5646 8055
•

•

Pehme mööbli remont. Veo
võimalus. Rakvere Vee 21A. Tel 32
27 822, 5061 547
•

•

Teostame sõidukite ja mööbli
keemilist puhastust. Tuleme
ka ise kohale. MKV AUTO OÜ.
Tel 5336 3598
•

•

•

Tekstiilipesuri rent! Pese ise
autoiste, diivan või vaip puhtaks! Hind 20 €/ööpäev. Tel 5800
4824. Asukoht Vinni alevik
Aitan ära viia teie vanaraua.
Raha kohe! Tel 5069 548
•

Autoklaaside paigaldus Tamsalus. Tel 522 2511
•

Soovin liikuva saekaatri teenust. Helistada telefonil 5101

494, Hillar
Kogemustega bilansivõimeline
raamatupidaja otsib tööd. Eda
tel 5855 8812

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

•

•

K l ii masea d me d Müü n ,
paigaldan, hooldan, remondin
kodu-ja autokliimaseadmeid. Tel
.

K.haridusega kogemustega bil.v.
raamatupidaja pakub teenust. Tel
•

5305 3053

5568 6385
Arvutite kiire ja usaldusväärne
hooldus ja remont. Kasutatud
laua-ja sülearvutite ost ja müük.

Toru- ja sanitaartehnilised
tööd. Tel 5332 4749
•

San.tehnilised tööd.

•

Tel 5830

7593
•

Plaatimine

+

Utiliseerime vana elektroonikat.
Asume Koidula 1, Rakvere Tsentrumi II korrus. Helista juba täna tel
+372 5512053 või tule läbi. Vaata ka
www.hss.ee

torutö ö d. Tel

5695 4670
Plaatimisteenus. Tel 5646 7038

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

•

•

•

Plaatimine, ehitus-remondi-

Pottsepatööd. Tel 5398 2904
Pottsepatööd. Tel 5851 9785
Pottsepatööd, ahjud, pliidid,
kaminad. Tel 5552 8487, Vaiko
Pottsepp (25 a kogemust), ehitab ja remondib küttekoldeid. Tel
5069 683
Teen kindakrohvi (korstnad,
•

•

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

rakso.ee

tööd. Tel 5606 9271
•

+372 53 817 903
info@turvakaamerad.ee

•

•

•

I I
PROJEKTEERIMINE

•

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

MÜÜK
S
I
PAIGALDUS

oma

Autoklaaside müük ja paigaldus. Tel 325 5505
•

•

+

Veoteenus Ford Transiti kaubikuga (furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9,
tagaluuk, 750 kg). Tel 5557 8804
•

•

KAARDID ENNUSTAVAD.
Tel 900 1727. 24H .
h .1,09 euro t/m in või
TELLI ENNUSTUS
h . 0,75 euro t/m in

Pakume talveks lumelükkamisteenust. Rakvere ja lähiümbr us. Vajadusel koos lume
äraveoga. Tel 5659 702
•

•

•

•

•

Veoteenus kaubabussiga. aitan
laadimisel.Tel 5061 547, 32 27 822
•

•

Kallurauto-, poolhaagisauto-

•

väikekaubiku-, buldooseri-(T

-

130, TD-75), kopplaaduritööd.
Treimis-, keevitustööd (gaas,
elekter, CO, metallilõikus), teraviljavedu. Kohaletulemise võimalus.
Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269

.

com

Tantsumuusika ühemehebändilt igale eale. Õhtu juhtimine.
Tel 514 9885
•

-

*

www.enn u stu s.ee

ÜLIKIIRE
INTERNET
Järvamaal,

Lääne-ja Ida Virumaal.
Levib maal ja linnas.
Kuumakse alates

7 eurost
Info ja tellimine 519 616 06
info@igorexa.ee
www.igorexa.ee
*

*

*

*

*

Reisijate vedu (15+1)

Reisijate vedu (50 k.)
Kauba vedu (külm ik)
Kaevetö ö d
(m iniekskavaator)
Puksiirabi
NB! Hinnad sõbralikud
Tel 5699 7000, 5650 0368

E-post
prim atecapital@gmail.co m
Ko duleht

primatecapital.co m

•

(tent, platvorm), metsaveoauto-,

*

*

•

•

6740
Korstnapühkija. Tel 5560 4046
Korstnapühkija, ummistuste
likvideerimine. Tel 5552 8487
Veoteenus Ford Transiti kaubikuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

TV-antennid, digi-, SAT-T Vkomplektid. Müük (liisingu võimalus). Paigaldus. Konsultatsioon.
Garantii. Tel 515 2235, 325 2179
OÜ Mart Tali Kaubandus
Õhtujuht koos ansambliga teie
üritusele. Al. 200 €. Tel 5190 1697
Ans
KALEVBAND .
Tantsumuusika igale peole! Tel
5185 318, kalevband.kalev@gmail.

*

*

•

soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee, tel 508 3305
Ahjud, kaminad, korstnad, pliidid, müürid. Tel 5047 459
Parandan kolded, korstnad.
Teen uue korstnaotsa. Tel 5395

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

CONTARO OÜ
www.contaro.ee

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

&

h aagiste rent

OHTLIKE
PUUDE
LIKVIDEERIMINE
Tel 5549 113

Kuulutaja reede, 6. november 2015

Kuulutused
VESI (süsteemid, kaevud, pumbad)
KÜTE(ehitus , remont, pesu)

TEEME KOMBINEERITUD

KANAL (ka ummistuste avamine)

JÄRGMISI TÖID:
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SURVEPESUAUTOGA

Enki RL OÜ
3244103, 56621147,

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

enki.erel@gmail.com

pesu, välistrasside veega täitmine

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

nalisatsioonitrasse.

Teostame
üldehitustöid.
Vundamendid

MEKSTONE OÜ
Betoonpõrandate

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

maht 6 m³.

FEKA EKSPRESS OÜ,

Müürid

info 5381 9930

Puitkarkassid
Fassaadid
Katused
Uksed, aknad

valamine,
lihvimine,

Materjalid otse tootjatelt.

poleerimine.

Nõustamine ja
hinnapakkumine
meie poolt.

Vanade põrandate

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

Tel 5685 6320

*

uuendamine.

*

*

Ehitustööd

JP EH I T USGRUPP

Tel 5860 0196

•Katused (kivi, plekk,

*

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

eterniit)
•

*

Katuste ja rennide

hooldus
•

•

•

•

*

Fassaaditööd
Korterite remont

K ODU

*

Üldehitustööd
Ühenduskohtadeta

*

*

vihmaveesüsteemid
Ven~latsioonitööd

*

•

*

5633 6291

*

jpehitusgrupp@gmail.com

Kauplus S elena Tuleviku 6
(Seminari 1 vastas). Suur valik
laste ja täiskasvanute riideid.
Tere tulemast! T R 10-17, L 10-14
Müüa magnetofon Saturn 1
1950.aastast paljude lintidega
vanaaegsest muusikast. Tel 5070
316
Müüa köögikapp (80x60x85) ja
seinakapp (80x30x95). Hind 10
10 Tel 5111 458
•

-

•

•

Tel 5191 2784

info@armitec.ee

+

€.

Mü ü a o d av a l t k a s u t a tu d
kö ö g im ö ö b li t 14 0 x 6 0 2 tk
(kõrgus 85), ühel poolel valamu
(eritellimus). Tel 5852 8509
•

PARI MAD HI NNAD!

VIHMAVEERENNID

Paigaldame ja müüme:

ÜHENDUSKOHTADETA

WWW.VOODRILAUD.EE

SEINA-JA
KATUSEREDELID

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

5344 8787

€.

tel/fax 325 1730

nõustamine, müük ja
paigaldus
www.ren n lu x.eu
info @rennlu x.eu

•

+

HOOLDESILLAD

Rennlux OÜ

•

PLEKI KANTI MI STÖÖD
Tel 372 508 8497

LUMETÕKKED JA

Müügil:

Müüa ümmargune ja kandiline
diivanilaud, vana to ol, to olredel. Tel 5699 6594
Müüa külmkapp Samung 2006.
a, 2 kaamerat, hõbedane. Hind 100
Tel 5568 6662

KATUSEI D
VI HMAVEESÜSTEEME
FASSAADE

VIHMAVEESÜSTEEMID JA
LISATARVIKUD

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

•

•

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Müüa riidekapp, mööbel. Tel

5594 7776

•

•

•

Interno Ehitus OÜ
•

•

•

•

Üldehitustööd
Fassaaditööd
Korteri remonditööd

5026012
internoehitus@gmail.com

Müüa uus, pakendis. Tel 5566

3326

Müügil kasutatudkodumasinad.
Järelmaksuvõimalus.Asume Lai 1.
Kontakt 5604 9687 Viru Pant OÜ
•

Müü a o d ava l t uus I t aa li a
veepump Nocchi. Tel 5904 4941
Müüaklaver Smolensk. Hind 100
€. Tel 5341 2426
•

www.prtgrupp.ee

•
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Müüa nõukogudeaegne
töökorras raadiogrammofon
koos plaadikoguga. Tel 53472060
•

•

KASUTATUD RIIETE MÜÜK

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

Info 5344 8932

Müüa kütteklots e (5-25 cm

Klotsid on koormas loobitult.
K o h a l e t oom i se l v õi ma l i k
kontrollida kogust. Tel 5568 4683

vanast naelast kuni mööblini.
Tel 5079 984
-

Ostan majapidamises olevaid
vanavara ja seisma jäänud asju:
m öö b e l n õ u d , m ä n gu as jad
jalgrattad, garaaži tööriistu ja
tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616
•

•

põrandalaud 6,90 eur/m²

Mesinduspood Rakvere Laada 17,
tel. 5363 5082, T-R 10-17, L 10-15

•

•

•

EH I T U S

vooder.wix.com/puukuur

•

,

la-kolani. Vajadusel kolimis-ja
jäätmeteenus. Tel 5031 849

•

-

TASUTA VANAMETALLI
KORISTUS
(vannid, ahjud, radiaatorid, torud,
plekk, akud, tööriistad jne)
Harjumaal, Lääne-ja Ida-Virumaal.
Tel 5079 984

-

setaja (juhtmeta), revers lüliti,
jalgratta ning võrri juppe ja osi
jne kila-kola. Tel 5031 849

nõukogudeaegseid port-

selankujusid, mudelautosid. Tel
5853 4656

põrandalauda. Erinevad profiilid,
pikkused ja laiused. Vedu tasuta.
Tel: 5282268
Müüa suurem kreissaag (380V).
Tel 5168 383
M üü a 2 0 tk p ü ss i p l aa t e
sümboolse hinnaga. Tel 5168 383
Müüa 1 tahvel katuseplekki
(punane, laineline). Tel 5559 3508
•

K ÜTT EPU U D

•

Müüa elektrikaablid sisetöödeks
(näiteks 3x1,5; 3x2,5) ja muud
erinevad kaablid. Tel 5167 123
•

Müüa briketti ja sütt kohaletoomisega. Tel 503 2269
•

•

Ostan Veneaegseid ehteid:
mereva i g us t k ae l a k ee

(huvitavad ka muud merevaigu
tooted) ja muid vanu ehteid

jne), käekellasid, kuld ja hõbe
ehteid, vanu söögiriistu japalju
muud. Maksan Teie soovitud
hinna. Alati aus asjaajamine ja
aitan ka hinnata.Tel 5872 5458

€

€

Kuivad pliidipuud. Pikkus 30
cm 3 cm. Segapuit (lehtpuu
lepp, kask, vaher jne). Pakitud
40L võrkudesse. Hind 2 €/võrk.
Transport. Tel 5012 326
•

±

Ostan nõukogudeaegse merevaigust kaelakee, suurema kee
eest maksan kuni 500 Tel 5871
0351
Ostame hõbedat ja kulda igasugusel kujul. Kuld alates 17 €/gr.
Hansa Antiik Pikk tn 7 Rakveres.

•

€.

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA.

–

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

•

Müüa aiapostid ja värav. Tel
5594 7776
•

MÜÜA
LÕHUTUD
KÜTTEPUID

Müüme Haljalas kuivi kase-

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

•

p ross id , manse t id

TEL 5695 5572
MÜÜA UUED HALUMASINAD
Taanist, Saksamaalt ja Itaaliast.

k o ju se i sma j ää nu d
ehitusmaterjale. Tel 5685 6320
Ostan soodsalt põrandalauda
või parketti. Tel 5685 6320
•

O s t an

•

Ostan korraliku akutrelli ja teisi
tööriistu. Tel 5685 6320

•

SAEMATERJALI
MÜÜK

PALKI

Tel 32 405 42

Tel 5150 268

Ostame lauahõbedat jahõbeehteid prooviga 84; 800; 916; 925.
Laada 14 Antiigiäri. Tel 5067 819,
•

Hinnad alates 3540

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

Müüa

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

1163
•

Müüa saetud-lõhutud küttepuid

(sanglepp, lepp jne). Tel 51924320

Kupongi
esitajale

kõik tooted

-10%

EH ITUSLIKKU SAEMATERJAL I,

VÄL ISVOODRILAUDA (kuusk),
SISEVOODRILAUDA
(kuusk, mänd, saar),

PÕRANDALAUDA
(kuusk, mänd, kask, lepp),
SAUNALAUDA
(must lepp, haab),

Tel 528 8224

www.uhtnapuit.ee

PÖIALPOISS

SUUR VALIK,
SOODSAD HINNAD!

-

OÜ UHTNA PUIT
müüb

profiilid ja laiused.
Samas pakume paigaldust.

Müüa küttepuid laotult 2m3
ja 5 m3 puidust konteinerites,
30-60 cm kuivad ja toored.
Samuti võrkkottides jäägid.
hind kokkuleppel. Tel 501 3862
•

.Rakvere Turu Kaubamaja,
Laada 16
.Tapa Kaubanduskeskus
Jaama tn 1

Keskväljak 3

NAELAREMONT,

Rakvere Jaama pst. 11
Tel. 5453 80 53
www.mets24.ee laias valikus
muud aia ja metsatehnikat.
NB! Kauba toome Eesti piires
tasuta kohale!!!

Võimalikud erinevad

MÄNGUASJAPOOD

.Paide

Kauplus

€.

TERRASS ILAUDA
(mänd, kuusk).

•

.Jõgeva Suur tn 5

Võtan hoida teie lemmikloomi.
Tel 5394 2814
•

Ostan väikese koera kutsikaid.
Tel 5122 502
•

PÕL L U MA J A N DU S
Müüa toidukartulit „Laura“.
Asume 3 km Rakverest. Tel 5334
5348

M ET S

Müüa toidukartulit “Laura”,
“Arielle”,“ Vineta” 30 senti/kg,
vedu. Vahemetsa talu. Tel 5202 036
Müüa toidukartulit “Agr ia”,
“L e y l a”,“ L a ur a” a s u k o h a g a
Aasperes. Transpordi võimalus.
Tel 5565 1553
•

S KP I nv es t O Ü os t a b
metsakinnistuid üle kogu Eesti
ka koos hoonetega, hüpoteegiga,
k aaso m a n d i s v õ i k a i t sea l a l
•

Saadaval

Hinnapakkumine paari päeva

jooksul, sobivusel kiire tehing. Tel

5080 065 info@skpinvest.ee

Müüa toidukartulit „Laura“,
„Gala“, „Vinetta“, „Fontane“, „Läti
kollane“. Tel 5271 369
•

Müüa toidukartulit „Laura“.
Hind soodne. Tel 5255 981
•

Mü ü a t o i duka r t ul i t „Ga l a“,
„Laura“. Hind 0,30 €/kg. Vedu. Tel
•

5141 338
Müüa hapenduskapsast, peeti
ja porgandit. Tel. 5192 7065
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
Müüa eestimaist küülikuliha
vaakumpakendis 8 €/kg. Müüa
vutimunad 0,10
1 tk. Toome
tasuta koju. Tellimine ja lisa info
tel. +372 5819 4174
•

•

•

•

L OOM AD

•

•

Väike-Maarjas. Transpordi
võimalus.
OSTAME OKASPUU

•

3230 702
Kui Teil on kasutuna seismas
tsaari-või eestiaegseid märke,
münte, paberraha ja raamatuid,
siis palun müüge need mulle.
Samuti võib pakkuda ka veneaegseid kopikaid, märke, medaleid.
Aus kaup ja raha kohe kätte! Tel
5590 6683
Ostan parima hinna eest märgi-,
postkaardi-ja mündikogusid. Tel
502 9782
Antiigiäri Rakvere kesklinnas
ostab kulda igasugusel kujul. Hind
alates 17 €/gr. Laada tn 14. Tel 5067
819, 3230 702

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

•

Müüa kütteklotse ja kaminapuid. Vedu tasuta. Tel 523 8503

,

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina-ja sileplekki
(kivi-, trapets-ja
laineline profiil)
Hind al. 4 eurot m².

-

,

•

s õl e d

Müüa ehituslikku saematerjali,

s er vamata lauda, lepalauda,
te rr a ss i
voo d r i
ja

alasi, saunaahju, pliidiplaadi,

Ostan

Puukuur

www.saeveski.toomonu.ee

Ostan töölaua, kruustangid,

n õ uko g u d e a e gs e va hvli kü p

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

-

.

Tel 53 953 953,
53 060 604

Kü t i Sa e v e s k i s s a e m at e r ja l
voodri-ning põrandalaud, palgi
saagimise teenus al. 16 €/tm ja
nelikanthööveldus. Tel 5089 215,

Ostan majapidamis e likv ideerimisel jäänud esemeid ki-

(

Populaarsemad tooted:

O s t ame mes il asva h a 5 5
7 € /k g Võ i m a l u s v a h e t a d a
mes i n d us i nven t ar i vas t u .
•

Müüa saetud-lõhutud kuivi

küttepuid. Min. kogus 2 m3. Tel
5223 152

,

•

•

Kõik, mis puust!

•

5761

•

KÜTTEPUID
ja
KLOTSE
Vinnis
5783 8999

pikad, 3m küttepuude järkamise
jäägid, lõhkumata). 20 eurot/m3.

•

,

Müüa

€.

Kuivad küttepuud jaklotsid 40L
võrkudes. 40 ja 50 cm. Kuiva puud
on ka lahtiselt. Tel 5171 522
•

Müüa sõelutud mulda. Tel
+372 5270 059

•

•

keskuses

•

Müüa Kloodil kütteklotsid 0.8

m3 kotti pakituna. Kotti hind on
12 Tel 5036 867

(uus kaup)
P, 8.11 11-13 Haljala
rahvamajas
T, 10.11 14-15.30 Vinni päeva-

Müüa kuivi küttepuid (seisnud
kuuris). Tel 5129 689
Mü ü a ku iv i kü tt e p u i d 4 0 L
võr kk o ttid es ( l e pp ) 2 k o tt .
Rakvere piires transport tasuta.
Tel 5843 4388
Müüa 20 m3 kase küttepuud.
Pikkus ja transport kokkuleppel.
Tel 5580 101, Ülo
•

•

€

•

Müü a R a k veres k u i va d
küttepuud 40L võrgus (lepp
30 cm) 2€/kott. Tel 5567 5755
•

•

OSTAME KASVAVAT
METSA JA
RAI EÕI GUSI .
Met saraiet eenus

•

–

Tel 5354 1618

www .h a k e t .e e
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Kuulutused

puhvetid, riidekapid,
raamatukapid, kummutid,
lauad, toolid, rätikunagid,
kohviveskid, margapuud,
samovarid, petroolilambid,
pudelid, portselan-ja klaasnõud,
seina-ja taskukellad, kirjandus,

OSTAME metsakinnistuid; kasvavat metsa;
metsamaterjali ka virnastatud võsa. PAKUME
metsaraie teenust, PUHASTAME kraavid võsast.

mõõgad, pandlad, vormid) jpm.
Valikuliselt ostame ka
nõukogudeaegsetkraami.

MADALAKVALITEEDILIST
KASEPALKI
Nõuded palgile:
Värske lõikus
Pikk us 3 m+ 10 sm , t e i se d

MATUSETEENUSED

Tühjendusostud majapidamise
likvideerimisel.

Külm hoidla

RAHA KOHE!

Matusetarbed

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

pikkused kokkuleppel
Läbimõõt 24....34 sm

metsakinnistuid
ja põllumaid
k ogu Eestis.

TEL 527 4255

kunst (maalid, graafika),
fotod, postkaardid, kuld-ja
hõbeesemeid, mündid, märgid,
paberraha, sõjatemaatika (kiivrid,

Kroonipuu OÜ OSTAB

Ostab

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE
TEIE HÜPOTEEGIGA
KOORMATUD KINNISTU.

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT
SORTI VANAVARA:

www.reinpaul.ee
tiit@reinpaul.ee
tel 5600 3450
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K ee l atu d : m e h aa n ili se d
v i g as t use d , p u id ur ikk e d ,

Tran spo rtteen used

AARE ROHUMETS
Matusetalituse ko rraldaja-m uusik

mädanik, lõhed

terve punasüdamik,
oksad, kõverus
Hind kokkuleppel
Tel 5051 528, raivo@kroonipuu.ee

Lubatud:

.

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

tel 516 4699

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

T U TVU S
Na i n e s o ovi b t u t v u d a au sa
mehega (55-60a). Tel 5609 7944

büro o 324 4473

•

TEAT ED
•

Jurist. Tel +372 50 34 352
•

Kuulutused
internetis:
www.kuulutaja.ee

Minu kaastunne pojale armsa ema
ELSA TERMONENI
kaotuse puhul.
Mälestades Elle

Õigusabi. Tel 517 9278. E-post

mh.konsult@hot.ee

Pidutse NELJA TAMME TALUS.
Tel 5816 2229
Aitan ära viia seisma jäänud
sõidukeid, teostan ka garaažide
ja talumajade koristust. Tel +372
•

L e h t m e t sa d e Ek s p e r t
V i r u H a l u d OÜ os t a b
-

•

k asvava me t sa
r a i e õi gu st
m e t sa m aa d
*

5802 8879
L e i t u d h a m b a p r o t ees i d
Rakveres Laialt tn. Tel 5286 253

OTSID
UUT
KODU?

Nädalalehte Kuulutaja saab tellida
kõikidest sidejaoskondadest

Põhi

•

Kü s i p a kk um i st!

MÄNNI ÄRI HULJAL
korraldab 07.11.2015
kell 9-15
SÜGISESE VANAVARA
ÕUEMÜÜGI PÄEVA.
Info telefonil 5530 783
Külastage meid!

Info: Mob 555 60 240
viruhalud@gmail.com

VA NAVARA

MÜÜD
AUTOT?

Kuulutaja

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

PAKUD
TEENUST?

Ostan vanu postkaarte, fotosid,
münte ja ehteid. Tel +372 5802 8879
O s t an vanu E es t i
ja
•

•

-

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

Parim võimalus
selleks on

•

,

,

embleeme. Pakkuda võib kõike!
Tel 5079 984

avaldada kuulutus
Kuulutajas.

Ostame tuhandeid

imelikke ja vähem imelikke
VANAAEGSEID ESEMEID

MUU D

maalt ja merelt, talust ja

mõisast, keldrist ja pööningult,

toast ja aidast, külast ja linnast:
kapid, kummutid, toolid, lauad,
puhvetid, peeglid, kirj.lauad,
kunstiteosed (maalid, graafika
jm) kirjandus, postkaardid,

•

RAHA KOHE.

Tühjendusostud majapidamiste
likvideerimisel.
KOJUKUTSED on kõikides
GROSSI kaupluste
asupiirkondades üle Eesti

www.toonklaas.ee

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

~

•

•

,

Antiigiäri

PIKK 7 RAKVERES.
Tel 324 0542, 528 2330

Loe kuulutusi ka

www.kuulutaja.ee

Ka rtu l

kg

0,40

Mugulsibul

kg

1,20

Petersell

kg

8,00

Till

kg

8,00

Hapukapsas

kg

1,50

Kõrvits

kg

1,00

Kõrgeim
hind
1,50
10,00

3,00

Kapsas

kg

0,35

0,40

Porgand

kg

0,80

1,00

interne~s

Kaalikas

kg

0,80

1,00

Peet

kg

0,80

1,00

Küüslauk

kg

8,00

Õunad

kg

1,00

liiter

3,50

kg

5,00

kuulutaja.ee

•

Mü ü a kv a l i t e e t s e d KU U L
DEAPARAADID. Hind 20 €. Tel
5013393
O s t a n Ve n e e l e kt r o o n ik a t
( ma k i d , v õ i m e n d i d raa d i o d ,
kõlarid, trükiplaadid, skeemid,
arvutid ja dioolid). Tel 5633 1491

Hind
alates

2,00

kuulutus@
kuulutaja.ee

ALUMIINIUMIST KATUSEREDELID. Õhtuti tel 5289 418

Kogus

kg

kuulutuse
tekst

hingeabi, anname soovitusi.
Vastame eraelu, tööd ja tervist
puudutavatele küsimustele.
Kõne hind 0,97 eurot/min.

Nimetus

Tomat

SAADA

NÕUANDELIIN tel 900 5020.
Kui elumure vaevab ja vajad
•

TASUTA.

Hansa Antiik

16.00

Tiraazh 15 000
ning kõik
kuulutused
nähtavad ka

www.ennustus.ee

fotod, albumid, hõbeesemed,

toidunõud, lühtrid, õlilambid,
küünlajalad, kohviveskid,
margapuud, seinakellad,
õmbl.masinad, pudelid,
sõjatemaatika (kiivrid, pandlad,
mõõgad, aumärgid, vormid),
pildiraamid,
mänguasjad, mündid, märgid,
paberraha jpm.
Valikuliselt ostame ka
nõuk.aegset kraami.

-

Seisuga 5. november 2015

-

5079 984

OSTAME
metsakinnistuid,
raieõigust ja
metsamaterjali.
Pakume metsaraieteenust.
Tel 5665 4087
info@pohjapuit.ee

Tellija tasub ainult Ees~ Pos~ kojukande eest.
www.kuulutaja.ee

Ostan seisma jäänud esemeid
vanast naelast kuni mööblini. Tel
•

ÜLE EESTI

TULE

toimetusse
E-R 9-17
Vilde 6a Rakvere

Jõhvikad
Metspähklid
Mesi

Toorpiim T, N,
L 9st
Värske räim

6,50
0,67

kg

1,20

7,00

Turul veel müügil:
*

*

HELISTA
32 25 091

kg
liiter

2,00

*

käsitöö (soojad kudumid, kalmuseaded)
tööstuskaup (riided ja jalanõud)
kasutatud riided

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee
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Mupo ja sotsiaalameti reidi tõdemus:
iga kodutu unistab oma kodust

Nõuandetelefon
STOPP
veebi lehekülge
külastati erakordselt
palju

Kolmapäeva. 4. novembri varahommikul tegid Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet koos Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaaltöötajatega üllatuskülastuse Tallinna kolme suuremasse
kodutute asumisse.

Esimene peatus oli Asula tänava garaazhide juures, kus ajutikaheksa inimest.
hiljuti
se või elasid
uue „kodu“
leidnud
kõik
neist
alles on
üürikorterites
lähedalPeaaegu
asunudpuu-

Pärnu maantee ja Alevi tänava nurgal. Maja

majas

seks lammutatud

ri-ja

kui 9000 korda. Sealt edasi
suundusid 1800 külastajat
täitma testi, mis on üles seatud spetsiaalselt enese või

ärihoone.

Asula garaazhide eri ..sektsioonides 11 elabmitu seltskonda,
kes omavahel rahumeelselt hakkama saavad ning teineteist

ei sega ega tülita. Nii öelda venekeelne sektsioonoli täis lootust ja ootust, sest „sektsiooniülem“, karkudel invaliid Oleg
muudetud), saab väidetavalt paari kuu pärast
tä(nimi

navale väikese korteri. Sinna lubab
ühes võtta. „Vastu tuleb

pidada

lähedase ohuhinnangu väl-

jaselgitamiseks. Lõpuni täitsid ankeedi 306 inimest.

mees kõik omakaaslased
Luha

Üheksateistkümnest

vaid paar kuud.'' oli ta õhinat

lootusetult katkiste hammastega mees

spordidressides kuid

õlgu.

vaa-

“Endised naabrid toovad vahel süüa, sõbrad käivad

tamas. Neil

on meist kahju, me pole ju midagi halba teinud.
No näed ise, jäime kapitalismile jalgu. Nüüd ei oska kuskile
minna ega midagi teha. Mees. kes mind korterist välja tõstis,
lubas uue asemele muretseda, ehk peab sõna. Olen neli kuud
taju
siin redutanud.
Peab lootma,
lubas...“
pudeleid,
prügikastides. „Ära
kes tuhlab
oleme elanud,“ seltäiestikaine Oleg. „Näed, ise ma „tööle“ minna saa,
kuhu
lähen nende karkudega?
11
Ülejäänud

kaaslased

ma

gitas

Olegi kargud

käivad

päeval

väljas

„tööl“.

Kes

otsib

ei

on pärit

hiljutisest ajast. Nimelt

hakkasid ga-

raazhide juures asuvas väliköögis kevadsuvel peremehetsema narkomaanid. ..Nemad on ju noored ja tugevad. Põleta-

oma kraami,

süstivad ja muutuvad agressiivseteks
zombideks. Küsivad raha, kuigi meil pole, peksavad. 11
Kord läks asi nii hulluks,et Olegil tuli oma „kodu“ kaitseks
astuda. ..Olen küll pikk ja enda arvates tugev mees, aga
vad siin

välja

neid oli mitu. Ma ei osanud arvestada narkomaani ürgjõuga,
kui talaksu all on, meenutas ta juhtunut. ..Pärast seda olengi
karkudel. Teised toovad süüa, mina valvan kodu 11.
loo11

dab vormistada invaliidsuse, millega uues kohas kasvõi osa
puhtalt riides ja kained.
üürist
sioniealine Leili. Kõik korralikult
tasuda.
Kõik
Alevi jaPärnu maantee nurgale ehitatavamaja
eks-elanikud.
„Kurat, pagulased saavad 3000 eurot peopeale, aga meie mäMees

Eesti

sama

sektsioonis

oli

daneme siin. 11 oli

mise

„kodus“

kolm

noor. pikka

inimest, kaks

meest

ja

mees riigi

habet harjav

pen-

suhtu-

peale nördinud.
Leili nõustus rääkima oma loo. Sünnijärgse traumaga invalii-

distunud tütar elab Valgas hooldeasutuses. Leili aga käis lin-

nas tööl

täitjate

elab? „Mitte millestki,“ kehitas korralikes

sõpruskond

üüris kehvas odavas puumajas tuba. Kui maja
lammutamisele
siis püüdis uut elamist üürida. „Kõik on
tänapäeval ju nii kallis, ei hakanud jõud peale.Tööle ka enam
ei saanud, tervis kehva, 11 ütles ta kurvalt.
ja

läks,

pöördus

Leili

tust saada

ka sotsiaalhoolekande poole ning talle anti loo-

elamispind Põhja-Tallinna

siaalmajja. Mingi apsaka tõttu
teist kuud garaazhides.

ne on

aga

Tuulemaa tänava sot-

koha keegi teine ja nai-

on

sai

jalad väga haiged,

väljas olla. et õhtul tagasi kodutute
saa päevSiinläonbi vähemalt
eiminna.
soe... Me kõik tahaksime nii
„Mul

ma

öömajja

oma elamist,

igaüks

meist unistab

oma kodust, 11

ütles

väga

Leili

nukralt.
Reidil kaasas olnud Tuulema sotsiaalmaja juhataja Hannes
Vetik kutsus Leili järgmiseks päevaks enda juurde, et lahentema mure ajutise pinna eraldamisega, kuni vabaneb
dada

mõni parem võimalus. Seega üksinimene

on

Asula garaazhi-

pääsenud.
dest
Mupo jätkab kodutute elamispaikade otsinguid ning sot-

siaal- ja tervishoiuameti sotsiaaltöötajad

laadsetel kontrollkäikudel ka
Allikas:

edaspidi

on

osalema.

valmis

sama-

Munitsipaalpolitsei Amet
Tallinna

ohu-

faktorist tuvastati ankeedi

täis.
Millest

STOPP

gu projekti jooksul rohkem

selle asemele kerkimas kaasaegne korte-

ja

isikute

nõuandetelefoni

veebilehekülge külastati ko-

täna-

on

Seksuaalhälbeliste

Lasteaialapsed
käisid ametikoolis.

Kolm

novembrikuu alguse

puidutöökojas. Valmis sai
vahva mänguasi .Jakobi re-

Tulevikus lubas enamik neist
hakata lapsevanemaks ja

del“, mille lapsed koju mängimiseks kaasa said. Meister-

oma peres palju lapsi kasva-

ametitega tutvumas ja isade-

dati koos isade ja emadega.

da last üles kasvatada.

päeva tähistamas.

Õpetaja Tõnu Suurkaev, kes
lastega tegeles, ei osanud öel-

Kokaõpe huvitas neid ka, sest
paljud neist tahtsid hakata

päeva oli Rakvere Ametikool
väikeste sõprade päralt. Ni-

melt

käisid

lasteaialapsed

Tee leidsid üles Tapa lasteaed
Pisipõnn. Sõmeru lasteaed ja
Rakvere lasteaed Triinu. Sadakond last nägi. kuidas õpitakse ametikoolis meistriks,
maitsti kooli õpilaste valmistatud kringleid ja kooli maskott Tarvas kinkis kõigile õhupalli.

Isad-emad

said infot

ametikoolis õpetatavate erialadekohta.

tada, üks poiss lubas lausa sa-

juhendada
da. keda
rohkem
igatahes
maid,
oli,
oli kõigil
isete- kodukokkadeks. ja autosid lukas
või vanebati samuti oma töömegemisrõõm
Igaks ju-

vaja

lapsi

suur.

olid õpetajal õpilased,
abiks ka
kooli tislerieriala
huks

sest seltskond oli

Lapsed küsisid,

suur.

kas ametikool

ka mustkunstnikke ja mägiro-

nijaid õpetab, ja näitlejateks

he-elus remontima

hakata.

Autotöökoda huvitas lasteaialapsi muide väga, sisse roniti
igasse remondis olevasse autosse.

sooviksid nad samuti õppida.

alkoholi liigtarvitamise
sisukamat ja põnevate väljavastase teavitusega „Vähem kutsetega täidetud elu. Vaalkoholi
rohkem elu”,
kut- banenud aja, energia ja raha
sudes mõtestama
alkoholi
rolli seltskondlikus ajaveet- saab suunata hoopis hotas

=

bidesse,

enesearengusse ja

osa alkoholitarvitamis- enda
oluliste
jaoks
est toimub ühise ajaveetmise eesmärkide saavutamiseks.
„Suur

käigus ning

alkoholitarvita-

mist seltskondlikus suhtle-

mises võib

pidada

Liigtarvitavad

suhted teistega võivad
muutuda paremaks,” ütles

Ka

normiks. Ülesoo.

inimesed teav-

Tervise Arengu Instituudi tell-

ad sageli ka ise, et nad joovad itud viimasest alkoholiteemaliiga palju ja et sellel võivad lisest uuringust selgus, et juolla tagajärjed, kuid käitu- ba praegu proovivad paljud
mise muutmisel
üheks oma alkoholitarbimist piirata

on

takistuseks sisseharjunud

-

37 protsenti inimestest,

kes

käitumismustrid ning alkoholi tarbivad, olid viimaümbritsevate käitumine ja sel ajal proovinud seltskonhoiakud,” tõdeb Tervise Arennas vähem juua. ..Püüame
gu Instituudi projektijuht Trioma
sellele
teavitusega
in

Ülesoo.

Alkoholitarvita-

mine võib kaasa tuua näiteks

kuvõttes edukaks pidada ja

seda jätkatakse ka pärast
Norra poolse rahastuse lõp-

pemist. „Meie jaoks on oluline. et saime nii mõnelgi juhul nõustajate abiga aidata

inimesi, kelle (ja kelle lähedaste) normaalset elu helis-

tamise põhjuseks olnud
probleem segas või häiris.
Lisaks said paljud lapseva-

nemad, abikaasad, spetsialistid ja muidu ärksad koda-

trendile hoogu juurde

anda.”

on

nikud teada, mis

sek-

suaalhälbeline käitumine

ja

mida selleennetamiseks ette võtta. Me jätkame selle liini käigus hoidmist vähemalt

2015 aasta lõpuni," lisas Rammul.
Tulevikus on eritioodatud
spetsialistidelt,

puutuvad

Algas uus alkoholi
liigtarvitamise ennetamise teavitus
mises.

jajat.

Seksuoloog Imre Rammuli
sõnul võib projekti üldkok-

kõned

mine tähendab aktiivsemat,

keskmiselt

kuni

Ada Väät

Õhtuti meisterdati ametikooli

Tervise Arengu Instituut alus-

poolt

kuus erineva tasemega ohtlikku tendentsi. Viie kuu
jooksul teenindasid nõustajad kokku 98 erinevat abiva-

hälbeliste

kes

kokku seksuaal-

isikutega ja vaja-

vad seetõttu kõige enam

professionaalset tuge

ja

nõustamist. Tänaseks

on

spetsialistidele jagatud

soovitusi ja nippe, kuidas
vähema alkoholiga aega veepidada ning
ta, pidusid
juua. Teavituskampaania hõlmab lisaks veebilevähem

vi-

siitkaardid nõustamisliini

telefoninumbriga ja

oktoob-

ris teavitati erootilise
veebilehekülgede

sisuga

kaudu po-

hele tele- ja raadioklippe,

tentsiaalseid seksuaalhälbe-

ireklaame.

le

välireklaame

internet-

ning

lise

käitumisega isikuid.

Sel-

kaudu saadi

kampaania

Eesti ühiskonnale on iseloomulik Põhjamaade joomismuster, kusalkoholi tarvitatakse suures osas eesmärgiga endpurju juua. Eesti

ka enamik veebilehe külas-

visekäitumise

tusi.

Nõuandetelefonile

STOPP

oodatakse helistama kõiki,
kel enesel, kelle klientidel

täiskasvanudrahvastiku ter-

või lähedastel

on probleeme

või

oli purjutajaid 2014.
29
protsenti inimestest, sealhul50 protsenti meestest

seksuaalsuse

käitumisega ning
nende igapäevaelu

uuringu järgi
aastal

gas

ning

15
naistest.
hulka loeti inimesed,
protsenti

Nende

kes tarvitavad lühikese
jooksul korraga

aja

ülekuue al-

koholiühiku. See

on

näiteks

ütles Ülesoo. „Eriti oluline on, kolm pudelit keskmise kantülid suhetes, maine rikkuet ka ümbritsevate inimeste gusega õlut või kuus pokaali
suhtumine sellisele otsusele veini või kuus pitsi kanget almise sõprade silmis või ennetustesse sattumise, kuid oleks toetav ja aktsepteeriv. koholi.
meie sõnum on, et muutuse Üksi on vastuvoolu raskem Kampaaniat rahastab Eurootegemiseks
peaks ootama, ujuda, teiste positiivne hoiak pa Liit Euroopa Sotsiaalfondi
programmi “Tervislikke valikuni probleemid tekivad või loeb väga palju,” arvas ta.
muutuvad tõsiseks.” lisas Kampaania veebilehel http:// kuid toetavad meetmed 2013raames.
Ülesoo. www. alkoinfo. ee/rohkemelu/
„Tahame esile tuua mõttevii- saab teha testi, et määrata
Allikas:
www.tai.ee
millist alkoholitarvitaja tüüpi
si. et väiksem alkoholitarvitainimene on, ning antakse
ei

2014“

seksuaal-

see häirib
ja/või

võib olla ohtlik inimesele

endale või teistele. Nõustajad

on

valmis aitama

ligi

kuuekümne erineva sek-

suaalse hälbe puhul, sh näiteks; seksuaalsuunitlus-,

seksuaalarengu häired, pornosõltuvus, hüperseksuaalsus

jms.
raames avati

Pilootprojekti
2.

juunil nõuandetelefon

seksuaalhälbelise

STOPP

käitumisega isikute,

nende
lähedaste, spetsialistide ja
ohvrite

jaoks.

Nõuandetelefoni STOPP te-

lefoninumber

see

on

6665120

ning
avatud tööpäeviti
kell
18-22.
on
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Jalgpalli esiliiga kohad
selguvad alles viimases voorus

Spordihallis toimub
sumo EM
6.-8. novembrini toimuvad
Rakvere

Ülimalt pingelises Eesti jalgpallimeistrivõistluste esiliigas
ei selgunud ka pärast eelvii-

Kohtumine

mängima, kuid samas on Aki-

FC Irbis neid selles suhtes ei

Tulevik vajaks viimasest ko-

toobril algusega kell 14.
Võit ei pruugi veel tähendada

mov enda kohta öelnud, et
see hooaeg jääb tal ilmselt

ähvarda. Kalju II kui duubelmeeskond lihtsalt ei preten-

hast pääsemiseks võitu Nõmme Kalju üle. Tammeka vii-

mase vooru lõppu mitte mi-

tõusmist

viimaseks

edu korral

deeri pääsule meistriliigasse

maseks vastaseks on Narva

Trans.

8.

toimub

Tallinna

ok-

Kalevist

ning

dagi, sest kõ ik ko h ad turn iiri-

mööda, sest viimastel piisab

teenekat vanameistrit enam

tabelis on endiselt lahtised.

koha säilitamiseks ka viigist

palliplatsil ei näe. Igal juhul

Rakvere JK Tarvas kaotas oma
igirivaalile Kiviõli Irbisele 0:3
ja kuna Tallinna Kalev võitis
Tartu Santose 2:0, siis tõusid

Kiviõli Irbisega. See mäng
peetakse aga Kiviõlis ja välja-

tuleb Rakvere jalgpallisõpradel sammud staadionile sea-

kuperemehed on üks ettear-

da!

vamatumaid meeskondi esi-

Nagu eelnevalt mainitud, on

ja Irbisel on kirjas loobumiskaotus. mis võrdsete punktide juures jätab nad igal juhul
Rakverest taha poole.
Üleminekumängudel on esivastaseks
liigameeskonna

Ka esiliigast väljalangeja ning

teise liiga üleminekumängudele minev võistkond selgub
viimases voorus. Tartu Santos

ja Vändra Vaprus on vastami-

otse meistriliigasse viivale ko-

liigas: kui kõik mehed kokku

Tarvas kindlustanud

meistriliiga eelviimane, kel-

si

hale pealinlased. Küll aga sai
selgeks, et Rakvere meeskond

saadakse ja tuju on hea, on
nad suutelised võitma kõiki;

pääsu meistriliiga üleminekumängudele, sest jälitajad

leks on kas Tartu Tammeka
või Viljandi Tulevik. Neist esi-

mängib Nõmmega.

on kindlustanud koha vähe-

asjaolude halval kokkulange-

Nõmme Kalju FC II ja Kiviõli

mene

malt meistriliiga ülemineku-

misel võib aga nende mäng

mängudele.

täielikult laguneda.

Liider Tallinna FC Levadia II
kaotas Tallinna FC Flora Iile
0:2 ja see oli Rakvere meeskonna jaoks teatud mõttes

„Kõik ei olene enam ainult
meist endist," tõdes JK Tarva
peatreener Valeri Bondaren-

endale

tusele. ..Sellegipoolest peame

lustanud endale esikohta ja
seepärast mängivad nad vii-

omavahel,

Tallinna FC Levadia II

35

Tallinn a FC Flora II

117:54

8

35

21

6

8

73:39

69

juks vaid kolm 1997. aastal

Tallinn a FC In fo net II

35

20

6

9

107:45

66

te võistkonda. SK Tapa võitis
Reval-Sport/Kopli 30:29 ja

JK Tallin na Kalev

35

13

7

15

47:58

46

Reval-Sport/Tallinna Spor-

13

49:52

44

Nepsi juhendatud võistkonnas mängisid Berit Võlli,

18

47:54

43

71

35

11

II võib tõusta nii esimeseks

et Kiviõli meid

Nõm me Ka lju FC II

35

13

kui langeda kolmandaks, se-

aitab, et see
oleks meie viimane mäng sel

da viimast juhul, kui nad kao-

hooajal," lisas Tarva mängu-

35

12

5

18

59:87

tavad viimases voorus Tallinna FC Infonet II meeskonna-

Kiviõ li FC Irb is

41

mees Sergei

Tartu FC Santo s

35

11

6

18

54:82

39

Vä n dra JK Vapru s

35

11

5

19

42:78

38

FC Kuressaare

35

10

7

18

46:92

37

mases voorus, nagu juba
m ain itu d , Levadia IIga . Rak-

verlastel on koduväljakueelis.

väga on vaja võitu ja loodan,

meel. kui

JK

oleks hea

Tarvas

tõuseks

Kalevist mööda ja pääseks otpeaks
üleminekumänge
semeistriliigasse
ning ei

dikooli 27:18. Treener Mare

11
4

November on Südameapteegis
meestekuu. Kingi talle
kindlus terviseasjades.

MEESTEKUU
TOOTED KUNI

EVONIA HAIR
BOOSTER TABLETID
M~~~~~~~~

~~~~~~

-50%

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

vähendab juuste väljalangemist ja tugevdab

juuksejuuri.
Pakis on 60 tabletti

LIVOL MULTI
TABLETID MEESTELE

MEN POWER
KAPSLID

Vitamiinide ja mineraalide kompleks
imuunususe tõstmiseks, närvisüsteemi
toetuseks ja lisaenergia andmiseks.

tõstmiseks ja elujõu andmiseks.

Meestele energia taastamiseks, potentsi

Pakis on 40 kapslit

Pakis on 60 tabletti

Eesnäärme hea-või pahaloomulise suurenemise
hindamiseks. Eesnäärmeprobleemide varajane
tuvastamine ja õige ravi annavad häid tulemusi!

mängija),
Einmann,
Kadriparim
Maie Keili
MarMüntser
(ühtlasi
tur-

jette

niir

Kadak,

KINGITUS KÕIGE
TUGEVAMALE

PROSTA-CHECK EESNÄÄRME
FUNKTSIOONI KIIRTEST

Spordihoones, osales kah-

ja hiljem sündinud tütarlas-

Rakvere JK Tarva s

muidugi

Võistlused toimusid Kehra

5

..Viimane mäng liiga liidriga,

kaheti:

karikavõistlused

22

lubatud
hulka
juhendis
meistriliiga mängijaid. Flora

sõnadesse tuleb aga suhtuda

Väi-

lassi käsipallis võitsid SK Tapa neiud.

LIIGA TABEL

ta heale tulemusele."

le.

virulasi Sakura ja
ke-Maarja klubist.

lused tütarlaste A vanusek-

va vastu igal juhul punktidele,

Rakvere JK Tarvas mängib vii-

kuulub ka hulgaliselt lääne-

Selle aasta Eesti karikavõist-

kasutades selleks ilmselt ka

Tema

gide kohtumised algavad ju-

ba samal päeval kell 11.
Võisteldakse vanuseklassides U12, U14 ja U16. Eesti
671iikmelisse koondisesse

Tapa neiud võitsid

keskenduma põhihooaja viimasele mängule täie tõsidusega. Kui kõik klapib ja on
sportlikku õnne, siis võib loo-

Akimov.

spordihallis viien-

dad noorte sumo Euroopa
meistrivõistlused. Võistluse
pidulik avamine on 6. novembril kell 13. kuid eelrin-

Kuressaare

Aivar Ojaperv

on tõenäolisem, sest

ko jalgpalliliidu pressiteenis-

halb uudis: Levadia II ei kind-

mases voorus Rakvere JK Tar-

21

Sport

PROSTEROX KAPSLID
Meestele kolesterooli normaalse taseme

hoidmiseks

ja potentsi

Pakis on 30 kapslit

tõstmiseks.

Betty

niiri

Kristel Külmallik,

Abel. Gerda Staal (turparim väravavaht),

Ca-

milla Sevtsova, lete Lisett

Neerot. Mia-Marii Tedrekull,
Celica Sergienko, Kadi Haavistu ja Airi Võsuri.
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Uhhuduuri mehed lükkasid
ümber eelarvamusi Aafrikast

Priit Kuusk alias Wend ja
Tanel Rütman alias Taniil
kummutasid eelarvamusi
Aafrikast kui kolmanda
maailma vaestest ja mahajäänud riikidest. Priit
Kuuse sõnul pole ta lollimat juttu kuulnud, kui et
valged inimesed varastatakse seal paljaks.

nad pole kunagi olnud mitte
ühegi teise riigi koloonia,” sedastas Kuusk. ..Inimestel on
vähe vaja
soe tuba, katus
-

pea kohal, aga selline jutt lä-

heb liiga filosoofiliseks.”
Kuusk jutustas, et pealinnas
Addis Abebas nägid nad palju
hiinlasi. Hiinlased on ära ja-

Möödunud nädala neljapäeva õhtul väisasid Lääne-Virumaa Keskraamatukogu Priit
Kuusk ja Tanel Rütman. Kaks
meest kuueliikmelisest

lastest,

Ülle Kask

Uh-

valgeid

kes

Rütmani sõnul pole lapsed

sind”.

Aafrikas pahatahtlikud. „Val-

Kas Uhhuduuri seltskonnal,
kes teatavasti jalgratastel läbi
sõitnud ka poole Aasiast,
sealhulgas Lähis-Ida, oli see-

ge inimene, kes ei sõida
dzhiibiga, on nende meelest
kuum.”

Aafrika suhtes eelarvamusi?
„Ära mine eelarvamustega,
võid pettuda,” vastas Priit
Kuusk. ..Aafrika kohta on palju jaburuseni minevaid arva-

musi. Oma kogemustele toetudesinimesed
võin öelda,varastatakse
et pole lolliged
mat

juttu

kuulnud,kui

seal paljaks. Ööbisime

et val-

Rahvamuusikaansambel La-

hemaa Rahwamuusikud on
asutatud 1975. aastal ja tähistab käesoleval aastal 40.

aastapäeva mitme kontserdiga. 4. novembril astuti

üles Tartu Tantsuklubis Tiigi
Seltsimajas ja 14. novembril
esinetakse Viljandis PärimusmuusikaAidas.

mehi

huduuri tiimist jagasid reisimuljeid Aafrikast. Mehed
sõitsid 2014. aastal jalgratastel 5000 kilomeetrit Etioopiast Namiibiasse, retk vältas
üle kolme kuu. Tänavu ilmus
nende reisist ka raamat „Ehh,
Uhhuduur! Sina ei muuda
Aafrikat, Aafrika muudab

kordsele rattaretkele minnes

Lahemaa
Rahwamuusikud 40

ganud, milline tulus äri on

Aafrikas ehitamine. Kõik teed
ja paljud hooned on nende
püstitatud. Pealinnas nägid
ratturid isegi ühte traktorit ja
see seisis panga ees. Muidu
aga küntakse põldusid ikka
veel härgadega, sest Etioopia
on hästi vaene riik.
Kui seinale ilmus pilt Aafrika
ümbritsesid, kõneles Kuusk,
et lapsed tulevad karjas ligi ja
hüüavad: „Money, money,
money!“ Kuusk jätkas, „Taniil

Lahemaa Rahvuspargi loo-

mise järel 1. juunil 1971
alustati Lahemaa jaaniõhtu-

läks närvi, Kristjan läks närvi.

tega. Et Veljo Tormis oli sel-

Aga kui nad tulevad ligi, on
lihtne reegel: mängi nende-

leks ajaks juba veendunud
vana rahvalaulu ilus ja võlus. siis tema see eeslaulja
esmalt oligi nendel jaanipi-

ga.”

Hotell on ka bordell ja
kirik kõrvuti mo eega
..Keenias aga on paljudes

dudel. Kuniks ta arvas too-

nase Lahemaa Rahvuspargi
Foto: Ülle Kask

Kuusk aga väitis, et suur ratas
on

stabiilne

ja

temale

ei

kohtades hotell ka bordell ja
sealsed voodid on kõike näinud.” pajatas Priit Kuusk.
..Palvetasin, et ei võtaks sealt

meeldi kiivrit kanda. „Tallinnas sõidan kiivriga, sest seal
kardan rohkem, aga Aafrikas
pole midagi karta ja kiiver on

midagi koju kaasa. Diskoteegi

raske.”

kõrval

olev

öömaja jättis ..Issanda teed on keerulised.
tes puhastes 1-2 dollarit unustamatu mulje, sest Näiteks sattus põhjamaa
maksvates ööbimismajades tümps kestis hommikuni.”
mees Keenia rallile aafriklase
ja mingeid probleeme ei tek- Tanel Rütman näitas pilti, autot parandama,” kommenkinud. Aga ei ole vastutus- millel mustanahalised palve- teeris Priit Kuusk järgmist seitundetud uljaspead, me kõik tundi pidasid. Mehe sõnul on nale kuvatud fotot. „Auto alt
tahtsime tervetena koju nais- Aafrika hästi religioosne maa. hüüdis üks mees mulle, et kote ja laste juurde tagasi.” „Sa ei saa seal elada, kui ei he tuuakse mutrivõti.”
Jalgrattaid polnud vaja usu jumalasse või millessegi Keenias nägid mehed rattasamuusse. On Jehoova tunnisdulast lisaks rallile ka kolme
ööseks lukku panna
tajaid ja katoliiklasi. Kirik ja kaelkirjakut ning sebra- ja
Tanel Rütman, kes rännu- mošee kõrvuti on tavaline, paavianide karja. Põhiliselt
meeste teekonnast pilte näi- kõik saavad hästi läbi.”
näeb loomi rahvusparkides ja
tas. nentis, et kuut riiki,mida Priit Kuusk lisas, et ratastega turistidele
korraldatakse

lihtsa-

me

mim

Priit Kuusk

jätkas

turvalisuse

teemal: „Me ei viitsinud
isegi rattaid

enam

sõites haarab kõrv tihti kiri-

kulaulu. „Ei tea, mis sekt see
oli, neil oli parajasti palvus ja
meile tehti kätega selgeks, et
tulge ja palvetage. Aga selgituseks, miks lapsed raha küsi-

ööseks lukku vad, on ehk see, et 20. sajandi
panna, sest kes sealmaako- alguses, kui misjonärid Aafrihas ikka varastab. Aafrikas kasse ristiusku tooma tulid,
kehtib nõndanimetatud tava- jäi mustanahalistele mulje, et
õigus, et kogukond ise mõistab süüdlased süüdi, karistu-

valged armastavad raha.”

surmanuhtlus Kiivrit kandma ei pea
ja see distsiplineerib iniEkvaatorit ületades juhtus Tamesi hoiduma pahategudest. nel Rütmanil äpardus. Ta tahKui ligi tulevad aga veripu- tis sõita ..lamavast politseinisilmadega
aga
naste
aafriklased
tea mis
aine mõju
siis tu-ei kust”
lendas kõrvalt
ühele ja mööda,
meesetteisele
ratas
leb küll ruttu ära minna.” poole teed. „Külje pealt tõmseks võib

isegi

olla,

rängalt,

all,

Etioopia

kõige

kukkus

nii

oli läbitud teekonnal bas naha maha,” meenutas

vaesem, aga see-eest ta.

uhkeim riik.

..Sellepärast,

et

Miks meie ratturid kiivreid ei

naeruväärsed.” muigas Rütman.

kandnud? ..Olnuksime

ja miseestlasest
puidufirsafareid,
on tulus
äri.
Rokkstaar
ObaBarack

ma

Priit

Kuusk rääkis Musta
töökultuurist. „Kui
Eestis tööd tehes aeg läheb,
siis Aafrikas aeg tuleb. Neil
puudub mõiste ..hooldama”.
Nii kaua tehakse mingi masinaga tööd, kuni see katki läheb.”
Aafrika köök pole eritirikkaMandri

lik.

Palju

süüakse

libaja

kala.

on ka oma rokkstaar

Reisi lõpp oli meeste jaoks
katsumusterohkem,
kõige
sest läbida tuli Kalahari kõrb.
,.Viimased 100 km enne Atlandit oli puhas liiv ja kivi,”
meenutas Tanel Rütman.
,.Päeval 50 kraadi lagipähe,
öösel 5 kraadi. 10-15 liitrit
vett pidi kaasas kandma, sest

kolmekümne ringis

muusika

-

Aafrika

pop-rokk.”

kõneles Kuusk.
Ühes toidukohas kuuldi, et
mees oskab süüa teha. Turult
osteti kaks kana

ja

sibulaid.

sealsamas hoo-

sulge-

sama tööd.
tu

saad nendega rut-

sõbraks,” nentis Kuusk.

Sambiat meenutasid rännumehed kui väga vaest hõre-

sevad presidendi pildid.
Kuusk rääkis Keenia öömaja-

isegi öömajasid ja kus

ti

pärit. Igal pool ilut-

asustusega maad, kus polnud
li

lageda

neil

tu-

taeva all telkida. Ta-

vikaevandused.

oli hirm,
vesi lõppeb
kõja ühedet saksa
vanaprouad
sid
”

neles

Kuusk.

..Autod

aga

liiku-

meile ananassimaitselist vett. mis oli parem

pakkusid

kui

šampanja.”

Küsimuse
järgmisele

peale,

kuhu nad

reisile lähevad,

et seal ei tohtinud kaks niil jutustas, et ühest külast vastas Priit Kuusk, et üle Atpoissi ühte tuppa magama läbi sõites hakkasid sealsed landi ookeani Lõuna-Ameeriminna. „Kaks kondoomi olid lapsed nutma, sest nende kasse. „Aga veel ei tohikõva
laual, kuid mehed ühte tuppa meelest on valged inimesed häälegaplaneerida.”
dest,

minna võinud. Aga see oli
ainult Keenia omapära.”

hirmuskoledad.

Eesti mees püsti pannud pui-

kes Samblas Niiluse lätet otsis

nerisse mahtus ka tünnisaun.

Lõvid ja metsikudelevandid
ründavad rekamehi
Botswanast
Kuusk seda, meenutas
mis võib juhtuda
Priit

ei

Tansaanias

on Imre-nimeline

dutööstuse. Viiekümne merekonteineriga tõi ta saekaatri
meritsi kohale. Ühte kontei-

dub nii vanu regilaule kui ka
lustilisi tantsulugusid, lisaks
melanhoolseid laululugusid

üle

mist slaidi näidates. Teatavason Ameerika presidendi isa

Keeniast

läbi rahvuspargi neljaveolise
maasturiga. ,,Kui sind seal ära
süüakse, süüdista iseennast,”
tõdes Rütman. Autosse mah-

gilauluansambli juhi koha
tollasele Leegajuse liikmele
ja Tallinna 7. Keskkooli
Viivi
muusikaõpetajale
Voorandile. kes veab ansambli tegevust siiani.
Ansambli repertuaaris lei-

tus kuus ratast jakuus meest.

vis. nahk tõmmati koos
dega maha, liha leotati sidrunivees. „Kui teed aafriklastega

selleks on Barack Obama.”
kõneles Tanel Rütman järg-

Rännumehed otsustasid sõita

korda sokutas Lahemaa re-

Botswana ja Namiibia on Aafrika edukaimad riigid, sest
seal on palju maavarasid.
Kõrbes on uraani- ja kalliski-

omanik

ja

läbi tohutult rekasid. Pole ha-

ruldane, kui leitakse tühi veoauto ja eemalt mehe luud ja
kondid. Lõvid ründavad. Ja
metsikud elevandid.”

Ja putru, mis meenutab eest-

Kanad tapeti

..Keenias

rekameestega. „Sealt sõidab

keigarite-Leegajuse sarnane
ansambel võiks ju olla ka
kohapeal. Rääkis mõttest ka
Igor Tõnuristile, kes oma-

laste mannaputru,
kihaja kala tuleb
keeta, et
vältidapisikuid. ..Kõikides
kohtades, kus sõime, oli kõva

ma

nad läbisid, peetakse Aafrika
kõige turvalisemaks. „Ekslikõige karkult arvati,
et meid
tulebloobitakse
reis ja
kividega.”

teadusnõukogu liikmena, et

Priit Kuusk ja Tanel Rütman jagavad raamatusse autogramme.

nutas ka

Aafrika
ja

Kuusk

mee-

maadeavastajat ja

uurijat Livingstonc i,

sinna

oma elu

jättis.

Uhhuduuri Aafrika reisil

armastusest ja vangipõlvest,

merelaule ja mitmesuguseid
laulumänge

Lahemaalt.

Hetkel on aktiivseid liikmeid
-

Rakve-

rest, Palmsest, Võsult, Länsalt, Haljalast. Vihasoost ja
Loksalt. Noorimad ansamb-

liliikmed nühivad alles koolipinki ja vanimad hakkavad
tasapisi pensionipõlve nautima.
Virumaal tähistatakse sün-

nipäeva endiste ja praeguste
liikmetega

28.

novembril

Palmse mõisas. Samuti jõutakse mängima mitmesse
Virumaakooli.

Kuulutaja

osa-

lesid Hannes Hanso. Priit

Kuusk, Mart Kuusk, Liivo Niglas, Kristjan Prii ja
Rüt-

man.
Tanel

Fotod: Avo Seidelberg
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KUHU MIN NA
O Kõrts

8. november kell 16
Dokumentaal
(Lubatud kõigile)

Jõe 3a , Võ su
Pidu de algu s kell 22
Sissep ä ä s tasuta !
7. n ovem bril video disko DJ Margu s Ro ots
14. novemb ril sh o ti ra lli, terve ö ö sh o tid p o o le hinn a ga ja
ho o gu lisab juurd e DJ Ailan Kytt.

DHEEPAN

Reed el 6. n ovembril DJ Felix. Sissep ä ä s tasuta
La up ä eva l 7. n ovembril an samb el Rega tt, DJ Andru s Ku zmin .
Pä ä se 10 euro t, klien dikaard iga 8 euro t.

PUHTA MÕTTE RUUM

10Trummi

8. november kell 17:45
Draama
(Alla 14-aastastele keelatud!)

KANNIBALID

8. ja 9. november kell 20
Õudus
(Alla 16-aastastele keelatud!)

Rakvere Teater
06.11. kl 19 Oscar ja Ro o sam am ma :Kirja d ju ma lale v. maja
(la v. Üllar Saarem ä e)
06.11. kl 19 Ma alermeister s. m a ja (la v. Gerda Gord emets)
07.11. kl 19 8 arm a stavat n aist s. m aja (la v. Eili Neu h a u s)
07.11. kl 19 Põ hja s v.m a ja (la v. Jussi Sorja n en)
11.11. kl 19 Lep in g v.m a ja (la v. In drek Ap in is)
12.11. kl 19 Oscar ja Ro o sam am ma :Kirja d ju ma lale v. maja
(la v. Üllar Saarem ä e).

Tapa Kultuurikoda

PIIRITU ARMASTUS

9. november kell 18
Komöödia
(Alla 12-aastastele mittesoovitatav!)

rakvereteater.ee

10. novem bril kell 20 dra am afilm „45 aasta t“ (Suurbrita nn ia
2015). Pä ä se 3 euro t.
12. novem bril Kin otea tri etendu s „Õp etaja Ta mmiku reh ab iliteerim ine“. Kuid a s saada heaks õp etajaks?
Priit Kruu s o n p ed a go og. Ta töötas aa sta id eesti keele ja kirja n
du se õp eta jan a pra egu a ga ko o litab tuleva si õp etajaid . Neid ei
o le p iisa valt. Umb es kü m m eko nn a a a sta pära st, siis ku i Priidu
en d a lap sed ko olip inki n üh iva d ootab Eestit ees suurem
õ p etajate p uu du s. Mid a siis teha ka s minna taga si ko oli? Selgub, et see ei olegi nii lihtn e...
Kin otea tri uu s la vastu s „Õp etaja Ta mm iku reh abiliteerimine“
o n lu gu n o orest õ p etaja st, kel on veel hästi m eeles o ma p õh iko o lia egsed õp etaja d
van a ko oli p eda go o gid , ra u d se ka ardikep i ja terava ütlemisega . Ted a ka nnu stab so ov saa da h eaks
õ p etajaks, aga m itte muutu da n en desu gu steks. Meil kõ igil on
o lnu d o ma õp etaja Ta mm ik, kes kõ igi ka rm ide õp eta ja ko on d
ku jun a o n m eie eda sist elu m õ ju tanu d . Aga millin e p eaks olema see õ p etaja , ked a ta haksim e o m a lap si õp etam a ?
„Õpeta ja Ta mm iku reh ab iliteerim ine“ o n ü hest kü ljest h ariv
võim alu s va a d ata m ism o o di p aista vad asja d kla ssi eest. Teisalt
o n see elu st võ etud teater.
Eten d u s o n ilm a vah eajata ja kestab 1 tun d ja 40 minu tit.
Pä ä sm ed hinnaga 7 ja 10 euro t o n müü gil Piletilevis ja kultu
uriko ja ka ssa s.
13. novemb ril kell 18 Leh tse la ste näiterin gi eten du s “Bullerby
lap sed”. Dram a tiseerin g A. Lin d gren i samanimelisest ra am a
tu st. La vasta ja Arlet Pa lmiste. Pä ä se 2 euro t, la steko llektiividele
0,5 euro t, so o duspilet 1 euro.
14. n ovem bril kell 10-14 kirb uturg. Müü giko htad e b ro n eerimine Tap a Ku ltuuriko ja telefonil 32 20 061 või m eilia a dressil in
fo @kultuuriko da.ee. Laua hind 1 euro. Tule o stm a või m üüm a !
-

,

,

–

-

-

,

-

-

-

Biore Tervisestuudio
Lo od u sravi, ro h u ja ö ko p o o d La a da 3a Ra kvere
6. ja 13. n ovem bril ka an iteraap ia .
10. novemb ril jalalab a uurin g, ta llatuged e m äära min e.
12. novemb ril tervisliku seisun d i testimine.
Seljaab i-kiropra ktiku va stuvõ tt esm a sp ä eval, teisip ä eva l, ko lmapäeva l.
In fo jaregistreerim ine tel 5017 960.
-

,

Pensionäride klubi Hämarik
Pidu to im ub 14. novemb ril kell 13 Rakvere Ra hvam aja s
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24 Reklaam

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a
Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

PARIMAD HINNAD!
Kampaania erinevad tükid

2,05

€

MÜÜA
KÜTTEPUID

Palju häid

(lehtpuu)

saapaid!

/kg

Veerand siga 1,85 /kg
Hakkliha 1,95 /kg
€

€

Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.
Tel. 53586772, 53409428.
www.omaporsas.ee

Eestimaine liha otse farmerilt!

*

NB! Hinnad head
Transpordi

*

võimalus

AALTONEN

Helistada 8-17:00
Tel 5900 0140,

5599 4444

TAMARIS

*

*

RIEKER

CAPRICE

Avatud: E R 9-18, L 9-15
Rakvere, Turu plats 5
Tel 322 3632
-

TAPA MÖÖBLIHALLIDESTuru 1 ja Turu 4
novembrikuusSUUR SOODUSMÜÜKkuni 30%
•Suurim valik •Kaup kohe kätte •Transpordivõimalus
Tel 32 71 533

Rakveres:

Tapal:

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

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

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

6.11 ja 7.11 Rakvere Kroonikeskuses

Koliauto Rakveres

Tel: 64 88 000, e-kiri: info@koliauto.ee

Voodipesuja 220 cm laiade voodipesukangaste

Tagaluuktõstukiga furgoonauto
Ebavajaliku äravedu
infot
Vaata
*—i
linnuse
Klaverid ja seifid
www.linnuseauto.ee
autokeskus
Kaubavedu, kolimine Eestis ja mujal
VAHETA
REHVID~ESINDUSES!
Ladustamine ja tollivormistused

pirne

SOODUSMÜÜK(3.-/jm)

0

Suur värvivalik

kummiga voodilinu

AadeMart Ehitus OÜ
*

*

*

*

Pakkumine
kehtib kuni
31.12.2015

750€

*

*

*

Põllumajandusehitised

Üldehitus-ja remonditööd
Viimistlustööd
Korterite remont
Katuste ehitus
Projekteerimine
Ehituseelarvete

koostamine

Rakveres mob: 53 053 053, rakvere@kvaliteetkliima.ee
Tallinnas mob: 51 00 568, tallinn@kvaliteetkliima.ee
Tartus mob: 53 476 476, tartu@kvaliteetkliima.ee

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

Vaata infot

aademart@gmail.com

Economy

Traktori rehv
15.5-38 F-2A

koeratoit

20kg

280€

19.50€
Poultry Meny koeratoit
15kg

Aku Deta Senator 77Ah 760A

28.15€

73€

5.-7. november

KOGU KAUP

-20%
ja
■Klaverid
seifid

v.a soodushinnaga tooted

Aku Deta Senator
100Ah 900A88€

