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Arvamus

Uue koalitsiooni loomise käi-
gus on täiesti põhjendatult 
kerkinud küsimus, miks küll ei 
ole valitsuses enam regionaal-
ministrit. Kas regionaalpoliiti-
ka ei olegi enam Sotsiaalde-
mokraatliku Erakonna jaoks 
oluline? Valitsuse koosseisus 
toimunud muudatus väärib 
kindlasti selgitust.

Piirkondlik ebavõrdsus 
süveneb
Olukord, kus regionaalarengut 
on peetud vaid ühe ministri 
mureks, ongi viinud Eesti sin-
na, kus meie riik praegu on – 
piirkondlik ebavõrdsus aina 
süveneb ning inimesed lahku-
vad maalt kas suurematesse 
linnadesse või välismaale. Ehk 
mäletate veel regionaalminis-
ter Kiisleri väljaütlemist, et 
„mina teiste töösse ei sekku.“ 
Nii tagasihoidliku suhtumise-
ga paraku tulemust ei saavuta. 
Samuti tuleb tunnistada, et se-
nisel regionaalministril olid 
väga napid võimalused ja hoo-
vad, et tuua kas haridusse, 
transpordialale või siis sot-
siaalvaldkonda positiivseid 
muudatusi.
Need valdkonnad aga mõjuta-
vad kõige rohkem elu võima-
likkust väljaspool suurlinnu. 
Just hea ühistransport tagab 
töökohtade kättesaadavuse ka 
kaugema nurga inimestele. 
Just koolide, lasteaedade ja 
tervishoiuteenuste kättesaa-
davus moodustab olulise osa 
elukvaliteedist. Need ja veel 
paljud teised küsimused ei ole 
aga regionaalministri haar-
deulatuses olnud. Midagi on 
olnud põhimõtteliselt valesti.  

Kinnitan, et regionaalpoliitika 
on jätkuvalt üks Sotsiaaldemo-
kraatliku Erakonna poliitika 
nurgakividest. Regionaalpolii-
tika osakaal valitsuse tegevu-
ses peab suurenema, mitte vä-
henema. Nüüd võime öelda, et 
uude valitsusse ei tule mitte 
üks, vaid vähemalt kuus regio-
naalministrit. Vaieldamatult 
hakkavad regionaalproblee-
mide lahendamisega tegele-
ma ka põllumajandusminister 
Ivari Padar, sotsiaalminister 
Helmen Kütt, haridusminister 
Jevgeni Ossinovski, majandus-
minister Urve Palo, justiitsmi-
nister Andres Anvelt ja meie 
erakonna esimees Sven Mik-
ser, kelle päralt on kaitsemi-
nistri portfell. Ikka selleks, et 
inimesed jääksid maale ela-
ma, et kõikjal Eestis sünniks 
lapsi ja antaks head haridust 
ning rahvas ei peaks muretse-
ma oma turvalisuse pärast.
Igal sotsiaaldemokraadist mi-
nistril tuleb kanda hoolt ka 
selle eest, et regionaalne tasa-
kaal oleks tagatud. Just minis-
teeriumide vastutusalade kau-
du seisame  hea selle eest, et 
inimeste õigused oleksid 
kaitstud, sõltumata nende elu-
kohast ja et töökohad ning tee-
nused oleksid kättesaadavad 
igas Eestimaa nurgas. On ju 
tõhus sotsiaal- või hariduspo-
liitika kõige parem regionaal-
poliitika. Loodame, et Refor-
mierakond tuleb meile siin 
appi ja valitsuses töötavate re-
gionaalministrite nimekiri pi-
keneb veelgi. 
Sotsiaaldemokraadid tõid 
koalitsioonileppesse regio-
naalpoliitika mõiste koos nõu-

dega, et riigi iga strateegiline 
dokument ja eelnõu peab si-
saldama hinnangut ka regio-
naalsele arengule. Regionaal-
poliitika ei saa olla ühe mehe 
soolo, vaid see peab olema lä-
biv joon iga ministri tegemis-
tes. Koordineeriv roll peaks 
aga olema otseselt peaministri 
kanda. 

Haldusreformi tuleb 
jätkata
Mäletatavasti kuulus regio-
naalministri ametikoha kaota-
mine ka Isamaa ja Res Publica 
Liidu plaanide hulka. IRLi po-
liitikud sidusid regionaalmi-
nistri tuleviku aga haldusre-
formi elluviimisega, pidades 
tema pea ainsaks ülesandeks 
uute vallapiiride joonistamist 
ehk siis omavalitsuste liitmist. 
Eesti avalikkus on pidanud 
paljude aastate jooksul pealt 
vaatama seda, kuidas haldus-
reformi protsessi ei saada 
mingigi edu. Sotsiaaldemo-
kraadid ei kahtle sisulise hal-
dusreformi hädavajalikkuses, 
sellega tuleb kohe edasi min-
na. Kavandatavad muudatu-
sed on aga niivõrd olulised ja 
põhimõttelised, et nende eest-
kõnelejaks ei saa olla keegi 
muu kui peaminister. Aga kui 
peaks minema nii, et reformi-
erakondlasest valitsusjuht se-
da ülesannet enda peale ei võ-
ta, siis sotsiaaldemokraatide 
hulgast valitud peaminister 
hakkab haldusreformi kind-
lasti vedama. 

Neeme Suur
Riigikogu liige, SDE

Mitte üks, vaid mitu 
regionaalministrit

Ühel hiljutisel arvamusliidrite 
lõunal vastas Isamaa ja Res 
Publica Liidu  parlamendisaa-
dik ning senine sotsiaalkomis-
joni esimees Margus Tsahkna 
küsimusele omastehooldajate 
kesise olukorra kohta, et süüdi 
on tegemata haldusreform. Ka 
lastetoetuste tõstmise asjus on  
IRL püüdnud jätta muljet, et 
nemad tahtsid, aga Reformi-
erakond oli vastu. Ei teagi, kas 
ka siin sai takistuseks haldus-
reform…

Tähelepanu lastele ja 
peredele
Kevade hakuga allkirjad saa-
nud sotsiaaldemokraatide ja 
Reformierakonna koalitsioo-
nileping pöörab igal juhul 
enim tähelepanu just lastele 
ning peredele. Kuigi pelgalt 19 
euro suurune esimese ja teise 
lapse toetus jõuab ära pidada 
ka oma üheteistkümnenda 
sünnipäeva, jääb see õnneks 
viimaseks. 2015. aasta alguses  
tõuseb universaalne lapsetoe-

tus 45 euroni, mis on pea kahe 
ja poole kordne tõus. Kolman-
da lapse toetus kerkib oma-
korda 100 euroni kuus ja seda 
samuti sõltumata vanemate 
sissetulekust.
Saavutasime oma partneriga 
ka kokkuleppe, mille kohaselt 
suurenevad toetused kiiremas 
tempos just neil peredel, kes 
vajavad kõige enam abi. Järg-
misest  aastast tõuseb suhteli-
ses vaesuses elavate  perede 
lastele makstav toetus kahe-
kordseks ehk 45 euroni kuus. 
Toimetulekutoetuste määra-
misel kerkib lapse osa ehk 
koefitsient seniselt 0,8-lt 1-ni, 
mis samuti pakub kitsikuses 
peredele tuge. Lisaks põhikoo-
li õpilastele laieneb tasuta 
koolilõuna ka gümnaasiumis 
õppivatele noortele. Vaielda-
matult mõjutavad kõik need 
koalitsioonileppe punktid 
jõustudes tuntavalt lapsi kas-
vatavate perede rahakoti ja ka 
ostukorvi sisu.
Tuleb tunnistada, et  läbirääki-

mised lastega peredele suuna-
tud sammude ja neile rahalise 
katte leidmine polnud kergete 
killast. Aga nüüdseks võib väi-
ta, et paljugi on võimalik, kui 
tahtmist jagub. 
Laste heaolu parandamise 
kõrval on viimasel ajal ak-
tuaalseks teemaks olnud töö-
jõu suhteliselt kõrge maksus-
tamine, mis eeskätt puudutab 
madalama sissetulekuga ini-
mesi.  Pikalt on juttu olnud tu-
lumaksuvaba määra tõstmi-
sest, mis langetab kõigi tulu-
maksu sama summa võrra 
ning vähendab seetõttu suhte-
liselt enam väiksema palgaga 
töötajate maksukoormust. 
Hoolimata näilisest poliitili-
sest üksmeelest, ei jõutud mit-
me aasta jooksul tegudeni. 
Uus koalitsioon soovib tulu-
maksuvaba määra regulaarselt 
tõsta – tuleval aastal kerkib  ta 
144 eurolt 154 euroni kuus. 
Inimeste maksukoormust 
alandab ka töötuskindlustus-
makse määra langetamine. 

Teatavasti rahastatakse sellest 
maksest erinevaid töötukassa 
toetusi ja teenuseid. Tänaseks 
on töötukassa reservid igati 
piisavad ka juhuks, kui me 
peaksime silmitsi seisma või-
maliku uue kriisiga. Uus või-
mulepe arvestab ka järgmise 
aasta pensionitõusuga: kõiki-
dele pensionäridele, kes saa-
vad keskmist või sellest mada-
lamat pensioni, nähakse ette 
tulumaksuvabastus. 
Kui sotsiaal- ning maksuküsi-
mustes on sotsiaaldemokraa-
tide ja liberaalide vaated ning 
seisukohad üsna erinevad, siis 
keskkonna ning energeetika 
valdkonnas on kevadkoalit-
siooni visioon senise võimulii-
du omast palju  üksmeelsem 
ja rohelisem. Valitsus hakkab 
pöörama märksa suuremat tä-
helepanu taastuvenergiale 
ning piirama põlevkivi kae-
vandamise mahtusid. Aastane 
piirang on siin seatud 20 mil-
jonile tonnile perspektiiviga 
viia see number 15 miljoni 

tonnini. Meie selge siht on vä-
hendada juba lähitulevikus ja-
lajälge keskkonnale, see tekib 
lõviosas just põlevkivist.  Aas-
taga peaks valmis saama ana-
lüüs, mis peab näitama, kas ja 
millisel moel on mõistlik põ-
levkivi kaevandmine Eesti 
Energiast lahutada. Ikka sel-
leks, et riiklik energiahiid 
oleks senisest efektiivsem ja 
Eesti riik teeniks rohkem tulu.
Vastselt alustanud valitsus 
peab ülioluliseks ka energi-
ajulgeoleku suurendamist ja 
gaasisõltuvuse vähendamist 
idanaabrist, mistõttu tuleb 
soodustada kohalikel kütustel 
põhinevate koostootmisjaa-
made, LNG-terminali ning 
Eesti ja Soome vahelise gaa-
sitoru rajamist. Kuigi koalit-
sioonikõneluste ajal võis meie 
oponentidelt kuulda Ukraina 
sündmustest inspireeritud 
hirmutamistaktikat, et plaanis 
on kaitsekulutuste vähenda-
mine, siis tegelikkuses polnud 
nende langetamine alla kahe 

protsendi SKPst kunagi arute-
lu all.  

Sotsid ei karda valimis-
vastutust
Kuigi on kombeks eeldada, et 
aasta enne riigikogu valimisi 
moodustatud koalitsioon 
püüab probleeme vältides trii-
vida turvaliselt valimistele 
vastu, siis tänased oponendid 
heidavad värskele valitsuslii-
dule ette pigem liigset ambit-
sioonikust. Sotsiaaldemokraa-
did ei karda valitsemisvastu-
tust, samas anname endale 
aru, et aastaga ei jõua kõiki 
ideid ellu viia. Saame alustada  
sisuliste muudatustega, et olla 
tuleval kevadel juba järgmise 
koalitsiooni moodustaja.

Rannar Vassiljev
Riigikogu rahanduskomisjoni 

aseesimees, SDE

JUHTKIRI

Töö ja koolitus
lähevad korda
Kui Kuulutaja reklaami- ja sisuosakond (mis koosne-
vad vastavalt kahest ja ühest inimesest) kolm nädalat 
tagasi plaani pidas ja otsustas, et märtsi viimases lehes 
pühendame pisut rohkem ruumi töö ja koolituse tee-
male, siis ei osanud me ka kõige optimistlikumas prog-
noosis ette näha, mis juhtuma hakkab.
Kolmest temaatilisest leheküljest sai esialgu neli, sest 
reklaamiandjat paistis asi huvitavat. Siis viis. Tekste ja 
reklaami tilkus vaikselt muudkui juurde, kuni nelja-
päeval pidime lehe maketi kaks korda ringi tegema. 
Nagu ikka, tuli siis, kui tagumine aeg ammu möödas, 
materjali veel juurde. Kusjuures palju.
Seepärast on tänane Kuulutaja pisut ebaharilik. Just si-
su osas. Kuna temaatilisi asju muudkui tuli ja tuli, siis 
pidime teisest servast lugusid välja viskama või järgmi-
se nädala ootelehele panema, sest lehekülgede arvu 
suurendamine kaheteistkümnendal tunnil polnud 
enam võimalik. Lõppetulemus on nüüd teie ees: mõni 
üksik “pehme” lugu ja päris palju materjali ülalmaini-
tud teemal.
Stabiilset töökohta omav inimene ilmselt ei adu, kui 
palju töö ja koolituse teema ühiskonnas tegelikult kor-
da läheb. Tööd otsitakse ja tööd pakutakse – kel olegi 
tööd, kes jälle pole olemasolevaga rahul. Või on rahul 
küll, kuid maksab selle eest lõivu, käies tööle enam kui 
saja kilomeetri kaugusele (vaata artiklit ja skeeme töö-
rändest). Ning vastupidi: kuigi meil valitseb just kui 
tööpuudus, on paljud ettevõtted hädas tööjõu puudu-
sega. Töötukassal oli näiteks veebruaris Lääne-Viru-
maal vahendada üle 200 töökoha.
Eesti Töötukassa on maha saamas tänuväärse ettevõt-
misega, korraldades aprilli alguses Rakveres töömessi. 
Ürituse, kus tööotsijail ja tööandjail on ideaalne või-
malus teineteist leida. Sellest messist on tänases Kuu-
lutajas pisut rohkem juttu ja infot.

Aivar Ojaperv
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MUST KROONIKA

Ööl vastu 26. märtsi siseneti 
Rakveres Tuleviku tänaval 
lukustamata korterisse ja 
varastati mootorsaag väär-
tusega 850 eurot.

Ööl vastu 24. märtsi tungiti 
Tamsalus Tehnika tänaval 
garaaži ja varastati mootor-
saag ning maja hoovist aku. 
Kahju on selgitamisel.

24. märtsi öösel tungiti 
Tamsalu vallas Järvajõe kü-
las talu garaaži ja varastati 
sõiduauto Hyundai Getz re-
gistrimärgiga 577AYO. Kah-
ju on 3000 eurot.

21. märtsi öösel varastati 
Rakverre Vabaduse tänava-
le kortermaja juurde pargi-
tud pakibussist 55 liitrit 
diislikütet väärtusega 73 eu-
rot. Kütusepaagi lõhkumi-
sega tekitati 115eurone kah-
ju.

Ööl vastu 21. märtsi tungiti 
Tamsalus Saare tänaval ga-
raažiboksi ning varastati 
krossimootorratas väärtu-
sega 700 eurot. Lõhkumise-
ga tekitati 15eurone kahju.

19. märtsil varastati Rakvere 
vallast Tõrma külast metsa-
veohaagise peale jäetud 
mootorsaag. Kahju on 200 
eurot.

Kuulutaja

25. märtsil kell 17.02 sai häire-
keskus teate, et Tamsalu vallas 
Porkuni külas on maja korst-
nast leegid väljas. Teatajaks oli 
naabermaja elanik, kes lisas, 
et teavitas lõõmavast korstnast 
ka selle omanikku.
Sündmuskohale tõtanud 
päästjatel tuld kustutada ei 
tulnud, küll aga ventileerisid 
nad ruumid ja kontrollisid ko-
gu maja. Majas olid nõueteko-
haselt paigaldatud suitsuan-
durid, kuid suits ei levinud 

nendeni ja andurid tööle ei ra-
kendunud.
Majaomanik kinnitas päästja-
tele, et puhastab korstnat igal 
aastal, kuid eelmisel aastal 
paigaldati majja uus katel, ku-
hu loobiti muuhulgas ka ehi-
tusrämpsu. Majaomanik ole-
tas, et rämps tekitas liiga palju 
tahma, mis põlengu tekitaski.
Päästjad tuletavad meelde, et 
prügi ei tohi küttekoldesse vi-
sata. Kile, plastik ja muu sün-
teetiline materjal ei põle täieli-

kult ära, vaid ladestub korstna 
seintele, põhjustades tahma-
põlenguid. Samuti on väga 
oluline korstnapühkimine. 
2015. aasta 1. septembril jõus-
tub tuleohutuse seaduse säte, 
mis kohustab, et ka eramaja 
(sh ka suvila, aiamaja ja muu 
hoone, kus on küttekolle) 
korstnat puhastaks vähemalt 
kord viie aasta jooksul kutse-
tunnistusega korstnapühkija.

Kuulutaja

Viimasel ajal on pea igal näda-
lal toimunud Lääne-Virumaal 
eluhoone põleng, mis päästja-
te kiire sekkumiseta võinuks 
lõppeda inimohvriga.
25. märtsil kell 21.53 sai häire-
keskus teate tulekahjust Tapa 
linnas Tähe tänaval. Teatami-
se hetkel põles kahekorruseli-
se garaaži ja saunaga kokku 
ehitatud kivimaja esimene 
korrus lahtise leegiga ning tea-
taja ise oli jäänud teisel korru-
sel suitsu tõttu lõksu.
Sündmuskohale sõitsid pääs-
temeeskonnad Tapa, Rakvere 

ja Aravete komandost ning 
Kadrina vabatahtlikud pääst-
jad, operatiivkorrapidaja ja 
meedikud.
Kohalik Tapa komando jõudis 
sündmuskohale nelja minuti-
ga ning päästemeeskond tõi 
põlevas majas olnud mehe re-
deli abil tervena välja. Meedi-
kud vaatasid põlevasse majja 
jäänud inimese üle, haiglaravi 
ta ei vajanud.
Kaitsevarustuses päästjad si-
senesid põlevasse majja, avas-
tasid kiiresti tulekolde ning 
kustutasid selle. Tulekahju 

kustutati kella 23.35ks. Põlen-
gu tagajärjel hävis maja alumi-
sel korrusel tuba ja trepihall, 
ülemine korrus sai suitsu- ja 
tahmakahjustusi.
Päästetöö juhi sõnul oli põle-
vas korteris töökorras suitsu-
andur. Esialgsel hinnangul sai 
tulekahju alguse elektrisüstee-
mi rikkest, kuid tulekahju täp-
sem põhjus on veel selgitami-
sel.

toimetas
Aivar Ojaperv

Päästjad tõid põlevast
majast taas inimese välja

Tahmapõlengus võis
süüdi olla ehitusrämps
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OSTAME:

TEENUS:

•
•

•
•
•
•

metsakinnistuid
raieõigust ja metsamaterjali

saagimine harvesteri ja käsimeestega
väljavedu põllumajandustraktoriga
ohtlike puude likvideerimine
kõik võsatööd

Info Andre 5225 830, kirdemets@gmail.com

Info Margo 5549 113

• metsa istutamine ja hooldus

Kirde mets

al 250 €

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES
B-kat venekeelne 14.04

eestikeelne 07.04, 21.04, 02.05

C-kat 31.03, 14.04, 28.04

CE- kat 07.04, 21.04, 05.05

Tel 53 451 061, 324 0893
darja@autosoit.ee

www.autosoit.ee

Võimalus õppida B-kategooriat
KÄSIJUHTIMISEGA AUTOL!

A-kat 01.04, 15.04, 29.04

Mopeed 04.04, 11.04, 25.04

Esmaabi koolitus 11.04, 25.04

Rakvere, Aia 16. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

•UUS! algab 08.04 kell 18.00

•

algab 05.04 kell 10.00

• algab 22.04 kell 18.00

• algab 23.04 kell 18.00

•

T-kategooria koolitus

Veoauto-, bussi- ja taksojuhtide ametikoolitus

A-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria sõiduki rent eksamiks

(traktor)

(35 tundi)

(buss)

(traktor)

Norax Koolituskeskus
INGLISE TÖÖKEELE
SOOME TÖÖKEELE ALGKURSUS

VEOAUTO-TAKSOJUHI AMETIKOOLITUSED

B-kat AUTOKOOL

algkursus A1 (II osa) (T, N kell 17.30)

(30T) (E, K kell 17.30)

(kell 10.00)

(T, N kell 17.00)

27. märts
02. aprill

05. aprill
08. aprill

* Võimalik tasuda osadena * Oleme töötukassa koostööpartnerid!
Info ja reg tel 32 25 060, Rohuaia 6, Rakvere või info@noraxkoolitus.ee; www.noraxkoolitus.ee

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

Riided kvaliteetsed:

Mööbel:

• beebiriided: 0,10 – 1 € lasteriided: 0,20 – 5 €
jalatsid: 0,50 – 2 €

On avatud Viru-Nigula keskuses meie Misjonipood L 10.00 – 15.00

0,10 – 4 €, kaup korralik

noorteriided: 0,20 – 3 € täiskasvanud: 0,50 – 6 €

diivan Isku väga korralik 2-kohaline 115 € söögilaud tume ümmargune
koos toolidega 190 € korralikud kapid 150 – 180 € korralik arvutilaud 20 €

•
• • •

• •
• •

Tulge ostma! Iga ostuga toetate heategevust.

HINNAD VÄGA SOODSAD

Südamest tänan Kerstit, kes annetas heategevuseks mööblit.
Suur, suur aitäh!

Palju nne sünnipäevaks!õ

70

Puuetega Inimeste Koja pere

Sületäis soojust,
õuetäis tervist,

põllutäis päikest paljudeks aastateks!

OÜ OPTIO S.A. PRILLIPOED www.optio.ee

Fotokroomsed progressiivklaasid , hind alates

hind alates ja nägemise kontroll

Pakkumine kehtib ainult Pika Tänava kaupluses

Esmaste prillide tellijatele prilliraamid

Pensionäridest tellijatele bifokaalsed klaasid - 2 klaasi ühe hinnaga,

Püsisoodustused õpilastele ja

pensionäridele ning peresoodustused.

Pikk 17

Adoffi 11, KROONIKESKUSE I korrusel

E-R 10.00-17.30 L 09.00-14.00 P suletud Tel. 322 3828

E-R 10.00-18.00 L 10.00-15.00 P suletud Tel.327 7789

Nägemise kontroll neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti eelregistreerimisega.

Nägemise kontroll neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti eelregistreerimisega.

Aprillikuu pakkumised:
•

•

•

-20% 104.- EUR/tk

49.- EUR/paar TASUTA

-40%

•
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IDA-EESTI 
PIIRKONNA JUHTI,

Elisa müügiosakond otsib oma meeskonda 

kelle peamiseks tööülesandeks on Ida-Eesti piirkonna esinduste 
personali  juhtimine ja arendamine, müügi kasvatamine ja teenindus-
taseme tõstmine.

Piirkonnajuhi vastutusalasse kuulub 5 esindust.

Igapäevatööks on piirkonnale püstitatud eesmärkide täitmine 
ja kontroll, müügikonsultantide nõustamine ja treenimine 
eesmärkide edukaks täitmiseks, sujuva töökorralduse tagamine ja 
töö personaliga (osalemine värbamisprotsessis, arenguvestluste 
läbiviimine jms).

Oled oodatud kandideerima, kui  Sa oled hea suhtleja ning 
organiseerija, Sulle meeldivad väljakutsed ning pead ennast 
ambitsioonikaks meeskonnatöötajaks. Sul on kõrgharidus 
või kõrgharidus omandamisel, huvi juhtimise vastu, müügile 
orienteeritud mõtteviis, tulemuslikud müügioskused ja Sulle sobib 
liikuv töö.  Samuti on edukal kandideerijal hea vene keele oskus.

Omalt poolt pakume konkurentsivõimelist tasupaketti, ametiautot 
ja arenguvõimalusi noores kollektiivis.

Kandideerimiseks saada CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 10.04.2014.a. 
meiliaadressile personal@elisa.ee kirja teemaks märgi „Ida-Eesti piirkonna juht“. 
Lisainfot küsi telefonil 681 1963 või meiliaadressil personal@elisa.ee.

Aivar Ojaperv

Messi peakorraldajaks on Ees-
ti Töötukassa, ettekannetega 
esinevad Maksu- ja Tolliamet 
ning Tööinspektsioon, lisaks 
Eesti Töötukassa ettevõtlus-
toetuste ja EURES osakond 
(töötajate vahendamine Eu-
roopasse).
“Rakveres korraldatakse töö-
messi esmakordselt,” mainis 
töötukassa Lääne-Viru osa-
konna juhataja Inge Alamets. 

“Mess on suunatud kõikidele 
aktiivsetele inimestele, aga 
eelkõige tööotsijatele ja -pak-
kujatele. Üritus on mõeldud 
neile, kes soovivad saada tea-
vet töötamisvõimaluste kohta 
nii Lääne-Virumaal kui Euroo-
pas. Soovime anda tööotsijate-
le võimaluse tutvuda tööpak-
kumistega, vestelda tööandja-
tega ning kuulda otseallikast 
töötamise tingimusi. Tööand-
jatele pakume võimaluse enda 
tutvustamiseks ning uute töö-
tajate leidmiseks.” 
“Messil soovime vahendada 
infot vabadest töökohtadest, 
võimalusel ka kevadistest-su-
vistest hooajatöödest,” jätkas 
Alamets. “Meie püüd on viia 
kokku tööandja ja tööotsija, et 
mõlemad saaksid rohkem in-
fot tööturul toimuvast.”
Millised teadmised ja mõtted 
peaks üks või teine pool mes-
sile kaasa võtma? “Sobivat 
töötajat otsides peab tööandja 
eelnevalt läbi mõtlema, milli-
sed oskused, haridus ja koge-

mused on konkreetse töö tege-
miseks vajalikud ning see info 
peaks tööpakkumises selgelt 
kirjas olema. Kindlasti on olu-
line tööülesannete lahtikirju-
tamine. Tööotsijaid julgusta-
me enda soove ja võimalusi 
tööandjale teada andma, näi-
teks tuleks kohe mainida, kui 
otsitakse osalise koormusega 
tööd. Messil on selleks hea 
võimalus – suhelda saab neut-
raalsel pinnal, usun, et muutu-
vad ka eelarvamused tööand-
jate osas.”
“Sageli on inimestel problee-
miks transpordiküsimused, 
kuid ka selles osas on võimalik 
nii mõnigi kord lahendus lei-
da,” lisas töötukassa Lääne-Vi-
ru osakonnajuhataja.

Mis aitab muuta
eelarvamusi?
Tihti ei vaeva eelarvamused 
mitte ainult tööotsijat, vaid ka 
tööandjat. Kas tööotsija ikka 
on see inimene, kellena ta end 
tutvustab?

Töömess viib kokku otsijad ja pakkujad
Rakvere Spordihallis 
3. aprillil toimuvale 
töömessile on asja nii 
tööandjal kui ka –otsi-
jal. Ka neil, kel tööta-
jad või tööandja juba 
olemas: esimesi huvi-
tab kindlasti n-ö järel-
kasvuteema, teisi aga 
messi teema “Leia töö 
Eestis või mujal Euroo-
pas”.

Mõistlik oleks inimene proovi-
päevale kutsuda, ka ühe proo-
vimise päevaga selgub nii 
mõndagi. “Meie ootus on 
muuta tööandjate eelarva-
must inimese osas, kes pole 
pikalt tööl olnud,” kinnitas In-
ge Alamets. “Tihti on sellel 
täiesti inimlik põhjus: tervislik 
seisund, ümberõppimise soov 
jne. Omaette teemaks on noo-
red, kellel eelnev töökogemus 
sootuks puudub. Eesti Töötu-
kassa saab siinkohal aidata ja 
olla vahendaja. Osutame tee-
nuseid, mille eesmärgiks on 
aidata kiiremini töö leida, olgu 
selleks siis tööturukoolitus või 
ka tööpraktika, millele võiks 
kindlasti eelneda proovipäev 
tööandja juures” 
Kes tööandjatest messil osale-

vad? “Kutsusime tööandjaid, 
kes on väga erinevad nii oma 
tegevusala kui ka suuruse 
poolest,” kinnitas Inge 
Alamets. “On tööandjaid, kel-
lel on pidevalt uusi töötajaid 
vaja, ning ka selliseid, kel töö-
jõuvajadus väike, aga soov end 
tutvustada ning tasuta rek-
laami teha. Suurematel 
tööandjatel on enamasti ka 
tööjõu vajadus suurem, 
mõnikord on neil ka suurem 
personali liikuvus, sest töö on 
pingeline ja  vahetustega. 
Väiksematel tegijatel on aga 
vaja pidevalt areneda, pakku-
da järjest uusi teenuseid ning 
nad peavad vastavalt tööturu 
olukorrale olema paindlikud. 
Messil saab arutleda ka muu-
del teemadel: näiteks kuidas 

kellestki sai ettevõtja, mis on 
ettevõtjaks olemise plussid ja 
miinused.”
Lisaks tööandjatele jagavad 
messil infot kooli-
tusvõimaluste kohta Rakvere 
Ametikool, Lääne-Virumaa 
Rakenduskõrgkool ja Väike 
-Maarja Õppekeskus
Veebruaris oli Eesti Töötukas-
sal Lääne-Virumaal vahenda-
da 254 tööpakkumist, neist 58 
oskustöölise ning 57 seadme- 
ja masinaoperaatori töökohta, 
43 teenindus- ja müügitööta-
jat, 41 lihttöötaja töökohta. Sa-
mas kõrgematele ametnikele 
oli 9, tippspetsialistidele 18, 
keskastme spetsialistidele 14 
ja kontoritöötajatele 8 tööpak-
kumist.
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KATUSEKESKUS OÜ

Palume saata oma CV, lühitutvustus ja palgasoov aadressile
katusekeskus@katusekeskus.ee hiljemalt 20.04.2014.

on 2004 aastal tegevust alustanud ehitustöödega tegelev Eesti firma.
Töid teostatakse nii Eesti, kui Soome Vabariigis.

- info liikumise korraldamine (telefonikõned, post, e-post, faksid)
- dokumentatsiooni korraldus (töölepingud/-load, krediidi- ja objektilepingud jms.)
- suhtlus klientidega, meeskonna assisteerimine
- jooksvate probleemide lahendamine, ka delegeerimine
- müügipakkumiste, -tellimuste ja -arvete koostamine
- kontoritarvikute valik ja tellimine, kontoriruumide korrasoleku haldamine
- firmaürituste korraldamine
- tööaeg on E-R 8.00-12.00/lõuna/13.00-17.00 Rakveres
- tööle asumise aeg 05.05.2014

- vähemalt keskharidus
- väga hea eesti kõne- ja kirjakeele oskus, vene keele oskus suhtlustasandil!
- kasuks tuleb soome/inglise keele oskus
- arvuti tavaprogrammide ja internetikeskkonna kasutamise vilumus

töötegemise eesmärgil
- hea pingetaluvus (hooajal - kevad, suvi, sügis) / puhkus talvel
- hea suhtlemisoskus, tahtmine suhelda
- kohusetunne, täpsus, usaldusväärsus, initsiatiivikus ja elurõõmus ellusuhtumine

kaasaegset töökeskkonda ja -majandustarkvara. Arenguvõimalusi,
lisakoolitusi ning sõbralikku, avatud ja tegusat meeskonda.

otsime müügisekretär-asjaajajat lapsehoolduspuhkusele jääva töötaja asendajaks.
Sobivusel pakume tööd ka pärast asendatava töötaja tagasitulekut.

Meie poolne tagasiside hiljemalt 25.04.2014.

TÖÖD SAAB MÜÜGISEKRETÄR-ASJAAJAJA
TÖÖ KIRJELDUS:

NÕUDMISED/SOOVID:

ETTEVÕTE PAKUB:

LISAINFO:
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Maris Marko

JELD-WEN Eesti AS Rakvere 
tehas on aastate jooksul tohu-
tult arenenud. „1994. a. alusta-
sime siin 24 töölisega, seda 
küll teise ärinimega,“ rääkis te-
hase direktor Marko Murro. 
„Rakvere tehase kasv ja areng 
on toimunud aastast aastasse, 
seda nii territooriumi, toodan-
gu mahu kui ka tööliste arvu 
poolest.“
„Tehas asub täna 132000ruut-
meetrisel territooriumil, toot-
misalast pinda on ligi 30000 
m2. Toodangu valmistamiseks 
kulutame 10000 m3 jagu 
saematerjali kuus. Tööd anna-
me me 700 inimesele,“ loetles 
Murro.
JELD-WEN Eesti AS elas suh-
teliselt edukalt üle ka kriisi-
ajad. „2008-2010. aastate ma-
janduslanguse ajal olime olu-
korras, kus tuli otsida väljun-
deid uute turgude ja toodete-
ga. See meil ka õnnestus, mis 
omakorda võimaldas hoiduda 
koondamistest ja palgakärbe-
test,“ tõdes tehase juht. „Ena-
mik meie töölisi on meid hin-
nanud stabiilse ja kasvava töö-
andjana.“

Tark areng
„Tänase seisuga võib öelda, et 
olemasolev tootmismaht ei ole 
meie lagi ei vajaduse ega toot-
mismahtude poolest. JELD-
WEN Eesti AS Rakvere tehas 

kasvab koos oma organisat-
siooniga. Loomulikult oleme 
täna olukorras, kus kasv on 
osaliselt piiratud, seoses töö-
jõuturul toimuvaga,“ tunnistas 
Marko Murro. „Kuid selge on 
ka see, et ainult lühinägelik et-
tevõtja näeb kasvu potentsiaali 
inimeste arvu suurendamises. 
Tegelik kasv on võimalik ainult 
tehnoloogiliste uuenduste 
kaudu ning seda teed on 
JELD-WEN Eesti AS ka läinud.“
Rakveres tehakse JELD-WENi 
grupi pea kõigi Põhja-Euroopa 
tehaste jaoks standardtoodete 
joonised. Tehaseid Põhja-Eu-
roopa piirkonnas on ettevõttel 
üldse nii Taanis, Rootsis, Soo-
mes, Eestis kui Lätis. „Sellega 
seoses otsime oma meeskon-
da spetsialisti, kelle peamiseks 
tööülesandeks on CAD- ja So-
lidWorksi programmidega 
töötamine ja kaasajastamine 
koostöös nii-öelda maaletoo-
jatega ning pakkuda kasutaja-
tuge nende programmide ka-
sutajatele, olla kursis nii prae-
guste kui ka tulevaste muutus-
tega,“ tutvustas värskeimat 
tööpakkumist JELD-WENi 
Põhja-Euroopa regiooni joo-
nestamise ja dokumentatsioo-
ni osakonna juhataja Olar Val-
limaa.

Noored on oodatud
JELD-WEN Eesti AS pakub ini-
mestele igapäevast tööd kaas-
aegsetes tingimustes, aga tere-
tulnud on ka noored, kel hari-
duse omandamine alles käsil.
„Oleme alati avatud praktikan-
tidele, et pakkuda neile võima-
lust saada joonestamisalast 
töökogemust ning tutvuda sel-
le valdkonna tööga suures 
kontsernis,“ märkis joonesta-
misosakonna juhataja Olar 
Vallimaa. 
Kvaliteedijuhi Terje Alliksoo 
sõnul on rakenduskõrgkoolide 

praktikandid oodatud kvali-
teediosakonda.
Lisaks eriala omandavatele 
noortele ootab JELD-WEN 
külla ka üldhariduskoolide 
õpilasi. Kooliõpilastele paku-
takse võimalust tulla teha-
sesse klassiekskursioonile. 
„Klassiekursioonide eesmärk 
on tutvustada ettevõtet kui 
potentsiaalset tööandjat ning 
näidata ametikohtade või-
malusi tootmisettevõttes,“ 
selgitas Alliksoo. „Ekskur-
sioonid on mõeldud eelkõige 
gümnaasiumite ja kõrgkooli-
de õpilastele, kuid teretulnud 
on ka põhikoolide õpilased, 
kellel on soovi tulla loodus-
lootunnis välja. Ekskursioo-
nide raames tutvutakse ette-
võtte ajaloo ja tegevusega 
ning vaadatakse, mismoodi 
valmivad puidust uksed. 
Kõik õpilased saavad näha ja 
tunda reaalset tootmise olus-
tikku ning aimu tootmise tu-
giüksustest. Soovi korral on 
võimalus peatuda kitsamatel 
valdkondadel, näiteks joo-
nestamine, kvaliteet, perso-
nal.“
Varem on ekskursioone läbi 
viidud erinevatele vanu-
seastmetele, muuhulgas ka 
Junior Achievement Eesti SA-
ga koostööd tehes ja korral-
dades ekskursioone majan-
duse või ettevõtluse suuna 
valinud õpilastele. Kaks aas-
tat tagasi, kui Rakvere oli 
metsapealinn, külastas te-
hast ka suur hulk noorema 
vanuseastme õpilasi, kes per-
sonalijuht Reet Treiali sõnul 
nautisid ekskursioone väga 
ning olid nähtust huvitatud 
ja põnevil.
Ekskursioone viib läbi kvali-
teedijuht Terje Alliksoo ning 
külastus tuleb eelnevalt meili 
teel kokku leppida aadressil 
inforakvere@jeld-wen.biz. 

JELD-WEN vaatab noorte poole
JELD-WEN Eesti AS on 
suurim tööandja Rak-
veres ning uusi töö-
pakkumisi on ettevõt-
tes pidevalt. See ei rää-
gi aga personali voola-
vusest, vaid ettevõtte 
arengust ja tehnoloo-
gia uuenemisest.

Marko Murro ja Terje Alliksoo esitlevad vast valminud lenge, mis on valmis Soome poole 
teele asuma. Ka sellesse tsehhi vajatakse töökäsi.  Foto: Maris Marko

Eelmisest kuust said Tallinnasse oma tööruumid Baltikumi müügikontor, kontroller ja 
JELD-WEN Northern Europe COO Torben Porsholdt. Foto: JELD-WEN Eesti AS
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Kust läänevirulane     

Tõnu Lilleorg

Tänasel tööturul on 
võimalusi leiva lauale 
saamiseks palju, tööd 
võib leiduda nii kodu-
linnas, naaberasulas 
või lausa välismaal. 
Mõni õnnelik saab te-
ha huvitavat ja hästi 
makstud tööd koduuk-
sest jalutuskäigu kau-
gusel mugavas konto-
ris, mõni on loonud 
endale võimaluse töö-
tada kodus. 

Et sellest põnevast teemast pa-
remat ülevaadet saada, tasub 
tutvuda infoga, mille on kokku 
pannud statistikud ja tööturul 
toimuvat uurivad teadlased.
Äsja sai Statistikaamet valmis 
põhjalikud kaardid, mis joo-
nistavad omavalitsuste kaupa 
välja töörände suunad ehk 
marsruudid, mida inimesed 
töölkäimiseks kasutavad. 
Need töörändekaardid põhi-
nevad 2011. aasta rahvaloen-
duse andmetel. Kui inimene 
käib igapäevaselt tööl teises 
omavalitsusüksuses, kus ta ei 
ela, nimetatakse seda pendel-
rändeks. 

Lääne-Virumaa hõivatutest 
töötab kodumaakonnas 72 
protsenti. Selle näitajaga pai-
gutub Lääne-Virumaa Eesti 
keskmiste hulka, kõige väik-
sem on kodumaakonnas töö-
tajate osakaal Raplamaal (55 
protsenti) ja suurim Harju-
maal (82 protsenti). Maakon-
nasiseselt pendeldab meil 26 
protsenti hõivatutest ning oma 
koduvallas või kodulinnas 
käib tööl 46 protsenti hõivatu-
test. Kui maakonna töölkäiva-
test inimestest rohkem kui vii-
endik käib tööle ühte linna, 
siis võib seda linna nimetada 
suure pendelrändega linnaks.

Just selline on olukord Rakve-
res. Enim sõidab hommikul 
siia töötajaid ümbruskonna 
viiest vallast, milleks on linna-
ga ühist piiri omavad Rakvere, 
Vinni ja Sõmeru ning ka Kad-
rina ja Rägavere. Nende valda-
de pendelrändajad moodusta-
vad rohkem kui viiendiku 
maakonna hõivatutest. Täpset 
protsendinumbrit ei ole või-
malik siin välja tuua, küll saab 
määratleda liikumismarsruu-
tide järgi töötajate ligikaudse 
osakaalu, kes kindlatel mars-
ruutidel liiguvad. Nimetatud 
viie valla pendelrändajate osa-
kaal maakonna hõivatute seas 

Tööränne toimub tõmbekeskustesse
Viimastel aastatel on räägitud palju haldusreformist, mis liidaks väiksemad omavalitsu-
sed kokku. Lahkuv regionaalminister Siim Kiisler (IRL) on rahul, et kõnealused töörände-
kaardid on nüüd olemas, sest neilt on näha, kus asuvad Eestis tegelikult tõmbekeskused, 
mille järgi võiks ka uusi omavalitsusi kujundada. „Need kaardid illustreerivad inimeste lii-
kumist ning näitavad, et inimeste igapäevane pendelränne ületab enamasti omavalitsuste 
piire,“ ütles ta.

on 20-38 protsenti. See n-ö lai-
ne näitab kõige olulisemat lii-
kumissuunda maakonnasise-
ses töörändes. 
Suuruselt teise laine osakaal 
hõlmab 10-19 protsenti maa-
konna hõivatutest. Ka siin 
toob hommikune liikumis-
suund töötajad Rakverre. 
Nüüd jõuavad tööle Tamsalu, 
Haljala ja Viru-Nigula valla 
elanikud. Samuti Kunda elani-
kud ning ka need virunigulala-
sed, kes käivad tööle Kunda 
linna.
Kolmanda laine pendelrända-
jad (osakaal 5-9 protsenti) joo-
nistavad kaardile juba üksikas-
jalikumat mustrit. Esile kerkib 
Rakverest viie kilomeetri kau-
gusel asuv Sõmeru alevik koos 
lähiasulatega, sinna käiakse 
tööle viiest omavalitsusest. 
Nendeks on Rägavere, Vi-
ru-Nigula, Haljala ja Rakvere 
vald ning Rakvere linn. Nii et 
töörände poolest on maakon-
na tähtsuselt teine tõmbekes-
kus Sõmeru. Tapa linn ja vald 
tõmbab kolmandas laines töö-
tajaid kahest naabervallast - 
Kadrinast ja Tamsalust. Samu-
ti jõuavad kolmandas laines 
Rakveresse tööle inimesed, 
kes elavad maakonna ääre-
pealsetes valdades, milleks on 
Laekvere, Väike-Maarja ja 
Vihula. 

Maakonnavälised töökohad 
on Harjumaal
Kui Lääne-Viru tööinimeste 
töökoht asub kodumaakonna 
piiride taga, siis suures ena-
muses on see Tallinnas ja Har-
jumaal. Lääne suunas liiguvad 
inimesed kõikjalt maakonnast, 
ka idapoolsetest, Laekvere ja 
Viru-Nigula vallast. Selliseid 
tööinimesi on kokku 10-11 
protsenti hõivatutest. Idapool-
sete valdade elanikud, kokku 
1-5 protsenti hõivatutest, leia-
vad tööd ka Ida-Virus ja Tar-
tus. Näiteks Laekvere inime-
sed Avinurme vallas, virunigu-
lalased Aseri vallas ja Rägavere 
elanikud Sonda vallas.
Muidugi ei saa mööda minna 
välismaal töötajate hulgast. 
Statistikaameti andmetel on 
neid 6 protsenti Lääne-Viru-
maa hõivatutest. See näitaja 
ületab riigi keskmise, mis on 4 
protsenti. Enim käib välismaal 
tööl pärnumaalasi.
Kuulutajale kommeteeris töö-
rände teemat Mati Jõgi maava-
litsuse arengu- ja planeeringu-
osakonnast. Tema sõnul tasub 
pendelrände puhul tähelepa-
nu pöörata kahele kriteeriumi-
le: esiteks, kui palju kulub ini-

mesel aega tööle- ja pärast ko-
jusõitmiseks. Ja teiseks - kui 
kulukas see on. 
„Kuni poolteist tundi päevas 
ehk 30-45 minutit üks ots tööl-
käimiseks aega kulutada peaks 
olema Eesti kontekstis täiesti 
normaalne, tegelikult on ka 
kaks tundi ja enam, näiteks 
marsruudil Rakvere-Tal-
linn-Rakvere, meie igapäeva-
ne reaalsus,“ nentis Jõgi.

Kaugtöö vähendab pendel-
rännet
Kui töölkäimiseks kulutatav 
aeg ületab taluvusepiiri, hak-
kab inimene otsima uut töö-
kohta või kolib töökohale lä-
hemale. Tavaliselt kolitakse 
siis äärealadelt lähemale kes-
kustele, selgitas ametnik. 
„Suundumused on sellised, et 
ääremaal töökohad vähene-
vad, kontsentreeruvad keskus-
tesse ja kõrgepalgalised tööko-
had koonduvad seda enam 
veelgi suurematesse keskus-
tesse. Teisalt väheneb pendel-
ränne tasapisi tänu tehnoloo-
gilistele vahenditele ja sellest 
tulenevalt paindlikule kaug-
tööle.“ 
Maakondlikus vaates on hal-
vaks trendiks see, kui kolitakse 
elukohast ära liigse aja- ja ra-
hakulu tõttu, mis töölkäimise-
le kulub. Murekohaks on ka 
vähese mobiilsusvõimega ini-
mesed. „Nad jäävad sotsiaal-
hoolekandesüsteemi klien-
diks, sest nad ei suuda töökoh-
tadele järele minna ja koha-
peal tööd ei ole,“ selgitas Jõgi. 
Tema sõnul püüdleb maavalit-
sus selle poole, et maakonnas 
oleks töökohti ning maakonna 
bussiliinivõrguga oleks ini-
mestel tagatud mõistlik tee-
nuste ja töökohtade kättesaa-
davus maakonna ulatuses.

Kaugus pole ainus tegur
Inimestel on tööle ja töökoha-
le ka teisi tingimusi kui ainult 
elukoha lähedus. Nendeks on 
piisav tasu, vastavus oskustele 
ja kvalifikatsioonile ning ene-
seteostusvõimalus. 
Kokkuvõtlikult hindas Mati Jõ-
gi Lääne-Viru maakonna po-
sitsiooni tööturul suhteliselt 
heaks, sest maakonnas on töö-
kohad olemas. Samuti asume 
sisuliselt Eesti kõige suurema 
tööareaali keskel, mille moo-
dustavad Tallinn-Harju ja 
Ida-Viru, kus igapäevane töö-
ränne on võimalik. Arvestades 
ka inimeste üha suuremaid ja 
kiiremaid liikumisvõimalusi, 
on võimalik töökohtade areaal 
kogu aeg laienev.
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 tööd saab?
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Maris Marko

Sissejuhatuseks olgu täpsusta-
tud, et tasuta kõrgharidus on 
Eestis mõeldud headele üli-
õpilastele ehk neile, kes püsi-
vad oma õppetööga ettenäh-
tud graafikus.
Rakvere Kolledžis saab õppida 
alushariduse pedagoogiks ja 
sotsiaalpedagoogikat, kõige 
uuem eriala on haldus- ja äri-
korraldus (spetsialiseerumise-
ga keskkonnakorraldusele). 
Kõigi erialade nominaalne õp-
peaeg on kolm aastat.
Kolledžisse võetakse vastu 
emakeele riigieksami ja sis-
seastumiseksami alusel. Kui 
kool on lõpetatud sel ajal, kui 
riigieksameid ei olnud, siis 
võetakse vastu ainult sisseas-
tumiseksami põhjal. Võrreldes 
varasemate aastatega on tõus-
nud lävend. Õppida soovijate 
hulk on aga alati olnud nii 

suur, et pole põhjust muretse-
da selle pärast, et piisavalt pal-
ju inimesi üle lävendi ei pää-
seks.
Gümnaasiumilõpetajaid on 
tänavu märksa vähem kui 6-7 
aastat tagasi, aga direktor Kal-
le Karroni sõnul see neid väga 
ei puuduta, sest Rakvere kol-
ledžisse on alati tulnud pea-
miselt varem kooli lõpetanud 
inimesed, kes tahavad tõsta 
oma kvalifikatsiooni või vahe-
tada eriala.

Õppijate vanus alaneb
Kolledži õppejuhi Marje Lepa-
neni sõnul on aga õppijate va-
nus aastatega hakanud alane-
ma. „Töökogemusega õppija 
on motiveeritum ja teadlikum. 
Tal on ettekujutus professio-
naalsest tegevusest, töökoge-
mus on õppimisel toeks, 
omandatavad teadmised su-
hestuvad kogemustega, mitte 
ei jää abstraktseks teooriaks,“ 
arvas Lepanen. Karroni sõnul 
on sellise üliõpilase tugevu-
seks seegi, et ta julgeb tööle ta-
gasi minna ja seal muutusi ja 
arengut ellu kutsuda.
„Professionaalne tegutsemine 
eeldab teadmisi ja oskusi ning 
tasemeõpe on üks etapp sellis-
te oskuste saamisel,“ tõdes Le-
panen.
Kooli sissesaamisest veelgi 
olulisem on õppida ja järje 
peal püsida. Rakvere kolledžis 

aitavad selles osas õpinõusta-
jad. „Me hoiame oma tudengi-
tel silma peal. Kui hakkavad 
tekkima probleemid, siis saab 
varakult sekkuda,“ rääkis Kalle 
Karron, viidates sellele, et ka 
kool on rahaliselt huvitatud 
sellest, et üliõpilased välja ei 
langeks.
Rakvere kolledžis toimub õp-
petöö kahes erinevas vormis: 
kaugõppes saab õppida sot-
siaalpedagoogiks ja lasteaia-
õpetajaks, tsükliõpet pakutak-
se haldus- ja ärikorralduse eri-
alal ning samuti tulevastele 
lasteaiaõpetajatele. Tsükliõp-
pes toimub õppetöö kolmel 
päeval nädalas, ülejäänud ajal 
peaksid tudengid teadmisi 
omandama iseseisvalt. „Ühis-
lugemist enam ei toimu, me 
eeldame, et lugemisoskus on 
igaühel olemas,“ märkis Lepa-
nen.
„Lasteaiaõpetaja erialal on 
tsükliõppes suurem kontakt-
tundide arv kui kaugõppes, 
nad saavad põhjaliku etteval-
mistuse, täismahus praktika, 
samas kui kaugõppijad saavad 
töökogemuse oma töökohas,“ 
selgitas eelkoolipedagoogika 
lektor Lehte Tuuling.
„Lasteaiaõpetajaid on Rakve-
res õpetatud juba 40 aastat, 
aga selle kõrval tahame aren-
dada ka teisi erialasid,“ rõhu-
tas kolledži direktor. Kolledži 
eripära on kõigi erialade seo-

Töö ja koolitus

Kolledž pakub keskkonnakallakuga haridust
Tänavu 15-aastaseks 
saav Tallinna Ülikooli 
Rakvere kolledž pakub 
kõrgharidust kolmel 
erialal kahes erinevas 
õppevormis ja kõigile 
tasuta. Rakvere kolled-
žis toimub õppetöö ka-
hes erinevas vormis: 
kaugõppes ja tsükliõp-
pes.

Lehte Tuuling (vasakul), Marje Lepanen ja Kalle Karron ootavad kolledžisse palju motiveeri-
tud ja tarku tudengeid. Foto: Maris Marko

tus keskkonnaga.
Tasemeõppes õppis Rakvere 
kolledžis eelmisel aastal 250 
tudengit, neile lisaks sai 
täiendkoolitust 800 inimest. 
Koolitusi on erineva pikkuse-
ga, on nii 8tunniseid kui 
160tunniseid.

“Aktuaalne kaamera”. 
Mööndustega
AS Eesti Vanglatööstuse Viru 
osakonna juhataja Ingar Met-

satalu (33) õpib Rakvere kol-
ledžis erialal „Haldus- ja äri-
korraldus spetsialiseerumise-
ga keskkonnakorraldusele“. 
„See eriala sisaldab kõiki neid 
valdkondi, mis mind huvita-
vad ehk siis lühidalt öeldes va-
litsemisest ja juhtimisest ma-
janduse ja keskkonnatemaati-
kani välja,“ põhjendas Metsa-
talu oma valikut. „Kui kokku-
võtvalt kirjeldada eriala sisu, 
siis oleks see minu arvates 

järgmine: see on nagu „Ak-
tuaalse kaamera“ uudistes näi-
datu ja räägitu, küll mõningate 
mööndustega (spordi- ja kul-
tuuriteemad on vähem kajas-
tatud) - valitsemisest ja selle 
korraldusest ehk üldiselt polii-
tikast, majanduse toimimisest 
ja selle põhinäitajatest, kesk-
konnavaldkonna teemadest, 
veidi hiljem lisandub ka Eu-
roopa Liidu ja rahvusvaheliste 
suhete temaatika.“
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Kutsehariduse aasta tippsünd-
mus, kutsemeisterlikkuse 
võistlus Noor Meister, tõi kahe 
päeva jooksul Eesti Näituste 
messikeskusesse üle 8000 kü-
lastaja, kes said jälgida pea 350 
kutseõppuri mõõduvõttu.
“Külastajate ja võistlejate arvu 
suurenemine igal aastal näi-
tab, et kutseharidus on muu-
tumas järjest populaarse-
maks,” ütles Noore Meistri 
peakorraldaja Pille Laakso-
nen. “Kindlasti on sellest palju 
kasu nii võistlejatele, külasta-
jatele kui ka tööandjatele, kes 
tihtipeale leiavad just võistle-
jate seast endale tulevased 
professionaalsed töötajad.”
“Pinge oli suur, pidin kuue 
tunniga valmistama piduliku 
tordi ja mind jälgisid tuhan-
ded silmapaarid,” rääkis Eesti 
parim noor kondiiter Helen 
Laht. “Esikoht annab kõvasti 
enesekindlust ja kindlasti avab 
see tulevikus uusi uksi.”
“Üritus oli võimas, lisaks kon-
diitritele võistlesid veel 23 eri-
ala õppurid ja palju oli külas-
tajaid, kellel oli hea võimalus 
tutvuda erinevate ametitega,” 
lisas Tallinna Teeninduskooli 
kasvandik Laht. 
Veel selgitati välja Eesti parim 
noor müüja, majutusteenin-
daja, mehhatroonik, florist, 
juuksur, pagar, ehituspuusepp, 
tisler, ehitusviimistleja, plaati-
ja, maastikuehitaja, infotehno-
loog, veebidisainer, graafiline 
disainer, müürsepp, logistik, 
puhastusteenindaja, elektroo-
nik, elektrik, rätsep, keskkon-
natehnika lukksepp, hooldus-
töötaja ja restoraniteenindaja. 
Noor Meister toimus 7.-8. 
märtsil Tallinnas Eesti Näitus-
te messikeskuses. Üleriigilistel 
kutsevõistlustel võtsid 24 
võistlusalal mõõtu pea 350 
kutseõppurit, külastajatele 
olid avatud kümme töötuba 
ametite proovimiseks ning 
kutseharidusmessil osales 32 

Foto: Mardo Männimägi

Lääne-Virumaa
võistlejate parimad
tulemused
Rakvere Ametikool
Pagar, 2. koht: Anne-Mai 
Kösler 
Infotehnoloog, Microsofti 
spetsialist: 3. koht Hardi 
Liuhka 
Plaatija, 2. koht Olav Leis-
son

Lääne-Viru Rakenduskõrg-
kool:
Müüja, töökohapõhised 
õpilased: 2. koht Signe 
Koossalu, 3. koht Jaanika 
Paavel

Väike-Maarja Õppekeskus
Müüja, põhikooli baasil õp-
pijad: 2. koht Kelly Rehkalt
Infotehnoloog, Linuxi spet-
sialist: 3. koht Arti Zirk

Noored kutsemeistrid
selgitasid parimaid

ametikooli üle Eesti. 
Suursündmus toimus teist 
korda ning eelmisel aastal osa-
les 300 võistlejat ja üritust kü-
lastas pea 5000 inimest. 
Suurürituse korraldas Sihtasu-

tus Innove koostöös Haridus- 
ja Teadusministeeriumi, part-
nerite ja toetajatega. Noor 
Meister 2014 suurtoetajad on 
Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti 
Mööblitöötjate Liit, Eesti Ehi-

tusettevõtjate Liit, Eesti 
Elektritööde Ettevõtjate Liit 
ja Wienerberger. 

Kuulutaja

Eesti parim noor kondiiter Helen Laht.



12 Reklaam Kuulutaja reede, 28. märts 2014
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SOODUSPAKKUMISED!
* Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta!

OSTAME KOKKU:
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Kräsupea
kg

2.68

5.68

Makaronid
hakklihaga
kg

28-30.03

NÄ
DA

LA
LÕ

PU
PA

KK
UM

IS
ED

NÄ
DA

LA
LÕ

PU
PA

KK
UM

IS
ED

NÄ
DA

LA
PA

KK
UM

IS
ED

NÄ
DA

LA
PA

KK
UM

IS
ED

1-6.04

PÄ
EV

AP
AK

KU
M

IS
ED

PÄ
EV

AP
AK

KU
M

IS
ED

VEISEID ja SIGU
KVALITEETSET SÖÖDATERAVILJA

. Tel: 322 4699, 512 4699. OÜ Oleg Grossi Talu Annikvere sigala ostab kokkuleppehinnaga
. Maksmine toimub peale vilja laboratoorset uuringut. Tel: 53 476 567.

0.78
1.48

-47%

0.01 €/tk

Vatipadjad Velvera
100tk

0.74
1.18

-37%

1.54 €/kg

Praekapsas 3MIN
480g / Salvest

0.88
1.48

-41%

1.76 €/L

Vedelseep
DolciFollie
500ml / 2 sorti

0.42
0.66

-36%

1.68 €/kg

Kaeraküpsis
Väike Väänik
250g

0.541.581.98 2.88
0.782.282.88 3.64

1.80 €/kg

Palmiksai
300g

Eineviiner
kg

Ribikont
(suitsu-keedu)
kg

Seljanka põhi
kg

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

0.38

0.68

0.89

0.38

0.75

0.94

1.64

0.99

0.74

1.48

0.68

1.18

0.68

0.74

0.74

0.54

0.98

Al. 1.24

0.58

0.98

1.24

2.26

1.77

0.84

2.24

1.14

1.68

0.89

1.12

HEA
HIND

HEA
HIND-30%

-31%

Alates

-28%

-34%

-27%

-44%

-34%

-40%

-30%

-34%

1.09 €/kg

2.97 €/kg

1.88 €/kg

6.53 €/kg

3.28 €/kg

7.92 €/L

2.96 €/kg

1.28 €/kg

2.47 €/kg

1.48 €/L +0.08

Peenleib Isa
(viilutatud) 350g / Leibur

Riis
(pikateraline)
1kg

Halvaa
300g / 2 sorti

Pesusvamm Carino
1tk

Margariin Voimix
60%, 400g

Praetud räimed Seilberg
(tomatikastmes) 240g / 144g

Küpsis Elyzee (pähklite ja seemnetega)
500g

Hambapasta Colgate
Max White
125ml

Keefir Hellus
2,5% 1kg / Tere

Kirsijook Aura
1L

Naiste sukkpüksid
Gamba Perfetta
(40den)
1 paar

Rootsi Salat Frutico
840g / 530g

Rõngikud
(mooni)
300g

Hele õlu Special 1807
5,2%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Raseerija Daily Touch
5tk

HEA
HIND

0.74 0.58
0.98 0.88

-34%

0.15 €/tk 0.12 €/tk

Naiste Meeste

HEA
HIND

HEA
HIND

Hommikusöök Oho!
(riis sokolaadiga) 500g

0.14 0.39 1.68 0.64
0.26 0.65 2.88 0.88

-46% -40% -42% -27%

2.33 €/kg 1.28 €/kg

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10tk! * Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk! * Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg! * Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

Kohvisaiake
60g

Nisujahu
Tüüp 550
1kg

Sardell
juustuga
1kg

Hapukoor Tere
20%, 500g / Tere

AINULT 1.04 AINULT 2.04 AINULT 3.04

-27%

2.98 0.88
4.88 1.58

-39% -44%

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg! * Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5kg!

Seahakkliha
(jahutatud)
1kg

Lemmiklooma
söödamaterjal
(term. töödeldud,
külmutatud)
1kg

AINULT 4.04 AINULT 6.04AINULT 5.04

4.88
6.88

-29%

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

Piprakael
1kg

Hele õlu Elektra
4,1%, 2L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

+0.08

0.92
0.46 €/L

0.78

0.48

0.26

Apelsin
kg

Õun
Poola
kg

Kapsas
kg

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND
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SOODUSPAKKUMISED!
28. märts 3. aprill-

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal:

Ida-Virumaal:

Jõgevamaal

Tallinnas:

Raplamaal: Harjumaal:

Järvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:

Rakveres: Kadrinas: Tapal: Haljalas:

Kundas: Tamsalus: Väike-Maarjas: Rakkes: Vinnis: Lepnal: Kiviõlis:

Kohtla-Järvel: Ahtmes: Aseris: Iisakus: Jõhvis: : Jõgeval:

Kohilas: Haabneemes: Kuusalus: Loksal: Maardus: Jüril: Kehras:

Keilas: Paldiskis: Paides: Türil: Järva-Jaanis: Koerus: Vändras: Tartus:

TURU KAUBAMAJA, Laada 16. Tel 324 4100; RAJA, Ilu pst 2. Tel 322 4360; LY, Vilde 6. Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a. Tel 322 3561; KUNGLA, Tallinna 13. Tel 322 3989; Viru 9, Tel 325 5810; TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1. Tel 327 0460;

GEA, Võsu 5. Tel 325 1270; Kasemäe 12. Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24. Tel 322 3925; Pikk 9. Tel 326 1140; Faehlmanni 38. Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5. Tel 325 1550; Tobia külas ELEKTRA. Tel 322 4746; KEVAD, Keskpuiestee 33.

Tel 337 4500; Outokumpu 13a. Tel 337 5000 ja KALEV, Kalevi 27. Tel 337 3530; Estonia pst 30a. Tel 337 2880; Tehase 23. Tel 337 3033; Tartu mnt 55. Tel 337 4000; Tartu mnt 15a. Tel 33 63 200; Tähe 10a. Tel 776 2956;

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; Viljandi mnt 3a. Tel 489 8030; Kaluri tee 3, Viimsi vald. Tel 600 3000; Mäe 1. Tel 607 6000; Rohuaia 6. Tel 600 9200; Nurga 3. Tel 600 4654; TAMMIKU, Aruküla tee 7. Tel 609 1630; Kose

mnt 7. Tel 601 9770; Piiri 5, Tel 609 9120; Rae 26. Tel 658 1200; Pikk 25. Tel 387 0007; Viljandi 13a. Tel 387 8880; Lai 23. Tel 385 3313; Paide tee 2. Tel 389 7570; Pärnu-Paide mnt 26. Tel 44 39 600. Soola 7. Tel 776 9802.

* Kõik pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub! * Piltidel on illustratiivne tähendus! Vaata lisaks pakkumisi koduleheküljelt: www.ogelektra.ee

0.58

0.681.48

1.48

1.28

0.88

1.482.43

2.34

1.90

Kruus odav
(8 x 10cm)
1tk

Nuustik
1tk

Pannilabidas
1tk

Kauss plastikust (läbimõõt 34cm)
1tk

Sukkpüksid 30den
(1 suurus,
pruunid/mustad)
1 paar

3.98

1.90

Lõikelaud
Haosu
(39 x 25cm)
1tk

Kunstlill
orhidee
(120cm)
1tk

Lehter
(filtriga)
1tk

OSTA SOODSALT!
Pakkumised kehtivad 21. märts 3. aprill-

Hea hind!
1.98

Kalossid
meestele
(39-44)
1 paar

Hea hind!

Hea hind!

1.28

0.84

1.58 0.98

0.98

1.18

0.84

1.14

0.68

0.44

0.69

1.14

1.48

1.78

1.68

0.89

0.42

2.88

1.68

1.78

0.54

0.98

5.58

2.18

1.68

1.78

0.48 3.14

11.98

1.54

0.48

0.58

0.79

8.98

1.88

1.44

2.48 1.35

1.38

1.68

1.16

1.98

al 0.70

0.54

0.98

1.52

1.73

2.24

2.48

1.24

0.52

3.69

2.08

2.24

0.68

1.28

2.64

2.18

2.24

0.59 4.28

2.08

0.61

0.73

1.24

Kanapallid
(marineeritud kurgi-
toorjuustu täidisega)
300g / Tallegg

Piimavorst Isukas
400g / Rannarootsi

Suitsutatud
Juustupats
Berget
150g

Kartulikrõpsud
Lay´s
150g / 2 sorti

Mahlajook Cappy
1,5L / 2 sorti

Küünelakieemaldi
Mayeri
(atsetoonivaba)
100ml

Kanasink
(tilliga, viilutatud)
150g / Tallegg

Keeduvorst Isukas
(suitsutatud)
500g / Rannarootsi

Makaronid Torino
400g / 2 sorti

Struudel 7days
80g / 2 sorti

Energiajook
Starter
0,5L

Pesukaitse Libresse
Classic
50tk

Pereviiner
(jahutatud)
500g / Rakvere
Lihakombinaat

Peekoni-muna-
pirukas
(külmutatud) 6x65g
Eesti Pagar

Päevalilleõli
Risso
1L

Triibulised maapähkliküpsised
Maiasmokk
200g

Karastusjook Coca-Cola,
Coca-Cola zero,
Fanta ja Sprite
0,33L

Pesemisvahend Perwoll
Color Magic
1L

P/s vorst Mõisa
360g / Rakvere
Lihakombinaat

Suitsukana-
pirukas
(murulauguga,
külmutatud) 360g
Eesti Pagar

Kuivikud Minu
(rosinatega)
200g

Marmelaadikompvekid
(sirunimaitselised)
175g / Kalev

Pesuloputusvahend
Lenor Almond Oil
1L

Juustuvorst
suitsutatud Nõo
400g / Nõo
Lihatööstus

Õunasaiake
Cristella
(külmutatud) 8x50g
Eesti Pagar

Küpsised Selga
180g / 2 sorti

Kohv Löfbergs Lila
400g / 3 sorti

Lihapallid muna
ja peekoniga
(jahutatud) 260g
Nõo Lihatööstus

Rehe rukkileib
390g
Eesti Pagar

Soolakõrsikud
Saltletts
150g

Apelsinimahl
Kean 100%
1L

4.27 €/kg

2.10 €/kg

10.53 €/kg 6.53 €/kg

0.65 €/L +0.08

11.80 €/L

5.60 €/kg

2.28 €/kg

al 1.70 €/kg

5.50 €/kg

1.38 €/L +0.04

0.02 €/tk

2.96 €/kg

4.56 €/kg

4,45 €/kg

1.27 €/L +0.08

4.67 €/kg

4.94 €/kg

2.70 €/kg

5.60 €/kg

7.44 €/L

4.20 €/kg

4.45 €/kg

2.67 €/kg 7.85 €/kg

17.11 €/L

5.92 €/kg

1.23 €/kg

3.87 €/kg

17.96 €/L

10.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

24.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

24.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

24.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.68
3.80

0.58

Oks
3 haruline

(10 tooni,
pikkus 93cm)

1tk

Hea hind!

2.48
3.48

Nukk Natalia
Modell
1tk

Hind alates

Vahuvein CinZano
Gran Dolce Sweet
9,5%, 0,75L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Muu piiritusjook Bacardi
Oakheart Smooth & Spiced
35%, 0,7L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Viin Absolut
40%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

UUS TOODE!

1.64
2.18

Hambahari Oral-B
3D White 40 medium 1tk

1.98
2.48

Tampoonid Tampax
Compak Regular
16tk

0.12 €/tk
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Müüa Rakveres Seminari 4 kena 
valgusküllane 1-toaline korter 5 minu   
jalutuskäigu kaugusel südalinnast. 
Ühistu, keldriboks, turvauks. Soe korter 
asub maja keskel. HIND 16500 EUR. 
Helista 5530227 Eino

Müüa Rakveres Adoffi tn hubane, 
soe ja suurepärase vaatega 2-toaline 
korter südalinnas. Toimiv korteriühistu. 
Mööbel võib sisse jääda (sh külmkapp). 
HIND 23000 EUR. Helista 5530227 Eino

Rägavere teel müüa väike 3 toaga 
maja väikese aiaga, kõrvalhoones 
saun, garaazh ja panipaigad. Õues 
viljapuudega aed ja kasvuhoone. Krundi 
suurus 597 m². HIND 55000 EUR. 
Helista 53331805 Olev

Müüa Rakvere linnas Vesiveski tn 
väikese paisu taga oleva veekogu ääres 
rahulikus piirkonnas kahe korruseline 
elamu. Hoonel juurdeehitusena garaaþ 
ja saun. Maja ümber väike krunt, mis 
vajab korrastamist. Krundi suurus 600 
m². HIND 57000 EUR. Helista 53331805 
Olev

Müüa ridaelamuboks Rakveres Silla tn. 
Privaatne asukoht, kesklinna lähedal. 
100 m kaugusel park ja  igid. 5 tuba, 
ühistu, madalad kommunaalkulud, 
puit põrandad, saun, oma aiaga hoov 
ja terrass. HIND 88000 EUR. Helista 
5530227 Eino

Müüa elamumaa Paatnal, Heina. 
Krundi suurus 1,5 h. Krunt piirneb 
jõega, krundil vesi ja elekter. Rakverest 
umbes 3 km kaugusel. HIND 19900 
EUR. Helista 5063921 Galli

Rakvere kesklinnas Lai 14 müüa 
hinnatud korterelamu esimesel korrusel 
eksklusiivne neljatoaline korter. 
Korter avatud planeeringu ja huvitava 
lahendusega kujunduse poolest. Sobib 
kliendile, kes hindab kesklinna, kus kõik 
käepärane on lähedal, ja soovib nau  da 
avarust omas korteris. HIND 49000 EUR. 
Helista 53331805 Olev

Müüa Rakvere kesklinnas Võidu 70 
soe ja päikesepoolne korter. Korteris 
vahetatud rõdu uks. Majal oma gaasi 
küte ja kommunaalkulud madalad. 
Korterisse jääb sisse osa mööblit. HIND 
28000 EUR. Helista 56814899 Kerly

Müüa renoveerimist vajav korteriomand 
Rakveres Pikal tänaval. Linna vee- ja 
kanalisatsioon on olemas. Korterisse 
eraldi sissekäik. Tegelik ruumi pind on 
umbes 80 m2. HIND 9900 EUR. Helista 
5063921 Galli

Müüa 3-toaline rõduga korter Tamsalus, 
Ääsi 6 .Korteris keskküte, vannituba 
ja wc eraldi. HIND 6500 EUR Helista 
55518067 Roza

Müüa remon   vajav korter Tamsalus 
Ääsi 8. Korteril on uus turvauks. Ümbrus 
on ilus ja roheline. Järv asub majast 5km 
kaugusel. Ühistranspordi peatus majale 
ligidal. Tänavad väga heas seisukorras.

Müüa Tapa linnas Üleviste tänaval 
keskmises seisukorras 2-toaline korter. 
Korteril on turvauks, korteris toad 
eraldi ja korter on soe. Korter asub 
maja keskel. HIND 2500 EUR. Helista 
55518067 Roza

Kuulutused

KINNISVARA

Raimo 
Koppel
) 510 8511

Avo 
Bergström
) 5302 5650

Aitame Teid
KINNISVARA

ostu-müügi-üüriga-vahendusega
Vaata pakkumisi kodulehelt!

Meie ettevõtte teised tegevusalad:
• Transport-kolimisteenus
• Ehitustööd
• Kindlustus

Marko
Teiva
) 5344 0585

Martti 
Sikka
) 5695 6535

Aimar 
Türbsal
) 515 3621

info@marbergkinnisvara.eu

• Kinnisvara 
  ostu-müügi-üüri vahendus
• Kinnisvara haldus ja hooldus

Sobivusel ostame Teie kinnisvara
VAATA LÄHEMALT

www.marbergkinnisvara.eu

Olev Rohumäe
kutseline maakler 
Tel 5333 1805
olev@virumaainvest.ee

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

MÜÜA KORTERID

Galli Wölfert
maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Roza Ošlakova
maakler 
Tel 5551 8067
roza@virumaainvest.ee

MÜÜA MAJAD

OSTAME KINNISVARA IDA-VIRUMAAL MEREÄÄRSETES PIIRKONDADES.
Helista 5814 7077 Liidia

VÕTAN MÜÜKI KINNISVARA (KORTERID, MAJAD) TAPAL, TAMSALUS JA KADRINAS. 
Helista 5551 8067 Roza

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA. 
ANNAME INFOT TEIE PÕLLU, METSA JA MUU 

KINNISVARA TURUVÄÄRTUSE KOHTA.

Eino Vaher
maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA ELAMUMAA

OTSID UUT KODU? 
MÜÜD AUTOT? 

PAKUD TEENUST?
Parim võimalus selleks on avaldada kuulutus Kuulutajas.

Tiraazh 15 000 ning kõik kuulutused nähtavad ka interne  s
www.kuulutaja.ee

Võta ühendust 322 5091 või kuulutus@kuulutaja.ee

• Müüa soodsa hinnaga Tapa 
ja Tamsalu linnas ning vallas 
erinevas seisukorras ning erineva 
suurusega 1-4toalised korterid 
ning majad. Hind korteritel alates 
1000 eurost. Täpsem info: mob 
5110 478 või 322 0106, e-post : 
urmas.saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS. 
Aitan teid kinnisvara ostmisel 
ja müümisel, võtan müüki teie 
korteri või maja, kinnisvaraalane 
konsultatsioon tasuta.

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal. 
sees. Uus vannituba! Hind 13 500 €. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305
• Müüa hubane ahiküttega korter 
Rakveres (32 m2), kus olemas kõik 
vajalik (vesi, WC, dushsh, boiler, 
pesumasin, pliit + soemüür, ahi, 
linnaliini bussipeatus 70 m). Kohe 
elamiskõlblik. Hind 15 000 €. Tel 5393 
6336
• Müüa 1toaline korter Piiral Õhtu 
tn vaikses elamurajoonis. Hea koht 
elamiseks. Tel 5014 895
• Müüa Väike-Maarjas 1toaline 
rõduga korter (42,6 m2). Hind 5500 
€. Helistada pärast kella 16.00 tel 
5367 0242
• Müüa 1toaline korter Vinnis (II 
korrus, 39 m2). Tel 5554 0402
• Müüa remonditud 2toaline k.m. 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5558 
7544
• Müüa 2toaline keskmises seisukorras 
korter Rakvere kesklinnas. Hind 22 800 
€. Tel 5342 2880
• Müüa 2toaline mugavustega korter 
Kadrinas. Hind 10 000 €. Tel 5550 7955
• Müüa 2toaline korter Kadrinas. Hind 
11 000 €. Tel 5808 0089
•  M ü ü a  2 t o a l i n e  k e s k ü t t e g a 
korter Tapa kesklinnas (II korrus, 
pakettaknad). Majal ei ole pangalaene. 
Hind 6100 €. Tel 5800 8530
• Müüa 2toaline korter Tapa linnas, I 
k. Tel 5697 5317
• Müüa 2toaline mugavustega korter 
Tapal, I k, vaikne maja, maja taga hoov 
ja kuur. H ind 4300 €, saab tingida. Tel 
5110 478
• Müüa Kundas 2toaline korter 
(II korrus, päikesepoolsed aknad). 
Soe elamiskõlblik korter, kuid vajab 
remonti. Otse omanikult. Tel 5144 042
• Müüa 2toaline remonditud k.m. 
korter Kohtla-Järvel (1/9 korrus, 
keldriboks, otsaseinad soojustatud, 
l o d z h a  o n  e h i t a t u d  k i n n i s e k s 
suvetoaks). Majas korralik ühistu. 
Hind kokkuleppel. Tel 5039 970
• Müüa 2toaline k.m. korter Ida-
Virumaal Purus (I korrus, vannituba, 
WC ja toad eraldi). Rahulikud naabrid, 
polikliinik, lasteaed ja bussipeatus 
lähedal. Hind 4900 €. Tel 5237 037
• Müüa 3toaline korter Kungla 5. Vajab 
sanitaarremonti, IV korrus. Hind 30 
000 €. Tel 5111 458
• Müüa 3toaline mug. korter Rakvere 
kesklinnas otse omanikult. Tel 5154 
870
• Müüa 3toaline korter Piiral Õhtu tn 
2. Üp 62 m2, III k., elektriküte. Hind 50 
000 €. Tel 5606 7767, Galina
• Müüa 3toaline korter Haljalas. Tel 
5696 2333
• Müüa 3toaline korter Haljalas. Tel 
5629 3952
• Müüa 3toaline korter Sõmerul. Tel 
5335 9804
• Müüa elamumaa linna ääres. Tel 
5116 316
• Müüa maja Rakveres (kesklinn, kool 
ja lasteaed lähedal), oma vesi, 3x20A 
elekter. Tel 5174 186

• Müüa  maja  Paide lähedal 
Järvamaal, heas asukohas. Majas 
5 tuba, saun, kelder, garaazh, 
keskküte. Kõrvalhoones suur 
kelder,  abiruumid,  garaazh. 
Kasvuhoone, aed ja 2 ha head 
põllumaad. Otse omanikult. Kiire! 
Hind kokkuleppel. Tel 5197 6159

• Müüa Kadrinas elamumaa 1317 
m2. Kõrghaljastus, juurde toodud 
vesi, kanalisatsioon ja elekter. 
Lepingud kõik sõlmitud. Valmis 
ehitatud maja vundament, kaasa 
maja projekt. Hind 13 000 €. Tingi! 
Tel 5052 060
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SÕIDUKID

ÄRIPINNAD

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!

Tel 5666 0375

www.kuulutaja.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID

Tel 516 4685

www.kuulutaja.ee

AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00          www.hot.ee/rakett

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car     1,8i             98
AUDI S4/A4       4,2 i             06
AUDI A3          1,8 turbo              00
AUDI A6        1,8i             97
AUDI A8                          3,7I/aut                  97
AUDI 80/90/Q/coupe                           84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/quattro                94 
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 quattro     3,6i/aut        89

ALFA ROMEO 33/164  3,0i       83-94

BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut       86
BMW E34      520i/518i           94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe            92-95
BMW E38         4,0i aut.             95
BMW E39     520/525TD                96-98
BMW E46        2,0TD          -05
UUS! BMW E46 coupe   I,9i                 00

CHEVROLET BERETTA                 88
CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,3i aut.        -97
CHRYSLER VOYAGER  2,5/3,3/3,0       -97

CITROEN XSARA 5ust  1,4                 00
CITROEN C3                    03
UUS! CITROEN C5    2,0HDI         -04

DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ    0,8i             99

FIAT TIPO       1,7D        88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i       95-98
FIAT PUNTO       1,2i           99-03
FIAT MAREA sed/car                            96

FORD TRANSIT     2,0TD           02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO             93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      98
FORD SIERRA sed                82-92
FORD ESCORT /ORION   91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA              84-95
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i       90
FORD COURIER     1,3i                -99

HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut       -98

HYUNDAI ACCENT 3 ust 1,3i          00
HYUNDAI PONY sed/3ust 1,5/1,3        93
HYUNDAI ELENTRA   1,5I           94
HYUNDAI SONATA    2,0            94-97

UUS! KIA CARNIVAL  2,9TD/aut       99

LANDROVER FREELANDER  1,8i           97

UUS! LADA  110               01

LEXUS LS400      4,0i             97

UUS! MAZDA B2500             06
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i    85-95
MAZDA 323F      1,6i/1,5i    92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car              -02
MAZDA XEDOS 6    2,0V6          92-94
UUS! MAZDA 6 sed     2,0                    02

MB CLK                   97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car          93-00
MB E-klass                                                  97
MITSUBISHI PAJERO                      -97
MITSUBISHI GALANT                                   -00
MITSUBISHI LANCER sed/car        85-00
MITSUBISHI COLT                        88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust           97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                    -07

NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i   95-00 
UUS! NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut       01
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                   -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i    86-95

OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i       02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I           92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
UUS! OPEL SINTRA        2,2i      99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD        89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02

PEUGEOT 405/205/306/309        83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
UUS! PEUGEOT BOXER    2,5TD     99
UUS! PEUGEOT 206 3ust  1,1       99

PORSCHE 924     2,0         82/85

RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0     85-98
RENAULT SAFRANE  2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD   96-99
REANULT THALIA      1,4                    -04
UUS! RENAULT KANGOO     1,9D    00

ROVER 620/416     1,6i/2,0i    93-00

SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
UUS! SAAB 9-5 car    2,0i/aut       99

UUS! SKODA FABIA    1,4                 02
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 

SUBARU LEGACY    2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i         94

SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA vario               -99
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95

SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00

TOYOTA CARINA E/car 1,6i       92-97
TOYOTA COROLLA 3ust 1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA    2,4i              95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89 

VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO       1,4D      81-99
VW POLO Classic    1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                  92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6          98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed     1,6i         98

VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i           -00
VOLVO S70/V70     2,5i           -00
UUS! VOLVO S80/V80  2,5TDi        99

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere Jaama 21 Rakvere 
tel 3223103tel 3223103

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA REMONT JA 
TÄITMINETÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Autostereote ja * Autostereote ja 
multimeedia paigaldusmultimeedia paigaldus

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  TREILERI RENT

 Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.hot.ee/rannel 
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee

•  O m a n i k  m ü ü b  h o o n e s t a t u d 
maakodu metsaveerel L.-Virumaal 
(2,093 ha). On ka vahetusvõimalus 
korteri vastu Rakveres. Tel 5381 2873
• Müüa maja Rakveres. Tel 5570 990
• Müüa väga heas korras suvila Eismal. 
Tel 5083 305. www.kenriko.ee

• Ostan otse omanikult 2-3toalise 
korteri Rakvere linnas. Pakkuda võib 
ka ahiküttega. Sobivuse korral raha 
kohe kätte. Tel 5187 979
• Soovin osta remonti vajava korteri või 
maja Rakveres või selle lähiümbruses. 
Soodsa pakkumise korral raha kohe 
kätte! Tel 5226 500
• Ostan 2-3toalise korteri Rakveres 
(45 - 55 m2). Tel  5221 581
• Ostan maamaja koos ca 2 ha maaga. 
Tänan pakkumast. Tel 5845 4951
• Soovin osta Väike-Maarjas maja, 
soovitavalt 4toalise. Kõik pakkumised 
oodatud meilile mai.ye@hotmail.com 
või telefonil 5209 958
• Ostan garaazhi Rakveres. Tel 5558 
8135
• Ostan Mulla tänavale garaazhi. Tel 
5648 6638

• Vahetada uues majas 1toaline 
möbleeritud korter maja vastu, võib 
vajada remonti. Võimalik juurde 
maksta. Tel 5457 6756
• Soovin vahetada 3toalise korteri 
Kadrinas 4toalise korteri vastu 
Kadrinas. Tel 5647 2811
• Soovin vahetada 1toalise k.m. korteri 
Rakveres suurema ahiküttega korteri 
vastu Rakveres. Tel 5503 007
• Vahetada Rakvere kesklinnas asuv 
2toaline täielikult renoveeritud korter 
(49 m2) remonti vajava maja vastu 
Rakveres. Kõik pakkumised oodatud! 
Tel 5171 522

• Noor pere soovib üürida 2-toalist 
korterit Sõmerul. Tel 5664 6843
• Sooviks üürida 2toalist korterit 
pikemaks ajaks Rakveres või Tamsalus. 
Soovituslikult võiks olla ahiküttega 
ja  m ö b l e e r i t u d .  O o d at u d  k õ i k 
pakkumised! Tel 5357 5424
• Üürile anda 1toaline korter Kundas 
(V korrus). Tel 5042 087
• Anda üürile Tõrmas otse omanikult 
1 t o a l i n e  ko r t e r  a h i kü t t e ga  ja 
pesemisvõimaluseta. II korrus, soe 
vesi, ühine WC. Tel 5624 4605
• Üürida 2toaline ahiküttega korter 
Rakveres Pikk 37. Hind 170 €. Tel 5034 
972, info@ko.ee 
• Üürile anda Rakvere kesklinnas 
2toaline mugavustega möbleeritud 
korter. Tel 5065 721
• Üürile anda 2toaline k.m korter 
Rakveres Lennuki tn. Üür 120 € + kom.
maksud. Ettemaks 200 €. Tel 5676 0018
• Üürile anda 2toaline korter. Tel 
5836 1490
• Üürile anda 3toaline mug. korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5154 870
• Anda üürile väga heas korras suvila 
Eismal. Tel 5083 305
• 6-10 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Tel 5164 685

• Müüa Kadrinas Rakvere tee 2 kohvik-
baar + pood. Hind soodne. Tel 5100 
181

• www.toonklaas.ee
• Müüa Audi A4 98.a, must. SH-Auto 
OÜ, tel 5605 9159

• Müüa BMW 320i 2,2 125 kW 
manuaal 2001.a sedaan, läbisõit 
200 000 km. Auto väga heas korras. 
Hind 3350 €. TINGI! Tel 5192 8578, 
5543 535

• Müüa Citroen C5 2006.a. Hind 
4500 €. Järelmaksu võimalus Asukoht 
Rakvere Tööstuse 10. Tel 3224 016
• Müüa Kia Pride Da 97.a automaat. 
Hind 300 €, järelmaksu võimalus. Tel 
5612 0129, 5636 0468
• Müüa Lada VAZ 112 1.6i 2007. aasta 
tumehall metallik, 5 ust, luukpära, 
läbisõit kõigest 115 000 km. Sõiduk 
uuevääriline. Rikkalik lisavarustus. 
Otse Soomest. Hind soodne. Tel 5079 
984
• Müüa Mazda 626 2,0 B 92.a, üv 05.14, 
heas korras, pun., hatchback, talve- ja 
suverehvid kaasa, sõitnud alla 200 t. 
km, hind 680 €, tingi!. Või vahetada 
MB 200 D või maasturi vastu. kiire! 
Tel 5597 5882
• Müüa Mercedes Benz Vito 2,3 D 97.a, 
heas korras. Hind 2500  €. Asukoht 
Rakvere Tööstuse 10. Tel 3224 016
• Müüa Opel Astra Club 1,6i 16V 99.a 
74 kW sedaan, must met., kesklukk, 
sign. puldist, 2x el.aknad, pl. soojendus, 
roosteta, väga heas tehnilises korras, 
ökonoomne. Soodsalt, Rakveres. Tel 
5850 5151
• Müüa Toyota Auris 1,6 91 kW 2007.a 
hõbehall, 127 000 km, luukpära. Auto 
väga heas korras. Hind 6500 €. TINGI! 
Tel 5543 535
• Müüa heas korras Toyota Corolla 
1,4i 2000.a bensiin, hõbehall, läbisõit 
216738 km. omab ülevaatust kuni 
10.2014. Hind 2100 €. Tel 5348 1886
• Müüa heas korras UAZ 3303. Tel 
5691 5810
• Müüa Volkswagen Passat 1,9 TDi 
2000.a. Hind 1900 €. Tel 5656 1869
• Müüa VW Polo Classic 1,6i 2000. 
aasta sinakas metallik, 4 ust, sedaan. 
Sõiduk väga heas korras, omab 
ülevaatust kuni 10.2014. Hind soodne. 
Tel 5079 984
• Müüa VW Polo 1,4 59 kW 2009.a, sn 
82 000. Hind 6500 €. Tel 5233 845
• Müüa Insa Turbo Dakari rehvid 
(4 tk, 205/80R16), 2 tk 5-7mm, 2 tk 
kehvemad. Hind 50 €. Tel 5663 7200
• Müüa sõiduauto haagis Zubrjonok. 
Hind 350 €. Tel 5836 4842

• Ostame  igasuguses tehnilises 
seisukorras autosid, võtame ARK-ist 
arvelt maha. Tel 5500 724
• Ostan Vene autode ja Jawade osi. Tel 
3251 893, 5558 5956
• MOTOPOOD ostab sääreväristaja 
või selle mootori. Tel 5648 6638
• Ostan veoauto, bussi ilukilpe 
(roostevaba,  22,5),  võivad olla 
kasutatud. Tel 5136 690
• Ostan autoromusid. Tel 5558 3686
• Soovin osta VW Golf 2 tagaluugi ja 
istmed. Tel 5649 1828
• Ostan VAZide uusi plekke jne, uusi 

Vene-aegseid rehve. Tel 5157 395
• Soovin osta sõidukorras odavama 
piruka. Tel 5660 3408

AUTOREMONT

Sõiduautode             
veermiku           
ja pidurite            

remont

Õlivahetus

18 EUR/h
Tel 525 5126
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CONTARO OÜ 
www.contaro.ee
info@contaro.ee

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorus-
tike survepesu ning ummistuste 
likvideerimine, settepaakide 
tühjendamine ja puhastamine, 
kanalistasioonipumplate puhas-
tamine, imbkaevude ja torustiku 
pesu, välistrasside veega täitmine 
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või 
1 ¼´´ sisekeermega ühendus). 
Fekaali, liiva, muda imemine ja 
transport. Sulatame jäätunud ka-
nalisatsioonitrasse.
Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee

• Reisijate vedu 
    8-50 kohaliste bussidega 
    (ka väljaspool vabariiki). 

•  Väikebusside rent
Pikemaajaliste lepingute 

puhul soodustus. 
Tel 502 5996, 510 1872

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

Tel 322 0847, 510 6645 
SOLVERING OÜ

LÕHUME JA SAEME 
KÜTTEPUID!
Tel 501 3862

HAAGISSUVILATE

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

www.caravanpluss.ee

müük
rent

tellimine
pisiremont

EHITUSEHITUS
• EHITUSE PEATÖÖVÕTT
• ELAMUTE EHITUS
• ÄRI- JA TÖÖSTUS-
  HOONETE EHITUS
• HOONETE 
  RENOVEERIMINE
• PROJEKTIJUHTIMINE

Kõik tööd 
projektist 

teostuseni!
+372 501 7412
+372 510 1116

info@nordicehitusgrupp.ee
www.nordicehitusgrupp.ee

•KAEVE- JA
PLANEERIMISTÖÖD

•VÄLISVEE- JA 
KANALISATSIOONITÖÖD

Kuulutus ei aegu!
Tel 507 4553

TEENUSED

• Kui sa ei jõua oma kodu või 
kontorit ise koristada, siis me 
aitame. Helista julgelt tel 5897 9293

•  P a k u m e  k o r t e r i ü h i s t u t e l e 
välikoristust ning trepikodade 
puhastust. Tel 5302 5650

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

• KALEVBANDi tantsumuusika igale 
peole. Tel 5185 318
• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Tel 514 9885
• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Rägavere 
tee 44 II korrusel. Helista juba täna tel 
+372 5512 053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee
• Sülearvutite ja mobiiltelefonide 
e k ra a n i v a h e t u s .  Hi n na d  v ä ga 
soodsad, enamik ekraane kohe olemas. 
Arvutiexpert OÜ - Vilde 14, Rakvere. 
Tel: 56 454 853
• Kvaliteetne raamatupidamisteenus! 
Tel 5554 1191 www.websoft.ee
• Raamatupidamisteenus ed ja 
aastaaruannete koostamine. Tel 
5156 826, www.elgom.eu
• Kogemustega bil.v. raamatupidaja 
pakub teenust  kokkuleppelistel 
tingimustel. Aastaaruanded soodsalt. 
Tel 5568 6385
•  T V- a n t e n n i d ,  d i g i - ,  S AT-
T Vkomplektid .  Müük (l i isingu 
võimalus). Paigaldus. Konsultatsioon. 
Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 OÜ 
Mart Tali Kaubandus

• Pulgainternetist tüdinud? Linna 
parim pakkumine!!! Interneti 
püsiühendus + telepilt täiesti 
hullumeelse hinnaga al. 5 eurost. 
Levib linnas ja maal. Sobib kokku 
Wifinet-i  seadmete ja Elioni 
digiboksidega. Ära muretse, kui 
Sul aparaaturi ei ole, me anname 
Sulle need tasuta!!! Uuri lähemalt: 
http://www.telestar.ee või helista 
tel 5552 5432

• TV- ja sat. süsteemide paigaldus, 
müük. OÜ RTS Antenn, tel 5340 7808, 
e-post: rts1@hot.ee 
• Pehme mööbli remont, riidevalik, 
veo võimalus. Tel 3227 822, 5061 547
• Polsterdan uksi. Tel 5370 3971
• Remont-müük-varuosad kõikidele 
õmblusmasinatele. Kuulutus ei aegu! 
Igal ajal 5588 429, 32 450 85
• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2x2.35 
KJ 7200). Tel 513 2021 
• Veoteenus Peugeot Boxeriga (3,3 x 
1,8 x 1,8). Tel 5557 1997
• Reisijate vedu  16-, 40-, 49- ja 
8kohaliste bussidega. Ka vabariigist 
välja. Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269
• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, tagaluuk, 750 
kg). Tel 5557 8804

• KOLITAKSO. Tel 5043 246

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

• Transporditeenus multilift kalluriga 

(mahakäivad, vahetatavad kastid - 6, 
13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 324 5761
• Teostan kolimisteenust Ford Transiti 
kaubikuga. Hinnad soodsad. Tel 5695 
6535
•  O s u t a m e  t ra n s p o r d i t e e n u s t 
Mercedes-Benz Tent furgoonautoga 
(320x190x190,  tagaluuktõstuk). 
Samas anda rendile diiselkompressor 
t o o t l i k k u s e g a  5 , 4  m 3  m i n . 
tööriistaõlitusega. Küsi lisa 5381 9930

• Teostame veo- ja kolimisteenust. 
Hinnad kokkuleppel! Kuulutus ei 
aegu! Tel 5045 632

• Kolimine ja transporditeenus (suur 
kaubik). Tel 5552 8487
• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552
• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849
• Transport  ja kolimine  parima 
hinnaga. Tel 5695 6535
• Transporditeenus  kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel 5535 938
• Prügiveoteenus, multilift kallur + 
mahakäivad vahetatavad kastid. Tel 
502 6761, 553 6188, 324 0707
• Kallurauto-, poolhaagisauto- 
(tent, platvorm), metsaveoauto-, 
väikekaubiku-, buldooseri-  (T-
130, TD-75),  kopplaaduritööd. 
Treimis-, keevitustööd (gaas, elekter, 
CO, metallilõikus), teraviljavedu. 
Kohaletulemise võimalus. Kuulutus ei 
aegu! Tel 503 2269

• Teostame fekaaliveoteenust 
j a  k a n a l i s a t s i o o n i k a e v u d e 
tühjendamist. Feka-Ekspress OÜ 
Tel 5194 4298

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

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Toru- ja sanitaartehnilised tööd. 
Tel 5594 6718

• San.tehnilised ja kaevetööd. 
Korterite remont. Tel 5143 783

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593
•  B o i l e r i t e ,  k r a a n i k a u s s i d e , 
W C - p o t t i d e ,  d u s h i k a b i i n i d e , 
veeautomaatide paigaldus jm tööd. 
Tel 5680 3249

• Müün, paigaldan ja remondin 
õ h k s o o j u s p u m p a s i d  j a 
konditsioneere. Tel 502 4944

• Paigaldame keskküttekatlaid, 
p e l l e t i p õ l e t e i d ,  b o i l e r e i d , 
keskkütteradiaatoreid. Tel 5110 229
• Teen kindakrohvi (korstnad, 
soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee, tel 508 3305
• Pottsepatööd. Tel 5851 9785
• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 4670
•  Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487
• Ahjud, kaminad, pliidid, müürid, 
korstnad. Tel 5047 459
• Pliidid, kaminad. Tel 5695 4670
•  K o r s t n a p ü h k i m i s -  j a 
pottsepateenus. Tel 5221 165
• “Süstime seinad soojaks” hingava 
termovahuga. Omame pikaajalist 
kogemust hoonete soojustamises. 
Therm OÜ, kontakt: www.therm.ee, 
info@therm.ee, Tel 5660 6010
• Teeme ehitus- ja remonditöid ning 
vannitubade remonti. Aitame teid 
sisekujundusel. www.kenriko.ee, tel 
5083 305

•  T e i e  t r e p i k o d a  v a j a b 
värskendust, siseviimistlust. 
Vannitoad ja plaatimised. Tel 5897 
9293, Janek

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa tel 5695 
4670

• Teostan korterite remonti. Töö kiire 
ja korralik. Info tel 5187 979
• Ehitus, remont ja siseviimistlustööd. 
Tel 5045 560
• Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel 
5612 3743
• Elektritööd. Tel 5349 5632

• ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 465

• Ehitustööd, katusetööd, kõik 
ehitusest. Arbeiter OÜ. Tel 5686 
3083

• Teen korterite ja vannitubade 
üldehitust. Tel 5330 8487
• Vundamentide ja majakarpide 
ehitus, puitkonstruktsioonid ja 
puitvoodrid, hoonete renoveerimine 
ja sisetööd. Tel 5646 0674
•  K C K  Te e m a n t  O Ü  t e o s t a b 
teemantpuurimist, isolatsioonitöid 
ning väiksemaid ventilatsioonitöid. 
Kontakt info@kckteemant.eu, tel 
5174 192

• Pakume vee-ja gaasitorustiku 
paigaldust, hooldust, remonti ja 
teostame keevitustöid. Erinevad 
rauatööd (must- ja rv metallist), 
rõdupiirded (ka poleeritud rv 
torust). Nimativ OÜ 5348 7973

• Teeme metsaraiet, metsaväljavedu 
ja metsavedu. Tel 5365 3504
• Ohtlike puude likvideerimine. Info 
5549 113

•  Võ t a m e  v a s t u  t e l l i m u s i 
kevadiseks puulõhkumiseks. 
Võimalik ka 3m küttepuud. Arbeiter 
OÜ. Tel 5668 5343

• Valgustusraied, metsakultuuride 
hooldus, võsalõikus. Tel 5664 4436, 
info@biosept.ee 
• Teen võsalõikust. Tel 5673 5648
• Kevadine viljapuude hooldus, 
noorenduslõikus. Tel 5143 787, Heino

• Metsandusega tegelev ettevõte 
pakub metsaistutamisteenust, 
samas ka noorendike hooldus. 
Pikaajaline kogemus. Tel 5463 2596

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



Kuulutaja reede, 28. märts 2014 17Kuulutused

AadeMart Ehitus OÜ

* Põllumajandusehitised
* Üldehitus- ja remonditööd

* Viimistlustööd 
* Korterite remont
* Katuste ehitus

* Projekteerimine
* Ehituseelarvete koostamine

Lisainfo tel: 
51-87-131 (JANEK), 
51-16-424 (MART)

E-mail: 
aademart@gmail.com

• Veoautode varuosad ja remont
• Müüme erinevaid furgoone
• Rehvitööd sõidu- ja veoautodele

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid
Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

* 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

EHITUSFIRMA WORCLY OÜ 
PAKUB KVALITEETSEID 

EHITUS JA 
PAIGALDUSTEENUSEID.

TEENUSED 
Katusetööd 
Kivi - ja plekk-katused 
Eramute ehitus ja remont 
Pui  assaadid ja pui  errassid 
Mi  e eluruumide ehitus 
Eramute renoveerimine

Kui Teil on plaanis 
lähitulevikus midagi ehitada, 

laiendada või 
nt. katust vahetada, 
siis meie fi rma tagab 

kindla kvaliteedi 
kooskõlastatud ajagraafi kus.

Worcly OÜ

Tel +372 527 8191
worcly@gmail.com
www.worcly.ee

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUS

VÄIKEFIRMADELE

Tel (+372) 527 6062
genericoy@gmail.com

PUURKAEVUDE  JA 

MAASOOJUSAUKUDE  

PUURIMINE. 
Tel 5641485, htr@htr.ee

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

h.1,09 eurot/min või 
TELLI ENNUSTUS 
h. 0,75 eurot/min 
www.ennustus.ee 

* Arvutite ja printerite 
kiirhooldus ning 

remont.
* Tindi- ja tahma-

kassettide täitmine.
* Sülearvutite ekraanide 

vahetus.

NÜÜD MÜÜGIL
KVALITEETSED

KASUTATUD 
SÜLEARVUTID!

Kontoritehnika 
Hoolduskeskus

Laada 41, Rakvere
Tel 322 4534

EHITUSPROJEKTID 
DETAIL-

PLANEERINGUD

kiiresti, hinnad soodsad.

RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647

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

WWW.VOODRILAUD.EE

Müügil:
Sise- ja välisvoodrilauad 
Põranda ja terrassilauad
Kruntimine ja värvimine

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

KRAANATEENUS
Tel 504 5632

Kuulutus ei aegu!

Müüa 3m KÜTTEPUID!
Tel 504 5632

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

Tel 518 9020 Valentina

Pakun klassikalise 
massaažiteenust

Ehitus- ja 
remonditööd 

Tel  5813  3386
www.trevereesti.eu

TREVER EESTI

MEKS OÜ
Betoonpõrandad

Ehitustööd
Tel  5191 2755

•  M ü ü a  k a s u t a t u d  ä r i k l a s s i 
sülearvuteid Dell ja Lenovo, uue 
hinnast pea 70% soodsamalt. Tel 56 
454 853
• Lai valik väga soodsaid LCDmonitore. 
Hinnad al. 5 €. Arvutiexpert OÜ - Vilde 
14, Rakvere. Tel 56 454 853
•  Ka s u t at u d  v ä ga  h e a s  k o r ra s 
elektriradiaatorid (Atlantic), meeste 
uus  kevad-sügisjope  DE PU TA 
MADRE (S), tüdruku kapuutsiga 
talvejope (146 cm), noorte jalgratas 
Merida (21 käiku), hamstripuur, 
metallgaraazh, värava sepishinged. 
Tel 5104 147
• Müüa Singer koos alusega. Hind 70 
€. Tel 5663 7200
•  L a e k v e r e s  m ü ü a  t ö ö k o r r a s 
kangasteljed. Vajadusel lõimed+kude. 
Tel 5563 8122
•  M ü ü a  k o r r a l i k  a l a s i ,  s e p a 
kruustangid, akulaadijad (6, 12, 
24 V) nii väikeste kui suurte akude 
laadimiseks. Tel 5174 186
• Müüa turvahäll M-Cosi (0-13 kg). 
Tel 5147 972
• Müüa kasutatud aknaklaasi (90x120 
cm, paksus 3 mm) 28 tk. Hind 3 €/
tk. Sobib kasvuhoone klaasiks. Tel 
5043 349

• Müüa kasutatud riided mikskotis 
20-25 kg. Hind 15 € kott. Tel 5636 
4032

• Teostan korterite remonti. Töö kiire 
ja korralik. Info tel 5187 979

•  M o t o p o o d  o s t a b  k a s u t a t u d 
jalgrattaid. Tel 5648 6638
• Ostan õunapurusti ja mahlapressi. 
Tel 5558 3686
• Ostan vanu kasutatud jalgrattaid. 
Tel 5079 984

KODU
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• Müüa küülikud. Soodus. Tel 5686 
8990
• Müüa isased prantsuse pässid. 
Helistada õhtuti tel 32 277 88

• Otsin sõbrale uut kodu. Koer on 
9aastane emane, steriliseeritud. Ei 
ole olnud ketis. Tõsine koduvalvur. 
Info telefonil 5648 0943

• Soovin osta sümboolse tasu eest 
pisemat karvast kutsikat. Tel 5806 
3364

• Müüa toidukartulit “Laura”, “Arielle”. 
Vedu. Vahemetsa talu, tel 5202 036
• Müüa toidukartulit “Laura”. Asume 
3 km Rakverest. Tel 5334 5348
• Müüa toidukartulit ja porgandit 
(mahe). Tel 5148 848
• Müüa toidukartulit “Printsess” 30 
senti/kg. Tel 5814 9224
• Müüa toidukartulit “Maret”, “Piret”, 
“Ando”. Transport. Tel 5046 887
• Müüa soodsa hinnaga talusealiha. 
Info tel. 5059 151 või 5354 3002 

• Ladu Näpil müüb: broileri koib 
1,55 €/kg; broileri kints 1,558 
€/kg; sea lameribi  1,60 €/kg; 
kaelakarbonaadi lõiked 2€/kg; 
sea välisfilee 4,50 €/kg. Info tel 
32 20 722

METS

PÕLLUMAJANDUS

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

SAUNALAUDA 
(must lepp, haab), 
TERRASSILAUDA 
(mänd, kuusk). 

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

EHITUS

LOOMAD

KÜTTEPUUD

OÜ Multi Varius müüb 
kuivi ja tooreid 

KÜTTEPUID 
ning kuiva leppa, kaske, 

saart ja okaspuid 
40L võrkkottides 

koos transpordiga. 
Pakume ka 

3m küttepuid. 
Tel 501 3862, 

multi.varius@mail.ee

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE

Vinnis
5783 8999

MÜÜA 

LÕHUTUD 
KÜTTEPUID 

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

MÜÜA 
SOODSALT 

KÜTTEPUUD 
(VEOGA)

Asume Kadrina 
lähedal.

Tel 5199 4895

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1.Jõgeva Suur tn 5.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

Kuulutused

OSTAME:
Kasvavat metsa
Metsamaad 
(ka osaliselt tehtud raietega, 
võib olla hüpoteegiga)

Raieõigust
Põllumaad

Samas teostame 
metsa ülestöötamist 

ja väljavedu!

Tel +372 514 2605
info@rohelinemets.ee
www.rohelinemets.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

• Ostan Vene-aegseid fotoaparaate, 
objektiive ja vanemaid postkaarte, 
fotosid. Tel 5665 5551
• Ostan erinevat nõukogudeaegset 
fototehnikat. Tel 5562 2919
• Ostan Vene-aegseid mänguasju ja 
vanema lapsevankri. Tel 5107 541

• Ostan Vene 1/43 mudeleid.Tel 
5463 7570

• Ostan Vene-aegseid kopikaid, 
tsaariaegseid münte ja paberraha, 
nõukogudeaegseid märke, medaleid. 
Küsige minu hinnapakkumist. Aitan 
münte hinnata. Aus kaup ja raha kohe 
kätte! Tel 5590 6683
• Ostan seisma jäänud esemeid - 
vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984
• Ostan kolimisel või majapidamise 
likvideerimisel jäänud esemeid (nii 
uut kui vana) kila-kolast mööblini. 
Tel 5031 849
• Ostan heas säilivuses Eesti kroone. 
Min. tasu Eesti Panga vahetuskurss + 
10%. Tel 5043 349
•  Ostan Vene-ae g s et  tehnilist 
kirjandust. Tel 5039 650
• Antiigiäri Rakvere kesklinnas ostab 
kuld- ja hõbeesemeid, münte, 
hambakulda. Kuld alates 17 €/gr. 
Laada tn 14 (vana turuhoone). Tel 5067 
819, 3230 702
• Ostan vana paberraha. Tel 5665 5551
• Ostan audio-videotehnikat, kulda 
ja igasugust muud huvitavat kraami. 
Raha kohe kätte! Tel 5556 7508
• Ostan parima hinna eest märgi-, 
postkaardi- ja mündikogusid. Tel 
502 9782
• Ostame hõbedat ja kulda igasugusel 
kujul. Kuld alates 17.00 €/gr. Hansa 
Antiik Pikk tn. 7 Rakveres, 324 0542

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

• Müüa saetud ja lõhutud küttepuid 
5rm alustel ja võrkkottides (kask, 
sanglepp, saar, lehis või kuusk). 
Hind alates 3 € võrk. Toome puud 
riidas teie õue. Tel 5399 3702

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

• Müüa kütteklotse ja kaminapuid. 
Vedu tasuta. Tel 523 8503
• Müüa lõhutud küttepuud (hall 
lepp 32 € ja sanglepp 34 €). Transport 
hinnas (kehtib Tamsalu, Tapa, Rakvere, 
Vinni, Pajusti, Väike-Maarja, Sõmeru 
puhul). Info tel 5207 517
•  M ü ü a  b r i k e t t i  j a  s ü t t 
kohaletoomisega. Tel 503 2269
• Müüa lõhutud küttepuid, metsakuiv 
kuusk (50 cm) ja kask 40 l võrkudes 
(2 €/võrk). Ka väikesed kogused, 
transport Rakvere ümbruses tasuta. 
Telefon 5873 2803
• Müüa küttepuid (kask, lepp ja 
metsakuiv). Hind 32 €/ruum. Tel 
5365 3504

• Müüa küttepuid laotult 2m3 ja 
5m3 puidust konteinerites, 30-
60cm kuivad ja toored. Samuti 
v õ r k k o t t i d e s  j ä ä g i d .  H i n d 
kokkuleppel. Tel 501 3862

• Müüa küttepuid (erinevad liigid ja 
pikkused), koorem 4 ruumi. Tel 501 
3862
•  Mü ü a  v õ r k u d e s  kü t t e p u i d , 
p u i t b r i k e t t i ,  t u r b a b r i k e t t i , 
küttegraanuleid (nii big - bagkotis kui 
ka 30kg kottides), kivisütt. Tel 504 5632

• Müüa võrkkottides kaminapuid 
( l e p p ,  s a n g l e p p ,  k a s k )  j a 
kütteklotse võrkkottides ning 3m 
küttepuud. Tel 504 5632

• Müüa kuivi küttepuid (min. kogus 2 
rm). Tel 5013 862
• Müüa saetud ja lõhutud küttepuid 
(lepp, kask, haab, metskuiv), pikkus 
vastavalt soovile, transport. Tel 5293 
945
•  Müüa kuivad kütte p u u d  40l 
võrkkottides (lepp). 2 € kott. Rakveres. 
Tel 5567 5755
• Müüa kuivad küttepuud (33 ja 50 
cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 m 3) 
transport Rakvere ümbruses tasuta. 
Tel 5218 234
• Müüa 3meetrist küttepuud. Tel 
5043 326

• Müüa soodsalt küttepuid. Tel 
5463 2596

• Müüa odavalt kuivi kasepuid (40l 
võrk 1,80 €). Vedu tasuta. Tel 5839 7207
• Müüa metsakuiv kuusk (30 cm, 28 €/
m3). Tel 5595 3031
• Müüa saetud-lõhutud küttepuud 
(lepp ja saar). Tel 5192 4320
• Müüa saetud-lõhutud küttepuid 
koos kohaletoomisega. Tel 5615 2941
• Müüa küttepuid (lepp 33 cm, 50 cm). 
Kuulutus ei aegu! Tel 5695 1163
• Müüa lõhutud küttepuud lahtiselt 
ja  võrkkottides.  Suurem kogus 
soodsamalt ja järjekorrata. Toome 
puud ise kohale. Hea hind! Tel 5046 111
• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 5171 
522
• Müüa kuivi küttepuid. Tel 5148 848
• Müüa küttepuid (sanglepp). Tel 
5074 958

• Ostan 3m küttepuud. Tel 5365 3504

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID

(must ja valge lepp)
Transpordivõimalus!

Tel 5354 1618
www.haket.ee

MÜÜA LÕHUTUD

• Müüa saematerjali, põrandalaudu, 
sise- ja välisvoodrilaudu soodsa 
hinnaga.Vedu TASUTA !! Tel 5593 6326
• Teostan korterite remonti. Töö kiire 
ja korralik. Info tel 5187 979

• Müüa tiinuse lõppjärgus mullikad ja 
vasikad. Tel 5565 5729
• Müüa hübriidlehise taimed, kasvata 
endale ise pensionisammas. Hind 0,45 
€. Tel 5683 7959
• Müüa vahtramahla Rakveres 1,5l 
1,50 €. Tel 5300 3606
• Müüa GAZ 53 (piimaauto) ja 53 
töökorras mootor. Tel 5190 5515
• Müüa külvik (3m), võrkäke, Vene 
lohisti piid. Tel 5665 5729
• Müüa sõnnikut. Tel 5634 9637
• Müüa käsiader. Tel 5634 9637

• Ostan traktori DT-74-75 ja MTZ-80-
82. Tel 5031 849
•  O s t a n  t ö ö ko r ra s  a i a t ra kt o r 
motoploki. Tel +372 5262 222
• Ostan soodsalt varuosadeks Vene 
tehnikat  ( traktor id,  veoautod, 
kraanad, haagised jne). Raha kohe! 
Tee pakkumine. Tel 501 3862

• Firma ostab metsamaterjali. Tel 
5365 3504
• Ostame kasvavat metsa ja raieõigust. 
Tel 5365 3504
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• 40a intelligentne korralik ja kombekas 
mees tutvub saleda noorema naisega 
Rakvere piirkonnast. Tel 5193 7402
• Igaühe jaoks on kuskil keegi. Kui sa 
oled südamlik ja viinaviga küljes pole, 
siis helista üksikule naisterahvale 
(55 - 60a). Sooviksin olla veel kellelegi 
vajalik. Tel 5740 7305
• 70 a mees soovib tutvuda naisega 
püsisuhte eesmärgil. KOOD 09

• www.toonklaas.ee
• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 900 
1727. 24H. h.1,09 €/min või TELLI 
ENNUSTUS h. 0,75 €/min: www.
ennustus.ee 

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

• ALUMIINIUMKATUSEREDELID. 
Õhtuti tel 5289 418
• Müüa metallist garaazhiriiulid (2 tk, 
25 €/tk). Tel 5663 7200
• Ostan kummuti, ümmarguse laua, 
toole, kella jne kila-kola. Tel 5134 287

LAENUD SÕIDUKITE
TAGATISEL

 Sõiduk jääb laenuperioodiks 
kliendi kätte.

Samas sõidukite ost 
kiirhinnaga.

Raha kohe kätte!
MP Credit OÜ
Tel 5556 7508

* Meeste nahkvest 20.-
* Meeste tagi 50.-
* Naiste tagi 30.-

SINDRINAHA 
kaubajäägid MOTOPOES

Rakvere, Ed. Vilde 14

TÖÖ

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähemimelikke 

VANAAEGSEID ESEMEID 
maalt ja merelt, talust ja 

mõisast, keldrist ja pööningult, 
toast ja aidast, külast ja linnast: 
kapid, kummutid, toolid, lauad, 

puhvetid, peeglid, kirj.lauad, 
kunstiteosed (maalid, graafi ka 

jm) kirjandus, postkaardid, 
fotod, albumid, hõbeesemed, 
toidunõud, lühtrid, õlilambid, 

küünlajalad, kohviveskid, 
margapuud, seinakellad, 
õmbl.masinad, pudelid, 

sõjatemaatika (kiivrid, pandlad, 
mõõgad, aumärgid, vormid), 

pildiraamid, mänguasjad, 
mündid, märgid, paberraha 
jpm. Valikuliselt ostame ka 

nõuk.aegset kraami. 
RAHA KOHE. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

KOJUKUTSED on kõikides 
GROSSI kaupluste 

asupiirkondades 
üle Eesti TASUTA. 

Antiigiäri Hansa Antiik 
PIKK 7 RAKVERES. 

Tel 324 0542, 528 2330 

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

raamatukapid, kummutid, 
lauad, toolid, rätikunagid, 
kohviveskid, margapuud, 

samovarid, petroolilambid, 
pudelid, portselan- ja 
klaasnõud, seina- ja 

taskukellad, kirjandus, 
kunst (maalid, graafi ka), 

fotod, postkaardid, kuld- ja 
hõbeesemeid, mündid, märgid, 

paberraha, sõjatemaatika 
(kiivrid, mõõgad, pandlad, 

vormid) jpm. 
Valikuliselt ostame ka 

nõukogudeaegset kraami. 
Tühjendusostud majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 

(vana turuhoone), RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819

VANAVARA

TEATED

KOOLITUS

Kuulutused

TUTVUS

MUUD

OÜ Multi Varius 
ostab kasvavat 

METSA ja 
RAIEÕIGUST.

Metsa 
ülestöötamine.

Tel 501 3862

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Firma ostab 
PALKI, 
PABERIPUUD ja 
KÜTTEPUUD. 
Tasu kohe! 
Transport meilt. 
Ostame ka 
RAIEÕIGUST 
(raielanke). 
Teeme 
METSARAIE 
KOMPLEKS-
TEENUST:
* saagimine 
* väljavedu
* autotransport.
Tel 527 4255

Rakvere Võidu 52
Avatud E-R 10-18

L 10-15
Tel 5556 7508

   Kvaliteetsed 

e-sigaretid ja vedelikud

annab lühiajalist pandita 
väikelaenu 

pensionäridele.
Raha kohe kätte!

Asume Rakveres 
Tallinna tn 21-48 

I korrus. 
Oleme avatud 

E-R 09.00-17.00
Tel 5811 2155

tarkalaen@gmail.com

Tegemist on 
fi nantsteenusega. 

Vajadusel konsulteerida 
asjatundjaga.

Krediidi kulukuse 
määr on 150% kuus.

10 eurot võtad 1 kuuks, 
tagasi maksad 15 eurot

Erootikapood HOT LIPS
SAABUSID KORSETID

(KA SUURED NUMBRID) 
E-R 12.00-19.00

L 10.00-16.00

Rohuaia 21
I korrusel

• Ostan seisma jäänud esemeid - 
vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984
• Ostan vanaaegse riidekapi ja muud 
mööblit. Tel 5558 3686
• Ostan kolimisel või majapidamise 
likvideerimisel jäänud esemeid (nii 
uut kui vana) kila-kolast mööblini. 
Tel 5031 849

• Kogemustega majahoidja soovib 
leida tööd(ka eramajad). Tel 5742 0668
• Ootan hinnapakkumisi garaazhi 
e h i t u s e k s  j a  t ä n a v a k i v i d e 
paigaldamiseks. Tel 5206 216
• Otsime lapsehoidjat- koduabilist 
Rakveres 1aastasele lapsele. Info 
telefonil 5346 6235
• Marberg Kinnisvara pakub tööd 
v ä l i t e r r i t o o r i u m i  h o o l d a j a l e 

(välikoristus- muruniitmine, lehtede 
riisumine jne, pisemad remonttööd, 
kolimistööd). Vajalik B-kat juhiluba. 
Tel 5302 5650
• AS Viru Õlu pakub tööd tootmisliini 
operaatoritele ja tõstukijuhtidele. 
Töökoht on Haljalas ja töö toimub 
vahetustega. Cv saata wiru@wiru.ee. 
Info tel 32 95 000

•  O Ü  T & D u o  p a k u b  t ö ö d 
taksojuhtidele. Tel 5282 659

• Pakun tööd metsaistutajatele (aprill 
- mai). Info 5549 113
•  P a k u m e  t ö ö d  k a r j a k u l e 
piimakarjatalus Kadrina lähedal 
Võiperel. Tel 5242 139, 5187 282
• Kadila POÜ Vinni v. pakub tööd 
lüpsjale (torusselüps) ja karjakule-
traktoristile. Info tel 5341 1401
• OÜ Saaremaal otsib oma väiksesse 
kollektiivi tublit lüpsjat ja karjakut, 
kes tahavad korraliku palga eest teha 
korralikku tööd. Helistada 5453 9970
• Teamwood OÜ otsib oma töökasse 
kollektiivi tootmistöölisi. Töökoht 
asub Sondas. Helistada tööpäeviti 8-17 
tel 5180 106
• Ehitusfirma võtab tööle töölisi. 
Konkurentsivõimeline palk. Tel 5625 
6916
• Üldehitusega tegelev firma pakub 
tööd ehitustöölisele. Palk kuni 4 €/h. 
Info tel 5463 7464

Eesti Post otsib 
Rakverre

KIRJAKANDJAT

Lisainfot annab 
kandekeskuse juhataja 

Imbi Toots
tel 325 5005

• VÄIKELAEVAJUHI KOOLITUS 
Rakveres, aprill-mai. Tel 5029 009

• Meristo Õigusbüroo Tallinna 21 
Rakvere (II korrus). Tel 322 3930, 514 
1346

•  Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres Võidu 52 (Võidu ja Sau 
tn nurgal)

• Rakvere Laste Tervisekeskuse ette 
jäetud punane laste jalutuskäru 
ootab omanikku. Infot saab tel 32 
78 341

• JUUKSUR Rohuaia 21 kevad käes, 
aeg rõõmustada end uue soenguga! 
Ootan teid, head kliendid. Tel 3223 
506, 5342 5032

• Sensitiiv Ants Pihlap (haigused, 
alkoholism, needus, sõltuvused) 
Rakveres kolmapäeval, 2. apr. Tel 
5395 2575

JUUKSUR 
Turukaubamaja 

II korrusel!

KEVADPAKKUMINE!

keemiline lokk alates 21 ���€
juuste triibutamine 15 €
juuste värvimine 15-35 €

Pensionäridele soodustus!

E - R  9.00-19.00
       L  9.00-17.00 

Ootame vanu ja uusi kliente!
Tel 526 9069

JUUKSUR 

• Ostan höövelpingi (võib remonti 
vajada) ja hariliku piki puud saelehe 
(lm 60 või 70). Tel 5330 8487
• Ostan mootorratta külgkorvi ja 
mootorsae Druzhba vintsi. Tel 5039 
650
•  M ü ü a  o d a v a l t  k a s u t a t u d 
v u n d a m e n d i p l o k i d  ( 8  t k ) 
400x600x2400 ja mõned laepaneelid. 
Asuvad Haljala-Võsu mnt 7 km. Tel 
505 2866
• Müüa kütteõli. Tel 5844 7898
• Müüa hüdraulikaõli HVLP 32 (1 
€/L), transmissiooniõli 80W90 (1,50 
€/L). Tel 5558 3686

Kuulutuste vastuvõtt 
toimetuses 
E-R 9-17 

Vilde 6a, Rakvere

Hiljemalt neljapäeva 
kella 11.00 

antud kuulutus 
ilmub reedeses lehes.

Kuulutusi saab 
toimetusse 
edastada ka 

telefonil 3225091
või e-postiga 

kuulutus@kuulutaja.ee

Kuulutuste eest 
on võimalik 

tasuda 
pangaülekandega. 

Kuulutus ilmub reedeses 
lehes,

 kui ülekanne 
on jõudnud 

Kuulutaja pangaarvele 
neljapäeva kella 11.00
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______________________________________________
 Kartul kg 0.40 0.50______________________________________________  
 Porgand kg 0.60 ______________________________________________  
 Peet kg 0.50  ______________________________________________
   Kaalikas kg 0.80 ______________________________________________  
 Seemnesibul kg 1.50  ______________________________________________   
 Mugulsibul kg 1.50 ______________________________________________  
 Kõrvits kg 0.50  ______________________________________________
  Värske kapsas kg 0.40  ______________________________________________
  Värske kurk kg 1.80 ______________________________________________
  Õunad kg 1.20  ______________________________________________
  Roheline sibul kg 4.50 ______________________________________________
  Kanamunad tk 0.15 ______________________________________________
  Metspähklid kg  3.80 ______________________________________________
  Põlduba kg 3.00  ______________________________________________
  Suitsuräim kg 3.00  ______________________________________________ 
  Marin. kõrvits 0,5l 1.00 
______________________________________________
  Õunad (kuivatatud) kg 6.00 
______________________________________________
  Mesi kg 6.50 
______________________________________________
  Päevalilleseemned kg 1.00 
  lindudele______________________________________________
  Värske räim kg 1.20 
______________________________________________
  Värske kilu kg 1.20 
______________________________________________
  Küüslauk kg 12.00 
______________________________________________
  Kreeka pähklid kg 4.50 
______________________________________________
  Hapukapsas kg 2.00 
______________________________________________
  Koduleib 450g tk 2.00                                __
___________________________________________
  Redis punt 1.00 

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 27. märts 2014

HINNAD RAKVERE TURUL

Lennuki 17, Rakveres
 Virumaa Varjupaigas 

ootavad kodu:

Kontakttelefon 5309 0510
Kasside infotelefon 516 2473 
virumaa@varjupaik.ee 
http://virumaa.varjupaik.ee

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

Sinu jaoks ei olnud miski liigraske, Sinu 
käsi oli alati toeks...

Puhka rahus, armas sõber

VALDO
Meie siiras kaastunne abikaasale ja 

lastele peredega.
Rita, Irina, Meelis, Leida, Anne, Juta, Ly

Kauaaegset head ja sõbralikku naabrit 

AIVO TÜLLET 
mälestab ning avaldab 

kaastunnet pojale
Koidula 9 I trepikoda

Miks kaitseingel kokku pani tiivad ja 
igavikku minna laskis Sul…

 Unustamatut sõpra 

VALDUR PUIERÄSTI 
mälestavad Ago ja Üllar ning avaldame 

kaastunnet lähedastele

Kallist abikaasat

RIHO KAERA
13. IX 1945 - 27. III 2009

mälestab 5. surma-aastapäeval Endla

VALDUR PUIERÄST
Mälestame
ja avaldame 

kaastunnet lähedastele. 

AS OG Elektra

Juba ammu kustusid arm ja õnn 
ja Sinu silm, 

minu rõõmupärjast noppis 
sajad õied kade ilm. 

Kallist poega 

VILJAR TOOTSI 
(Edgari poeg) 

17. IV 1977 - 26. III 1998 
     mälestab 16. surma-aastapäeval ema

Avaldame kaastunnet Sirjele 

ABIKAASA
surma puhul. 
Jüri ja Maive

Avaldame siirast kaastunnet Piretile, 
Kadrile ja Hillarile kalli 

ISA 
kaotuse puhul. 
Raili ja Karl

Kas kuuled, kuis nutab Su kodu, 
Su puudumist leinates sääl, 

tal kaaslaseks vihmade sadu, 
neil piiskadel pisara hääl. 

Avaldame kaastunnet emale abikaasa 

VALDO NÕMMESALU 
kaotuse puhul. 

Kadri, Hillar ja Piret peredega

Avaldan kaastunnet Reedale ja lastele 
peredega 

VALDO NÕMMESALU 
kaotuse puhul. 

Sõjaväekaaslane Mati

Südamlik kaastunne Kadrile kalli 

ISA 
kaotuse puhul. 

Kolleegid Raja kauplusest

Südamlik kaastunne
Reedale, Kadrile ja Piretile 

abikaasa ja isa 
kaotuse puhul. 
Monika ja Ivo

Ei ava enam iial 
Su käsi koduväravat...

Mäletan sügavas kurbuses head 
lapsepõlvesõpra

VALDO NÕMMESALU
13. 07. 1949 - 23. 03. 2014

Südamlik kaastunne Reedale lastega.
Valev perega

Kallid Piret ja Kadri!
Avaldame kaastunnet 

ISA 
kaotuse puhul.

Kpl. Ly kollektiiv

Avaldame kaastunnet Jaanusele 

ISA 
surma puhul. 

           Perekonnad Viirmaa, Vilu, Kütt ja 
Regina ja Heigo

Avaldame sügavat kaastunnet
omastele ja lähedastele

AIVO TÜLLE
kaotuse puhul. 

Korteriühistu Koidula 9

Avaldame kaastunnet omastele kalli 
klassijuhataja ja õpetaja

 LJUBOV PARVE 
kaotuse puhul. 

95. aasta 9.a klassi lõpetajad

Elu on võitluse ahel
 hälli ja haua vahel...

 
Südamlik kaastunne omastele 

VALDUR PUIERÄSTI
kaotuse puhul.

 Töökaaslased OG Elektrast

Südamlik kaastunne Enele abikaasa

AARNE ALBRECHTI
surma puhul.

       Endised kolleegid bussijaamast

Avaldame kaastunnet Hannaliisa 
Saareperale kalli 

VENNA
surma puhul.

 Kursusekaaslased ja
   kursusejuhataja Mõdrikult

Mälestame traagiliselt hukkunud 

ENNO STAALI 
18. august 1963 - 20. märts 2014 
Abikaasa lastega ja vend perega 

        Jäi palju veel soovida, 
        jäi palju veel igatseda,

        jäi palju veel luua 
            ja suur soov palju teistele anda. 

ANNELI  AAMAN 
ALASALU 

25. juuli 1969 - 28. märts 2004 
Mäletavad 10. surma-aastapäeval poeg 
Reijo, õde Angelina, ema, vanaema ja 

Mauno

Kõikjal jälgi Su töödest ja tegudest,
mida loonud Sa aastate reas.
Elad edasi meeltes ja mõtetes,

oled alati meie seas.
Mälestame kallist abikaasat, isa ja 

vanaisa 

AVO AAS’
5. surma-aastapäeval

Avaldame kaastunnet 
Kadrile ja Piretile lastega armsa

isa ja vanaisa
kaotuse puhul.

 AS OG Elektra sisekontrolliosakond

Elulõng Sul katkes äkki, 
liialt ruttu kustus päev...

Mälestame alati sõbralikku naabrimeest

VALDUR PUIERÄSTI
ja avaldame südamlikku kaastunnet 

Sirjele lastega.
Eldor ja Aira

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO 

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Eugen on umbes aastane 
noorhärra, kes on nüüdseks 
siin kohanenud, ning laseb 
endale hea meelega pai teha 
ning tahab kangesti mängi-
da, kuna energiat tal jätkub 
nagu noorel kassil ikka. Eu-
gen on saanud ussirohtu, 
vaktsineeritud, kastreeritud 
ja kasutab ilusti liivakasti.

Kiki sattus varjupaika Tapa 
linnast omaniku surma tõttu. 
Kikki on emane steriliseeri-
tud sõbralik kass.

Prints - Virumaa varjupaigas 

ootab kodu umbes 7 aastane 
isane vahva koer nimega 
Prints. Prints sattus meie juur-
de omaniku kaotuse tõttu 
26.03.14. Iseloomult on Prints 
väga sõbralik, hoolimata sel-
lest et pidi varjupaika tulema. 
Siiski on ta õnnetu, kuna ta 
omanikku enam ei ole, ja see-
ga otsib kiiresti uut ja head ko-
du, kus teda armastataks ja te-
ma eest hoolitseks, et tal kao-
tusevalu kiiremini üle läheks. 
Kuna ta on suuremat sorti ke-
haehitusega ning valju hääle-
ga, siis sobib hästi ka koduval-
vuriks.

Kutsikad ja Mamma- Kodu oo-
tavad 5 vahvat kutsikat koos 
emaga, 4 emast ja 1 isane. Nii 
kutsikad kui ka Mamma on 
saanud vajalikud vaktsineeri-
mised ning mikrokiibi. Kutsi-
katega saab lähemalt tutvuda 
varjupaigas, ning alates es-
maspäevast on neid võimalik 
ka koju viia. Samuti otsib kodu 
Mamma, kes on poegade eest 
hoolitsemise lõpetanud ning 

saab ka ise uude koju min-
na. Mamma sobib hästi 
seltsiliseks, ja kuna oskab 
haukudes külaliste tulekust 
märku anda siis ka koduval-
vuriks. 

Doora - 06.03.14 Haljala 
vallast Põdruse külast leitud 
emane umbes 2 aastane 
koer. Iseloomult on kutsa 
väga seltsiv, soovib kangesti 
et temaga keegi tegeleks ja 
talle tähelepanu pööraks, 
kuna vanas kodus on sellest 
nähtavasti puud jäänud. 
Kutsa oskab ilusti jalutada, 
ning talle meeldib väga lah-
tiselt aias ringi joosta, kuna 
on alles noor ja energiat 
täis. Ka haukuda oskab, kui 
keegi tuleb, nii et sobib li-
saks seltsiliseks olemisele 
ka kodu valvama ja võõras-
test märku andma. Sobib 
nii korterisse kui ka maako-
ju, kuna on tihedama kar-
vaga ent siiski väike koer.
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MÕNE REAGA

Eesti esiliiga korvpallimeistri-
võistluste play-off`i avaringis 
sai Tamsalu Los Toros/Minu-
Vine napi kaotuse, jäädes 
Amblas alla sealsele spordi-
klubile 63:66. Seeriat mängi-
takse kahe võiduni, teine 
mäng toimub laupäeval, 29. 
märtsil algusega kell 13 
Tamsalu spordihoones ja vaja-
dusel kolmas taas Ambla ko-
duväljakul Aravate spordihoo-
nes.
Poolajavileks pääses Ambla SK 
33:27 juhtima, kuid kolmandal 
veerandil õnnestus läänevi-
rulastel tänu heale kaitsemän-

gule ise ette minna. Kümme 
minutit enne kohtumise lõppu 
oli seis 47:44 Tamsalu mees-
konna kasuks. Meie meeste 
õnnetuseks olid vastased vii-
masel veerandil kindlamad.
Otsustavateks mängudeks on 
Tamsalu Los Toros ka oma ri-
du tihendanud, võistkonna 
eest on taas väljakul Leho 
Kraav ning lisandunud on 
meistriliiga kogemusega Rait 
Käbin ja varem ka Tarva särki 
kandnud ning Soome meistri-
liigaski mänginud Joonas Vai-
no. Viimase panus jäi Ambla 
vastu siiski tagasihoidlikuks – 

5 punkti ja 3 lauapalli, lisaks 3 
pallikaotust ning 4 isiklikku vi-
ga. Resultaadi eest hoolitsesid 
Priit Pihela (16), Leho Kraav 
(14) ja Rait Käbin (11 punkti), 
Kraav hankis veel ka 14 laua-
palli. Vastastest tegid hea 
mängu Henri Krossmann (15 
punkti, 10 lauda) ja Erko Lin-
nas (9 punkti, 12 lauda). 
Tamsalu kaotuse üheks põhju-
seks oligi lauavõitlus, mis kao-
tati koguni 31:54, sealhulgas 
ründelaud 3:22 (!).

Aivar Ojaperv

Eesti esiliiga jalgpallimeistri-
võistluste neljandas voorus sai 
Rakvere JK Tarvas tabelisse ju-
ba kolmanda viigi sel hooajal, 
mängides 2:2 Kiviõli Irbisega.
Rakvere kunstmurustaadionil 
toimunud kohtumine algas tu-
liselt: 6. minutil läksid külali-
sed 1:0 juhtima, kaks minutit 
hiljem lõi Joonas Ljaš viigivä-
rava. Poolaja viimasel minutil 
õnnestus vanameister Sergei 
Akimovil läänevirulased juhti-
ma viia, kuid teise poolaja lõ-
pu eel sattus pall Jaanus Kaa-

siku õnnetust omaväravast 
taas JK Tarva väravasse.
Ljaš ja Akimov on sel hooajal 
seni olnud ka JK Tarva põhili-
sed väravameistrid – kumbki 
on kirja saanud kolm taba-
must. Ühe värava on löönud 
Henri Hang ja üks tabamus on 
kirja läinud kui vastaste oma-
värav.
Esiliiga viiendas voorus saab 
JK Tarvas mängida taas kodu-
väljakul: 30. märtsil algusega 
kell 13 võõrustatakse kunst-
murustaadionil Tallinna FC 

Puumat. Sellest mängust oota-
vad nii meeskond kui ka pöid-
lahoidjad kindlasti kolme või-
dupunkti, sest vastased on 
kõik neli senist kohtumist kao-
tanud (väravate vahe 3:20).
Kolmanda ja neljanda liiga 
hooaeg (vastavalt Rakvere JK 
Tarvas II ja SK Tapa) algab sõl-
tuvalt liigast aprilli esimesel ja 
teisel nädalavahetusel.

Aivar Ojaperv

Lääne-Virumaa korvpalli-
meistrivõistluste meistriliiga 
play-off`mängud algasid põ-
nevalt: edasipääsuks läks (lä-
heb) vaja kolme mängu.
Simuna Spordiklubi kaotas 
koduväljakul sPORTKUNDA-
LE 86:98, kuid sai võõrsil re-
vanši 67:56. Kirde Kaitsering-
kond oli kodus Balti Betoonist 
parem 88:67, kuid kaotas võõr-
sil 74:86. Seeria kestab kahe 
võiduni, selle nädala lõpuks 
peaksid poolfinaali pääsenud 

meeskonnad selged olema. 
Põhiturniiri kaks paremat, 
RLV Massive ja Väike-Maarja 
Päästekool, on koha poolfi-
naalis juba kindlstanud.
Esiliigas pääsesid otse poolfi-
naali Hulja ning rakke Korv-
pallimeeskond. Kolmas pool-
finalist on Tamsalu Los Toros, 
kes alistas kahel korral Simuna 
Artistoni. Paaris Rakvere Ame-
tikool-SK Aaspere läks vaja 
kolmandat kohtumist, mis 
nende ridade ilmumise ajaks 

peaks olema juba toimunud, 
kuid tulemus pole toimetusele 
teada.
Teise liiga põhiturniiri kaks 
paremat olid KÜG/Eler Hyd-
raulic ja Määri küla, kolmas 
poolfinalist on Rakvere Töö-
riistamarket, kes võitis kahel 
korral Rakke SK. Poolfinaali 
neljas meeskond selgub järg-
misel nädalal.

Aivar Ojaperv

Maakonna korvpallimeistrivõistluste
väljalangemismängud on põnevad

Lauavõitluses suurelt
alla jäänud Tamsalul on selg vastu seina

JK Tarvas jätkab viigilainel

Rakvere Tarvas
sai Alexela KML-is kindla võidu
Alexela korvpalli meistriliigas endale kolmanda koha praktili-
selt taganud Rakvere Tarvas alistas kolmapäeval Pärnus seal-
se meeskonna 75:56. Eelmistes voorudes oli tarvas alla jää-
nud TYCO Raplale 66:67 ja ja Tallinna Kalevile 64:97.
„Võitja on ikka alati tubli, aga meie kaotasime,“ ei halastanud 
KK Pärnu mänedžer Mait Käbin. Ta lisas: „Tegime tervelt 22 
pallikaotust ja korvi alt ei suutnud ära vormistada. Lasime 
neil mingil hetkel kaugvisetel hoogu minna ja nii see vahe 
hakkas teise poolaja algul jõudsalt suurenema. Kahju on, ma 
ei heida meestele midagi ette, kõik tahtsid kõva lahingut an-
da. Rakverel oli täna keskmiselt parem päev. Mängisid kol-
me-nelja tagamängijaga ja olid kiired ning teravad. Au ja kii-
tus vastasele, kes võtsid võõral väljakul tubli võidu.“ 
Kogu esimene poolaeg möödus tasavägiselt. Meeskonnad 
küll üritasid üksteisele oma mängu peale suruda, kuid tulu-
tult. Skoor püsis võrdne ning esimese veerandi lõppedes oligi 
seis viigiline 19:19. Ka teisel kümnendil ei muutunud midagi. 
Pingeline heitlus jätkus, kuid poolajapausile minnes oli mini-
maalse edu saanud Rakvere tulemusega 36:35. Teisel poolajal 
hakkas Rakvere iga minutiga oma eduseisu suurendama. Pär-
nakad küll üritasid vastu saada, kuid pidid lõpuks tunnistama 
Lääne-Virumaa klubi 75:56 paremust. 
Tarva poolelt tõid kahekohalise punktisumma viis mängu-
meest, 14 punkti said kirja nii Maris Laksa, Juris Umbraško 
kui ka Giedrius Gustas. Pärnu parim oli 15 punkti ja 11 laua-
palliga Nemanja Miljkovic. 
Mängu Raplaga kommenteeris Tarva peatreener Andres Sõ-
ber järgmiselt: „Võit läks õigesse kohta. Meil oli mitu võima-
lust suurelt ette minna, kuid me ei kasutanud seda ära ning 
Rapla sai lõpus pikema kõrre. Meil aga kukkusid mitu meest 
lihtsate vigadega välja ning read jäid hõredaks.“
Selles mängus oli Tarva poolelt üleplatsimees 17 punkti visa-
nud Mihkel Kurg. Kristo Saage ja Maris Laksa lisasid 14 ning 
Giedrius Gustas 12 silma.

Tapa Gümnaasium võitis
Mr. Pritti minikäsipalliturniiri
Eesti Käsipalliliit korraldas 1.-3. klassi õpilastele koolidevahe-
lise minikäsipallivõistluse Mr. Pritti auhinnale, võistlus toi-
mus 26. märtsil Tapa Spordikeskuses. Osales 8 võistkonda, 
kes olid finaalturniirile pääsenud kui etappide võitjad.
Esikoha võitis Tapa Gümnaasiumi 1 võistkond, järgnesid Põl-
va Ühisgümnaasium ja Viljandi Jakobsoni Kool. 
Tapa võistkonda kuulusid Markus Roosipuu, Ilja Kosmirak, 
Lauri Lande, Marcus Rättel, Robin Gregor Müntser, Keitlin 
Tomentsuk, Grete Trofimov, Triin Teras; õpetaja Elmu Kop-
pelmann.

Kuulutaja

SK Tapa lõpetab meistrivõistlused 
viimasel kohal
Eesti käsipallimeistrivõistlustel meeste meistriliigas kaotas 
SK Tapa kodus teisele noortemeeskonnale 27:32. Tapa resul-
tatiivseimad olid Mihkel Keldoja 7, Martin Adamson 6 ja Sii-
mo Tänavots 5 väravaga.
Neljapäeva õhtul toimunud meistriliiga põhiturniiri viimases 
voorus oli SK Tapa vastaseks Värska Originaal.
Tapa on ainus meeskond, kellel tänavu võiduarve avamata. 
Turniiritabelis on kaotuste kõrval kaks viiki, mis tulid kodus 
Audentese ja Aruküla vastu. Samas on see ka mõistetav, sest 
meeskonna tuumiku moodustavad noormehed, kes saavad 
kaasa mängida veel B-vanuseklassis.
“Võiduta ei tahaks jääda,” tunnistas Tapa peatreener Elmu 
Koppelmann enne viimast kohtumist käsipalliliidu pressitee-
nistusele. “Meil oli tänavu võidetavaid kohtumisi küll, ent ot-
sustavatel hetkedel mängisime oma võimalused ise maha, 
näiteks viimatises omavahelises mängus Värska vastu. Seegi 
kord on Värskal eelis, sest nad on võistkonnana meist kauem 
koos olnud. Kokkuvõttes lööbki vahe välja eeskätt treenituses, 
mitte võimetes. Hooaja eel lootsime meiegi pla- off´i pääseda, 
ent nii siiski ei läinud.”

Aivar Ojaperv

MÕNE REAGA

Lääne-
Virumaa TV-10 
olümpiastarti 
III etapp
Vanemad tüdrukud, kõr-
gushüpe: 1. Elisabet Eiche 
(RRG), 2. Jennifer Veismann 
(RRG), 3. Sirelin Iiris Sam-
malpärg (Haljala). Kuuli-
tõuge: 1. Elisabet Eiche 
(RRG), 2. Kirke Külmhallik 
(Kadrina), 3. Marie Helene 
Saaver (RRG).
Vanemad poisid, kõrgushü-
pe: 1. Erki Kuhi (RRG), 2. 
Mait Suursaar (V-Maarja), 
3. Matthias Endre Lind 
(RRG). Kuulitõuge: 1. Erki 
Kuhi (RRG), 2. Rain Lõh-
mus (RRG), 3. Mait Suur-
saar (V-Maarja).
Nooremad poisid, kaugus-
hüpe: 1. Aleks Malm (RRG), 
2. Günther Küttis (Sõmeru), 
3. Lauri Raus (RRG). Teivas-
hüpe: 1. Aleks Malm (RRG), 
2. Kevin Kadak (RG), 3. Lau-
ri Raus (RRG). 

Rakvere
VK viies
Möödunud reedel, 21. 
märtsil lõppes Rakvere 
Võrkpalliklubi hooaeg: Eesti 
meistrivõistluste viienda 
koha mängus alistati Dan-
power Võru/Noortekoondis 
3:1 ja võideti kogu seeria 
2-0.
Noored üllatasid Rakvere 
meeskonda ülipikas avagei-
mis, mis võideti tulemusega 
32:30. Seejärel pani Rakvere 
sisse teise käigu ning järg-
nevates geimides võeti kin-
del võit Vastastele vastavalt 
12, 20 ja 15 punkti). 
Võitjate parimad olid Denis 
Sintov 17 ja Aivar Silm 16 
punktiga. Kaotajate poolel 
kogus 21 silma Oliver Orav. 
Nii Rakvere kui Võru mees-
konna jaoks on tänavused 
meistrivõistlused sellega 
lõppenud, tulemuseks vas-
tavalt viies ja kuues koht.

Jäneda viies, 
Kunda kümnes
Eesti meeste saalihoki-
meistrivõistluste teises lii-
gas sai Jäneda II hooaja 
kokkuvõttes viienda ja Kun-
da SK Nordic kümnenda 
koha. Play-off`i pääsenud 
Jäneda II kaotas avaringis 
SK Raplale 4:8, SK Nordic 
piirdus põhiturniiriga.
Esiliigas pidi Jäneda I leppi-
ma teatavasti viimase koha-
ga ning langeb järgmiseks 
hooajaks teise liigasse, kui 
alaliit mingeid muudatusi 
vastu ei võta.

Kuulutaja

interne  s

www.kuulutaja.ee
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rakvereteater.ee

29. – 31. märts kell 16, 18 ja 20
Draama

(Alla 12 a mittesoovitatav)

RISTTUULES
ESILINASTUS

KUHU MINNA

Vaba aeg

Rakvere linnaarhitekt Angeeli-
ka Pärna ja linnakunstnik Teet 
Suur avasid sel nädalal Rakve-
re Galeriis  installatsiooninäi-
tuse URBreaalsus, mis näitab 
kirkaid värve Rakvere hallide 
majade vahel ja peal.
Kui vaadata Rakvere tänavaid 
nagu hambaridasid, tundub, 
et sellest suust on nii mõnigi 
hammas puudu. Hoonefronti-
des haigutavad siin-seal maja-
de asemel tühjad kohad. Ham-
baaugud.
„Meie mõte oli liikuda mööda 
linna, leida need hambaaugud 
ja lasta fantaasial lennata, ilma 
et pakuks mingit konkreetset 
värvi või vormi, vaid näha sel-
les võimalusi. Hambaaukude 
otsimisega jõudsime ka sellise 

väljundini,“ kirjeldas näituse 
saamislugu Angeelika Pärna.
Hambaaukude täisehitamise 
osas leidis Pärna, et ühest la-
hendust pole. „Seda peab ko-
hapõhiselt tunnetama,“ arvas 
Pärna. „Aga Rakvere linnasü-
da on hõre küll. Kinnistud on 
eraomanduses ja ootavad in-
vesteeringuid.“
Linnal on keskväljakul ka oma 
kinnistu, millel täna on kunsti-
pärane küngas, mis eraldab 
puhkeala parklast. Angeelika 
Pärna hinnangul hakkab kätte 
jõudma aeg, mil selle kinnis-
tuga tuleks midagi ette võtta. 
„Seal võiks olla hoone, mille 
esimene ja viimane korrus 
oleksid avalikkusele suunatud. 
All näiteks galerii või mingi 

muu kultuuriobjekt, üleval 
võiks olla kohvik või midagi 
taolist,“ mõtiskles linnaarhi-
tekt. Vahepealse osaga võiks 
erasektor toimetada.
Näitusel domineerivad värvid, 
toon toonis üleminekud, kir-
kad ja mahedad, säravad ja 
veel säravamad. Teet Suure 
sõnul saab üks korrusmaja 
Rakveres Vabaduse tänaval 
peatselt võrdlemisi sellelaadse 
väljanägemise. 
Ei Teet Suur ega Angeelika 
Pärna soostunud ütlema, et 
Rakvere on hall linn. Küll aga 
tõdesid mõlemad, et paremini 
ja ilusamini saaks kindlasti 
ning arenguruumi on palju.

Maris Marko

Linnareaalsus võiks olla värvilisem

Virumaa looduse omnibussi
väljasõidud märtsis ja aprillis
Info ja registreerimine Rakvere Turismiinfokeskuses Laada 
14, telefon 32 42 734, info tel. 5690 0141
29. märtsil väljasõit Tsentrumi kõrvalt Koidula tänaval kell 11. 
Reisisihid: Juminda poolsaar, ekskursioon Viinistu poolsaa-
rel, Kunstimuuseum (seal ka lõuna), Lahemaa ja Võsu Ran-
naklubi. Rakveres tagasi kell 21. Hind 25 eurot, õpilased 20 
eurot.
4. aprillil Estonia külastus, „Silva” (välja müüdud)
12. aprillil väljasõit kell 10. Kaevandusmuuseum koos kaevuri 
lõunaga, Jõhvis käsitöölaat „Viru nikerdaja” ja Kukruse po-
laarmõisa külastus. Hind 26 eurot (sõit, ekskursioonid, giidid, 
lõunasöök).
20. aprillil väljasõit kell 10. Lihavõtted Kilplalas, kohtumine 
tekstiilikunstnik Anu Rauaga Kääriku talus, talulõuna, Heim-
tali muuseumi, vallakeskuse ja mõisa külastus. Hind 24 eurot.
Maikuus kavas lille-ja taimelaadad meil ja mujal. Jälgige rek-
laami.

Barto Puhkemaja
Barto Puhkemajas laupäeval 5. aprillil kell 20 ansambel Täna-
tehtu. Pilet 5 eurot.

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja 
aprillikuu üritused
3.04. kell 10 – projekt „Märka meid“ Tapa lasteaias Pisipõnn
3.04. kell 12 Tapa Liikumispuudega Ühingu külastamine, 
ümarlaud
7.04. kell 11-12 Südamehaigete Ühingu teabepäev kiriku 
noortemajas, hiljem veekeskuse külastus.
7.-8.04 kell 9-17 töötute tööklubi
9.04. kell 19 naerujooga
10.04. kell 10 projekt „Märka meid“Vinni  lasteaias
10.04. kell 14 Käsikäes ja Epilepsialiidu ühisüritus: bowling 
11.04. kell 10 massaazh (vajalik etteregistreerimine)
12.04. kell 12 Kurtide Ühingu teabepäev
14.04. kell 10 projekt „Märka meid“ Kadrina lasteaias
15.04. kell 9 maniküür (vajalik etteregistreerimine)
16.04. kell 10 käeline tegevus: valmistame paelast väikesi roo-
se, juhendavad: Ano Mägi, Vaike Hiet
21.-25.04. südamenädala üritused (täpsem info hiljem)
21.04. kell 12. Diabeedi ja Parkinsoni seltside ühisüritus “Ea-
kohane nahahooldus” ja Oriflame toodete tutvustus, lektor 
Merly Kaiste
23.04. kell 12 toimetulekuköök: “Kiika kööki”, valmistame nõ-
gesesuppi ja kohupiimakreemi
23.04. kell 19 naerujooga
25.04. kell 10 ühingujuhtide teabepäev “Leppimine, andesta-
mine“, lektor psühholoog Kaja Altermann
25.04. kell 10 massaazh (vajalik etteregistreerimine)
28.04. kell 13 vaegkuuljate ühingu teabepäev
30.04. kell 10 projekt „Märka meid“ – külla tuleb Kauri lastea-
ed
NB! Bulgaaria-Rumeenia reisile (05.08 -17.08.) on veel 4 vaba 
kohta, hind 341 eurot
Info: 32 42 023, 5342 9043

Foto: Maris MarkoAngeelika Pärna ja Teet Suur tutvustasid oma visioone linnavärvidest.
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KUHU MINNA

“Risttuules”
Film „Risttuules“ (2014) 
Rakvere Teatrikinos 29.-31. 
märtsil kell 16, 18 ja 20.
Osades: Laura Peterson, 
Tarmo Song, Mirt Preegel, 
Ingrid Isotamm, Einar Hil-
lep.
14. juuni 1941. Eestit, Lätit 
ja Leedut šokina tabanud 
küüditamisööl tuleb oma 
kodu jätta kümnetel tuhan-
detel süüta inimestel. Ilma 
kohtuotsuseta ootab mehi 
vangilaager, naisi ja lapsi Si-
beri asustamata alad. Stali-
ni käsul korraldatud sa-
laoperatsiooni eesmärgiks 
on Balti riigid põliselanikest 
puhastada. 
Siberisse saadetakse ka õn-
nelikus abielus ja väikse tüt-
re ema Erna, kelle jaoks aeg 
saab teise mõõtme. Ebai-
nimlikes tingimustes nälga 
ja alandust trotsides leiab 
naise hing vabaduse kirja-
des, mida ta oma vangilaag-
risse mõistetud mehele lä-
kitab. Ometi röövivad Sibe-
ri-aastad Ernalt midagi 
märksa hinnalisemat kui 
vaid nooruse. 
Film põhineb tõsielulistel 
sündmustel ning jutustab 
erakordses filmikeeles, nn 
tableu vivant-stiilis tuhan-
dete eestlaste saatusest. 
Alla 12-aastastele mittesoo-
vitatav.

Tõnu Lilleorg

Kuulutajal õnnestus salvesta-
tud saate sisu kohta välja uuri-
da, et ülesandes „Abistavad 
käed“ etendavad rakverlased 
tõelist eesti naist, kes näitab 
telesaates „Tubli perenaine“ 

Rakvere näitlejad pühapäevases telesaates
Fotod: TV3

üht õiget söögitegu. Sõnade 
seletamise ülesandes tuli 
võistkonna seletajal kehakeel-
selt edasi anda muuhulgas 
kondoomi, vetsupaberi, Tal-
linna laululava ja kuninganna 
Elizabethi olemust. Saate küla-
listena tulevad võistluse vii-
mastes ülesannetes mängija-
tele appi Gerli Padar ja Emil 
Rutiku.
Peeter Rästase sõnul pandi 
võistkond kokku nendest näit-
lejatest, kes salvestuspäeval 
vabad ja nõus osalema olid. 
Spetsiaalset treeningut võist-
kond enne ei teinud, kohapeal 
salvestuse eel leiti, et proovile-
panemisi tasub võtta pingeva-
balt ja ülesannete lahendami-

sel partnerit tähele panna. 
Rästas tunnustas saate püsi-
võistkonda, kes töötab omava-
hel hästi kokku ja koosneb 
oma ala tippudest, mingit au-
kartust rakverlased püsivõist-
konna suhtes ei tundnud. 
„Oleme ju kõik näitlejad ja kol-
leegid,“ ütles Rästas. Samuti ei 
näe ta telesaadet otseselt 
võistlusena, vaid hea meelela-
hutusena, mis tutvustab tea-
treid ja näitlejaid lähemalt. 
„See, kes konkreetse mängu 
võidab, ei näita tegelikult ei 
näitlejate headust ega teatrite 
kõvadust,“ hindas Rästas, lisa-
des: „Saime lõbutseda ja end 
proovile panna.“

Ülle Lichtfeldt, Peeter Rästas ja Liisa Aibel tundsid end telesaates hästi.

Kevadhooaja menusaa-
tes „Palume lavale“ 
näeb sel pühapäeval 
võistlemas Rakvere 
Teatri võistkonda koos-
seisus Ülle Lichtfeldt, 
Liisa Aibel ja Peeter 
Rästas.

MTÜ KaRakTer esitleb: “Õnnistatud 
Hullumeelsus”
Komöödia kahes vaatuses. “Hea ja mugav saab Elmeril 
seal hullumajas olema...seal on ju need...eriarstid ja pu-
ha...”
Lavastaja Tiit Alte, muusika Tiina Kippel, video Mardo 
Leikman. Osades: Aavo Soots, Hannes Tiinas, Tea Parts, 
Tarmo Truss, Ivo Leek, Kaid Piiroja, Alina Klimova, Arvi 
Lemberg, Helgi Koort, Liivi Tuga, Külliki Heinsaar, Üllar 
Heinsaar, Hellja Borozdina, Elin Lemberg, Riina Vaher, 
Urmas Lindlo, Janika Lauri, Tanja Zalite, Vilve Tombach.
Piletite broneerimine: alinakxg@gmail.com tel.5597 
7778.
29. märtsil kell 18 Pajusti klubis, pilet 5 eurot.
30. märtsil kell 19 Viru-Nigula kultuurimajas, pilet 3 eurot

O-Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Ürituste algus kell 22
Pilet 2 eurot
Naistele kuni kella 23 sissepääs tasuta 
29. märtsil mängib kuumimaid tantsulugusid mängib DJ 
Imre Mihhailov.
5. aprillil rõõmsameelne tuur ”Eesti asi”. Pidu ohjavad 
Märt Rannamäe ja Bill Young . Erandina pilet 3 eurot.
Reedeti diskoõhtud.

Näitus ja töötuba eragümnaasiumis
Rakvere Eragümnaasium ootab laupäeval, 29. märtsil 
kunstihuvilisi algklasside majja, et avada järjekordne näi-
tus. Rakveret külastab Tampere R. Steineri kooli näitus 
“Waldorfkooli õppekava läbi kunsti”. Näitus avatakse kell 
12, mil toimub ka teemakohane loeng. 
Pärast loengut on huvilistel võimalus ka ise kunsti teha. 
Töötuba, kus saab vahakriitidega joonistada, algab kell 
13.
Kooli juht Anne Nõgu kinnitas, et uksed on lahti kõigile 
huvilistele.

Kuulutaja
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• profiilplekid katusele
• aknaplekid
• vihmveesüsteemid
• katuse turvatarvikud
• müük ja paigaldus

Taevalik katus VIRUMAA ESINDUS

Põhjamaisele ilmastikule välja töötatud
Kvaliteetne profiilplekk kätte lao hinnaga!

Avatud UUS esindus Jõhvi ESPAK-is, Lille 3, kontakt: 51 51 640

Rakveres asume Tallinna tn 49
Avatud E-R 9.00-17.00 tel 512 7619 e-post: info.weckman@gmail.com

Telli katus juba täna!

Järelmaksu
võimalus

Saabus uus partii

MEREVAIGUST ehteid
Parandame ehteid ja valmistame uusi

Oleme avatud E-R 10.00-18.00, L-10.00-15.00, P-suletud

Rakvere Jaama 19 (kirbuturu vastas)

Riided, jalanõud, mööbel
kuni aprilli lõpuni -40%
Alates 01. maist asume

Põltsamaal Aia 1a

Lõpumüük

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

Kuni märtsi lõpuni
saad SELLE
KUPONGIGA KÕIK

soodsamalt!

KANGAD 20%

Tehke oma elu lihtsaks - kõik
autovaruosad e-poest!

www.varuosakaubamaja.ee

Küsige infot
telefonilt
615 0052

või e-maili teel
tellimine@varuosakaubamaja.ee

OÜ KK-RIDEEN

K- KUMMID TAASAVATUD!!!
JÕHVIS, Narva mnt 150B
Tel 33 52800 johvi@k-kummid.ee

REHVID alates 20.- tk
LAI VALIK plekk ja valuvelgi
SUUR VALIK vähekasutatud ja

uusi suverehve 13"-21"

www.k-kummid.ee

kRIS OÜMET
h ü d r a u l i k a s ü s t e e m i d

Ambla mnt. 2a, Tapa

www.krismet.ee

müük remont hooldus

tel: 32 71 133
mob 53 459 863

e-R 9-17

väljakutsed

Hüdrovoolikute valmistamine

Hüdrosilindrite valmistamine

Hüdraulikaseadmete remont

Muruniitjate, saagide remont ning hooldus, saekettide teritamine

Kuullaagrid (FAG, CRAFT)

Liuglaagrid

Rullpuksketid

Pneumaatikatooted

Simmerlingid

O-rõngad

Määrdeained ja õlid (Texaco)

Hüdraulikaliitmikud

Hüdraulikakomponendid


