AUTOKLAAS /
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Veoautod j Traktorid
KAHJUKÄSITLUS,

VAHETUS, PARANDUS
www.stik.ee

Nr.

10

77777777,

(898)

Mõtisklused fosforiidist

lk 6-7

Töökuulutused

Kuulutaja
Nädalaleht

KLAASIDE MÜÜK,

Rakvere, Vabaduse 12
Tel 512 4620

lk 8-9

11. märts

Nüüd ka 6 kohaline!

HELISTA

1300
tel. 515 0068

2016

tasuta

TASUTA
13. MÄRTSkell

13.00 -15.00

ALLAHINDLUS
10-15 märts

KOGU KAUP

Naistepäevakontsert

TRAFFIC

20%

kaasa arvatud allahinnatud kaubad

Kroonikeskuses
E-R 9.00-19.00

•

L 9.00-16.00

•

P 10.00-15.00

TEL 3227363

5.-13. MÄRTS NAISTEPÄEVA

ERIPAKKUMISED JA KINGISOOVITUSED
www.pohjakeskus.ee

helista

„SÜSTIME SEINAD SOOJAKS“ ja
tuulepidavaks TERMOVAHUGA.

Soojustuskonsultatsioon ja
Thermi termograafia.
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Arvamus

Võlad laste ees ootavad tasumist!

Jätke vanainimesed oma
bürokraatiaga rahule!

Külmad
Eestis on üle
arvud
8000ütlevad,
mehe ja ka
naise, kes ei maksa oma laste-

Lugesin kolmapäevasest Õhtulehest artiklit pealkirjaga ..Niigi kallis hooldekodu ei pea paljuks küsida klientidelt raha ka

kohustusehüljanute

et

vastu
likkuse“

arstirohtude eest 1’.

võlg

Loo mõte oli selles, et kuna Eesti keskmine pension on
365,60 eurot ja hooldekodu keskmine kohamaks 550 eurot,
on selles valdkonnas nagunii ..käärid
-1, aga kõigele lisaks
ei mahu nimetatud 550 euro sisse retseptiravimite soetamise

sees

kulud ehk rohtusid vajav vanainimene peab nende eest ise

maksma.Kust ta selleks raha võtab?, tahan esiteks küsida. Ja
küsimuse esitan karjuvas kõneviisis.
End edukaks riigiks pidav Eesti peaks siinkohal silmad peast
paiväikesed,
häbenema.Pensionid
hooldekodusse
Tegid
elu
tööd - egaon niinende
süü etolnud,
et riik teine
gutatud

see

vanainimesed

ei

aeg

-ja jäävad

saa

isegi

just

teoreetiliselt

ära

elatud!

oli

võlgu ka

nüüd eluõhtul
kui
veel.
asjad nii. et kui vanainimesel lapsi või
Tõsi,ametlikult
lähedasi pole kes puuduva summa kinni maksaksid, siis
peab seda tegema omavalitsus. Eksmakstakse kah, päris
on

lageda taeva alla kedagi
takse, aga ise

ikka ei

jäeta kui asju

korrektselt ae-

sellise vanakese rollis ollaeitahaks: isiklikeks vajadusteks ei jää sentigi, pole muud teha, kui surma
küll

oodata.
Teistkorda tahtsin sama artiklit lugedes veel karjuda. Selle
teise

ma

pärast

õigupoolest juhtkirja

teema sellise

valisingi.

Nimelt ütleb Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna
peaspetsialist Ketri Kupper artiklis järgmist: „Kui hooldekoviibival inimesel puuduvad vahendid endale vajalike
õigus kulude katteks
teenuste ja tarvikute ostmiseks,

on

dus

tal

taotleda kohalikult omavalitsuselt toetust. Selle maksmisel
hinnatakse inimese reaalset olukorda

-

sissetulekuid, varal-

ist seisu javäljaminekuid.“
e-riigiüleüldse
võimalustest,
Kas lugupeetud
teavad
ametnik
mõndkirjutavad
hooldekodu
usinalt
on
ja
kirju,
hoopis
avaldusi muid
või need inimesed
eluõhtul
vanakesed,
ei pruugi söömise ja potil käimisegagi hakkadanikke.
kes
külastanud?

Või

kui

on,

siis kas

on

ta

nägi

seal ärksaid ilmako-

ma saada,
avalduste jää,
koostamisest
omavalitEga
vajaduselsiis
avaldusrääkimata
koostamata
küll hooldekodu
kes

see bürokraatia? Kas

töötajad tulevad appi, aga milleks
poleks palju lihtsam ja lugupidavam,
hooldekodu elanikule retseptiravimi,

susele.

et kui arst kirjutab
siis maksabriik selle

automaatselt kinni? Ilma igasuguse avalduse ja ..varandusliku seisu 1 ’ tõestamiseta. Erinevalt paljudestmuudest inimest-

pahatihti just

ametnikest

ja bürokraatidest, pole vanainretseptiravimiga riiki tüssata või neid
Tal neid vajaja tal pole nendeks

imesel mõtteski oma
ilmaasjata tarvitada.
on
raha!
est,

le elatisraha. Oma

vanema-

kogu-

laste ees ulatub 14,5 mileuroni. Nende numbrite

on
luust inimesed ning konkreetsed
lood. On väike poiss, kelle ta-

joni

aga

taga

lihast

ja

gasihoidlikumaidki

soove
nappuse
ja

ei suuda

unistusi

ema raha-

tõttu täita.

On

oma

lapse hooldaja olema andnud

vanemate lahkuminekust nii-

selleks oma nõusoleku. Ka ei
jõustu juhiloa või mõne muu
õiguse peatamise otsus kohe.
Kui võlgnik tasub esimese

traumeeritud teismeline
tüdruk, kes pidi ära tulema

gi

klaveritundidest. On tööst
en-

kurnatud üksikema, kelle

makse 30 päeva jooksul või

da elu koosneb peaasjalikult

lepib kokku maksegraafikus,
jääb luba talle kätte. Siinkohal väärib rõhutamist, et sõiduki juhtimisõigust ei saa

loobumistest.
Sanktsioonidega„leid-

Vaesuses või vaesusriskispikalt
ela-

peatada, kui see on vajalik ra-

suur arv on

vate laste

olnud meie

ha teenimiseks, mille arvelt
lapsele elatist maksta. Igal juhul on kohtul üsna lai kaalullusõigus.

ühiskonna üheks

nuse

sellesse

need

on

andnud

tuhanded lapsevane-

mad, kes

on oma

elatisraha

lastele võl-

gu suuri summasid.

Tõsi, vii-

on

makseid, mida elatisvõlgniku eest teevad kolmandad
tingimusel,
isikud.
et
võlgnikule
makseSeda
ületab

tisrahakättesaamise parandamise suunas, siis võlgnike

arestitava summa. Lisaks tuleb kohtutäituritel võlgnikega

Kuigi

viimasel kümnendil

ük-

sid märkimisväärselt ka kohtutäiturite

laenu

ne

autoliisingu

tagant

ja

uurida nende sisse-

tulekute seisu. Kui

täiteme-

ka põhjust eeldada, et riik
maksab talle kas erametsa-

tetäitval inimesel
omaniku

või

enam

siis ettevõtluse

Varasemast tõhusam

võlgade
sissenõudmisekord ei ole
mõeldud kellegi vaenamiseks
ja kiusamiseks, vaid selleks,

tänavu 1.

märtsil.

karmimatest reeglitest
juba üksjagu juttu olnud,

et

parandada

heaolu.

tuhandete laste
et

väga loodan,

neil uutel hoobadel on selge
sed kindlasti ülearused. ennetav mõjuja et elatis võlgNüüdsest lubab seadus koh-- nike read hakkavad nüüd kaMa

ole põhjalikumad selgitu-

mõni tuttav või sõber hoidub

elatise maksmisest kõrvale.

•

•

Elatisfond rakendub
•

Seadusemuudatuste
jad

polnud

algata-

pimedusega

•

löö•

dud. Meile

krooniliste

oli

hästi teada, et

elatisvõlgnike

seas

hulk neid isikuid, kellel sissetulekud puuon

ka

duvad

•

arvestav

ja

kes on langenudal-

koholismi
küüsi.
siistegu
ja Ehk
varatutega,
rahatute
on

kelle puhul riigi survemeetotulemust ei anna. Aga kadid

hetsusväärselt palju elab
meie kõrval vägagi maksevõimelisi tegelasi, kes on teinud
kõik selleks, et oma lapsi mit-

te toetada

ja

Telefon: +372 5662 6483
finestbuilders@gmail.com

sel moel näiteks

oma endiseleabikaasale

kät-

uudis on see. et 2017.
aasta alguses rakendub Eestis
elatisabifond, mis pakub
täiendavat tuge üksikvanemate peres sirguvatele lasteHea

le.Abi vajaval üksikemal või isal on võimalik saada fondist
oma lapse kasuks raha, kui
teine vanem kohustusi ei täida. Tänaste

•

Üldehitus
Plaatimine
Betoonitööd
Fassaaditööd
Siseviimistlus
Karkassmajade
ehitus
Remonditööd
Katusetööd

plaanide

kohaselt

sada eurot kuus. Riik omakor-

da nõuabselle raha võlglaselt
tagasi ja seda koos sissenõudmise lisakuludega.

Väljaandja:
AveC Kirjastu se OÜ

Tobia kü la, Rakvere vald
Tele fo n 322 5090
to imetus@kuulutaja .ee
www.kuulutaja.ee
Peatoimetaja
Katrin Kivi 322 5090
katrin .kivi@ku ulu ta ja .e e

Te ge vto im e taja
Aivar Ojaper v 322 5092
aivar@kuulu taja .ee
Müügiko n sultan t
Ka iri Kre is
322 5093
ka iri.kreis@kuulutaja.ee
Kujun dus
Renee Ko it
reklaam @kuulutaja .ee
Külje n dus
Ma rim ai Ke sküla

Andres Anvelt
Riigikogu SDE fraktsiooni
esimees

Ka iri Kre is
ku ulutus@kuu lutaja .e e
Kuulutaja ilmub re e de ti.
Trükk: Prin tall AS

Trükiarv 15 500

To imetus avatud
E-R 9-17
Ku u lu tu si sa ab to im etu sse
edasta d a ka telefo n il 322
5093 võ i e-p o stiga kuulutu s@
kuulu taja .ee.
Ku u lu tu se eest o n võ im alik
tasuda p an gaülekand ega .
Ku u lu tu s ilm ub reed eses leh es, kui ülekanne on jõud n u d
Ku u lu ta ja p an gaarvele h iljem a lt neljap äeval kella 11ks.

Kuulutaja to im etus ei vastuta
kuulutuse sisu eest.

Rakvere Küttelaos hinnad sulavad!)
PUITBRIKETT KANDILINE, HELE 0,960t 130 €/alus
lOkg 1,40 €/pk U»0'C/pk
TURBABRIKETT 0,940t 110 €/alus JiStfÖ€/alus
pakk 1,40 €/pk jjse€/pk
KÜTTEGRAANUL 0,840t 150 €/alus J65rö0€/alus
kott 15kg 2,80 C
TEL 32 51 101

Narva tn 17, Rakvere

pole

alustamise toetust.

Vilja.messer@rakuere.ee

NB! Hinnad kehtivad kuni 31.03.16

ai-

•

läbi sõrmede, kui

läbi

2015.

ei

meelsuses. Täna vaadatakse

pahatihti

|0>

inimeste

sida,

Lisainfo tel 322 2336, 556 30200

*

ei

oma

netluse seadustiku muudatused, mille riigikogu kinnitas
aasta talvel. Antud sea-

ja

ta,

Kuigi

*

muu

tuleb täituril võlgniku eluruumid jakinnisvara
ot-

duse kõige põhjapanevamad

*

rahali-

suhelda vähemalt kahe kuu

riigil õigust jääda kõrvaltvaatajaks, mistõttu võtsin
selle põletava teema
sü-

on

või

ühes kuu ette nähtud mitte-

pole

jõustusid

aresti-

et leida vara, mida arestida ja maha müüa. Oma lapse ülalpidamiskohustust mit-

on

sätted

õiguse

da

arv ja võlasummad hoopis
kasvasid ning üha leidliku-

maks muutusid ka vastutustundetud võlgnikud. Olukorras, kus kaalul laste huvid,

õigused ja kohus-

tused. Nad said

astutud mitmeid samme ela-

kolleegidega välja

15. märtsil kell 12.00 avaldab Rakvere Linnavalitsus Rakvere
haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO
http://piksel.ee/arno/rakuere/ 1. septembril 2016. aastal
1. klassi astujate elukohajärgse kooli. Kuni 29. märtsini saab iga
vanem samas süsteemis teha taotluse, kui ta soovib kooli vahetada.

suurene-

vanemate kohus ja ka otseselt
seadusest tulenev kohustus.

on

El fl—

2017

likes hoiakutes

kõrva-

kontosid. Seetõttu

lastetoetused

mil olin justiitsminister. Töötasime koos

1. KLASSI ASTUMINE RAKVERE LINNAS

maksmisest

perede
jõudsalt
mastel
sikvanemate
aastatel
olukorda
kerleevendanud, kuid ainultriigi
toest ei piisa. Oma laste eest
hoolitsemine on ennekõike
kinud

seda,
hanema.toimub
muutus
Loodankakaühiskond-

te maksta. Skeemitamise asemel soovitanneil vabatahtlion, et
lehiilijaid
Avalik saladussaab
teadlikult
suur osa kult oma laste eesthoolt
ümbrikupalka ja kasutab sukandma hakata. Ilma rahata
lapsi ei kasvata!
gulaste või tuttavate panga-

valukohaks. Kurvastava pa-

dameasjaks ajal,

Aivar Ojaperv

tul võtta oma lapsele elatisraha võlgu jäänud inimeselt ära
juhiloa või peatada võlgniku
jahitunnistuse, relvaloa või
kalastuskaardi kehtivuse. Kohus saab keelata ka vastavate
õiguste andmise. Neid sätteid
saab rakendada võlgnike puhul, kes on ilma mõjuva põhjuseta jätnud oma lapsele elatise maksmata. Samuti peab

et

JUHTKIRI

J50rö6€/alus

r

www.algaveod.ee
e-r8.30-17.30,lo

m
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Riik hakkab pigistama elatisrahavõlgnikke
Märtsist jõustusid seadusesätted, mis lubavad kohtul märksa karmimalt tegeleda elatisvõlgnikega,
kes oma lapse toetamisest
keelduvad või lausa välismaale pakku lähevad, et
maksmisest kõrvale hiilida.

Eestis on teadaolevalt üle
8000 elatisvõlglase, kes on
oma lastele võlgu kokku 14,6
miljonit eurot. Iga aasta li-

gem lapsele

jäta jonni.

sandub registrisse pisut üle
kohtul

jätta

Järgmise aasta
jaanuarist
alustab tegevust riiklik elatitagab sissetusabifond, mis
lastele,
igakuiselt
elatisraha,

ela-

juhtimisõiguseta

peatada jahitunnistuse,

või

Justiitsminister Urmas Heinsalu sõnul

uue

on

riik astunud

seaduse jõustumisega
esimese sammu, kuid protseduuri käivitamine

aja. „Esmaltküsib

võtab

oma

kohtutäitur

sissenõudjalt vanemalt,

kas

süsteemiga,

kinni maksma

ja

se-

Uue paketi jõustumisel paraselle

ta on üldse nõus, et neid

telekinnitab minister, et need

meetmeid hakatakse raken-

meetmed ei pruugi aidata ja

dama, siis esitab kohtutäitur
taotluse võlgnikule, võlgnik

laual on juba uued mõtted.
Idee kohaselt peaks uuest

vaidlustab otsused

aastast

-

kõik see

kehtima

hakkavad

võtab mitmeid kuid aega,“

seadusesätted andma kohtu-

selgitas Reinsalu.

täituritele veel laialdasemad

Vaatamata praegustele säte-

õigused. „Plaan on, et kohtu-

m
'

lisatoetuste

võlgasid

eluasemelaenu tasub keegi
teine.

dud programmidele.
Veebruaris jagati EHE tunnustus 11 ettevõttele, mille hulka
kuulusid SA Virumaa Muuseumid Palmse mõis ning RMK Sagadi mõis. Viimane neist pälvis märgise lausa kolmele prog-

avastusretkele Lahemaa põlislaantesse.
Turismitoodete ökomärgistamise süsteem käivitati 2001.

Fondi puhul ei ole tegu

fond

eest.

autoliisingut

mõistetud

vaid lapsele tagatakse igakuine elatisraha, mille
hil-

turid hakata arestima makseid, mida on makstud kolvõlgniku
olukordades,
mandale
Näiteks
isikule

tootest ja teenusest omistati 4 meie maakonna mõisate loo-

da jõulisemalt kasseerib riik
raha võlgnikult sisse.

uue

valoa ja kalastuskaardi kehtivus. Lisaks saavad kohtutäi-

kus võlgniku

välja

lek vähemalt miinimummää-

rel-

Ehtne ja Huvitav Eesti (EHE) kvaliteedimärgise pälvinud 15

jem võlgniku käest sisse
nõuab. „Ausad maksumaksjad ei hakka ühe rongaisa

on

ras.

või

Meie mõisad said tunnustuse

rammile.
Sagadi mõisas said tunnustuse osaliseks metsakeskuse progpõlismetsa„Mets
ning
ning „Öine
toidab",
„Mets ..Mõisaproua
rammid
retk".
toidab" räägibnapsitegu"
metsaandidest
keegi sööb. Programmi
sellest, mida ja
saab
maitsta seda, mida metsal vastaval hooajal pakkudaon.
..Mõisaproua napsitegu" annab osalejatele võimaluse segada
erinevatest taimedest kokku
maitse järgi jook. Programm on tuletatud mõisaaegsest tavast, mil mõisaprouad ikka salaretseptide järgi napse kokku segasid. „Öisepõlismet-

kellele

tisraha võlgu jäänud inimese

sõiduki

elatisraha ära

maksta, sest riik muutub selles osas aina karmimaks ega

tuhande inimese. Nüüd hakkasid kehtima seadusesätted,
lubavad

MÕNE REAGA

täiturid saaksid juurdepääsuõiguse elatisraha võlgniku
pangakontole ja hinnata sel
moelraha maksmisest kõrvalehoidja tegelikku rahalist
seisu.“ lisas Reinsalu. Ta ütles
veel, et tulevikus saab piirata
ka võlgniku reisimisvõimalusi ning isikutunnistuse kehtivuse tähtaega, samuti arestida pensionisambamakseid
ning takistada erinevatest
fondidest raha taotlemist.
Ministri sõnul on kõige tar-

Kaius Mölder

mis

3

Uudised

neb elatusraha maksmine
oluliselt ja kelle eest riik veel
seisma

peab

kui mitte laste

ja

emade eest.“ ütles minister
lõpetuseks.

raames

keda

oma

saretke" raames viiakse huvilised öö hakul või
ningkaasajastati

tal

MTÜ

enne koitu
aas-

EASi turismiarenduskeskuse toel ning

Maaturismi eestvedamisel 2014. aastal.

märgisega
EHE

tunnustatakse loodussõbralikke

ja

keskkon-

nasäästlikke maapiirkonnas pakutavaid turismitooteid. mida
iseloomustavad ehedad elamused ja pärandkultuuri väärtustamine.
Liisi Kanna
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RAKVERE
Jaama pst 5, Rakvere

•

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

•

www.kiittesalong.ee
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Uudised
MUST KROONIKA

KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
7. märtsil sai politsei teate, et Haljala vallas Essu külas ründas
mees 33aastast meest. Ohver ja kallaletungija olid tuttavad.
6. märtsil tungiti Tapal Rohelisel tänaval tekkinud peretüli
käigus kallale

41 aastasele

naisele. Politsei pidas kahtlustata-

vana kinni 44aastase mehe.

VARGUSED

4. märtsil murti Rägavere vallas Viru-Kabala külas eramusse
ja varastati sülearvuti, elektriline tikksaag. sularaha ning
muud vara. Kahju on selgitamisel.

3. märtsil teatati, et Rakvere vallas Lepna alevikus tungiti
keldriboksi javarastati tööriistu. Kahju on selgitamisel.

AVARII LEVALAS
6. märstil kell 12.39 said päästjad väljakutse Rakvere valda
Päästjad andLevala
kus oli
toimunud kontrolliti,
liiklusõnnetus.
sid liiklusõnnetusse
nad külla,
kiirabile
üle.sattunud
et
sid
inimestele
esmaabi sõidukil
ning ei oleks
andSamuti

süttimisohtu

lekkeid.

ja

Kui meili teel küsitakse
kaardiandmeid, siis on see pettus
Internetipetturid mõtlevad
aina uusi skeeme, kuidas
pääseda ligi teise inimese isikuandmetele.

jätkas osakonnajuhataja.
Samas tõi Oidsalu välja neli
põhilist moodust, kuidas oma
raha kõige paremini kaitsta.

Aeg-ajalt võib meedia vahen-

Esmalt

dusel kuulda hoiatusi, mis
puudutavad deebet- ja krediitkaardipettusi. Swedbanki
digitaalsete teenuste osakon-

oma pangakaardi PIN-kood.
Seda ei tohi kirjutada paberi-

koos

najuhataja Agnes Oidsalu sõ-

PIN-koodi on kord aastas ots-

4. märtsil kell 20.40 käisid päästjad väljakutsel Laekvere alevi-

kus Salutaguse teel, kus korstnas oli süttinud tahm. Päästjad
kontrollisid olukorra üle ning tegid elanikule selgitustööd.

MÕNE REAGA

ajuteadlane ja
näitleja„Ööülikooli“
Palmiste-Kallion,
Aru,
Jaan
Laura Niils
Idee
kasvasMust välja
Vikerraadio
Klassikaraadio
teatrist
Kastja
ajakirjanik
Rain
Kooli.

saatesarjast,

mis

pakuvad

kohtumisi Eesti

mõtlejatega. Väike-Maarja gümnaasiumiööle

otsustasid kor-

kooli
sest kutsuda esinema Eesti tuntud inimesi, kes

raldajad Väike-Maarja gümnaasiumist ja
julgustaks õpilasi. Õpilaste

kuidas leida

sooviks

on

ja

õppejõudude

õpilasesinduinspireeriks ja

kuulda lugusid sellest,

oma tee ning kuidas tulla

toime riskide võtmise

naali

ohu maandamiseks üle vaa-

skimmingjaphishing.

Nendeskeemideabil üritatakseklientide rahalistele
henditele ligi pääseda. „Esimene on kliendi pangakaardi

va-

andmete kopeerimine, mille
külge seadeldis,

mis sal-

kui

ka

magnetribal

olevad andmed/1
Oidsalu. .,Phishing'u
gitsemise puhul

ütles
ehk

õn-

saadavad

kurjategijad inimestele liba
e-kirju või teevad võltsveebilehti, meelitades sealtkaudu
isikuid oma kaardiandmeid
avaldama," rääkis Oidsalu.

data oma pangakaardilimii-

Foto: Kaius Mölder

kaarti kaitsta.

lisust. Näiteks

tatakse üha laialdasemalt

täiustunud

on Swedbank
oma automaate

alles möödunud näda-

lal mõisteti Rakvere kohtu-

igal

ne

on

väga

uuema aja
deid nagu

teadlik

valitseva-

kuhu

ning

autentimisvahen-

ID-kaardilugeja

abi küsida.

või

mobiilsed ID-lahendused,“

Kaius Mölder

Nägemise kontroll prillitellijatete TASUTA!
18,, 26, märts

Inspireerivatele sõnavõttudele järgneb vestlusring esinejate
ja abiturientide vahel,
saavad kõik kaasa arutleda, kuidas

iU
btü

kus

siis ikkagi eluga pärast kooli lõpetamist toime tulla. Vestlust
Väike-Maarja gümnaasiumi õpetaja

inimesel tekivad kahtlused pettuse kohta või panga-

Kui

„Kui rääkida kaart on kaotsi läinud, siis
andmete õngitsemisest, siis
pangal on ööpäevaringtõdeda, ega
on hea
test
ohtudest
et eestiinimelähe kaasa selt toimiv klienditeenindus,
petukirjadega. Samuti kasuvõib iga kell helistada

selliseid juhtumeid
üsna harvaesinevaks,
sest
pangad on tõhustanud oluliselt pangaautomaatide turvaOidsalu

sedasi, et kopeerimisseadme
paigaldamine on võimatu.
majas kopeerimisseadme Ka klient ise peab olema hoopeab las ja tähelepanelik, et oma
ne kurjategija
paigaldamise
järjekordeestsüüdi,

Kuigi

dustega.
did,
et needrahakasutuse
oleksid vastavuses
reaalse
vaja-

Pangaandmeid tuleb võõraste eest kaitsta.

jajuhtimisega.

hoiab ohjes

pangakaardiga.

tarbeks paigaldatakse pangaautomaadi või maksetermi-

kaks peamist petuskeemi, mille nimi on inglise keetuua

-koodi

Reedel, 11. märtsil leiab Väike-Maarjas esmakordselt aset
gümnaasiumiöö, mis kannab pealkirja „Elu pärast kooli kuidas sellega toime tulla'.'''. Üritus algab kell 19 ja toimub
Väike-Maarja muuseumis.
Oma loo ja oma õhinapõhisest tegevusest räägivad veresoontekirurg ja Väike-Maarja gümnaasiumi vilistlane Veronika

õppida

tarbekas muuta.
Kaardimakseid tehes ei tohi
lasta teenindajat kood makseterminaliga silmist. Samuti
tuleb olla tähelepanelik rahaautomaatide juures jaPIN
-koodi sisestamisel võiks tehingut varjata käega. Lisaks
peab visuaalselt jälgima, et
pangaautomaadi külge poleks kinnitatud seadmeid,
mis sinna ei kuulu. Veel võiks

vestab nii maksekaardi PIN

Väike-Maarjas tuleb gümnaasiumiöö

pähe

lipikule ega hoida rahakotis

nul saab panganduses välja
les

SÜTTIS TAHM

tuleb

Indrek Lille-

mägi.

Eelregistreerimine telefonil 322 3354
T -R 9-18

L9> 14
Rakvere, Tallinna tn 16

Heili Nõgene

Täpsemad Kampaania reeglid Kauplustest 1

www.opUka.ee

4.-18. märts
puhul erakordne
Mina valin

parimad!

Tellimisel ka järelmaksu võimalus!

Alates 1958

RAKVERE

MÜÜGIESINDUS:

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

tel. 324 2352

rakvere@aknakoda.ee

Täpsem info:

www.aknakoda.ee
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Tapa vallas vahetub jäätmevedaja,
keskmised hinnad langevad

Virumaal tabati reidi
ajal kümme joobes juhti

Tapa valdkorraldas jäätmeve-

tarvitanud inimest, kellest kümme liikles Virumaal.
Politseinikud tabasid kümme joobes veoauto- ja kaks bussi-

daja leidmiseks riigihanke
ning selle võitjaks osutunud

MÕNE REAGA

Esmaspäeval, 7. märtsil kontrollisid politseinikud üle Eesti
16 300 juhi kainust ning kõrvaldasid juhtimiselt 48 alkoholi

Ma hu ti su uru s, m 3

Hin d km -ga alates
01.05.2016

Pra egu kehtiv hin d km -ga

jäätmeko tt kun i 0,15

0,89

0,84

mised ettevõtetelt Eesti Kesk-

kun i 0,08

0,48

0,65

konnateenused AS, Ragn-Sells AS ja OÜ Ekovir. Soodsaima

kun i 0,14

0,83

0,80

kun i 0,24

1,43

1,76

kun i 0,37

2,20

2,00

kun i 0,60

3,56

6,65

kun i 0,80

4,75

9,13

kun i 1,5

8,90

11,76

Ragn-Sells AS hakkab teenust

juht!. Kahe sõiduauto roolis olnud inimese joove oli nii suur,
et nende suhtes alustati kriminaalmenetlust.
..Esmaspäevase üleriigilise kontrolli tulemus on küllaltki muret tekitav, eriti tabatud kutseliste juhtide osas,“ ütles Polit-

osutama senisest keskmisest

soodsamalt, kirjutab Tapa
valla kodulehekülg.
Riigihankele laekusid pakku-

hinnaga

pakkumise

tegi

toimub alates 1. maist. Samal

ajal lõppevad automaatselt
seni kehtivad jäätmeveo lepingud ASiga Eesti Keskkonnateenused.
Ragn-Sells AS saadab alates
märtsi lõpust kõikidele jäätmevaldajatele vallavalitsuselt
saadud registriandmetele tuginedes uued eeltäidetud

Harjumaal kontrolliti kainust üle 4300 juhil, kellest 13 oli alkoholijoobes. Lõuna prefektuuris puhus alkomeetrisse üle

5300 inimese ning avastati 12 alkoholi tarvitanut. Lääne prefektuuri politseinikud avastasid 3500 juhi kontrollimisel 11
ebakainet juhti. Lääne-j aida-Virumaal kontrolliti 3120 juhti,
kellest kümme oli joobes.
Kuulutaja

jäätmeveolepingud koos uute

veograafikutega.
Korraldatud jäätmeveoga on
hõlmatud segaolmejäätmed,
paber ja kartong ning biola-

Kundas uus linnasekretär
ja rahandusosakonna juhataja
Kunda omavalitsus teatab oma kodulehel, et

gunevad köögi- ja sööklajäät-

med. Neid jäätmeliike tohib
alates 1. maist üle anda ainult
lepinguliselt

ja Piirivalveameti vanemkomissar Riho Tänak. ..Alkoholi
tarvitanudkutselised juhid ei anna endale aru. et nende sõiduk on liikluses teistest oluliselt suurem ja et nad vastutavad
oma reisijate ohutuse eest. Nende ka kõige väiksem eksimus
võib olla väga raskete tagajärgedega. Pole ilmselt vaja meelde
tuletada, et alkohol suurendab oluliselt ennetustesse sattumise tõenäosust. 11 sõnas Tänak.

Ragn-Sells AS. Vedaja vahetus

piirkonda

sei-

tee-

nindavale jäätmevedaj ale.
Ühtlasi tuletab Tapa vallavalitsus meelde, et jäätmeseadusest tulenevalt loeti pärast
korraldatud jäätmeveo raken-

kun i 2,5

14,85

25,56

kun i 4,5

26,73

36,64

dumist kõik jäätmevaldajad
jäätmeveoga automaatselt lii-

tusest riigihanke korras vali-

tud vedajale.

Detailsema korraldatud jäätmeveo hinnakirjaga saab tut-

tunuks. Kirjaliku lepingu mit-

Paberi ja papi ning biolagu-

vuda Tapa valla kodulehel.

teomamine või

nevate köögi- ja sööklajäätmete konteinerid tühjendatakse alates 1. maist tasuta.

jätmine

ei

sõlmimata

vabasta

kedagi

jäätmete üleandmise kohus-

2. märtsil alus-

tas Kunda Linnavalitsuses tööd kaks uut inimest. Krista En-

gelbrecht asus tööle linnasekretärina ja Helen Ruberg rahandusosakonna juhatajana.
Linnasekretäri kodanike vastuvõtt toimub esmaspäeval kella
10-12 kabinetis number 1, täpsema info saamiseks helistada
325 5964 või kirjutada krista@kunda.ee.
Rahandusosakonna juhataja poole saavad kodanikud pöörduda teisipäeval kella 9-11 kabinetis number 10, täpsema info saamiseks helistada 325 5965 või kirjutada helen@kunda.
ee
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JA ALLERGIAVABA VÄRVISÄRI
Parim valik laste- ja magamistubadesse.
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EDASIMUUJAD:
RAKVERE: Smalt OÜ, Niine 4a, tel 5306 6277
TAPA: Stellana OÜ, Paide mnt 77, tel 322 0047
VÄIKE-MAARJA: Pandivere Ehitus AS, Pikk 14, tel 326 1422
NARVA: Teknokolor OÜ, Kadastiku 57c, tel 526 2101
PÄRNU: VOH! värvi- ja krohvikeskus, Pae 4, tel 5898 4800

Tähelepanu, tegemist on finantsteenusega. Tutvu teenuse tingimustega Plasto klienditeenindaja Juures, vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Lepingueseme hind kohe tasudes(netohlnd) on 400,006. Järelmaksu
krediidikulukuse määr on 9,68% aastas järgmistel näidistingimustel: Järelmaksu summa 400,006, sissemakse 0%, igakuiste osamaksete arv 10, fikseeritud intressimäär aastas 11,9%arvestatuna ostusummalt,
lepingutasu 156, igakuine haldustasu 0,96, igakuine osamakse 43,786, kogusumma 461,86. Krediidiandjaks on Inbank AS.

a

Illil AVATUD 24/7 www.plasto.ee/epood

:

KURESSAARE: 0U Prikem Color, Tallinna mnt 30. tel 453 3331
KÄRDLA: Faasion OÜ, Põllu 32, tel 462 2502
TALLINN: Kemiflora kauplus, Laki 3a, tel 656 3472
VOH! värvi- Ja krohvikeskus, Helgi tee 2, tel 514 5634
TARTU: VOH! värvi- ja krohvikeskus, Ringtee 35, tel 525 7874

PLASTO AKNATEHAS:
PLASTO RAKVERE:
PLASTO PAIDE:

PETERBURI TEE 92D, 11415 TALLINN
LAADA 5, 44310 RAKVERE
VEE TN. 1, 72713 PAIDE

(+372) 622 1500 ■ INFO@PLASTO.EE

322 7785 ■ RAKVERE@PLASTO.EE
384 7040 ■ PAIDE@PLASTO.EE

AVATUD: E-R 8.00-18.00 ■ L, P SULETUD
AVATUD: E-R 9.00-18.00 ■ L, P SULETUD
AVATUD: E-R 9.00-18.00 ■ L, P SULETUD

IDA-VIRUMAA PIIRKONDLIK MÜÜGIESINDAJA ESPAK, 2-NE KORRUS, RAHU 36A, 20604, NARVA
+372 55 67 8221 AVATUD: E-R 9.00-18.00 L,P SULETUD KOLVEX72@MAIL.RU
•

•

•

ESINDUSED LEIAD WWW.PLASTO.EE/KONTAKT
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Intervjuu

Jaak Roosaare kirjutas
populaarse rikkaks
saamise õpiku
Jaak Roosaare propageerib aktiivselt finantsvabadust ja investeerimist. Tema sulest ilmunud „Rikkaks saamise õpikut" on
müüdud enam kui 10 000
eksemplari. Raamat kõnetab nii täisealisi kui lööb
laineid ka meie koolisüsteemis. Mida veel peaks
teadma Jaak Roosaarest?
Katrin Kivi
Milline on teie tee finantsvabaduseni?
Huvi raha ja investeerimise

vastu ilmnes juba lapsepõl-

ves. Esimene investeering oli
viie krooni laenamine emale
- esimene teenitud intress.
Esimene aktsiatehingu sooritasin 1999. aastal, kui käisin
11. klassis. Ostsin Eesti Telekomi aktsiaid. Esimese üürikorteri soetasin 2010. aastal kahetoalise Tallinnas Kopli
tänaval.

Sellises

dengite treenimisega. Seitse

suve müüsin ka ise raamatuid
ja investeerin vastavalt „Rikkaks
tustele.
saamise õpiku“ sooviMida õpetas teile seitse aas-

tat raamatute müümist
USAs?

Raamatumüük õpetas väga
palju. Esiteks seda, et igaüks

sed otsused

set tulevikku

sepp ja et täna-

mõjutavad

hom-

- alates halba-

dest harjumustest ja lõpetades investeerimisega. Teiseks:

kui sa ei oska oma toodet
välja.
müüa.
lus
hästisiis
ei tule
Ja kolmandaks
ka ettevõtinvesteerida?
Milline
suuon

triviaalne tõde: parem

rikas terve kui
ja

vaene

on

olla

ja hai-

ge-

Milline

on

teie lemmikviis

rim õnnestumine?
Mulle meeldivad ühtmoodi
hästi nii intress, dividend kui
ka

üür.

Erinevatel aegadel

meeldib üks
kui teine. Näiteks intress siis, kui
rohkem

korteris on uputus, ja dividend siis, kui mõni laen läheb
hapuks.

Investeerimise vallas pean
suurimaks õnnestumiseks seda, et selle valdkonna avastasin enda

üsna noorelt.
olen senini kõige

jaoks

Rahaliselt

sin palju raamatuid, seda
saab tasuta ka teha. Ka internetis on kõik blogid tasuta lugemiseks.

Pikemas

perspektii-

vis asjaolu, et tööeali-

si pädevaid inimesi
jääb siia riiki järjest vähem ja sellest tulenevalt

Millises seisus on Eesti inves-

vähenevad ka siin elavate

teerimismaastik?

inimeste

www.roosaare.com/50-klubi

Minu meelest päris heas. Kes
otsib mõttekaaslasi, see leiab.

Miks näete nii palju vaeva
teiste inimeste õpetamisega?
Õpetamisega tegelen, sest
usun, et see on vajalik ja õige
asi, mida promoda. Koolis se-

Facebookis

on vähem maksumaksjaid,
laulupidu
siis on ka korraldada.
vähem raha. mille
sellest pagulasvastasusest ei saa

da ei õpi jalapsevanaemad ei

kemate

oska sageli ka õpetada. Elu on
muretum, all.
kui rahaasjad
on
kontrolli
Midarikkamad
on Eesti inimesed, seda mõnusam
vesteerida
on siin
kuuskõigil elada.
eurot, siis kuidas te seda teeksi-

liiga ära ei ehmu ega ole võtnud liiga suuri riske.

lest

minu

koduleheküljelt

teie

Ma

võimalus

oleks

vaid

paigutaksin

100

investeerida

juba

aegade

saabumisel

Ennustada ma väga ei oska.
2010 olid korterid igal juhul
odavamad kui täna. Samas
ootasid paljud ka juba 2014.

selle ilmselt

200 eurot

igas kuus.

Ei-

Kas kinnisvaraturg kukub
sellel aastal või lähiaastatel?

in-

ühisrahastusse või enda hari-

nusse, et varsti

näiteks

nantsvabaduse grupp. Sinna
on koondunud üle 4000 liikme. Loodan, et uued investorid majanduslanguse ja ras-

te?

Kui

on

Loek-

aastal krahhi.
Mis on Eesti ühiskonna esi-

mene valukoht ja kuidas seda lahendada?

eest

võimalused. Kui

arstiabi,

ma aru

pensioneid
Ja

ja

peaks hamka
bad ristis katsuma Ukrainas)
siia inimesi meelitada.
Mis Eestis on nii hästi,et

enam

Eesti

paremini

ei saaks-

ki?
Tallinna ühistranspor-

di hindlinnaelaniku
jaoks ja mobiil-ID.

19. MÄRTSIL ON VÕIMALIK KUULATA
JAAK ROOSAARE MÕTTEID KA RAKVERES.
LNT SPORT RUUMIDES TOIMUB
KOGEMUSSEMINAR: KINNISVARA JA FINANTSVABADUS.
LISAINFO WWW.SKILLCLUB.INFO

järjestuses

olenka investorina arenenud.
Lisaks olen veel enam kui
kümme aastat tegelenud
USAs raamatuid müüvate tu-

on oma õnne

Olete asutanud 50% klubi.
Mida see endast kujutab?
Laias laastus tähendab 50%
klubis olemine seda, et kulutad sama palju kui investeerid. Lähemalt võib lugeda sel-

rohkem teeninud ilmselt Tal-

linna Vee aktsiatega.

PAK U N T Ö Ö D

R I KK A K S SA A M I S E ÕPIK U SÜ N N I L U GU

Vajatakse suveperioodiks 1.06
1.09. 2016 Käsmu kokka jaklienditeenindajat.Öömaja võimalus. Info:
tel. 50 40 320 või e-post kelder@
katariina.ee
•

„2012. aasta k evadel käisin õp ilastele rääk imas, m illega olen tegelen u d p ärast k ooli lõp etam ist. Rääk isin n eile oma eesmärgist võimalik u lt ru ttu rikk ak s
saada ja alustada uut elu olles vaba tööl k äim ise
kohustusest, soovist veeta võimalikult palju aega
oma p erega, reisid a mööda maailma rin gi ja tegeleda hobidega.
„Ku idas siis rikk ak s saada?“ k üsis ü ks õp ilan e. Üritasin mulle antu d 30 m in u ti jooksu l seletada paari
olulisem at p õh im õtet 50% k lu biga liitum ist, p assiivse sissetuleku loom ist, dividende ja tun dsin , et
m ida roh k em räägin , seda väh em õp ilased aru saavad. Sest k oolis ei õp etata, k u idas rikk aks saada!
Pärast loen gu t tu li min u ju urd e matemaatikaõpetajast klassiju h ataja ja tu nn istas, et hoolimata oma
erialast ei tea ta in vesteerimisest midagi, ja k üsis,
kas see ikk a risk an tn e ei ole. Vestlesim e veidi ja lah
k u des k üsis õpetaja m in u lt, k as oskaksin soovitada
talle mõn da õpiku t, m is aitak s teda teemaga k urssi
viia. Lasin m õttes silmade eest läbi k ümned ja k üm
ned in vesteerimisteemalised raam atu d mida olin
lu genu d. Ometi ei osan u d ma talle midagi k onk reetset soovitad a. Soovisin et oleks olemas raam at n imega „Rikk aks saam ise õpik“ . Ja n ii see raam at sün
disk i!“
“Rikkaks saam ise õp ik” on 2013. aastal kirju tatud
raam at, m ida tänaseks on trü k itu d enam k u i 10 000
eksemp lari ja m illest on saan u d ü k s Eesti p opu laarseimaid rah ateem alisi raamatuid. Sajad eestlased
on saan ud raam atust in nustust ja uu si teadmisi in
vesteerimise ja eraisiku rah an du se k ohta.
Tänu Raivo Heinale, LHV Pan gale, Nasdaq Tallin
nale ja Tõn u Vanaju urele jõuavad raam atu d tasu ta
ka Eesti koolidesse. Kok k u jagatakse välja 4000 “Rik
kaks saam ise õp iku t” ja eesmärgiks on , et raam atu t
oleks võimalik lugeda igal teemast h u vitatud 12.

•

,

–

–

-

-

set

soovitada.

raamat,

mida

Soovisin,

tänaseks

et oleks olemas

on

trükitud

enam

raamat

kui

10

ni-

000

-

-

klassi õp ilasel.

Vajatakse poole kohaga paga-

rit-kondiitrit . Töö sobibka pensionärile. Info: tel. 50 40 320 või e-post
kelder@katariina.ee

Vajan saemeest Rakverest. Minu varustus. Tel 5673 5648
Võtan tööle võsalõikaja (valgustusraie). Tel 5199 6563
Otsin abitöölist, vajalik autojuhiluba.
Töö sobib noorele pensionärile. Info
5634 7360
•

•

•

Pakun töödautojuhile C, E-kat.
ti-sisene vedu). Info 5809 0936

•

•

(Ees-

OÜ Villa Takso vajab taksojuhti.
taksojuhikoolitus. Tel 5349

Nõutav
8764

Voyage OÜ võtab tööle bussijuhi (soovitavRakvere ümbrusest). Info 5092 583
Erimööbel pakub tööd kohusetundlikule mööblitislerile. Vajalik on töötahe,
kiirus, korrektsus, tehniline taip, avatud
ja loogiline mõtlemine. Info: tel 5563
9622 või marko@erimoobel.ee
Tallinnas autopesula pakub tööd.
Maksame rongi kuukaardi kinni. Küsi
infot mob 5072 262
•

•

•

-

-

–

•

Põllumajandusettevõte Lääne-Vilüp sja.

r umaal Vinnis võtab tööle

Elamiseks 2-või 3toaline korter. Info
tel 5304 1060

O T S IN T ÖÖ D
Aitan matemaatikas. Tel 5340 6536
27aastane noormees, otsin komplekteerija-laadija tööd, olemas ka
tõstukijuhitunnistus, samas võib ka
ehitusele abitööliseks (lammutustööd).
Olemas roheline kaart. Lääne-Virumaa,
tel +372 5456 7481
•

•

Kogemustega kohusetundlik majahoidja-kojamees soovib leida tööd.
Tel 5742 0668
•

K OO LI T U S
Rakvere JK Tarvas ootab trenni 2007.
–2010. a sündinud poisse ja tüdrukuid.
Tel 5343 4875 jktarvas@jktarvas.ee
•

Kuulutaja reede,

11. märts

Töö/koolitus 7

2016

NORAX KOOLITUSKESKUS OÜ Norax Koolitus

on Eesti

Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

VEOAUTOJUHI-TAKSOJUHI
Aru Grupp AS võtab
konkursi korras tööle

Haridus-ja Teadusministeeriumi tellimusel toimuvad

CNC juhitava

Väike-Maarja Õppekeskuses ajavahemikul aprill
juuli 2016 Euroopa Sotsiaalfondi programmi
„Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“ raames 2016. a I poolaasta

tööpingi operaatori.

–

AMETIKOOLITUSED

19. märts kell 10.00
17. märts (E, N kell 16.00)

B-kat AUTOKOOL
SOOME KEELE ALGKURSUS(komplekteerimisel)

märtsis

Info ja registreerimine tel 32 25 060, Rohuaia 6, Rakvere
või info@noraxkoolitus.ee, www.noraxkoolitus.ee

RIIKLIKU KOOLITUSTELLIMUSE TÄIENDUSÕPPE KURSUSED:

Töö vahetustega.

MS Excel 2013 baaskursus
Müüja-klienditeenindaja

40 tundi
80 tundi

ettevalmistus kutseeksamiks
Eripuhastustööd

40 tundi

Puhastusteenindus

60 tundi

Tervislik lõunasöök

40 tundi

lasteasutustes
Toitude valmistamine erinevat

60 tundi

liiki vastuvõtulaudadele

T-kategooria mootorsõidukijuhi 80 tundi
koolitus

5. aprill 4. mai, algus kell 9.00
(teisipäev, kolmapäev)

12

10. mai 28. juuni, algus kell 9.00
(teisipäev)

12

11. aprill 13. juuni, algus kell 9.00
(esmaspäev)
6. mai 27. mai, algus kell 9.00
(reede)
7. aprill 29. aprill, algus kell 9.00
(neljapäev, reede)
1. aprill 6. mai, algus kell 10.00
(reede)
7. aprill 26. mai, algus kell 9.00
(neljapäev)
28. märts 9. mai, algus kell 9.00
(esmaspäev)
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–

–

–

–

–

–

–

–

Palun saata CV e-postile
info@arugrupp.ee
Seoses

Kandideerimise aeg

ümberkorraldustega otsib AS FERREL oma

meeskonda TREIAL-FREESIJAT kelle
tööülesanneteks on treimis-ja freesimistööd

25. märtsini

apvõmhseimntuidaõtlmensided, umuse

Lisakkandiermsout karjäinfo

Arvutiõpe vanemaealistele 50+ 60 tundi

Grupi suurus

Nõudmised kandidaadile:
•

10

Eelnev erialane töökogemus treial-freesijana
Tehniliste jooniste lugemise oskus

Haigekassa)
(Eesti
hüvitised
rahalised
haigekassa
ja
võimalused
saamise
Ravikindlustuse
13.30

Tõsine töössesuhtumine ja korrektsus

saalis:
suures
ajakava
ettekannete
Töötukassa
Eesti

10

Arenemis-ja õppimisvõime

-toetused
ja
tööturuteenused
Töötukassa
Eesti
11.30

OÜ Virumaa Puhastus
võtab tööle

10
10

ERITÖÖDE
SPETSIALISTI

15

Täienduskursuste sihtrühmadeks on erialase hariduseta, ilma keskhariduseta ja vananenud oskustega täiskasvanud.
Täienduskursused on osalejatele TASUTA, finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.
Kursustel ei saa osaleda koolikohustuslikud ja kutse-või kõrgkoolis
tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppijad.

Õppetöö toimub kell 9.00 15.50
Info ja registreerimine: 3261 892
e-post: vmok@v-maarja.ee
Kodulehekülg: vmok.v-maarja.ee (täiendõpe/tasuta kursused)

Väljaõpe kohapeal.
Vajalik B kategooria
juhilubade olemasolu.
Töötasu kokkuleppel.

Ettevõte pakub:
välismaal
kohta
töötamisvõimaluste
õppimis-ja
noortele
Töötuba
13.30
Vaheldusrikast ja huvitavat tööd
Täiendkoolitusi vastavalt personaalsele vajadusele

KORISTAJA

Konkurentsivõimelist palka
VALMISTAJA
VORSTITOODETE
Püsivat töösuhet
töö
Tööaeg:
desinfitseerimine.
toimub
pikkusega
13
vahetustega
kuni
tundi.

Kui Sina arvad, et Sinu oskused ja isikuomadused vastavad eeltoodule,
saada meile palun oma CV e-postile kaupo@ferrel.ee, helista telefonil
+372 51 32 419 või tule kohapeale Põllu 3a Sõmeru Lääne-Virumaa
hiljemalt 31.03.2016.
Asukoht: Lääne-Virumaa, Sõmeru. Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja.

–

Palun saata oma CV
kuni 14. märtsini
info@virumaapuhastus.ee

SEOSES TÖÖMAHU SUURENEMISEGA

VÕTAME TÖÖLE:
KORISTAJA
•

Kelle tööülesanneteks on: tsehhi ruumide, seadmete, tööriistade, taara koristamine, pesemine ja
desinfitseerimine. Tööaeg: töö toimub vahetustegapikkusega kuni 13 tundi.

VORSTITOODETE VALMISTAJA
ja
vstöeõüolasiudntoeudk-es

•

remonthldus.Kon: ja

Tundide arv Toimumise aeg/päev

Kelle põhilisteks tööülesanneteks on: vorstitoodete vormimine, sinkide valmistamine,
termotöötlemine. Tööaeg: E-R 07:00-17:00.

GRILLTOODETE VALMISTAJA
•

Kelle tööülesanneteks on: lihatoodete maitseainete kaalumine, marinaadide valmistamine, toodete
maitsestamine ja kaupade komplekteerimine. Tööaeg: töö toimub vahetustegapikkusega kuni 13 tundi.

ANDMESISESTAJA
meToiskjaondvao

•

toeavsõbrlikuKnkis:Mur

Kursuse nimetus

Kelle tööülesanneteks on: erinevate dokumentide andmebaasidesse sisestamine.
Tööaeg: töö toimub vahetustega pikkusega kuni 13 tundi.

JAHELAO KOMPLEKTEERIJA
•

Kelle tööülesanneteks on: jahelaoskaupade komplekteerimine.
Tööaeg: töö toimub vahetustegapikkusega kuni 13 tundi.

VEOAUTOREMONDILUKKSEPA
•

Kelle tööülesanneteks on: sõidu-ja veoautode remont ja hooldus.
Vajalik erialane haridus või töökogemust. Tööaeg: E-R 08:00-17:00.

Pakume Sulle:
•

väljaõpet

CV ja sooviavaldus:

personal@ogelektra.ee
Töökoht: Tobia küla,

•

kindlat ja konkurentsivõimelist palka

•

kaasaegseid töövahendeid

Rakvere vald

toetavat ja sõbralikku meeskonda
tasuta transporti Rakverest tööle ja tagasi

Kontaktisik: Toivo Murakas

•

•

personalijuht, tel: 5334 0040
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Arvamus

Fosforiiditeema nõuab kainet

Kuna Keskkonnaministeerium valmistub looma Eesti
maapõue strateegiat, on taas aktiivselt päevakorda tõus-

nud fosforiiditeema. Selles valdkonnas on kõlanud palju
emotsionaalseid väljaütlemisi ja seinast seina arvamusi.
„Vabariigi
Näiteks kus n-ö
kodapeaesinejana
geoloogiaprofessor Anto
ning
üles
Raukasastus
fosforiidi
vastaspoolt esindas materjaliteadlane, ärimees ja poliitik
Marek Strandberg. Külaliste
võttis mitmel korral
sõnaka Juhan Aare, kes
fosfori id iteemal iste kirjutistega
ka Kuulutajas ülesastunud.
teisipäeval

oli

ETV

eetris

saade

kaevandajate pooldajana

nikud",

seas

oma

on varem

Aivar Ojaperv
Päritolult lõunaeestlasena ja
tol ajal Eestist sootuks eemal
olnuna (Nõukogude armee)
läks 1980ndate ..fosforiidisõda“võib-olla
minust natukene
ei suhtu ma
mööda
see-

ja

tõttu teemasse nii emotsio-

naalselt kui Virumaa rahvas.
Kui ma lõpuks kirsad jalast
sain, olid ..lahingud" Virumaa

Keskkonnaministeerium anaru, et nii faktina
nab istumisest
kui vastupidi,
esitatavad
sas

väited

hiigelrikkuste

kaevandamisega

ot-

kaasnevast

on

ökokatastroofist

täna

emotsionaalsed spekulatsioonid. „Me
tea täna. kas

on fosforiit reaalselt
ei

kuidas

ja

kättesaadav, kasutatav ja mis

tehno-

hinnaga (tänapäeva

lõppemas ning
mas.
Ühed väidavad, et meie maa-

loogia kontekstis),"

kümneid

konnaministeeriumi seisuet ükskõik milliste

pinnal

Eesti

riik

hoopis

uueks

juba

saa-

seisab

ministeeriumist ajakirjandupõues ..vedeleb'' fosforiidina sele saadetud memos. „Keskeurosid

miljardeid

paratamatult
jõuab millalgi
Eesti sotsiaalse
kaja
kuna
„Va- sealhug

Kolmandad,

koht

on,

tastroofini. kus vähenenud

poliitiliste

leb fosforiit maavarana nii või
teisiti kasutusele võtta, et riik
jarahvas saaksid edasi eksis-

potentsiaalseid

valikute

tegemi-

rahvas ei suuda omi vanu ja seks on oluline kõigepealt
väeteid üleval pidada, siis tu- põhjalikult uurida maapõue
avalik

ressursse.

ja poliitiline

Nii

arutelukui

ka otsused ressursside kasu-

teerida. tamise. ka võimalike uute

Teised arvavad, et kõik see on
Euroopa vandenõu, kes tahab

kohta peaks tuginema teaduslikele

uuringutele."

dada

..Vabariigi

kodanikes" mindi

veandmata

fosforiidi meilt lihtsalt ära
(Rail Baltica!),

sentigi.
selle eest
kodanikes"
üles astunud Strandberg leiavad, et fosforiit kui maavara on üldse
bariigi

kasutu,

meile

on
fosfaatväetised
visatud

sest sellest saadavad

väetised on muuhulgas ka
keskkonnaohtlikud, ja kui

Eestil kunagi

peakski

fosforii-

ti rahateenimiseks vaja olema, siis selleks ajaks on inim-

kaugele,
ajaloojõudnud
prügikasti
kond
et
niija
meie fosfosfaalväcüstcl
Kas
on

foriiti ei taheta ka tasuta mit-

te.

Püüdkem alljärgnevalt neil

teemadel arutleda.
üldse tulevikku?
pika-

mulikulkta maavarade

ajalisele
Maapõue
poliitikale.

Keskkonnaministeeriumi
eestvedamisel sündiv maapõue strateegia
gu

loob aluseko-

maapõue, sealhulgas

strateegia

valmib

Eestis

looes-

makordselt. Ministeerium

kinnitab,

et

maapõue heape-

remehelikuks kasutamiseks
arvestab riik nii keskkonna-,
majanduslikke kui ka sotsiaalseid aspekte. Tahaks uskuda, et sõnad ainult luba-

dusteks ei

jää

teistsuguseid

paraku

-

onka

näiteid (a' la

haldusreform, kus lõpuks tehakse ikka nii, nagu ministee-

riumist kästakse).

maavarade kaevandamise

Rahvas kardab kaevandusi juba ainuüksi selle tõttu, et neist jääb, või vähemalt jäi, maha trööstitu tööstusmaastik.
Fotod: arhiiv (autor Juhan Aare)

5-10 aasta pärast ka kaevan-

,.Vabariigi kodanikes" tähele-

targilliidi kiht (nn diktüonee-

oleksid

loopimine.
dama hakata,
vastasel
korral
uuringud
raha
tuulde

panu juhtis: kas

makilt),

Ja veel Keskkonnaministeeriumi materjalidest: ..Fosforii-

toodetavatel väetiste! mõne
aja pärast üldse turgu on? Te-

di

kaevandamise tasuvuse

hindamiseks tuleb esmalt leida lahendused mitmele

prob-

aga juba uuringute teemal leemile: tehnoloogilised ja
karvupidi kokku. tehnilised - tuleb luua raja

Juhan Aare kinnitusel tehti kendada tänapäevane kae-

70-80ndatel Eesti fosforiidileiukohtadele

põhjalikud

uu-

vandamistehnoloogia,

mis on

tõhus ja keskkonnasäästlik;

fosforiidist

ma mõttekäik oli umbes selli-

ne, et maailmarahvastik suudab end tegelikult nii praegu
kui ka siis, kui meid oleks oluliselt rohkem, kenasti ära toita. Saagikuse suurendamiseks on ka teisi teid peale väetiste; tehnoloogia ja tööviljakuse suurenemine, uued toi-

tuhandeid uukeskkonnaalased - fosforiidi
(need
duained,
meeletud-meeletud
olemasolevate hearinguteks vajalikke puurauke. kaevandamisega kaasneb eelkõige õhureostus ning probkogused toitu, mille me praeAare väitel olid uuringud äärmiselt põhjalikud jakogu leemid põhjaveega; majan- gu ära viskame!). Strandberg
mainis, et mõne piirkonna
valdkonda puudutav dokuduslikud Eesti fosforiidimentatsioon
alles. „Miks maardlad (eritiRakvere näljahädad ja
ei tulekeerulised, fosneid ei kasutata?" küsis Aare maardla)
mitte väetiste puudumija lisas, et tegelikult eitundforiidini jõudmiseks tuleb lä- sest, vaid inimeste ja eelkõige
vat Keskkonnaministeerium bida põlevkivi, liiva, savi, lujuhtide rumalusest, pahatoonaste uuringute vastu vä- bajakivi jaturba varud; sot- tahtlikkusest. saamatusest.
himatki huvi. siaalsed - maardlad asuvad Ülevaade maardlatest
aga sellest, mis ehk kõiMinisteeriumi seisukoht
tiheda inimasustusega ja akjärgmine: ..Viimased Eesti fotiivse majandustegevusega
ge olulisem - siiskeskkonsforiidiuuringud pärinevad piirkondades, kaevanduste ja
ringud,rajati

peremehelik

on

vaesus

-

ne

on

on

on kõik

kasutamine

Nüüd

on

mis

kaevandades

välisõhu, pinna- ja põhjavee
reostust nii ohtlike gaaside

puistangusse jäetuna on isesüttiv ning võib seega õhku
paisata vääveldioksiidi (S02),
pinna- ning põhjavette või-

kui radioaktiivsete ainete
kandumisega keskkonda mit-

raske- ja radioaktiivsed metallid. Fosforiidi kaevandamiseks sügava-

Rakvere

matest kihtidest (puudutab
just Rakvere maardlat) on vaja alandada põhjavee taset,

kiht vaid maardla äärmises

mis võib tekitada inimestele
probleeme vee kättesaadavu-

leemiks ei ole. Seevastu paikneb siin fosforiit sügavamal
ning maardla hüdrogeoloogilised tingimused on väga
komplitseeritud, sest suur
osa maardlast paikneb Pandivere kõrgustikul ja selle jalamil. Kaevandamine mõjutaks
oluliselt Põhja- ja Kesk-Eesti

vad sattuda aga

sega.

Kõik seni Eestis uuritud fosforiidimaardlad

(Rakvere,

Toolse. Aseri ja Tsitre Lahe-

maal) asuvad Põhja-Eestis.
Varu ammendumise ja kae-

vandamise keskkonnaohtlik-

me kilomeetri kaugusele fos-

foriidikarjäärist.
fosforiidimaardlas,

mis on Eesti ja ka Euroopa
suurim, on graptoliitargiliidi

põhjaosas ning isesüttimine
nii suureks keskkonnaprob-

kuse tõttu kustutati Maardu

põhjavett.

maardla keskkonnaregistri
maardlate nimistust ning
kaevandamine lõpetati 1991.
aastal. Kokku kaevandati

Lisaks lasub suurel osal
maardlast
fosforiidikihist
umbes 30-35 m kõrgemal põlevkivikihind. Maapõueres-

nakatastroofioht või mitte?
oluliselt kohalikeelanike elu. Fosforiidi regiooni põhjaosas
Passiivse fosforiidivaru aktiiv- (eelkõige Toolse maardlas) on
kohta kui kakaevandamise seks ümberhindamisele peab fosforiidikihi peal graptolii-

sealt 25 miljonit tonni fosfo-

sursside otstarbekaks kasuta-

riiti.
Maardu maardlas fosforiidi-

miseks tuleb fosforiidi kaevandamisel väljata ka põlev-

kihi pealt eemaldatud grapto-

kivi või leida viis fosforiidi

liitneemaargiliit süttis puis-

kaevandamiseks

vad spekulatsioonid."

tangutes, tekitades laialdast

kihte kahjustamata ja neid

1

980ndatest. Seetõttu

väited nii maapõues

karjääride rajamine mõjutaks

peituva
fosforiidi rahalise väärtuse

keskkonnamõju

kohta eksita-

Vastus loogiline, aga... Kui fosforiiti enne 2050. mingil juhul kaevandama ei hakata

nii vähemalt

poolt

väidetud

na tehtavad
ajaks

-,

-

onsiiskõrgemalt
täon

ju

eelnema uurimistöö, mille
põhjal otsustatakse, kas maa-

kaevandamine

vara

konnakaitse

on

guid

kesk-

vajadust ja

seadusest tulenevaid

muid

piiran-

arvestades tõenäoliselt

võimalik. Keskkonnaminis-

uuringud tolleks teeriumi hinnangul võiks fossamuti vananenud! Ar- foriidialaste uurimistööde ja

vestada tuleb veel

ka

jatehnoloogia kiire
tänaste

arenguga siatiiv ja

hinnangutegaraha-

käes.

20

hakata, veel vähem

aasta
ringuluba

pärast. Nii

30

või

et mul

40

on

kuri kahtlus,
tahavad
et täna
lähema
taotlevad
organi- uu-

küll
satsioonid

FOSFORI I DI VARU EESTI S
Eelmise aasta lõpu seisuga oli Eesti arvel olev passiivne

fosforiidi

varu alljärgnev

Ma ard la

Mõ õtühik

Tarb evaru

Reservvaru

Ko kku

Rakvere

tuh t

839 728

1 098 605

1 938 333

To o lse

tuh t

386 574

257 325

643 899

Aseri

tuh t

311 521

Tsitre

tuh t

Kokku

tuh t

teaduse uuringute korraldamisel initjuhtohjad

olla riigi

Maavara uuringuloa

liste väärtuste jms kohta pole taotluse menetlemine on avaaasta pärast midagi peale likprotsess, kus ettepanekuid

-

põlevkivi-

ja

vastuväiteid saavad esitada

kõik menetlusosalised ja puu-

311 521

-

dutatud isikud."

Eeltoodust
aga

on

välja jäänud

see, millele

Strandberg

-

1 537 823

41 982

41 982

1 397 912

2 935 735

Kuulutaja reede, 11. märts 2016

Arvamus

kaasamõtlemist

Rahva Raamatu

ralli

neid vähemalt vähendada.
Kui veel oletada, et Strandbergi jutt fosfaatväetisest kui
lähitulevikus kasutust kau-

bast ei pea paika ja lisada artikli alguses mainitud Eestit
ootavad sotsiaalprobleemid,
siis võib ikkagi tekkida kiusatus n-ö kopp maasse lüüa.
Pragmaatikud on öelnud: põlevkivi ju kaevandame tõsi.
sellega kaasnevad ka keskmis siis
konnaprobleemid

kolmapäevast kolmapäevani
9.-16. märts

-

-,

fosforiidikaevandamises hulnüüd,
lemat
saab olla?
Eriti
mil
inimesed
on
targemaks

saanud

ja

paremini

oskavad tagajärgi

prognoosida ning

negatiivseid

neist ennetada.

Ma ei tea. mina küll ei taha
ega oska üht või teist osapoolt

jaarvamust

eelistada.

SAJAD

TOOTED

80%KUN
-

Oskan vaid soovitada kainet
ja

meelt

Kaevandus võib probleeme tekitada veel hulk aega pärast selle sulgemist. Ida-Virumaa põlevkivkaevanduskeothalviltu vajun d majpdole mingierand ähtus.
kaevandamisväärsena säilita-

sed tingimused, komplitsee-

tangutesse on isesüttimise
oht suur.
Nii Rakvere kui Toolse maardla asuvad tiheda inimasustusega ja majanduslikult arenenudpiirkonnas.

ritud on nii fosforiidi peal-

Aseri

maa- kui ka allmaakaevandamine. Kogu maardla ulatuses
lasub fosforiidikihil graptoliitargilliidi kiht ja selle kivimi

maardla fosforiit on halvema
kvaliteediga kui Rakvere ja

paigutamisel ja jätmisel puis-

ning asub osaliselt Lahemaa

des.

Toolse maardlas, mis on suuruselt teine, on samuti üsna
keerulised

hüdrogeoloogili-

ja

Tsitre

rahvuspargis. Aseri maardlas
on fosforiidikihi paksus väike
ning maardlal paikneb palju
asulaid.
Eeltoodut

suhteliselt

oleks

fosforiidi kaevandamine hul-

fosforiidi-

Toolse oma. Lisaks on Tsitre

maardla

arvestades

väike

rahvas valib üheselt eitava

positsiooni.

Artikli

kirjutamisel

on kasu-

tatud Keskkonnaministeeriuväljastatud memot,

mist

kuid vähemalt geoloogiaprofessor Anto Raukase kinnitusel saab tänapäevaseid tehnoloogiaid kasutades pea

pärinevad

ohud kõrvaldada

võimalikult

arutelu. Nii, nagu

tekib vähimgi kahtlus millegi
varjamises või mõne faktiga
vassimises, on kindel see, et

lus ja Eesti looduse tapmine,

kõik

asjade

läbipaistvat

kust

Kogused piiratud

ka kõik kirjutises

esitatud maardlaid iseloo-

m

ustax’ad

–

pakkumised kehtivad,

kuni kaupa jätkub!

faktid.

või

LIHTNE JA MUGAV
JÄRELMAKS! KASUTA
VÕIMALUST!

SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST!

SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST!
nurgadiivan

diivanvoodi

komplekt
3

+

1

+

suurus: 160*200

1

139.-

699.-1149.vedruplokk

nurgadiivanvoodi

nurgadiivanvoodi

UUDIS!

UUDIS!

329.-439.-545.200*90*87
250*175, vedruplokk

komplekt 3+1+1

115*185
vedruplokk

BONNELL

230*145, vedruplokk

al.

69.al.

123.-

499.-

210*95

75*80

90*200

vedruplokk

DIIVANVOODID IGALE MAITSELE! OSTA OTSE TOOTJALT!

Rakvere Niine 4A
•

212*90, vedruplokk

•

-kahe tooniga eksklusiiv kangas
suurus: 160*200

-pambuskiust kangas

*

35 (h)

382.-

+

siidine kangas
-6 sm latex
-26 sm topelt
pocket vedru

-convex pocket
-2 sm poroloni
-1 sm puuvilla

-pambuskiust kangas

+

siidine kangas

419.-

suurus: 160*200 32 (h)
*

-eksklusiivne trikookangast

199.-169.-189.120*190, vedruplokk

28 (h)

tepitud kangas
-6 sm latex
-20 sm pocket vedru
-vedru läbimõõt 1,8 mm
-1 sm puuvilla
-2 sm latex

VEDRUMADRATSID:

POCKET

66*66*100

*

-kahe tooniga eksklusiiv

vedruplokk

komplekt
3+1+1

ESIMEST KORDA EESTIS!

-4 sm latex
-5 sm memory foam
-2 sm poroloon
-20 sm pocket vedru
-vedru läbimõõt 2,0 mm
-2 sm latex

-eksklusiivne trikookangast

472.-

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

tähendusga

ilustrave

on

*Pilt

9

10 Kultuur

Kuulutaja reede, 11. märts 2016

on parim
Viire
Valdma:
eelarvamustevabalt

MÕNE REAGA

ilva"S „Doktr

Keskkonnaministeerium: lendorava
elupaigad jäävad kaitstuks
Keskkonnaministeeriumi kinnitusel ei tähenda võimalikud
muudatused elektrituruseaduses ja taastuvenergia potent-

siaali tänasest parem ärakasutamine ohu suurenemist
lendoravale.
..Lendorava kaitse tagatakse olemasolevate kaitsemeetmetega aladel, kuhu juba on moodustatud püsielupaigad ning vajadusel uute leiupaikade kaitse alla võtmisega. ütles Kesk11

konnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp pressiteenistuse vahendusel.
Täiendavalt näeb äsja kinnitatud kaitsekorralduskava ette
mitmeid lendorava kaitseks mõeldud tegevusi: näiteks sobiva suurusega elupaikadele kohast kaitset ning potentsiaalsete uute elupaikade inventeerimist. Tähtsal kohal on ka liigi
taasasustamise ja asurkondade isoleerituse uuringud, maaomanike nõustamine, kisklussurve vähendamine, tugiasustamine. elupaikade taastamine ning tehispesade paigaldamine ja hooldus.

..Kindlasti annab oma panuse ka see. et lendorava kaitsmise
vastu tunneb huvi üha rohkem inimesi. 11 lisas asekantsler.
..Ohustatud ja haruldaste liikide kaitse on majandusreeglitest

Eelmisel reedel jõudis TVS
ekraanile uus kodumaine
seriaal „Doktor Silva",
mille tegevus toimub Järva-Jaani perearstikeskuses
ja kus mängib peaosa Viire
Valdma. Seriaali esitlusel
Tallinna kobarkinos rääkis näitlejanna oma tegelaskujust Kuulutajale lähemalt, kohe, kui esimene
osa oli ära vaadatud.

kõrgem, mistõttu 10 protsenti meie metsadest on range kait-

se all ning kokku on eraldatud looduskaitsele üle veerandi, 11
kinnitas Lamp, lisades, et valitsuse otsus luua võimalus statistikakaubanduses osalemiseks, ei tähenda ohu suurenemist
lendoravale.”

Kuulutaja

dt> GLASAKEN
M& amcastoMte- aJataUÜ

r

j
&
jm

CM

%

akende

doktor
Silva
ettekujutus
Loorbergist, et teda mängida

saate?
Eks igasse rolli võtad kaasa

enda ja täpselt nii. nagu reageerib Silva, reageeriks Viire,
ja vastupidi. Ma ikkagi enda
pealt imestan mingite asjade
üle, mille üle ka Silva imestab.
Esialgu sellest piisab?
Praegu jah, ma täpselt ei tea,

kuhu seriaali tegevus tüürib.
Oleme võtetega alles viien-

da-kuuenda seeria juures. Vahel mulle tundub, et Silva
hakkab kannatust kaotama.

Ainult meil 30%

dis end kannatlikult vaos hoi-

ire: võidu 97
:-R9-17

fere@glasaken.ee
6014195
obi: 5373 1614

näevad?

Sõidame Tallinnast pühapäeval varahommikul väljaja esmaspäeva õhtul koju tagasi.
Ööbime Järva-Jaani hostelis.
Äratus on kell seitse hommi-

kul, hommikusööki valmistame sealses köögis.
Kas on mahti ka teksti enne
kaamera ette astumist läbi

harjutada?
Grimmis või kostüümivahetuses olles saab samal ajal
teksti lobiseda ja muidugi enne kaamera käivitumist an-

Viire, kuidas Teil on tekkinud

valmimine

kaasa kingitus

GLASAKE

i

\

2 nädalat

sissemaks
Ainult meil

■

V

Ainult meil

Tõnu Lilleorg

Kuld ja Martin Algus. Kuidas
kohapealsed tööpäevad välja

Kui ta esimeses seerias püü-

nab rezhissöör viimased juhised.
Mainisite, et rezhissöör on
hea komöödiatajuga. Mida
ütlete lähemate kaasnäitlejate kohta, kelleks on Kersti
Tombak, Brigitte Hunt, Andres Tabun ja Jüri Vlassov?
Ka väga head sõnad. Selle
põhjal, mis seni nähtud, on
nende mäng väga hästi do-

seeritud. Reaktsiooni

dus. et tehtud on täpne ja ilus
töö. Saalis istudes oli tunda,
et seriaal haaras vaatajad kiiresti kaasa.

da, siis edaspidi teevad nad
mu elu seal päris kibedaks

See

on

(naerab).

leks,

et päris

Te siis ei tea, mis ees ootab?

seriaalist oodata?
komöödia,

samastumist,

mõttes

Järva-Jaani.

leseriaal

kotis

on

mingi tõmmu mehe pilt ja
sellest aimub, et tume on ka
tema minevik. Aga kogu tõde
ma ei tea veel isegi.

palju

Üldiselt vaatajal

Ma võin praegu vaid aimata,
miks ma üldse läksin sinna
Silval

tin"

rearstikeskuse töötajad Silva
üpriski ära, nii et ta pidi lohutust otsima telefonikõnest

glasaken.ee

sõbrale. Kas edaspidi hakkavad asjad laabuma?
Ei, kuni kuuenda

osani ei

hakka, kohapeal tekivad vastuseisud. Tundub, et ma pole
mugavustsooni.
teretulnud,
sinna
üldse
Vastuseis
sest
on
ma
lõhun
nende
töörütmi
ju
pean seal päris põhkõva,
ma

-

-

-

-

-

ai 83 €
ai 70 €
ai 60 €
välisuksed ai 250 €
laudisega välisuksed
ai 172€

puidust siseuksed
valged profiiluksed
valged sileuksed

Kõik hinnad koos lengidega.

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

Tel 5346 1941, 510 9092; fax 325 1561

ravextrans@hot.ee, uksekeskus@uksekeskus.ee

www„uksekeskus.ee

jendatud

võitlust.

isegi

üt-

utreeritud.

ei tasu otsida

see

ei ole ses
Mar-

mingi „Doktor

näidatud briti tetoim.), kus saaks
tegevustikku jälgides kodus
diagnoose ära
teleri
(ETV-s
-

ees

arva-

ta. ..Doktor Silva" on hoopis
teist laadidoktoriseriaal.
Lihtsalt
võtta rahulikult, lõõkui

gastuda.naerda,

Esimeses osas kohutasid pe-

järgi,

kosta,Mida
mis
tamisel
tänasaalis
esimese
oli seeria
tunvaasellest
võiks
televaataja

ajab

naerma.
Mingeid paralleele päris
ga pole

vaja tõmmata,

elu-

see

ri-

vaatamiselamuse ära. Ja
ma ütlen, et Järva-Jaanis on
kuks

väga tore, seal käib väga aktegevus,
ja abivalmis.
See, on
toredad
inimesed
et
seda
mängivad
lejad
lahedat

tiivne

seriaali

jäi

Järva-Jaani koha-

nimena, võib tekitada küsimuse, kas ei võiks olla välja-

mõeldud koht nagu Morna
„Õnne
oleks

nüüd

tegevuspaik
13“-s,
on jaetjääb.
kas
nii
eikellegimaal.
Aga
et
on

Kuidas
teleekraanil kokkusattumus võikokkulehead komöödiat? pe.
mängida

Sarja

rezhissöör

väga

Ergo

Kullal

hea

komöödiataju.

Üle mängida

ta tavaliselt ei

on

luba. Komöödiat
mängida ja
siis,

kui

on

raske

see tulebvälja

sa ei

just

„pane vägape-

daali".
Järva-Jaani naaberkülas Esnas käivad praegu ka „Naabriplika“ võtted,

mille rezhis-

sööriks ja stsenaristiks on
nagu ,.Doktor Silvalgi“ Ergo

Seriaali

vaatamiseks tasub

eelarvamused kõrvale lükata,

kõik kahtlustused peast välja
visata

ja vaadata,

lugu,

mille Martin

kirjutanud.

vabani

rema

Mida

kuidas näitAlgus

on

kompleksi-

vaataja, seda suuelamuse tasaab.
on

Kuulutaja reede, 11. märts 2016

Kultuur

11

Rakvere Teatris tähistati Kalju Komissarovi juubelit
8.
Teisipäeval,
märtsil
tähistas
Rakvere
Teatris
oma 70. juubelit
teatripedagoog ja
lavastaja Kalju Komissarov. Pidupäeva
tähistamist
koordineeris

mis sarovi
Üllar

Ko-

õpilane

Saaremäe,

kelle

vaimukasse
etteastesse olid pi-

kitud

õnnitlused

kultuuriminister
Indrek Saarelt ja
Tartu Ülikooli rektorilt Volli Kalmult,
kes tõid esile vana-

meistri
panuse
Eesti teatrimaastiku kujundamisel ja tema julguse võtta vastutus.
Volli Kalm andis Kalju Komis-

sarovile üle Tartu Ülikooli aumedali, millega tunnustatakse inimesi, kel on ülikooli ees
suuri teeneid. Komissarov on

Alates 1. aprillist 2016 kannab
Kalju Komis sarovi emeriitprofessori aunimetust.
Lisaks astusid neljatunnisel
tervitustemaratonil üles va-

nameistri endised ja praegused õpilased Viljandi Kultuu-

olnud seotud Viljandi kultuu-

riakadeemiaga alates 1996.
aastast, täites teatrikateedri
professori,

kateedrijuhataja

ning lavakunstide osakonna
juhataja ja professori ameti-

kohta. Lisaks teatrikunsti õppekava arendamisele ning lavastaja ja harrastusteatrijuhi
lisaeriala loomisele on ta algatanud teatritehniliste töö-

tajate kõrgharidusõppe kultuuriakadeemias.

riakadeemiast

jaEMTA

lava-

kunsti kateedrist.

Koos sündis kõiki

külalisi

ma-

hutav grupifoto. mis jääb
meenutama pidulikku ja intiimset õhtut

pikaks ajaks.

jätkus meeleolukas
ja toredate aepiEdasi
taaskohtumisi
du,
mis
oli täis südamlikke

gade meenutusi.
Kuulutaja

Kalju Komissarovi juubelile Rakvere Teatrisse kogunesid pea kõik tema õpilased lavakunstikateedri ja Viljandi kultuuriakadeemia lendudest.
Kristo
Kruusman
Foto:

PAKKUMINE KEHTIB TULEVIKU APTEEGIS,

Tuleviku 1, Rakvere

-25%

NERVOSTRONG KAPSLID N30
Toidulisand.
Nervostrong®-i soovitatakse kasutada stress ja
närvipinge,

närvilisuse ja rahutuse, üleväsimuse,

masendunud meeleolu, emotsionaalse ebastabiilsuse ja keskendumisvõime languse korral.

11,39

MAGNEESIUMTSITRAAT

€

-25%

TABLETID N30
Toidulisand.
Magneesiumtsitraat on tõhusa imendumisega, mis on
vajalik tervete luude ja hammaste arenemiseks, säilimiseks
ning eriti südamelihase, aju ja närvisüsteemi toimimiseks.

14,39

€

10,79 €

Pakkumised kehtivad 07.03-13.03.2016 või kuni soodushinnaga tooteid jätkub.

www.benu.ee

8,59 €
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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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kTan0ieDanu!ivastavaiiiturusituatsiooni]eivõivadmnnaqiveeiaianeaa!i

Oun 1kg

Viinamari 1 kg

Viiner juustuga

J

kg

Seä!
2S8

HIND

2.48

5

Sea raieliha
(jahutatud) 1kg
Eesti

Tomat 1kg

Seapraad kamaraga

Seakaelakarbonaad

(jahutatud) 1 kg
Eesti

(maitsestatud)
1kg

Täissuitsuvorst Moskva (iuSMaM
250g / Nõo Lihatööstus

2.68
*

MIS

2.68

Toodetel on müügipiirang üheostu kohta 10kg!

Eesti juust(viilutatud)
200g / Estover

iii

tss

1.84

0.88

736 €/kg

4.40

külmütatudj

8.57

222

Broileri lihasmagu
(külmutatud)

Hautatud sealiha

1kg

Tatrataug
limor 800g

Seamaks
(jahutatud)

ja veiseliha
320g

~

k

Smkuorst
sealihast
1 kg

lopurt(laktoosivaba)
380g / 3 sorti
Pärmi

HEfl

3P
4

0.68
mu
2.21

Kõhuke Karums
45g / 2 sorti

Lohe luuruiliadega
240g / 3 sorti

1 kg

'Udl

1.27 «/kg

HEA
HINDE

Seljanka pohl

mm

0.38

1 kg

1.28

€/kg

Sepik Õene (viilutatud)
300g / Eesti Pagar

Friikartulid GoldenRiver.
PatatkidS (sakiline,
ik s

,-r ■

4•

J

.

*■.>■

' li

‘'

*

£l

Kartulipüree Rollton
37g (2 sorti

...

848

0.30
8.11€/kg

2

Riivsai

Hommikusöök Snappy
ja Fluti 500g

1.12

Kreemisaiake

Hautatud

Teevorst

(2tk pakis)

veiselihaKurland

1kg

120g

250g

Toored grillvorstid
juustuga 460g / Nõo
Lihatööstus

144

0.78

saaremaa voi
(soolakristallidega)
80%, 200g

2.5

1.
w

j

*

er

u

iHEAt

©

IHIND

ml

PARIM HINDi

n

L

r

Cl

-..j

Kanamunad
valged, M-suurus
10tk karbis

S77

■

■

28

i

Maitseaine
200g

Vegeta

.

Himaalaja sool
500g / 2 sorti

C.7S

147

0.44

0.98

Roheline tee Tetley Baiance

Kompvekid

(20x1,5g) 30g
3 sorti

1kg

Kummikommiö Haribo
ai 175g 4 sorti

Lehmake

/

HAqieo

3.68
t

*

J

3

Kommikaro Vana Tallinn

Oueamahl Aura

Creami24g

IL

Kalev
1.1S

1.38

11-17.03
Suitsu-keedu seliakarbonaad

(viilutatud) 110g

t.iO

0.98

->

w

�

Makaron hakklihaga
J

kg

1.48

JF'

'

Kohupiima muffimd
380g

1.S8

ii»
1.78

4.68 €/kg

hB

OSTAME KÕRVITSAID. Tel 586 04676. VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699. OÜ Oleg Grossi Talu Annikvere sigala ostab
KOKKU: kokkuleppehinnaga KVALITEETSET SÖÖDATERAVILJA. Maksmine toimub peale vilja laboratoorset uuringut. Tel: 53 476 567

0.68

Lahja alk. jook
Leng Drink G:N fl.le Coq

5,5%, 0.33L

Hele olu Premium Export
5,2%, 24x0,33L
Ale Coq

G:N

1.76

Tähelepanu!Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
ist.

|

"T P

,

12.78
€/l '+24x0.10

0.58
€/l
Viie Absolut
40%, 0,5L

Tähelfinaauneaemislon

*

1.61

H
i“™i

Dušigeel Ea
250ml
2 sorti

Hambaharilordae
Soft Clean Between
itk

tss

148
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TOIDUKAUBAD
Kanafilee hakkšnitsel
340g / Talleg"

Juustuvorst
300g / Rakvere
Lihakombinaat

XXi

xxi

1.58

0.98

4.65 €/kg

Maksarõngas 300g / Rakvere

jt

vj

XXi

-

Nõo Lihatööstus

XXi

XXi

1.98

Mustvormileib

Vene juust (viilutatud)

(kuubikud soolvees)

Estover

28,5%, 150n

1.38

0.98 €/kg

'petina

(külmutatud)
1kg

ai 113g / 3 sorti

%

tees Prnvansaal

74

1.28
1

i sorti

1

E/kg

rtfe:

.>■

150g / 3 sorti

xi

joxi

jO

0.58

6.90 €/kg

30Qg

Tuhksuhkur
Dan Sukker

Tume šokolaad

XXi

xxi

••v,

1.24

€/kg

Rosinaküpsised Tallinn

Balvaa Ali-Baba

jL'

(india pähkliga)

1Mg

Looduslik
mineraalidega

-

.

0.99

Jt

9.61 €/kg

128 ..'rallina,

sSfJte-

f?

xxi

C..

r

V

1.14

v

4.13 €/kg

(martsipanitäidisega)
103g / Kalev

UUS
TOODE

k.

(lipsud) 500g

1.14 «fe

1.35

jrJ 2g'

Makaronid
Pasta Zara

.

2 sorti

8.74

v,

3.60 €/kg

Bnrs Mamma

xxi

V

0.54

31 Og / 250g

..

‘

:

9-

■

1 lk

..

f

i

vesi Häädemeeste
(mullidega) 1L

xxi
-1

/

■
\

+0.10

,

Gran Castilln

Vahuvein CinZano
Gran Bolce Sweet
9,5%, 0.75L

75L/2 sorti
emist

Estover

Aurutatud oadBouduelle

0.64

x

Koduiuustumaius Otto

150g / 6 sorti
Farmi

(kivideta,
külmutatud)
400g

500g

■

■■■
-

Koorene kohupiimakreem

Kirsid Baucy

xxi

*•

2.58

OliividLoreto

6.17 €/kg

lid Podravka

xxi

(mustad, kivideta)
300g/120g

oxi

'‘ROVAHJ*'-

1250ml/570g

•

XXi

1.38

5.60 €/kg

Jäätis BigMilk Trio

4

xxi

0.84

9.86 €/kg

3.70 €/kg

Jättis

Tere

xxi

1

C'-,

148

Koouusjäätis

Suitsujuust
18%, 200g

——

xxi

■

8.59

©

400g / Atria

Sibularõngad
RnyalNassau

2.24

12.76 €/kg

Juust ArlaApetina
Classic

XXi

Maks&Moorits

3.08 €/kg

200g/140g

QXi

Lihapihvid

(söödavas kestas)
500g / Rannarootsi

1.54

xxi

1.34

7.62 €/kg

(viilutatud)
600g / Fazer

Suitsuviiner Isukas

XXŠ

0.98

Vasallivnrst
(viilutatud)
105g / Nõo
Lihatööstus

(jahutatud) 260g

3.58

XAi

0.

lihapallid
toorjuustuga

/

17. märts

Ai'*

3.27 €/kg

Pearulaad tükk kg Nõo Lihatööstus

Keeduvorst Laste Isukas
400g / Rannarootsi

Lihakombinaat
"

-

on

Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teietervist.

KPN kvaLvahuvein Freixenet

J; |

i

cava Carta Nevada s-seco
11,5%, 0.75L/Liviko

Jli ftJ

■j

!1

iSA

,

Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teietervist.

J

J

m

HambapastaColgate Total
10Oml

xxi

3.24

7.97 €/L

Šampoou 250ml

japalsam 200mi
Elvital Colorvive

mm

-

5.98

m
6.51 €/L

Kassiliiv Natusau
5L

(värvitud juustele)

xxi

xxi

148

mif<

0.65 €/L

1.98
ai 7.92 €/L

14.80 €/L

o
Jolor Naturals

Tampoonid OB Prn Cnmfort Night
16tk / 2 sorti / Kodupaber

HügieenisidemedLibresse Invisible
Ultra Thin narmal Quopakk

2°tk

zd
cr

mv—-

XXi te,

1.98
0.10

oh

Puhastusvahend

Svamm Vileda 401 Tip-Top

Sanit-M

3tk

-

SAH

0.68

xxi

j!

XXi

8.68

Alax Super Etfect
500ml
“

1.54

3.59 €/kg

Pildiraam Round

Kondoomid BillyBoy

(10x15cm)

Ootted
3tk

xxi

xxi

5.38

€/rul

SAHI

SfO isi

mv

Aknapuhastusvahend

Ariel Color
(20 pesukorda)

xxi

1.98
0.25

Pesupulber

i.5kg

Itk

500ml / Orto

xxi

r

ohul

248

€/tk

Tualettpaber Grite Perlum
(3-kihiline, 150 lehte) 8 rulli

U

3.08

€/L

Patarei Panasonic LB03PPG/8B
BILIY BOY

Panasonic

xxi

A

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Vimmaal: Rakveres: TURU KAUBAMAJA Laada 16. Tel 324 4100: RAJA Ilu pst 2. Tel 322 4360; LY Vilde 6. Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a. Tel 322 3561; KUNGLA Tallinna 13. Tel 322 3989; Kadrinas: Viru 9, Tel 325 5810; Tapal: TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1. Tel 327 0460; Haljalas: GEA, Võsu 5.
Tel 325 1270; Kundas: Kasemäe 12. Tel 322 4700: Tamsalus: PILLE-RIIN, Tehnika 24. Tel 322 3925; VäikeWaaijas: Pikk 9. Tel 326 1140; Rakkes; Faehlmanni 38. Tel 329 1356; Vinnis: EVE, Sopilise 5. Tel 325 1550; Tobe kiilas Lepnal: ELEKTRA. Tel 322 4746; Ida-Vimmaal: Kiviõlis: KEVAD, Keskpuieslee 33.
Tel 337 4500; KohtlekJärvel: Outokumpu 13a. Tel 337 5000 ja KALEV, Kalevi 27. Tel 337 3530; Ahtmes: Estonia pst 30a. Tel 337 2880; Aseris: Tehase 23. Tel 337 3033; lisakus: Tartu mnt 55. Tel 337 4000; Jõhvis: Tartu mnt 15a. Tel 33 63 200; Jõgevamaal: Jõgeval: Tähe 10a. Tel 776 2956;
Tallinnas: Lastekodu 14. Tel 653 4000; Tammsaare tee 93. Tel 608 8201; Ehitajate tee 41. Tel 679 0666; Paasiku 2a. Tel 602 3000; Ümera 13a. Tel 603 6140; Endla 53. Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21. Tel 601 5733; Kari 3. Tel 609 8380; Majaka 28a. Tel 359 0712; VäikeAmeerika 6. Tel 646 3180; Järveotsa tee 35b.
Tel 6 098 222: Randvere tee 115. Tel 660 5060; Raplamaal: Kohilas: Viljandi mnt 3a. Tel 489 8030; Järvakandis: Turu 1, Tel 489 4500; Hariumaal: Haabneemes: Kaluri tee 3, Viimsi vald. Tel 600 3000; Kuusalus: Mäe 1. Tel 607 6000: Loksal: Rohuaia 6. Tel 600 9200; Maardus: Nurga 3. Tel 600 4654; Jüril:TAMMIKU, Auküla tee 7. Tel 609 1630; Kehras: Kose mnt 7. Tel 601 9770;
Keilas; Piiri 5, Tel 609 9120; Paldiskis: Rae 26. Tel 658 1200; Kosel: Kodu 2. Tel 601 4200: Järvamaal: Paides: Pikk 25. Tel 387 0007: Türil: Viljandi 13a. Tel 387 8880; Järva-Jaanis: Lai 23. Tel 385 3313; Koerus: Paide tee 2. Tel 389 7570: Pärnumaal: Vändras: Pämu-Patee mnt 26. Tel 44 39 600. Tartumaal: Tartus: Soola 7. Tel 776 9802. Võrumaal: Võtus: Kooli 6, Tel 772 2377.
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MÜÜA Tapa linnas ja

Kogenud maaklerid Lääne-Virumaal on
Anu Veldre
Maakler

Lääne-Virumaal

erinevas seisukorras
1~4 TOALISED KORTERID

ning MAJAD.

Helve Keskülla

Hinnad remonti vajavatel
korteritel alates 2900 eurot.
Täpsem info: mob 511 0478
või 32 20106,
Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

Maakler/hindaja
511 6466
helve.keskylla@pindi.ee

501 3658
anu.veldre@pindi.ee

nordproperty.com

Merle Nagel

Mare Aros

Maakler/hindaja

Aitan Teid kinnisvara
ostmisel ja müümisel,
võtan müüki Teie
korteri või maja,
abi kolimisel.

Maakler
528 8670
mare.aros@pindi.ee

5800 3648
merle.nagel@pindi.ee

ÜHETOALISED KORTERID
Tamsalu, Kesk 12 üp
42,5 m2, I k, rõdu H: 30
000 € tel: 51 16466 Helve
Vinni al, Kiige 3, III k, üp
34,2 m2 H: 11 400 €
tel. 52 88 670 Mare
KAHETOALISED KORTERID
Rakv ere, Karja 46, üp
Laada
Rakvere,
8, IV k. 61,5m2, II k, rõdu H: 69
€
000
tel:
52
88 670 000 € tel: 51 16 466 Helve
H: 27
Kunda, Pargi 18, üp 61,5
Mare
Mäe
Kunda,
16, V k, üp m2 H: 2200 € KÜ võlg
rõdu
H: 7 200 € tel.: 50 13 658 Anu
49,5 m2,
Kunda, Koidu 87, Vk, üp
tel.: 50 13 658 Anu
€
KÜ võlg
Kunda, Mäe 7, I k, üp 61,9 m2, 2300
tel.:
50
13
658
Anu
39,3 m2 H: 115 € KÜ
võlg tel.: 50 13 658 Anu Kunda, Koidu 81, üp 63
Kunda, Kasemäe 13,V k, m2, I k, rõdu H: 7500 € tel:
üp 48 m2 H: 3000 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Koidu 81, V k, üp
50 13 658 Anu
Kunda, Pargi 2, I k, üp 62,2 m2, rõdu 9 500 € tel.:
39,6 m2 H: 900 € KÜ 50 13 658 Anu
võlg tel.: 50 13 658 Anu Tapa, Pikk tn, III, 62 m2,
Kunda, Mäe 15, üp 36 renov H: 24 000 € tel: 51
m2, IVk. H: 8500 € tel 52 16 466 Helve
Tapa, Pikk tn 8, II k, üp 62
88 670 Mare
Väike-Maarja, Tamme m2, renov H: 24 000 € tel:
5, II k, üp 43,4 m2 H: 8 51 16 466 Helve
700 € tel.: 50 13 658 Anu Väike-Maarja, Tamme 5,
III k, üp 50,5 m2 H: 11 000
KOLMETOALISED KORTERID € tel.: 50 13 658 Anu
,

+

Rägavere v, Ulvi k, krunt
2795 m2, üp 93,4 m2, H:
19 000 € tel: 58 00 36 48
Merle
R ä gav e r e v, Põ l u l a k
krunt 65068 m2, üp 109,7
m2 H:45 000 € tel 58 00 36
48 Merle
S õ m e r u v, Va e k ü l a

Kinnisvaraalane
konsultatsioon tasuta.

17 000

,

•

•

•

Tamsalu v, Vajangu k,
Pärna tn, üp 153,5 m2,
krunt 1284 m2, H: 17 500
€ tel: 51 16 466 Helve
Vä i ke Maa r j a a l A i a
-

,

tn, kaasomand, 2 k,

Rakvere, Roosi 1, üp
56,9 m2, I k, rõdu H: 43
000 € tel.: 50 13 658 Anu

üp

79,05 m2, krunt 2038 m2,
palkmaja H: 8900 € tel: 51
16 466 Helve
ELAMUD

Rakvere, Narva 21, üp Rakvere, Moonaküla, üp
43 m2, I k, ahiküte H: 11 71,1 m2, krunt 1033 m2,
250 € tel.: 50 13 658 Anu H: 28 500 € tel: 52 88 670,
Rakvere, Rahu 13, üp Mare
59,8 m2, III k, 2 rõdu H: Vi nn i v, Ko erav ere k ,
41 700 € tel.: 50 13 658 kinnistu 3,86 ha, üp 99,2
Anu
m2 H: 19 000 € tel: 51 16
Kunda, Kalda, üp 62,3 466 Helve
m2, I k, kaminahi H: 11 R k v r
a
e e P ae 11 ü p
000 € tel.: 50 13 658 Anu
113,7
m2,
krunt 784 m2,
Kunda, Loode 4, IV k, üp
¼ kaasomandist
müüakse
48,3 m2 H: 4 500 € tel.: 50
koos hüpoteegiga H: 15
13 658 Anu
000 € tel.: 50 13 658 Anu
,

0,2 ha m²

€

MÜÜA ELAMUMAA
VETIKU, VINNI VALLAS
Linna lähedal
Looduskaunis koht

•
•

Andrus, 527 1011

Carmen, 5346 8877

Mõisavahe tee 8, krunt
438 m2, üp 52,2 m2 H: 5
200 € tel.: 50 13 658 Anu
31 000 €

43,9 m², I k

60 000

•

•

•

Hea seisukord
Puhas ja korralik korter

•

•

Asfaltbetoonkattegatee
Põhjapoolses osas metsatukk
Detailplaneering

Andrus, 527 1011

S õm e r u v, Va e k ü l a
Mõisavahe tee 4, MÕIS,
k run t 1 4 13 4 m 2 ü p
1682m2 H: 75 000 € tel.:
50 13 658 Anu
R a k ke v, Ta mm i ku k
krunt 2109 m2, üp 61,6
m2, saun, garaaž H 10000
€ tel: 51 16 466 Helve
R ä g av e r e v, Põ l u l a k
krunt 65068 m2, üp 109,7
m2 H:45 000 € tel 58 00 36
48 Merle
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
Tapa, Pikk 58, krunt 3193
m2, H: 18 900 € tel: 51 16
466 Helve

13,3 m²

€

MÜÜA ELAMUMAA
ULJASTE, RÄGAVERE VALLAS

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
LAADA TN RAKVERES

+

MAJAOSAD

12 000

,

+

+

48 m², IV k

€

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
TIIGI TN VINNIS
Hea asukoht
Uued aknad
Puhas ja viisakas korter

Carmen, 5346 8877

,

,

26 700

36,6 m², III k

€

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
LAADA TN RAKVERES

,

•

•

•

Väga hea asukoht
Aknad päikse poole

25 000

10181 m²

MÜÜA ELAMUMAA
TAARAVAINU, RAKVERE VALLAS
•

•

Parkimine hoovis

€

•

Andrus, 527 1011

Väga hea asukoht

Põllumaa
Õunapuud, marjapõõsad, vaarikad
Carmen, 5346 8877
•

Parendame teie kinnisvara.

Teeme ehitus-ja remonditöid. Tel
5187 979

,

Müüavõiüürile anda keskküttega
remonti vajav 1toaline korter
Tamsalus. Tel 5680 1956
Müüa 1toaline korter (27 m2)
•

56 000 €

,

•

•
•

81,3 m²

MÜÜA MAJA
MALMI TN RAKVERES
Kinnistu 904 m²
3 tuba ja köök, abihoone
Linna vesi ja kanal., elekter

11 500 €

1641 m²

MÜÜA ELAMUMAA
EISMA KÜLA, VIHULA VALLAS
Detailplaneering olemas

•

•

•

Andrus, 527 1011

Elekter 3x25A
Korralik kruusakattega tee
Carmen, 5346 8877

•

Kundas Pargi 10. tel 5671 1141
Müüa Kundas 1toaline k.m.
remonditud korter Koidu tn 81.
Tel +358 4070 21378
•

Müüa 2toaline ahiküttega
renoveeritud korter Rakveres
otse omanikult. Tel 5373 3385
•

Müüa Rakveres Lennuki tn 6
2toaline korter. 3/4, ilus rahulik
koht, san.remont tehtud. Võtmed
kätte notaripäeval. Hind 16 900 €.
Tel 5551 8067
•

643 m²

2565 €

•

•

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

•

ANDA RENDILE LADU
C.T von NEFFI TN PIIRAL
Lokaalne keskküte
Tõstetavad uksed, 3 laadimiskohta
Hea juurdepääs

11 900

€

1524 m²

MÜÜA ELAMUMAA
AIA TN, SÕMERUL
•

•

Andrus, 527 1011

Hea asukoht, asfaltteed
Elektriliitumine, vee-ja kanalisatsiooniliitumine kinnistu piiril
Carmen, 5346 8877

€

Otsin kliendile maja
Rakveres tel.: 50 13 658
Anu

120 000

€

80,7 m², II k

•

•

•

Müüa 2toaline korter Rakveres
tn, üp. 39 m2. Tel 5306
4994
•

Lennuki

Müü a 2t oa l i ne k or t er
silikaatmajas Kundas Pargi tn
6-14. Renoveer itud, I kor r us,
38,6 m2. Hind kokkuleppel. Otse
omanikult. Vene keeles: 5609 3246,
eesti keeles: 5332 0991
M üü a K u n d as 2 t oa li n e
r e n o v ee r i t u d k o r t e r . H i n d
kokkuleppel. Võlgu pole. Tel 5160

1344 m²

•

MÜÜA ELAMUMAA
KALMISTU PÕIK TAMSALUS

Kamin, rõdu

•

Parkimiskoht hoovis

•

Keskküte

•

Tiia, 5342 4091

Sinu heaks loodud!

3 775 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
VENE TN RAKVERES
•

Turu plats

Müüa 2toaline korter Rakveres
Tuleviku tn 7. Hind kokkuleppel.
Tel 545 797 80

•

,

3, Rakvere I Avatud: E–R 9.00 –17.00
Telefon: +372 327 7100 I rakvere@pindi.ee

K I N N I SVA RA

Rahulik piirkond

Kinnistu piiril vee-ja kanal.trassid
Ümbruses eramajad

Tiia, 5342 4091

334
Müü a K un d a ää re li nnas
looduskaunis kohas 3 t o a l i n e
mugavuste ga korter (66 m2).
Kaasa kelder, garaaž, aiamaa.
Otse omanikult. Hind 8000
Tel
•

€.

5615 9556

Kuulutaja reede, 11. märts 2016
•

Müüa JärvamaalVäätsal 3toaline

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

keskküttega korter. Hind 10 000
€, aga saab ka tingida! Lisainfo tel
5814 1454
Müüa soodsalt 4toaline

•

Kuulutused

ahiküttega rem. vajav korter
Koeru vallas. Tel 5568 1818
Müüa väike maja Lüganusel otse
omanikult. Tel 5517 614
Müüa soodsalt talumaja VäikeMaarja vallas. Info 55575340

15

Müüa Maz da 323 sedaan
2001. a 1,5 65 kW väga heas
korras, läbisõit 199 890 km,
ülevaatus kuni 05/2016, all
naastrehvid, kaasa velgedel
suverehvid, just vahetatud õlid/
filtrid. Hind 790 €. Tel 52 61 864
•

info@est-land.ee

•

Müüa Opel Astra 1,6 bensiin
1999. A universal.Kehtiv ülevaatus
ja kindlustus. Auto väga heas

•

OÜ Netcom
Baltic Kinnisvara

•

Müüa maja Väike-Maarja vallas
Eipri külas. 4 tuba ja köök
abihooned. Krunt 1,04 ha. Hind
26 000 eurot. Lisainfo tel 5689
1017, Elve
Müüa maja koos aiamaa ja
kõrvalhoonega 18 km Rakverest
või vahetada 2toalise korteri vastu
Rakveres (II korrusel). Tel 5562

koras, lisainvesteeringuid ei vaja,
istu sisse ja sõida. Hind soodne.
Tel 5028 156

ostab metsa ja

•

+

põllumaid,

•

metsaraiet.

VILDE 6A, RAKVERE

Hinnad väga head!

•

25,7 m2 ja 24,4 m2

Tel 5666 0375

II korrus

2948

metallik,

turbodiisel, sedaan, kesklukk

puldist, naastrehvidel, veokonks,
roosteta, heas tehnilises korras,
superökonoomne, väga soodsalt,
Rakvere. Tel 5903 7780

Müüa Op el Astra Ele ganc e
1,6i 08/2002. a 74 kW hõbedane
metallik, sedaan, bensiin, hoolja
d ukindlustus.
sr aa m a t kAuto
o n d iväga
t s i o nheas
e e r,
kesklukk, 4xel.aknad, sametsalong,
talverehvidel, roosteta ning mõlkideta, v.heas tehnilises korras,
läbinud tehn.ülevaatuse, kehtib
08/2016, ökonoomne ja ilus auto,
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780
Müüa Op el Ve ctra Caravan
Comfort 1,8i 11/2001. a 92 kW
must metallik, bensiin, universaal,
k o n d i t s i o n e e r, 2 x e l . a k n a d ,
k es kl u kk p u ldi s t , e l . p ee g lid ,
stereo, veokonks, läbinud tehnilise
ül evaa t use , k e h t ib 11 / 2016 ,
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780
Müüa Opel Zafira Elegance
2 2DTI 04 / 2003 . a 92 kW
hõbedane, turbodiisel, 7 kohta,
konditsion-eer, püsikiirusehoidja,
4xel.aknad, el.peeglid, kesklukk
puldist, tume salong, talverehvidel,
pl.soojendus, veokonks, roosteta,
korralik, kehtiv ülevaatus 04/2016,
ökonoomne, soodsalt! Rak-vere.
Tel 5903 7780
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
Odavalt müüa VW Passat 92. a,
kindlustus ja ülevaatus olemas.
Tel 5559 8726

Anda üürile Pikk 17a renoveeritud majas 1toalinekõigi mugavustega korter (42 m2) mööbel, 225
kom.maksud. Tel 5029 052
•

TAPA, JAAMA 1
28 m2 0 korrus
9 m2 I korrus
58,1 m2 II korrus

€

+

Anda üürile k.m. 2toaline korter
Laada tn 10 III korrus. 200
kom.
maks. Tel +358 4070 21378
•

€

Müü a j ä rvevaa d e t e g a

maja Porkunis Küngassaarel
Järvekalda 8. 38 500 Info 5333
9749, ainaasa@gmail.com
€.

Müüa talukoht (kat.tunnus
78701:006:0031) pindalaga 9,4
ha Põdrangu külas (Tamsalust
2,5 km kaugusel) Tamsalu vallas
Lääne-Virumaal. Kinnistul paik•

neb elamu, maa-alune kelder
ja kõr val-hoone, mis vajavad
kapitaalremonti. Elamu juures on
viljakandvad õuna-ja marjapuud
ja hooldatud peenramaa. Kinnistuni viib kruusatee. Kinnistul on
puurkaev ja ühendus elektrivõrguga.Talul on haritavat maad 5,9
ha ja metsamaad 3.1 ha. Metsale
on koostatud 2013. aastal metsamajandamiska-va. Hind 35 000
Kontakttelefonid: 5399 5313 ja

+

Üürile anda 2toaline k.m. korter
Rakvere linnas. Tel 5358 6829
Üürile anda 2toaline puuküttega
korter Rakveres Pikk 37. Hind 190
€ kuus. Tel 5034 972,
info@ko.ee
•

5598 7230
Müüa elamumaa. Detailplaneering tehtud. Elektri-, vee-ja
kanalisatsiooniliitumine olemas.
Info 5800 4857
Müüa garaažiboks Pagusool.
Hind 500 €. Tel 58600346
•

VÕSU MNT 5,
49 m2 I korrus
ca 700 m2 II korrus

Üürile anda renoveeritud majas
3toaline korter õhksoojuspumba
ja kamina küttega (Raja poe lähedu-ses). Hind 300 €. Tel 5676 8285
•

•

(vajab väljaehitamist)

•

VINNI, SÕPRUSE 5
36,3 m2 I korrus

Üürile andakorter. Tel 58361490
Anda rendile 6,1 ha põllumaad.
Tel 5076 864
4-30 töömeest saavad öömaja
•

•

•

Rakvere kesklinnas. Korralik elamine. Tel 5164 685

RAKKE,

•

FAEHLMANNI 38
ca 250 m2 II korrus

•

(vajab väljaehitamist)

ÄRI PI N NA D

Ostan sõidukeid igas seisukorras.
Helistage 5859 9931 ja saate teada,
kui palju teie auto eest pakume!
Ostan VA Z ide uusi plekke,
il u ki l p e tul e s i d s t a n ge s i d
veneaegseid uusi rehve. Tel 5157
395
•

A n d a r e n d il e h

eas k o rr as
äriruumid kesklinnas bussijama
vastas (25 m2, 40 m2, 56 m2 olemas
ventilatsioon ja konditsioneer).
Info 5648 6638
•

TARTU, SOOLA 7

-

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

•

8,9 m2 II korrus

311
Ostan hea hinnaga metsa ja
põllumaad. Tel 5187 979
•

Ostan 2-3toalis e ahiküttega
korteri Rakvere linnas. Tel 5187
•

979

Soovin osta korteri Rakvere
kesklinnas maksumusega kuni 20
000 €.Tel 5550 0588
No or pere ostab 1 2 t oali s e
korteri Rakvere linnas. Tel +372
•

•

•

•

,

HAAKEKONKSUD

LAOPINDASID
Tel 516 4685

JÄRVAKANDI,
TURU 1

•

14,9 m2 ja 80,9 m2

I korrus

-

5358 6061
Ostan ahiküttega 1-2toalis e
korteri Rakveres. Pakkumised tel
5522 282
Ostan korteri Tamsalus, võib
vajada remonti. Hind kuni 1000
€.Tel 5696 4311
S oov i n os t a ma ja , suv il a
v õ i ta l u maja L ää n e -Vi r u maa
lähiümbruses otse omanikult,
järelmaksu võimalusega. Makse,
mida suudaksin kuus maksta
oleks 500 eurot. Maja ei pea olema
ideaalses seisukorras. Kindlad
no t ar i aa l se d l e p i n g u d . S e ll e
hulka kuuluvad ka minu poolt
makstud maja kindlustus ja muud
lisanduvad kulud, kuni Teile maja
lõpliku tasumiseni. Tel 5197 7480,
Marko
Ostan põllumaad. Tel 5293 609

,

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE

OTSID UUT KODU?
MÜÜD AUTOT?

PAKUD TEENUST?
Parim võimalus selleks on
avaldada kuulutus

SÕI DU K I D

Kuulutajas.
•

Tiraazh 15 500 ning kõik
kuulutused nähtavad
ka interne~ s

www.toonklaas.ee

Müüa Ford Transit 2,0D 12.05.
a, pikk, poolkõrge, 9 kohta, heas
korras, ülevaatus kuni 2017 dets.
Tel 5559 8726

Müü a Ni ssan P a tro l j a
Mitsubishi Pajero varuosad.
Tel 5152 340 või leiunurk.net

Müüa Mitsubishi Galant EAO
2001. a 2,4ben., 106kW, automaat,
sedaan, üv 06.2017.a, hõbeda-ne.
Hind 1900 €. Tel 5841 6697

2,2D sedaan (1000 €), Ford Focus
2005. a 1,6TD universaal (3000 €),

•

•

•

www.kuulutaja.ee

•

Müüa Nissan Almera 2001. a

võim. vahetada odavama autoga.
Tel 5024 288

Sõmeru töökojas Põllu 3a
uued, taastatud

tehn.ülevaatuse,
kehtib

•

Soovin vahetada Lääne Virumaal
Kadrinas 2toalise keskküttega
korteri 3-või 4toalise vastu. Info
5458 6428

REHVIDE MÜÜK

•

läbinud

Anda üürile mugavustega 3- ja
4toaline korter Tapal. Tel 5196
4657

•

•

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

-

HALJALA,

€.

•

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDEPAIGALDUS
JA PARANDUS

•

ANNAN ÜÜRILE

•

AUTO-JAMAJAKLAASIDE
KILETAMINE TOON-JA

Müüa Opel Astra Club 2.0DTI

2000. a 74 kW hõbedane

müük, paigaldus.
Tel 322 5233

,

*

ja kasutatud rehvid
*

kasutatud plekk ja valuveljed
valuvelgede sirutamine,
*

keevitamine
*

velgede pritsimine ja värvimine

E-R 8-17, hooajal ka L 9-14
tel 508 9216
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KEHALA

AUTOLAMMUTUS
1,8i

AUDI A4 sed/car

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

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

Ford Focus C-Max, 05/2004a.
1.8(88kw), bensiin, manuaal,
hõbedane met. Sn: 182 885km.
Hind: 1990.-

Dacia Sandero, 01/2012a.
1.2(55kw), bensiin, manuaal, punane.
Sn: 141 517km. Hind: 4990.-

Peugeot Partner Tepee, 12/2010a.
1.6(72kw), bensiin, manuaal, punane.
Sn: 136 430km. Hind: 5990.Peugeot 207, 08/2010a. 1.4 (50kw),
diisel, manuaal, hõbedane met. Sn:

60 300km. Hind: 5990.-

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

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

3,6i/4,2i/aut

ALFA ROMEO 33/164

3,0i

BMW E30
BMW E28
BMW E34

CHRYSLER CROSSF IRE
CITROEN C2
CITROEN C3
CITROEN C5
UUS! DACIA LOGAN
DAEWOO NUBIA car
DAEWOO MATIZ
F IAT TIPO

Nissan Qashqai Visia, 07/2012a. 1.6
(86kw), bensiin, manuaal, lilla met.
Sn: 96 135km. Hind: 10 990.-

Peugeot Partner Tepee, 06/2014a.
1.6 (68kw), diisel, manuaal, hõbedane
met. Sn:98 383km. Hind: 10 990.Peugeot Partner Tepee, 08/2013a.

•

2,0HDI

-04
98

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

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

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

HONDA CIVIC 3ust/sed

1,3/1,5i/aut

1,4

-97
08

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

99
97

LADA 110/11

01

4,0i

1,6i/1,5i

Renault Trafic 6-kohta, 04/2012a.
2.0 (66kw), diisel, manuaal, kaubik,
valge. Sn: 103 000km.

Hind: 13 990.Nissan Qashqai+2, 01/2013a.
1.6(96kw), hall met. diisel, manuaal,
Sn: 95 645 km. Hind: 13 990.Nissan Qashqai+2 Acenta Connect,

02/2013a. 1.6 (86kw), bensiin,
manuaal, must met. Sn: 23 210km.
Hind: 14 490.-

Nissan Qashqai Acenta Connect

Safety Pack, 06/2014a. 1.2 (85kw),
bensiin, manuaal, Sn: 19 500km.
Hind: 17 990.Nissan Murano

Tekna, 01/2012a.
2.5(140kw), diisel, automaat, must
met. Sn: 176 540km. Hind: 18 990.-

Nissan X-Trail Acenta, 03/2015a.
1.6 (96kw), diisel, automaat, must
met. Sn: 14 875km. Hind: 24 990.-

Nissan X-Trail Acenta, 08/2015a.
1.6(96kw), diisel, manuaal,
nelikvedu, valge met. Sn: 2400km.
Hind: 28 500.-

•

*

MB CLK

Diagnostika
Autovalveseadmed
Autostereote ja
multimeedia paigaldus
Haakekonksude müük
ja paigaldus
*

*

*

97-04

-99

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

93-00
-00
-97
-00

MB E-klas
MITSUBISHI PAJERO
MITSUBISHI GALANT

*

85-00

MITSUBISHI LANCER sed/car
MITSUBISHI COLT

88-96
97-00
-07

MITSUBISHI CARISMA sed/5ust
MITSUBISHI OUTLANDER
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i
NISSAN ALMERA 5ust
1,8i/aut

1,6 i

99
05

PEUGEOT 107 5 ust
PEUGEOT PARTNER

1,0i
1,9D

06
-04

PORSCHE 924

2,0

-04

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

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

-02
91-95

1,6i

92-97
89

95
89

2,4i

3,0i
1,0i

06

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

97
-01
88/86

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

2,3/2,3i
2,5i/aut
1,8i/1,9 TDi
2,4TD
2,5TDi
2,4TD

Suurem valik autosid:

www.wiruauto.ee

MAHAVÕTMISE TÕENDI!

*

VARUOSADE SAATMINE
KULLERTEENUSEGA!

ǀ

nalisatsioonitrasse.

tel 522 8441

Veoteenus (kraanaga mudel,
6,2x2.35 KJ 7200). Tel 513 2021
Transport Ford Transiti kaubikuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

Veo-ja tõsteteenus (kasti mõõdud
6,2x2,5, tõstejõud 2,5 tonni).
Veepaagi maht 6 m³, imupaagi
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ,
info 5381 9930, 5194 4298

CONTARO OÜ
www.contaro.ee

•

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

•

KOLIMISTEENUS firmadele

ja eraisikutele üle vabariigi.

Teostame kõike, mis on koli-

misega seotud, ja seejuures

86/90
91

soodsate hindadega. Alates
pakkimisest kuni klaverite jm.
raskete esemeteni välja. Võta
meiega ühendust ja leiame
koos teie probleemile parima
lahenduse. OÜKolimised. TEL.

-03

-00
06
99
06

5649 3289 või

325 1725

kaido@kolimi-

sed.ee, www.kolimised.ee

505 9420
502 8571

Avatud E-R 9.00-18.0
www.hot.ee/rakett
VÄLJASTAME AUTO ARVELT
*

Rakvere

•

VANEMAID AUTODE VARUOS I!
AUTODE OST
509 6714
L-Virumaa, Viru-Jaagupi
Puks iiriabi 24 h

ǀ

•

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA

Keha la Autolammutus

pesu, välistrasside veega täitmine

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

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

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

2,5i/4WD

www.prtgrupp.ee

T EEN USED

92-97
98/99

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

VOLVO S40/V40
VOLVO S70/V70

*

rakvereautohooldus@gmail.com

94
95-00
06

TOYOTA CAR INA E/car
1,6i
TOYOTA COROLLA 3ust 1,3 aut

s

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

03
97

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

VOLVO 740 ed/940
VOLVO 850/sed

Nortsu tee 2

-02
99
97

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

/

*

93-00

02
95-00

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

Sõiduki tehniline kontroll
TASUTA

96-99

1,4

JÄRGMISI TÖID:

*

dünaamiline õlivahetus

85-98
93

1,6i/2,2TD

SURVEPESUAUTOGA

*

82/85

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

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
*

Diagnostika
Automaatkäigukastide

83-95
98
99

1,1

TEEME KOMBINEERITUD

Remont
Sillastend

-02
99

2,0i/2,3HDi

TOYOTA PREVIA
TOYOTA SUPRA
UUS! TOYOTA AYGO

FEKAALIVEDU

Hooldus

99
89

PEUGEOT 206 3ust
UUS! PEUGEOT 307

SEAT IBIZA
SEAT TOLEDO
UUS! SEAT LEON

Külmunud trasside sulatus. FekaEkspress OÜ Tel 5194 4298, 5381
9930

E-R 9-18 ǀ L 10-15

05

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

SEAT ALHAMBRA
SEAT CORDOBA

Teostame fekaaliveoteenust

-02
86-95
02
92

2,0 TD

(5ust)

•

j a k ana li sa t s i oon ik aevu d e
tühjendamist. Veo-ja tõsteteenus.

99
90

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

SKODA SUPERB
SUBARU LEGACY
SUBARU IMPREZA car

•

95-00
01

OPEL SINTRA
OPEL VECTRA

SAAB 9-5 car
SKODA FELICIA

Veoteenus Ford Transiti kau-

bikuga (furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9,
tagaluuk, 750 kg). Tel 5557 8804
Kolimine ja veoteenus. Suur
kaubik. Tel 5552 8487

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere, tel 3223103

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

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

Auto elektroonika

remont ja elektritööd

92-98
-02
92-94
02

2,0V6
2,0

Ko duleht

primatecapital.co m

rakso.ee

85-95

1,5i/1,6i

Nissan Qashqai Acenta Connect,

met. Sn: 45 115km. Hind: 12 990.-

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

06

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

Acenta, 06/2012a.
1.6(86kw), bensiin, automaat, lilla

E-post
prim atecapital@gmail.com

97

MAZDA B250

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

Nissan Qashqai

Tel 5650 0368, 5699 7000

93

NISSAN SUNNY

met. Sn: 51 050km. Hind: 12 290.-

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

-98

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

OPEL ZAF IRA
UUS! OPEL MERIVA

eur/h. Tel 5682 7009

84-95
-99
90
-99
00

OPEL ASTRA sed
OPEL ASTRA/car

Nissan QashqaiVisia,05/2012a. 1.6
(86kw), bensiin, automaat, punane

91-94
93-04
-03
86-98

Veoteenus kandevõime 13,8

t, madel (2,45*9,0 m), kraana, 0,85 eur/km, tõstetööd 25

AUTO
KLIIMASEADMETE
REMONT JA TÄITMINE

96
02

HYUNDAI ACCENT 3 ust 1,3i

1.6 (55kw), diisel, manuaal, hõbedane
met. Sn: 52 176km. Hind: 10 990.-

Hind: 11 990.-

•

87-98

FORD FOCUS
FORD PROBE GT
FORD COUR IER

MAZDA 626 sed/5ust/car
MAZDA XEDOS 6
MAZDA 6 sed

Hea manööverdusvõime.
Info 555 60 240

99

2,5D/2,5TD

MAZDA 323 3ust/sed
MAZDA 323F

+

504 3022

88
95-98
-05

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

LEXUS LS400

(liiv, kruus, muld, oksad,
alusel kaup jm)
-kallur HMF kraana, kv 3,5t,
greifer, puiduhaarats.

06
94

UUS! NISSAN KING-CAB 2,5TD
NISSAN MAXIMA
3,0i
NISSAN PR IMERA

03/2012a. 1.6(86kw). Bensiin,
manuaal, beež met. Sn: 51 550km.

06
03

1,4i

HYUNDAI GETZ

•

TREI LERI REN T
Ost a m e AU TOSI D

t el 326 1463, 558 3666,

FORD SCORPIO sed
FORD F IESTA

met. Sn: 94 210km. Hind: 9890.-

-05

UUS! CITROEN J UMPER 1,9TD

TRANSPORDITEENUS

Veoteenus kaubabussiga. Tel
5061 547
Transport Ford Transiti kaubikuga. Tel 521 5849
Prügiveoteenus. Tel 502 6761,
553 6188, 324 0707

•

-97
-02

Volkswagen Golf, 03/2011a. 1.2
(77kw), bensiin, manuaal, hall met.
Sn: 74 252km. Hind: 8490.-

Nissan QashqaiVisia, 04/2011a. 1.6
(86kw), bensiin, manuaal, punane

92-95
95
96-98

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

2,0TD

Peugeot Partner, 03/2013a. 1.6
(72kw), bensiin, manuaal, valge,
kaubik. Sn: 75 725km.Hind: 9690.-

Er in eva d VARU OSAD
Eu roop a ja Ja a p a n i
a ut od e le

•

3,2i/sut

CHRYSLER VOYAGER
CITROEN XSARA 5ust

Osutan teenustkaubaveobus-

siga. Tel 554 6353

•

94
86

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

FORD TRANSIT
FORD TRANSIT

Toyota Auris, 02/2001a. 1.6 (97kw),
bensiin, manuaal, punane. Sn: 60
205km. Hind: 8990.-

83-94

520i/518i
628I
BMW E24
BMW E36 s ed/compact/coupe

•

•

94
89

83-90
528/525i/524TDaut
86

(171kw), diisel, automaat, sinine
met. Sn: 120 450km. Hind: 7990.-

Peugeot 308, 05/2012a. 1.6(68kw),
diisel, manuaal, pruun met. Sn: 145
065km. Hind: 8900.-

94

AUDI V8 quattro

1,6i
1,2i

Avant, 04.2007a. 3.0

84-92

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

F IAT BRAVO 3 ust
F IAT PUNTO
F IAT MAREA sed/car

Audi A4

06

4,2 i

AUDI S4/A4
AUDI A3

VÄI KE-M AARJA
AU TOLAM M U TU S

98

Transportteenus Peugeot Boxer
kaubikuga üle Eesti. Hind kokkuleppel. Info 5616 5761
•

*

*

*

*

*

*

*

puhastamine

Tel 5191 2784

info@armitec.ee

info@contaro.ee

Tel: +372 5282683
Autode, väikebusside

&

h aagiste

rent
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Saada kuulutuse tekst kuulutus@kuulutaja.ee
või helista 32 25 093
Eraisikute reakuulutusi võetakse vastu ka
Grossi Toidukaupade kaupluses Joogid (Vilde 6a, Rakvere)

iga päev

10-22

Kuuluta Kuulutajas!

Pakume niiskuse ja hallituse
vältimiseks teemantpuurimist
k oos v ä rs k e õh u kl a pp id e
p a i g al d u s e g a Te e nu s e i d o n
võimalik tellida ka eraldi. Kontakt:
info@kckteemant.eu; telefon 5174
192
•

K&S Torutööd OÜ teostab:
Vee-ja kanalisatsioonitrasside ehitus (sise-ja välist-

¤

.

rassid)
¤

Küttesüsteemide ehitus

¤

Reoveepaakide ja septikute

TEOSTAME ERINEVAID
JA REMONTTÖID

müük ning paigaldus

EHITUS~

¤

Sanseadmete paigaldus

¤

Teemantpuurimine

ERAMUTES

Rakvere Küttesalong teostab
küttesüsteemide paigaldust
ja hooldust. Tel: 558 6786,
kyttesalong@gmail.com
Müün, paigaldan jaremondin
õ hk soo j us p um p as i d j a
konditsioneere. Tel 5024 944
•

.

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

Betoonpõrandate
Müün ja paigaldan aknaid ning
uksi soodsalt. Tel 56 630 670
•

valamine,

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

lihvimine,

KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel

poleerimine.

5052 465
FIE Mart Nestor ehitab vundamente ja majakarpe, müüritööd
japuitkonstruktsioonid, puitfas-

SOOJUSPUMBAD

*

SOOJUSPUMPASID,

saadid, ehituse sisetööd, vanade
hoonete renoveerimine, ehitusalane nõustamine. Tel 5646 0674
Kõik ehitustööd. Küsi lisa 5695

KLIIMASEADMEID,

4670

Firma paigaldab, remondib,
hooldab ja müüb

KÜLMASEADMEID.
Hinnad soodsad.
Inverter õhksoojuspump
kuni 60 m², ainult 330 eurot.
Garantii 24kuud.

Tel. 56 243 687

EPOpõrandad

Ren n lux OÜ
www.rennlu x.eu
info @ren nlu x.eu

Ehitustööd

5344 8787

-

paigaldus

Tel 5860 0196

+372 511 6641

www.meistrimees.eu

Ehitus, remont, siseviimistlus
ma j a d , k or t er id , sauna d
pesuruumid). Tel 5045 560
Üldehitus ja torutööd. Tel 5069

LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja

Te o s t a m e k o r t e r i t e s j a
eramu t es
remon di j a

•

(

SEINA-JA
KATUSEREDELID

te uuendamine.

•

ehitustöid. Lisaks igasuguseid
kivitöid. Tel 5907 4912

VIHMAVEESÜSTEEMID JA
LISATARVIKUD

ja paigaldustööd.
Tihendite vahetus,
reguleerimine.

Vanade põranda-

•

VIHMAVEERENNIDÜHENDUSKOHTADETA

Akende-Uste remont.
Hooldus-

•

*

*

info.weckman@gmail.com

Teeme

•

PROFESSIONAALNE PAIGALDUS
ERIKUJULISED LIISTPROFIILID
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS

MEKSTONE OÜ

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
979

•

masea d me d Müü n
Klii
SOOJUSPUMBAD
paigaldan, hooldan, remondin
kodu-ja autokliimaseadmeid. Tel
5305 3053

KVALITEETNE MATERJAL

*

Tel 5274 255

•

•

*

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

JA KORTERITES.

Tel +372 55 65 65 06

•

WWW.VOODRILAUD.EE

Pehme mööbli remont, veo
võimalus. Tel 3227 822, 5061 547
•

•

Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

,

KEVADSULA HINNAD!

•

Toru- ja sanitaartehnilised
tööd. Tel 5332 4749
•

•

Plaatimine

+

683
T eos t ame eramu t es
j a k or t er i t es e hi t us j a
remon tt öid S amu t i san
t e h n ili se d t ööd Hi nna d
soodsad. Tel 5373 3385
•

torutöö d. Tel

-

5695 4670
•

•

.

.

.

San.tehnilised tööd. Tel 5830

7593

Võrk-ja puitaedade ehitus.
Soodsa hinnaga loomavõrgust
piirded. Tehtud töödele arve ja
garantii. www.kodupuit.ee Tel:
58 889 999
RLV Baltic OÜ teostab korterite,
m a ja d e n ii ka p i t a a l ku i ka
•

•

TORUTÖÖD
-

-

-

-

vesi

küte
kanalisatsioon
kanalisatsiooni
ummistuste avamine

-

sanitaar remonditöid. Teostame
ühistute trepikodade remonte.
S amas t eeme k a üld e hi t us
t ö i d ( m a j a d vun d a m e n d i s tvõtmeteni). Hinnad kokkuleppel
ja taskukohased! RLV Baltic OÜ.
Tel 56 710 976

A u t omaa t ik a t iib j a
liugväravatele. Tõstuks ed,
tõkkepuud, remont. Tel 5555
8293, tenentte@gmail.com
•

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147
Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

-

www.s einamaalingud.webs.
com
•

Lamekatuste katmine

polükarbamiidikattega. Hind 27 €/m2
Kortermajade koridoride treppide
katmine pestavate, libisemis-ning
kulumiskindla polükarbamiidkattega.
Hind 35 €/m2
Toiduainetööstusele
mõeldud happekindel, pestav
polükarbamiidkate. Hind 10 €/m2
Betoonvannide, selitite, silohoidjate
või basseinide katmine polükarbamiid
kattega. Hind 27 €/m2
Terasmahutitepolükarbamiidkate.
Hind 15 €/m2
Tsingitud katuse katmine
polükarbamiid kattega. Hind 12 €/m2
Happe-leelise-, libisemis-, kulumis-,
ja tõstukindel, elastne polükarbamiid
kate. Hind 27 €/m2
•

Teostame

•

pehme

mööbli ja vaipade

keemilist

puhastust

•

•

•

•

Pakkumised on koos eeltööde arvestusega, ilma valu-, pahteldus-või suuremate
liivapritsitöödeta.

Lamekatuste puhul ei eemaldata vana
ruberoidi vaid kaetakse otse vanale
kattele.
Garantii on olenevalt aplikatsioonist
10-50 aastat vastavalt toote sertifikaadile.
Sertifikaadid, garantiitingimused ning
tehniline informatsioon väljastatakse
peale vahetut objektiga tutvumist.
Kontakt jainfo tel Alek 56 650 853,
Koit 56 285 556 www.purest.ee

teie kodus!

JP EH I T USGRUPP

Rakveres ja lähiümbruses!
Info 5853 4560 või 5827 1622

•Katused (kivi, plekk,

facebook.com/teks~ ilipuhastus

eterniit)
Katuste ja rennide
hooldus
Plekikan~ mistööd
Fassaaditööd
Korterite remont
•

•

•

•

•

•

Üldehitustööd
Ühenduskohtadeta

vihmaveesüsteemid
Ven~ latsioonitööd
•

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Pottsepatööd. Tel 5851 9785
Pottsepatööd. Ahjud, pliidid,
kaminad, korstnad, müürid. Tel
5552 8487, Vaiko
Potts epateenus ed. Tel 5551
9113, www.tulekolle.ee
Pottsepp. 25a kogemust. Ehitab
ja remondib küttekoldeid. Tel
5069 683
Teen kindakrohvi (korstnad,
•

•

•

•

•

soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee, tel 508 3305
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Pottsepatööd. Tel 5398 2904
Korstnapühkija ja pottsepa
teenused. Tel 5221 165
Korstnapühkimise teenus ja

•

•

•

ummistuste likvideerimine. Tel
5552 8487, Vaiko
•

Korstnapühkija. Tel 5560 4046

T eos t an v il j a p uu d e
hoolduslõikust, hinnad 5 25
eur. Aiahooldusteenus. Olemas
kutsetunnistus. Tel 528 4435
Vi l j a p uu d e l õ i ku s L ä ä n e
Virumaal. Tel 5373 7933
•

-

•

T V-ja sat.s eadmete müük,
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel
5340 7808, e-post: rts1@hot.ee
•

K ODU
•

Järelmaksuvõimalus. Asume Lai 1.
Kontakt 5604 9687 Viru Pant OÜ

-

Müüa palju korralikke sülej a l auaarvu t e id . G aran t ii j a
vahetusvõimalus. Tel 56 454 853
•

Toonime autoklaase Rakveres.
Tel 522 2511
•

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

Autoklaaside müük ja paigaldus. Tel 325 5505
•

*

-

*

Autoplekitöö, summuti remont
parima kvaliteedi jahinnasuhtega.
Tel 5086 455

Jääpurikat e
eemaldamine ja
lumekorist us
k at ust elt

MÄNGUASJAPOOD

•

Paigaldame ja müüme:

•

•

KATUSEID

•

VIHMAVEESÜSTEEME

FASSAADE

•

Vinni

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

*

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

v, Pajus~ Tel 502 7362

•

5568 6385

KAARDID ENNUSTAVAD.
Tel 900 1727. 24H .
h .1,09 euro t/m in võ i
TELLI ENNUSTUS
h 0,75 euro t/m in
www.en nustu s.ee
.

KORTER IÜHISTUTE
NÕUSTAMINE HOONE
RENOVEERIMISEKS

Sõidukite puhastus
Sise-ja välispesu
Puhastame ka diivaneid ja vaipu

MKV AUTO OÜ

väikelaenud käsipandi
tagatisel
ja
laenud kinnisvara
tagatisel
sõidukite javedelie-sigaretid
kud (erinevad

3598

tooted)

kodutehnika

kõik kaubad

ROHIAIA

T. 555 67508

•

•

•

•

Ostan vanu Eesti-ja nõukogudeaegseid mänguasju. Tel 5079
•

984

Ostan töölaua, kruustangid,
alasi, saunaahju, pliidiplaadi,
•

nõukogudeaegse vahvliküpsetaja, revers lüliti, jalgratta ning
võrri juppe ja osi jne kila-kola.
Tel 5031 849
Ostan seisma jäänud esemeid
vanast naelast kuni mööblini.
Tel 5079 984
Ostan majapidamises olevat

vanavara ja seisma jäänud asju:
ö ö b e l514 n õ u d m än g u a s ja d
m
5535
Tel
juhtimine.
Õhtu
eale.
igale
885

10-15

jalgrattad, garaažitööriistu ja
tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616
5761
O s t an ma j a p id am i se
likv id eer i m i se l v õi k eva d
koristamis el jäänud es emeid
kila-kolani. Vajadusel prügivedu.
Tel 5031 849

AVATUD UUS

majandusaata aruande

KOMISJONI kpl
ROHUAIA 15A

•

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee
e-post: info@mesipere.ee

Ostame ja müüme

Aednik teeb kevadist õunapuude
lõikust. Tel 5559 1678
V il j a p uu d e k e v a d i n e
noorendus, hoolduslõikus. Tel
5143 787, Heino
•

ettehelistamisega

•

Professionaalne viljapuude ja
hekkide lõikus. Tel 5073 463,
Hallan
•

•

Viljapuude lõikus. Tel 5802 9561

MÖÖBLIKAUPLUSES

Ostan Vene makke, raadioid,
kõl are id
v õi men d e id
trükiplaate, ske eme, dio ole,
arvuteid, vanu rahasid, medaleid
ja toidunõusid. Tel 5633 1491
•

,

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

Õhtujuht koos ansambliga teie
üritusele. Al. 200 €. Tel 5190 1697

,

P

suletud

Info 5069 814

•

•

+

fotosid

•

T V-antennid,

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

Ostan vanu postkaarte,

•

•

.

•

•

•

•

koguses.

Tule juba täna!
Oleme avatud
E-R 10-18, L 10-15

Ostan vanu Vene mudeleid.
Tel 5463 7570

-

A rvu t i t e j a nu t i sea d me t e
soodne hooldus ja remont. Tel
555 268 97
Arvutite hooldus ja remont
väga soodsa hinnaga. Ekraanide
vahetus, viiruste eemaldamine
jne. Tel: 56 454 853

digi-, SAT-T Vkomplektid. Müük. Paigaldus.
Konsultatsioon. Garantii. Tel 515
2235, 325 2179 OÜ Mart Tali Kaubandus

K au p a on p ii ra t u d

Antiigiäri ostab lauahõbedat
ja hõbeehteid proovidega 84;
800; 875; 916 ja 925. tel 5067 819
kokkuleppel ettehelistamisega

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

•

•

Rägavere tee 35a

ja lauanõusid, mis on vähemalt70
aastat vanad. Tel 5665 5551
A n t ii g i ä r i os t a b k u l d a
igasugusel kujul. Hind alates 18
€/gr. Tel 5067 819. Kokkuleppel

ELEKTROONIKAT
ja
TÖÖRIISTU
jne.

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

.

-

diivanid hästi
odavad ja uutel
nurgadiivanitel saab
valida oma värvi.
Palju uusi puidust
kummuteid, kappe
ja voodeid, valik
antiikset mööblit,
kasut. külmikud ja
pliidid.

NAID,

•

P uu d e lõhk um i ne
h a l u m a s i n a g a Tö ö t a b k a
elektrita. Hind kokkuleppel. Tel
5150 342
S a e n j a l õ h un kü tt e p u i d
Kuulutus ei aegu! Tel 5343 6875

T R 10-13

on nüüd kasutatud

uusi ja

kasutatud KODUMASI-

TELLI TAKSO tel 1700

Katuste puhastus lumest. Tel
5695 4670

RIIDED JA
JALANÕUD

Rakveres Tallinna tänav 49

Tel 555

•

LAOJÄÄKIDE
MÜÜK

•

algdokumentide korrastamisest

koostamiseni

sektsioonmoodulkapp (kirss),
s öö g il au d ja t oo lid ( ki rss ) ,
elektriradiaatorid, suusasaapad.

,

L
AVATUD E R 9-18

RAAMATUPIDAMISTEENUSED
•

Müü a nur g a dii van j a
diivan il au d ( ki rss ) ,

•

tu m b a

•

RAKVERE

15A,

•

•

Tel 5558 9628

-

%

-

•

€.

•

komisjonipood-20

AUTOREMONDITÖÖKODA

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
elektritööd
diagnostika
õli müük ja vahetus
rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont
summutite remont ja vahetus
keretööd ja värvimine
esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899

Maksumus 40

LAENUKONTOR

VÕIDU
AADRESSIL
NÜÜD UUEL
ROHIAIA 15A

Tel: 5098440
urmas@elamuaudit.ee

Nortsu Tee 2a

-10%

Tel 5104 147

tehniline konsultant
energiaauditid

Vajadusel tuleme kohale

.Tapa Kaubanduskeskus
Jaama tn 1
.Jõgeva Suur tn 5
.Paide Keskväljak 3
SUUR VALIK,
SOODSAD HINNAD!

-

ELAM UAUDIT O Ü

Telefon: 5336

Müü a di g if otoap araat
OLYMPUS MASTER 2 .
Tö ö k or ra s. Kv a l i t e e t s e d ja
taseme l foto d . Li h tne k a
sutada. Kaasa: kasutusjuhend,
f oto k a k ott j a arvut i g a
ü h en d am i se k s USB j u h e .
•

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

.Rakvere Turu Kaubamaja,
Laada 16

Kupongi
esitajale
kõik tooted

*

OÜ TENITO

!

PÖIALPOISS

Müügil kasutatud kodumasinad.

A ns . KALEVBAND .
Tantsumuusika igale peole! Tel
5185318, kalevband.kalev@gmail.
•

Kuulutused veebis

com

Õhtujuht sisustab teie juubeli.
Tel 5535 885
Tantsumuusikaühemehebändilt
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514
•

•

9885

www.kuulutaja.ee

Kuulutaja reede, 11. märts 2016

Kuulutused

KÜTTEPUUD

19

Ehitusliku saematerjali müük
Väike-Maarjas. Pikkused 3-6m.
6m saematerjal 170eur/tm.
Kaubaaluste müük.

Transpordi võimalus.
Tel. 5150 268

KUIVAD JA ODAVAD

KÜTTEPUUD

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

Saadaval
harja-ja viiluplekid.
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

EH I T U S

Tel 5674 6029

•

,

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

voodri-ning põrandalaud, palgi
saagimise teenus al. 16 €/tm ja
nelikanthööveldus. Tel 5089 215,

•

€

L OOM AD

Kü t i Sa e v e sk i s s a e m a t e r jal

€

Müüme Haljalas küttepuid.
Lehtpuu, transport, koorem
5-10 m3. Tel 5051 528
•

Müüa kütteklotse ja kaminapuid. Vedu tasuta. Tel 523 8503
•

Müüa soodsalt küttepuid koos
veoga. Asume Kadrina lähedal.
Tel 5199 4895

MÜÜA
LÕHUTUD
KÜTTEPUID
28 /rm
KOOS TRANSPORDIGA

•

Võtan hoida teie lemmikloomi.

Tel 5394 2814

www.saeveski.toomonu.ee

Müüa 3kuune isane taksikutsikas. Tel 5285 416
•

Müüa ehituslikku saematerjali,
s er vamata lauda, lepalauda,
t er r a s s i
voo d r i
ja
•

-

-

,

põrandalauda. Erinevad profiilid,
pikkused ja laiused. Vedu tasuta.
Tel 5282 268

Ostan väikese koera kutsikaid.
Helistada peale 17 tel 5122 502
•

KADUNUD

TEL 5695 5572

•

Müüa saetud-lõhutud küttepuud
(kuivad ja toored). Tel 5192 4320
•

Kõik, mis puust!

Müüa
KÜTTEPUID JA

Müüa soodsalt saetud ja lõhutud
kuivi küttepuid. Miinimumkogus
2 rm. Tel 504 5632

KUIVA
SAEMATERJALI

Müüa lõhutud küttepuid.
Hi n d a l . 30 € / rm . K oos

Vinnis

•

Populaarsemad tooted:
•

•

•

•

kohaletoomisega. Pikkused al
25 60cm. Tel 5045 632

•

5783 8999

•

–

Müüa lõhutud küttepuid. Tel
5046 111
Müüa küttepuid ja kartulit
(mahe). Tel 5148 848
Lõhutud küttepuude müük.
Hind 30 € r uumimeeter koos
kohaletoomisega. Pikkused 3550mm. Tel +372 503 0311

põrandalaud 6,90 eur/m²

OSTAN SUUREMA

välisvoodrilaud 4,99 eur/m²
sisevoodrilaud 4,10 eur/m²
terrassilaud 6,90 eur/m²
pelletigraanul 2,95 eur/kott
Tel 53 953 953,

•

vooder.wix.com/puukuur

•

•

•

Müüa soodsalt kütteklotse
ja kaminapuid. Vedu tasuta.
Tel 5013862
•

Müüa
LÕHUTUD KÜTTEPUID

Puukuur

•

Müüa 3m küttepuud. Tel 5043
326
•

OÜ PIKTER GRUPP
MÜÜB

Hind alates 29 €/rm

koos transpordiga.
Tel 5043 246

Tel. 5051 528

M ET S
Ostan metsakinnistuid (sobib ka
looduskaitseala) ja võib pakkuda
ka läbiraiutud. Tel 5534 023, e-post

KASKE JA MUSTA
LEPPA.
Kohale toomisega.
Tel 514 3328

UHTNA SAEVESKI
m ü ü b aast ar in g selt
so od salt

SAEMATERJALI.

PÕL L U MA JA N DU S
Müüa toidukartulit „Laura“.
Asume kolmekilomeetri kaugusel
•

Müüa

Mü ü a t o i d u

-

•

jalgadel.

vedu. Vahemetsa talu. Tel 5202 036

Lõhkumisjõud
6,5 TONNI!

UUS!!

•

Tr an sp o r d i v õ im alu s
5682 7009,
www.u htn asaeveski.co m

(vaat a h in n akirja)

sauna uksi ja aknaid,

€

299

põrandalaudu laiusega
kuni 34cm,

sise-ja
välisvoodrilauda.
Müüme ka

Küsi ka teisi masinaid!

sae-ja höövelmaterjali.

Tel. 507 4407

Kaup ettetellimisel.

reinar@rakaselg.ee

Tel 5274 255

Müüa suitsuvorsti ja maasinki

väikehulgi, kohale toomisega. Info

OSTAME KASVAVAT
METSA JA
RAI EÕI GUSI .
Metsaraiet eenus

Tel 5354 1618

www .h a k e t .e e

tel. 51 962 628 või 53 517 414
•

Müü a

soo d sa h i nna g a

V a j a d use l
tükeldamine. Info tel. 53 54 3002
või 50 59 151
t a l usea lih a

•

Valmistame vanas stiilis

arvo.suurmaa@gmail.com

j a s e e mn e

Müüa toidukartulit „Laura“,
„Arielle“, „Vineta“ 30 senti/kg,

PUULÕHKUMISMASINAID

•

Rakverest. Mob 5334 5348

s uu r u s t ka r t u l i t „Ga l a“ ja
„Laura“. Vedu. Tel 5141 338

KVALITEETSET
KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp,
kask, okaspuu.

HIND
KOKKULEPPEL.

Pakkuda 40L
võrkko~ des

•

Müüa soodsalt 3m küttepuud.
Tel 5074 553

KASELUUDASID.

(erinevad puuliigid ja pikkused)

•

Mü ü a ku iv a d kü tt ep uu d
Rakveres. 40L võrgus (lepp) 2€/
kott. Tel 5567 5755. Kvaliteetne
puu ja kiire teenindus!

KOGUSE

K a d unu d v äik sema t
k asvu k oer R a k veres ,
reageerib nimele Jack. Koer
on 4aastane valge kraega,
b e e ž i s e l ja g a ja k o h e va
sabaga, leiust palun teada
anda numbril 5815 0101,
koera kodu asub Rakvere
Vahtra pst. 8. Koera leidjale
200 eurot vaevatasu

.

Müüa mett otse mesinikult.

Rakvere piires koju kätte. 6.25
kg. Tel 5551 6456

€/

Müüa piimajahuti (remonti
vajav). Info 5800 4857
•

Müüa 2realinekartulikombain
k oos k om p l e k t i uu t e
varuosadega, 900L mürgiprits,
•
Rakverest.
Müüa
5334kül 5348 „Laura".
0
5 t v ätoidukartulit
e t Mob
5t
i se
v ik
•

-

kütusemahuti, keskmised äkked,
3; 4 ja 6 kW elektrimo otorid
ja TD75H ko os 4korpus elis e
adraga. Tel 5194 9384
•

Müüa T-25 haakesse sobivad

kreissaag ja puulõhkuja. Tel
5289 403

Kroonipuu OÜ OSTAB

MADALAKVALITEEDILIST
KASEPALKI
Nõuded palgile:
Värske lõikus
Pikk us 3 m+ 1 0 s m

,

te i se d

pikkused kokkuleppel
Läbimõõt 24....32 sm
K ee l a t u d me h aan i l i se d
v i g as t use d , p u id ur ikk e d
mädanik, lõhed
Lubatud: terve punasüdamik,
oksad, kõverus
Hind kokkuleppel
:

,

Tel 5051 528, raivo@kroonipuu.ee

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

-

•

Ostan seisma jäänud esemeid
vanast naelast kuni mööblini.

Tel 5079 984

vanu Eesti-

Ostan

•

Müüa soodsalt uus pakendis
bensiinimootoriga käsisaag
(võimsus 3,5 kW, lati pikkus 50
cm), lauakaal (kanderaskus 100
kg koos margapuuga) ja muud
antiiki. Tel 5291 337
Suur kogus küttepuid vahetada
vanaaegse auto või mootorratta
vastu. Tel 5549 113

ja

nõukogudeaegseid mänguasju.
Tel 5079 984
Ostan vanu märke, silte,
embleeme. Pakkuda võib kõike!
Tel 5079 984

•

Virumaa korteriühistud
püsivad renoveerimistaotlustega Eesti esikolmikus

•

•

Ostan igat sorti vanu asju (lauad,

toolid, kohvimasinad, samovarid,
pudelid, vanad postkaardid,
mündid, märgid, medalid, kiivrid,

mõõgad). Pakkuda võib kõike!
Tühjendusostud majapidamise,
garaažide likvideerimisel. Raha
kohe kätte. Tel 5376 4458
ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT
SORTI VANAVARA:

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

Ostan kaubaaluseid
Eesti Korteriühistute Liidu Virumaa suurfoorumil tõdeti, et
Rakvere ja Virumaa linnapilt
muutub lähiajal oluliselt ilu-

“EUR”, “FIN” ja
märgistamata.
Tel 5552 2789

samaks

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE
TEIE

HÜPOTEEGIGA

KOORMATUD KINNISTU.
TEL 527 4255

ja

energiatõhusa-

maks. Foorumil esinenud SA
KredEx eluaseme ja energiatõhususe divisjoni hoonete
energiatõhususe projektijuhi
Kalle Kuuse sõnul on Virumaa
korteriühistud renoveerimistaotluste ettevalmistamisel
riigis Tartumaa ja Eesti suurima maakonna Harjumaa järel
kolmandal kohal.

..Rakveres mõtleb

korteriühistut

fotod, postkaardid, kuld- ja
hõbeesemeid, mündid, märgid,
paberraha, sõjatemaatika (kiivrid,

mõõgad, pandlad, vormid) jpm.
Valikuliselt ostame ka

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

Kokkuleppel ettehelistamisega
tel 506 7819

täna ligi 20

terviklikule

aktiivsed ühistud ka Kundas
ja Tapal, Vinnis, Kadrinas

semaks. Selle arvelt saab tasuda järelmaksu. Keskmine

tu foorumil osalemise osas.

ning teistes Virumaa piirkondades. See näitab, et lähiaas-

küttekulude kokkuhoid on re-

damise valguses on omavalit-

tatel muutub meie linnade

40-60 protsenti ning kohati

veerimisdokumentatsiooni

isegi rohkem, Rakveres on
selliseid näiteid juba kümme-

elukeskkond

Teen kalligraafiatöid (kaardid,
kirjad, kutsed jne). Tel 5305 3522
•

se saanud Eesti Korteriühis-

kond.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi

korteriühistul

“

kiire arengu. Teataval määral

Eesti Korteriühistute Liit asu-

tunnustab see liidu aastate-

ühistud olema aktiivsed ja in-

pikkust tegevust ja näitab, et

novaatilised ning kinnitas, et

tati 17. aprillil 1996 Rakveres.

see hakkab linnapildis välja

riik pöörab jätkuvalt aktiivset

Organisatsioon

paistma,“ nentis Jaadla.
..Virumaa korteriühistud on

elamusektori
tähelepanu
arengule. Foorumile kogunenud ühistutele jagasid praktilist nõu projekteerijad, kon-

kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul

gutega muutnud nii Rakvere

kinnitas Eesti Korteriühistute

kui Virumaa linnade ja asula-

sultandid ning ehitajad. Foo-

rohkem kui 1400 korteriühis-

Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla. „Kui kõik need

te pilti värvilisemaks jakauni-

tut üle Eesti.

maks." rääkis foorumil ener-

rumile kogunes üle 60 osaleja
kogu Virumaalt. Kokku tulnud korteriühistute

taotlused ka rahastuse saa-

giaaudiitor

vad, muutub linna välisilme

,.Küttearved on renoveeritud

jad väljendasid aga kahetsust

oluliselt. Lisaks Rakverele on

majades läinud oluliselt väik-

omavalitsuste leige huvi vas-

kuulutus@kuulutaj

Aare

Vabamägi.

MEELIS LAINVOO
Jagame lähedaste leina.

Taivo ja Aili

Mälestame
VALERI ŠESTAKI
Avaldame kaastunnet
lähedastele.
Endised töökaaslased

MATUSETEENUSED
Külmhoidla
Matusetarbed

Transpo rtteen used

www.toonklaas.ee

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-m uusik

hobuseraudu. Info 5800

ENNUSTAVAD. Tel
900 1727.24H. Hind 1.09 /minvõi
TELLI ENNUSTUS h. 0,75 /min.

Ärasaatmine Rakvere
Tavandimajast Kunderi 6

KAARDID

www.ennustus.ee

VILMANÕMM

5.04.1953 7.03.2016
Leinavad ema, Voldemar ja
lapsed peredega.

Tallin n a 15 Rakvere

RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büro o 324 4473

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

19. märtsil kell 13

•

Aeg mure ja leina

kord kergemaks muudab,
kuid mälestus temast
aeg võtta ei suuda

Müüa kvaliteetsed KUULDEAPARAADID. Hind 20 €. Tel
5013393
•

Palun abi! Nimelt läksid
veetorud katki, aga uute torude
kogumaksumus umbes 650 eurot,
midamulenda sissetulekute juures
ei õnnestu kokku saada. Oleks igati
tänulik, kui saaksite kasvõi veidigi
toetada. Iga väiksemgi summa on
teretulnud: Swedbank arve nr EE
73220221030416773. Ette tänades
Aivar Tuuha, tel 5638 3823
Müüa elektrimootorid: 75 kw
1475 p/min; 37 kw 960 p/min; 30
kw,735 p/min ja 970 p/min, 15
kw,750 p/min ja 1460 p/min ja
2800 p/min, 10kw 2920 p/min. OÜ
Eltoreks, tel 5118 218
Müüa 60-70 tühja õllepurki
aastatest 1988-1991. Tel 53463502

Südamlik kaastunne Voldemarile

lähedastega armsa
VILMA NÕMME
kaotuse puhul.
Langetame leinas pea.
Ago ja Tõnu

•

kuulub

Kuulutaja

esinda-

Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 16.00
Seisuga 10. märts 2016
Nimetus
Kogus Hind Kõrgeim
alates
hind
-

Ka rtu l

kg

0,36

Mugulsibul

kg

1,20

Roheline sibul

kg

5,00

Vä rs k e

k ur k
(p.pikk salati)

kg

3,00

Tomat (kirss)

kg

3,50

Hapukapsas

kg

1,50

Kapsas

kg

0,45

Porgand

kg

0,80

Kaalikas

kg

0,80

Peet

kg

0,80

Küüslauk

kg

8,00

Õunad

kg

1,30

Ku ivatatu d
õunad

kg

8,00

Põlduba

kg

2,50

Hapukurk

kg

3,00

Jõhvikad
Kreeka pähklid

liiter

5,00

kg

4,00

K an am un a d
(kodused)

10tk

1,50

Päevalilleseemned lindudele

kg

1,00

Mesi 700g

purk

5,00

Toorpiim T, N,
L 9st

liiter

0,67

kg

1,30

Värske räim

Avaldame kaastunnet Andrei
Vinokurovile perega armsa

Kallist ema, vanaema,
vanavanaema ning tädi

Südamlikkaastunne Ljubov Kulikule
kalli ema

ämma, ema ja vanaema

BENITA KREMIJAT

MARIA MOISEJEVA

surma puhul.

mälestavad tema 95. sünnipäeval
tütred Leili ja Virve ning
õe tütar Helvi perekondadega

kaotuse puhul.

•

•

Tänaseks

Korteriühistute Liitu

0,40

–

4857
•

Kõik hea ja ilus Sinustalles jääb,
kui helkiv tähtSa tõusedkõrgele
ja muudadheledamaks taeva

tasandil.

Eesti

HINNAD RAKVERE TURUL

a. ee

Hüvasti, hea sõber

MUUD
Ostan

tn 10 elanikud

1,20

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSK!
Turul veel müügil:
*

KÜ Piiri

ja

viimaste aastate investeerin-

•

•

esindab

luste esitamisega Kredexile,“

Puhka rahus!

•

operatiivselt

renoveerimisdokumentatsiooni ette valmistada.

uuendamisele ja tegeleb taot-

Pohla pood Rakveres lõpetas
tegevuse ja jöi alles veel uusi
VAZi ja Moskvitši varuosi. Et
mitte va-narauda viia, tule
vaata ja osta kõik äöra. Hind
siis väga soodne! Rakvere vald,
Lepna tee 3. Tel 5210 534

M. (41) tutvub naisega (37-42)
kooselu eesmärgil. Tel 5385 5205

ehitus-

ja elamuosakonna juhataja
Andrus Väärtnõu julgustas

•

TUTVUS

sustel väga oluline roll reno-

tute Liit tähistab tänavu 20.
aastapäeva. „Hea on tõdeda,
et Rakvere ühistud on valinud

oluliselt.“ Just Rakverest algu-

Eraisikute kuulutuste vastuvõtt Rakveres Vilde 6a
Grossi Toidukaupluste kaupluses Joogid
iga päev 10-22
Kuulutust saab edastada ka telefonil 32 25 093
või saata kuulutuse tekst e-postile

TEATED

olnud

majades

ettevalmistamisel ja läbivaatamisel ning nii mõnigi kord
võib just omavalitsuses tekkida see ajapidur, mis takistab

ning

asulate

noveeritud

Uue ehitusseadustiku raken-

*

Perekond Fokin ja Gummel
*

tööstuskaup (riided ja jalanõud)
kasutatud riided
igal laupäeval müügil saunavihad ja luuad
Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Kuulutaja reede, 11. märts 2016

Sport

Maakonna
kossuliigades kestab
kaksikvõim

Lääne-Viru

21

MÕNE REAGA

Linnamägidele järjekordne tiitel

Kossuliiga

Lääne-Viru meistriks keskmisele tulemusele mängitavas
bridzhis tulid teenekad isa ja poeg Jaan ning Hannes Linnamägi. Teise koha pälvisid Eha Kork Viktor Varkki ja kolmanda Mati Nirgi Eino Vaher.
Linnamägid tulid meistriks vaatamata sellele, et nende mäng
oli sel turniiril kõikuv: pärast kaht sessiooni, kust teisel saadi
tabelisse lausa 15 miinuspunkti, ei ennustanud nende edu
miski. Kolmandal sessioonil olid aga kõikvõimalike tiitlitega
pärjatud mängijad oma konkurentidest mäekõrguselt üle nad kogusid sellelt 72 plusspunkti, mida oli pea sama palju

meistriliigas jätkub kaksik-

juhtimine: nii Väike-Maarja

-

Päästekool kui ka RLV Mäs-

-

siva on saanud kümnest
mängust kaheksa võitu. Kolmandat kohta hoiab Simuna

Spordiklubi seitsme võiduga-

Liidrid olid omavahel vastamisi kümnendas voorus ja
teisel lisaajal pälvis kõige
napima 88:87 võidu kodu-

kui järgneval kolmel paaril kokku.

Mainimata on veel tänavused Lääne-Vimmaa individuaalsete meistrivõistluste tulemused. Kui esikoht läks suurte kogemustega Ants Olevile, siis teise-kolmanda saajad valmistasid
toreda üllatuse: hõbeda pälvis Tiina Laidroo ja pronksi Jaak

väljakul Haljalas mänginud

RLV Massive. Rakvere Tarvagi pingil istunud Cristo Kens

kumbagi pole muudes mänguformatsioonides
Proosa,
keda
seni
suur
edu
saatnud.

viskas võitjate poolelt selles

mängus 28 punkti (sealhulgas 7 tabavat kolmest),
päästekooli resultatiivseim
oli Mihkel Mäger 22 punkti-

Tapa neiu on Eesti

koondises oluline väravakütt

ga-

Põhiturniiril jääb meistrilii-

Eesti 1997. aastal ja hiljem

ga meeskondadel mängida

sündinud tütarlaste rahvuskoondis käsipallis mängis

veel vaid 1-2 kohtumist. Üks
oluline neist toimus eile, so
10. märtsi õhtul, kui RLV
Massive võõrustas kolman-

Gruusias Tbilisis

21:21 viiki ja kaotas

Viimastel on mängida veel
ka päästekooliga, nii et edu
on

täiesti

17:26

Fääri saartele, kus käsipall
jalgpalli järel populaarsuselt

dal kohal asuvat Simunat.

korral

toimuval

Womens Trophyl Belgiaga

teine spordiala. Viigimängus

Belgiaga

reaalne

oli

eestlannade

tõusta isegitabelijuhiks.

üheks suurimaks väravakü-

Kaksikvõim on ka kossuliiga

tiks Tapa neiu Marjette Maie
Müntser (pildil) 7 värvaga,

esiliigas, mida võrdselt 13
võiduga 15 mängust juhivad
Tamsalu/JaKon Ehitus ja
Hulja. Kümne võiduga on
kolmas Kunda meeskond SK

KNT. Selles liigas on põhiturniiril mängida veel vaid
üks voor.

Teoreetiliselt raskem vastane on viimases voorus Huljal, kes kohtub kolmandal
kohal oleva SK KNTga,
Tamsalu mängib spordikooli
noormeeste esindusega, kes
15 mängust on võitnud 7 ja

asub viiendal tabelireal.

Esiliigas
kohamängud
korvpallimeistrivõist-

Eesti

luste esiliigas on käsil juba
kohamängud.

kes valiti selles kohtumises

ka mängu parimaks. Fääride väravasse saatis Marjette Maie
Avavooru kohtumises Pärnuga mängis JK Tarvas tegelikult paremini kui skoor 0:3 näitas.
Foto: Ain Liiva

JK Tarva konarlik algus
Ehkki Rakvere JK Tarva
debüüt jalgpalli meistriliigas algas paljutõotavalt
(avamängus Pärnu vastu
löödi esimesena värav,
kuid paraku kohtunik tühistas selle), on kahe vooru
järel tabelis kaks kaotust
väravate vahega 0:9.

Tugevamas

Aivar Ojaperv

vahegrupis kuuendaks jäänud Tamsalu Los Toros/CTower kohtub esimeses rin-

Avavooru kohtumine Pärnu

gis Tartu Rocki II meeskonnaga. Tamsalus peetud ava-

Linnameeskonnaga oli kau-

mängu võitsid läänevirulased 74:72, kolmapäeval Tar-

tus toimunud korduskohtumise aga RockII
83:81.

Tamsalu meeskond ei
nud

kuidagi

ajalt

ka Rocki

hakkama

saaaeg-

põhimeeskon-

nas platsil käiva
Saimon Suti
kes esimeses

gelt tasavägisem, kui numbrid 0:3 seda näitavad. Kohati
hoidsid tarvad palli rohkemgi
kui väljakuperemehed pärnakad ja esimese poolaja lõpus
paistis see ülekaal ka vära-

vaks muutuvat: loonas Ljaš
lõi eemalt peale, pall maandus väravas ja 1:0 näis olevat
tõsiasi.

ohjamisega,

ja teises 35
viskas
punkti.

Kohtunik määras suluseisu

oli Suti visketabahea;
kahesed 5/6, kolmesed 6/7,

Paraku otsustas kohtunik vä-

mängus

22

Seejuures

vus kadestamisväärselt

ka vabavisetest läks vaid üks
mööda. Tamsalu tulemusli-

rava

tühistada.

Nimelt

oli

Rakvere ründaja Siim Rannamäe samal ajal suluseisus ja

peale
kum kahe kohtumiseArnold,

kes visaks vastavalt 16 ja 15

Pärnu väravavahi vaatevälja.

punkti.

Reeglites on kirjas, et mängija
tohib olla nn passiivses suluseisus, kuid antud olukorras
oli Rannamäe kohtuniku hinnangul mängu aktiivne osaline ja tabloole jäikirja 0:0.

oli

Andrew

Otsustav kolmas mäng toimub Tamsalus pühapäeval.
13. märtsil.

Aivar Ojaperv

lastel omad võimalused ole-

mas, korra saadi pihta ka postile, kuid mida mäng edasi,

seda rohkem hakkas kaitses
lekkima. Aleksei Latini eksimus kaitses kinkis vastastele

palt.

on kahe esimese vooru parim
näitaja.
Esimesed viis vooru peab JK
Tarvas korraliku kunstmuruväljaku puudumisel võõrsil.

Koduplatsil mängitakse esimest korda 5. aprillil, kui vas-

taseks on Tallinna Levadia.
penalti, mis ka kindlalt realiseeriti. Lõpuks
harutasid Aprilli lõpus pääseb JK Tarvas
koondise kogemusega Martin ka telepilti ETV näitab 23.
Vunk ühe söödu autorina ja kuupäeval Sillamäel toimuvat
kogenud Tanel Melts Rakvere mängu sealse Kaleviga.
kaitse täitsa ribadeks.
-

Ka järgmine vastane on
raske
Teise vooru kohtumine mulluse meistri Tallinna Flora
vastu läks käest kohe alguses,

13. Märts

luba 25. minutiks oli Flora
soomlasest ründaja Sakari
Tukiainenvormistanud kübaratriki ja poolajaks juhtis Flora 5:0. Teisel poolajal mäng
pisut rahunes, kuid Tukiainen
lõi siiski ka oma viienda ja
Flora kuuenda värava selles
Eelolev laupäev ei saa 1KTarva jaoks lihtsam olema Tallinnas tuleb vastamisi minna
Nõmme Kaljuga. Kohtumine
algab kell 13. liikuvat pilti
koos kommentaariga näeb
jalgpalliliidu koduleheküljelt
jalgpall.ee.
1K Tarva fännid pole aga vaatamata kaotustele pead norgu lasknud. Avavooru mängule Pärnusse sõitis neid 40 ja
koos võõrustajatega moodustati 400 pealine publik, mis

Eile kohtus Eesti Armeeniaga, nädalavahetusel on kohamängud.

Kiirmale meistriks tuli Eino Vaher
Lääne-Virumaa meistrivõistlustel kiirmales mängiti kokku
kolm turniiri, millest arvesse läks kaks paremat tulemust. Kahe turniiri võiduga sai esikoha Eino Vaher, jättes teiseks ühe
turniiri võitnud ja ühel teiseks tulnudKalev Pagari.
Kolmas oli 5 miinuspunktiga Üllar Hermlin, neljas Raido Sune, viies Heiki Metsala ja kuues Edik Videvik.
Hetkel on käimas Lääne-Virumaa meistrivõistlused välkmales.

Aivar Ojaperv

RALIjIRADA

mtü

RALLI

m Või$tluse start 11:0 Oi

’

li i

Wi

mängus.

kohtunik tõlgendas tema positsiooni selliselt, et ta segas

kokku

Ka teisel poolajal olid rakver-

kaks palli.

Lisaks Tallinna Reval-Spordi kasvandikele kuulub selle vanuserühma neidude Eesti koondisesse üks mängija Padiselt,
kaks Põlvast ja Marjette Maie Müntser, Keili Kadak (kuulub
vanuse poolest veel tegelikult B-klassi) jaKadri Einmann Ta-
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Tasub teada

Grigori Kromanov ja
„Viimne reliikvia”
mees.

’

Aleksander Goloborodko, kes
kehastas Gabrieli, on öelnud,
et ta oli aastaid Krimmi ja
Moskva õllesaalides inimestele lihtsalt Gabriel. „Filmi vabadusemeelne hoiak sobis ka
õllekate püsiklientidele."

Põgene vaba laps,
see on ainus võimalus
„Üle kõige on maailmal vaja
üht vaba last, kes midagi pole

kuulnud heast ega kurjast."
Neid ridu ja viisijuppe lauldakse ikka ja jälle.
Luuletaja Paul-Eerik Rummo
kirjutas „Viimsele reliikviale"
laulusõnu augustis 1968, kui
Prahas veeresid Vene tankid.
„Kirjutasin laulud nendesse
kohtadesse, kuhu oli ette
selleks hetkeks
etja sündimas
on pseu-oli
doajalooline seiklus-kostüümidraama ridadevahelise

nähtud,
selge,

rezhiimivastase
on

„Sellest said

rezhissööriks

Agnest kehastanud Ingrida
Andrina on aga meenutanud:
filmi.
Grogori Kromanovi tuntuim „Kui ma lugesin filmi käsikiroleks 8. märtsil saanud
mängufilm on ..Viimne reliikja esimest korda, imestasin,
90aastaseks. Suure meistri via”. Eesti filmi 100. juubeli et eestlased tajuvad nii hästi
lavastatud kultusfilm
puhul 2012. aastal valiti lina- Läti vabaduseigatsust ja jultugevalt
dialoogid mitut
teos parimaks nii filmikildude gevad teha sellest filmi. -’
kui ka filmilaulude poolest. „Viimse reliikvia” stsenarist
põlvkonda ning jätnudsü..Kevade” järel aga saavutas Arvo Valton pidi mitmeid
gava jälje Eesti kultuurifilm läbi aegade paremuselt kordi stsenaariumi ümber
maastikule. teise auväärse koha.
kirjutama, enne kui see KroOli see vestern, armastusfilm, manovile meeldis. Algsest
klassikaline pseudoajalooline Eduard Bornhöhe teosest
kostüümidraama või lihtsalt „Vürst Gabriel ehk Pirita
Ülle Kask
mõõga ja mantli film?
kloostri viimsed päevad- ei
Kromanovi meelest on "Viimjäänud suurt midagi järele.
Gabrieli,
nõndanimetatud
..Arvan. et mis me elus ka ei ne reliikvia” ajalooline seikteeks, head või halba, jätab lusfilm ja vaataja otsustada vaba mehe osas leidsid Valjääb. kuivõrd tasub ekraanil ton jaKromanov ühise keele.
see kõigepealt jälje meile entoimuvasse uskuda.,.Igatahes Valtoni sõnul ei tahtnud
dile. Alustame elu kõik ühiteada,
sest stardist, ,,teadmata heast
olekspärandab
tal kasulikoma
Hansust
et re- öOndatel mitte keegi olla
pojale
ja
hingeNõukogude rezhiimi teener,
’,
finišisse
mida
kloostri
ega kurjast
aga
jõuame igaüks erinevalt,- on karjased püüavad igahinna aga otseses opositsioonis ei
öelnud läbi aegade edukaim eest enda valdusesse saada, olnud ka võimalik olla. „A1Eesti filmilavastaja Grigori
filmi toodud üksnes seik- ternatiiv oli olla vaba mees.
Kromanov. ..Selles mõttes on lusliku intriigi pärast,” on vaba sellest ühiskonnast. Selline tegelane oli tihti osaline
kõige suurem kunst elamise Kromanov kirjutanud Tallinkunst. Kuid kes meist seda oska
vene filmides jakirjandulavastusplaanile.
filmi
’
kab?oli ju selgelt venevastane ses, võttes joodiku, haleda infilm, vallutajatevastane film," telligendi või eluheidiku kuöelnudPeeter Jakobi. Ivo ju. Otsingute kese oli olla sõl,,Viimne reliikvia” - Schenkenbergi osatäitja. tumatu ja mitte muutuda
venevastane film
masinavärgis.
kmvikeseks
Gabriel oli kangelane ja vaba
Grigori Kromanov sündis 8.
reliikvia”,

tegijad

kõik

aru,

aga Grišale võis sobida ka filmi läbiv sügav moraalne

konflikt: kas vabaduse nimel
võib

põletada ja tappa?

Vaba

mehe kujundit kannab nii

Gabrielkui ka Ivo Schenken-

berg.

Mõlema tee ristub

Ag-

sel

„Viimne

jutanud
ja
laulud

ja hiljem Tallin-

onmõ-

Legendaarne filmirezhissöörGrogori Kromanov

sõnumiga,"

Rummo meenutanud.

’

liikvia,
dil

mille
Risbiter surivoo-

’

on

„See

on

märtsil 1926. aastal Tallinnas

vene perekonnas. 1953. aastal
lõpetas ta Moskvas Lu-

K ROM A N OV I FI L M I D

Riikliku
Teatrikunsti Instituudi (GITISe) kiitusega ja sai draama-

Grigori Krom anov i film id
1964
„Põrgup õhja uus Vanap agan” (k oos Jüri
Müüriga);
1966 „Mis juh tus An dres Lap eteusega?”;
1968 „Meie Artur” (dokum en taalfilm Artu r Rin n est
k oos Mati Põldrega);
1969 Viim n e reliikvia”;
1975 „Briljan did proletariaad i diktatu urile”;
1979 Hu kk unu dAlp in isti h otell”.

natšarski-nimelise

näitleja kutse. Selles grupis
õppisid ka Eesti kino tulevased raskekahurväelased Arvo

Kruusement jaKaljo Kiisk.
Kromanovi näitlejakarjäär jäi

:

–

–

–

–

draamateatris lühikeseks, kuna talle öeldi, et ta räägib nii
vene kui eesti keelt aktsendi-

ga. Sealt siirdus ta ETV-sse

1979

-

Alpinisti
„Hukkunud
hotell”.

–

–

„

nesega. Kahe mehe

on

tüdruk, aga ka erinevvabadusekujutlus. Nad on mõlemad
vabad mehed, kes ajavad
vahel

oma teada vabaduseasja.Aga

kelle käsutusse

sa annad oma

relva? Millise idee nimel lähed lahingusse? Minu

oli

see

jaoks

huvitavam teema kui

lihtsalt tõelise või veidi kallutatud ajaloopildi rekonst-

rueerimine."
on nimetatud ka laulva revolutsiooni

„Viimset reliikviat"

koidukumaks: Uno

ja

Tõnu

Naissoo komponeeritud

fil-

mimuusika kõlab võimsalt

Peeter Tooma esituses: "Üks-

kord prahvatab vimm, mis
kogunend salaja..."
Ka paljud „killud"
sööbion

nud

tänaseni eestlaste mällu:

näha, et vanad sõbrad!", „Gled sa tont või inimene!", „Jõudu, külamees!",
„Glen Rootsi kuningas!",
„Kohe

„Meie reliikvia

on vabadus!",

„Matsid jäävad matsideks."

Plaanid Tallinnfiliuis

ega teatris ei täitunud

„Viimne reliikvia" esilinastus
märtsil 1970 ja kogus esimese aastaga 772 000 vaata23.

jat. Nõukogude

fil-

sama ajajooksul 44.9 miljonit vaatajat, millega ta saa-

mil

Liidus

oli

vutas 1971. aasta vaadatavuse

edetabelis teise koha.
on
linastunud enam kui 80 riigis.
Film

Tallinnfilmi ajalooradadel

rännanud
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ülejäänud

filmi-

toodang pole enam sellist
edu saavutanud.
Väga paljud Kromanovi plaanid Tallinnfilmis jooksid liiva.
Viimastel eluaastatel kirjutas
ta stsenaariumi Jaan Krossi
romaani „Keisri hull” põhjal,
mis jäigi käsikirja. Tal oli soov
teha ka romaanist „Tõde ja
õigus” 30-osaline telefilm,
aga ka see ei täitunud.
Kromanovi tervis polnud
1970ndate lõpus kuigi hea ja
süda andis tunda. Ka töö Vene Draamateatri juhina ei sujunud. Kromanovi teatriplaanid ja nõudlikkus tõid kaasa
intriige ja kaebekirju, kus teda süüdistati, et ta on eesti
natsionalist ja fašist, kes teenis Saksa armees. Niipalju oli
neis juttudes tõde, et ta pettuse ja jõuga mobiliseeritikuhugi ettevalmistuslaagrisse,
aga ema Liidia aitas tal sealt
põgeneda.
Samuti ei andnud parteirakukesele rahu, et Grigori isa
Jerm Kromanovi kohta käisid
jutud, nagu olnuks valgekaartlik ohvitser jakaupmees.
Kuna Griša ei kuulunud parteisse, päriti talt pidevalt isa
valgekaartliku mineviku koh-

INTERNETIS

WWW.KUULUTA JA.EE

APPI, MA KAHANDASIN
ÕPETAJA!

12. ja 13. märts kell 14:30
Komöödia

(Perefilm!)

PEREKONNAVALED
12. -14. märts kell 16:45 ja 18:30
Draama

(Alla 12-aastastele mittesoovitatav!)

ta.

GrogoriKromanov ütles ühes
viimases intervjuus ajakirjale
Muusika.
Kino”
„Teater.
(1984. Nr. 9): „Olen tööta nu d
filmirezhissöörinäitlejana,
lava sta jana tea tris ja telen a Tallinn
1995.
Kangur.
Paavo
visio o nis, teatri p ean ä itejuhin a , lavap eda go o gin a , ku id
ö eld a , et ku sa gil oleks mul
õ nn estunu d teosta d a o ma
p eamist töö d, ennast täielikult vä ljen d a da ma ka h juks
ei saa. Võibo lla o len m a liiga
,

kärsitu ,

liiga uudish imulik,

o len ta
d ka tseta
da kõike
h tnujääb
kuid
ometi
mingisugune

pro ovida Olen palju ko genu d p a lju rõ õ mu tun dnu d ,
kuid o m eti jääb min gisu gun e
ra huldam atu se tunne tege.

,

jäänu d
p eam isest
töö st.”
Gro gori Kro m anov suri 18.
juu lil 1984. aa stal Võ su läh ed a l La heküla s ENSV Tea triühin gu p u hkeko du s in farkti.
Ta on m a etud Ta llin n a Pärn a
m ä e ka lmistule, ku s ka unilt
ku jun d atud kü n ka l o n viimn e
m ata

-

puhkep a ik veel sellistel Eesti
film iko rü feed el, n a gu Leid a
Laiu s, Jüri Müür, Heino Pars
ja Elbert Tu gan ov.
Kasu tatud allikad „Lavastaja
Grigori Kromanov. Mälestu
:

-

sed artiklid kirjad päeviku d Koostan u d Iren a Veisaite-Krom an ova. Eesti Raamat,
Tallinn 1995. Paavo Kan gur.
,

,

,

.”

Viimne reliikvia. Pilk legen di

taha. 2011.

KLASSIKOKKUTULEK
12.-14.märts kell 20:15
Komöödia
(Alla 14-aastastele keelatud!)

rak vereteater.

ee
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Tapa Kultuur i koda
11. m ärtsil kell 19 „Muu sika Eestim aa le“. Ko n tsert
„Oled olem a s“. Ra ul Va igla b a sskitarr, Rob ert Va igla kitarr, Marie Vaigla vo ka al. Mis võ iks olla ka u
n im laval ko h tuva d isa tütar ja p o eg, kes esitava d
unp lu gged rokkm uu sika kla ssikat. Pilet 5 euro t.
18. m ärtsil kell 21 ta ntsu õ h tu an sa m bliga „Ju st“. Ülla tu skülaline. Õh tu do m in eeriv värv o n ko lla n e!
Ava tu d m in ib a ar. Pilet 5 euro t.
23. m ärtsil kell 13 eaka te keva dko ntsert. Esin eva d
Sirje jaRein Kurg. Pääse 2 euro t.
24. märtsil kell 19 Van a Baskin i Teatri eten dus Eric
Asso u s` „Meie n aised “. La va staja Eero Spriit. Osa
d es: Tõ nu Kilga s, Raivo Mets, Eero Spriit.
28. m ärtsil on külas Ku ressa are Lin n ateater.
Kell 11 la steeten du s „Killu ja mü raka s“. La va staja
Aarn e Mägi. Osad es Kati On g, Hann es Prikk, Aili Sa
lo ng, Mati Talvistu . Pilet 4 euro t.
Kell 19 „Eesti m ees ja tem a n aine“. Tegem ist o n
o m amo o d i jätku ga Sep o Seem an i eelmisele mo
n o eten du sele „Eesti m ees ja tem a p o eg“, m ille au
toriks o li Peep Ped m an so n . Seekord o n tükk kirju ta
tu d ka h a sse lava staja Tiit Palu ga . Piletid hinn aga 10
ja 12 euro t müü gil Tap a Kultu uriko ja ka ssa s ja Piletima a ilm a s.
-

-

-

-

-

,

-

-

Ootame

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

~~~~~-Virumaa osakonna

-

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

-

-

15.03.2016 kell 13.00-16.00
~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~

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

Infot jagavad SA Archimedes ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~

Pikat

Rakver e Teater

16.03.2016 kell 13.00-16.00
~~~~~~~~~

Tule

kandideerimisdokumendid

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

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

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

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

on avanenud uks

~

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

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

kui

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

17.03.2016 kell 11.00-15.00 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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

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

18.03.2016 kell 12.00-15.00

11.03. kl 19 Ma alermeister s. m aja (la v. Gerd a Kord emets)
11.03. kl 19 3 õ d e v. m aja (la v. An dres No orm ets)
15.03. kl 18.30 Ern i Ka se muu sikaviktoriin s. m aja
16.03. kl 19 RT Esitleb „H TK ehk HÄSTI TREENITUD KLAVIIR” v. ma ja (esitaja Fin e5)
17.03. kl 19 8 arm astavat n a ist s. m aja (la v. Eili Neu
h aus)
17.03. kl 19 Ro m a an v. m aja (la v. Ern i Ka sk)

-

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

Tule

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

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

Esinejad~~

lugu.

~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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

~~~~~~~~~~~

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

Info telefonil 3260330 ja e-postil kylli.kuivaste@tootukassa.ee
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fr.R.Kreutzwaldi 5a, Rakvere (II korrus)

O kõr ts
Jõ e 3a Võ su
Pid u d e algu s kell 22
Sissep ää s tasuta!
12. m ärtsil Girls’ Night Out DJ Marko Pille
19. m ärtsil vid eo disko DJ Margus Ro o ts
,

Bior e Tervisestuudio
La a da 5, Rakvere
15. märtsil orto p eed i va stuvõ tt ja jalala b a uurin g,
in divid u a alsed talla to ed Dr. Leh te Pä rn
24. m ärtsil nõelravi dr. Tiia Liivalaid
29. m ärtsil h om ö o p a a d i va stuvõ tt
E-K selja ab i-kiro p raktika . A. Grigorja ni vastuvõ tt
Ka aniravi igal reed el. V. Ku drja vtsevi va stuvõ tt
Reg. tel. 5017 960 in fo @b iore.ee; www.bio re.ee

Loeng „Rahata ei ole i lmas õnne?“

12. märtsil kell 18 o n ta suta lo en g diskussio oniga
„Ra h ata ei o le ilm a s õnne?“ a a dressil Pikk tn 26.
Teem a t juh ivad Ka ie ja Ra in Siim . Info : www.fa ceb o ok.co m/ yh el.la in el

Eesti Kesker akonna Rakver e osakond
Eesti Keskerako nn a Rakvere osako nn a a a stako oso lek to im ub 16. m ärtsil kell 17.30 Lä äne-Virum aa
Keskra a m a tuko gu s. In fo tel 5164 890

Pensionär ide klubi Hämar ik
Pid u toim ub 12. m ärtsil kell 13 Rakvere Ra h vamajas

Lääne-Vir umaa Diabeeti kute Selts
Diab eetiku d ja p arkin so n ih a iged ! 15. m ärtsil kell 12
to imub Rakveres Lille tn 8 teab ep ä ev. Ma ie Ta mm
ja gab reisim u ljeid Hiinast. Üh tla si to imub ka ü ld
ko osolek 2015. a a sta a a staaru an d e kin nitamiseks.
Perearstiga ko h tum in e to imub 5. ap rillil kell 11.30
-

Kuulutaja reede,
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Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a
Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Rakvere Kroonikeskuses 11. ja 12. märtsil

Hakkliha 1,85 /kg
Kampaania erinevad

Uus mustrivalik 220 cm laiu

€

tükid 1,95 /kg
€

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

voodipesukangaid 3 /m€
Suur valik

KÜTE, JAHUTUS,
VENTILATSIOON,
SAN-TEHNILISED TÖÖD
Rakveres mob: 53 053 053, rakvere@kvaliteetkliima.ee
Tallinnas mob: 51 00 568, tallinn@kvaliteetkliima.ee
Tartus mob: 53 476 476, tartu@kvaliteetkliima.ee

Eestimaine liha otse farmerilt!

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

OÜ Kivix

•

•

hauakivid ja -plaadid
trepid, aknalauad
köögi töötasapinnad
põranda-, fassaadijakaminaplaadid

Motul
O
-25%
lõpuni
kuu
õlid

KEVADVÄRVIDES
KOTID JA KOHVRID!

E R 9.00-16.00
L, P suletud
-

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

AadeMart Ehitus OÜ
*

*

*

*

*

Põllumajandusehitised

Üldehitus-ja remonditööd
Viimistlustööd
Korterite remont
Katuste ehitus
Projekteerimine
Ehituseelarvete

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

aademart@gmail.com

Motul õlid kuu lõpuni -25%
Koormarihm 5t/10m 12€
Klaasipuhastaja 1tk alates 3€

Rehv 205/55R16 alates 27€
Ülevaatuseelne kontroll ja
ülevaatuse teostamine
e-post: info@ehmofix.ee

Narva tn 39, Rakvere
Tel: 525 9490, 5623 5695

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.

HEAD
HINNAD

Tagaluuktõstukiga furgoonauto
Ebavajaliku äravedu
Koormarihm
O
12€
5t/10m
Klaverid ja seifid
Kklaasipuhastaja
tO
1
3€
alates
Kaubavedu, kolimine Eestis ja mujal
5695
5623
9490,
525
Tel:
Ladustamine ja tollivormistused
ziOT®ra@®aMi«
IBBofix

Vi
lUiOl

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

kummiga
voodilinu
Koliauto Rakveres

KÕIKEGRANIIDIST

*

VOODIPESU
SOODUSMÜÜK

Veerand siga 1,75 /kg
€

*
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