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Rakvere loodab laululava
renoveerimiseks saada Euroopa raha

JUHTKIRI

Maale elama?
Aasta aastalt kõneldakse üha enam tõmbekeskustesse koondukuulda möödunud nädalavahetusel Telliskivi loomelinnakus
toimunud messi nimilausekski olnud üleskutset „Maale elama!“
Kuid kas maale elama kolimine või olemasolevasse talukohta
jäämine on nii lihtne? Või oleks ehk õigem küsida - kas see on
üldse mõistlik?

jaoks, kes päriselt
soovivad.

maale - põldude ja metsade
On selge, et igas väikeses külas poodi ja

posti-

ma.

uue kodu

plaa-

Kuid probleemid võivad esile kerkida juba
puhas

vesi?

Milliseid

lubasid

on

ehitamiseks

tarvis,

rult. Palju õnne!
Rakvere Baseilo-Husqvarna

meeskond tänab osalejaid.
Esitluspäeval jagasid nõuandeid valdkonda tundvad

va

Andrus Soomer ja Aivo
Smitt Husqvarna Eesti esin-

tänavaks ehitamise projekt, kuid kindlat rahastamisotsust muidugi

ja ehitamise etapis.
majja saamine
kas
Miksneed
võtabüldse
elektri
saadakse?
Need on
kaua aega?millega
Kuidas maale
saada
nii
küsimused,
kaevu

ral Silvi Pahkpuule Sõme-

abikõlblikuks hinnatud nii Vallimäe laulularenoveerimise kui ka
Pika tänava jalakäijate

punkti olla ei saagi. Selle asjaoluga peab maale kolija arvestanimise

päeva, osalejate vahel loositi välja 2699 eurot maksev
Husqvarna
robotniiduk.
Loosiõnn naeratas sel kor-

on

koli-

vahele-

kandvate toodete esitlus-

mine".Ministeeriumis

Kõigile on teada, et üha enam koonduvad olulised teenused
maakondade keskustesse. Hoopis hullem on aga olukord nen-

de

13. mail korraldas Baseilo
OÜ Husqvarna kaubamärki

Rakvere linnal säilib
lootus saada toetust
Euroopa Liidu programtugevdakurentsivõime
mist „Piirkondade
kon-

misest ja linnastumise probleemist. Aina sagedamini võib

da

TEADE

või

koliv inimene kokku puutub. Samas saan heameelega tõdeda,

veel

dusest.
Huvilistele tutvustati Husq-

varna robotniidukite

pole.

et poliitilisel tasandil võetakse nende murede lahendamiseks
üha rohkem ette. Ei või märkimata jätta, et hajaasustusprog-

põhimõtteid ja jagati

ramm on paljudele suureks abiks olnud.
Tegelikult olen aga üsna kindel, et maaelu armastaja jaoks saab
nähtud vaev ja asjaajamine hulgaga tasutud, kui ta tõuseb esimest korda üles päris enda majas, mida ei ümbritse identsed
puhas loodus ja kaunis linnulaul.
hooned, Ja
kandilised
vaid
neid,
meeldib,
nii,
vad seda niikuinii.
kellele
et need.
keslinnamelu
soovivad nautida
maal elada,
teeongi

Pikatä-

ka ja

, OVlaelmi eäe

et Vallimäe laululava

tii,

eurot. Kogu

000

re-

nava

2.8

mil-

projektiga jätkuvalt kon-

nantseerimiseks

on volikogu

nõusoleku andnud jubava-

rem. Kokku

eraldatakse kõne-

kindel,

veel

et Rakvere kaks taotlust toetust saavad.

|Meuukauplused|

ette ei võetud.

tav kui see ka pole, oli juba

Kui aga

peaks

saabuma jaatav

vastus, renoveeritakse Vallimäe

päevi

näinud

laululava

jate kooskõlastus sellele pro-

sed
-aku

eelmise vabariigi ajal olemas
kava kaevata Vallimägi risti
läbi ja ehitada sinna otsetee
kesklinna ja Vallikraavi tänava vahele. Kaevamisega jõuti
märgidseda
alustada,
ka
looduses
jektis
kasutatakse
aluson

siiamaani

näha.

Meie

niitmise

jale

kolinud

-naine

rahul,

puhkeala."
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Tagaluuktõstukiga furgoonauto
Ebavajaliku äravedu
Klaverid ja seifid
Kaubavedu, kolimine Eestis ja mujal
Ladustamine ja tollivormistused
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eda sta d a ka telefo nil 322
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sest aed on

vaevaga
-jääb aega tegelda
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Tel: 64 88 000, e-kiri: info@koliauto.ee

on

Husqvarna robotSoovitan
niidukit!
Aleksander Pritsik
Baseilo OÜ juhataja

:j

Kolla utö R a k ve r e s

väga

n

Rakveres Vaala Keskuses

[JuQ©©feO0

tulemusena

ilus, ja seda väga

linna lisanduks

n
r r

JÄRELMAKS

CC®0©0

kestab

õitsedapäris maad ligi
-mutid ja närilised on mu-

pro-

mandikku Vallimäest saaks
ning

ja

on

on

korda

küljed:
soodne

häiri naabreid
-muru
tihedaks
on kasvanud pideva
-võilill ei voha, vaid üritab

„Kui toetustantakse,
see
asi igal juhul mõistlik ära teha," lisas Juhkami. „Kaks kolkorralik

on

pikalt
-müratase
väike ja ei

tatudtööd osaliselt ära.''

vu. Muuhulgas rajatakse
uued parklad nii Tõusu kui ka
Vallikraavi tänava äärde. Viimase ühendamiseks laululavaga on plaanis läbi mäe kaevata eraldi tee, millest hakkab
üle minema jalakäijate siidja
mille äärde rajatakse vaateplatvorm.

Muid probleeme pole

Oma kogemusele tuginedes
toon välja mõned positiiv-

linnapea Juhkami. „Nii ülla-

liseks estraadiks, kasutades

®

r

olen

olnud, ausalt!

jektile on olemas," kinnitas

Terve piirkond
saaks uue ilme

ära Vallimäe looduslikke nõl-

jekte, pole

RAKVERE Laada 14, tel 588 388 12
KURESŠAARE Turu 4, tel 5180 599
TALLINN Toompuiestee 39c tel 56937 333

„Muinsus- ja keskkonnakaits-

et kuna maakonnast

on esitatud ka teisi
häid prosugugi

Rnded suurtele meestele

rasid.

täielikult. Eskiisprojekt selleks on olemas juba kümmekonna aasta tagant, kuid rahapuudusel toona seda asja

Kava kohaselt ehitatakse laululava ümber amfiteatrikuju-

hendab,

ajajooksul

vahetanu viis komplekti te-

alusest toetusprogrammist

Lääne-Virumaale eeldatavasti kuus miljonit eurot. mis tä-

Riidekunn

sisustus

aastat. Selle

eurot.

kurentsis,“ kinnitas Rakvere
linnapea Mihkel Juhkami.
Pika tänava projekti kaasfi-

Kliendikaardi vormistajale

MQRBERG

Mina olen Husqvarna robotniiduki omanik juba 5

Tihe konkurents

Tasuta T-särk!

Mööblisalong

Robotniidukite ja akutoodete turg on Eestis kasvav.

projekti

maksumus on umbes
jonit

akutoode-

lõikurid, saed jne.

konstrueerimisel panustab
linn omafinantseeringuna
430

Husqvarna

te sarjast: trimmerid, heki-

linnavolikogu garanRakvere
edasi kandideerida,
andis

Liisi Kanna

-

vaate

Selleks, et ELI toetusrahale

tegelikult

Kuni särke
jätkub!

andeid robotniiduki valimiseseks. Kliendid said üle-

Aivar Ojaperv

ei meelita sinna ka pangakontorid ega toetused.

Küllap

töö-

nõu-

fcsfl
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Peat oimet aja
Katrin Kivi, 322 5090
ka trin .kivi@ku ulu ta ja .e e

Tegevt oimet aja
Liisi Kann a 322 5092

Disain
Re nee Ko it
Marim ai Ke sküla
Ka iri Kre is
ku ulutu s@kuu lutaja .e e

,

liisi.ka n n a@kuuluta ja.ee

Müügikonsult ant
Ka iri Kre is, 322 5093
ka iri.kreis@kuuluta ja.ee

Reklaam
rekla a m @kuulutaja .ee

322 5090
322 5093
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Kuulutaja reede, 20. mai 2016

Grossi Toidukaubad jõudis Sauele
OG Elektrale kuuluv
kaubanduskett Grossi
Toidukaubad sai nädala
alguses lisa-avati uue
näoga kauplus Harjumaal Saue keskuses.
See on ettevõttele juba
52. toidukaupade kauplus.

Kinnistul, kuhu bensiinijaama kavandatakse, asus nõukogude ajal põllumajandustootjaid varustav tankla. Nüüd
plaanitakse rekonstrueerida olemasolev tanklahoone ning

seda laiendada.
Omanik Hannes Kõvask ostis kinnistu umbes aasta tagasi
kindla eesmärgiga sealne tankla taastada. „Siin ei ole ju tankimisvõimalust.“ sõnas Kõvask. ..Hakkaksin pakkuma diislikütust ning 95 bensiini. Eks pärast paistab, kui palju inimesed tangivad ja mis edasi saab.“
Esialgu ei plaani omanik ööpäevaringselt avatud olevat
tanklat. ..Lahti oleks see kella kümneni, öösel nii palju tarbimist ei ole. Kindlasti tuleks sinna ka kohvikuosa,“ tutvustas
Kõvask plaane.

tõttu ka nõudlikumale klien-

Vallavanem Indrek Keskküla nentis, et tankla lihtsustaks
kindlasti kohalike elu. „Kui pühapäeva õhtul muruniidukile
kütte ostmiseks peab edasi-tagasi kokku 30 kilomeetrit masõitma, siis see on tõesti
tüütu," näitlikushatahab
kulukas ningteha."
seda
Diskussiooni käigus vastasseisu esile kerkinud, üks mure-

dile. Põhitoiduainete osas on
rõhk suunatud eestimaisele
toodangule: eelkõige lihatoopagari-,
ted,
kauplus
Sauelisaks
erinebkondiitrivisuaal-

tas

ja

kulinaariatooted.

selt

Grossi Toidu-

„Ma

tunnustan

väga

ettevõtjat,

et ta

julgeb

küsimus siiski tekkis.
Katastriüksus, kuhu tanklat kavandatakse, asub Väi-

uue

sisse saab.Konkurents on jaekaubanduses kõikjal väga timoega inventari. kommenteeris ettevõtte omanik Oleg he. Meie eeliseks on kindlasti
Gross. ,.Kasutame rohkem lai valik meie oma toodangut
halle toone ja rohkem puitu. ja turu soodsaima hinnaga
Sarnases võtmes avame juu- eesti sealiha. Tänu sealihale
nis ka Lasnamäel Kivila jasü- oleme oma kliendibaasi kasgisel Ahtmes lidlakaupluse. 11 vatanud ka venelaste seas,
,.Loodame, et Saue kauplus nemad eelistavad toormaterläheb käima, 11 ütles Oleg jali rohkem kui eestlased. 11
Gross. ..Kogemuste põhjal Grossi Toidukaupade Saue
võib öelda, et võtab ligikaudu kaupluses saab tööd 17 iniaasta, enne kui tegevus hoo mest, kes valdavalt elavad
ümbruskonnas, aga ka Tallin-

saavad edaspidi

vallavanem.

ei

kaupade kauplustest. „Otsustasime, et meie uued kauplused

Praegu asub Simuna elanike jaoks lähim tankimisvõimalus
ligi 15 kilomeetri kaugusel Rakkes. Lähitulevikus loodab ko-

ke-Maarja vald avaliku arutelu, et plaanitavat bensiinijaama
huvilistele tutvustada ning koos arendajaga küsimustele
vastata.

Saue kauplus kuulub OG
Elektra kaubandusketi suurimate kaupluste hulka, sobides laiendatud kaubavaliku

ülejäänud

Simunasse tuleb bensiinijaam
halik ettevõtja alevikus bensiinijaama avada.
Ehkki bensiinijaama detailplaneeringu avaliku väljapaneku
ajal muudatusettepanekuid ei laekunud, korraldas Väi-

Katrin Kivi

ja

3

11

nas.

Uues keskuses on kaubanduspindu 1200 ruutmeetrit,
kus lisaks toidukauplusele
mahub toimetama juba uk-

sime oodata. Paberimajandus! oli palju seadusandlus
on väga keeruline. Õnneks oli
meil aga Saue linnavalitsuse-

sed avanud lillekauplus, õige

ga väga hea koostöö. Kauplu-

pea tööd alustav apteek ja
mobiiltelefonitarvikute müü-

se valmimise protsess on üldjuhul pikaaegne. Kuna Saue
kaupluse asukoht sobis meile
logistiliselt hästi, sest jääb
täpselt meie kaubandusteele,
siis võtsimegi nõuks selle valmis ehitada.“
Hoone projekteeris K. Enno
Arhitektuuribüroo ja ehitas

gipunkt.

Oleg Grossi sõnul oli Saue
kaupluse

pikk
4 aastat

valmimine

protsess. ..Ostsime

tagasi pankrotistunud firmalt
kinnistu algselt oli see elamumaa. Kogu asjaajamine
võttis aega rohkem, kui oska-

-

valla üldplaneeringus tootmismaa juhtotstarbegamaa-alal. See tähendab, et ümbruses paiknevad tootjate

ke-Maarja

kaubahoovid.
Naaberkruntide omanikel tekkis arutelu käigus küsimus,
kuivõrd kavandatavad laiendused mõjutavad sõidukite, ennekõike rekade läbipääsu. Indrek Kesküla seletas, et bensiinijaama varikatuseala ei laiendata ning igas kõrguses sõi-

dukite läbipääs
Osalejatele pakkus suurt huvi ka

säilib.

see. millal uus bensiini-

„Kopp läheb siis kohe maasse, kui
valmis võiks
kõik load käes on. Sealt edasi kulub pool aastat," prognoosis
Kõvask.

jaam

saada.

Liisi Kanna

LM Ehitus OÜ.

KEVAD ON KÄES.
OLED SA VALMIS?
KAMPAANIA

KAMPAANIA

MURUTRIMMER 128C

ROHULÕIKUR 128R

€189 €215

€299€339
KAASA
KINGITUS!

ROHULÕIKUR 336FR

€589

KAMPAANIA

KAASA
KINGITUS!

ROHULÕIKUR 533RS

ROHULÕIKUR 525RX

€399 €479

€449
Sooduspakkumised kehtivad kuni 31.05.2016.

www.husqvarna.ee
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WIRU AUTO 15 AASTAT

Kuulutaja reede, 20. mai 2016

Tõnu Paju: aeg on meid soosinud
Wiru Autol täitus 15 te-

gutsemisaastat. Kuulutaja käis külas ettevõtte juhil ja omanikul Tõnu
Pajul, et uurida, mis on
edu taganud.
Katrin Kivi

protsendi ulatuses täis müü-

Nõukogude ajal oli pea igas

koostööleppe, kuid tingimu-

dud. Autode müük on üsna
lähedal 2007. aasta buumile,
mil müüsime 175 autot aastas. Praegu oleme mitmel jär-

linnas sarnast nime kandev
kauplus, mis müüs tänapäevases mõistes koduelektroo-

sel, et hakkame pakkuma ka
rehvivahetusteenust. Nii hak-

jestikusel aastal müünud 165
autot. Samas on käive juba
praegu suurem kui siis, sest

nikat.
..Kauplus

Meloodia müüs
peamiselt telekaid/ kommenteeris ka Paju. „Aga kuna

ses ruumis rehve vahetama,
sinna lisandusid muud tee-

hinnad on tõusnud."

miskehmehed, siis lisasime kohe
testas
talvesortimenti autovaruosad. 11 rehviko-

Loogiline asjade kulg

„On olnud hullemaid aegu,'' Wiru Auto saamise loost räävastas Tõnu Paju lõbusalt kükides peab Tõnu Paju minema ajas tagasi aastasse 1992.
simusele. kuidas läheb. „Teenindusajad on meil 90-100 mil nad väikese seltskonnaga
ostsid ära toonase

Meloo-

dia kaupluse.

1

olime kõik

tehnikataustaga

kasimegi hoovipealses väike-

meenutas,
nused. Võib öelda,
et kõik
et
pidi.“
rada
loogilist
läks
Tõnu

Paju

1996.-1997. aastal võeti vastu

sea- dus,

„94. aastal kolisime autovaruosadega kõrvalmajja suure-

hustuse.

male pinnale, kus tegutsesi-

sai palju

..Seetõttu

me järgmised seitse aastat, 11
jätkas Paju. „Kuna uued ruu-

müü-

mid
olid suuremad,
siis panihakkasime
edasisi müügile
võimalusi
me
rõhku
rehvide
ja

uurima. Pidasime läbirääki-

misi Eestis tegutsevafirmaga
Balco,

kes taastas

ja

dud," muigas Paju, pärast esimest talverehvihooaega tuli
mõte ehitada uus maja ja
asuti krundi otsingutele. ,.As-

Kasutatud autot soovitab Pa-

jaajamine võttis mõned head
aastad aega ja 2000. aasta sügisel läks ehitamiseks. Mai lõpus 2001 registreerisime osa-

ostetud masinat võimalik tagastada 14 päeva jooksul.

ühingu Wiru Auto. Pärast jaanipäeva kolisime praegustes-

se

ruumidesse."

1992

OÜ

ju osta samuti salongidest.

..Oleme teinud autole põhjaliku kontrolli. Lisaks on meilt

Naabrimees vaevalt sellise õi-

guse annab."

Mida 15 aastat
on õpetanud?
,.Algusaastatel oli konkurents

asutatud B.R.A.V.-AA hõre. Aja möödudes on see
toimetab samuti edasi, olukord muutunud palju.

Konkurenti tuleb jälgida, aga
ajada tuleb ikka oma asja, teiste raha pole vaja
sid.
lugeda."
Kõik algab auto müügist Kas on ka ebaõnnestumisi?
Mis
teenuseid
müügist,"
Paju paavas Tõnu Auto
tel- „Ma nüüd ei tea, kuivõrd on
see ebaõnnestumine, aga oli
gitaguseid. ,,Müüdud auto taüks väga ebameeldiv ajajärk:
gab meile töö aastateks tot on vaja ju hooldada. Auto- 2004. a. olime sunnitud lõpe-

müües Wiru Autoga ühe katuse all endiselt autovaruosa-

Wiru

kub?

müüs rehve.

„

Kõik

saab

alguse

auto

au-

Saavutasime

nendega

teenindus katab

maja

püsi-

kulud."

Kasutatud autode müük
Wiru

Auto

jaoks

on

uute auto-

müügiga kaasnev tege-

de

vus.

..Aastas müüme sada-

kond kasutatud autot," selgitasPaju. ..Komisjonimüüki

võtame neid vaid

on võimalik

juhul,

kui

tama koostöö Volkswageniga.

Kõik süsteemid tuli välja vahetada,
tööd oli tohutult,
tused."
„Aeg on meid soosinud, ikka
jälle oleme olnud õigel ajal
kaasnesid

ka

suured

lisakulu-

ja

õiges

ju.

on

kohas." rääkis Tõnu Pa-

..Suured muutused Eestis
meie jaoks tähendanud

häid

müüginumbreid. Kui

ettevõttele raha Meloodiaga alustasime, siis
teenida.Olgem ausad, kolmuutusid telesüsteemid, ini-

autoderemont võib minna kalli-

manda-neljanda ringi

mesedolid sundseisus

pi-

analoogtelerid
mainitud
did vahetama.
oma rehvivahetuskohusüm-oli
ber
Sama
lugu
ja

Nii et äris peab õnne
olema."
Tõnu Paju jaoks on määra-

makskui auto turuväärtus." tusega.
Ettevõtja julgustab

tosid ostma.

uusi

au-

..Tänapäeval

liisingutingimused

on

nii sood-

vaks ka inimesed,kellega

saks läinud," kinnitas ta. koos töötada. „Üksi ei tee miinimestega
,,150-200 euro eest kuus saad
ära. Mul
väga vedanud. Tegevjuht, peprobleemivaba sõidumugaja üks
lukksepp ning varuosade
kaupluvuse. Kõige kasulikum on os- araamatupidaja
juhataja
alguaasta-paar
sõitnud,
se
on
näiteks
vähe
Eks
vana auto - vana tõde ju.et sest saadik minu kõrval.
olnud, aga võin
auto väljub salongist, selon
hind kohe langeb, aga ega öelda, etkaadri voolavusega
sellest ju sõiduomadused pole meil kunagi probleemi
oluliselt muutu. Kindlasti ta- olnud."
on

dagi

ta

kui

muutusi

le

Tõnu Paju: “Kliendile loovutatakse uus auto punase
katte alt.“ Fotol olev auto on Wiru Auto jaoks
tänavu 61 müüdud auto.

sub tähele panna auto läbi-

tud kilomeetreid - ega asjatult anta autole garantiid
kilomeetriks. Kõikon

Foto: Toivo Murakas

100

000

välja

ÄRIMEEST PEETI SPEKULANDIKS
Paju arvab, et kõik ärid ei saagi edukad olla. „Et- aga sellel ajal jahtis sellised nutikaid inimesi SORtevõtjalpeab olema hea vaist kõhutunne. Samuti VVO (organisatsioon nn majanduskuritegude ja
spekulantide avastamiseks toim.). Kui tegemist
järjepidevust on Tõnu Pajul olnud. Nimelt aasta- oli valuutaga, olid trellid garanteeritud. “
tel 1974-92 töötas ta Haljalas Zhiguli teeninduses. „1994-1995 läks see küll pankrotti, aga see „Tõnu Paju oli see mees, kes organiseeris minu vapolnud minu teene,“ naljatas ta. „Sain sealt korra- na roostetanud Zhiguli-kosu üles ehitamise, “ meeliku elukooli, teadmised autodest ja ka ärist laie- nutas Zhiguli teeninduse aegu ka ettevõtja Oleg
malt.“
Gross. „Tol ajal polnud autosid vabamüügis, vaid
Paju
Esimese auto välismaalt tõi Tõnu
1992. aas- vähesed valitud said autoostuloa
mina ei saatal Belgiast.
nud. Nii, et Tõnu tegi mulle vanast autost põhimõt„Teate, kuidas nõukogude ajal ettevõtlikke inimesi teliselt uue. Tõnu on alati olnud mees, kes peab sõnimetati? Spekulantideks! Need olid inimesed, kes na ja täidab antud lubadusi. “
ostsid odavamalt ja müüsid kallimalt. Nimetati seda mittetöiseks tuluks, mis ei olnud aktsepteeritav. *SORVVO sotsialistliku omandi riisumise vastu
Tänapäeval on see täiesti normaalne äritegevus, võitlemise osakond

arvestatud."

Wiru Auto on Renault´, Nissani ja
Peugeot´ esindus Lääne-Virumaal.

–

järjepidevus.“Ja

–

-

-

Asutamine: 29. mail 2001. a
Töötajad: 18
Käive (2015): 4 394 950 €
Bilansimaht (2015): 1 958 627€
Tiitlid: 2008. ja 2011. a Nissani parim
diiler Baltikumis
2015. a Baltikumi parim Nissani diagnostik
töötab Wiru Autos
Aadress: Lääne-Virumaa, Rakvere,
Kreutzwaldi tn 7, 44314
Koduleht: www.wiruauto.ee

Mopeedid, rollerid, ATV-d, krossikad, jalgrattad (meestele, naistele, lastele). Hooldus, varuosad, remont 53 415 771
Kasutatud mopeedide, rollerite, ATV-de, jalgrataste ost-müük
-

WIRU AUTO 15 AASTAT 5
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NISSAN

Innovation

that excites

WIRU AUTO

•

<QÜI

Wiru Auto OÜ

Wiru Auto

Kreutzwaldi 7, Rakvere
tel 329 5560
www.wiruauto.ee

Pildid on illustreeriva tähendusega. Pakkumised kehtivad kuni autosid jätkub.

AN
ERIPAKKUMISED
MEIE SÜNNIPÄEVA
PUHUL!
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silberauto.ee

NÜÜD
ON ÕIGE AEG

TEHA AUTO SUVEKS KORDA SILBERAUTO
EESTI ESINDUSTES

Tänavakauplejad saavad
soetada e-pileti
Kunda linnas muudeti
saabuva suvehooaja eel
tänavakaubanduse
müügikorda ning müügipiletite süsteemi ja hindasid.

−25%
−20%

HOOLDUSTÖÖ

dega.

Elektroonilise

pileti

soetamiseks tuleb esmalt tasuda linnavalitsuse arveldusposti teel taotlus. Kolme töö-

päeva jooksul edastatakse pilet taotleja e-postkasti.

TurguKundas ei ole, mistõttu
peavad kõik kaubelda soovi-

Järelevalveametnik leidis, et
e-pileti võimalus hõlbustab

jad tegema seda linnavalitsu-

parandas piletite kättesaadavust. Linna järelevalveamet-

ennekõike kaugemalt kauple-

has. ..Peamiselt kaubeldakse

nik Tiit Jõgi nentis, et eelmine
müügikord oli väga ammu
vastu võetud ning vajas see-

on

ma tulijate elu. ..Laupäeviti
vallavalitsus kinni. Nüüd

Konsumi kaupluse juures oleval platsil, mujal mitte," sõnas Jõgi. Erandjuhtudel, näiteks laatade ajal, lubatakse

Liisi Kanna

ajastas müügipiletite hinnad,

kontole

müügipileti

kusid paljud pensionärid seadust," tõdes Jõgi. „Las nad
müüvad enda kasvatatud ja
korjatud kaupa nii. et seadusega vastuollu ei lähe.
Lisaks pensionäridele vabastatakse müügipileti kohustusest ka Kunda linna registreeritud õpilasfirmad.

Kunda Linnavolikogu kaas-

VARUOSAD

malik taotleda ka elektroonilist pileti. Sularaha kõrval
saab tasuda ka pangaülekan-

hind

ning seejärel saata elektron-

ei pea inimesed spetsiaalselt

tööpäeval piletit ostma tule-

ma, vaid saavad selle elektpärast uuendust.
Nädala- ja kuupileti maksurooniliselt tellida."
mus tõusis vastavalt 12 ja 25 Tema sõnul on vahel esineeuro peale. „Vanad hinnad nud olukordi, kus kauplejad
olid kroonidest ümber arvupõhjendavadki pileti puudutatud,“ põhjendas Jõgi.
mist sellega, et müügipäeval

Valikusse lisandus ka päevapilet, mille hinnaks on kaubagrupist olenemata 3 eurot.
„See on praktiline. Mul tekkis

ammu küsimus, miks päevapiletit ei ole. Neid pole jupalju, kes kogu nädala müük-

sid,“ arutles järelvalveamet-

ei olnud selle soetamiseks
võimalust.„Ka eelmisel näda-

sega kooskõlastatud asuko-

kaupa müütada ka mujal.

Jõgi sõnul argipäevadel Kundas palju tänavakauplejaid ei
ole. ..Igapäevaselt on kaks-

kolm inimest, laupäeval tuleb
rohkem. "Elooajati müüakse

aia- ja metsasaaduseid, aga
FIEd,
käivad võetud
ka näiteks
määruses
sisalkes
pilet
lal oli
veel neid,
kellel
järgi
Uue
määruse
võivad
dub ka säte,
on
seente, marjade, teisteaia- ja
pensionärid, kes rahvastikuriidekaupu

pakuvad."

Vastu

puudus."

registri põhjal

Kunda linna

mille

järgi

metsasaaduste ning muude

elanikud on, oma aiasaaduesemete kokkuost transporseid ning metsast korjatud divahendiga lubatud ainult

marju-seeni ausad,

müüa

tita.

..Olgem

varem

pile-

ilma

rik-

nik.

Kunda Linnavalitsuse loal.

Lisaks paberkandjal olevale
müügipiletile on nüüd või-

Koolid palkavad taas koristajad
USALDA OMA CITROËN EKSPERTIDELE!
Varuosade allahindlused arvestatakse Citroën hooldus-ja remonttööde varuosadele
letihinnast. Soodustused ei lisandu juba eelnevatele allahindlustele.

Pakkumine kehtib 22.06.2016

Rakvere linnavolikogu otsustas uuest õppeaastast mitte
sisse osta koristus- ja puhastusteenust Rakvere koolidesse, mis tähendab, et linna haridusasutused võtavad koristajad taas oma palgale.
Veel kümmekond aastat tagasi olid „koolitädid“ tavaline
nähtus ja paiguti oli koristajaid ametis ka rohkem, kui tegelikult vaja. Siis tehti otsus,
et kulude kokkuhoiuks haka-

takse koristusteenust erafirja esialgu
ostma,
madelt
sisseraha
aitaski
kokku
hoida.
Kokkuhoiu kõrval ilmnesidka

CREATIVE TECHNOLOGIE

see

probleemid: lepingud

Silberauto Eesti AS esindused:

Rakvere, Haljala tee 1, tel 660 0152 Jõhvi, Jaama 42a, 611 9733

määra-

ristusvajadus, ning sellisteks

puhkudeks pidi alati sõlmima
eraldi kokkuleppe koristusfir-

ma juhtidega. Samuti ei saanud koolid kaasa rääkida personalipoliitikas teenust sattus osutama ka selliseid inimesi, kes oma käitumise ja
-

kommetega haridustemplitesse ei sobinud.
Tänavu augustis lõpeb koristusteenuse sisseostu viimase
lepingu tähtaeg ja linn pidi
volikogu tahte põhjal otsustama, kuidas edasi. Volikogu ridadesse kuuluv
Rakvere
Reaalgümnaasiumi direktor

sid ära küll kindlad tööajad ja Martti Marksoo märkis, et pi-kohustused, aga koolides gem eelistaksid tema ja tema
juhtub ikka, et
või teises kolleegid koristajad taas kooli
kohas tekib ettenägemata ko- palgale võtta ning loobuda

„Mis rahasse puutub, siis arpraegusnäitavad,
vutusedkas
pidadaetkoristajat
vahet,
kooli palgal või osta teenust,"
tes

oludes

pole

enam

suurt

lausus ta. „Töö parema organiseerimise huvides tahaksin
ma aga, et koristajad oleksid
ikka oma maja inimesed."
Arusaam, et kõik põhitegemittepuutuvad

teenu-

sed tuleb sisse osta, muutunud või muutumas ka teisvusse

on

tes ametiasutustes.
mõnda aega ka Rakvere
Näiteks
Spordikeskus,kuid on praekasutas

seid

guseks

koristusfirma

teenu-

sellest loobunud ning

võtnud koristajad tagasi

oma

palgale.

ühes

sisseostetavast teenusest.

Aivar Ojaperv

MUST KROONIKA

LIIKLUSÕNNETUS
18. mail kella 17.25 paiku
toimus
liiklusõnnetus
Kunda linnas Jaama tänaval, kus 9-aastane poiss

väljus jalgrattal maja nurga tagant ning märkas vasakult lähenevat sõiduautot Audi 80, mida juhtis
71 aastane mees. Jalgrattur püüdis

sõidukile otsa-

sõitu vältida ja pidurdas
järsult, mille tulemusel
paiskus ta üle jalgratta
juhtraua vastu Audi esik-

laasi. Jalgrattur toimetati

Halbade kavatsustega
patsient on meediku proovikivi

res Karja tänaval murti
sisse garaazhiboksi ja varastati tööriistu. Kahju on
kokku 2020 eurot. Politsei
pidas kahtlustatavatena

Kaius Mölder

kata. Politseistatistika näitab, et avalikus kohas varastatud

vähendada selliste olukorda-

ratastest iga viies on lukustamata

kiirabi peaarst.
Kiirabitöötajad teevad aktiivselt koostööd politseiga. Enamik patsiente, kes politseile
üle antakse, ei ole agressiivsed. Isikud on reeglina joobes
ja politseipoolset abi vajatakse nende kainestusmajja või
mõnda muusse ohutusse

spetsiifika selline, kuhu on
stress ja ärevus sisse kirjuta-

tud, sest meedikuid keegi hea
tuju ja toredate mõtetega välja ei kutsu.

Ootamatusteks valmis
Agressioon võib olla kas pla-

neeritud või ootamatu. Kui

on

tegemist
peretüli või baarikaklusega,
on koos palju inimesi,

kus

võib olukord het-

se kogufrustratsioon välja
elada kiirabitöötaja peal.

muutuda. Samas esineb
ka üsna ootamatuid rünnakuid. Näiteks lähedase inime-

se surma

või ebaõnnestunud

raviprotseduuri

tõttu võidak-

Pole harvad ka

juhud,

näiteks avariipaigal

KEHALINE

püütakse
davõrd,
Koostöös
etpolitseiga
lasi meditsiinitöötaja
vastu
rusikad
käiku.

gituna on nende käitumine
Adlase sõnul on kiirabi töö

rell,

ning

ettearvamatud ja stressist tin-

vägagi irratsionaalne," jätkas

kega

ketaslõikur

ralikuks rüseluseks. Kannatanu kosus peale päästmist se-

Tallinna Kiirabi peaarsti Raul

kinni kaks meest.
12. mail teatati, et Rakveres Pikal tänaval murti
sisse puidutöökotta ja varastati puurpink, elektritmuud vara. Kahju kokku
on 1695 eurot.

natanuks on laps. „Ka lapsevanemad on teinekord väga

väärtuses jalgrattaid. Küllap on see number tegelikult
suurem, sest osa kannatanuid ei kirjuta politseile avaldust.
Põhjuseks võib olla see. et ratas ei olnud piisavalt väärtuslik
või hinnatakse lootust politsei abiga ratas kätte saada väikeseks. Teatamata jätmine võib tulenedaka sellest, et ise oldi
või peeti end süüdi.
Linnapiirkonnas varastatakse rattaid rohkem kui maal, sest
sageli tekib vargal idee võõra rattaga minema sõita üpris juhuslikult. Seega võib poe ette või trepikotta jäetud lukustamata jalgratast nimetada soodsaks tingimuseks. Rattavargal
ei pruugi hommikul veel endalegi teada olla, kuidas lukustamata ratas ligipääsetavas kohas võib teda ahvatlema haeuro

valatak-

18. mail teatati, et Kadri-

17. mail teatati, et Tapal
Põllu tänaval asuva maja
koridorist varastati jalgratas. Kahju on 350 eurot.
13. mail teatati, et Rakve-

nis on vaidkorraks poes käia.
Statistika näitab, et Eestis varastatakse igal aastal miljoni

harvad juhtumid, kus
neid füüsiliseltrünnatakse.

VARGUSED

kus

hakkavad

VÄÄRKOHTLEMINE

raskelt

12. mail rünnati Rakveres
Pika
tänava korteris
38-aastast naist. Politseile
on teo võimalik toimepa-

tama. mida tohib teha ja mida mitte, segades sel moel

nija
teada.

Sarnased situatsioonid leianing
olukordadega,
kuspuhul
kanvad aset
elustamiste

nu

viga

saanud kannata-

sõbradvõi lähedased õpe-

Vargad himustavad jalgrattaid
sei kutsub inimesi jalgrattaid lukustama, isegi siis, kui plaa-

enamik on rahulikud
abivajajad, siis tuleb etsõimuga, kus
ja pole
te
se ka
üleolukordi,
meditsiinitöötajad

MÕNE REAGA

Kevadel on tavapärane, et liiklusesse lisandub üha enam
jalgrattureid. See hoogustab ka kaherattaliste vargusi. Polit-

Kiirabitöötajatel tuleb
igapäevaselt kokku
puutuda kümnete patsientidega. Kui valdav

Rakvere haiglasse tervisekontrolli.

na vallas Loobu külas
murti sisse eramajja ja
varastati võsalõikur, soojaveeboiler ning akutrell.
Kahju on 360 eurot.
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de

tekkimise võimalus miini-

Rakvere politseijaoskonna menetlusteenistuse vanem Key

õppusi,kuidas

saada hakka-

kust rattaid kõige enam varastataks. Ta ütles, et käesoleval

agressiivsete patsientide-

aastal on Ida prefektuuri territooriumil registreeritud 25
jalgrattavarguse juhtumit, sealhulgas Lääne-Virumaal ka-

ma

ga.

Adlas pidas professionaal-

heksa.

tu.

siis, kui see jääb järelevalveta lühikeseks ajaks. Luku kinnitamisel tuleks jälgida, et see ei jääks ainult kodarate ümber,
vaid läbiks kindlasti ka ratta raami," ütles Paju. Ta lisas, et
turvalisem on ratast lukustada nendesse kohtadesse, kus lii-

kavatsustega patsientide
Paljusid
hoida

valitseb

ilmselge

kuri loom või inimene,
rünne, agressioon või ähvartaganeb
dus
siis siis
kiirabi
saab viga,
on jälle
üks pat-ja
sient juures," selgitas peaarst.
kutsub

-

abi.

Kui

kiirabitöötaja

et esineb siiski juhtumeid, kus meedik on vigas-

Ta

tõdes,

vas-

olukordi saab ära

kogemustele

des. Näiteks võib

tugine-

protseduure

teha nii, et teised inimesed

seda ei näe. Vahel aitab lihtne

vestlus lähedastega või psühhoteraapia. Patsiendiabista-

mine
ning
alt

on

siiski prioriteediks

kui olukord

väljumas,

on

kontrolli

siis kaasatakse

teine kiirabibrigaad või polit-

sei.
tada saanud. Meedikute töövahendite hul-

Kogemused aitavad
päästeoperatsiooni,
kus
Peaarst
meenutas
üht
meretransportivasse paati sattus

üks kannatanu

kiirabitöötaja-

ga kõrvuti ning seal läks

kor-

ka

ei

kuulu taserid,kummi-

nuiad ega muud vahendid,
millega
„Meie

rünnakuid

relvadeks

on

tõrjuda.
jätkuvalt

professionaalsus, kogemused
ja ettenägemisvõime," võttis
peaarst

väljaõppinud kiirabitöötajate

Paju nentis, et Lääne-Virumaal ei ole välja kujunenud kohti,

set väljaõpet ja stressitaluvust
põhilisteks relvadeks halbade

Adlas tõmbas paralleeli kiirabitöö ja sõjameditsiini vahele. „Meedik üldjuhul ei tegutse ohupiirkonnas. Kui sündoht

-

mumini.
Meedikute hulgas viiakse läbi

kohta toimetamiseks.

muskohal

seega annab rattaomanike usaldus juhuvarastelepalju võimalusi.

„Vähim, mida omanik ratta kaitseks teha saab, on muretseda töökindel ja kvaliteetne rattalukk ning lukustada ratas ka

gub palju rahvast ja suur kasu on valvekaamerate olemas-

olust. Nii ei ole varastel võimalik märkamatult tegutseda ja
tänu salvestistele on võimalik nad hiljem kindlaks teha.
Politsei soovitab jalgrattaomanikel oma ratta seerianumber
üles kirjutada ning võimalusel oma vara pildistada. Varguse
korral on seda hiljem kergem ära tunda ja omanikuks olemist tõestada.
Siinkohal on oluline politseile avalduse tegemine, sest muidu võibki ratas avastamise korral uuele omanikule jääda.

Samuti on võimalik oma vara jalgrattaregistris Bike-ID tasuta registreerida.

Lisaks saab suurematest rattakauplustest ja interneti teel
soetada turvamärgistuse komplekti. Viimane on küll tasuline. kuid tänu sellele on varastatud ratast kergem tuvastada.

teema kokku.

Kaius Mölder

tegevust.

GLASAKEN
cihuudl
Me- aywtastajm&

Ainult meil

Pidevalt müügil rikkalik valik heas korras kasutatud
murutraktoreid, muruniidukeid, trimmereid, võsalõikureid

ning mootorsaage Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodalt müügil uued SIIGA

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
kvaliteetsed Nordic seeria välisuksed

2

raiderid, muruniidukid, trimmerid, lõikurid,
oksapurustajad ja akutooted.
Asume Rakvere v. Sireli tee 3 (Tapa tee ristis).
Tel. 5037729, 3224174, WWW.saed.ee

2 nädalat

akende

valmimine
Ainult meil 30%

w
,

sissemaks
Ainult meil

Oh

kaasa kingitus

v GLASAKEN

cgr paintwork

■

■

p

1

re: Võidu 97

■*

i

:-R 9-17
ere@glasaken.ee
6014195
r ob: 5373 1614

r

■

■

■

puidust siseuksed ai 83 €
Värvimine
valged profiiluksed ai 70 €
1 Slml " e
valged sileuksed ai 60 €
lakkimine
välisuksed ai 250 €
laudisega välisuksed ai 172 €

J*

...

Kõik hinnad koos lengidega.
OÜ UKSEKESKUS
RAKVERE, Narva tn 38B

Tel 5346 1941,510 9092; fax 325 1561

glasaken.ee

ravextrans@hot.ee, uksekeskus@uksekeskus.ee

www.uksekeskus.ee

•

'

Täislahendused Teie autovärvile!
Pikk tn 63A, Rakvere, E-R9-17, L 10-14
Tel 53 854 441
autovärvide segamine
(k.a. aerosoolpudelisse)

eeltööks vajalikud materjalid
kvaliteetne Meguiars
/
autokeemia

A

Tule tutvuma!

(N-

H

$
sP

A
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Linnaosavanemad pidasid pidu

■LOSSMANNI
AUTOKOOL
Rägavere 22, Rakvere
B-KATEGOORIA KURSUSED
25. mai-4.juuli (õppetöö E-K)
16.juuni-21.juuli (õppetööT-N)
Info tel 5269 473 Hillar Rossmann ja Hillar.Rossmann@mail.ee

Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

OÜ Autosõit

Ohutu sõidu kool

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

Kõiki kategooriad saab õppida
ka VENE KEELES!

010
•

Rakvere, Posti 25. Info ja registreerimine
tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee
www.e-autokool.ee

C- ja CE-kategooria koolitus algab 13.06 kell 18.00
B-kategooria koolitus algab 07.06 kell 18.00
D-kategooria (buss) koolitus algab 06.07 kell 18.00
A-kategooria koolitus algab 20.05 kell 18.00
T-kategooria (traktor) koolitus algab 09.08 kell 18.00
*

•

*

•

siis

1

••

voli-

suureks missiooniks oli linna-

osadesse

mees Toomas Varek. Linna-

mänguväljakute

ra-

jamine.

pea andis üle tänukirju aastatepikkuse silmapaistva töö
eest, tänatud said seltsi esimene juht Ülle Gaver, Kunnar
Jalganen, Zoja Dudar ja juhatuse praegune esimees Karl
Mäesepp. Kõigist linnaosavanematest on oma linnaosa

Ülle

kindlasti tegutsenud Lennuki

linnaosa vanem Zoja Dudar,
rõhutas Juhkami.

Majaomanike selts seab ametisse Rakvere 19 linnaosa va-

vanemad on inimesed, kelle
juurde naabrid tulevad oma

Rakvere

aegu. Eriti sooja sõnaga tuletas ta meelde koostööd Peep

Linnapea ja volikogu esimees tänasid usinat linnaosavanemat
Zoja Dudarit.

Vassiljeviga,

Foto: Maris Marko

formatsiooni küsima. Samuti
oleme linnavalitsuse paremaks käeks, alati valmis koostööd tegema. 11
osavanemad ehk enim silma
jäänud jõuluajal kommikottidega ringi liikumas, aga aastate jooksul on ühisaktsioonidena linna istutatud ka palju

osades talgutöid.
Seltsi esimene esimees Ülle
Gaver meenutas seltsi asutamist; Alguse sai selts tegelikult sellest, et erastamise ajal

taheti kõiki elamukmnte
uuesti mõõdistama hakata,
olenemata

sellest,

et need

olid juba mõõdistatud

berid

sellega

korras.

puid ning korraldatud linna-

muredega,tulevad nõu ja in-

on

Seltsil olnud

rohkem ja vähem aktiivseid

Laiemale üldsusele on linna-

inimeste

Gaveri sõnul

Majaomanike

heaolu nimel kõige rohkem

kokku järgnevalt: Linnaosa-

Ülevaatus

alguses

lausa alternatiiviks.
Seltsi esimesed tugisambad
olid Jaadla jaGaver, veidi hiljem liitus ka Mäesepp, kelle

kogule

funktsiooni võttis Mäesepp

•

meenutuste

Toomas Vareki
kohaselt oli selts

kel Juhkami ja volikogu esi-

Nende

kui

läkski.

Nii

tama kutsutud kõik linnaosavanemad, külalistena võtsid
sõna Rakvere linnapea Mih-

nemad.

vaja.

teinegi

tekkis

soovitas Jaadla majaomanikel
ühineda ja selts moodustada.

Seltsi sünnipäeva olid tähis-

RAKVERES

1

saiomasaadetud,
kuhu
kiri
Saime
tahtmise.
probleem,
Aga

Maris Marko

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

B>kat 27.05 ja 15.06
B>kat e-õpe 26.05 ja 16.06
A. Al. A2. AM. BE. C. CE
koolitusega võib alustada igal ajal

raametisse Andres Jaadla jutule. Tema soovitas allkirju
koguda ja vastu hakata. Allkirju kogunes mitu tuhat ja

Rakvere Majaomanike
Selts tähistas sel nädalal oma 20. sünnipäeva
piduliku koosolekuga
Targas Majas.

nõus

ja

Mina

ja

pa-

na suhtles

kes abilinnapea-

linnaosavanema-

tega väga tihedalt. Teda huvitas meie arvamus, ütles Gaver, märkides, et ka täna liigub asi tõusuteel.
Teisipäeval toimunud pidulikul koosolekul teatati ka

ühest muudatusest: Paemurru linnaosa vanem on nüüdsest Riina

Arpo.

polnud

läksin linnava-

Sundasendid ja-liigutused põhjustavad haigestumisi

/T

—Pn

TEHNOÜLEVAATUS
ÜLE EESTI

Lugeja küsib: Meie ettevõttes töötavad ainult
kontoritöötajad. Midagi
ohtlikku selle tööga ei
kaasne. Miks tööinspektor meid ikka kontrollima tuleb?
Vastab

nõustamise

osakonna juhataja Rein Reisberg
Kontoritööd võivad tun-

ti võrreldes välitingimustes

Päikese 3, tel 322 3290, E-R 9-18, L 9-14

tehtava füüsilise tööga. See

on aga

mulje

petlik.

Tööõn-

netusi juhtub kontorites ja
nende õnnetuste arv küündib
aastas sajani. Ligikaudu veerand nendest on raskete taga-

A-Ülevaatus punktid mujal Eestis:

ka

Tallinn, Rae vald, Maardu, Tartu, Räpina

/A-Ülevaatus

-

,

RAKVERE ÜLEVAATUS

www.a-ulevaatus.ee

järgedega.

juhtub

dasendid ja -liigutused. Pal-

savalt tähelepanu. Seepärast

jud kontoritöö tajad on tund-

peavadki tööinspektorid neid

nud valu või ebamugavus-

lihtsaid tõsiasju meelde tule-

õnnetusi ka kontoriseadmete

tunnet

kasutamisel.
Hoopis suurem probleem on
kontoritööde puhul seotud
töötervishoiuga. Hädad teki-

randme tes.
Moodsa aja häda on nutikael,
mida põhjustab pea liigne ettepoole kallutamine. Täiskas-

Ka kontoris juhtuvaid tööõnnetusi on võimalik ennetada,

vad pika ajajooksul ning neid

vanud inimese pea kaalub

töökohtade

ei seostatagi tööga.
Väga oluline on tagada, et inimesed saaksid töötada nii, et
kael ei jääks kangeks ja silma-

umbes 4-5 kilogrammi. Normaalse füsioloogilise peahoi-

nägemine ei saaks kahjusta-

liigset koormust ei teki. Pead

da. Inimese keha ei ole loodud arvuti taga pikalt istuma
ja silmad väsivad pikaajalisest ja pingsast ekraani jälgimisest. Asjata ei räägita, et iga
45 minuti tagant tuleb teha
puhkepaus ja silmad ekraa-

ettepoole kallutades suureneb koormus lülisambale.
Pead 15 kraadi ettepoole kallutades suureneb koormus
lülisamba kaelaosale 2,5 korda ning 30 kraadi ettepoole
kallutades suurenebkoormus

-

Tööinspektsiooni

töökeskkonna

või komistades
kipsis käe
või jalaga on inimesed kaua
töölt eemal. Samas juhtub

Enamik õnnetusi

liikumisel libisedes

*

*

PUITBRIKETT KANDILINE, HELE 0,960t 130 €/alus
1 Okg 1,40 €/pk Jj5e€/pk
TURBABRIKETT 0,940t 110 €/alus JJ5flÖ€/alus
pakk 1,40 €/pk jjse^Tpk
KÜTTEGRAANUL 0,840t 145 €/alus J6ftÖÖ€/alus
kott 1 5kg 2,70 €
TEL 32 51 101
NB! Hinnad kehtivad kuni 31.07.16

Narva tn 17, Rakvere

ja

de puhul on lülisammas har-

junud seda tööd tegema ning

juba 4 korda.

Tööga seotud haigestumiste

Tihtipeale jäävad tööandjale

puhul on kolme kõige enam

sellised probleemid

levinud põhjuse hulgas sun-

mata või ei pöörata neile pii-

J507ö5€/alus

www.algaveod.ee
Tööaeg: 01.05-31

kaelas

nist eemale suunata.

Rakvere Küttelaos hinnad sulavad!
*

õlgades,

□

o

märka-

tama.

märkides

ära

trepid,

kinnita-

des juhtmed ja juhendades

inimesi korrektselt.

Kontori-

puhul pööravad

tööinspektorid suuremat tähelepanu pigem töötervis-

hoiule ja nende tähelepane-

kud

ning ettepanekud

töö-

keskkonna muutmiseks või-

maldavad ennetada terviseSee on kasulik nii

kahjustusi.

töötajale,

kes ei pea tööd te-

oma tervisepärast muret-

sema, kui ka
hes

tööandjale,

kelle

töötajad suudavad rohkem
panustada. Ära jäävad ka tööõnnetuste ja haigestumistega

seotud kulud.

TÖÖ/KOOLITUS

Kuulutaja reede, 20. mai 2016
PAK U N TÖÖD

OTSI N TÖÖD

Rakweld OÜ otsib alumiiniumkeevitajat. Kohapeal
on võimalus oskusi lihvida.
Tel 5666 9401
Vajan saemeest (võsalõikus). Minu varustus. Soovitav
B-kat. juhiluba. Rakverest või
lähiümbrusest. Tel 5673 5648
•

•

Pakkuda tööd meesterahvale maja- ja aiapidamistöödel. Eramu asub Haljalas
Veskijärve tänaval. Kontakt
•

47 a keskeriharid. energiline
tehnikaga tuttav mees otsib
sügisest või ka varem norm.
tööajaga tööd Rakveres või
se ll e läh e d a l ( k oos norm
t ö ö t a s u g a ) C V-g a s a a b
tutvuda CV-keskuse lehel nr.
487348. Tööle asumise aeg
kokkuleppel. Tel 5663 7200
Otsin lisatööd. Tel 5630 2054
•

•

K OOL I T US

5044 344

Raum OÜ otsib tõstukijuhti,
töö vahetustega, asukoht Rakvere Tootmise 6. Tel 5156 342
Vajan abimeest
majapidamistöödel. Tasu
kokkuleppel. Tel 32 43 511
Otsin paekiviseina ladujat.
Tel 5226 509
Vajatakse töölist, kes niidaks haljasalasid. Asukoht
Mõdriku küla Vinni vallas.
•

•

Rakvere JK Tarvas ootab
trenni 2007. 2010. a sündinud poisse ja tüdrukuid. Tel
5343 4875 jktarvas@jktarvas.
ee
•

–

•

www.kuulutaja.ee

•

Murutraktor on olemas. Tel
5025 390

Katela saekaater otsib
tööjõudu. Info tel 5048 960
või katelapuit@gmail.com
•

O t s i me t ore d a t
j a r õõ msamee l se t
kli en di t een i n d a j a t j a
koristajat uude söögikohta
R a k veres T sen t rum i
hoones. Asjaga on kiire.
Ka u k a a s i a š a š l õ kk . C V
saata kaukaasiagrill@hot.
ee v õi t u ll a k o h a p ea l e
Aluvere. Tel 5896 4101
•

Vii n i s t u rannares t o
pakub suvehooajaks tööd
kokkadele ja kelneritelee ttek a n d j at e l e
K andi d e er i m i s eks
saada sooviavaldus ja CV
aadressile rannaresto@
viinistu.ee või helista 53
•

.

-

736 446
K Ü p a k u b t ööd
hoovikoristajale. Info tel.
•

5858 5726

Pakumetööd puhastusteenindajatele Rakveres. (osalise tööajaga ja graafiku alusel).
Kontakttel. 5259495
O Ü R a k veres va j a b
p a g ar i t oo d e t e p a kki j a t ,
osalise tööajaga, öötöö. Tel
5309 0357
V a j a t a k se C , E k a t .
autojuhti. Nõutav autojuhi
ametikoolitus. Tel 5305 2600
Võtame tööle C-, E-kat.
•

•

•

-

-

•

autojuhi. Kindel marsruut
EST-SWED-LV-EST, stabiilne
töö, kindel palk. Tel 5061 861
Va j a t a k s e s i s e r i i k l i k e
vedude autojuhti (C-, E-kat),
k o k ku l e pp e l v õ i m a l i k k a
osaline tööaeg. Info 5165 212
•

Pakun tööd taksojuhile. Tel
5192 0899
Lüpsja jakarjak on oodatud
t ööl e Lää ne Vi rumaa l
tegutsevasse farmi. Tel 5242
139, 5187 282
•

•

-

LO E
kuulutajat

INTERNETIS
www.kuulutaja.ee
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Lambafestivalist kasvas välja
mastaapne maaelufestival
28. mail toimub Sõmerul
maaelufestival. Roheuulits, ponikaarik, miniloomaaed, lambaoksjon ja
vasikanime konkurss
ning kogu päeva vältav
kultuuriprogramm pakuvad lustimist nii suurtele kui väikestele.

tevõtete ja põllumajandus-

tehnika paraadiga. ..Rongkäik
algab Sõmeru puiestee otsast
ja seda on mõistlik vaadata
alevi keskelt, - teavitas Sim’

kin.

Roheuulits
aiapidajate rõõmuks
Laada-ala algab roheuulitsaga. kuhu on välja pandud
kõik aiandusega seonduv.
Käes on sirelite õitseaeg ning

värsket välismaist kraami, kui
kodumaine ületalve hästi säiPõnevat söögipoolist paku-

sasti kartnud. „Sel aastal aga
tuleb Wile Alpaka farm Türi
vallast, kelle loomad ei karda,
sest elavad kodus treileris,

naspetsialist

vad

farmer tuleb selle-

Maia

Simkin.

„Inju Graanul OÜ pakub aga
allapanu- ja multšimaterjali.”

linud.”
laadalistele

Ida-Viru

likust põllumajandustoodan-

Lammaste

gust barbecue-roogasid.

väljas Rägavere mõis, kes

Eksponeeritakse nii suuri kui

..Ilma maaettevõtjateta puu-

väikeseid kodu- ja põllumajandusloomi

duks elu maal,” ütles Maia

Näiteks OÜ Lahe Maamees

Simkin. Ettevõtlusalal tutvustab oma tegevust laenuühistu. Väljas on tehnika ,.raskekahurvägi” alates traktoritest
ja lõpetades sõnnikulaoturitega. Üles pannakse Virumaa

sima hakatakse. „Paar kuud
tagasi ilmavalgust näinud va-

Juhani Puukool tuleb festiva-

on kohalike

mitukümmend

Grupp Rakverest
sid.Plantest
maalt
haruldasi
taimeliike.
püsikuid

ning

Elise

..Aiataimed

aed

Järva-

vajavad eluspüsimiseks ka rammusat mulda.

pereüritusele, siis peavad lap-

sed saama seda melu ka nautida,” leidis Maia Simkin. Fes-

temaatilisi filme.
farmerite too-

ajaks

rääkides märkis
Simkin. et loos maksab küll 3
Õnneloosist

eurot, kuid see-eest on festi-

valile sissepääs tasuta. „Aga

Linnaorkester, Uhtna Pasunakoor ja Sõmeru valla taidlejad. Kell 13 astub suurel laval üles ansambel Justament.

auhinnad on kobedad ja keegi ju sunni loosi võtma. Loei

terii tulu läheb ürituse korral-

duskulude katteks.”

Maia Simkin rõhutas, et vältimaksloomade

närvilisust, ei

soovitav koeri laadale
kaasa võtta.
ole

„Vabalavale

ootame

noori

muusikuid, kes tahavad ennast näidata,” teavitas Maia
Simkin. „Muusik, kes mõnd
pilli hästi mängib, võib mütsi
maha panna ja nõnda veidi
raha teenida. Aga sellisel ju-

Maaelufestival algab kell 10
kestab kella 18ni. Üritus

ning

alkoholivaba ning kõigile
külastajatele tasuta.
on

HOOLITSE PUIDU EEST!

mastavad lustida ja on meelilapsed neile
tatud.kui
täheleka
Rannarantšo
inimlooma-

kapsaid
kartuleid,
mulluseid
säilituskohad,
ja
porgandeid.
„Kellel
head
mõni

ja

on

on

Kauem kui tunniks
last
aga hoiule eivõeta.

ga festivalile ja ootab endale

dang; singid, vorstid, toores
liha jaköögivili.
Maia Simkin rõhutas, et talutootjad võtku julgelt kaasa
õungi keldrinurgas. Ei pea ju
kevadel ostma poest kallist

ja kitsedega

ajaks on
lapse
paigutada
lastehoid,
tivalil
kuhu
saab.
suutehingute
tegemise

remate

sikas tuleb koos veise-emme-

mat nime. Kaarli farm toob
aga festivalile vasikad, kes ar-

kaasa

jonile läinud väga odava alg-

hinnaga. „Ei tohi ülevoolavalt
hasarti minna,” ütles ta.
..Möödunud aastal pidi üks
härra oksjonipidajatele jäära

osa atraktsioonidest.

„Kui vanemad tulevad lastega

veab kohale veise koos vasikaga, kellele ühiselt nime ot-

näidatakse

Tegutseb piimabaar jamüügil

trei-

leriga ning alpakad tunnevad
ringi sõites end kui kodus.”

Põllumehed tutvustavad
maaettevõtlust

ja farmerid loomi

sama

Kutsehariduskeskuse noored
kokad, kes valmistavad koha-

vasikanime konkursil ilusai-

uut sorti lillede kuninganna-

multifilmituba on ainult üks

valil tihe. Esinevad Rakvere

Väga kasulik toit on neile Vermi kompost, mis valmistatud
sõnniku- ja vihmaussidest.”
teavitas aednik ja keskkon-

eriti palju tegemist. Suusa-

jäära.
Simkini sõnul olevat tõujäärad möödunud aastatel oks-

Kultuuriprogramm on festiFoto: arhiiv

hul

hüppe Marumägi, maadlusmatt koos maadlejatega ja

Kultuuriprogramm,
õnneloos ja lastehoid

Põllumeeste Liidu telk, kus

toob

maalammast.

pool ei tahtnud loomast midagi kuulda.”

festivalilt võib selle suursuguse aiaehte enda koduaeda
mõis
Mädapea
soetada.
müüb Lätist pärit sireleid.
lile rikkaliku suvelilleamplite
valikuga. Põltsamaa Roosiaed

Lastel on festivalil sel aastal

ametlikult tunnusta-

Kihnu

tagastama, kuna tema teine

nud korraldajad uneski näha,
et ajapikku kasvab üritusest

Festivalile antakse avalöök et-

näitab

te kõrval lambaoksjonile tõu-

lambafestival toimus, ei osa-

sile. et promoda elu maal. -’

peab ta olema tõesti
muusik, keda on meeldiv
kuulata.”

Mäehansu talu toob tallekes-

Maaelufestivali ..vedur”. Sõmeru valla keskkonnaspetsialist Maia Simkin rääkis, et kui
neli aastat tagasi esimene

kasvatajatele võimaluse tulla
oma väikefirmaga laadaplat-

50 lammast
ja pakub toidutelgis lambasuppi. Mikkeni lambatalu
tud

Ülle Kask

välja hoopis mastaapsem maaelu tutvustav festival. „Anname kõigile taime- ja looma-

toob pügamisele

panu

pööravad.”

aia

Näha

saab

pisiasukaid

Eksootilisematest loomadest
tuuakse väljanäitusele õrnad

ehk

arad

alpakad.

Maia Simkin

rääkis, et eelmistel kordadel
need loomakesed hirmon

\

(zäfi) Kõigest puhtaks!

~^|

KAITSE PUITPINDU TEKNOS WOODEX
PUIDUVIIMISTLUSSARJAGA

TOOTESEERIA MAJADELE, TERRASSIDELE,
PAADISILDADELE, AIAMÖÖBLILE JA TEISTELE
PUITPINDADELE. KESKKONNASÕBRALIK,
ILMASTIKUKINDEL JA TÕHUS.

•

Puhastusvahendid koju ja kontorisse

L.

E-R9-17
Laada 5, Rakvere
Tel 508 13351
www.zep.ee
*

*
,

•
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Laulukarussell tiirleb taas
seid

lahti

Muusikaõpetajad

Emumäe piirkonnaga oldi ühiselt esindatud mullusest tuttamotoga ..Päris elu on maal", kirjutab Väike-Maarja valla

peavad konkurssi
vajalikuks
Mitmed muusikaõpetajad üle
maakonna leidsid, et niisugu-

va

koduleht.

Käesoleval aastal kutsuti

tahavad

esineda

ja

on

vahel

ha võtta

eksponeerida.

Kuigi tegemist

Väike-Maarja

on võistlusega,

na välja

alustati

kontsertide sari. Enne

võistulaulmist. Võisteldi kol-

mes vanusegrupis, igast grupist pääses televisiooni kaks
lauljat. Maakondlikul tasemel
anti välja ka kolmanda koha

sed konkursi,

selgitamaks

väl-

linnas elades ilmajääd," rääkis Kesküla.

keda saata maakondlikku

vooru. Nii käivitus

Ello Odraks, kes on väga pikka aega olnud „Laulukarus-

des tuleb

selli“ maakondliku vooru kor-

na lastele

Annabel Nõmme oli sel aastal Lääne-Viru maakondlikus
eelvoorus noorim osaleja.

raldaja, rõõmustas osalejate
rohkuse ja kõrge taseme üle.
“Meie maakond on osa võtnud 13 korral. Lauljate tase
oli sel aastal eriti kõrge. Juhendajad on teinud väga

Foto:erakogu

nis laulu-ja muusikaõpetaja
Janne Fridolin Tallinnast, kes
on eeloleva noorte laulupeo

ja järjepidevat tööd,“

nentis Odraks.

Žürii otsused
ei tulnud lihtsalt

Eliste, Kaarel Part

laul-

Kurvits.

juht.

Laululapsi hindas zhürii, ku-

Hin-

hu kuulusid meie maakon-

dajate
sõnul

õpetaja ja dirigent Tiiu Tikkerber ning Rakvere muusikakooli õpetaja Darja Roditšenko. Lisaks oli komisjo-

ees

kaks
head

jat,
keda

oleks
või-

on vä-

Arutjunjan.

Nii

zhürii

liikmed

ga keeruline hinnata ühte va-

televisiooni eelvooru

saata. Seetõttu analüüsisime

kellest üks on kolme- ja teine

nii laulu valikut kui laval ole-

võetakse ühiselt ette,

et

elukeskkond oleks

nende

osa suvest. Nii Piret kui ka Mart Lankots osalevad aktiivselt

Emumäe

kogukonna tegevustes ning

seisid Salla

seltsimaja

loomise eest vanasse kauplusehoonesse, kus praeguseks on
suurem osa töid tehtud.
Messikülastajaid on raske
ühe sihtrühma alla liigitada. In-

drek Kesküla tõi näiteks välja,et tal õnnestus rääkida noore
perega, kes otsis Lääne-Virumaale kodu, kust
oleks

kui konkur-

si korraldajad tänavad kõiki

mehel

he-

võimalus käia tööl Tallinnas ja naine soovis tööd õpetajana.
Leidus ka noori suvekodu soovijaid. Samas sai vallavanem
Väike-Maarja piirkonda tutvustada kuldses eas prouale, kes

limees Ants Viermanni.

nud

nusegrupp! kuuluvaid lapsi,

palju

seotud Salla külaga. Seal taastati Pireti esivanemate talu, vana palkmaja, kus veedetakse nädalavahetused ning suurem

Karel

laululapsi, õpetajaidning

kui

Lankotsade

Hanna Marie
ja

Maal elades tuleb

„

oma kogemust, et nii linnas kui ka maal on võimalik hakkamapere elabsaada.
Tallinnas, kuid
elu on tihedalt

Kui ..Laulukarussell" eetrisse
jõuab, on meil kõigil põhjust
telerite pöialt hoida ja
oma hääl anda just nendele
lastele; Emma-Marii Köök,
Anni Marleen Saar, Ariana

kooride

plusside-

heakorrastatud ja turvaline."
Emumäe piirkonna esindajatena osalesid messil Piret ja Mart
Lankots. MartLankots ütles, et tema saab edasianda eelkõige

maakon-

kui

“Laulukarussell” sai sel tänavu 24aastaseks. Lauluvõistluse kutsusid ellu Eve Viilup ja Aarne Saluveer. Meie maakonnast
on „Laulukarusellil“ tuule tiibadesse saanud silmapaistvad lauljad Eda-Ines Etti
ja Gerli Padar

ning

pöialt hoida

laste-

üld-

nast Lehtse kooli muusika-

seitsmeaastane.
..Laulvaid
lapsi on alati hea kuulata.
Igas vanusegrupis oli rohkem

messi

olla mitmekülgne ning vastutus oma pere käekäigu eest on
suurem. Olulineonkindlasti, milline on kohalik kogukond

..Lauluka-

oma

tõi

ikka jala muruvaibale maha paned ja õhtuti Twitteri säutsude
asemel ehtsat linnulaulu kuulad, siis saad aru küll, millest

russell" juba varakevadel.
Televisiooni eelvooru-

preemia.

vallavanem Indrek Kesküla

piirkonna

üle.

nn

paljud

ja,

Emumäe

soovis müüa maha korteri Tallinnas ning kolida elamamaale.

edasi

LIHTNE JA MUGAV
JÄRELMAKS! KASUTA
VÕIMALUST!

214*100*90, m/k 73*63*90

KOMPLEKTID
nurgadiivanvoodi
280*225

799.-

nurgadiivanvoodi
320*170

739.-

250*175

220*85*90
m/k 81*80*90

3+1+1

3+1+1

545.-

nurgadiivanvoodi

569.-749.nurgadiivanvoodi
270*175

499.-

nurgadiivanvoodi
310*180

555.-

nurgadiivanvoodi

439.-

230*145

VEDRUMADRATSID
al.

al. 80*200

DIVANO

69.-

10*5876

70.- 39.230*105

389.-329.-425.166*98

230*105

170*100

319.-

KÖ GID

VO DI

al. 90*200

al. 90*200

499.-

ESIKUD

120*94

al.

98.-

al.

79.- 159.-142.110*198*36

329.-

SEKTION

305*203*53

195*90

•

190*85

•

90*200

240/180*60

240/180*60
•

tähendusga

i
l
u
s
t
r
a
v
e
299.-

159.-139.-179.-249.Rakvere Niine 4A E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 tel.: 53 031 718
215*100

pa-

ma-

võimaluse teha ühiselt maaelule reklaami japanna
inimesi mõtlema selle eelistele linnaelu ees. „Ega alati ei
olegi maal lihtsam, vaid tihti ka raskem. Kuid kui hommikul

on seeühtlasi torekevadmaakondlikku vooru korraldasid
kohalikud omavalitsu-

ri kui väikeseid lauluhuvilisi.

ja arutleda Väike-Maarja ning

tugevuste

nii

Rakvere kultuurikeskusesse
saabus sel hommikul nii suu-

messikülastajaid jahvatamaendale

käsiveskiga isikupärast kamajahu, mis soovijaile ka kaasa
kiti. Selle valmistamise käigus oli võimalik üheskoos aeg

vajalik.
konkurss
hinnatudonsaada.
SeeLapüks suurepärane võimalus,
kus lapse kui õpetaja tööd
ka

Tiia Paist

head

konkursimuljeid

lanne Fridolin.

sed
ne

lavaproovi

Tallinnas Telliskivi loomelinnakus toimus „Maale elama"
mess, kus meie maakonnast osalesid Väike-Maarja vald ja
Emumäe kogukond.
Väike-Maarja
juba kolmandat
Esimene
osales
tänavu
toimus 2013.
korda.
Koos
„Maale
elama"
mess
aastal.

mise kunsti," rääkis positiiv-

Laulukaruselli Lääne-Virumaa eelvoorus osales
44 lauluhuvilist. Kuuele
neist saab kaasa elada
sügisel algavates televisiooni eelvoorudes.

Pärast

Messil jahvatati kamajahu

on

*Pilt
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[MMM
TOIDUKAUBAD

Urn
Toodetel on muuginnrang uhe ostu kohta!

20-22.05

23-31.05

Himakapsa-suitsukana

jf*

salat

k9

m
3.88
4.88

?

Borsipohi

Pikk sai (juustuga)

kg

21 Og

HEA'
B HIND

.

HIND. ■

HEA

Ü

HIND

tst

1.58

j

■

0.44

Grillvorst Woro

voileivavorst valla

(juustuga)

(viilutatud)

500q

2409
*“0-

2.13

148
,

J

2.95 €/kg

0.S8

QP

|

0.39

r

Eesti JUUSt (viilutatud)
200g / Estover

-

2.10 €/kg

0.88

uus

ikg

4.40 €/kg

Suve

Sepik Onne

grillvorst

:TOODE

1 kg

3.28

2.2

!

Kanakoib

UUS
TUUBE

(maitsestatud)

Tuunikala tukid
Blik 185g / 130g

1 kg

2 sorti

ma

0.38

.9

”

Sealiha kansemd
j
250g / 2 sorti

Makaronid la Vina

m

400g

Šokolaad

Lihasült

kaaeelisaiake

1 kg

(2tk pakis)

100<k

57g

Seljanka pohl
1kg

0.44

0.50 €/kg.

Rullbiskuiit Roomurull
300g / Eesti Pagar

1.58

1.98

Eesti Taluvõi 82%. tsog
Piimameister Otto

1kg

PARIM HIND

[hapukoore-sibula

Piimasokolaad
Terravita, v

marinaadisllL

225g

”

\

sorti

0.6^^ PARIM HIND 3

1.18 (f;.

”

5 24 f /ka

Toiduoli

Soolakorsikudvetsky

240g / 168a.

Pentium Nippel
A.Le Coq Pre

8ilio

200g

5.2%.,0.25Lj6-pakk)

1L

•

1.79

€/l

—

4.78

'

-

-

-

O.öö

rJ

i

1.83

€/kg

Präänikud Dermba

Kaiu 5L

•

I

i

sa

1.18

W-

—

Kartulikrõpsud Gold
140g / 3 sorti jSS

Vahukomm

J*

WoogieTwist
10Og

i

D.3 6

Q.S4

8.62

8.62

”

rr

6.20 €/kg

Mustika-ounaiook
Põltsamaa

Kohviube Paulig
Arabica

7.98

8.62

Limonaad
1.5L

0.45

SiiderSomersby
(pirni) 4.5%. 6x0,33L
Tähelepanu! Tegemist on f

alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

|

6.68

28-26.85

1.84

11.38 I

C.38

--+6x0.10

€/l

4.28
€/l
2.16

+0.10

Maiapidamispab|

250ml / 2 sorti

SoftaEasy

eso

„

OSTAME RABARBERIT. 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.

100g / 2 sorti

O.itf 1

B.38

8.58

0.29€/paar

i

V

_

|fl

Kiisueine Teo

20den2 paan

Kr

HIND

8.74
Põlvikud Gamba

,

+6x0.10

Gusigeel Palmohve

2ru"i

•

M

1kg

0.30

f.

vn\

I

044

1kg

Hele olu

2.68

Viin
37,5% , 0,51
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

1kg

Sprotid õlis

0.78

lj

Oma VMOÄJil

0.38

fctTürrultiUf

Küpsised Selga
180g / 2 sorti

0

0.18
Kae akarbonaad

Foryaad

ta

Sibula grillvorst
1k 9
ML

vo

|

'

1.50€/kg

Banaan
1 kg

"*y.

■■

B.81

Valged oad Bllk (tomatikastmes)
.
400g / 240g

g

045

Q.58

.0.74.-0.20
€/k*
ai. 2.96

0.S4

4.46 €/

’

■V■■■*

Ketšup Maadlev
300g / 2 sorti Ä

0.5

Maxi Tuulaa

14 J

1.G3

*

Pulgaiaatis VaikeTorn
60g / 3 sorti
.TöA

j

0.98

*

.5

0

0.48

Keefir Genius
1 kg / 2 sorti
Valio

70 €/kg

Küpsised Maiasmokk
(marmelaadiga)
130g / 2 sorti
o£

4.46 €/

o

i

_

Q.57

V

1.3

.

/

Terp

HEA

W

Kohupiim 0,1%,
200g 2 sorti

"■

/

PD

co

(vüiutatffi})'

300g Eesti Pagar

-

;

tn
®

Rahvag
(Juustuga

8.22

Zšd
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20. mai

TOIDUKAUBAD
Grillvorst sibulaga Isukas
800g / Rannarootsi

Valla juustuvorst
600g / Rakvere

Vanaema Urdipeenar grill-liha
400g / Nõo^
Lihavürst J

Jäägri vorstid
365g / Nõo

Keeduvnrst Moskva Maks&Moorits
550g / Atria

Sl

Lihatööstus

26. mai

-

J1

Suitsutatud Lastevorst
Vastse-Kuuste
550g / Atria

11

‘sh

ASi

,,

0.98
1.63 €/kg

7.95 €/kg

.

Vene

Sulatatud juust Merevaik

juust 28,5%, (viilutatud)
■ -ü300g / Estover

Vaniljeiäätis Magnum
ai 86g / 5 sorti

200g / 4 sorti
Tere

1.38

Ist

0.94

4.60 €/kg

1

Mustsõstar

Majonees

330g / 2 sorti

Felco

Provansaal
Lemmik
700ml
Polven

Kastmed Salvest
ai 245g
3 sorti

0.88

U

ci

1.96 €/kg

j

jh

0.74

Il f

2.47 €/kg

Makaronid Panzani
500g / 2 sorti

Rafineeritud
taimne rapsiõli la
nliivinli segu

0*

Riis Doris
4x125g
-

-

Oilio
1L

r

ASi

osi

9.94 €/kg

450g

iSmjl

3.42 €/kg

Jäätis Magnum

3.28

ai 9.44 €/kg

Tomatikaste Panzani
400g / 3 sorti

Asi

1.58
2.87 €/kg

ASi

0.85

4.70 €/kg

Majoneesiketšupikaste
Tarplan

**

300g

ASi

ASi

6.25 €/kg

Ai

ASi M*

ASi

1.84

1.14

1.18

4.60 €/kg

ai 4.37 €/kg

3

ASi

0.84
1.68 €/kg

2.28 €/kg

š
Äcr
>4
J
>

Pauna Cotta

Friikartul
Golden River

Alma
110g / 3 sorti
Valio

/

sirge
1 kg

osi

.

*

/

ÄS

ASi

0.48

ASi

1.34

4.36 €/kg

lahustuv

hC*'

Nektar Rippe
750ml / 2 sorti

kakaojook

Röstitud miisli Grauola Ä
B|
350g 2 sorti
&

Fazeri Must

Nutella pähklikreem

vormileib
300g / Fazer

350g

OSi

1.48 ?

ASi

1.40 €/kg

»

Jt©l

ASi

249 Sa^SSSf, 1.28 LI

0.42

4.23 C/kg

*

Vahvlikompvek
Mesikäpp
150g / Kalev

Looduslik
mineraalvesi

(.£

8.53 €/kg

7.11 €/ks

Kali Tanheiser
1,5L

fc. K t

Akvile

1,5L

150g

Ap&l

MESI-

KÄPP

\

Karastusjook
Pepsi Cola

Grumi

p.

W

Geogr.täh.vein

Froutera
ai 12%, 0,751/3 sorti

Tähelepanu!Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib

1,51/ 2 sorti

kahjustada Teie tervist.
nl.

osi

osi

ASi

OAi

ASi

0.68

0.68

0.98

0.32

0.98

0.91 €/L

4.53 €/kg

+0.10

0.65 €/L

+U

Geogr.täh.vein

BrandyAraratha

Viin Nemirnff Delikat

Terra Cruz
13%, 0,75L / 2 sorti

40%, 0,5L

(kinkekarbis karafiniga)

Tähelepanu! Tegemist on

alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teietervist.

Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkoholvõib
kahjustada Teietervist.

3.98

13.98

5.31 €/L

m

27.96 €/L

Nõudepesuvaheud

450ml

Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkoholvõib
kahjustada Teie tervist.

Kassitoit
Kitekat
konserv
800g
2 sorti

1248
Hambapasta Blend-a-Med
Anti Cavity Mild Mint
lOOml

0.65 €/L

1.68 €/kg

Pildiraam
Round
(10x15cm)

7'

5.31 €/L

TermospottASI
(punane)2L

Aiax Tripple Aotion

fkttehat
m

3.98

+0T1

Aknapuhastusvahend

.

V

1tk

500ml
-v

y|‘ fkitefaat

.s

ASi

18.40 €/L

Nõudepesuvaheud
Fairy Lemon
1L

Sensitive Mayer

40%, 0,7L

+0.10

0.21 €/L

'

ASi

J

IASQ

1.48

10.94

2.96 €/L

Fotoalbum BB Assurt
(10x15cm, 200 pilti) 1 tk

Patarei Panasonic
Evolta LR03EGE/8B 4+4F

Itk

Panasonic

osi

0.59
1.31 €/L

iM

“1

1.68

lm

ASi

0.98
9.80

C/L

ASi

1.38

osi

14.78

yra

%
0.50

€/tk

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: TURU KAUBAMAJA, Uada 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; VäikeJVIaarjas: Pikk 9. Tel 326 1140; Rakkes: Faehlmami 38. Tel 329 1356; Vinnis: EVE, Sõpruse 5. Tel 325 1550; Tobia küte Lepnal: ELEKTRA Tel 322 4746; Ida-Vimmaal: Kiviõlis: KEVAD,
Keskpuiestee 33. Tel 337 4500; Kohtla-Järvel: Oulokumpu 13a. Tel 337 5000 ja KALEV, Kalevi 27. Tel 337 3530; Ahtmes: Estonia pst 30a. Tel 337 2880; Aseris: Tehase 23. Tel 337 3033; lisakus: Tartu mnt 55. Tel 337 4000; Jõhvis: Tartu mnt 15a. Tel 33 63 200; Jõgevamaal: Jõgeval: Tähe 10a. Tel 776 2956;
Tallinnas: Lastekodu 14. Tel 653 4000; Tammsaare tee 93. Tel 608 8201; Ehitajate tee 41. Tel 679 0666; Paasiku 2a. Tel 602 3000; Ümera 13a. Tel 603 6140; Endla 53. Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21. Tel 601 5733; Kari 3. Tel 609 8380; Majaka 28a. Tel 359 0712; Väike-Ameerika 6. Tel 646 3180;
Järveotsa tee 35b. Tel 6 098 222; [Randvere tee 115. Tel 660 5060; 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, Aruküla tee 7. Tel 609 1630; Kehras: Kose mnt 7. Tel 601 9770; Keilas: Piiri 5, Tel 609 9120; Paldiskis: Ftae 26. Tel 658 1200; Kosel: Kodu 2. Tel 601 4200; Sauel: Pämasalu põik 1b.Tel 600 4300; Järvamaal: Paides: Pikk 25. Tel 387 0007; Türil: Viljandi 13a. Tel 387 8880; Järva-Jaanis: Lai 23. Tel 385 3313;
Koerus: Paide tee 2. Tel 389 7570; Pärnumaal: Vändras: Pämu-Paide mnt 26. Tel 44 39 600. Tartumaal: Tartus: Soola 7. Tel 776 9802. Võrumaal: Võrus; Kooli 6, Tel 772 2377.
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OMAETTE SISSEKÄIGUGA KORTER
RAKVERES MÕISAVÄLJA 10

47 500 € UUS HIND!
2 tuba, 45,9 m², korrus 1/3, möbleeritud korter
Margus Punane, 504 9998

RIDAMAJA MÕISAPARGIS
HALJALA VALLAS AASPERES

39 990

€

UUS!

4 tuba, 120 m², seisukord hea, mööbel, kamin
Margus Punane, 504 9998

MÕNUS KODU JA LAHEMAA MÄNNID
KADRINA VALLAS VIITNA KÜLAS

RAKVERE, VILDE 6A
25,7 m2 ja 24,4 m2
II korrus

37 900 € UUS HIND!
Kinnistu 2761 m², elamu 96 m², uus katus ja aknad
Margus Punane, 504 9998

34 000

61,2 m²

€

Avatud köök, uued aknad

•

•

WC ja vannituba heas korras
Andrus, 527 1011

•

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
SIDE TN RAKVERES
•

Laminaatparkett

•

38 m², II k

23 000 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
KUNGLA TN RAKVERES

•

Toad eraldi

Madalad kommunaalkulud

MAJA VAINUPEAL JÕE KALDAL
VIHULA VALLAS KIVA KÜLAS

UUS HIND! 39 890 €

TAPA, JAAMA 1

Kinnistu 4573 m², elamu 122 m², saun, meri 5km
Margus Punane, 504 9998

Keldriboks, kesklinn lähedal
Carmen, 5346 8877

28 m2 0 korrus
9 m2 I korrus

OMANÄOLISELT HUBANE KATUSEKORTER
RAKVERES KASTANI PST 18

49 900

58,1 m2 II korrus

UUS!
3 tuba, 70,60 m², korrus 4/4, avatud köök-elutuba
€

Taivi Kask, 5567 1233

VINNI, SÕPRUSE 5
36,3 m2 I korrus

SUVEMAJA VÕI VÄIKE ELUMAJA MAAL
LAEKVERE VALLAS ARUKSE KÜLAS

41 000

61,8 m², IV k

€

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
VÕIDU TN RAKVERES
Heas seisukorras
Läbi maja planeering
Rõdu, parkimiskoht

•

•
•

120 000

€

80,7 m², II k

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
VENE TN RAKVERES
•

•

•

Andrus, 527 1011

Kõrgtasemel siseviimistlus
Naturaalsed materjalid, rõdu
F. Adoffi projekt
Carmen, 5346 8877

UUS HIND! 12 900 €
m², elamu 59,8 m², 3 tuba, saun

Krunt 1781
Taivi

Kask, 5567 1233
JÕEÄÄRNE SUVEKODU VÕI ELAMU
VINNI VALLAS VETIKU KÜLAS MURU VKT

53 000

€

UUS HIND!
m², maja 172 m², väljast soojustatud

KADRINA, VIRU 9
8,1 m2, 17,8 m2 ja
36,1 m2 II korrus

Kinnistu 4300

Taivi Kask, 5567 1233

31 000 €

122 m², III k

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
KÜTI TN RAKVERES
2 magamistuba eraldi

•

Avatud köök-elutuba
WC ja vannituba koos

•

•

25 000 €

80,6 m², II k

MÜÜA 4-TOALINE KORTER
LINNU TN PAJUSTIS
•

•

•

Andrus, 527 1011

HUBANE PANIPAIKADEGA KORTER
SÕMERU ALEVIKUS ASTRI 3
UUS! 13 900 €
Korrus 1/3, 1 tuba, 42 m², rõdu
Nele Lauk, 5697 5217

TARTU, SOOLA 7

AVARA PLANEERINGUGA KORTER
SÕMERU VALLAS PUIESTEE 13
28 000 € UUS HIND!
Korrus 3/3, 4 tuba, 73 m², avatud köök
Nele Lauk, 5697 5217

2 rõdu, sahver, panipaik
Uued aknad ja välisuks
Parkettpõrandad
Carmen, 5346 8877

8,9 m2 II korrus
9,3 m2, II korrus

MAJA LOODUSE SÕBRALE
RAKVERES MAASIKA 37

70 000 € UUS!

JÄRVAKANDI,

m², 4 tuba, 176 m², garaaž, saun
Nele Lauk, 5697 5217
AVARA PLANEERINGUGA KORTER

Kinnistu 600

138 m²

139 000 €

•

•

MÜÜA MAAKODU
KIVA KÜLA, VIHULA v.
Kinnistu 12,16 ha, 2 tuba
Kõik mugavused, abihooned

•

233 000

•

•

Hoonetel kasutusluba
Andrus, 527 1011

€

346,8 m²

MÜÜA HÄÄRBER
ANGUSE VINNI VALLAS
Karl Friedrich Burmani projekt

TURU 1

14,9 m2 ja 80,9 m2
I korrus

RAKVERES KUNGLA 5
31 000 € UUS HIND!
Korru 5/5, 2 tuba, 48 m², renoveeritud

Maakividest suur kõrvalhoone
TEE PAKKUMINE!
Carmen, 5346 8877

Nele Lauk, 5697 5217

HUBANE JA SOE KODU
RAKVERES MÕISAVÄLJA 10
53 900 €
2 tuba, 51,8 m², korrus 2/3, köögimööbel
33 000 €

140 m²

MÜÜA MAJA
KURTNA KÜLAS V-MAARJA

MÜÜA MAJA
KAVASTU VÕSU mnt ÄÄRES
•

•

•

Kinnistu 2,6 ha

•

Rehielamutüüpi palkmaja

•

Köök, kaev, elekter 3X20A
Andrus, 527 1011

300 m²

16 500 €

•

Kinnistu 8 500 m², puurkaev
Puidust aknad, uksed, põrandad
Kõrghaljastus, vahetusvõimalus

Triin Heinluht, 5391 0678
Nele Lauk
Tõnu Kuhi
Margus Punane Triinu Heinluht Taivi Kask
Kutseline maakler Kutseline hindaja Tegevjuht
Hindaja, Maakler Kutseline maakler
5697 5217
502 2114
Kutseline maakler 5391 0678
5567 1233
504 9998

Carmen, 5346 8877

MÜÜA Tapa linnas ja

Lääne-Virumaal

OTSID UUT KODU?

erinevas seisukorras
1~4 TOALISED KORTERID

MÜÜD AUTOT?

ning MAJAD.

58 000

€

986 m²

11 500

•
•

Kinnistu 6384 m², betoonpõrand
Alajaam kinnistul, 7 km Rakverest
Vee ja kanal kinnistu piiril
Andrus, 527 1011

1641 m²

MÜÜA ELAMUMAA
EISMA KÜLA, VIHULA VALLAS

MÜÜA KAARHALL
VELTSI RAKVERE VALLAS
•

€

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

•
•

•

Detailplaneering olemas

Elekter 3x25A
Korralik kruusakattega tee
Carmen, 5346 8877

UUS MAA RAKVERE BÜROO
Turu plats 5, II korrus, Rakvere
322 3601
rakvere@uusmaa.ee

PAKUD TEENUST?
Parim võimalus selleks on
avaldada kuulutus

nordproperty.com

Kuulutajas.

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

Tiraazh 15 500 ning kõik
kuulutused nähtavad
ka interne~ s

Kinnisvaraalane
konsultatsioon tasuta.

www.kuulutaja.ee

abi kolimisel.

KUULUTUSED

Kuulutaja reede, 20. mai 2016
K I N N I SVA RA
•

Müüa 1toalinekorter. Tel 5230 428

Müüa ahiküttega korter Rakv. (40 m2)
või vahetadaeraldi sissekäigugakorteri
vastu Rakv. Võib vajada remonti. Tel
5113 414
•

Müüa kivist majakarp Amblas.
Krunt 1200 m2. Maja 157 m2, 2 korrust.
Olemas hindamisakt hinnale 19 000 €,
hind 19 000 €. Tel 5262 267
•

•

Tel 5827 4262
•

Soovin müüa Rakveres ahiküttega
korteri (vesi, kanalisatsioon). Tel
•

5614 2951

äripind

(80 m2) Rakveres Rägavere tee 3. Tel

Mü ü a e l a mu m a a ( 1 3 1 7 m 2 )
Ka d r i na s. Ts e nt raa l n e ve e ja
kanalisatsiooni ühendus. Elekter,
ehitusprojekt olemas. Tel 5052 060

Müüa 1toaline korter (keskküte)
Tamsalus. Tel 5680 1956

•

-

•

€.

Müüa krunt (1100 m2) ja

5284 330

•

Müüa Rakveres Lennuki 6 2toaline
korter. Uued aknad, turvauks, san.
remont tehtud, rahulik ilus koht. Hind
17 600 Tel 5551 8067

Müüa soodsalt talumaja koos maaga

Viljandi maakonnas otse omanikult.

•

Üürile anda 1toaline puuküttega
korter (38 m2) Rakveres, I korrus
Pikk 37. Üür 180 € kuus. Tel 5034 972,
info@ko.ee
•

Anda üürile korralik osaliselt möbleeritud 1toaline k.m. kaasaegne korter
kesklinna piirkonnas, otse omanikult.
Nõutav tagatisraha. Tel 5377 8731
•

Üürile anda Sõmerul väike, aga korralikult remonditud ja möbleeritud
mug. 1toaline korter. Hind 145 €
kom.maksud. Tel 5664 4088
•

+

Müü a R a k vere li nnas o t se
omanikult 2toaline renoveeritud
ahiküttegakorter. Tel 5373 3385
•

Müüa 2toaline korter silikaatmajas
Kundas Pargi tn 6-14. Renoveeritud,
I korrus, 38,6 m2. Hind kokkuleppel.
Otse omanikult. Vene keeles : 5609
3246, eesti keeles: 5332 0991
Müüa korralik 2toaline korter (54,6
m2, II kor r usel). Kool ja lasteaed
lähedal. Rakverega hea bussiühendus.
Täpsem info tel 5391 4469
•

•

Müüa Tapa kesklinnas 2toaline
korter (II korrus). Tel 5697 5317
•

M üü a r e n o v ee r i t u d a v a t u d
planeeringuga 2toaline korter Tapal
Hommiku pst. 2. Neljaskorrus. Hind 14

Müü a e la m u k run tk r u nt m a a l
(Rakverest 5 km). Tel 5113 414
•

Müüa korralik kanaliga garaaž Herne
tänaval, uus katus. Tel 5561 9853
•

Tapal üürile anda 1toalineahiküttega
korter. Üür 60 €. Tel 5623 4575
•

Üürile anda 2toaline korter Rakvere
kesklinnas. Tel 5177 469

Üürile anda 2toaline k.m. korter
Vinnis otse omanikult. Tel 5039 175

Noor pere ostab 1-2toalise korteri
Rakvere linnas. Tel +372 5358 6061

Anda üürile mugavustega 3-ja 4toalinekorter Imastus, osaliselt möbleeritud. Tel 5196 4657

•

O s t an remon t i va j ava k ort eri
Rakveres või kuni 10 km kaugusel.
Kiire pakkumine! Tel 5550 0588

a u t od e le

•

•

TREILERI REN T

Ost a m e AU TOSI D
Re hv itööd ja r em on t

€.

•

•

t el 326 1463, 558 3666,

504 3022

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

REHVIDE MÜÜK

•

•

Ostan VAZide uusi plekke, tulesid,
stangesid, veneaegseid uusi rehve,
uksi jne. Tel 5157 395
•

Soovin osta remonti vajava korteri
Haljalas või Rakveres. Hea pakkumise
korral raha kohe kätte. Tel 5188 770
•

Ostan 1-või 2toalise korteri Tapa
linnas. Tel 5110 478

Sõmeru töökojas Põllu 3a
uued, taastatud
ja kasutatud rehvid
kasutatud plekk ja valuveljed
*

•

*

Anda üürile 3toalinekorter Kundas.
Tel 5667 0309
•

*

valuvelgede sirutamine,
keevitamine

Anda üürile Roelas heas seisukorras
kõigi mugavustega 4toaline korter.
Soovi korral korteri müük. Info telefonil 5051 902
•

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

*

tel 508 9216

•

Soovin osta korras majaKadrinas või
lähiümbruses. Tel 5457 1446
•

O stan e hi tus j ä r gus v õi va l m i s
maja R a kve re s. Pa kku d a v õ i b k a
elamumaad. Helista 5271 819
•

Soovime osta väikese majaRakveres.
Oodatud kõik pakkumised. Tel +372
5893 2671

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

Ostan põllumaad. Tel 5293 609

Mü ü a 3 t o al i ne ko r t e r R akve re
äärelinnas. Tel 5023 792

Ostan garaaži Rakveres kuni 1000 €.
Tel 5550 0588

MüüaRakvere kesklinnas remonditud

S oovin osta või üür ida garaaži
Haljalas. Tel 5552 7229

•

Ü ü r i l e a n d a s u v i l a Võ s u l . 4
tu b a ANDA
t e rr ass Torma
r õ d u d u š š s uu r
RENDILE
Tööstuskülas
päikesepaisteline suletav õu. Tel 5660
3408
•

E-R 9-18

Akud murutraktorile, rollerile,
mootorratastele, ATV-le. Rägavere
tee 38, Agroparts OÜ. Tel 32 58 970,
5260 545

Müüa BMW 1996. a tumepunane.
Kindlustus ja ülevaatus okt. Heas
korras. Tel 5667 0309
•

L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend

www.toonklaas.ee
•

ǀ

AUTO-JA MAJAKLAASIDE
KILETAMINE TOON-JA

Diagnostika
Automaatkäigukastide

dünaamiline õlivahetus

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS
JAPARANDUS

Sõiduki tehniline kontroll
TASUTA

Rakveres Nortsu tee 2

MüüaLand Rover Freelander 1,8 B,
man., norm korras. Tel 5113 414

rakvereautohooldus@gmail.com

Müüa kap.remonti vajav 3toaline
korter Jänedal. Esimene korrus, aknad
vahetatud. Hind 13 900 €. Tel 5262 267

info@est-land.ee

Müüa kereremonti vajav Mazda
323F. ben., aut., 2001. a läbis. 165 000
km. Tel 5119 386

AUTO
KLIIMASEADMETE

Müüa Laekvere alevikus 3toaline
heas korras keskküttega korter. Samas
ka 2toaline puuküttega korter. Tel
5563 8122

VA H ET US

Müüa Nissan Almera 2001. a 2,2D
sedaan. Hind 1000 Tel 5024 288

REMONT JA TÄITMINE

Müü a norm . k orras 3t oa li ne
keskküttega korter Kundas. Hind 4000
Tel 5615 9556
€.

•

•

Mü ü a s o o d s al t R o e l a s Jär ve t n
3toaline kõigi mugavustega korter.
Tel 5295 808
•

•

korter. Hind 26 900

€.

LAOPINDASID
Tel 516 4685

Mü ü a ta l u m a j a k o o s m e t s a ja
põllumaaga Sõmeru vallas Murukülas.
•

Tel 5063 296

V ÕTA N Ü Ü RI L E

•

Müüa palkmaja Sagadis, kinnistu
2,7 ha, elamu 90 m2. Hind 35 000 €.
•

Tel 5049 998
M üü a m a j a k oos a i a m aa j a
k õ r v a l h o o n e ga 1 8 k m R a kv e re s t
või vahetada 2toalise korteri vastu
•

Rakveres (II korrusel). Tel 5562 2948

Soovin üürida (hilisem ost) 1-või
2toalise kõigi mugavustega korteri
Väike-Maarjas. I või II korrus. Tel
•

5605 9992

S o ov i n ü ü r i d a p i k e m a k s a jak s
soodsama väiksema elamispinna
(ahiküttega) Rakveres. Tel 5277 340
•

Korralik pere soovibüüridaKadrinas
2-3toalise korteri pikemaks ajaks.
Oodatud on kõik pakkumised! Telefon
5679 2881
•

Soovin üürida 2toalise keskküttega
korteri S õmer ul. Samas otsin ka
garaaži. Tel 5814 0356
S o ov i n ü ü r i d a 1 2 t o a l i s e kõigi
mugavustega korteri Rakveres kuni
200 € kom.maksud. Tel 5823 1496,
5450 6303, õhtuti
•

•

M üü a

ma j a

Vi r u K a b a l as
-

(40201:001:0156, 2778 m2). Hind 3500
Tel 5697 5217

€.

•

•

•

€.

•

Müüa Opel Astra Elegance 1,6i
08/2002. a74 kW hõbedane metallik,
s e daan, b ensiin, ho oldusraamat,
konditsioneer, kesklukk, 4xel.aknad,
s a m e t s a l o n g , O p e l va l uv e l g e d e l ,
roosteta ning mõlkideta, heas tehnilises
korras, läbinudtehn.ülevaatuse,kehtib
08/2016, ökonoomne ja ilus auto,
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780
•

Müü a O p e l Z a fira El e g ance
2,2DTI 04/2003. a 92 kW hõbedane,
turbodiisel, 7 kohta, konditsioneer,
p ü s i k ii ruse h o i d j a , 4 xe l . a k na d ,
•

•

Müüa talu Lääne-Virumaal, 22 ha
põllumaad. Tel 5263 784
•

Nortsu tee 2 ǀ Rakvere ǀ tel 522 8441

3,2i/sut

CHRYSLER VOYAGER
CITROEN XSARA 5ust

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

-97
-02

2,0HDI

-04
98

CITROEN C2
CITROEN C3
CITROEN C5

el.peeglid, kesklukk puldist, tume
sa l on g , 16 t o ll i va l uve l g e d e l ,
pl.soojendus, veokonks, kor ralik,
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel

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

06
94

1,4i

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

FIAT BRAVO 3 ust
FIAT PUNTO
FIAT MAREA ed/car

1,6i
1,2i

FORD TRANSIT
FORD TRANSIT

2,0TD

s

99
88
95-98
-05

2,5D/2,5TD

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

96
02

91-94
93-04
-03
86-98

87-98

FORD SCORP IO sed
FORD FIESTA
FORD FOCUS
FORD PROBE GT
FORD COUR IER

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

HONDA CIVIC 3ust/sed

1,3/1,5i/aut

84-95
-99
90
-99
-98

HYUNDAI ACCENT 3 ust 1,3i

00

1,4

-97
08

93

HYUNDAI PONY sed/3ust 1,5/1,3
HYUNDAI ELENTRA SONATA
KIA CARNIVAL
2,9TD/aut
LANDROVER FREELANDER 1,8i

99
97

LADA 110/11

01

4,0i

97

MAZDA B250

06

MAZDA 323 3ust/sed
MAZDA 323F

85-95

1,5i/1,6i

1,6i/1,5i

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

92-98
-02
92-94
02

2,0V6
2,0

MB CLK

97-04

-99

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

93-00
-00
-97
-00

MB E-klas
MITSUB ISHI PAJERO
MITSUB ISHI GALANT

85-00

MITSUB ISHI LANCER sed/car
MITSUB ISHI COLT

88-96
97-00
-07

MITSUB ISHI CAR ISMA sed/5ust
MITSUB ISHI OUTLANDER

95-00
01

99
90

NISSAN SUNNY

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

OPEL ASTRA sed
OPEL ASTRA/car

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

02
92

OPEL CORSA
92
OPEL OMEGA
1,8/2,0/3,0i/aut 87/91
OPEL OMEGA B sed/car
09
2,2i
1,6i/2,0i/1,7D/4WD

OPEL S INTRA
OPEL VECTRA

05

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

SAAB 9-5 car
SKODA FELICIA

KASUTATUD
SUVEREHVID

Auto elektroonika
remont ja elektritööd
*

*

Diagnostika

Autovalveseadmed
Autostereote ja
multimeedia paigaldus
Haakekonksude müük
*

E-R 9-16
Väljaspool tööaega
eelneval kokkuleppel.

Tallinn-Narva mnt
95.km
Tel 5568 4683

99
89

-02
99

OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD
OPEL ZAF IRA
2,0 TD
UUS ! OPEL MER IVA
1,6 i

83-95
98
99

99
05

1,1

2,0i/2,3HDi

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

UUED JA

-02
86-95

06
-04
82/85
85-98
93

1,6i/2,2TD

96-99

1,4

-04

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

93-00
-02
99
97

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

(5ust)

SKODA SUPERB
SUBARU LEGACY
SUBARU IMPREZA car

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

SEAT ALHAMBRA
SEAT CORDOBA

SEAT IB IZA
SEAT TOLEDO
UUS ! SEAT LEON

03
97

94
95-00
06

-02
91-95

1,6i

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

02
95-00

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

92-97
89

*

*

ja paigaldus
Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere, tel 3223103

TOYOTA PREVIA
TOYOTA SUPRA
UUS ! TOYOTA AYGO

95
89

2,4i

3,0i
1,0i

06

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

97
-01
88/86

92-97
98/99

VW GOLF III/car /VENTO
1,4i/1,6
VW GOLF IV
VW PASSAT
1,8/1,8i
VW PASSAT sed/car
VOLVO 740 sed/940
VOLVO 850/sed

VOLVO S40/V40
VOLVO S70/V70

/

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

86/90
91

2,5i/4WD

-03
-00
06
99
06

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

5903 7780

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

Müüa Škoda Fabia 2010. a 1,2 51
kW hõbedane, universaal, bensiin,
manuaal. Hind 5400 Tel 5264 108

VANEMAID AUTODE VARUOSI!
AUTODE OST
509 6714

•

€.

-

+

06
03

UUS ! CITROEN JUMPER 1,9TD

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

•

alevikus. Krunt 3100 m2. Tel 5664 3580

-05

CHRYSLER CROSSFIRE

2,0

ANDA RENDILE

94
86

92-95
95
96-98

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

PORSCHE 924

Müüa maja L-Vir umaal Haljala

kanalisatsioon. Hind kokkuleppel.
Rohkem infot tel 5307 8990

•

•

Tõrma Tööstuskülas

83-90
86

BMW E24
BMW E36 sed/compact/coupe

Müüa Opel Astra 1,6 1997. a ja Niva
2121, võib ka varuosadena. Tel 5687
5417
Müüa Opel Astra Club 1,6 manuaal,
66 kW, 1998. a, läbisõit 225 000 km,
bens, konks, väga heas korras, toodud
Soomest, väga ökonoomne. Eestis
arvel. Hind 1200 €. Tel 5858 9496

(ahiküte, tsentraalvesi, aiamaa). Tel

83-94

520i/518i
628I

5550 0588

ÄRI PI N NA D

94
89

528/525i/524TDaut

1,0i
1,9D

Tel 5049 998

Müüa 2korruseline maja Tapal otse
omanikult. Kinnistul on viljapuuaed,
peenramaa, kõrvalhoone garaaži,
k uur i j a sauna g a . ma j as ves i j a

3,0i

PEUGEOT 107 5 ust
PEUGEOT PARTNER

5358 6829
•

ALFA ROMEO 33/164
BMW E30
BMW E28
BMW E34

PEUGEOT 206 3ust
UUS ! PEUGEOT 307

Müüa Rakveres elamu II korrus

•

3,6i/4,2i/aut

Müüa Nissan Micra 1,0 ben. 1999. a,
väga ökonoomne, punane, teine auto
kaasa. Tel 5558 5956

Haljalas müüa 4toalinerenoveeritud

94

AUDI V8 quattro

Vahetada kap.remonditud korter
Rakvere kesklinnas remonti vajava
maja või suurema korteri vastu. Tel
•

84-92

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

Müüa Chrysler Voyager 2,5 1998.
a turbodiisel. Kehtiv ülevaatus ja
kindlustus. Hind 800 €. Tel 5593 1834

•

06

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

Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

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

5815 1192

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

LEXUS LS400

SÕI DU K I D
•

•

Müüa 3toaline korter Huljal. Tel

•

98

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

info@est-land.ee
LAOPINDASID

•

•

1,8i

4,2 i

AUDI S4/A4
AUDI A3

HYUNDAI GETZ

•

Ostan elamumaad Rakveres või
lähiümbruses. Tel 5834 4732

•

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

•

4605

Müüa või üürile anda 2toaline
korter Rakkes, vajab remonti. Info tel
5597 6048

ja hubane 3toaline ahiküttega korter
(I k,46 m2). Tel 5590 0853

Anda üürile Lennuki tänaval 2 2toalist korterit otse omanikult. Tel 5624

Ostan 1toalisek.m. korteri Rakveres
otse omanikult. Tel 5081 311
•

•

•

Müüa VW Passat 74 kW, 1997. a,
roheline, sedaan, 1250 Tel 5163 491
Müüa Ford Mondeo 2000-2007. a
varuosasid. Tel 5646 6933
Müüa Audi 80 valuvelje d ko o s
suverehvidega, 15“ 4tk, hind 150 eurot
ja 8 Audi plekkvelge a 10 eurot tükk.
Tel 521 6337

AUTOLAMMUTUS
AUDI A4 sed/car

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

•

•

•

•

900 €. Võimalikka üürida. Tel 5262 267

Müü a V o lk swa g en G o lf 4
Comfortline 1,6i 07/2001. a 77 kW
kuldne metallik, bensiin, luukpära, 5
ust, 4xel.aknad, kesklukk, el.peeglid,
valuvelgedel, stereo, kehtiv ülevaatus,
kehtib 07/2016, korralik, soodsalt!
Rakvere. Tel 5903 7780

KEHALA

VÄI KE-M AARJA
AU TOLAM M U TU S

•

•

Müüa 2toaline korter Rakveres
Lennuki tn 1 (45,6 m2). Aknad,
uksed vahetatud. Toad eraldi, suur
köök, rõdu korras. Hind 27 000 €.
Võimalik tingida. Tel 5333 4045
(vene keel), 5565 2494 (eesti keel)
•

Müüa Toyota Yaris 1,4D v.a
11.2010. a. Auto väga heas korras,
paljude lisadega ja hooldatud
ainult esinduses. Tel 5664 8318

A N N A N Ü Ü RI L E
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Müüa Volkswagen Passat sedaan
1997. a 74 kW mootor 1,6 bensiin.
Tel 5904 0151
•

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID J A

Keha la Autolammutus

325 1725

Puksiiriabi 24 h
Avatud E-R 9.00-18.0

502 8571

L-Virumaa , Viru-Jaagupi
*

505 9420

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

*

VARUOSADE SAATMINE
KULLERTEENUSEGA!
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KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052

•

HAAKEKONKSUD

465

müük, paigaldus.

JP EH I T USGRUPP

Va l m i s t a n j a p a i g a l d a n
vihmaveesüsteeme. Renn ilma
liitekohtadeta. Tel 5664 3436
•

TORUTÖÖD

Tel 322 5233
-

-

-

-

vesi

Ehitus-ja remonttööd. Majade,
korterite, kuuride, terrasside, saunade
ehitus, siseviimistlus. Tel 5045 560
Teen plaatimistöid (vannitoad,
köögid jne). Paigaldan kõnniteid
ja muud õues ja aias (krohvin, laon
müüre, lihtsamad aiad ja väravad jne).

küte
kanalisatsioon
kanalisatsiooni
ummistuste avamine

nõustamine, müük ja
paigaldus

Müün japaigaldan aknaid ning uksi
soodsalt. Tel 56 630 670

Ren n lux OÜ

www.rennlux.eu
info @ren n lux.eu

P u id us t a k en d e us t e j a
fassaadidevärvimine. Tel 5116 641

•

5344 8787

Firma

paigaldab,

Pottsepp, 25 aasat kogemust, ehitab
ja remondib küttekoldeid. Tel 506 9683
•

Pottsepatööd. Tel 5851 9785

Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, kaminad, korstnad, müürid. Tel 5552
8487, Vaiko
Teen kindakrohvi (korstnad, soojamüürid, seinad jne). www.kenriko.ee,
tel 508 3305
Ahjud, kaminad, pliidid, korstnad,
müürid. Tel 5047 459
•

Vundamentide ja majakarpide
e hitu s , p u i t ko n s trukt sio on i d ja

•

Korstnapühkimise teenus ja ummistuste likvideerimine. Tel 5552
8487, Vaiko
•

•

Korstnapühkija. Tel 5560 4046

•

Korstnapühkija ja pottsepa

fassaadid, hoonete renoveerimine,
ehitusalane nõustamine, hoonete
mõõdistamine. Tel 5646 0674, FIE
Mart Nestor
•

•

Fassaaditööd. Tel 5695 4670
Lammutustö ö d, müügite enus,

veoteenus. Tel 5646

7038

Akende-Uste remont.
Hooldus-

ja paigaldustööd.
Tihendite vahetus,
reguleerimine.

P ak ume n ii sk use j a h a lli tuse
vältimiseks teemantpuurimist koos
värskeõhuklappide paigaldusega.
Teenuseidon võimalik tellidaka eraldi.
Kontakt: info@kckteemant.eu; telefon
5174 192
•

•

•

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

A u t omaa t ik a t iib
ja
l i u g v ä r a v a t e l e . Tõ s tu k s e d
tõkkepuud, remont. Tel 5555 8293,
tenentte@gmail.com
•

Müün, paigaldan ja remondin
õhk soo j us p um p as id j a
konditsioneere. Tel 5024 944
Kliimaseadmed. Müün, paigaldan,
h oo ld an remon di n k o d u j a
autokliimaseadmeid. Tel 5305 3053
•

Firma paigaldab,
remondib, hooldab
ja müüb erinevaid
kliimaseadmeid
soojuspumpasid.

,

Vee- ja kanalisatsioonitrasside
e h it us ( s i se j a vä l i s trass i d ) ,

Pakume:
Fujitsu, Mitsubishi, Midea,
Gree seadmeid.
Garantii 2 aastat!
Hinnad väga soodsad!
NB! Teenused külmutusseadmetele!
Tel. 56 243 687
thermo.heart@hotmail.com

•

-

septikute ja mahutite paigaldus,
san t e h n i l i se d töö d Hi nna d
.

mõistlikud. Tel 5373 4876

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

¤

¤

Küttesüsteemide ehitus

Reoveepaakide ja septikute
müük ning paigaldus

¤

¤

Sanseadmete paigaldus

¤

Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

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

*

KVALITEETNE MATERJAL

+372 511 6641

-

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel:

5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

Piirdeaiad ja väravad! Võrgust
ja puidust piirdeaiad! Auto-ja
ja lg v ärava d Tul e m e k o hal e,
mõõdame, mõõdame, nõustame.
M a t er j a lid e g a varus t ame . 26
aastat kogemusi 230 000 jm.
erinevaid piirdeaedu. Tel 5012326,
meelespealt@gmail.com
•

MEKSTONE OÜ

!

To r u
k e sk kü tt e j a s a n .
tehnilisedtööd. Tel 5332 4749

rassid)

Müügil:

Sise-ja välisvoodrilauad

www.meistrimees.eu

Võrk- ja puitaedade ehitus. Soodsa
hi nna g a l oomav õ r g us t p ii r d e d .
Tehtud töödele arve ja garantii. www.
kodupuit.ee Tel 58 889 999

KLIIMASEADMED
ja SOOJUSPUMBAD

5830 7593

.

WWW.VOODRILAUD.EE

-

•

-

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

,

San.tehnilised tööd, veemõõtjate
vahetus, boilerid, WC potid jms. Tel

,

•

*

•

*

-

vihmaveesüsteemid
Ven~ latsioonitööd

,

Vinni v, Pajus~ Tel 502 7362

•

Üldehitustööd
Ühenduskohtadeta

*JÄRELMAKSU VÕIMALUS

•

•

•

PROFESSIONAALNE PAIGALDUS
ERIKUJULISED LIISTPROFIILID

p u id u , me t a lli , a l um ii n i um i
puhastamine). Tel 5373 3408

•

•

•

(

.

OÜ TENITO

•

*

•

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

•

•

Rakvere Küttesalong teostab
kü t t e s ü s t e e m i d e p a i g a l d u s t
j a h o o l d u s t Te l : 5 5 8 6 7 8 6 ,
kyttesalong@gmail.com

Autoklaaside müük ja paigaldus.
Tel 325 5505

•

Sooda-jaklaasipurupritsiteenus

teenu-

sed. Tel 5221 165

•

•

•

•

Toonime autoklaase Rakveres. Tel
522 2511

LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

•

www.eridus.ee

•

SEINA-JA
KATUSEREDELID

•

Tel 5606 9271

TEEN U SED

LISATARVIKUD

•

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147
Rägavere tee 40, Rakvere

•

VIHMAVEERENNIDÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID JA

•Katused (kivi, plekk,
eterniit)
Katuste ja rennide
hooldus
Plekikan~ mistööd
Fassaaditööd
Korterite remont

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

Betoonpõrandate

-

valamine,

S a l v k aevu d e k aevam i ne
www.meistrimees.eu
p u h as t am i ne s ü ven d am i ne
j a r e mo n t Va j a d u s e l r õ n g a s t e
vahetamine ja kaevupealsete ehitus.
Tel 5574 792
•

,

lihvimine,

.

poleerimine.
Vanade põrandate uuendamine.

Soodne ja kiire
tellimus meilt!

EPOpõrandad

•

Ehi t us remon di t ööd n ii
eramutes kui korterites. Vannitoad,
s i s e vi i m i s t lu s, vo o d r i v a h e tu s,
terrasside ehitus ja san.tehnilised
tööd. Hinnad mõistlikud. Tel 5373
•

3385

-

Paigaldame ja müüme:

KATUSEID

Ehitustööd

FASSAADE

Tel 5860 0196

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

www.kuulutaja.ee
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MURU
TRIMMERDAMINE
Info tel 5629

1114

Murutrimmer FS 38 Stihl
Teostame

Muruniiduk MB 2R Viking
Lõikelaius 46 cm

•

•

Töömaht 27,2 cm³

Multš

•

pehme

mööbli ja vaipade
puhastust

•

Võimsus 0,65 kW
Kaal 4,2 kg

•

•

Arvutite hooldus ja remont väga
soodsa hinnaga. Ekraanidvahetus,
viiruste eemaldamine jne. Tel 56
•

Tänavakivi paigaldus ja teis e d
haljastustööd. Hinnad kokkuleppel!
Tel 5629 1114

Pikk 25, Väike-Maarja
www.forestplus.ee

Arvutite soodne hooldus, veebilehtede loomine. Tel 555 268 97
•

Tänava jaäärekividepaigaldus;
piirdeaedade, terrasside ehitus;
väravate valmistamine, paigaldus
ja automaatika ; haljastustööd;
e h i tu s t ö ö d . Te h tu d t ö ö d e l e
garantii. kiviaed.ee, 5394 6666

TV-antennid, digi-, SAT-TVkomplektid. Müük. Paigaldus. Konsultatsioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 2179
OÜ MartTali Kaubandus
•

MURUNIITMIS-JA
TRIMMERDAMISTEENUS.

•

5190 8253

MURUNIITMINE

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

T V-j a s a t s e a d m e t e m ü ü k ,
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 5340
•

.

*

•

-

•

-

+

56674326

•

Puude lõhkumine halumasinaga.
Töötab ka elektrita. Hind kokkuleppel.
Tel 5150 342
•

•

KERGETEHNI
K
A
JARENT
MÜÜK

väikelaenud
tagatisel

*

uusi

ostame ja müüme
koduma-

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

•

kasutatud
sinaid, elektroonikat

Muruniitmine. Küsi lisa tel 5695 4670

komisjonipood-20
kõik kaubad
15A,

ROHIAIA
T. 555 67508
AVATUD E

-

•

•

JUUKSURITEENUSED
RAKVERES
SUVEHINNAGA!!!

RAKVERE

R 9-18 L 10-15

Transport Ford Transiti kaubikuga.

Tel 521 5849
Veoteenus Ford Transiti kaubikuga
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, tagaluuk, 750
kg). Tel 5557 8804
•

Meeste lõikus al 6 eurost
Naiste lõikus al 8 eurost
Kulmude värvimine 2.50,
kitkumine 2 euri

Info 5113328
Kergetehnika OÜ

Juuste värvimine al 15 eurost
Broneeri aeg tel 5500866
Juuksur Ksenia

P e h m e m ö ö b l i r e m o n t . Ve o
võimalus. Tel 3227 822, 5061 547

•

•

•

Klassikaline massaaž 20 min 5
€. Tel 5567 7800

Veoteenus kandevõime 13,8 t,

madel (2,45*9,0 m), kraana, 0,85
eur/km, tõstetööd 25 eur/h. Tel
5682 7009

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

€,

•

5568 6385

Viin Rakveres tasuta ära elektri-ja
gaasipliidi, pesumasina ja muud
vanametalli ning autoakud. Kuulutus
ei aegu! Tel 5803 3345
•

Müü g ip lats on a vatud

28 aprillis t 2 0 1 6
.

n üü d NIINE KESKUS ES
Lah~ olekuajad:
E-R 10-18
L
9-16
P suletud

RAAMATUPIDAMISTEENUSED

Info telefonil: 5066 294

•

www.modrikuiluaed.ee

Mõdriku Iluaed

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

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

www.caravanpluss.ee

Kolimisteenus. Tel 5646 7038

Osutan teenustkaubaveobussiga.
Tel 554 6353

%

kupud 3

Simuna mnt. 8, Väike-Maarja
Lääne-Virumaa, TEL. 508 4080

Info 5616 5761

e-sigaretid ja vedelitooted)
kud (erinevad

lõikus. Tel 5539 328

tellimine
pisiremont

Transportteenus Peugeot Boxer
kaubikuga üle Eesti. Hind kokkuleppel.

ja tööriistu

r o hu

müük
rent

•

ja

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

•

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

*

HAAGISSUVILATE

Transporditeenuskaubikuga. Hin-

nad soodsad! Tel: 553 5938

KOMISJONIKAUPLUS
käsipandi

Ohtlike puude langetus. Tel 5686

T r i mm e r d a min e ja p i ka

*

•

JA

VÕIDU PANDIMAJA

8990

•

L inn a p a r i m p a k ku m i n e ! ! !

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

Pakun niitmisteenust
raideriga

Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2x2.35
KJ 7200). Tel 513 2021
•

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

7808, e-post: rts1@hot.ee
Teostame soodsate hindadega
ä nava
j a ää re ki v id e
p a i g a ld ust ; ki v i p l ats id
erama j a d e l e ; t ä nava ki v i st
pandused; kõnniteede ehitust ;
mururajamist; üldehitustöid. Tel
5673 4632

Jaama pst 11, Rakvere
Pikk 25, Väike-Maarja
www.forestplus.ee

Jaama pst 11, Rakvere

454 853

•

Pikk tn 25, Väike-Maarja. Forestplus
OÜ, tel 32 55 332

289 €

189 €

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

–

Muruniidukite, trimmerite,
murutraktorite, saagide remont
ja hooldus Jaama pst 11, Rakvere,

Kaal 22 kg

•

H aua p l aa tid e j a ki vid e
puhastamine, haudade hooldus
jarenoveerimine. Tel 5373 3408

t

Topelt kuullaagritega rattad

Arvutite kiire ja usaldusväärne
hooldus jaremont. Kasutatud laua-ja

Info 511 3328

•

Võimsus 1,9 kW (2900 p/min)

•

facebook.com/teks~ ilipuhastus

projektist rajamiseni!

Kõrgusereguleerimine sillapõhine
-

•

teie kodus!

Rakveres ja lähiümbruses!
Info 5853 4560 või 5827 1622

Tänavakivi paigaldus,
haljastusteenused

Mootori seeria B&S seeria 450 E

•

•

keemilist

Mootori seeria 2-MIX

•

algdokumentide korrastamisest

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

majandusaata aruande

koostamiseni

•

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

•

Veoteenus kaubabussiga. Tel 5061

547
Ve o j a ko l i m i s t e e n u s . Au t o d
pikkusega 6m ja 7,2 m. Start Rakverest.
Tel 5809 6616
•

-

CONTARO OÜ
www.contaro.ee

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

&

h aagiste rent
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n õ u k o g u d eae g se
ümmarguste või ovaalsete kividega
mereva i g ust k ee j a suurema id
merevaigu tükke, maksan kuni 600 €
kohe kätte. Tel 5871 0351
O stan

•

VEOTEENUS KALLURIGA
Killustiku, liiva, mulla ja

KAEVE-ja PLANEERIMISTÖÖD. KALLURITÖÖD 10T.
Teeme toru-ja

Tel 5684 9400

kanalisatsioonitöid
Hind kokkuleppel. Helista ja
küsi infot tel. 5811 7740 (eesti)
ja 5348 5514 (vene)

erinevate täitepinnaste müük

MÄNGUASJAPOOD

PÖIALPOISS
•

509 7850

.Jõgeva Suur tn 5

K ODU

.Paide

Pak um e m ultilift k ast i
ja k allur i t eenust .
Rasket ehnika
t r eileriveod.

,

Tel 5354 1618
www .h a k e t .e e

elektriradiaatorid, suusasaapad,
rulluisud, 2 jalgratast (noorte ja
täiskasvanute), puidust lamamistool,

Kupongi
esitajale

plastikust terrassitoolid. Tel 5104 147

kõik tooted

Müü a p a l j u k orra l i kk e s ül e
j a l auaarvu t e id . G aran tii j a
vahetusvõimalus. Tel 56 454 853
•

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
*

*

*

*

*

Te o s t a m e fek a a l i v e o t e e nu s t
j a k ana li sats i oon ik aevu d e
tühjendamist. Veo-ja tõsteteenus.
Külmunud trasside sulatus. FekaEkspress OÜ Tel 5194 4298, 5381 9930
•

-

on mitmes mõõdus. Tel 5631 6913 ja
5636 5652

Müüa saetud-lõhutud lepahalud(37
cm) kohaletoomisega. 30 €/ruum. Ka
väiksesed kogused. Teö 5079 961
•

Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel
5074 553
Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. Tel
4043 326
•

•

MüüaKÜTTEPUID

5833 0153

TOORELT JA KUIVATATULT
pakendatud 1,25 m³
võrkko~ desse.

•

MÖÖBLIKAUPLUSES

Müüa diivanilaud (must, 90x55,
10 €), TV alus (must, 150x40, 30 €),
männipuidust lastevoodi (80x200)
vedrumadrats (100 €). Helistada
5084 832

Rakveres Tallinna tänav49

•

Müüa tünnisaunaahi (roostevaba,
uus), nõuko gudeae g ne aiakäru,
•

lillevanker ja dekoratiivne ader. Tel
5031 849
•

Müüa laud, pliidiraud. tel 5594 7776
Müüa kraanikauss

(60x50)

pakendatud 40 L

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

+

•

KAMINAPUUD ja
KÜTTEKLOTSID

on nüüd kasutatud

koos

segisti ja dušivoolikutega (uus). Hind
40 €. Tel 32 244 72

Müüa taekwondo kostüüm (1.60m),
meeste kingad (uued, nr 43), valge
k or id or ik a pp p õran d a lii s tu d ,
korralik valge kraanikauss koos jalaga
ja muid remonditarbeid. Tel 5234 887
•

võrkko~ desse.

Kojutoomisega.
Tel 514 3328

Müüa
KÜTTEPUID JA
KUIVA
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

pliidid.
Tule juba täna!
Oleme avatud
E-R 10-18, L 10-15
P suletud
Info 5069 814

,

Müüa käsiader, kalmistupinke.
Tel 5382 8432, 5590 7361

•

Müüa mustast metallist survepaak
(umbes 100L). Tel 5168 691
•

SURVEPESUAUTOGA

Müü a n õ u k o g u d eae g se id
s p or di me d a l e id . S amas m üü a
naistejalgratas koos valgustusega
(Riia). Tel 5347 2060

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

jalgadel.

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

Veepaagi maht 6 m³, imupaagi
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ,
info 5381 9930, 5194 4298

•

Ostan seisma

jäänud esemeid

•

O s t an ma j ap id am i ses o l eva t
vanavara ja s eisma jäänud asju:
m ööb e l , n õ u d m ä n g uas j a d
j alg ra tt a d g araa ži t öö r ii s tu j a
tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761
•

,

.

-

vanast naelast kuni mööblini. Tel
5079 984

,

,

Ostan majapidamise likvideerimisel
v õi k eva d k or i s t am i sel j ää nu d
e s e m ei d k i l a k o l an i . Va j a d u s e l
prügivedu. Tel 5031 849

Tel 5332 7853

€

Mü ü m e Ha l jal a s kü tt e p u i d
Lehtpuu, transport, koorem 5-10
m3. Tel 5051 528

Ostan vanu Eesti-ja nõukogudeaegseid mänguasju. Tel 5079 984

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

Puud on koormasse laotud

1528

•

nalisatsioonitrasse.

www.prtgrupp.ee

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

UUS!!

(segapuu ja kask)

•

Müüa lapsevanker Maljuga (pruun).
Tel 5196 7159

pesu, välistrasside veega täitmine

KÜTTEPUID
võimalik 10-12 ruumi

•

•

SAETUD JA LÕHUTUD

Lõhkumisjõud
6,5 TONNI!

MÜÜA

K Ü TT EPU U D

Mü ü a vä h e k a s ut a tu d Pa r tn e r
muruniiduk (bensiinimootor). Hind
200 €. Tingimisvõimalus. Tel 5656 6600

Müüa
PUULÕHKUMISMASINAID

•

JÄRGMISI TÖID:

Järelmaksu ja

•

-10%

garaaži turvaväravad (puit
metall koos sulustega). Tel 5168 383
Müüa Vene jalgratas Turist. Tel

•

TEEME KOMBINEERITUD

ja 3m küttematerjali.

kuludokumendi võimalus. Tel 5122 025

Müüa

•

Odavalt müüa köögimööbel, diivan,
valamu, uksed. Tel 5594 7776

FEKAALIVEDU

kuivi kütteklotse 60L võrkkottides

Mü ü a s a e tu d j a l õ h u tu d ku i v i
küttepuid Kunda lähedal. Pikkused

Keskväljak 3

SUUR VALIK,
SOODSAD HINNAD!

Müüa odavalt tumba, diivanilaud
sek ts i oonmoo d u lk a pp
( ki rss )
(kirss), söögilaud ja 6 tooli (kirss),
•

Armesser OÜ müüb kuivi ja värskeid
küttepuid (kask, sang-ja valge lepp)
koos transpordiga. Võimalus osta
•

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

MAHE tõmbab teie peo käima

igal pool, igal ajal ja iga ilmaga. Tel

Müüalõhutud küttepuid (pikkusega
al 30–60cm) koos kohale toomisega.
Samuti pakume küttepuudesaagimisj a lõhk um i steenust mo biil se
halumasinaga (töötab nii bensiinikui elektrimootoriga). Täpsem info
telefonil +372 5349 5103 või +372
5308 8742
•

Müüa kütteklotse ja kaminapuid.
Vedu tasuta. Tel 523 8503

€

299

MÜÜA
LÕHUTUD
KÜTTEPUID

Küsi ka teisi masinaid!

•

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

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

28 /rm

Tel. 507 4407

KOOS TRANSPORDIGA

reinar@rakaselg.ee

TEL 5695 5572

EH I T US

•

Müüa lõhutud küttepuid. Hind
al. 30 €/rm. Koos kohaletoomisega.
Pikkused al 25 60cm. Tel 5045 632
•

-

ARMITEC OÜ
kaevetööd ja planeerimine
välis vee-ja
kanalisatsioonitööd
elamute ja
mitteeluhoonete ehitus
fassaadi-ja katusetööd
üldehitustööd
tänavakivide paigaldus
vundamendi
renoveerimistööd
lumelükkamine, katuste
puhastamine
Tel 5191 2784

,

,

*

*

*

*

*

*

*

info@armitec.ee

O s t an t ööl aua k ruus t an gid
al as i saunaah j u p liidip l aa di
nõukogudeaegse vahvliküpsetaja,
revers lüliti, jalgratta ning võrri
juppe ja osi jnekila-kola. Tel 5031 849

–

•

*

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

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

kalev@gmail.com

,

,

,

T e i e p eo l e õh tu j u h t
tantsumuusika. Tel 5238 481

•

ja

Õhtujuht sisustab teie juubeli. Tel

5535 885
•

Tantsumuusika ühemehebändilt

igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514
9885

Müüa soodsalt kütteklotse ja
kaminapuid. Vedu tasuta. Tel

Kü t i S aeves ki s saema t er j a l ,
voodri-ning põrandalaud, palgi
s a a gi m i s e t e e nu s a l . 16
t m ja

KVALITEETSET
KÜTTEPUUD

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

•

Antiigiäri ostab kulda igasugusel
kujul. Hindalates 18 €/gr. Tel 5067 819.
Kokkuleppel ettehelistamisega
•

5013862

Ostan väga heas säilivuses esimese
Eesti Vabariigi aegseid münte. Tel
5043 349

Müüa saetud-lõhutud küttepuid
koos kohale toomisega. Tel 5615 2941

Ostan nii hõbe-kui kuldmünte,
ku l l a s t ma k s a n ku n i 2 0 € / gr. Te l
56165761

Müüa soodsalt lõhutud küttepuid.
Tel 5554 6093

•

•

Lõhutud küttepuude müük. Hind 30
ruumimeeter koos kohaletoomisega.
Pikkused 35-50mm. Tel +372 503 0311
•

€

OÜ PIKTER GRUPP
MÜÜB

•

Lepp, sanglepp,

kask, okaspuu.

•

€/

Müüa ehituslikku saematerjali,
servama t a l au d a , l e p a l au d a ,
terrassi-, voodri-ja põrandalauda.
Erinevad profiilid, pikkused ja laiused.
Vedu tasuta. Tel 5282 268
•

Põranda-, voodri-ja terrassilaua
ning saematerjali müük, vedu tasuta.
Tel 5593 6326. Info www.kpuit.ee
•

Ä ra a n d a fa s s a adis ka s u t a t u d
tellised. Tel 5116 367
•

•

•

Ostan süle-ja lauaarvuteid. Võivad
vajada remonti. Tel 56 454 853
•

Müüa saetud-lõhutud küttepuud
(sanglepp, kask jne). Tel 5192 4320

Hind alates 27 €/rm
koos transpordiga.

•

Tel 5043 246

Müüa saunaahi (sügavus 50cm,
laius 40 cm, kõrgus 70 cm, toru Ø
12,7 cm). Ahi on uus. Tel 5904 0151
•

KUULUTUSED

Kuulutaja reede, 20. mai 2016
•

Viin Rakveres ära kasutamiskõlblikud

Müüa

nõuk.aegsed eterniitplaadid (68x120
cm). Tel 5614 2951
Müüa soodsamalt PVC kattega
aiavõrku (kõrgusega 1,2 m, läbimõõt
2,2 mm, silm 100x100 mm, 20 jm
rullis, 4 tk). Samas müüa katuse
aluskate (laius 1,5 jm, rullil 75 m2,
2 tk). Info tel 5175 977

LEITUD

LOODUSLIKKU

•

•

mänguasjad, automudelid,
vahvliküpsetajad, lauanõud,
klaasist suveniirsead, portselanist kujud, raadiod, Vana-Tooma s e l a mb i d , nää r i e ht e d ,
fotoaparaadid-objektiivid,
märgid-ordenid, ehted, kunst,
propaganda, vormimütsid,
militaarkraam, teeklaasialused jpm.

PAEKIVI

OTSE TOOTJALT.
I s an e s õ b r a l ik ku t s u o t s i b
peremeest. Koer leitud Vinnist.
•

Vajadusel koos

UHTNA SAEVESKI
aast ar in g selt
so o dsalt

m ü üb

Info tel. 501 3393

paigaldusega.

SAEM ATERJALI.

PÕLL U MA J AN DU S

Tel: 5191 3156, Tõnis,

e-post: tonis36@hot.ee

OÜ ESTMET IE müüb

Raha kohe. Kojukutsed.

Teeme mullafreesiga Teie aiamaa
i s tu t a m is e ks ko r d a ! S e l g jääb
ter veks ja labidas sirgeks! Hind
soodne. Tel 5567 5755
Müüa toidukartulit „Laura“, „Arielle“,
„Vineta“ 30 senti/kg, vedu. Vahemetsa
•

Tühjendusostud majapidamiste
likvideerimisel.
Hansa Antiik, Pikk tn 7, Rakvere.
Tel 32 405 42, 5282 330

•

seina-

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

katuse-,

Tran spo r d i võ im alu s
5682 7009,

www.u h t n asaeveski.co m
(vaat a h in n akir ja)

•

Müüaseemnekartul „Maret“ 0,30

€/

kg Rakveres. Tel 5682 8664
•

Müüa toidukartulit „Laura”. Tel

5836 4842

Müüa kartuliseeme „Laura“ 0.20
€/kg, nisu 0,15 €/kg ja nisujahu 0,20
€/kg. Tel 5200 783
Müüa kuuse-ja kaseistikuid. Tel
•

VÄLISVOODER
HIND al 0,48 eur/jm

DISTANTSLIISTUD
HIND al 0,18 eur/jm

EHITUSLIK KARKASS
HIND al 0,44 eur/jm

KÜTTEKLOTSID
HIND 1 eur/20L ko~

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT
SORTI VANAVARA:
puhvetid, riidekapid,
raamatukapid, kummutid,

Hea metsaomanik!

M ET S

•

•

TERRASSILAUD
HIND al 1,03 eur/jm

AINUS ANTIIGIKAUPLUS
VIRUMAAL!

talu. Tel 5202 036

5398 1891

SISEVOODER
HIND al 0,24 eur/jm

Ostan vanu märke, silte, embleeme.

OSTAME valikuliselt ka Nõukogudeaegseid esemeid:

TÖÖDELDUD

Vajan abi ja nõu kehvasti paigaldatud katuseakende paigaldamise
puhul. Tel 5677 9340

-

Pakkuda võib kõike! Tel 5079 984

JA

•

19

vanu E est i
ja
nõukogudeaegseid mänguasju. Tel
5079 984
O stan

•

Amplitaimed ja teised suvelilled

•

•

Annemäe aiandist. Asume Rakvere
vallas Taaravainu külas Annemäe
teel. E-R 8-16. Tel 5069 685, 5648
7435
Arli Puukool müüb viljapuid,
vallas
p õ õ s Taaravainu
ai d maas ikülas
ka vAnnemäe
aar i ka
mustika-, viinapuutaimi K, 25.05
Tapat 9.00, Rakvere t 11.00, Kunda t
13.00. Tel 5188 465
Müü a
a l us t ava l e
h arras t usmes i n i k u l e täi e l i k
algvarustus. Tel 5398 2858
Müüa kasutatud mesilastarud
ko o s m a g a s i n i g a . Mahu t a b 4 4
raami. Tel 5386 6881

•

-

kasvava metsa raieõigust
metsamaterjali
metsa-ja põllumaad

PAKUME:

paberraha, sõjatemaatika (kiivrid,

mõõgad, pandlad, vormid) jpm.

head hinda, kvaliteetset
metsa ülestöötamise ja

•

-

lauad, toolid, rätikunagid,
kohviveskid, margapuud,
samovarid, petroolilambid,
pudelid, portselan-ja klaasnõud,
seina-ja taskukellad, kirjandus,
kunst (maalid, graafika),
fotod, postkaardid, kuld-ja
hõbeesemeid, mündid, märgid,

OSTAME:

Metsahake OÜ ostab kasvavat
j a v i rnas t a tu d v õ sa n i n g
raiejäätmeid. Tel: 517 3323, e-post:
info@metsahake.ee
•

-

7435

,

Valikuliselt ostame ka
nõukogudeaegsetkraami.

veoteenust

Tühjendusostud majapidamise
likvideerimisel.
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED!

Taavi Saar, tel 508 9955
taavi@ar~ ston.ee

•

Kokkuleppel ettehelistamisega
tel 506 7819

Tiit Reitel, tel 506 0288
~ it@ar~ ston.ee

•

TEAT ED

Mä ä r i Mõ i s O Ü m ü üb l a o s t
k va li t ee t se t um b ro h uva b a
komp o stmulda. Veovõimalus.
Tel. 525 9239, 505 3340.
•

Asume Sondas Sepa 18a
Info telefonil: 5306 7722 või
sale@teamwood~ mber.com

Tulge kõik juuksurisse Rakveres
Laada tn 14! Alli E, N, R, L tel 5620
3174 ja Ingrid T, K tel 5183 110
•

-

-

P a k un t asu t a v ä rs k e t
lo omas õnnikut (otse hoonest).
Tapalt 20 km, Kadrinast 10 km. Tel

OSTAME KASVAVAT
METSA JA
RAI EÕI GUSI
Met saraieteenus

•

Ehitusliku saematerjali müük
Väike-Maarjas. Pikkused 3-6m.
6m materja hea hinnaga
Kaubaaluste müük.

L OOM AD

Tel. 5150 268

Tel 5354 1618

Mü ü a s õ e l utu d mu l d a . Te l
5270059

KADUNUD

•

Transpordi võimalus.
•

•

OSTAME
metsakinnistuid,

.

5196 4657

Saab sõnnikut. Tel 5457 4877

•

NÕUANDELIIN tel 900 5020. Kui
elumure vaevab ja vajad hingeabi,
anname soovitusi.Vastame eraelu,
t ö ö d ja t e r v i s t p u u du t av a t e l e
küsimustele. Kõne hind 0,97 eurot/
min.
•

VA N AVA RA

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

OSTAME tuhandeid erinevaid
vanaaegseid esemeid!Mööbel

kellad

Müüa küülikuid. Tel 5686 8990

Müüa paaritusealisi hiidküülikuid.
Info 5547 194

Pakkuda angoora kassipoegi. Tel

Sümboolselt anda võrratu kassipoeg
ja merisead. Tel 5685 8009
•

•

märgid-medalid-ordenid, raama-tud, lambid-lühtrid, pudelid, väärismetallist esemed,
jalg-, mootorrattad jm, tehnika,
vanaraha (mündid ja paber),

•

•

Ostan plastmasskaste(piim, leib,
sai jms). Tel 5567 5755
•

,

•

•

5845 5248

•

lauad-toolid jm), toidunõud,
k o hvi ve sk i d m i l i t aa rk raa m
(täägid-mõõgad, kiivrid, aumärgid, mürsukastid, varustus
jm), kunst (maalid, graafika
jm), ehted, fotod-postkaardid,

Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel
53942814
•

Müüa kvaliteetsed KUULDEAPARAADID. Hind 20 €. Tel 5013393

(kummutid, puhvetid, kapid,

Müüa T40AM ja Belarus. Tel 5358
6829
Müüa GAZ-52, 53, UAZ (kastikas),
ZIL 130 (ka osadena) ning MTZ-52
ja mesilasvaha. Tel 5031 849
•

200 eurot vaevatasu

Valmistame talu stiilis

sae-ja höövelmaterjali.

info@pohjapuit.ee

•

www.liiv-virumaal.ee
Tel 5183 098

sise-ja
välisvoodrilauda.
Müüme ka

KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 900
1727. 24H. Hind 1.09 /min või TELLI
ENNUSTUS h . 0 , 75 / m i n . www .
ennustus.ee

•

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 v a
sabaga, leiust palun teada
anda numbril 5815 0101,
koera kodu asub Rakvere
Vahtra pst. 8. Koera leidjale

www.toonklaas.ee

•

Tel 5665 4087

•

KÜSI HINNAPAKKUMIST!

põrandalaudu laiusega
kuni 34cm,

•

raieteenust.

Müüa hobuniiduk ja looreha. Tel

Toorpiima müük Haljalas Pere
pubi ees teisipäeviti kell 12-14 ja
laupäeviti kell 13-15
Müüa soodsa hinnaga sealiha.
Vajadusel tükeldamine. Info tel. 53
54 3002 või 50 59 151

LIIVA
KRUUSA
TEEKATTE SEGU
PURUKRUUSA(0-32 mm)

sauna uksi ja aknaid,

MU U D

raieõigust ja
metsamaterjali.
Pakume metsa-

www .h a k et .ee

5566 2060

VESKIMÄE
LIIVAMAARDLA
MÜÜB

Tervisetuba 7 Tšakrat energiate
tasakaalustamine/puhastus. Tel
5238 948
•

OSTAB:
•

Metsamaad

•

Kasvavat metsa

•

Põllumaad

Ostan euroaluseid. Tel 5567 5755

Ostan seisma jäänud firma. Tel
5888 8088
•

Müüa Saksa suhkruvatiaparaat.
Võimsus: 2500 W. Kaasas pann,
spetsiaalne võrk koos klambritega.
Tel 5052 060
•

(tasku-, seinakellad jm).

Ja palju-palju muud.
R a h a k o h e , k o ju k u t se d ül e
Eesti tasuta. Tühjendusostud,
majapidamise likvideerimisel.
Hansa Antiik, Pikk 7, Rakvere.
Tel 3240542, 5282330.
RAKVERES JUBA ÜLE 20AASTA!

Mü ü a k a u n i s k o d u k e s e t l i l l i
koduloomadele pakun talli. On musta
mulda, rohumaad. Kauni kodu endale
saad. Tel 5568 3080
•

rätikunagid.
lauad,
toolid,

Müü a k om p a k t ne mus t va l g e
fotolabori sisseseade. Tel 5239 250
Müüa EKG aparaat 1250K (uus).
Hind 1879 Tel 5840 9350
•

Kaup ettetellimisel.
Tel 5274 255

www.kuulutaja.ee

OSUTAME RAIETEENUST
Tel: 517 4176 ǀ metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

Ostan seisma jäänud esemeid
vanast naelast kuni mööblini. Tel
•

5079 984

-

•

€.

20 KUULUTUSED/SPORT
Müüa paksushöövel (mootor 5 kW,
võimalus kasut. freesi või ka saagi).
Samas müüa seoses majapi-damise
likvideerimisega igasugu muud kaupa.
Tel 5398 2858

Kuulutaja reede, 20. mai 2016
Foto: Ain Liiva

•

meesterahvas, kui vajad abi
Rakveres oma maja remontimisel,
pakun puitmaterjali, sooviga tulla
kaasüüriliseks. Oman liiklusvaheneid.
Tel 5568 3080, Ivi
Müüa traatkeevitus (1-faasiline,
ideaalses korras). Tel 5398 2858
Müüa soodsalt uus pakendis profi
bensiinimootoriga saag (võimsus
3,5 kW) kaheraudne jahipüss (kukkedega), juudi plekk (Norma, 82x71
cm, 55 tahvlit), antiikse välimusega
muu s i kake sku s ( ga ra nt i i ) , m a rgapuu ja lauakaal. Tel 5291 337
•

Vanem

•

•

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE

TEIE HÜPOTEEGIGA
KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

Ostan kaubaaluseid

“EUR”, “FIN” ja

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00
Seisuga 19. mai 2016
Nimetus

Kogus

Hind alates

Kartul

kg

0,36

Seemnekartul

kg

0,20

Roheline sibul

kg

4,00

5,00

Till

kg

10,00

Petersell

kg

5,00

Salatikurk

kg

1,70

2,00

kg

2,50

Eesti 5,00

Tomat (Poola)

kg

2,00

4,00

Tomat (Eesti)

kg

5,00

Kurk

(Poola)

vä ik e

MATUSETEENUSED

kimp

1,00

Hapuoblikad

kg

5,00

Värske küüslauk

tk

1,00

punt

1,50

Värske hapukurk

kg

7,00

Värske kapsas

kg

1,40

Rabarber

kg

1,50

karp

3,00

kg

3,50

Redis

Karulauk

Vaarikad 120 gr
Maasikad

Tel 5552 2789

16.00

Kõrgeim hind
0,40
0,30

(Kreeka)

märgistamata.

-

Tarva jalgpallurid peavad
esimest võitu veel ootama
Eesti 16,00

Kultuurmustikad

kg

15,00

Murelid

kg

10,00

Arbuus

kg

2,40

Tippsibul
Kreeka pähklid

kg

2,00

Peipsi 3,90

kg

3,90

4,00

Maapähklid
Sarapuu pähklid

kg

4,90

kg

4,50

Mesi 700g

purk

5,00

Toorpiim T, N, L
9st

liiter

0,67

kg

1,10

Värske räim

12,00

4,90

sioon.
Aivar Ojaperv

Kolmapäeval, 25. mail kella 11st turul viljapuude,
marja-ja ilupõõsaste,
maasika-ja vaarikataimede müük!

Turul veel müügil:
*kevadised lõikelilled
*suvelilled aeda, rõdule, kalmistule
*hea valik püsikuid eriti soodsa hinnaga
*tomati-, kurgi-ja maitsetaimed
*lilleamplid

*seemnekartulid (erinevad sordid)
*avatud maasika-ja köögiviljaletid

tööstuskaup
Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee
*

Loe kuulutusi ka

www.kuulutaja.ee

MATUSETEENUSED
Külmho idla
Matusetarbed
Tran sportteen used

AARE ROHUMETS
Matusetalituse ko rraldaja-m uusik

Tallin n a 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büro o 324 4473

Eesti jalgpallimeistrivõistlustel pole Rakvere JK
Tarvas veel punktiarvet suutnud avada: selle nädala teisipäeval kaotati 13. voorus koduväljakul Tallinna Levadiale 0:4, möödunud nädalavahetusel
Paides Linnameeskonnale 2:4 ja veel voor varem
üsna dramaatilise lõpplahendusega mängus Tallinna FC Infonetile 0:1. Tarvastel on pärast 13. vooru
tabelis vaid üks punkt ja punase laterna posit-

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide)
valmistamine,
hauasamba paigaldus,
liivavedu japaigaldus
ning hauaplatside
korrastus ja hooldus
Lääne-Virumaal ja
Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad!
Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Mälestame naabrimeest
PRASKOVJA VASSILJEVAT
ja avaldame kaastunnet
Igorile ja Vladimirile
Tamara ja Aivi

Nädala sees toimunud kodumäng oli kui osa rutiinist:
publik selliste kohtumiste
vastu erilist huvi ei tunne;
positiivset
loota, et rakverliiati oli raskekorraldavad.
Kao-

selle rinnaga Juhan Jograf Siimule, kes kera vasaku jalaga

tus tuligi kindel. Tallinna
meeskond lõi mõlemal poolajal kaks väravat.
Esmakordselt
eduseisus
Palju emotsionaalsem oli aga
mail Paides toimunud
kohtumine. Esmakordselt

musega Vjatšeslav Zahovaiko.

lased

13.

Levadia

vastu

midagi

võrku lajatas.

24. minutilPaide viigistas, autoriks Eesti koondise kogeSellega

esimese

sündmused

ei

poolaja
piirdunud:

Taavi Münter sai palli teist
korda Järvamaa meeskonna
väravasse, kuid paraku oli ta
eelnevalt suluseisus. Puurivaht Sander Susi aga päästis

omakorda Rakvere meeskonsaid tarvad nautida ka eduna kahel korral halvimast.
seisu. Teise poolaja 60. minutil toiKaitsja
15. minutil avas kaitsja Aleksündmused,
musid
Larin jäi mis ilmtasei Larin ilusa pika sööduga kistamisel hiljaks, libistas end
Tarva rünnaku. Siim Ranohtlikult konkurendi jalganamäe võttis palli vastaste desse. ja teenis selle teo eest
karistusalas maha ja suunas kohtunikult punase kaardi.
selt
se.

otsustasid

mängu

saatu-

vastase

JK

RALLI RADA MTU

Suvehooaja avaüritus 2016

21. mai kell 11:00

Õige pea tegi Paide poolkaitsja Mark Oliver Roosnupp sei-

suks 2:1. Loetud sekundid hiljem tuli aga JK Tarvas mängu

veel kord tagasi: Alari Aunapikk sööt jõudis Paide
kaitseliini taha ja äärelt rünnakule sööstnud Siim Rannapuu

mäel õnnestus mööda män-

gida Paide väravavahist ning
lükata pall kaitseta võrku. 2:2.
Vähemusse jäänud Tarvas ei
suutnud viigiseisu siiski hoida.

Zahovaiko

66.

minuti

pommlöök standardolukorrast vihises läbi Tarva müüri
Susile püüdmatult alla nurka.
79. minutil teenisid vastased
veel penalti ja Zahovaiko vor-

mistas kübaratriki.

Viigipunkt kadus
viimasel minutil
Mängu FC Infonetiga nägid

läbi teleekraani kindlasti kõik
jalgpallihuvilised. Tarvas hak-

kas meistriliiga ühele favoriidilestaadioni
kõvasti vastu,
veel väljakupemättaline
remeestele

muru. Näis

re

tuli

appi

ka

Rakve-

juba, et sünnibki
üllatustulemus 0:0, kuid 89.
minutil

vilistas kohtunik

vas-

taste kasuks üsna kaheldava

väärtusega penalti, mille Infonet ka realiseeris.

s.

RALLIRADA

Avaldan kaastunnet Saimale

abikaasa
surma

puhul.

Õie

20«
i liikmetele soodustut!

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
langetamepea...
Avaldame kaastunnet Rahel Paile

me vaikses leinas

HAUAPLATSIDE EHITUS
Hinnad kokkuleppel!

Tel 5629 1114

ema

kaotuse puhul.
Kunda Ühisgümnaasiumi
60. lend

PAT S
TOIDUKAUBAD

TERVIS 21

Kuulutaja reede, 20. mai 2016

Kiire abi päästab elu

tõenduspõhiseid tava-ja täiendmeditsiini võimalusi vähira-

vis. Teiste seas tutvustab Lähis-Ida suurima haigla integratiivse onkoloogia uuringute üksuse juhataja dr. Yair Maimon (PhD, OMD) kliiniliste uuringute tulemusi Hiina meditsiinis.
Konverentsi

Kristel Kitsing

traditsioonilise ja

soodustada

dada dialoogi kõigi teda toetavate asjatundjate vahel. Palju-

des riikides tehakse patsiendi ravis tihedat koostööd Hiina
traditsioonilise meditsiini ja India ajurveeda meditsiiniga. “
ütles MTÜ Terviklik Tervishoid asutaja ja üks konverentsi
organiseerijatest dr. Maibrit Loogna. “Soovime ka Eestis

..Praegu tagantjärele vaadates
ei oskakohe öeldagi, miks esselle

eesmärk on

täiendmeditsiini arstide koostööd patsiendi tervenemise
huvides.
“Vähipatsiendi ravi õnnestumise, ravi kõrvalmõjudega toimetuleku ja parema elukvaliteedi huvides on oluline eden-

Naiskodukaitse Väike-Maarja
jaoskonna toetajaliige

ja

MTÜ TerviklikTervishoid koostöös Eesti Vähiliiduga organi-

seerib 14. juunil Tallinnas konverentsi arstidele ja terapeutidele, kes puutuvad kokku onkoloogilise patsiendi ravi. toetamise ja taastumisega. Esimesel konverentsil käsitletakse

Vihulast pärit Kaja Teder sattus 2001. aastal
Väike-Maarja lasteaeda
õpetajaks. Lisaks põhitööle on ta EELK Viru
praostkonna lastetöö
koordinaator ning naiskodukaitsjana rakendab
ennast meditsiinis.

maabi

Juunis toimub integratiivsele
vähiravile keskenduv konverents

haige tervikliku käsitluse vajadust rõhutada ning eelkõige

õpetamine

aidata praktikuid patsiendile pädevate soovituste jagamisel.”
..Eesti Vähiliit on seisukohal, et onkoloogilise haige terviklik
käsitlus on väga oluline ja loodab siiralt, et lisaks olemasolevale tõenduspõhisele onkospetsiifilisele vähiravile on vähihaigete toetus- ja taastusravis võimalik tulevikus laiemalt
kasutada ka idamaade meditsiini tunnustatud ravivõtteid,"
kinnitas Vähiliidu nõukogu esimees dr. VahurVaivere.

Naiskodukaitses mulle kõige
huvipakkuvam tundus. See
on minu muust igapäevategevusest erinev ja pakub vaheldust/ 1 kommenteeris oma
valikut Kaja Teder. ,.Inimeste
abistamine on see. mis selle
juures mulle sobib/1 meenutas Kaja. Kogenud pedagoog

Eesti Vähiliit

sed
oli veendunud,
ka õpetajat
kriitilises
et esmaabi olutunii hästi, et õpilaleb

õpetada

korras aidata oskaksid
dagi

ja

mi-

valesti ei teeks.

Esmaabi õpetamine
kui näitlemine
Rahva
olemine jaesmaabi

ees

on

õpetamine

jaoks

kui

pole.

kas

Kaja

näitlemine. ..Vahet

esined täis saalile või on sul

Kaja Teder (paremal) usub, et kvaliteetselt läbi viidud situatsioonõpe on esmaabi õpetamisel
pea asendamatu.
Foto: Kristel Kitsing

vusetu, 11 kirjeldas ta.

andmisest.

auditooriumis üks inimene.
Publik peab saama mingi ela-

„Siia see koer ongi maetud, 11 Selle ootamatu ja ehmatava
tõdes sündmust meenutades vaatepildi peale jäid kõik
muse, mis paneb mõtlema ja
Kaja. ..Teatakse küll. aga suuabistajad nõutult seisma ja
õppima,
Kaja
teatasid,
Ennetamine,
et nad 11
ei sõnas
tea. mida
ohutus
kaasa elama ning äratab hu- res ärevuses ei osata tegutse- esmaabi
vi/ 1 leidis Kaja. da,11 leidis ta. ..Sellepärast on ja turvaline keskkond
Lääne-Virumaa 2009. aasta vaja endale ka igapäevases Kahe poja emal alati mitu
parim lasteaiaõpetaja õpetab turvalises keskkonnas teadrauda tules. Planeerimine ja
..Egas

midagi,

hakkame

teha.
noortele.

on

abistamist vahel ka mudilas-

ja
olen,
vustada.
saan vajadusel
kus maabi
kas
oskan
ma

on

tema elus iga
lihtsalt erinev. ise abi anda.
11 logistika
päev tähtsal kohal. Vähene
Lapsed
Situatsioonõppe varal
vahetud ja annaaeg, mis tal hobitegevusele
kohe õiglase tagasiside ja
jääb, kulub line-tantsule. Sekriitika. Täiskasvanutelt ei saa saab väärt kogemuse
seda oodata ja siis on vaja en- Kogenud esmaabiinstruktori- da on Kaja tantsinud pea 12
nast teistviisi analüüsida, 11 sõ- na teab Kaja, et kvaliteetselt aastat.
läbiviidud situatsioonõpe on Kuigi elus ega ka tantsutrentele. „See

on

on

vad

nas ta.

esmaaOluline on
bis edasi anda sõnum, et abi
peab pakkuma, mitte ootama, millal seda küsitakse.
..Kõigepealt peab olema soov
aidata ja teadvustada endale,
et minu tegutsemisest või teKaja jaoks

gematajätmisest

esmaabi

õpetamisel pea

asendamatu viis õppe-ees-

märkide saavutamiseks. Eriti
oluline on selle meetodi mõju
õppurite enesekindlusele

esmaabi andmi-

edaspidises

ses. ..Lahendamine on enami-

kule ootamatult raske,

võib sõltuda saab väärt kogemuse

kuid

ja tege-

muarmsate elu või tervis, 11 likkuse tunnetuse, 11 märkis ta.
meenutas, kui teda kutsuti
märkis ta. „Kuna mekõik ei
parameedikud, nootreelaagrisse. kus taltuli
arstid
vaid tavainimesed, siison päeva esimene pool sisustada
kõige tähtsamlähedane iniesmaabi õpetamisega. ..Kohamene kiirabi tulekuni elus le jõudes vaatasid minu poole
Ta

ole

või

hoida. Teatud tegevuse

res, kui sul

on selleks

juu-

natuke-

näod

pikad

kurtmine,

ja

kostis kõva

jälle esmaabi,

igal aastal üks ja seesama ne teadmisi, on see võimalik.
11
oskame seda, 11 jutustas
Vahel sattuvad inimesed kriisegadusse
siolukorras

me

et

ju

Kaja.

aga

ning unustavad, mida

..Olgu.

Tublid

olete!

Tore,

kui

tuleks oskate. Saamegi kohe kõiki
sellise näitena võib teadmisi omal nahal järele
tuua märtsi keskel Rakveres proovida. 11 vastas Kaja toona
teha.

Pikal

Ühe

tänaval lahti rullunud

talle

omase

tasakaalukusega.

kus ratastoolis Ta lavastas õnnetuse, kus
olnud 37aastane nainepussi- noored olid autoga teelt välja
tas oma meest. Pussitaja ise sõitnud. ,.Katsime kannataoli juhtunust nii segaduses, et nud käepärastest vahenditest
tal tulnud hädaabinumber tehtud kunstverega. Kõik nutmeelde, rääkimata esmaabi sid ning üks oli
tead-

peredraama,

ei

hoopis

nis

ole Kajal seni

vaja olnud

kellelegi elupäästvat
anda,

on

küliliasendisse

ning kui inimene ei hinga, siis
alustada elustamist. 11 kirjeldas Kaja esmaabi põhitõdesid. Nende lihtsate asjadega
peaks tema hinnangul hakka-

ma saama igaüks.
Kaja sõnul ei ole elu ja tervis
iseenesestmõistetavad.

Hoo-

letu käitumine võib kurjalt tasuda. „Minu jaoks on esmaa-

bi ka ennetamine, ohutus ja
turvaline keskkond. Võibolla
esmaabist teadlikumaks saaTa rõhutas kiivri kandmise ja

turvavööde kasutamise olulisust, oskust hädaabinumbril
helistades infot anda ning kodukeemia hoidmist väljas-

päästabelu,

ja.

peaks tundma ära insuldi või infarkti tunnused nendepuhul
määrav aeg,
kiiresti kiirabi haigeni

on

kui

Samuti

on

vaja

kiiresti

~~~~

des see ongi nii, 11 selgitas ta.

esmaabi

re
..Esmaabikursusel
käinud
abi
11 sõnas iniKa-

jõuab.

stabiilsesse

tal tulnud korduvalt

ja kaaskoidanikelekiirabi
se pereliikmetelekutsuda.,.Kii-

mene

sulgeda suur verejooks, teadvuseta kannatanu keerata

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

~~

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

~

~ ~

pool väikeste laste käeulatust.

Kaja innustas kõiki ka esmaabikoolitustel osalema. „Opitu

~~
~

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

ununeb aja jooksul ja osku-

sed lähevad rooste, 11 teadis ta.
Muiates

meenutab ta neid

inimesi, kes nikastatud jalga
endiselt viinaga japäikesepõ-

~~~~~~~

letust hapukoorega ravivad.

„Aeg on edasi läinud. märkis
11

ta lõpetuseks.

Esmaabiinstruktoreid koolitatakse Naiskodukaitse eestvedamisel alates 2006. aastast, mil
kogenud esmaabiõpetaja Andrus Lehtmets algatas projekti.
Esmaabikursused ei hõlma ainult sõjaolukorras
haavade sidumist, vaid keskenduvad kõikvõimalikele õnnetusjuhtumitele, ka sellistele, mis
juhtuvad väikelastega. Osalejaid õpetatakse
õnnetusi vältima ning kriisiabi andma, et õnnetuste korral ennast ja lähedasi kainet mõistust
säilitades aidata.

~ ~ ~ ~~
~ ~~

~

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

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

~~

~

~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

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

~

~~ ~ ~ ~ ~

~~

~ ~ ~ ~ ~~

~

~~ ~ ~ ~ ~

~

~

~~~ ~ ~

~ ~ ~ ~~~~~
~~

~~
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~~~~

~~~~~~~
~~

~~~~

~~
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~~~

~

~~ ~~~

~

~
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~~
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Veoautokrossihooaeg algab taas Tapal
Eesti veoautokrossi meistrivõistlused algavad traditsiooniliselt Tapa rajal

esimene etapp nii meie riigi kui ka Balti

-

meistrivõistluste arvestuses sõidetakse laupäeval, 4. juunil.
Õigupoolest pidanuks veokamehed rajal käima ka jaanuaris-veebruaris, kuid heitlik ilmastik ei võimaldanud krosse
läbi viia. Niisiis alustatakse taas Tapal nagu mitmel varasemaigi hooajal.

Jätkuvalt võisteldakse kolmes arvestusklassis, autode jõuallikaks ikka „vana hea vene raud'' ehk GAZ-tüüpi mootorid.

Stardijoonel on veoautod GAZ 51/52 ning GAZ 53 ja GAZ 53
mootoriga veobagid.

POLAARPOISS

Kuigi autod on nostalgiahõngulised, käivad ka veoautokros-

21.–23. mai kell 17 ja 21:15
Draama
(Alla 12-aastastele keelatud!)

side korraldajad ajaga kaasas. Tapa võistlusest on kavas teha
on-line ülekanneFacebookis ja mitte ainult kirjapildis, vaid,
kui asi ikka õnnestub, edastada videopilti ka parajasti võistleva auto kabiinist. Eksperimendile kaasa elamiseks on vaja
nutiseadet, millega tuleb Facebookist üles leida veoautokomitee ametlik lehekülg Autokross. Jooksvaid uudiseid leiab
sealt juba praegu.
Võistlejate nimekirjast on hetkel veel vara rääkida. Mõned
mehed on karjääri lõpetanud, teised jälle juurde tulnud.
Muuhulgas hakkab veobagiga võistlema ka Markus Häid-

berg Kuulutaja kirjutas sellest noormehest mullukevadel.
Nimelt avaldas kuulmispuudega Markus ühes meediaartiklis soovi, et tahaks proovida veoautokrossi. Bagimees Eino
Tänavots kuulis sellest ja kutsus Markuse enne mullust Ta-

pa krossi bagiautoga tutvuma ja seda proovima.

Markus tegi Tamsalu krossirajal oma elu esimesed ringid ja
asi hakkas talle nii meeldima, et sügisel ostis ta nii Eesti kui
Balti meistrivõistlustelkolmandaks tulnud EinoTänavotsalt
bagi ära. Tapal peaks see auto Markusega roolis juba stardis
olema.

Stardis on ka Tänavots talve jooksul ehitas ta endale sobivaks ühe lätlasteltostetud tooriku.
-

MEES NIMEGA OVE

Äsja avatud Rakvere šašlõkibaaris on peakokaks Gitškade väimees Vjatšeslav (pildil) ning
lihameistriks poeg Rene.
Liisi
Foto:
Kanna

Kaukaasia šašlõkibaar
jõudis Rakverre
Aluveres tuntust kogunud Kaukaasia Šašlõkk
avas uksed ka Tsentrumi kaubanduskeskuses.
Liisi Kanna
Anatoli ja Helin Gitška pereettevõte alustas tegevust juba neli aastat tagasi. Esialgu
pakuti šašlõkki telgis, mis

Markus Häidberg tutvus veobagiga esmakordselt mullu
kevadel Tamsalu krossirajal. Tänaseks on ta sama auto ära

ostnud ning hakkab sellega võistlema. Fotol nokitseb
noormees kuulmisaparaadi kallal.

Tekst ja foto Aivar Ojaperv

Käimas on parima naabri konkurss
MTÜ Eesti Naabrivalve kutsub ka sel aastal kõiki Eesti ela-

nikke 16. maist kuni 25. maini osalema Parima naabri konkursil. Konkursi abil tunnustatakse hoolivaid ja abivalmis

naabreid ning kutsutakse üles osalema kogukonna elus,
edendades heanaaberlikke suhteid.
Kõik oma naabritest lugu pidavad eestimaalased saavad
esitada oma lemmikud Parima naabri konkursile, lisades
selgituse, mille eest soovitakse naabrimeest, -naist või -peret tunnustada. Naabrivalve ja koostööpartnerid paluvad
kirjutada kokkuvõtvalt oma naabri nendest omadustest ja
tegudest, mis teevad temast esitaja jaoks parima naabri. Kasuks tulevad näited naabrite heast suhtumisest ja tublidest
tegudest ning värvikad juhtumid elust enesest.
ja tema
Kandidaate
Lisaks saab
naabriesitada,
kiitmisele
täites
ankeet
kontaktide
MTÜ Eesti
edastamiNaabrisele tuleb märkida ka esitaja, et konkursi zhürii saaks vajavalve
ve.ee. kodulehel

või

dusel täiendavaid

saates

e-kiri

aadressile:

info@naabrival-

küsimusi esitada. Konkursi peaauhind on

Silberauto Eesti poolt uhiuue Mercedese kasutusõigus
nädalavahetuseks, sõitmaks Eesti teise otsa SPA-sse.
SPA-paketi paneb välja Eesti Naabrivalve.Lisaks tunnustaAS

takseka teisi heanaaberlikkuse eeskujuks olevaid inimesi ja
perekondi Pindi Kinnisvara poolt viie Eckerö Eine laeva kin-

kekaardiga

kahele

ning kolme

Parima naabri valib

välja

Pindi Kinnisvara

kinkekotiga.

konkursi tarbeks loodud zhürii.
kuhu kuuluvad MTÜ Eesti Naabrivalve, Eesti TurvaettevõteLiidu, Siseministeeriumi, SilberautoEesti Pindi Kinnisvara esindajad. Konkursi täpsemad tingimused ja
ürii
te

liikmete kohta

ja

info

on

leitav MTÜ Eesti Naabrivalve kodulehelt.

Šašlõkis kunagi liha ette. „Kui
klient tuleb ja tellib, siis paneme liha tulele. Mingisugust
ülessoojendamist ei ole," rõhutas Helin Gitška.
Nii Aluvere kui Rakvere baaris
tegeleb klientidega kaks teenindajat. liha küpsetab lihameister ning teisi roogasid
kokk. Sašlõki maitsestamine
ja marineerimine on aga üksnes peremehe pärusmaa.

üles

..Algselt oli meie kollektiivis

seati. Klientide rohkuse tõttu
hakati mõtlema aasta ringi

peale. ..Septembris möödub

üks armeenlane, sellest ka
šašlõki
Kaukaasia-pärase
idee. Tema õpetas Anatoli
välja," rääkis majaproua.

kaks aastat sellest, kui Aluve-

Kuna omanik Anatoli ise on

Aluverre

toimiva

suvehooajaks

söögikoha

loomise

re vanas koolimajas uksed
avasime. 11 rääkis perenaine
Helin Gitška.

Teise baari rajamise plaane
hakkasid söögikoha omanikud pidama juba aasta eest.
Lõpliku otsuse langetamisele
aitasid kaasa nii klientide ee-

listused kui sobilike ruumide
,.Klientuur ütles, et sooviks meid väga ka
vabanemine.

Rakveres näha. Igaühel ei ole
transporti Aluveresse sõitmiseks, taksoga ju ka tulema ei
hakata, 11 jutustas Helin Gitška. ,.Vanad üürnikud panid
siin koha maha ja nendes
ruumides on võimalik puusöe peal grillida. Siis tekkiski
mõte, et tuleme ja teeme
siia.“

Uha maitsestab
peremees
Puusöe peal grillimist peavad
Gitškad enda firmamärgiks.
„Meie ei kasuta elektri- ega
gaasigrille. Puusöel jääb liha
suitsuse maitsega ja mahlane. nagu looduses tehtud. 11
tõi perenaine välja endi küp-

ukrainlane, pärit Taga-Karpaatiast. siis pakutakse söögikohas ka Ukraina rahvusroogi.
Menüüd

püütakse

jõudu-

mööda uuendada ning kohalike eelistustega kooskõlla
viia. ..Näiteks valmistasime
alguses hartšod nii lambakui veiselihaga, aga lambali-

Suure osa Aluvere söögikoha
klientuurist moodustavad turistid. ..Palju on Venemaalt tulevaid ja sinna suunduvaid
inimesi. Võetakse meie visiitkaart ja uuesti Eestisse tulles
külastatakse ka meid. Sageli
helistatakse

näiteks

Aserist

või Viitnalt ning tellitakse toit
ära,“ jutustas Helin.

Tee Aluvere baari
ei ole suletud
Anatoli Gitška sõnulkäib Aluveres söömas ka hulganisti
rekajuhte. ..Autojuhid tellivad
sageli toidu kaasa. Parkimisplats on väike, see tekitab
probleeme," rääkis peremees
murelikult.

Gitškadele valmistavad muret
ka käimasolevad teetööd.
..Kliendid helistavad ja ütlemajaproua.„Tegelikult
vad, et
me ei saa šašlõkki söödas

me

ma

tulla,

tee

on

kinni,"

kirjel-

ja olemeie juurde
küllkümneni
avatud
kümnest

saab

nagu tavaliselt."
ei ole suletud. Viaduktile
„Tee

on

paigutatud valgusfoor,

ooteaeg

3-4 minutit.

ha ei võetud vastu. Oleme
proovinud igasuguseid asju.
aga jäänud kindlaks sellepeale, mida tõesti ostetakse. Tu-

Liiklus käib seal kiiresti," lisas
Anatoli Gitška.

levikus plaanime sisse tuua

mist ei plaanita. ..Meile

veiseprae. Praegu arendame
retseptuuri, et saada õige
maitse ja mahlasus kätte.
Lihtsalt millegi kokkusegamisel ei ole mõtet," kirjeldas Helin Gitška menüü kujunemist.
šašlõkibaaris
Päevapraade
seni pakutud ei ole, kuid
nõudluse tõttu hakatakse
neidki valmistama. Võimalus

söök lõunapausil kiiresti kätte
saada on aga praegugi olemas. ..Inimene võib helistada
ja söögi ette tellida kas siis
kohapeal söömiseks või kaasa

setusviisi eelised.

võtmiseks," rääkis perenaine.
..Seda võimalust kasutatakse

Lisaks ei küpsetata Kaukaasia

palju."

mille

Lähiajal
pakutud

kolmanda baari

ava-

on

Tallinnasse kohta,

aga praegu piirdume nende

kahega. Kui
dust kaugel,

avada
kosiis ei oma enam
baar

selle üle nii tugevat kontrolli,"

arutles Helin Gitška.
Küll

aga plaanitakse uuendu-

si nii Aluveres kui äsja avatud
Rakvere šašlõkibaaris. „Aluverre

laste

plaanime

sel suvel teha

mänguväljaku.

ketisaali ehitamine

Ka ban-

on

poole-

li." tõi peremees välja. „Rakveres tuleb veel terrasskorda

teha."

21.–23. mai kell 19
Komöödia
(Alla 12-aastastele mittesoovitatav!)

rakvereteater.ee

TASUB TEADA 23
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Lääne-Virumaale istutatakse üle 2 miljoni puu
Üle Eesti toimuvate metsais-

sõnul

tutuspäevade raames istutab
RMK
(Riigimetsa Majandamise Keskus) tänavu meie
maakonda 2 065 000 uut

võimalus kaasa lüüa metsaistutusel ning seeläbi panustada uue metsapõlve kasvama
minekul. “Metsaistutusel osalemiseks ei pea eelteadmisi
omama,
näitavad õiget
metsamehed
ette.
RMK töövõtted
Päeva jooksul saab igaüks is-

puud. Huvilisi oodatakse 21.

mail kell 11 Mädapeale istutamistalgutele.
Lääne-Virumaale istutatakse
950 000 mändi, 990 000
kuuske, 105 000 kaske ning 20
000 sangleppa. Kokku uuendab RMK sel aastal metsa 10
000 hektaril, istutades 19,8
miljonit uut puud. Riigimetsa
uuendamiseks vajaminevad
taimed kasvatab RMK kaheksas taimlas üle Eesti.
RMK Lääne-Virumaa metsaülema Eerik
Väärtnõu

pakutakse

inimestele

tutada vähemalt 50

uut

puud.

osaleda metsandusteemalisel
arutelul

ning lõpetada päev

talgusupiga.”

nõu.
seb

rääkis Väärt-

lisas,
edasi hoolitistutatud taimede eest
Ta

et

RMK.

Istutamistalgutele

KUHU MINNA

saab

regis-

treerida internetisaadressil

www.rmk.ee/eluring.

Rakvere Teat er
20.05. kl 19 Üks p ealuu Conn emara s To o ma Ta lu , Uu skü
la Lä äne-Virumaa (la v. Üllar Saarem ä e)
21.05. kl 19 Üks p ealuu Conn emara s To o ma Ta lu , Uu skü
la Lä äne-Virumaa (la v. Üllar Saarem ä e)

-

-

O Kõrt s
Jõ e 3a Võ su
Pid u d e algu s kell 22
Pilet 2~
Kella 23.n i sissep ää s ta suta !
20. m a il to im ub video p op corn DJ Marko Pille
21. mail h itid 80nd a test ja 90 n d atest kun i täna sen i DJ
Ailan Kytt
27. m a il reed ene tantsup alavik, h itima sin a käivitab DJ
Margu s Teetsov (Hit FM)
28. m ail kü tab kuu viim a se laup ä eva kuum aks DJ Kalle
Allik
£
*'TJ:

Lääne-Viru Pensionäride Lii t
Veel on vab u ko h ti järgmistele reisid ele:
Ta llin n Ro ca l Mare 28. juun i, So o m aa 8. juuli, Võru m a a
11. juuli, Võrtsjärve ümbru s 4.juuli.
Büro o avatu d veel 24. ja 31. m a il 10 -14 Veski tn 4. Info
Eve 5133 220.
–
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Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

GRAZIOSA
STEEL

Tabasalus Klooga mnt 5a

2225.-

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Grill-liha alates 2,95 /kg€
Ostes pool siga, saad
TASUTA 1kg Oma Põrsa
grillvorste

Vilde

Regulaarne töö CE-kat autojuhile
kindlal liinil Tallinn-Klaipeda-Arlöv-Oslo-Tallinn
(ringi pikkus 6-8 päeva, 2700km, tasu alates 500 eur/ring).

Huvi korral võtke ühendust, räägime lähemalt.
Egesten Transport OÜ. Tel.+372 528 0869.

Eestimaine liha otse farmerilt!

MÖÖBLIHALLIDES
Turu 1 ja Turu 4

SUUR

SOODUSMÜÜK

kuni30%
•Suurim valik
•Kaup kohe kätte
•Transpordivõimalus

NB! Hinnad head
Transpordi

võimalus

Helistada 8-17

Tel 5900 0140

KAUPLUSES

UUS, SUUR VALIK
rõivakangaid saabunud!
Müügil ka väga hea valik
kardinakangaid ja
mööbliriideid.

ANNAME TEHTUD TÖÖDELE
GARANTII KUNI 10 AASTAT

EHITUS JA RENOVEERIMINE
6-8

Tähemäe OÜ Põhja 34
info@tahemae.ee

Rakvere www.pelletikaminad.ee 5126766
•

•

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

suvelilleampleid,
maasikaistikuid

Tel 32 71 533

LAMEKATUSTE

14,

PARIMA HINNAGA

LAI VALIK suvelilli, püsililli,

MÜÜA
KÜTTEPUID
(lehtpuu)

OTSE MAALETOOJALT

999.-

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

TAPA

PELLETIKAMINAD

Rakveres:

Tapal:

Avatud E-R 8-18, L 9-14
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.

2700km,
alates
pikkus
(ringi
päeva,
tasu
eur/ring).
500

Rakvere Tel 534 73231
www.tahemae.ee

Huvi
võtke
räägime
korral
ühendust,
lähemalt.

Täiskasvanute tööalased täiendkoolitused
juunis Rakveres ja Tallinnas
UUS! Ilukoolitused
Raamatupidamine
•

•

•

Personalitöötaja

•

Müügiesindaja

•

Ettevõtluse kiirkursus

•

Sushi meistriks27.05 Rakveres

Ettevõtlus ja äriplaanide koostamine vastab
ettevõtlustoetuse taotlemise tingimustele Töötukassas
Miksi endale ise haridus!
www.andecus.ee

